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لتاريخ الصحفي 10/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المستدامةعنوان الزراعية الريفية التنمية برنامج دعمها على الرشيدة للقيادة شكره يرفع الفضلي المهندس

الخبر الخبرالثالثاء-27/10/2020-10/03/1442تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 26تكرار

برنامج دعمها على الرشيدة للقيادة شكره يرفع الفضلي المهندس
المستدامة الزراعية الريفية  التنمية

● 

 واس-الرياض
ن عبدالمحس ن ب دالرحمن عب دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي الي مع ع رف
آل دالعزيز عب ن ب لمان س ك المل ريفين الش الحرمين ادم لخ ان واالمتن الشكر لي٬ الفض

ن األمي ده عه ي ول وسمو هللا-سعود ا ة-حفظهم التنمي امج لبرن ريم الك ا دعمهم ى عل ٬
ن المنتجي غار ص ن م تفيدين للمس رف الص دأ ب ذي ال تدامة٬ المس ة الزراعي ة الريفي
ة رؤي تهدفات لمس ا وفق ة الزراعي ة اإلنتاجي دة القاع ع تنوي ي ف سيسهم ا مم زراعيين ال
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 .2030المملكة

م الدع صرف والزراعة والمياه البيئة وزارة بدء بمناسبة لمعاليه تصريح في ذلك جاء
ة بواب بر ع زراعيين ال ن المنتجي غار ف"لص وزارة"ري ال ا أطلقته تي ال ة اإللكتروني

اع القط ين تحس دف به تدامة٬ المس ة الزراعي ة الريفي ة التنمي امج برن تفيدي مس ة لخدم
اءة الكف ادة وزي ة٬ الريفي األسر ة معيش مستوى ع رف ي ف والمساهمة ي الزراع ي الريف

الغذائي األمن وتحقيق الحياة٬ نمط وتحسين  .واإلنتاجية٬

التعاونية:وقال وجمعياتهم الزراعيين٬ المنتجين صغار قدرات ستعزز الخطوة هذه إن
ة الزراعي والخدمات اإلنتاجية الموارد على الحصول من لتمكينهم الريفية٬ ومؤسساتهم
بية النس يز الم ذات الواعدة القطاعات ن م عدٍد باستهداف ك وذل واق٬ لألس والوصول

الزراعيين  .للمنتجين

ويق وتس نيع وتص ر وتطوي اج إنت تهدف يس امج البرن أن لي الفض دس المهن ح وأوض
من المزروعة المساحات وزيادة البن٬ ى43محصول إل نوياً س ارا260هكتارا هكت

من2026بنهاية ة بالمملك الين النح دد ع بزيادة العسل وإنتاج النحل تربية وتطوير م٬
زراعة2026في16,500إلى2020في12,500 قطاع تنمية يدعم كما م٬

ن م ثر أك ى إل اج اإلنت ادة زي تهدف ويس ورد٬ ال ارة ة2وتج بنهاي نويًا س وردة ار ملي
إنتاج2026 وزيادة الرفيعة"م٬ ة195إلى"الذرة بنهاي طن ع2026ألف ورف م٬

ى إل ل ليص م السمس ن م الي الح اج اج6اإلنت إنت ادة زي ب جان ى إل نويا٬ً س ن ط آالف
بنهاية7.2إلى"الدخن" طن  .م2026آالف

أن صغار"ريف"وبين قدرات رفع إلى إضافة والعنب٬ المانجو٬ زراعة أنشطة يدعم
الل خ ن م ية٬ الماش ي مرب غار ص اع قط ر وتطوي ماك٬ األس تزرعي ومس يادين الص

المربين صغار دخل زيادة اإلنتاجية وتحسين التقليدية٬ الحيواني اإلنتاج نظم  .تحديث

تدامة المس ة الريفي ة التنمي امج برن أن ذكر ق2026-م2020ي تحقي ي ف هم يس م٬
توفير عبر المملكة في الغذائي ة%43األمن الغذائي الطاقة من الكلية االحتياجات من
ونحو المستهدفة٬ المناطق ة٬%19لسكان للمملك ة اإلجمالي ة الغذائي ات االحتياج ن م

ر وتوفي وصحي٬ آمن غذاء واستهالك الغذاء٬ على الحصول سهولة ضمان إلى إضافة
سوق ي ف رأة الم اركة مش نسب زيادة في البرنامج سيسهم كما مستقرة٬ غذائية إمدادات

لمستهدفات وفقا  ".2030رؤية"العمل
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لتاريخ الصحفي 10/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر اليمن"عنوان اليمن"البيئة"ووزارة"إعمار في الزراعة قطاع لدعم تعاون مذكرة يوقعان

الخبر الخبرالثالثاء-27/10/2020-10/03/1442تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 27تكرار

اليمن" قطاع"البيئة"ووزارة"إعمار لدعم تعاون مذكرة يوقعان
اليمن في  الزراعة

● 

 واس-الرياض
ن المحس د عب ن ب رحمن ال د عب دس المهن والزراعة اه والمي ة البيئ ر وزي الي مع ى التق
ي٬ مجل ان عثم تاذ األس ن اليم ة بجمهوري والري الزراعة وزير بمعالي اليوم٬ الفضلي٬
السعودي امج البرن ى عل ام الع المشرف بحضور اض٬ الري في الوزارة مقر في وذلك
دى ل ة اليمني ة الجمهوري فير س و ابر٬ ج آل عيد س بن محمد السفير اليمن وإعمار لتنمية
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ن بي اون التع بل وس راكة الش ه أوج ث لبح داني٬ الزن ن محس ائع ش دكتور ال ة المملك
ة تنموي رامج وب ادرات مب ن م اء اللق ات مخرج ة لمتابع امج البرن بر ع وزارتين ال
في والحيوية اإلنتاجية القطاعات دعم بهدف الدولية٬ الممارسات ألفضل وفقاً وحوكمتها

 .اليمن

السعودية والزراعة والمياه البيئة وزارة بين مشترك تعاون مذكرة بتوقيع اللقاء واختتم
ي البيئ وزان الت ق تحقي ي ف اهم ستس تي وال ن اليم ار وإعم ة لتنمي عودي الس امج والبرن
المجاالت ي ف المختصة درات الق اء وبن اليمنية٬ الجمهورية في واالقتصادي والمعيشي

اليمنية المحافظات مختلف أهالي معيشة يحسن بما والحيوية٬ والزراعية  .البيئية

ي ف ة اليمني ري وال الزراعة وزارة مع اليمن وإعمار لتنمية السعودي البرنامج يعمل و
من للكثير ستمهد التي اليمن في الزراعة ودعم القدرات وبناء المعرفة نقل بهدف اليمن
ة الزراع ات قطاع ي ف ا بحثه م ت تي ال اون التع ه أوج ن م ير الكث ح وتتي ل٬ العم رص ف

السمكية  .والثروة

السمكية ثروة وال اه والمي ة الزراع ات قطاع ي ف التعاون سبل بحث اللقاء خالل وجرى
ن٬ اليم ي ف حراوي الص راد الج ة مكافح ي ف اون التع من يتض ذي وال ئي البي ال والمج
نوقش ا كم ة٬ والحيوي ة اإلنتاجي ات القطاع تواجه تي ال ات لألزم ول حل ع وض ة وكيفي
اع قط دعم ل ط خط ت واستُعرض ة٬ اليمني ة الزراعي ادرات الص ز تعزي ى عل ل العم
اج اإلنت وجودة اءة كف ع برف اهم تس تي ال ة الزراعي والمدخالت بالبذور اليمنية الزراعة

 .المحلي

األمثل االستثمار تعزز تنموية استراتيجيات تنفيذ في المشترك التعاون مذكرة وستساهم
السمكية والثروة والزراعة والمياه البيئة كوادر قدرات وبناء والغذائية٬ المائية للموارد
تطوير في وتسهم اليمن٬ في البيئية النظم وجودة كفاءة ستحسن كما البيئي٬ المجال وفي
ة تنمي ي ف اهمة والمس تدامة٬ مس إدارة ا وإدارته اه٬ المي ر تواف ة وكفال ذائي٬ الغ اج اإلنت

اليمن لدى الطبيعية  .الموارد

ة لتنمي عودي الس امج البرن ذلها يب تي ال ة التنموي ود للجه دادًا امت راكة الش ذه ه بر وتعت
ن م ثر ألك التحتية البنية لتحسين اليمن اون7وإعمار بالتع ن اليم ي ف ة حيوي قطاعات

ا منه ة٬ اليمني ات المحافظ ي ف ة المحلي والسلطات ة اليمني ة م:الحكوم دع ى عل ل العم
األراضي واستزراع المحمية٬ والبيوت والحراثات المعدات توريد عبر الزراعة قطاع
ار اآلب ر حف من تتض اريع مش دة ع الل خ ن م ة المائي وارد الم إدارة م ودع ة٬ الزراعي
الصيادين م ودع المياه٬ الصهاريج وتوزيع الشمسية٬ بالطاقة تعمل بمضخات وتزويدها
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الحديثة بالمحركات تعمل والتي الصيد  .بقوارب
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لتاريخ الصحفي 10/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الـعنوان جلسته يعقد للحبوب العامة المؤسسة إدارة )189(مجلس

