
 

الملف الصحفي 
)الجمعة(ليوم  

هـ 1441جمادى االولى  29 

م 2020يناير  24 

الى  من  الموضوع 
المحلية _ _ المستجدات  أهم
وقطاعاتها 1 2 بالوزارة العالقة ذات  المقاالت

عامة 3 10 ومؤشرات  تقارير
والزراعة 11 16 المياه و البيئة وزارة عام-أخبار  

المالحة _ _ المياه لتحلية العامة المؤسسة  أخبار
البيئة _ _ حماية و لالرصاد العامة الهيئة  أخبار
الفطرية _ _ للحياة السعودية الهيئة  أخبار
الوطنية _ _ المياه شركة  أخبار

للحبوب 17 18 العامة المؤسسة  أخبار
للري _ _ العامة المؤسسة  أخبار
الزراعية _ _ التنمية صندوق  أخبار
عالمية _ _ والزراعة-أخبار المياه و البيئة  

الردود _ _ و  الشكاوى

 الحوادث 19 20
 كاريكاتير 21 21
 اإلعالنات _ _



 

لتاريخ الصحفي 29/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الحلوعنوان النفط

الخبر الخبرالجمعة-24/01/2020-29/05/1441تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

السعيدالكاتب الرصد9601العددمنصور 1تكرار

الحلو  النفط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

السعيد.د  منصور

العصور٬ ر م ى عل دم الق ذ من العرب جزيرة في اإلنسان بحياة النخيل أشجار ارتبطت
المملكة شعار يتوسط رمزا النخلة نرى أن  .ويكفي

 
بـ المملكة في النخيل أشجار عدد أصنافها28يقدر اوز تتج ة نخل صنف400مليون

على يزيد ما ل1.3وتنتج يمث وهذا سنويا٬ التمور من طن ن17مليون م ة المائ ي ف
منها المصدرة الكميات تبلغ حين في العالمي٬ أي100اإلنتاج نويا س طن ف 7.6أل

اإلنتاج من المائة  .في
 

ي ف ا عالمي ث الثال ز المرك ل تحت بهذا المملكة أن إلى التقارير أشارت ذلك ضوء وعلى
االقتصادية أهميته إلى نظرا الحلو٬ النفط يسميه أن للبعض يحلو كما أو التمور ..إنتاج

ة القائم ة الزراعي ات الممارس ر تطوي زم يل ه فإن األول ز المرك إلى المملكة تصل ولكي
ن م دءا ب ور للتم ية القياس المواصفات دور ل وتفعي الجودة درجات أقصى لتحقيق حاليا
ي ف ع البي ذ بمناف اء وانته دة الجي ة الزراعي ات الممارس بأسس ا عالمي يعرف ا م تطبيق

ور للتم المستوردة ون..الدول يك اهمة مس شركات اء إنش ان بمك ة األهمي ن م ه أن ا كم
لالكتتاب أسهمها وتطرح منها نصيب  .للدولة

 

رغ يتف تى ح وتسويقها ا وإنتاجه زارعين الم ن م المحاصيل ع بجم الشركات ذه ه وم تق
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تخدام اس خالل من التمور من مزرعته محصول زيادة وهي األساسية لمهمته المزارع
رام والص ح والتلقي ة والعناي ة الزراع ي ف ة الحديث ات ك..التقني تل ل مث اء بإنش ه إن

ى إل يمتد س ل ب ا خام ا منتج وتصديرها التمور إنتاج عند يتوقف لن األمر فإن الشركات
كصناعات ور التم من المشتقة التحويلية الصناعات إيجاد حيث من ذلك من أبعد هو ما
ر التم ومسحوق ر التم وعصير ون الليم وحمض التمر خل مثل للتصدير قابلة تغذوية
وسكر الطبي الكحول تصنيع مثل الدوائية والصناعات والمشروبات الحلويات وأنواع
ا طبي تخدم تس تي ال ور التم ي ف يره كب بكميات يوجدان اللذين الفركتوز وسكر الجلوكوز

الدوائية المشروبات وبعض الوريدية المحاليل بعض تصنيع ر..في التم وى ن تى ح بل
ن م ة النخل إن ث حي ة٬ والدوائي ة التغذوي المجاالت في كبير وبشكل منه االستفادة يمكن
ك ذل يشمل ل ب فحسب ا ثمره ن م س ولي منها جزء كل من يستفاد التي القليلة األشجار

ا وغيره ار والجم اف واأللي اب واألخش عف تقاتها..الس ومش ل بالنخي ام االهتم إن
غ تبل الم الع ي ف ور التم فصناعة الغذائي األمن في مهمة لبنة يعد استراتيجي كمحصول

