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لتاريخ الصحفي 11/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العالميعنوان البيئة يوم في العالم تشارك يونيو5السعودية

الخبر الخبراألربعاء-03/06/2020-11/10/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2511العددالكاتب 1تكرار

التلوث انتشار من الحد في أسهم  كورونا

العالمي البيئة يوم في العالم تشارك  يونيو5السعودية

 

 

داوود-المواطن  جدة-محمد

و يوني ن م الخامس ي ف ة البيئ وحماية لألرصاد العامة بالرئاسة ممثلة السعودية تشارك
ة حماي أجل ن م ل والعم المي الع الوعي ز تعزي دف به ة للبيئ العالمي اليوم في الجاري

 .البيئة
 

لـ فلمبان محمد العلمي الباحث ذا“المواطن”وأوضح ه يصادف المي الع ة البيئ يوم أن ٬
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ار البح ي ف ئي البي وازن الت ادة إع ي ف يراً كب دوراً ت لعب تي ال ا كورون جائحة ع م العام
ى عل المحافظة في العالم جهود استمرار في أهمية اليوم هذا يشكل وبالتالي ٬ واألجواء

كورونا جائحة انتهاء بعد التحديات من والحد  .البيئة
 

ي ه ة العالمي ة البيئ ه تواج تي ال ديات التح رز أب أن ى إل ت يرات:ولف والتغ وث التل
وث وتل األوزون ة طبق تنفاد واس ات النفاي ٬ الهواء وتلوث الحمضية األمطار ٬ المناخية
٬ ي البيولوج وع التن دهور ت ٬ ة البحري اة الحي ى عل أثير الت ٬ ات الغاب ة إزال ٬ اه المي

الطبيعية الموارد واستنفاد ٬ الطبيعية  .الكوارث
 

ر٬ الحص ال ال المث بيل س ى عل مل٬ تش ة مختلف دمرة م أثيرات ت ئي البي ير للتغ إن وه ون
اخ المن ة حال ي ف ير والتغ دة الجدي راض واألم المواسم في والتغير القطبي الجليد ذوبان
تسونامي واج وأم والفيضانات زالزل ال ل مث ة الطبيعي وارث الك حدوث بجانب ٬ العام

ومدمرة المتوقعة غير والبراكين  .واألعاصير
 

اد األبع ي ف دم التق لتعزيز حيوية منصة يشكل العالمي البيئة يوم إن ٬ القول إلى وخلص
المستدامة التنمية ألهداف  .البيئية
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لتاريخ الصحفي 11/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخبراءعنوان رياض من ينطلق الغذائي لألمن مشروع األسود األلماس

الخبر الخبراألربعاء-03/06/2020-11/10/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7187العددالكاتب 1تكرار

الخبراء رياض من ينطلق الغذائي لألمن مشروع األسود  األلماس

 

الخبراء الحربي:رياض  علي

السوداء الكمأة زراعة مشروع األسود«انطلق براء»األلماس الخ اض ري محافظة في
ادة وزي ذائي الغ ن األم رامج ب ي ف الوطني السعودي للمشروع ة كبداي القصيم٬ بمنطقة

التصحر لمكافحة الوطنية البرامج في ولبنة بالمملكة الخضراء  .الرقعة
 

متقدمة  تقنيات
 

ي ف ة المملك ة منظوم ن م زءا ج ون تك أن دفها ه ة بيئي ة زراعي رة كفك ة البداي ت كان
ة رؤي وتحقق التطلعات وتخدم تناسب متقدمة تقنيات واختيار ر2030التطوير وتعتب ٬
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أن المختبري الفحص أثبت حيث علمية٬ ناحية من األوسط بالشرق األولى التجربة هذه
من اإلنتاج ويحتاج زيادة٬ في الكمأة  .سنوات5إلى4جذور

 
األسود اس األلم أة كم ا منه تي ال األوروبية بالكمأة يعرف ما الكمأة٬ من أنواع (وتنمو

Tober melunospwen(األشجار من كثير جذور مع األوروبية الغابات في ٬
ا منه عربية دول عدة في الصحراوية الكمأة وتنمو وغيرها٬ والبندق البلوط أشجار مثل