الخبر الخبرالثالثاء-27/10/2020-10/03/1442تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 16تكرار

الـ جلسته يعقد للحبوب العامة المؤسسة إدارة  )189(مجلس

 

 واس-الرياض
الـ ته جلس وم الي وب للحب ة العام ة المؤسس إدارة س مجل د ي)189(عق معال برئاسة

ن ب رحمن ال د عب دس المهن ة المؤسس إدارة س مجل س رئي ة والزراع المياه البيئة وزير
الفضلي المحسن  .عبد
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المستجدات آخر ومنها األعمال جدول على المدرجة الموضوعات المجلس واستعرض
نظام ام أحك ات مخالف ي ف للنظر لجنة وتشكيل الدقيق٬ مطاحن قطاع تخصيص ببرنامج
خالل والشعير ح القم ات ومبيع استيراد عن وتقرير الدقيق٬ إنتاج مطاحن نظام ولوائح

عليا لمرتبه ترقية على الموافقة إلى باإلضافة الحالي٬ المالي  .العام
 

ال مج في ة خاص المؤسسة ه ب وم تق ذي ال دور ال ة أهمي ى عل لي الفض دس المهن د وأك
م دع ى إل إضافة ي٬ المحل ح القم وشراء ي المحل الطلب لتغطية والشعير القمح استيراد
أن اً مبين ذائي٬ الغ ن األم ال مج ي ف اس األس الحجر تشكل تي وال تراتيجي االس الخزن
ة٬ بالمملك احن المط اع قط يص تخص ن م ى األول ة المرحل اح بنج تكملت اس ة المؤسس
ة بداي تكمالها اس ع والمتوق يرة٬ واألخ الثانية المرحلة استكمال على حالياً العمل ويجري

هللا بأذن القادم المالي  .العام
 

األمن نطام في وجديده تاريخيه مالمح يشكل المطاحن قطاع تخصيص أن معاليه وبين
وع وتن غيلية التش اءة الكف ين وتحس ة المنافس ز تعزي ي ف هم وسيس ة بالمملك ذائي الغ
ق تحقي ى إل افة إض ن٬ والمقيمي واطنين للم ة المقدم دمات الخ توى مس ع ورف ات المنتج

المملكة رؤية وبرامج الخاص2030أهداف القطاع اهمة مس ع رف ى إل تسعى تي ال ٬
ة المحلي تثمارات االس ذب وج ة الحكومي ول األص ن م تفادة واالس ي المحل اتج الن ي ف

والخاص العام القطاعين بين والشراكة التخصيص خالل من  .والدولية
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لتاريخ الصحفي 10/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العضويةعنوان الزراعة إلى للتحول للمزارعين مالية قروض

الخبر الخبرالثالثاء-27/10/2020-10/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19785العددالكاتب 1تكرار

العضوية الزراعة إلى للتحول للمزارعين مالية  قروض

 

الدهاس المكرمة(عبدهللا  @aldhass)مكة
اه والمي ة البيئ وزارة ب ة ممثل ة الدول ديم تق العضوية ة للزراع السعودية الجمعية كشفت
التحول ي ف ة راغب مزرعة أو عضوية مزرعة لكل مسترد غير ماليا دعما والزراعة٬

العضوية  .للزراعة

عضوي ذاء غ ير لتوف يهدف الدعم أن الجمعية أصدرته الذي اإلرشادي الدليل وأوضح
ى عل المحافظة اة مراع ع م المجتمعي٬ الوعي ادة وزي بالقطاع العاملين دعم خالل من
ة العربي ة المملك ي ف ة الزراعي ة البيئ أن ى إل يرا مش ودة٬ والج تدامة اإلس لتحقيق البيئة
ر وغي رط المف تخدام واالس ة٬ الخاطئ ات الممارس ض بع ن ع أى بمن ت ليس عودية الس
تخدامها٬ اس من والغرض أنواعها بمختلف الكيميائية الزراعية للمدخالت أحيانا المبرر
اريع المش ن م د العدي ة العالق ذات ات الجه ع م ل بالعم ة الدول ذت اتخ ذلك ل ا ووفق
ي الزراع اع القط م تنظ تي ال ريعات والتش وانين الق ن س ى إل افة إض ادرات٬ والمب
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ن للمزارعي ة والتوعوي ادية اإلرش برامج ال ب بجان ه٬ ب تخدمة المس دخالت والم
 .والمنتجين

المختصين ل قب ن م ب٬ الطل ة دراس خالل من تتم التحول إجراءات أن الدليل وأظهر
م ث ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب وي العض اج اإلنت إدارة ب ني الف دعم ال م قس ي ف
المزرعة بزيارة المختصون ويقوم المزرعة زيارة موعد لتحديد المزارع مع التواصل
ا وأهليته ة المزرع ات مقوم م وتقيي وي العض ي الزراع اد واإلرش ني الف دعم ال ديم وتق
دة المتعم ق التوثي شركات بإحدى المزرعة ربط يتم ذلك بعد العضوية للزراعة للتحول

عليها ويطلق التحول تحت إما المزرعة أن إلى مشيرا الوزارة٬ التحول«لدى »تحت
سابقة كيميائية مواد ألي تخضع لم تربتها كانت حال في عضوية مزرعة تكون أن  .أو

زراعي اج إنت لوب أس عن ارة عب العضوية ة الزراع أن دليل ال ي-وبين النبات قيه بش
دات-والحيواني مبي أو أسمدة أو واد م استخدام دون ة طبيعي مواد استخدام على يعتمد

ف تعري بحسب العضوية ة الزراع بر وتعت وراثيا معدلة مواد أو هرمونات أو كيميائية
اقتصادية اد أبع ذو ني بي زراعي نظام بأنها العضوية٬ الزراعة لحركات الدولي االتحاد
ي٬ الطبيع وازن الت اة مراع ع م ة آمن بطرق ف نظي ذاء غ اج إنت ى إل يهدف واجتماعية٬
ات والنب ة الترب وسالمة صحة وتعزز افظ تح أن ويجب ئي٬ البي ام بالنظ اإلخالل دون
ات والعملي ات الممارس د تعتم وأن زأ٬ تتج ال دة واح ة كمنظوم وان٬ والحي ان واإلنس
تدامتها اس ي ف اهم وتس ة٬ الحي ة االيكلوجي دورات وال ة األنظم ى عل العضوية الزراعية
العضوية ة الزراع ي ف ة الزراعي ات الممارس دار ت وأن ئي٬ البي وازن الت ى عل وتحافظ
اظ والحف تقبلية والمس ة الحالي ال األجي ة ورفاهي صحة لحماية ومسؤولة٬ وقائية بطريقة

الطبيعية ومواردها البيئة  على
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لتاريخ الصحفي 10/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التاريخ..تمنيةعنوان قلب من تنبض الماء عروق

الخبر الخبرالثالثاء-27/10/2020-10/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19118العددالكاتب 1تكرار

التاريخ..تمنية قلب من تنبض الماء  عروق

 

  واس-أبها

مركز ه"تمنية"يشتهر يلتحف ذي ال األخضر اطه وبس ذب الع ه بمائ ة المملك جنوب في
انية اإلنس الحضارة اق أعم ي ف الضارب ق العري ه وتاريخ ام٬ الع دار م ى عل الضباب

والباحثين المعالم حسب السنين آالف منذ عليها توالت  .الذي

السروات ال جب م قم أعلى في يقع عسير لمنطقة تابع مركز ة(وهو مدين شرق وب جن
بـ ن)كيلومتر45أبها م أكثر ب ر البح سطح عن ع يصفه2500ويرتف ث حي تر٬ م

بأنه صالح محمد فريد ارة"الباحث عب وهي امخ٬ ش ل جب في تقع القرى من مجموعة
صحن يسمى الشكل مستطيل زراعي سهل بها فاتنة طبيعة ذات الظل وارفة واحة عن
الشرقية ه منحدرات ي وف تهامة٬ وأغوار أصدار والجنوبية الغربية ظالله في تمتد تمنية
ع م د يمت مالية الش ه منحدرات ي وف ان٬ وهيم وغط م قرى في كما والكادي٬ البن مزارع

المنثور كالعقد ومزارعه بقراه األخضر  ".الشعف
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ز مرك ة"ويتكون ا"تمني أهمه رى ق عدة ن ع"م ينف رحة"و"آل دهمش"و"الش "آل
عثمان"و زع"و"القارية"و"دار ق ي"و"آل عل رن"و"آل كانها"الق س عدد غ ويبل ٬

نسمة70حوالي  .ألف
في  وللماء

ة الجاري ون العي اثر وتتن ٬ ام الع طوال ال الجب عمق من يتدفق فهو ٬ مثيرة قصة تمنية
عن للبحث ة ووجه ام ه جذب ل عام أصبحت حتى ة٬ للقري ى إل ة المؤدي الطرق على
يصطف حيث ٬ والزوار والمصطافين المقيمين أو عسير منطقة أهالي من العذب الماء
٬ ا مجان للشرب الصالحة العذبة المياه تلك من كميات لتعبئة يوميا المئات بل العشرات

عيون من تنبع .موغط"و"هيمان"و"الشرحة"التي " 
 