ي13.6 ف رة وف ن م ه تملك ا بم ة للمملك ون يك أن م المه ن م ه فإن ذا ول دوالر ار ملي
يا تماش الصناعة ذه ه ن م ر األوف النصيب وبشرية مادية إمكانات من لديها وبما النخيل

الطموحة رؤيتها  .2030مع
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الخبر تفاصيل

الخبر والشرقيةعنوان بالجنوبية التقلبات من وتحذيرات الخضروات أسعار يرفع نجران برد

الخبر الخبرالجمعة-24/01/2020-29/05/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7056العددالكاتب 1تكرار

التقلبات من وتحذيرات الخضروات أسعار يرفع نجران برد
والشرقية  بالجنوبية

 

 
 

 
 

الوطن:المناطق علواني٬ عبده الكستبان٬  قاسم
ا خالله أثرت ت ة٬ قارس رد ب ة موج الماضية٬ ة القليل األيام خالل نجران٬ منطقة شهدت
ن المزارعي اوالت مح غالب متجاوزةً المحمية٬ البيوت واخترقت كبير٬ بشكل المزارع
اج اإلنت ونقص ة٬ طائل ة مالي ائر خس دهم كب ا مم محاصيلهم٬ ف تل دم ع ى عل للمحافظة

الخضروات بيع أسعار في مسبوق غير ارتفاع وبالتالي لألسواق٬  .والتصدير
 

قاسية  ضربة

ة بالعامي تسمى نجران٬ شهدتها التي البرد موجة أن عباس٬ آل ناصر المزارع أوضح
بـ زارعين الم د ربة«عن آالف»الض رنا وخس م٬ الموس ذا ه ول محص ى عل رت أّث ٬

 .الرياالت
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تلف عنها ونتج اإلنتاج٬ بغالبية أضرت الضربة أن إلى العمدة فايز المزارع أشار فيما
منذ الخيار شراء قيمة زادت كما المحاصيل٬ والحال19معظم المعروض٬ لقلة يناير
أمس ن م أول ة ليل ذ من اطم٬ الطم على ينطبق الخضروات22نفسه اقي ب ا أم اير٬ ين

ة التكلف سعر ن م ل بأق واق األس ي ف اع فتب وف٬ والملف ان والباذنج ة والبامي ل الفلف ل مث
للكرتون ريالين  .بمعدل

 

فادحة  خسائر

دخل كمصدر زارعهم م اج إنت ى عل يعتمدون المزارعين غالب أن حيدر آل فارس أكد
ن م س والنفي الي الغ ذل يب ه كون يره٬ غ كحياة ليست المزارع حياة معيشة فمشقة وحيد٬
ن م فيها ويعمل والحشرات٬ األوبئة ومكافحة النبات ورّي البذور٬ شراء في ماله رأس
ه مزرعت ار وإظه ا ثماره ن م تفادة االس ل أم ى عل اره٬ نه آخر ى إل ر المبك يومه بداية
بشؤون ام والقي المصروفات٬ تلك تغطي بأسعار البيع من يمكنه الذي المناسب بالمظهر
اصطدمت حتى مهمته٬ نجاح في تفكيره وجل عمالته٬ ورواتب مزرعته وأمور أسرته

أجله من وتعب بناه ما كل هدمت التي الشتوية البرد موجة بحلول اآلمال تلك  .كل
 

األسعار  ارتفاع

ذور الب حتى الموجة٬ هذه من تأثرت الزراعية المحاصيل أكثر منصور٬ آل عبدان قال
ا اخترقه ارس الق الطقس إن إذ محكمة٬ محمية بيوت داخل وتدفئتها حمايتها حاولنا التي

الخضروات أسعار في ارتفاعا المنطقة أسواق شهدت ولذلك إنتاجها٬  .وأتلف
 

ن بي راوح ت الفاصوليا أو ة البامي ع بي عار أس كانت المثال٬ سبيل االت7٬و6فعلى ري
ى إل ا منه ون الكرت سعر ارتفع البرد موجة سعر20وعقب تجاوز اطم والطم اال٬ ري

ن م ه من غير الص ون ى5الكرت إل االت ن25ري م ع ارتف ار الخي ذلك وك اال٬ 5ري
إلى االت من15ري ة والكوس اال٬ إلى5ري االت من18ري ان والباذنج اال٬ 8ري
إلى من16رياالت والفلفل إلى8رياال٬  .رياال23رياالت

 

متفرقة  أمطار

ازان ج ة مدين ملت ش س٬ أم ازان٬ ج ات محافظ ى عل ة متفرق طة متوس ار أمط ت هطل
الجنوبي القطاع ومحافظات الشرقي٬ القطاع في الجبلية الناطق.والمحافظات وأوضح