الرقروق نبتة مع تكافليا وليبيا كالجزائر إفريقيا شمال ودول  .المملكة
 

وظيفية  فرص
 

من األول بر يعت المشروع أن لطان٬ الس حسن ن ب د فه براء الخ رياض محافظ أوضح
مستوى ى عل ل ب فقط٬ القصيم مستوى على ليس االقتصادية جدواه تكون وسوف نوعه
ذه ه ل لمث م وداع مشجع خير فهو المنطقة٬ أمير قبل من خاصا اهتماما ويلقى المملكة٬
ة المنطق ع تنف دة جدي استثمارية فرص إيجاد على يحث إنه حيث االستثمارية٬ المشاريع
ذا وه ة٬ المنطق ات وفتي باب لش وظيفية فرصا يخلق اقتصادي أثر من فيها لما والوطن٬
أن ونسعى براء٬ الخ اض ري محافظة ن م ه انطالقت ون تك أن عدنا س يز المم المشروع
رص ف نع بص افس التن روح ز ويحف ا٬ وطنن اطق من ة لبقي ة الزراعي ة التجرب م تعم

المملكة رؤية مع تتوافق جديدة  .2030استثمارية
 

عالمية  نجاحات
 

ث البح د بع ه أن ل٬ الواب س أن تثمار لالس ة المعرف بل س ركة لش ذي التنفي دير الم ر ذك
ا اخترن ة الزراعي الصناعة ال مج ي ف ة المتقدم دول ال ارب تج على واالطالع والتدقيق

الكمأة األسود«زراعة نجاح»األلماس ولضمان ئي٬ وبي اقتصادي مردود من له لما ٬
ز المرك و وه ال٬ المج ذا ه ي ف رز األب و ه المي ع ز مرك ع م اون بالتع ا قمن مشروعنا
زراعة ي ف ة العالمي ات النجاح ن م د العدي ه لدي ذي ال أة الكم اث وأبح لزراعة دي الفنلن
ة الترب ة دراس د وبع حراوية٬ الص ة البيئ ا منه الم٬ الع ول ح ة متنوع ات بيئ ي ف أة الكم
ة٬ بالمملك أة للكم ة مزرع أول اء إلنش القصيم ة منطق ار اختي م ت ا علمي األنسب والمناخ

السعودي الفريق مع والمتابعة اإلشراف شامخ سالم المركز مدير  .ويتولى
 

البلوط  شتالت
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ب رج ع مطل لم تس عل٬ مش ن ب ل فيص دكتور ال ير األم يم القص ة منطق ير أم أن ذكر ي
ة الملقح وط البل تالت ش دى إح دا فنلن فير س ن م ي٬ ود«الماض األس اس األلم ع »بفق

ي ف ة المنطق ه تعيش ذي ال التطور ب وه ن دوره ب ذي وال لسموه٬ هدية بالتجربة المزروعة
بصفة السعودية ة العربي ة والمملك خاصة٬ بصفة تثمارية واالس االقتصادية المجاالت

السوداء أة الكم ة زراع مشروع اح نج متمنيا األسود«عامة٬ اس القصيم٬»األلم ي ف
ة٬ بالمنطق ات المنتج ذه ه ل مث ز تعزي ى إل دف يه الوطني المشروع ذا ه أن إلى مشيرا
اد االقتص ز لتعزي در مص ى إل ا وتحويله ة طبيعي ات مقوم ن م ه ب از تمت ا م تغالل واس

بالمملكة  .الوطني
 

 »الفقع«الكمأة
 
التربة- سطح تحت تنمو ثمينة  فطريات

 
والنباتات- األشجار مع تكافلية عالقة على وتعتمد أوراق أو ساق  بدون

 
ذري- ج ب تركي أ زا«ينش واد»الميكوري الم ى عل أة الكم ه خالل ن م ل تحص

 الكربوهيدراتية
 

 الفوائد
 
للجسم- المفيدين والكالسيوم للحديد مخزنا  تعتبر

 
المزمنة- األمراض من  تقي

 
التورم- من العينين لحماية أساسي  مصدر

 
لإلنسان- الدموية الدورة تسهيل في  تسهم

 
العظام- وتقوية لنمو أساسي العظام«مكون  »هشاشة
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الخبر تفاصيل

الخبر الحيوانيعنوان األصل ذات الجوائح لمواجهة بيطرية هيئة

الخبر الخبراألربعاء-03/06/2020-11/10/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7187العددالكاتب 1تكرار

الحيواني األصل ذات الجوائح لمواجهة بيطرية  هيئة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