ار اآلب إن ف ٬ ير عس ة منطق ي ف ارزة ب مة س ٬ ة الخالب ة الطبيعي اظر المن ت كان وإذا
ن م ثر أك ى إل تصل اق أعم ى إل الصلبة الصخور وسط في والمنحوتة 50المتجاورة

٬ ق دقي بشكل حفرها تاريخ يعرف ال والتي ٬ هندسيا المتطورة المائية والقنوات ٬ مترا
وطن ي ف ثر تك ي فه ٬ ان المك ك ذل ي ف واإلعجاب الجذب ل عوام م أه ن م آل"تعتبر

مركز"ينفع وسط يقع  ".تمنية"الذي
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لتاريخ الصحفي 10/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئي“عنوان األمن إلى”قوات تصل والغابات المراعي نظام مخالفة طن50عقوبة لكل لایر ألف

الخبر الخبرالثالثاء-27/10/2020-10/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 9تكرار

البيئي“ األمن تصل”قوات والغابات المراعي نظام مخالفة عقوبة
طن50إلى لكل لایر  ألف

 
العنزي●  الرياض-عبدهللا

ه والئحت ات والغاب ي المراع ام نظ ة مخالف ن م ئي البي ن لألم ة الخاص وات الق ذرت ح
الحطب ع بي ع من ى عل تنص تي ال ات والتعليم األشجار ع قط ع بمن والقاضي ة التنفيذي

نقله أو  .المحلي

ذا ه ي ف ينشر ا ولم ي٬ المحل الحطب ل نق أو ع بي أو تسويق لنشاطات ا متابعته وأكدت
ة ألنظم الفين المخ ق بح ة النظامي راءات اإلج اذ واتخ ات٬ المنص ف مختل بر ع أن الش

المملكة في الحياة جودة ويعزز وحيوي٬ صحي بمجتمع الوطن لينعم  .البيئة٬
 

ستطبق ة٬ العالق ذات ة األمني والقطاعات ئي البي ن لألم الخاصة القوات أن وأوضحت
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م أوالفح ب بالحط اجرة بالمت وم يق ن م ل ك ق بح اً نظام ا عليه وص المنص ات العقوب
ن بي تراوح ت ة مالي بغرامة نقلهما٬ أو ى10المحليين إل لایر عن50آالف لایر ألف

ة٬ البيئي وطن ال درات مق ى عل المحافظة ة أهمي ن والمقيمي المواطنين ب ة مهيب طن٬ كل
ة٬ الطبيعي وارد والم اتي النب اء بالغط رار إض ن م كله يش ا لم اب االحتط ن م ذر والح
التصحر رقعة وزيادة األشجار٬ وانقراض والمتنزهات٬ والغابات المراعي  .وأراضي
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لتاريخ الصحفي 10/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر فريدةعنوان سياحية لتجربة العين وادي يحول المعلق جازان بن جسر

الخبر الخبرالثالثاء-27/10/2020-10/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7333العددالكاتب 1تكرار

فريدة سياحية لتجربة العين وادي يحول المعلق جازان بن  جسر

 

 

مدخلي:تصوير(  )يحيى
المالكي:جازان سارة مدخلي٬  علي

إحدى ازان بج مالك بني بالدائر نخيف آل بجبال األثرية العين وادي قرى مزارع تمثل
ن األماك م أه د أح ل لتمث سياحيا تطويرها تم والتي النموذجية الجازاني البن مزارع أهم
ن الب ة زراع وطرق تاريخ على التعرف فرصة للزوار تتيح التي المملكة في السياحية
القديمة بالطرق وإعداده حصاده تجربة خوض في والمشاركة المثمرة أشجاره ومشاهدة
ة فرص ر يوف ذب ج ة نقط ا فيه ن للب ق معل ر جس تحداث اس فى أض ا كم ة٬ الحديث أو

الطبيعية المناظر بجمال  .االستمتاع
 

وسياحي زراعي  استثمار
والسياح بالزوار مالكها اهتمام إلى إضافة بها مرافق واستحداث المزرعة تطوير أسهم
ل ب ط فق الزراعية المنتجات تقديم على قاصرة تعد لم نموذجية بن لمزرعة تحويلها إلى
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ا مالكه عى يس ث حي ة٬ والمملك ل ب ة المنطق زوار ن م د للعدي ة وجه ل تمث بحت وأص
وسياحيا زراعيا  .الستغاللها

 
طموحة  خطط

لـ ا مبين الزوار بكافة المزرعة مالك أحد المالكي يحيى وطن«رحب ون»ال يملك م أنه
تقبال االس بين ما للزوار متنوعة خدمات وتقديم سياحيا المزرعة لتطوير مستقبلية خطة
ة تجرب ش وعي المزرعة في جوالت وعمل الشعبية األطعمة وتوفير بالمكان والتعريف
رق ط ة وممارس ة ومتابع راء الخض ا ثماره ذاق م ذوق ت الل خ ن م ن الب جرة ش ع م
ب جان ى إل زارعين للم ي التراث دي البل اس باللب ا ثماره وقطف ا به اء واالعتن زراعتها

والهايكنج كالتصوير المختلفة الهوايات بأصحاب خاصة خدمات بتوفير  .االهتمام
 

تعريفية  لوحات
أو ل حق كل ة بداي ي ف ة تعريفي لوحات ع وض ى عل العمل ى إل ة المزرع مالك يسعى
عن ة مختلف ات بمعلوم داده وإم ا ونوعه ا وعمره األشجار بعدد الزوار لتعريف مدرج
ر المناظ ال بجم تمتاع واالس وة القه اول لتن أة مهي ات جلس ى إل افة إض ن الب ة زراع
إلى إضافة الزوار على توزع تعريفية كتيبات توفر كما بها٬ المحيطة الخالبة والطبيعة

يخصها ما كل عن تفصيلي شرح بتقديم  .قيامهم
 

سياحي  ترويج
ي ف ل تتمث ة المزرع مالك دى ل رة فك وجود الكي الم د أك السياحي التطوير فكرة حول
الزوار الستقبال نقطة وتخصيص منظمة رحالت خالل من للمزرعة السياحي الترويج
م لنقله ة رباعي دفع مركبات تخصيص ثم ومن استقبالهم٬ خاللها من يتم الدائر بمحافظة
دد ع ع م ات اتفاقي وإقامة للتعاون نسعى كما لهم والغذاء اإليواء تأمين مع المزرعة إلى

السياحة ومكاتب بالمنطقة المختلفة كالفنادق السياحية الجهات  .من
 

المعلق  الجسر
دون المزرعة مالك ل قب ن م ذت ونف وضعت ق المعل ر الجس فكرة أن المالكي أوضح
ى عل سياحي ابع ط إضفاء و ه الجسر ة إقام ن م دف اله ال وق ة٬ عمال أي ب االستعانة
واالستكشاف٬ واالطالع التصوير واة له المزارع فوق علوية إطاللة وتوفير المزرعة

الزوار إمتاع في واإلسهام للمزرعة جيدة إضافة يمثل أن  .متمنين
 

سياحية  نزل
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موجودات يحوي والذي المزرعة تحويه الذي المنزل تحويل على العمل المالكي كشف
بـ زود م ي ريف ياحي س نزل ك ا أيض ة ر8أثري للتطوي ة وقابل ائلي ع اح وجن رف غ

ى عل والمحافظة دة جدي ن م ترميمه وإعادة المنزل بتهيئة قمنا وقال مستقبال٬ واإلضافة
أو اء البن ير بتغي م نق م ل ث حي ارة الحج ن م ا مبني ا أثري نزال م ه كون ة التراثي ه طبيعت
وش النق ض بع د وتجدي يطة البس ترميم ال ال أعم ى عل ط فق رنا واقتص ه علي افة اإلض

به  .الموجودة
 

ملموسة  خدمات
ع م للتماشي دورنا ب دفعنا الريفية السياحة نحو الواضح الدولة توجه أن المالكي أوضح
ضمن ا مزرعتن ون لتك دف نه ف الري ي ف ياحية س أماكن وجدت لو بحيث الرؤية٬ هذه

اآلخرين فيها نسبق التي والوجهات األماكن ملموسة.هذه خدمات بتوفير السياح واعدا
ي ف ة والخدم ة المنتج ر األس خالل ن م ة المحلي ة البيئ ن م عبية الش لألطعمة توفير من
ن واألماك والمحافظة ة المزرع عن ة كافي ياحية س ورة ص ه وإعطائ ف والتعري ل التنق

بها  .السياحية
 

القهوة  صناعة
األصلي منبعها من أصولها على الخوالنية القهوة تذوق فرصة لزوارها المزرعة توفر
ر الثم قطفه ثم المختلفة بمراحلها زراعتها من بدءا صناعتها تجربة خوضه إلى إضافة
م ث طحنها إلى ووصوال األثري المطبخ داخل القديمة بالطريقة التحميص بعملية مرورا

واحتسائها  .طبخها
 

المزرعة  متحف
ي الت ة القديم وة القه أدوات ى عل وي يحت ا له تابع مصغر متحف على المزرعة تحتوي
اهدة ومش ه إلي دخول بال ياح والس زوار لل ة والمتاح نين الس عشرات على أعمارها يزيد
ار وثم ديم الق بي الخش راز والمف الحمس وملعقة الصغيرة والمصفاة الدالل مثل مقتنياته
ن وم ن٬ الب تقشير في البعض لدى تستخدم التي الحجرية والرحى لإلعداد الجاهزة البن
خ التاري ة برائح المتحف ويتميز واحتسائها٬ التاريخية العتيقة القهوة صناعة مشاهدة ثم