ة المديري أن دي٬ الغام يى يح محمد العقيد جازان بمنطقة المدني الدفاع لمديرية الرسمي
ن م الصادرة ة الجوي ات التنبيه ى عل اًء بن وذلك والحذر٬ الحيطة أخذ إلى الجميع دعت
اح ري ا تتخلله ة٬ رعدي أمطار بهطول والتوقعات البيئة٬ وحماية لألرصاد العامة الهيئة
ع الجمي ا مطالب ا٬ ومحافظاته جازان منطقة على الرؤية مدى في تدٍن مع نشطة سطحية

الحاالت هذه مثل في السالمة وإرشادات بتعليمات والتقيد والحذر٬ الحيطة  .بتوخي
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خالل ؤ والتهي تعداد واالس ة٬ االحترازي اإلجراءات ع جمي اتخذت أنها المديرية وأكدت
المستجدات ن م رد ي ا لم اء بن والسيول٬ األمطار أخطار لمواجهة المعدة الخطط تطبيق

الجوية الحالة في  .والتغيرات
 

مناطق ومراكز ومحافظات مدن على أمس٬ متوسطة٬ إلى خفيفة من أمطار هطلت كما
ونجران والشرقية  .عسير

 

محاصيلهم لحماية نجران مزارعي  وسائل

المحمية البيوت  استخدام

للصقيع تجنبا الفجر صالة قبل البذور  ري

لتدفئتها المزرعة بجانب اإلطارات  حرق
 

المحاصيل أسعار  من

من والفاصوليا إلى7البامية  رياال20رياالت

من إلى5الطماطم  رياال25رياالت

من إلى5الخيار  رياال15رياالت

من إلى5الكوسة  رياال18رياالت
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الخبر تفاصيل

الخبر بالمملكةعنوان التنمية على البيئي التلوث آثار استعرض االقتصادي الرياض منتدى

الخبر الخبرالجمعة-24/01/2020-29/05/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17284العددالكاتب 1تكرار

التنمية على البيئي التلوث آثار استعرض االقتصادي الرياض منتدى
 بالمملكة

 

 :االقتصاد-»الجزيرة«

ة«خلصت المملك ي ف ة واالجتماعي ادية االقتص ة التنمي ى عل ا وأثره ة البيئي اكل المش ة دراس
عودية الس ة ها»العربي تشخيص ي ف س٬ أم أول ادي االقتص اض الري دى منت ها استعرض تي ال

ات والملوث ات النفاي اج وإنت كاني الس و النم أن ى إل ة٬ بالمملك ة البيئي كالت للمش راهن ال ع للوض
الطبيعية والموارد البيئة على للضغط المسببة العوامل أهم من تعد البيئية األنظمة  .وتدهور

 

ورى٬ الش س مجل و عض ديس الكري ور منص دكتور ال ة برئاس ة جلس ي ف الدراسة ت واستعرض
ي ف وشارك سعود٬ ك المل ة بجامع المساعد ة البيئي الهندسة أستاذ المعجل سطام الدكتور وقدمها
د محم دكتور وال ج٬ الخلي ة بجامع ة المائي وارد الم إدارة تاذ أس اري زب د ولي دكتور ال ة المناقش

البيئة لحماية سيبكو شركة إدارة مجلس رئيس  .الكثيري
 

دة عدي مشاكل واجهت الماضية ود العق في البيئة إن الكريديس٬ منصور الدكتور قال جانبه٬ من
ًا مبين صناعية٬ روة وث ل هائ سكاني نمو من السعودية العربية المملكة وأيضًا العالم مايشهده مع
ر عب سواًء ذلك ك ا به أثر ويت ة البيئ ى عل ر يؤث ه كون باإلنسان ة وثيق ة عالق ا له ة البيئ محور أن
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وغيرها والماء والغذاء  .الهواء
 

إال اإلنسان تواجه تي ال والتحديات البيئة أهمية تدرك جميعا العالم حكومات أن الكريديس٬ وبين
ا فيه ا بم برى ك ة أهمي رى األخ ايا القض ي تعط ا وإنم وى القص ة األهمي ا تعطيه ال اً دائم ا أنه

االهتمامات مؤخرة في تأتي البيئة مجاالت ولذلك واالقتصادية٬  .االجتماعية
 

وضعف«:وأضاف ير كب سكاني نمو دينا ول بالسهل ليس بيئيا تحديا نواجه السعودية في نحن
اض الري دى منت ذلك ول الد٬ الب تشهدها تي ال الصناعية ة التنمي إلى باإلضافة البيئي٬ اإلدراك في

الكبير االهتمام الموضوع هذا أعطى  .»االقتصادي
 

ة المملك ة رؤي أن يري٬ الكث د محم أوضح جهته٬ للحد2030من العمل ضرورة على أكدت
والعمل التصحر ظاهرة من والحد عامة٬ بصفة والتلوث المخلفات إدارة كفاءة برفع التلوث من
ات٬ النفاي دوير ت إعادة أجل من متكامل لمشروع وتأسيس المائية٬ للثروة األمثل االستثمار على
موضحًا المناسب٬ الوقت في جاءت وأنها الدراسة أهمية على تؤكد التي المبادرات من وغيرها