الغزال:األحساء  عدنان
 

البيطري الطب ة كلي في والطفيليات الدقيقة األحياء بقسم السابق المناعة علم أستاذ دعا
لألبحاث متخصصة هيئة إلنشاء اللويمي٬ أحمد الدكتور باألحساء فيصل الملك بجامعة
ح الجوائ ن م ة للمملك ر المبك ذار واإلن ة الحامي ة البواب ون لتك ة البيطري دمات والخ
نوات الس ي ف دها تزاي ى عل ة العلمي ة األدل د تؤك تي ال ي٬ الحيوان األصل ذات المستجدة

 .المقبلة
 

لـ ح وطن«وأوض ة»ال الخاص يين الماض دين العق ي ف ابقة الس ة العلمي ارب التج أن
اء إنش ة أهمي ى عل ير كب وبشكل د تؤك ي الحيوان األصل ذات المستجدة الجوائح بظهور

بالهيئة  .هذه
 

ود الجه إن ي اللويم ال ق الجديد٬ كورونا لفيروس المنزلية الحيوانات نقل إمكانية وحول
الصين ي ف الجائحة ار انتش ار انحس اب أعق ي ف ة العلمي رق الف ن م ير الكث ذلتها ب تي ال
ير اليس ذر الن إال التساؤالت ذه ه على أجوبة عن تكشف لم وغيرها ونيويورك وإيطاليا

المعلومات  .من
 

ى عل صيني علمي ق لفري ة دراس ر35ففي وغي ة المنزلي ا منه ات الحيوان ن م ا نوع
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ى عل ل دالئ وجود عدم ن تبي ط والب وز وال كالدجاج والطيور المختبر وحيوانات األليفة
إال يروس٬ الف ذا له مضادة أجسام وجود عدم المصلية االختبارات أثبتت حيث إصابتها٬
ذا له ادة مض ام أجس ود وج ن ع ف كش ونج ك ونج ه ي ف الب الك ن م التين ح ع تتب أن
أشخاص من الكلبين هذين إصابة من بالرغم عليها٬ مرضية عالمات وظهور الفيروس

ألسبوعين حجرها بعد اضمحلت ما سرعان فيهما المضادة األجسام أن إال  .مصابين
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الخبر تفاصيل

الخبر معمرةعنوان طلح شجرة بإنقاذ يشيد القصيم أمير

الخبر الخبراألربعاء-03/06/2020-11/10/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد18972العددالكاتب 1تكرار

معمرة طلح شجرة بإنقاذ يشيد القصيم  أمير

 

اإلنقاذ بعد إعادتها أثناء المعمرة الطلح  شجرة

الشامخ-المذنب   فهد

د األمير الملكي السمو صاحب ن.ثمن ب رفيصل أمي دالعزيز عب ن ب سعود ن ب مشعل
ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف دير م ع م اتفي ه ال اتص الل خ يم القص ة منطق

م المذنب شجرة.بمحافظة إلنقاذ الفرع بذلها التي الجهود الشويمان شويمان بن إبراهيم
وادي عيب بش الموت ى عل كت وأوش قطت س تي وال ًا تقريب ًا عام ن األربعي ذات ح الطل
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ا إنقاذه ن م ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ت تمكن ث حي ة المحافظ وب جن حق الس
الوعي امي وتن املين الع زمالء ال ود بجه سموه اً مثمن ا ومتابعته وضعها ى إل ا وإعادته

 .البيئي

م بالمحافظة.وعبر تشجيعه ى عل ه المنطق ير أم مو لس وشكره اعتزازه عن الشويمان
اه المي دمات خ دير وم ه ونائب ه بالمنطق وزارة ال رع ف دير م ود بجه اً منوه ة البيئ ى عل
ومكافحة الخضراء ة الرقع ادة وزي الطبيعي وضعها إلعادة العاملين وجميع بالمحافظة

والتصحر  .التلوث

9
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الخبر تفاصيل

الخبر السمسمعنوان إنتاج يزيد الذرة %35حصاد

الخبر الخبراألربعاء-03/06/2020-11/10/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7187العددالكاتب 1تكرار

السمسم إنتاج يزيد الذرة  %35حصاد

 

كميت:جازان  يحيى

ة المملك ي ف د يوج وقت ي ة3ف منطق هول بس زارع الم رت انتش السمسم٬ ن م واع أن
زادت ث حي والوسطى٬ الشرقية ة المنطق ن م اء وأنح ة٬ والباح ير عس وتهامة جازان٬