الحجارة من مبنيا كونه المتاحف باقي عن فريدة ميزة له وتضيف جنباته تمأل  .التي
 

الهايكنج  ممر
ال وق بالمزرعة للهايكنج ممر إليجاد العمل المالكي د«كشف وتحدي رة الفك م برس ا قمن

ج للهايكن المخصص ار المس يمر س ث حي ايكنج٬ اله واة ه من عدد مع بالتشاور المسار
16



روره م ى إل إضافة ة الزراعي ات المنتج لتخزين كمستودعات مخصصة كانت بكهوف
ا به ة البري الحياة بتنوع تزخر والتي البري الصيد لهواة وأماكن أثرية مضيفا»بقرى ٬

يبلغ المسار طول  .كلم10أن
 

بالدائر للبن العين وادي لمزارع السياحية الميزات  أبرز
 

المعلق  الجسر
ريفية  نزل

الهايكنج  مسار
المزرعة  متحف

قديما البن زراعة  تجربة
خارجية  جلسات
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لتاريخ الصحفي 10/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المزارع«عنوان حل..»مبيدات عن تبحث مشكلة

الخبر الخبرالثالثاء-27/10/2020-10/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17301العددالكاتب 1تكرار

المزارع« حل..»مبيدات عن تبحث  مشكلة

 

المشوح  مشوح
 
 

سند  الدمام-أمجاد

ذاء الغ لسالمة د المعتم ع والمراج دقق والم ة والتغذي ذاء الغ وم عل ي ف المختص أوضح
الحشرية»األيزو« دات المبي مشكلة أن المشوح٬ مشوح والتغذية الغذاء جمعية وأمين

ائال ق زارع٬ الم ى عل ة الرقاب ضعف ي ف ن تكم زارع الم في ى:المستعملة عل ة الرقاب
محالت ن م شرائها وسهولة للمبيدات الرش بطريقة العمالة وتوعية ضعيفة٬ المزارع
ك ولذل وى٬ أق بشكل دات المبي رش ات بعملي م التحك لنا وينبغي كذلك٬ ضعيفة الزراعة
ن م ال خ ا إنتاجه أن ب تز تع تي ال زارع الم ك تل العضوية٬ زارع الم اآلن دينا ل رت ظه
رغم دات٬ المبي خطورة عن يتكلمون باتوا األشخاص ألن التوعية ظهرت إذ المبيدات٬
ات المنتج بعض أن ا إعالن د نج فقد فقط٬ تجاري بشكل األمر يستغل أصبح البعض أن
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مكاسب ق لتحقي اس الن غش بذلك يقصد ولكن كذلك٬ ليست وتكون المبيدات٬ من خالية
ك كذل ليست ي وه العضوية٬ ة عالم ا عليه توضع المنتجات بعض إن ف ذلك ك مادية٬

 .أيضا
 

اف ى:وأض عل يطرة الس ن م ن نتمك تى ح ة؛ قوي ة رقاب اك هن ون تك أن يجب الي بالت
ق واف ذي ال العضوية ة الزراع ام نظ اآلن دينا ل ر وظه األساس٬ ن م ة األغذي موضوع
ص فح وب بوج زارع الم ى عل هادة ش ه ب ل متكام ام نظ و وه وزراء٬ ال س مجل ه علي
زارع الم ض بع اك وهن برات٬ المخت ى إل ه ويأخذون اج اإلنت ن م دون فيتأك ة٬ المزرع
بالشراء٬ ة األولوي تعطى وأن تشجع وأن دعم ت أن ترض المف ن م ة المعروف العضوية

األخرى للمزارع قدوة تكون أن المزارع هذه  .وعلى
 

ي ف بب تتس د وق خاص٬ األش اة حي ى عل ورة خط كل تش دات المبي أن وح٬ المش د وأك
بقوله ذلك مبينا بالسرطان٬ الحشري:اإلصابة د المبي تخدام اس د عن ال المث بيل س ى عل

وم يق أثيرا٬ ت الحشرية دات المبي واع أن ل أق و وه الحشرات٬ ى عل للقضاء ازل المن في
الـ بتغيير السهلDNAالمبيد من ليس وبالتالي فتموت٬ الحشرة ويفكك فائقة٬ بسرعة

الفترة ب دون يتقي ال ن م اك هن ن لك األعشاب٬ دات مبي وال رية الحش دات المبي تخدام اس
ي حوال ده بع االنتظار م عليه يكون بالرش يقومون فعندما كحد6أو5المحرمة٬ ام أي

مباشرة ويأخذونها ويقطفونها يستعجلون لكنهم الخضراوات٬ من المبيد يخف حتى أدنى
بب بس اس الن ن بي راض األم ر تظه ذلك ل ا٬ منه اس الن ل لتأك ا ويبيعونه وق الس ى إل
ال فيات فالمستش الحشرية دات المبي ة كمي اس لقي ال مج اك هن وليس الحشرية٬ المبيدات

األسف مع ذلك  .تقيس
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لتاريخ الصحفي 10/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر أشجارعنوان باقتالع يطالبون بجدة المياه"البزرومي"مواطنون وخزانات الصحي الصرف على لتأثيرها

الخبر الخبرالثالثاء-27/10/2020-10/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3419العددالكاتب 1تكرار

أشجار باقتالع يطالبون بجدة على"البزرومي"مواطنون لتأثيرها
المياه وخزانات الصحي  الصرف

المنازل أساسات على وتؤثر البصري التلوث  تزيد

 

الراجحي  جدة-عبدهللا

دة مفي ير غ أشجار من جدة٬ محافظة شرق بجنوب الجنوبي فواز األمير حي أهالي شكا
غرف وأغلقت المياه خزانات على جذورها ودخلت الحي٬ شوارع بها امتألت وضارة

الصحي الصرف  .تفتيش

األشجار هذه البزرومي"وتسمى لمصادر"شجر ووفقًا أضراراً"سبق"٬ ف تخلّ ا فإنه
فة األرص م تحطي ى عل ل تعم وشديدة ة وقوي ة طويل بجذور ع تتمت ا ألنه ك وذل يرة؛ كث

الصحي والصرف المياه وشبكات البيوت أساسات على والتأثير  .والطرق٬
 

شجرة ذي"البزرومي"وتعمل وال والنظري البصري وث التل دل مع ادة زي على أيضاً
ات حب حجم ي ف صغيرة رات ك الشجرة ذه ه تنبت حيث البيئي٬ التلوث معدل من يزيد
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األرض رات وحش وض والبع ذباب ال ا حوله ع يجتم ث حي ة٬ كريه ة رائح ذات ق النب
ر٬ المنظ سوء در يص ن داك ني ب ون ل ى إل جرة الش خضرة ل تحوي ى عل تعمل تي وال

والجراثيم األمراض من لكثير حاضنة أنها إلى  .باإلضافة
 

الصرف بكات وش ازل والمن ة التحتي ة البني ي ف يرة كث أضرار تسبب أن ن الممك ن وم
العامة المياه وشبكات  .الصحي

 

دم ع يفضل ن ولك ا٬ قطعه ق طري عن الشجرة هذه من التخلص على البعض يعمل وقد
ى ال ة الحاج دون ن وم دة فائ ثر أك بطرق ا منه التخلص ن يمك ث حي الشجرة هذه قطع
ذه ه الع اقت ي ف اعدة للمس دائق والح ة الزراع براء بخ تعانة االس خالل من وذلك قتلها٬
يرة كب ت كان اذا وبخاصة ات الممتلك أو باألشخاص اإلضرار دون ومن سليمة الشجرة

 .الحجم
 

دة٬ الفائ ذات األشجار ار اختي دم ع ي ف جدة محافظة ة أمان ى عل باللوم مواطنون وألقى
ة البحري ة الواجه ضفاف ى عل افها اكتش م ت تي وال السامة الدفلة أشجار هناك إن فحيث
ر بتأثي مقطع تداول بعد بإزالتها جدة محافظة أمين توجيهات وصدرت عامين٬ نحو قبل

نزهين المت على قصها.سميتها ن م دالً ب ا القتالعه ة حمل إطالق ي ف ون المواطن ل ويأم
يرين مش د٬ جي ومنظر دة فائ وذات ة للبيئ صديقة بأشجار واستبدالها أخرى٬ مرة لتعود

جذورها من يأتي السبب أن  .إلى
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لتاريخ الصحفي 10/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر اإلبلعنوان في االستثمار "تنويع و"مصنع.. الحديثة بالتقنيات وجلودها عالمي"للحومها لمزايينها"مهرجان

الخبر الخبرالثالثاء-27/10/2020-10/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3419العددالكاتب 1تكرار

اإلبل في االستثمار "تنويع و"مصنع.. الحديثة بالتقنيات وجلودها عالمي"للحومها  لمزايينها"مهرجان

حثيلين الكبيرة:ابن الشرائية القوة على عطفًا مضمونة األرباح
 للقطاع

 