أيضًا والمواطن الخاص القطاع على كبيرا عبئا يلقي ذلك  .أن
 

ي البيئ ي الوع توى مس دني وت ة البيئي ايير والمع وابط بالض تزام االل عف ض أن ة الدراس دت وأك
ة المرتب ل تحت ة المملك ل جع ة الخاطئ لبية الس ات الممارس ار ل)86(وانتش أص )180(من

بنحو ئي البي للتدهور اإلجمالية السنوية التكلفة قدرت حيث البيئي٬ األداء مؤشر في )86(دولة
ادل يع ا م أي عودي س لایر ار ام%)3(ملي ع الي اإلجم ي المحل اتج الن ن م2014٬م

ب التغل ر األم ب يتطل تي ال التحديات م أه من تعتبر البيئية المشكالت هذه أن الدراسة وأوضحت
المملكة رؤية لتحقيق بين2030عليها وازن الت ى عل اظ للحف سعيها في المملكة أن بينت كما ٬

اإلجراءات ب بر أك بصورة التزمت د ق رة المتوف ة الطبيعي والموارد والعناصر االقتصادية التنمية
فعالة مؤسسية آليات وترسيخ تشريعية أطر وضع خالل من البيئة لحماية  .الجادة

 

ل العوام م أه ن م بر يعت ذي ال كاني الس و النم ي ف ة بالمملك ة البيئي ديات التح ة الدراس رت وحص
ى إل افة إض ة٬ والبيئي ادية واالقتص ة االجتماعي ا وأبعاده تدامة المس ة التنمي ايا لقض ة المحرك
ي ف ير الكب والتوسع التعدين صناعة بسبب الهواء وتلوث والغاز٬ النفط لصناعة البيئية األضرار
ط متوس اع ارتف وأن ة٬ البلدي ات النفاي ة وكمي ات للنفاي رد الف اج إنت دل مع ادة وزي ل٬ النق اع قط
وارد الم وشح والضوضاء الغذاء وتلوث الكيماوية٬ األسمدة إجمالي من األرضية الوحدة نصيب
أدى د ق السكاني النمو أن منها النتائج من لعدد توصلت التحديات لهذه تناولها خالل ومن المائية٬
دهور ت ى إل ؤدي ي والملوثات النفايات إنتاج زيادة أن كما الطبيعية٬ الموارد على الضغوط لزيادة

ال بسبب الطبيعية المراعي وتدهور البيئية٬ واألنظمة والثروات العناصر من رالكثير الجائ رعي
اب االحتط ى إل افة باإلض ة٬ الراعي ات الحيوان داد وأع ة الرعوي ة الحمول ن بي وازن الت دم وع
للحصول المراعي أراضي ى إل اللجوء ن م ه تتطلب ا وم الرئيسية دن الم ي ف ي العمران والتوسع
ر الجائ الصيد وظاهرة المائية البيئة تلوث أن كما العامة٬ الطرق وردم للبناء األولية المواد على
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ى عل أثير الت مّ ثَ ن وم مكي٬ الس يد الص دل لمع ي البيولوج و النم دل مع ة مواكب دم ع ى إل أدت
مستدام مستوى ضمن السمكية األرصدة نسبة تناقصت حيث المصايد٬ لتلك السمكي المخزون

من إلى2013عام%87بيولوجيا  .م2017عام%54م
 

بنسبة الهواء تلوث درجة زيادة أن المرضى%10وأضافت٬ عدد الي إجم ادة زي ى إل ؤدي ت
بنسبة بالمستشفيات بنسبة%11.1المنومين در المق المرضى عدد إجمالي زيادة أن 10كما

بنسبة% االقتصادية ة للتنمي كمؤشر للعامل ة الكلي ة اإلنتاجي ة قيم اقص تن إلى %1.8يؤدي
ج النات ة وقيم ولية المحص احة المس تقليص ى إل ؤدي ي المتاحة ة المائي وارد الم نقص إن ت وقال
إطار ي وف االقتصادية٬ ة للتنمي ر كمؤش ي المحل اتج الن الي إجم ى عل أثير الت الي وبالت الزراعي٬
بعض إغالق ب قامت الصحة وزارة أن الدراسة بينت االقتصادية٬ األنشطة لمختلف البيئي البعد
ة الملوث األنشطة أهم من األسمنت إنتاج يعتبر حيث البيئية٬ باالشتراطات الملتزمة غير المنشآت
ي البيئ التلوث سببها بأمراض األسمنت شركات في المصابة الحاالت عدد تراوحت حيث للبيئة٬