العام لهذا اإلنتاج ذرة%35نسبة ال حصاد اليف تك ادة لزي وذلك السابقة٬ األعوام عن
باألسوق بيعها سعر وتدني  .الرفيعة٬

 
وأنواع  أسماء

 
لـ قشاش عيد س أحمد الباحة بجامعة الدكتور وطن«أبان م»ال للسمس ي العلم م االس أن ٬

ه»Sesamum indicum«هو زيت يسمى كما العربي٬ اسمه من مأخوذ وهو ٬
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المناطق»السليط« في تكون لزراعته المناسبة البيئة بأن مضيفًا عربية٬ أسماء وكلها ٬
ن م اء وأنح ة٬ والباح عسير وتهامة جازان٬ منطقة سهول في والمنتشرة الرطبة الدافئة

د ويوج والوسطى٬ الشرقية واع3المنطقة والمعروف:أن البيضاء ار األزه ذو األول
آخران بريان ونوعان الجلجالن٬ أو السمسم واسمه:باسم وردية بأزهار يتميز أحدهما

»Sesamum alattum«واسمه صفراء ار أزه تميزه والثالث ٬»murex
Sesamum« 

 
التصدير  إمكانية

 
لـ الحربي محمد المزارع اقتصادية»الوطن«أكد سلعة ألنه السمسم٬ تصدير يمكن أنه

المحصول٬ ذا ه ن م كبيرة كميات تنتج المملكة كانت إذ وعالميا٬ محليا ورائجة مربحة
ان ك أن د فبع عاره٬ أس ت ارتفع ك ذل ة ونتيج يرة٬ األخ نوات الس ي ف تراجع إنتاجه لكن

سعة ذو حدود50الشوال في يباع اآلن250كجم سعره تجاوز  .لایر500رياال٬
 

اإلنتاج  زيادة
 

لـ السالمي د أحم المهندس سابقا بجازان الزراعية األبحاث مدير وطن«كشف أن»ال ٬
ذرة ال حصاد ة تكلف زادت دما عن السمسم٬ بزراعة جازان مزارعو قام الماضي الموسم
نوات الس عن ام الع ذا ه المحصول نسبة زيادة إلى أدى مما البيع٬ سعر وتدني الرفيعة

 %.35الماضية
 

وفصول  عوامل
 

وق تف بة بنس الظروف أ تهي د عن السالمي٬ اف د%90أض وبع ل قب األرض ة كنظاف
ذر٬ الب ت وق األرض ة وحال صحيح٬ بشكل وتوزيعها الناضجة٬ البذور واختيار الري٬

ن م ج ينت دونم ال إن ف ف٬ الخري م موس األمطار ى100وسقوط إل و و150٬كيل كيل
د بع ذر الب ع يض أن ه علي يول٬ الس ى عل اد باالعتم م السمس ة زراع أراد ن م اف وأض
ولـ وم ي ل لك العصر بعد يكون وقت وأفضل نفسه٬ الوقت في مباشرة األرض 3حرث

ات إنب بة نس ليعطي أو%90ساعات٬ تاء الش فصل أن وأضاف ج»المخرط«٬ ينت
فيه ى70الدونم إل من100كيلو دونم ال ج فينت الصيف فصل ي ف ا أم و٬ 130كيل
إلى  .كيلو170كيلو
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اإلنتاج زيادة  %35أسباب

 
الرفيعة01 الذرة حصاد  تكلفة
 
الرفيعة02 الذرة بيع سعر  تدني
 

الفصول حسب  اإلنتاج
 

من الدونم ينتج إلى100الخريف  كيلو150كيلو
 

من الدونم ينتج إلى70الشتاء  كيلو100كيلو
 

من الدونم ينتج إلى130الصيف  كيلو170كيلو
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الخبر تفاصيل

الخبر بـ"البيئة"عنوان إمكانياتها في40تعزز الصحراوي الجراد لمكافحة ميدانية مناطق4فرقة

الخبر الخبراألربعاء-03/06/2020-11/10/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 39تكرار

بـ"البيئة" إمكانياتها ميدانية40تعزز فرقة
في الصحراوي الجراد  مناطق4لمكافحة

 

 
 واس-الرياض

تشكيل عن والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة تقارير ة40كشفت فرق
خالل الصحراوي للجراد للتصدي المستحدث"ميدانية ي"الموسم ف ٬

الرياض واألفالج(جنوب ليل والس الدواسر شرق)وادي وب وجن ٬
وتثليث٬وبيشة٬(عسير هشبل٬ ن ب عبيدة٬ووادي وسراة رفيدة٬ أحد