الهواملة  األفالج-مسلّم

اإلبل"نجح المنافسات"نادي وع تن خالل من اإلبل عالم في االستثمار مواد تنويع في
ت حظي ة نوعي ة نقل دثت أح تي وال ل٬ لإلب دالعزيز عب ك المل مهرجان ي ف ابقات والمس
ار أنظ ط مح بحت أص تى ح عبي؛ الش وروث الم ذلك ل ة حديث رية عص ورات بتط
ن م ياح والس ل اإلب واة ه ه ل د يتواف ا عالمًي مهرجاًنا وأصبح وعالمًيا٬ محلًيا المستثمرين
تثمار االس ى عل ال لإلقب ال األعم ال رج ام أم رحبة آفاقًا فتح كما العالم٬ دول من الكثير

والمالك المربين أمام االقتصاد عجلة وتحريك اإلبل٬  .في
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منافسات ي ف ا به للخوض زايين الم اء اقتن ى عل ل اإلب الم ع ي ف تثمار االس يقتصر ولم
ن للفائزي النادي رصدها التي القيمة الجوائز وحصد عبدالعزيز الملك مهرجان مسابقات
ل ممث مساعد٬ ن ب د خال ن ب رحمن ال د عب ير األم د أك ل ب ات٬ والفئ وان األل ع جمي ي ف
تراتيجية إس ة دراس داد إع ا حالًي م يت ه أن ام٬ أي ل قب ل٬ لإلب ة الدولي ة المنظم ي ف المملكة
ذ لتنفي تثمارية اس ركة ش يس وتأس ة٬ الحديث ات بالتقني ا وجلوده ل اإلب وم لح نع لمص
اض الري ي ف ال األعم رواد ع م ا له ب الترتي م ت دة ع اءات لق اك هن أن مبيًنا المشروع٬
أخرى ة دراس راء إج ى إل يًرا مش المشروع٬ ذ لتنفي تثمارية اس شركة لتأسيس والقصيم

ومشتقاتها اإلبل بألبان يختص مصنع إنشاء تتضمن الثانية  .بالمرحلة
 

ن ب د فه ل لإلب ة الدولي ة المنظم س ورئي ومؤسس ل اإلب نادي إدارة مجلس رئيس وكان
تثمار اس و ه ل اإلب الم ع ي ف تثمار االس أن ى إل ابق س ت وق ي ف ار أش ن٬ حثلي ن ب فالح
تثماري اس تقبل مس ا له ُينتَظر تي ال دة الواع ات القطاع من يعد كونه مادًيا؛ ومجٍد مربح
ذا به للنهوض ة متكامل ة رؤي ق وف يعمل اإلبل نادي أن إلى مشيًرا وعالمًيا٬ محلًيا كبير
االقتصاد وارد م ن م مهًما ورًدا وم ة٬ التنمي ة عجل ع دف ي ف االً فع مسهًما ليكون القطاع
ر توف متخصصة شركات بوجود ابق الس ي ف يحظ لم اإلبل قطاع أن موضًحا الوطني٬
ون تك اد تك اح األرب أن دًا مؤك ة٬ عالمي فات مواص ق وف ل اإلب تلزمات ومس أدوات

القطاع بها يتميز التي الكبيرة الشرائية القوة على عطفًا  .مضمونة
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لتاريخ الصحفي 10/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البنعنوان لمزارعي التدريبية الدورة يرعى فيفاء محافظ

الخبر الخبرالثالثاء-27/10/2020-10/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3122العددالكاتب 1تكرار

البن لمزارعي التدريبية الدورة يرعى فيفاء  محافظ
 

 
 
 

إنطالق ة برعاي ن اإلثني وم الي الشهراني عد س ن ب فر س تاذ األس اء فيف محافظ سعادة قام
آل م قاس ن ب ي عل الشيخ ز مرك في نفذ والذي فيفاء في البن لمزارعي التدريبية الدورة
ن بي ة المجتمعي الشراكة ار إط ضمن اء فيف تعليم بمكتب المهني للتطوير الفيفي طارش
السعودية و أرامك شركة اركة بمش امج البرن ان وك ة الخيري بر ال وجمعية التعليم مكتب
ظ مخاف تقبال اس ي ف ان وك ازان٬ ج ة جامع مع وبالتعاون الجبلية المناطق تطوير وهيئة
ة جمعي س ورئي ي الفيف ي عل يحيى تاذ األس اء فيف م تعلي ب مكت دير م وصوله٬ عند فيفاء

ي الفيف عد أس د يزي تاذ األس ة الخيري بر محاور.ال عدة ى عل ة التدريبي دورة ال واشتمل
يرة خم ب الحبي دكتور ال تاذ االس دمتها وخ ن الب أشجار ة غراس بعنوان محاضرة أهمها

ومكافحتها البن آفات عن  .ومخاضرة
 

الحصاد د بع ا وم اد الحص ات عملي ن ع ومحاضرة الغيث و أب أسامة دكتور ال دمها .ق
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ا حكومتن توليه ما فيها بين كلمة فيفاء محافظ سعادة ألقى وقد الفيفي بندر المهندس قدمها
ي ف ن الب ة لزراع ار جب م دع ن م ه تقدم ا وم ه ورفاهيت المواطن ب ام إهتم ن م يدة الرش
ن للمزارعي اندة والمس دعم وال الوقوف على سعادته وأكد جازان٬ منطقة وجبال المملكة
تفادة اإلس لسرعة اء فيف ي ف واطنين الم جميع دعا كما نجاحهم سبيل في الجهود وتظافر

والمشاريع المبادرات هذه  .من
 

األستاذ بفيفاء الخيرية البر جمعية رئيس القى ا/كما فيه شرح ة كلم ي الفيف أسعد يزيد
غ بل ادرة للمب ة والثاني األولى المرحلة في المزارع عدد أن وبين األن حتى تحقيقة تم ما

االن150لـ حتى زرعت التي الشتالت وعدد  .شتلة30000مزرعة
 

ن ب ي عل الشيخ ز مرك جنبات داخل بجولة فيفاء المحافظ قام البرنامج رعاية ختام وفي
وقاعات الشيخ ة مكتب شملت اء فيف تعليم بمكتب المهني للتطوير الفيفي طارش آل قاسم

التراثي والبيت  .التدريب
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لتاريخ الصحفي 10/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر رابغعنوان بمحافظة الوزارة مكتب يتفقد والزراعة المياه فرع مدير

الخبر الخبرالثالثاء-27/10/2020-10/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 17تكرار

رابغ بمحافظة الوزارة مكتب يتفقد والزراعة المياه فرع  مدير

 

 واس-جدة
ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع مدير دس,تفقد المهن

الغامدي جارهللا بن وم,سعيد ة,الي البيطري دة والوح غ٬ راب بمحافظة وزارة ال ب مكت
بالمحافظة السمكية الثروة قسم إلى باإلضافة حجر٬ أشجار,بمركز استزراع ومشروع

زراعة في والتوسع المانجروف“الشورى٬ االحمر”غابات البحر ساحل  .على
 

زراعة أهمية على الغامدي يرة٬"المانجروف"وشدد الكب ة والبيئي االقتصادية لقيمتة
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ئي البي زان واالت تقرار االس علي الحفاظ في دوراً يلعب ع,حيث مواق ى عل ف وق ا فيم
ادرة مب ي ف غ راب تحلية محطة ومشاركة المحافظة٬ في خضراء"التشجير ا "لنجعله

زراعة ي تلة300ف والبرامج,ش ة بالمحافظ وزراة ال ب مكت احتياجات اقش ن ا فيم
ية الماش ي ومرب زارعين للم دم المق دعم تفيدين,وال المس ة لكاف ل تص أن ى عل ل والعم

لها  .والمستحقين
 

رابغ محافظ التقى ذلك ك,إلى مبيري بن محمد بن ة,خالد البيئ وزارة رع ف ام ع دير م
المكرمة مكة بمنطقة والزراعة بحضور,والمياه دي٬ الغام جارهللا ن ب عيد س المهندس
غ راب ة بمحافظ وزارة ال ب مكت دير دة,م الوح دير وم ي٬ الحرب واز ف د أحم دس المهن

المطيري عويش بن محمد بحجر  .البيطرية
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لتاريخ الصحفي 10/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المحظورة"البيئة"عنوان والمناطق الحيوانات وتحدد الفطرية الحياة ألنظمة وفقًا بالصيد تسمح

الخبر الخبرالثالثاء-27/10/2020-10/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 51تكرار

وتحدد"البيئة" الفطرية الحياة ألنظمة وفقًا بالصيد تسمح
المحظورة والمناطق  الحيوانات

 

 واس-الرياض
والزراعة والمياه البيئة وزارة ة-أعلنت الفطري اة الحي لتنمية الوطني بالمركز ٬-ممثلة

ة٬ الفطري اة الحي ى عل افظ تح تي ال وانين والق األنظمة تطبيق على حرصها منطلق ومن
من ابتداًء الصيد هواية بممارسة ق15/3/1442السماح المواف 1/11هـ

تاريخ2020/ حتى الموافق1/6/1442م٬  .م14/1/2021هـ
 

ا المه يد ص حظر ا منه الصيد ة بعملي ام للقي ارات اعتب دة ع اة بمراع وزارة ال ت وطالب
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مثل والمفترسات والوعول والغزالن الضبع٬(العربي ذئب٬ ال الوشق٬ ي٬ العرب ر النم
ة الجارح ور والطي باالنقراض٬ المهددة والطيور الحيوانات من يقتصر)وغيرها وأن ٬