غ بل ى أعل وحد الرياض منطقة في شركة لكل عمال ثمانية بين الماضي العام ال15ًخالل عام
الشرقية المنطقة في شركة حوالي.لكل على غرامات بفرض الصحة وزارة قامت 12.7كما

ة٬19.7%٬40.6%% المنطق من كل في ة العامل دواجن ال لمشاريع ة البحثي ة العين من
البيئية واألنظمة بالقوانين التزامهم عدم بسبب التوالي٬ على المكرمة ومكة والرياض  الشرقية

 

وارد. للم ة اإلنتاجي درة الق عف ض باب أس م أه د أح بر يعت ة البيئي كالت المش راكم ت إن ت وقال
المباشرة غير اليف التك ى إل باإلضافة والبشرية٬ والمائية األرضية الموارد وخاصة االقتصادية

ئي البي وازن الت ادة إع ي ف ة الدول ا تتحمله د ق تي وارد.ال والم ة البيئ ى عل غوط الض أن ة ومبين
ر والمعايي بالضوابط تزام االل لضعف نظرًا الماضية ود العق خالل ازدادت المملكة في الطبيعية

الخاطئة السلبية الممارسات وانتشار البيئي الوعي مستوى وتدني  .البيئية
 

ذه ه وتشمل ذها٬ تنفي ات آلي د تحدي ع م ادرات المب ن م بعدد الدراسة دفعت الوضع هذا ولمعالجة
ة البيئ اه تج راد األف لوك س ويم لتق ة بالمملك اطق المن ع جمي ي ف ئي البي ي الوع ر نش ادرات المب
ي البيئ وث للتل المسببة الرئيسية القطاعات ى عل يز للترك دعوة وال وث٬ التل من عليها والمحافظة
ة البيئي والتشريعات باألنظمة االلتزام على التنموية القطاعات وحث االقتصادية٬ بالتنمية المرتبط

ة المملك ة لرؤي ذاً وب2030تنفي للنض ة القابل ة الطبيعي وارد الم ى عل ة المحافظ ى إل افة إض م٬
ا كم ة٬ الطبيعي وارد الم ي ف ة القادم ال األجي حق ى عل اظ والحف تدامة المس ة التنمي ق لتحقي ك وذل
تنامي ظل في التلوث من وحمايتها البيئة على بالمحافظة وإلزامه الخاص القطاع لتشجيع دعت

ة المملك ة رؤي ع م ق يتف ا بم ادية االقتص ة التنمي ي ف اهمته ن2030مس م د المزي راء وإج م٬
بهدف ة البيئي والمشكالت ادية االقتص ة التنمي ن بي اكس المع أو ادل المتب أثير الت ول ح الدراسات
ة الموازن ل تحم وعدم ة ناحي من البيئي اإلصحاح تكلفة من والحد التلوث معدالت على السيطرة

والطويل المتوسط المدى في البيئي التوازن إلعادة عالية تكاليف للدولة  .العامة
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لتاريخ الصحفي 29/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تحتضن6عنوان بجازان شجرة77محافظات مميز724..ألف وإنتاج المهنة يحترفون مزارعاً

الخبر الخبرالجمعة-24/01/2020-29/05/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3142العددالكاتب 1تكرار

جد عن أباً "متوارثة الجنوب.. البن"درة وإيرادات..أرض مهرجان
منتظر  ومصنع

تحتضن6 بجازان شجرة77محافظات مزارعا724ً..ألف
مميز وإنتاج المهنة  يحترفون

 

كاملي  جازان-فهد

من ثر أك تحتضن ازان ج ة بمنطق محافظات ست أن وة القه بي مح معظم يعرفه ال ما
ى77 إل ن الب ة زراع ترفون يح ذين ال زارعين الم دد ع وزاد ن٬ ب شجرة ف 724أل

نحو الماضي العام إنتاجها كميات بلغت فيما الجبلية٬ المحافظات كل في 227مزارعاً
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الحالي العام محصول مع إنتاجها يبلغ أن ويتوقع و500طنا٬ً أرامك شركة وأن طن٬
بمحافظة و أرامك ادرة مب ضمن وتسويقه٬ البن إلنتاج مصنع إنشاء في ستبدأ السعودية

مالك بني  .الداير
 

ا أجوائه دال واعت ا جباله اع بارتف ازان ج ة منطق شرق مالك بني الداير محافظة وتتميز
الجنوب درة زوارها عليها أطلق حتى الصيف٬ فصل في الغزيرة األمطار  .وهطول

 

تحت ا له ان مهرج إطالق د بع الماضية ة القليل السنوات خالل الداير محافظة وبرزت
الخوالني البن أنواع أجود بزراعة المحافظة لتميز وذلك البن؛ مهرجان  .مسمى

 