ا له ة التابع ز والمراك ة٬ والخنق ب٬ ران)وطري نج ات ومحافظ ٬
ة مك ة منطق ي ف الطائف شرق ومرتفعات منها٬ الشرقية والصحراء

 .المكرمة
اجرة٬ المه ات واآلف راد الج ة مكافح ز مرك أن وزارة٬ ال حت وأوض
ي ف الصحراوي الجراد ة آلف للتصدي الموسمية الخطط ذ بتنفي يقوم

13



التصدي وضرورة الخطر٬ دى م تقييم تم حيث المستهدفة٬ المناطق
في الصحراوي الجراد المستحدث"لغزو من"الموسم بر يعت ذي ال

راد للج ي تفش اك هن ون يك دما عن دث ويح ة٬ المنتظم ير غ م المواس
الخالي والربع عمان وسلطنة اليمن في  .الصحراوي

خالل ة اآلف خطر ة لمواجه تباقية االس الخطوة أن وزارة٬ ال وأكدت
ي ف ت تمثل سنوات٬ ذ من يحدث م ل ذي ال ادي االعتي غير الموسم هذا

كيل و24تش ة٬ مكافح ة و9فرق اف استكش رق راف5ف إش رق ف
ير توف ى إل باإلضافة صيانة٬ وفرقتي من15,000ومتابعة٬ تر ل

دات السالمة)EC, ULV(مبي أدوات ن م ة كافي ات كمي أمين وت ٬
ير س هيل لتس تي لوجس دعم ك ات والمحروق وت والزي ار الغي ع وقط

 .العمل
الحد ى إل تهدف ة٬ الحالي واإلجراءات االحترازات أن إلى وأشارت٬
ع مرتف د التهدي ة ومواجه ذكورة٬ الم المناطق في المحدود التكاثر من
ن٬ واليم ان عم لطنة س ن م ة القادم راد الج راب أس زو لغ توى المس
ة العربي رة الجزي وب جن أن ا كم ا٬ منه رقية الش زاء األج اً خصوص
ا أفريقي شرق من األسراب هجرة مع متزامنة ممطرة بعاصفة يتأثر

آسيا غرب جنوب في الصيفي الموسم وباكستان(نحو ذه)الهند وه ٬
ن٬ اليم وسط نحو شماالً ود لتع األسراب٬ مسار تغير ربما العاصفة
ق مناط ي ف ة للمملك ة الجنوبي اطق المن و نح ماالً ش ل تتوغ م ث ن وم

جازان( ومرتفعات ونجران  ).عسير

مية الموس ط الخط ذ تنفي ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل وتواص
ات عملي المركز ينفذ حيث المهاجرة٬ واآلفات الجراد مكافحة لمركز
ة المملك اطق من ي ف اجرة المه ات واآلف راد الج ة لمكافح ح المس
والبشرية ة المادي ات واإلمكاني االحتياجات جميع يوفر كما المختلفة٬
ات عملي اح لنج رورية٬ الض هيالت والتس ة والعلمي ة واإلداري
ى عل أضراره من والحد الجراد غزو لصد والمكافحة٬ االستكشاف

المجاورة الدول إلى وعبوره الزراعي  .القطاع
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لتاريخ الصحفي 11/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر منعنوان أكثر ينهي بتبوك البيئة وزارة خدماته7000فرع من للمستفيدين الجائحة بدء منذ طلب

الخبر الخبراألربعاء-03/06/2020-11/10/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

من أكثر ينهي بتبوك البيئة وزارة بدء7000فرع منذ طلب
خدماته من للمستفيدين  الجائحة

 

 واس-تبوك
دمات الخ ديم تق ي ف استمراره وك تب ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف د أك
ة٬ والنباتي والسمكية٬ ة٬ الحيواني ثروة ال االت مج ي ف ة بالمنطق تفيدين للمس ة اإللكتروني
ة المعني ات الجه أن اً مبين اندة٬ المس ة الزراعي دمات والخ العسل٬ اج وإنت النحل وتربية

ا كورون ة لجائح ة االحترازي راءات اإلج دء ب ذ من ت أنه د ق الفرع دار,ب 7400إص
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ي ف اعدتهم لمس الين والنح يادين والص زارعين والم ي المواش ي لمرب ل تنق ريح تص
التجول منع فترة خالل المختصة الجهات مع بالتنسيق ومواشيهم لمزارعهم  .الوصول