ة التقليدي الطرق ب والصيد ط فق تخدمها مس باسم المرخصة الهوائية األسلحة على الصيد
ؤدي ت أُخرى ائل وس أي تخدام اس يمنع أنه على مشدة السلق٬ الصيد كالب و كالصقور
أو الصيد٬ باك وش كالشوزن٬ رش ادق ببن سواء طائر أو حيوان من أكثر اصطياد إلى

مثل مسموحة غير بطرق اإلغراق:الصيد أو يارات٬ الس وادم ع أو الغازات٬ استخدام
وغيرها والنداء٬ الجذب وسائل استخدام أو  .بالماء

 
رى والق دن الم حدود داخل الطيور أو الحيوانات أنواع جميع صيد منع على شددت كما
دن الم ن م القرب ب أو كاني٬ س د تواج أي أو تراحات٬ واالس زارع والم ز والمراك

المحميات نطاق وداخل والحيوية٬ والصناعية العسكرية برى,والمنشآت الك والمشاريع
٬ ال للع الملكية الهيئة ومنطقة السودة٬ وتطوير والقدية٬ وأماال٬ األحمر٬ والبحر كنيوم٬

ق بعم المملكة سواحل امتداد بر)20(وعلى ال اه باتج م ة(ك المنطق د بُع د تحدي ن يمك
ع المواق د تحدي زة أجه تخدام باس احل الس ن واع)ع أن ع جمي بك ش ك ذل ن م تثنى ويس ٬

نوع من الصقر عدا ما الخالي٬)الحر(الصقور الربع بمنطقة الصيد حظر باإلضافة ٬
والسكك العامة والطرق البرية الحدود مناطق من االقتراب أو ٬ ليال الصيد عدم وكذلك

 .الحديدية
 

ة التنفيذي وائح والل ة باألنظم تزام االل رورة ض ى إل يد بالص ن المهتمي وزارة ال ت ودع
ا٬ نظاًم ررة المق ات للعقوب ه نفس سيعرض ك ذل الف يخ ن م أن دة مؤك بالصيد٬ المتعلقة

الداخلية وزارة األخرى-وتتولى األمنية والجهات البيئي لألمن الخاصة بالقوات ممثلة
ة العالق ات-ذات العقوب ق لتطبي ة المختص ات الجه ى إل التهم وإح الفين المخ بط ض ٬

 .بحقهم
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لتاريخ الصحفي 10/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالمنطقةعنوان الزراعي اإلنتاج لزيادة التوعوية اإلرشادية القافلة يطلق القصيم أمير سمو

الخبر الخبرالثالثاء-27/10/2020-10/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

اإلنتاج لزيادة التوعوية اإلرشادية القافلة يطلق القصيم أمير سمو
بالمنطقة  الزراعي

● 

 واس-بريدة
ز عبدالعزي ن ب سعود ن ب مشعل بن فيصل الدكتور األمير الملكي السمو صاحب أطلق

وم الي ارة اإلم ر بمق يم القص ة منطق ير ة,أم التوعوي ادية اإلرش ة الزراعي ة القافل
اه والمي ة البيئ وزارة ل قب ن م ة المقام ة٬ بالمنطق ي الزراع اج اإلنت ادة لزي زارعين للم

 .والزراعة

ز عبدالعزي دس المهن ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م دم وق
ة,الرجيعي الحقلي ارات والزي ة الفني ارات االستش تشمل تي ال القافلة عن موجزا شرحٍا
زارع ة,للم الزراعي ة الترب ل ري,وتحالي ال اه مي ل ات,وتحالي اآلف خيص وتش

ا ومكافحته رية الحش ات اآلف خيص وتش ٬ ا وعالجه ية دمات,المرض بخ ف والتعري
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الزراعي ة,القطاع بالقافل اركين المش والفنيين والمهندسين الخبراء عدد أن إلى مشيراً
تشمل6 إقامتها سيتم التي الميدانية الورش عدد أن كاشفاً ٬ كافة12خبراء في ورشة

المنطقة  .أنحاء

ود بجه يداً مش الزراعي٬ بالقطاع واهتمام دعم من الحكيمة القيادة تبذله بما سموه٬ ونوه
ة المعرف مستوى ع ورف زارعين الم ة توعي خالل ن م والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة

لهم واإلرشادية الزراعية الخدمات وتقديم  .والمهارة

وزان ال دالرحمن عب دكتور ال ة المنطق ارة إم ل وكي ين التدش ر ى,حض عل رف والمش
الصوينع سلمان المهندس والزراعة والمياه البيئة وزارة المهتمين,فروع من  .وعدد
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لتاريخ الصحفي 10/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر رفحاء"عنوان الحطب"بيئة بيع أماكن على تفتيشية حملة تنفذ

الخبر الخبرالثالثاء-27/10/2020-10/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

رفحاء" الحطب"بيئة بيع أماكن على تفتيشية حملة  تنفذ

 

 واس-رفحاء
ة ميداني ية تفتيش ة حمل وم الي اء رفح بمحافظة ة والزراع والمياه البيئة وزارة مكتب نفذ
ة المعني الجهات مع بالتنسيق المحالّ وبعض الوقود محطات في الحطب بيع أماكن على
ى عل اً حفاظ أوعرضه ه بيع دم بع م عليه ه والتنبي ي المحل الحطب من خلوها من للتأكد

النباتي  .الغطاء
 

من للحد يهدف المنع أن الخريجي صالح بن عبدهللا برفحاء البيئة مكتب مدير وأوضح
أصابها ا مم الشجري والغطاء النباتية الثروة على قضى الذي الجائر االحتطاب ظاهرة
سواء البيئة يهدد من كل عن لإلبالغ اللجنة مع التعاون على المواطنين حاثّاً بالتصحر٬

غيره أو الجائر  .باالحتطاب
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لتاريخ الصحفي 10/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العضوية“عنوان وفوائد..الزراعة الجموم”أهمية في عمل ورشة

الخبر الخبرالثالثاء-27/10/2020-10/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

العضوية“ وفوائد..الزراعة الجموم”أهمية في عمل  ورشة

 

+=- 

العتيبي  الجموم-وائل

ب مكت ع م اون بالتع ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب وي العض اج اإلنت إدارة ت نظّم
وان بعن عمل ورشة الجموم٬ بمحافظة العضوية“الوزارة ة د..الزراع وفوائ ة ٬”أهمي

الم س دس المهن وم الجم بمحافظة والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب مدير فيها رحب
الخير جود مزرعة في وذلك بالحضور٬ البشري باتع  .بن
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دس المهن دَّ وع ن٬ والمهتمي زارعين والم تثمرين المس من عدد حضور الورشة وشهدت
م أه أن ى إل ار وأش ا٬ وتنموًي ا بيئًي دًفا وه ة مُلح ة حاج العضوية ة الزراع النابلي حسام
وع التن ز وتعزي اء٬ والم ة الترب وث تل ن م ل التقلي ع للمجتم وية العض ة الزراع د فوائ
للمنتجين الصحية المخاطر وتقليل جودته وضمان الماء توفير في والمساهمة األحيائي٬
والدعم للمستثمرين٬ وفوائدها البيئية واالستدامة العدالة تحقيق عن فضًال والمستهلكين٬
ي ف ا زراعته ع وتوس و نم رص وف العضوية ة للزراع ول التح راءات وإج ي٬ الحكوم
دات المبي ات متبقي ن م الي خ ذاء غ ير توف مان ض تهلكين للمس دها فوائ ا أم وم٬ الجم
ة وعالي وصحية ة موثقّ منتجات ير وتوف ا٬ وراثًي المعدلة والكائنات الكيمائية٬ واألسمدة

العناية العدالة٬ الصحة٬ البيئة٬ تشمل الذي مبادئها مستعرًضا  .الجودة٬
 

دث تح ا فيم وية٬ العض ة للزراع ول التح ة الي ن ع ي الفيف د يزي دس المهن دث وتح
ي ف عضوي زارع كم ه تجربت ن ع ة“احمدالدوسي المفتاح ة فيصل”مزرع وتحدث ٬

العضوي التحول وتحت العضوية للمزارع المباشر الدعم عن  .الراشد
 

ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة فرع عام مدير أوضح جانبه من
سواء ا ودوره دها وفوائ العضوية ة الزراع ة أهمي الغامدي٬ جارهللا بن سعيد المهندس
بب بس ة التكلف ي ف ير التوف أو ة٬ الترب خصوبة لتحسين كنتيجة اإلنتاج تعزيز حيث من
وان٬ الحي صحة على والمحافظة المياه وترشيد الكيمائية٬ المدخالت استخدام من التقليل
ضمن أتي ت ة الورش أن ى إل ا الفًت ئي٬ والبي ائي األحي وع التن ى عل المحافظة عن فضًال
القطاع ر وتطوي ة ترقي دف به الفرع ينظمها التي المستمرة والفعاليات النشاطات سلسلة

ة الدول ام اهتم ا مثمًن ة٬ المكرم ة مك ة بمنطق ي هللا-الزراع دها اط-أي بنش وزارة وال
عضوية زراعة ى إل الوصول دف به ا وتطويره ا ودعمه وتنظيمها العضوية الزراعة