من اً انطالق ة العالمي السوق ام اقتح ي ف ن الب دأ ب ازان٬ ج ال جب ي ف ن الب زراعة وعن
ام ع ة الجنادري ان ا1431مهرج بعدم ن الب واق أس ى إل ودة الع ة قص ده بع دأ لتب ؛ هـ

ا له ة التابع بالمراكز والريث وفيفاء مالك بني الداير مرتفعات في التجارة هذه تضاءلت
ارتفاع ر2150-1700على تعتب ع المواق ذه ه ون لك ر؛ األحم البحر سطح فوق م

عالميّاً المطلوب البن هذا مثل لزراعة ومناسبة خصبة  .بيئة
 

ي األهال وتوارثها القَِدم منذ متأصلة زراعته أن مالك بني الداير جبال في البن يميّز وما
ي ف ات التقني دث أح تخدام وباس ة٬ المهن ذه ه الي الح ل الجي تكمل اس تى ح د ج ن ع اً أب
ا يتلقاه تي ال دورات ال الل خ ن م أو تزراع واالس ري ال ات عملي ي ف واء س ه٬ زراعت

الجبلية المناطق وتعمير تطوير هيئة من  .المزارعون
 

ي٬ المحل ن للب ك مال ني ب داير ال ة محافظ ه تقيم ذي ال ي المحل ان المهرج توى مس وعلى
نحو ى إل ابقة الس م المواس د أح ي ف ط فق البن من المهرجان إيرادات ن6وصلت ماليي

عالميّاً تداوالً األكثر السلع من يعد الذي البن أسواق أهمية يؤكد الذي الرقم وهو  .لایر٬
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لتاريخ الصحفي 29/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر السودان"البيئة"عنوان جمهورية من الحية المواشي استيراد عن الحظر ترفع

الخبر الخبرالجمعة-24/01/2020-29/05/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 28تكرار

الحية"البيئة" المواشي استيراد عن الحظر ترفع
السودان جمهورية  من

 

 
 واس-الرياض

المواشي تيراد اس عن الحظر والزراعة والمياه البيئة وزارة رفعت
حي الص ع الوض م وتقيي ة دراس د بع ودان٬ الس ة جمهوري ن م ة الحي
ة البيطري حية الص ة الفني االشتراطات ق وف اك٬ هن للمرض ائي الوب
ن م ة المملك ى إل المصدرة الحية المواشي خلو تضمن والتي الخاصة

الوبائية  .األمراض
 

اد العتم السوداني ب الجان مع اجتماع عقد تم أنه الوزارة وأوضحت
ن م درة المص ة الحي ي المواش ع جمي ى عل تراطات االش ك تل ذ تنفي

المملكة إلى  .السودان
 

ي الت ة البيطري الصحية االشتراطات جميع بتطبيق تقوم أنها وأكدت
األمراض ن م الم الع دول ع جمي من الحيوانية الواردات خلو تضمن

المملكة إلى انتقالها مخاطر من الحد بهدف  .الوبائية؛
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لتاريخ الصحفي 29/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بعنوانعنوان عمل ورشة يقيم المنورة بالمدينة والزراعة والمياه البيئة والمحل"وزارة الجبلي النحل صناعة "تطوير

الخبر الخبرالجمعة-24/01/2020-29/05/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

عمل ورشة يقيم المنورة بالمدينة والزراعة والمياه البيئة وزارة
والمحل"بعنوان الجبلي النحل صناعة  "تطوير

 

المنورة  واس-المدينة
ة مزرع ي ف أمس وم ي ورة المن المدينة بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع أقام
ة٬ بالمنطق الين للنح ة التعاوني ة الجمعي ع م اون وبالتع ه٬ عن هللا ي رض ان عثم ئر ب
ن النحالي ن م ير كب دد ع اركة ومش اض٬ بالري عود س ك المل ة جامع ن م رين ومحاض

عمل.والمهتمين والمحل"ورشة الجبلي النحل صناعة .تطوير " 
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وزارة ال أن ب يد٬ الس د محم ن ب أيمن المهندس بالمنطقة الوزارة فرع عام مدير وأوضح
ح بمن دأ تب وتسهيالت تية ولوجس ة مادي ادرات مب خالل من النحالين دعم على تحرص
ك تل م تمكنه ث حي ة٬ الطبيع ع واق ن م ل المناح ى عل ف الكش د بع راخيص ت الين النح
ي الت ع المواق ف مختل في تنقالتهم وتسهل ٬ المادي الدعم على الحصول من التراخيص
دورات ال ة بإقام رع الف وم يق حيث اإلرشادية٬ الخدمات تقديم كذلك النحل٬ تربية تناسب
ا بم الين النح ة لفئ ة الموجه ادية اإلرش دوات والن والمحاضرات العمل وورش التدريبية
ي ف ادية اإلرش ة الخدم دم تق ا كم ة٬ المنطق ي ف الين النح وظروف احتياجات مع يتناسب
ف وتعري ة الميداني ارات بالزي ن المكلفي ين المختص ن الفنيي ل قب من واطنين الم ل مناح
خالل ن م النحل ة تربي ال مج ي ف املين الع دريب وت ة٬ للنحال ة الحديث الطرق ب ال النح