جرى ه أن الرويلي األفنس بن هزاع المهندس بالمنطقة الوزارة فرع عام مدير وأوضح
إصدار الفترة هذه ع3127خالل جمي أن ى إل يراً مش المواشي٬ لمربي صحية بطاقة

دون اً إلكتروني تكمل تس ة الزراعي األنشطة ف مختل ي ف الزراعية التراخيص إجراءات
ي الت ة والوقائي االحترازية لإلجراءات تعزيزاً وذلك الفرع٬ لمكاتب الذهاب إلى الحاجة

االجتماعية آثاره من والحد المستجد كورونا فيروس انتشار لمنع الحكومة  .تتخذها

ى عل ة رقابي والت بج ام القي ى عل ك ذل ب جان ى إل ل عم رع الف أن ي الرويل اف وأض
ا بم ي يوم بشكل وزارة ال د وتزوي واألعالف٬ المواشي وأسواق العالقة ذات المنشآت
ر بتوف ق يتعل ا فيم سواًء ارات الخي ن م ير كث ر تواف ى إل مشيرًا واق٬ األس ي ف د يرص
ف تق ة الميداني رق الف أن مؤكداً الحمد٬ و واألعالف الماشية وأنواع والفاكهة الخضار

المعنية الحكومية الجهات مع بالتعاون ذلك  .على

ن ب لطان س ن ب د فه ير األم ي الملك السمو صاحب من والمستمرة الدقيقة المتابعة وثمن
اء باالرتق ًا دائم ه والتوجي ة٬ المنطق ي ف رع الف ال ألعم وك تب ة منطق ير أم دالعزيز عب
ات لتوجيه ا تحقيق م له ة الكريم اة الحي ير لتوف م والمقي واطن للم دم تق تي ال دمات بالخ
ن ب لمان س ك المل ريفين الش رمين الح ادم خ ادة بقي يدة الرش ة الحكوم ال وآم ات وتطلع

ن األمي عهده ولي وسمو سعود آل هللا-عبدالعزيز ى-حفظهما عل اً دائم د تؤك تي ال ٬
األرض ذه ه إلنسان ي الرق من عال وبمستوى كافة الخدمات وتقديم الجهود أقصى بذل

 .المباركة

ة الوقائي راءات اإلج وك بتب ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ق طبّ أخرى جهة من
ة الحثيث جهودها إطار في المختصة الصحية الجهات قبل من بها الموصى واالحترازية

الجديد كورونا فيروس على الماضي)19كوفيد(للسيطرة د األح الموظفين عودة مع
ووضع1441/10/08الموافق داخل٬ وال ارج الخ ن م نى المب م تعقي خالل من هـ

ق لتحقي واإلجراءات الخطط مراعاة مع الدخول بوابات عند وقفازات وكمامات معقمات
ن الموظفي عودة أن داً مؤك والخروج٬ دخول ال ي ف االزدحام وتالفي االجتماعي التباعد
ة والتنمي رية البش وارد الم وزارة ددتها ح تي ال راءات اإلج ق وف ة تدريجي تكون س

الجميع صحة على للمحافظة  .االجتماعية
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لتاريخ الصحفي 11/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر القادمعنوان األحد الفصل في والبدء المياه خدمات فواتير سداد في المتعثرين عن االستثناءات إيقاف

الخبر الخبراألربعاء-03/06/2020-11/10/1441تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العددالكاتب 36تكرار

فواتير سداد في المتعثرين عن االستثناءات إيقاف
القادم األحد الفصل في والبدء المياه  خدمات

 

 واس-الرياض
ن ع دمات الخ ل فص ام بنظ ل العم ة الوطني اه المي ركة ش ت أوقف
العمالء ع لجمي الصهاريج طلب خدمة إتاحة مع السداد في المتعثرين
م لدع ا منه اهمًة مس ك وذل ة٬ االحترازي راءات اإلج ترة ف الل خ

الظروف تلك في وف,عمالئها الوق ة بأهمي الشركة ن م عاًرا واستش
ن والمقيمي واطنين للم ة المقدم ة الوطني ادرات المب ع م جنب إلى جنًبا
جائحة بب بس ة المترتب ار اآلث من ف للتخفي وطن ال ذا ه أرض ى عل

تجد المس ا كورون يروس ق)COVID-19(ف لتحقي ا منه عياً وس
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عمالئها  .رضا
ة المالي المستحقات سداد في للمسارعة عمالئها جميع الشركة وتدعو
ية الماض ترة الف الل خ م له ة المقدم دمات الخ ير نظ م عليه ة المترتب