بالبالد  .مستدامة
اللقاء جوانب أثرت التي واألسئلة المداخالت من عدد طرح الورشة ختام  .وشهد
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لتاريخ الصحفي 10/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر حملةعنوان ويدشن المحلية النباتات وإكثار حفظ مركز لمشروع األساس حجر يضع القصيم أمير خضراء“سمو القصيم في”أرض
السادسة .مرحلتها

الخبر الخبرالثالثاء-27/10/2020-10/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة أخبار
)عام(

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

وإكثار حفظ مركز لمشروع األساس حجر يضع القصيم أمير سمو
حملة ويدشن المحلية خضراء“النباتات القصيم مرحلتها”أرض في

 .السادسة

 
 

 متابعات-التحرير

القصيم ة منطق ير أم دالعزيز عب ن ب سعود ن ب مشعل ن ب فيصل الدكتور األمير وضع
وم الي ة البكيري بمحافظة األسياف ات,بمنتزه النبات ار وإكث ظ حف ز لمرك األساس حجر

ة,المحلية حمل ن م السادسة ة المرحل دشن ا خضراء"كم القصيم خالل"أرض ن م
لزراعة الحملة بانطالق إيذاناً األولى٬ الشجرة شجرة100زراعة  .ألف

 

رابطة ى عل ام الع المشرف ان الفرح الفيصل د فه ن ب متعب األمير بحضور ذلك جاء
بالمنطقة الوزان,البيئة عبدالرحمن الدكتور المنطقة إمارة مسؤولي,ووكيل من وعدد
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الزراعي بالمجال والمهتمين  .المنطقة
 

بطول السريعة الطرق زراعة الحملة المدن210وستغطي مداخل إلى باإلضافة كلم٬
ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ة حمل ع م التزامن ب ة٬ بالمنطق ات ا"والمحافظ لنجعله

 ".خضراء
 

يم القص ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف دير م رح لش ع الجمي تمع واس
ون ملي ى إل الوصول تهدف تس تي ال الحملة٬ تفاصيل عن الرجيعي عبدالعزيز المهندس
ة لمنطق ة التابع ز والمراك ات والمحافظ دن الم ع جمي ي ف تة الس ا مراحله ي ف جرة ش
ات الجه ع م راكة بالش وزارة٬ ال ة حمل ع م التزامن ب ك ذل أن ى إل يراً مش يم٬ القص

كافة المتخصصة  .والجمعيات
 

اس األس ر حج ع ُوض ث حي بة٬ المناس ذه به ام المق ل الحف ى إل ع الجمي ه توج ك ذل د بع
ة البيئي ي وع ة جمعي ل قب ن م ذ والمنف ة المحلي ات النبات ار وإكث ظ حف ز مرك روع لمش

بالمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع مع  .بالشراكة
 

داف أه ه كلمت ي ف الصقير دالرحمن عب دكتور ال ة الجمعي إدارة س مجل س رئي وأوضح
راض االنق ن م ا وحمايته ا وإكثاره ة النباتي واع األن ظ حف ى إل عى يس ذي ال روع٬ المش

بذورها مستوى,بجميع ى عل نوعه ن م مشروع أول و ه ز المرك أن إلى االنتباه الفتاً
ة الفرص ح ويتي ة المحلي ات النبات واع ألن ة الوراثي ول األص ظ حف ي ف هم يس ة المملك

منه لالستفادة المحلية بالنباتات والمهتمين  .للباحثين
 

جهته مالي,من الش بالقطاع ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة روع ف ى عل المشرف أكد
ن م انعكس ئي البي ب للجان تعزيز من بالمنطقة بذله يتم ما أن الصوينع سلمان المهندس

ة كاف ا به ن المهتمي ن بي وظ الملح ام االهتم الل ة,خ حمل ي ف دم ق ا م أن اً أرض"مبين
خضراء مليون"القصيم زراعة إلى الوصول في أسهمت الماضية الخمس مراحلها في
بالمنطقة  .شجرة

 

القصيم,بدوره أمير ينعكس:قال ج منه و ه اتي النب اء الغط وإحياء بالبيئة االهتمام إن
القدسي الحديث خالل ومن الحنيف٬ ديننا يلة"من فس دكم أح د ي ي وف اعة الس ت قام إذا

اء".فليغرسها وإحي األراضي تزراع اس ة أهمي عن شرعياً تأصيالً لدينا أن إلى مشيراً
اتي النب ريفين,الغطاء الش رمين الح ادم خ وبتوجيهات ة المنطق ذه ه ي ف ع الجمي إن إذ

الوعي معدل لرفع الجهود يبذلون األمين عهده ولي وسمو عبدالعزيز٬ بن سلمان الملك
النباتي الغطاء وتعزيز المجتمع أفراد  .بين
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نين:وأضاف الس عشرات قبل األرض هذه عليه كانت ما تُعيد وطنية مهمة أمام ,نحن
ي الرع بر ع اتي النب اء الغط ى عل دي التع ي ف ور ج ن م ل حص ا م رأى ع والجمي

هو,واالحتطاب القيادة بتوجيهات متعددة مبادرات من تنفيذه يتم ما أن إلى االنتباه الفتًا
تزراعها واس ة البيئ ة بأهمي الجميع وعي بشرط ولكن عليه٬ كانت ما إلى األمور إلعادة

ا عليه اظ ج,والحف النتائ ى إل ل نص ن فل اونين ومتع دة واح دًا ي ن نك م ل إذا ه أن دًا مفي
وتنميتها البيئة تجاه  .الملموسة

 

يرة كب مسؤولية م عليه ار الكب زارعين والم برى الك الزراعية الشركات أن سموه وبين
وتنميتها البيئة على الحفاظ الحمالت,تجاه ذه ه ل مث ي ف ة الفعال اركات المش خالل من

وأن األرض٬ ذه له اتي النب الغطاء ادة إلع ير والكث الكثير ب ع نطم ا زلن ال ا ألنن ة٬ البيئي
ة والزراع اه والمي البيئة وزارة تبذلها التي الجهود مع بالشراكة خضراء أرضنا ,تكون

المولى وجل-سائالً للجميع-عز والسداد  .التوفيق
 

ذلك دالعزيز,عقب عب ن ب عود س ن ب مشعل بن فيصل األمير ل-كّرم الحف ة نهاي ي -ف
بالبيئة والمهتمين الحكومية القطاعات مسؤولي من تذكارية,عدداً درعاً سموه تسلّم كما

المناسبة  .بهذه
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لتاريخ الصحفي 10/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الشنانعنوان بمحافظة التشجير حمالت إنطالق

الخبر الخبرالثالثاء-27/10/2020-10/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

الشنان بمحافظة التشجير حمالت  إنطالق

 

 متابعات-حائل

النعي تزه من استهدفت التي الشنان بمحافظة التشجير حمالت ثاني االثنين اليوم انطلقت
ل حائ ورابطة ل بحائ ة البيئ ة وجمعي االدارات درا وم نان الش افظ مح اركة بمش بري ال

٬ والمتطوعين والمهتمين  الخضراء
والزراعة اه والمي البيئة وزارة مبادرة فعاليات ضمن الحملة هذه تأتي ا(حيث لنجعله

راء دث)خض تح د وق ٬ ام اي ل قب نان الش افظ مح نها دش تي ال ٬ نان الش ة محافظ ي ف
ي ف ة اهمي ن م ه ل ا لم ادرات المب ل مث ي ف ي المجتمع دور ال عن مشاركته اثناء سعادته
ى عل نان الش ة بمحافظ ة االهلي بر ال ة جمعي عادته س كر وش ٬ راء الخض ة الرقع ادة زي
ن م ة الحمل ذه ه ه ماتتطلب ة وكاف قيا والس ة الحماي ير وتوف ة الحمل ذه ه في المهم دورهم

المشاركين وجميع  .رعاية

الحملة هذه قائال الشنان بمحافظة والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب مدير تحدث كما
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ا فعالياته من ض نان الش ة محافظ ي ف ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ادرة لمب دادا امت
دكتور ال عادة س ه ب ه وج ا لم ا وفق ل حائ وزارة/بمنطقة رع ف ام ع دير م ني الحس د فه

ة المنطق بمحافظات ادرة المب ذه ه انشطة ة باقام ل حائ ة بمنطق ة والزراع والمياه البيئة
لذلك المهيئة  .والمواقع

 
ة الجمعي س رئي ى عل نى واث نان الش ة بمحافظ ة االهلي بر ال ة جمعي ا ايض كر ش د وق

ضيافته/االستاذ وكريم الحملة هذه نجاح على التام وحرصة جهودة على الزبن محمد
التوفيق دوام للجميع متمنيا ٬ الحملة بهذه  .للمشاركين
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لتاريخ الصحفي 10/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تمويل”البيئة“عنوان وأهداف آلية البن“توضح المنتجين”زراعة صغار لدعم

الخبر الخبرالثالثاء-27/10/2020-10/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 7تكرار

تمويل”البيئة“ وأهداف آلية البن“توضح صغار”زراعة لدعم
 المنتجين

 