ن للفنيي الموجهة العمل ورش أو النحل في متخصصة تدريبية ة.دورات تربي بر وتعت
ال تي ال ة الزراعي ن المه ن م أنها كما الزراعي٬ اإلنتاج مشاريع ضمن من العسل نحل
ع رف ي ف ا دوره ى إل باإلضافة تها٬ ممارس ع للجمي ن ويمك ا له ل كام رغ تف ى إل اج تحت
للشباب جديدة عمل فرص وتوفير الريفية واألسر المزارعين لصغار المعيشة  .مستوى

ليمان س دكتور ال ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب ة النباتي ثروة ال ادارة عام مدير وأفاد
دف ته العسل اج وانت النحل ة تربي قطاع ر لتطوي خطة وضعت الوزارة بأن الخطيب٬
م وتنظي ا٬ عليه ة والمحافظ العسل ل لنح ة المحلي اللة الس ة وحماي ين لتحس ا خالله من
رود والط ات الملك ن م ة االنتاجي اءة الكف ين وتحس ة٬ النحلي اليب واألس م النظ ر وتطوي
م وتنظي ة النحلي المراعي ة وحماي ة وتنمي ٬ األخرى ة النحلي ات والمنتج العسل اج وانت
ات والجه ات والهيئ المؤسسات ع م الشراكة بر ع تثمارية اس رص ف وخلق ٬ استغاللها
وخفض اج اإلنت ة ونوعي ة كمي ين لتحس النحل ي لمرب الحديثة التقنيات ونقل المختصة٬
ام قي وتشجيع ودعم ة٬ الطبيعي وارد والم ة البيئ ى عل اظ الحف ع م دخل ال ادة وزي ة التكلف

النحل لمربي التعاونية  .الجمعيات

تساهم البرامج من عدد على تعتمد الخطة هذه بأن الخطيب الدكتور ا٬وقال تحقيقه في
البنى تطوير وبرنامج وحمايتها٬ المحلية العسل نحل ساللة وتطوير تحسين برنامج هي
ة وتنمي م تنظي امج وبرن درات٬ الق اء وبن ي المحل وى المحت اءة كف ة وتنمي ع ورف ة التحتي
جيع وتش ل العس اج وانت ل النح ناعة ص ر تطوي امج وبرن ا٬ وحمايته ة النحلي ي المراع

العلمي والبحث والزراعية االرشادية الخدمات تطوير وبرنامج  االستثمار٬

سالالت ى عل والتعرف النحل٬ صناعة ر تطوي في الوزارة جهود الورشة ناقشت وقد
النحل ساللة ى عل اظ الحف ي ف وزارة ال وجهود مميزاتها٬ وأهم وصفاتها المحلية النحل

ا ودعمه ة ة.المحلي حلق ل وعم ة٬ الجبلي المناحل إدارة ر تطوي اليب أس ى عل والتعرف
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باإلضافة البلدي٬ للنحل المنورة المدينة في الجيومكانية الخريطة تحديد آليات عن نقاش
أصحاب منح على والموافقة العضوي٬ العسل الى للتحول الوزارة من المقدم الدعم الى

المنورة المدينة بمنطقة التعاونية الجمعية ودعم وعماله٬ تصاريح الجبلية  .المناحل
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لتاريخ الصحفي 29/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عنيزةعنوان من ملوّن صحي عسل أول ينتجن النحل ملكات

الخبر الخبرالجمعة-24/01/2020-29/05/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد3142العددالكاتب 1تكرار

عنيزة من ملّون صحي عسل أول ينتجن النحل  ملكات

الحميات وأصحاب واألطفال السكري لمرضى آمن صحي  خيار

 

العتيبي  عنيزة-بدر

والزراعة والمياه البيئة وزارة بمكتب الطرود وإنتاج النحل ملكات تربية محطة أطلقت
العسل اج إنت خالل من ة٬ بالمملك النحل محطات مستوى على األولى تجربتها بعنيزة
الحميات وأصحاب السكري ومصابي األطفال يناسب وصحي جديد منتج وهو  .الملون٬

 

لرؤية تحقيقاً الفكرة هذه عبر????وجاءت متعددة٬ ألوان ذي عسل بإنتاج يتعلق فيما
ع م للنحل٬ ه وتقديم د واح ى إل واحد بنسبة بالماء المذاب األبيض السكر محلول إضافة
م أنزي افة وإض ول المحل حب بس النحل وم يق م ث راد٬ الم طناعي اص ام طع ون ل إضافة