سداده تأجيل على المترتبة المديونيات وزيادة تراكمها ك,لتالفي وذل
بشكل ا طبيعته ى إل اة الحي ودة ع ة وبداي ام الع الوضع ن لتحّس نظرًا

 .تدريجي
ع ورف دة المعتم ة النظامي اإلجراءات ب ل العم عودة الشركة تعلن كما
ارًا اعتب السداد ي ف ثرين المتع عن الخدمة بفصل وذلك االستثناءات٬

ادم الق د األح وم ي ن وال15م ق1441ش المواف و7هـ يوني
ر2020 مباش كل بش اه المي هاريج ص ب طل ة خدم ط رب ادة وإع م٬

من اعتبارًا المديونيات دة10بسداد القع الموافق1441ذي 1هـ
 .م2020يوليو

ث تحدي رورة بض ا عمالئه ع جمي ة الوطني اه المي ركة ش ب وتهي
ي اإللكترون رع الف بر ع ك ذل ي ف راع واإلس اتهم (معلوم

e.nwc.com.sa.( 
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لتاريخ الصحفي 11/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر زنةعنوان الشعير كيس بيع سعر تعديل تعلن كجم50الحبوب

الخبر الخبراألربعاء-03/06/2020-11/10/1441تاريخ للحبوبتصنيف العامة المؤسسة أخبار

الرصد0العددالكاتب 22تكرار

المضافة القيمة ضريبة يشمل  السعر

زنة الشعير كيس بيع سعر تعديل تعلن  كجم50الحبوب

 

 

 الرياض-متابعات

 

الشعير٬ ع بي سعر ديل تع عن اء٬ الثالث اليوم الحبوب٬ مؤسسة أعلن
المضافة القيمة ضريبة يشمل الجديد السعر أن  .موضحة

 

لها بيان في المؤسسة٬ ةإنه:وقالت الدول حرص إطار ا-في حفظه
الماشية٬-هللا مربي صغار من للمستحقين مباشرة الدعم توجيه على

من ثر أك تاريخه حتى عددهم بلغ من)80.000(والذي تفيد مس
اوز تج غ وبمبل ات٬ والمواطن واطنين ذ)661(الم من لایر ون ملي

فر ص هر ش ن م ارًا اعتب امج البرن ق ن)هـ1441(تطبي تعل ٬
ف لتكالي ة الدوري ة المراجع ى عل اء بن ه أن وب للحب ة العام ة المؤسس
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زنة الشعير كيس بيع سعر تعديل تقرر فإنه الشعير٬ )50(استيراد
السعر يتجاوز ال ث بحي م للكيس49.35كج يشمل(لایر السعر

المضافة القيمة ة٬)ضريبة المملك اطق من ة بكاف البيع نقاط جميع في
األربعاء يوم من اعتباًرا الموافق11/10/1441وذلك /3هـ

 .م6/2020
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لتاريخ الصحفي 11/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الوقائيةعنوان باإلجراءات بالتقيد المنشآت ومالك األعمال أرباب تناشد للحبوب العامة المؤسسة

الخبر الخبراألربعاء-03/06/2020-11/10/1441تاريخ للحبوبتصنيف العامة المؤسسة أخبار

الرصد2822العددالكاتب 1تكرار

بالتقيد المنشآت ومالك األعمال أرباب تناشد للحبوب العامة المؤسسة
الوقائية  باإلجراءات

 

 :الرياض–صراحة
المنشآت ومالك ال االعم اب وأرب ن والمقيمي المواطنين للحبوب العامة المؤسسة دعت
تزام واإلل ة الوقائي دابير والت ة االحترازي اإلجراءات ب د والتقي المسؤولية عار استش على

المختصة الجهات من الصادرة  .بالتوجيهات
 

ا كورون يروس ف ن م ايتهم ووق ع الجمي صحة ى عل اظ الحف دف به أتي ي ذلك أن وأكدت
 .الجديد
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لتاريخ الصحفي 11/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر سكانعنوان حرم مقاول بمحاسبة يوجِّه العارضة لـ"حديد"محافظ المياه "شهرَيْن"من

الخبر الخبراألربعاء-03/06/2020-11/10/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

سكان حرم مقاول بمحاسبة يوجِّه العارضة المياه"حديد"محافظ من
 "شهَرْين"لـ

تقرير بعد المشكلة معالجة على للعمل المعنية الجهات خاطب
 حولها"سبق"

 

الخبراني  جازان-قاسم

اول مق بمحاسبة ر٬ منيخ ن ب لطان س دكتور ال ازان٬ ج ة بمنطق ة العارض محافظ ه وجَّ
سكان عن الحكومي المياه مشروع قطع في شهرين"حديد"تسبَّب نحو  .منذ

 

دون ع الموق غادر ثم للقرية٬ المؤدية التمديدات إحدى بكسر المقاول قام التفاصيل٬ وفي
هاريج بالص تعانة لالس م دفعه ذي ال ر األم رر؛ الض الح د.إص ر"وأك منيخ ن "اب

األمر٬"سبق"لـ ب ة المعني ات الجه مخاطبة تم اهأنه المي ي ف ة لسرعةالمتمثل ة٬ والبلدي
بالضرر المتسبب المقاول ومحاسبة ومعالجتها٬ المشكلة٬ حل على  .العمل
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كان"وشكر بشكل"الس كلة المش بحل ه والتوجي شكواهم٬ ع م التفاعل ى عل المحافظ
ع جمي ون تك تى ح ة بالمحافظ وض للنه ه ب وم يق ذي ال ير الكب دور ال ن مثمني ريع٬ س

المواطنين متناول في  .الخدمات
 

ت بق"وكان وان"س بعن ًرا تقري س أم رت نش د بـ"ق ازل من رج يُخ اول د(مق حدي
الحكومي)العارضة المياه مشروع المتسبب"عن المقاول أن خالله من األهالي وبيّن ٬

وم يق أن ل قب ة القري ن م القرب ب مشروع ي ف ل يعم ان ك وأنه البلدية٬ يتبع المشكلة في
ازل٬ المن ض بع ن ع اه المي خ ض ع قط ى إل أدى ذي ال ر األم دات؛ التمدي دى إح ر بكس

شهرين ن م ثر أك ل قب ك وذل األُسر٬ من كبير عدد "وأضافوا.وتضرُّر نطالب: ا ظللن
جدوى دون لكن العطل ي.بإصالح الت بالصهاريج لالستعانة اضطروا أنهم إلى الفتين

منها الواحد قيمة تبلغ إذ كاهلهم؛ أدنى40أثقلت كحد  .رياًال
 

ي ف تسبب ذي ال و ه أخرى لجهة تابًعا مقاوالً أن بالمحافظة المياه فرع أكد جهته٬ ومن
بـ منازل العارضة"خروج اٍر"حديد ج ل العم وأن ي٬ الحكوم المياه مشروع خدمة عن

الضرر بإصالح مقاولهم لتكليف  .بينهما
 

لـ التليدي جبران بن سعيد العارضة بلدية رئيس وبين":سبق"وقال بيننا تواصل يوجد
في األمر"المياه"الزمالء ذلك بخصوص شيء بأي نُبلَّغ لم ولكن ٬. 

 

تشغيل م ت ه أن ابق س وقت في بجازان المياه فرع ذ150وأكد وتنفي بالعارضة٬ ة قري
العارضة٬ رى ق اه مي بكات ش مشروع األولى المرحلة شملت بها٬ حيوية مشاريع ثالثة

و تراتيجية اس ات خزان ى عل تمل ا3000المش أطواله ت بلغ اه٬ للمي بكات وش داد٬ ع
ت360 بلغ ة بتكلف تًرا٬ رى76.000.000كيلوم ق روع مش ب جان ى إل لایر٬

ي ه ات٬ خزان ة ثالث ويضم يراء٬ سعة:الحم يراء الحم ب1600٬خزان مكع تر م
عة س رد ال عة2500وخزان س سردشة وخزان مكعب٬ تر مكعب2500٬م تر م

ا أطواله بلغت مياه شبكات عن غ200فضالً بمبل تر٬ .لایر45.000.000كيلوم
ت بلغ ة بتكلف ة العارض رى ق اه مي تكمال الس ة الثاني ة المرحل روع مش ذلك وك

أطوال39.000.000 ب اه مي بكات ش مل ويش ب360لایر٬ وتركي تًرا٬ كيلوم
داد3000 حي٬.ع ص رف ص ة محط روع مش ية ترس ى عل ل العم ري يج ا فيم

في الجبلي للقطاع للمياه وقيس"ومشاريع وسال  ".العبادل
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