15



أحادي إلى ثنائي من السكر وتحويل عليه٬ جلكوز"االنفرتيز إلى يجعله"سكروز مما ٬
والدواء الغذاء هيئات قبل من بها مصرح المستخدمة واأللوان  .صحيا٬ً

 

ن منتجي من المجتمع لفئات خدمةً وذلك طبيعي٬ ومنتج عسل إلنتاج حالياً تجربة وهناك
ي ف ديهم ل دخل ال مصدر ادة لزي النحل ي لمرب د جدي خط وإيجاد ومستهلكين٬ وصانعين

للمربين خاملة  .أوقات
 

نع٬ المص ض األبي كر للس ديل ب ال لألطف حي ص ار خي ديم تق ذلك ك داف األه مل وتش
دخلهم بزيادة يسهم مما للسكر٬ بديالً الستخدامه والحلويات المخبوزات مصانع وتشجيع

لمرضى األفضل ديل الب ويعتبر ع)السكري(المادي٬ م بوضعه ات الحمي وأصحاب
حياً ص ديالً ب ه وكون عره٬ س اض النخف راً نظ اخنة؛ والس اردة الب روبات المش ع جمي

 .للمستهلكين
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لتاريخ الصحفي 29/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الستيرادعنوان مناقصة تطرح للحبوب العامة شعير900المؤسسة طن ألف

الخبر الخبرالجمعة-24/01/2020-29/05/1441تاريخ للحبوبتصنيف العامة المؤسسة أخبار

الرصد0العددالكاتب 20تكرار

مناقصة تطرح للحبوب العامة المؤسسة
شعير900الستيراد طن  ألف

 

 
 واس-الرياض

ذا له ى األول تها مناقص ن ع وم٬ الي وب للحب ة العام ة المؤسس ت أعلن
ام ة2020الع كمي تيراد الس ي900,000م٬ علف عير ش ن ط

مارس الفترة خالل  .م2020أبريل-للتوريد
 

ن ب د أحم دس المهن وب للحب ة العام المؤسسة افظ مح معالي وأوضح
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عدد ى عل موزعه ة الكمي أن الفارس٬ ع15عبدالعزيز بواق اخرة ب
ة11 بكمي ر األحم البحر على المملكة لموانئ 660,000باخرة

و ن٬ ة4ط بكمي رب الع ج الخلي ى عل ة المملك ئ لموان ر بواخ
 .طن240,000

 
ى األول د تع المناقصة هذه أن لخطةوأشار دادًا امت أتى وت ام الع ذا له

ى عل ة والمحافظ عير الش ى عل ي المحل ب الطل ة تغطي ي ف ة المملك
منه االستراتيجي  .المخزون
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لتاريخ الصحفي 29/05/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تقتلعنوان قناص الخبراء"ظبيًا"نيران برياض محمية في

الخبر الخبرالجمعة-24/01/2020-29/05/1441تاريخ الحوادثتصنيف

الرصد3154العددالكاتب 1تكرار

تقتل قناص الخبراء"ظبيًا"نيران برياض محمية  في

النادرة وحيوانات نباتات وتحتضن القصيم محميات أكبر من  تعد

 

 

العتيبي  القصيم-بدر

ث حي ابثين؛ الع د أح داء العت بالقصيم٬ براء الخ اض بري برد ال م رج ة محمي ت تعرض
باالنقراض المهددة النادرة الغزالن إحدى فأصاب رصاصاته  .أطلق
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ات والحيوان ات النبات بعض ن وتحتض القصيم٬ ات محمي بر أك ن م ة المحمي ذه ه د وتع
 .النادرة

 

وكان عبثية٬ ألهداٍف األخيرة السنوات خالل النيران إلطالق وآخر حيٍن بين وتتعرض
غزال موت االعتداءات هذه الضحية"الظبي"آخر أصاب محترف قناٍص برصاصتي

الخميس يوم  .فجر
 

لـ المحمية صاحب وام؛":سبق"وقال أع ة ثالث دار م ى عل داء لالعت تي محمي تعرضت
تعرض س الخمي وم وي دة٬ م ل قب ام النع دي عن ل قُت ا"الظبي"فقد م يران؛ الن إلطالق

ع تتب ات الحيوان ادة وع يارة٬ الس وء ض علون ويش ل باللي أتون ي م فه ه؛ موت ي ف بب تس
األخيرة الضحية مع حصل كما النار عليها فيطلقون النور٬  .مصدر

 

ع:وأضاف م ادر الن ات النب ا به ع أجم تي ومحمي للموقع٬ وسيحضرون الشرطة أبلغت
العبث إال لهم هدف ال النوادر هذه على يعتدون ومن باالنقراض٬ المهددة  .الحيوانات

 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/ylAEZYcaHNA 
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