 متابعات-الرياض

ة زراع دعم ي ة الزراعي ة التنمي صندوق أن ة٬ والزراع اه والمي البيئة وزارة أوضحت
مناطق بعض ي ف ن الب لزراعة تمويل تقديم خالل من السعودي البن وتسويق وصناعة

 .المملكة
 

ة الزراعي ة الريفي ة التنمي امج لبرن اند المس امج البرن ضمن أتي ي ك ذل أن ى إل وأشارت
الباحة ي ه البن زراعة تمويل من المستهدفة المناطق أن إلى الفتة بالمملكة٬ المستدامة

وجازان  .وعسير
 

تفادة االس ة التعاوني ات والجمعي تثمرين والمس زارعين للم ن يمك ه أن الوزارة٬ وأضافت
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ط٬ التنقي وشبكات البن شتالت وهي مجاالت٬ عدة في الصندوق يقدمه الذي التمويل من
األمطار حصاد وبرنامج البن٬ وتقشير وتجفيف حصاد وآالت البن٬ ومصانع  .ومعامل

 

اء االكتف نسبة زيادة الزراعات٬ من النوع هذا تمويل من الهدف أن البيئة وزارة وبينت
م ودع اج٬ اإلنت اطق من ي ف عمل فرص وتوفير البن٬ واردات من نسبة وإحالل الذاتي٬
ارة زي خالل من ل التموي ى عل الحصول بإمكانية منوهة المنتجين٬ صغار دخل وزيادة

له التابعة الخدمة مراكز أو الصندوق٬ فروع  .أحد
 

البن– تمويل  أهداف

البن● واردات من نسبة وإحالل الذاتي االكتفاء نسبة  زيادة

والتسويق● التصنيع سلسلة وضمن اإلنتاج مناطق في عمل فرص  توفير

المنتجين● صغار دخل وزيادة  دعم

التمويل–  مجاالت

التنقيط? وشبكات البن  شتالت

البن? ومصانع  معامل

البن? وتقشير وتجفيف حصاد  آالت

األمطار? حصاد  برنامج
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لتاريخ الصحفي 10/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر نجرانعنوان في بالمحاصيل تفتك الفاكهة ذبابة

الخبر الخبرالثالثاء-27/10/2020-10/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد7333العددالكاتب 1تكرار

نجران في بالمحاصيل تفتك الفاكهة  ذبابة

 

بالحارث:نجران  أحمد

ه الفواك بمحاصيل الضرر ت ألحق تي ال ة الفاكه ة ذباب ة آف ن م نجران مزارعو اني يع
اآلفة من للتخلص العاجلة الحلول بإيجاد مطالبين منها٬ كبيرة نسبة  .وأتلفت

 
الحمضيات  ثمار

ة الفاكه ة ذباب أن بالحارث٬ الم س دس المهن ران نج تنة بس اث أبح مركز دير م ح أوض
والسدر الحمضيات ى عل الحشرة أطوار وِهدت وشُ ة المملك اطق من معظم ي ف تنتشر
ار ثم يب تص و رى٬ األُخ ه الفواك ن م ا وغيره ة والجواف وخ والخ مش والمش ن والتي
توية٬ الش الحمضيات ار ثم د موع حتى أُخرى فواكه إلى تنتقل ثم الصيفية٬ الحمضيات
واليوسف الكينو ك القشرة ة رقيق اليوسفي أصناف في تتركز اإلصابة مُعظم أن ولُوحِظ
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ور بظه اإلصابة اعراض ون وتك الُسكري٬ البرتقال أصناف وبعض والكلمنتينا أفندي
فراء ص ة هال ًا مكون دريجيا ت فرار االص ى إل ل يمي ابة اإلص ع موض ول ح باهت ون ل
ى عل ة اليرق تتغذى أن بعد البني٬ اللون إلى لونها يتحول ثم القشرة سطح على مستديرة
ر غي ا طعم ابها واكتس ار الثم ن وتعف ة وطري رخوة اإلصابة ة منطق تصبح رة الثم لُب

غامق برتقالي بلون تلونها بعد األحوال من كثيٍر في الثمار تسقط ثم  .مقبول
 

المقاومة  طرق
ل حق ي ف ه الفواك ن م وع ن ن م ثر أك ة زراع دم بع ة المقاوم ُطرق أن بالحارث أضاف
ون يك ال حتى انجو والم ة الجواف أشجار مع الحمضيات أشجار زراعة خصوصاً واحد
ابة المص ار الثم ع وجم ج٬ النض ة المتعاقب ار الثم ي ف رة الحش اثر لتك ال مج اك هن

ن م ثر أك ا عمقه رة حف ي ف ا ودفنه األرض ى عل اقطة ة50والمتس ري اء وإعط م٬ س
ائد المص تخدام واس ة٬ بالترب ذارى الع ل لقت ول المحص ع جم د بع جار لألش رة غزي
بأحد والرش الحيوية٬ المقاومة وإدخال لآلفة٬ الحشري المجمع أعداد لخفض الفرمونية

التحريم بفترة التقيد مع الجهازة الحشرية  .المبيدات
 

الفاكهة  أشجار
ي ف ة الكامل رات الحش دأ تب ة الفاكه ة ذباب إن الكي٬ الم لطان س ي الزراع ير الخب ول يق

بنحو العذراء من خروجها بعد الحرارة30–15التزاوج لدرجات تبعاً وذلك يوما٬
مباشرة القشرة أسفل تجويف وعمل الثمار بوخز األنثى تبدأ البيض(ثم وضع ة )غرف

مجموعات في بيضها ل)بيضات9–3(وتضع مث ة الفاكه واع أن ب أغل :وتصيب
ي ف ة الزراعي ول الحق تغلة مس اطق المن ب أغل ي ف ش وتعي ة الجواف انجو الم ان الرم

التكاثر  .عمليات
 

الفاكهة ذبابة مكافحة  طرق
الحقل في نوع من أكثر زراعة  عدم

األرض على والمتساقطة المصابة الثمار  جمع
من أكثر عمقها حفرة في المصابة الثمار  سم50دفن

الفرمونية المصائد  استخدام
الحيوية المقاومة  إدخال

الحشرية المبيدات بأحد  الرش
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لتاريخ الصحفي 10/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر خضراءعنوان بمرافق..»لنجعلها النباتي الغطاء الدمام«تنمية »مطار

الخبر الخبرالثالثاء-27/10/2020-10/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد17301العددالكاتب 1تكرار

خضراء بمرافق..»لنجعلها النباتي الغطاء الدمام«تنمية  »مطار

 

األشجار.م غرس خالل  )اليوم(المطيري

المسري  الدمام-أحمد

ة حمل األول٬ أمس وم ي الشرقية٬ ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف دشن
خضراء« بالدمام»لنجعلها الدولي فهد الملك مطار مرافق في ٬. 

 
اتي٬ النب اء الغط ة لتنمي ة؛ والزراع والمياه البيئة وزارة برامج ضمن الحملة هذه وتأتي
ا وتحقيًق المتنوعة٬ ة المملك اطق من اريس تض مع ب يتناس ا بم اة٬ الحي جودة ين وتحس

الطموحة  .2030للرؤية
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م الشرقية ة بالمنطق ة والزراع والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير أوضح ناحيته٬ .من
المنطقة؛ في والخاص الحكومي القطاعين وبمشاركة يسعى٬ الفرع أن المطيري٬ عامر
ى إل باإلضافة التصحر٬ ة ومكافح ة٬ البيئ ى عل اظ والحف ة٬ اإليجابي لوكيات الس لتعزيز

الحملة بمشاركة للراغبين الجوانب كل من الدعم  .تقديم
 

م الملكي.وأكد السمو صاحب من تمرة مس ة بمتابع تحظى ود الجه ذه ه أن المطيري
ي الملك مو الس وصاحب الشرقية٬ ة المنطق ير أم دالعزيز عب ن ب نايف بن سعود األمير
ة ببيئ ة المنطق ومحافظات مدن لتنعم المنطقة؛ أمير نائب سلمان بن فهد بن أحمد األمير

غنية وثمرات  .صحية
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لتاريخ الصحفي 10/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر منعنوان عسير)مشروعات(فريق بيئة مع التفاهم مذكرة بنود وتفعيل لمناقشة

الخبر الخبرالثالثاء-27/10/2020-10/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

من بيئة)مشروعات(فريق مع التفاهم مذكرة بنود وتفعيل لمناقشة
 عسير

 

عروي_عسير  سالم

والبرنامج ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ن بي اهم التف ذكرة م بنود في ورد ما لمناقشة
ة العام الجهات في والصيانة والتشغيل المشروعات إدارة لدعم ,)مشروعات(الوطني

تشغيل إدارة دير م ب ونائ ن تمكي وفريق مشروعات ببرنامج المختصين من فريق عقد
الوزارة ب يه الهندس بالشؤون والصيانة غيل التش دير م و اه المي ة بوكال السدود وصيانة
وزارة رع ف عام دير م ع م ا اجتماع الوزارة ب روع الف لشؤون ه العام اإلدارة دوب ومن
اه المي إدارة مدير ونائب الويمني عبدهللا المهندس عسير بمنطقة والزراعة والمياه البيئة

سليمان محمد المهندس عسير سدود عام  .ومشرف
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دمات الخ ديم بتق امج البرن ام قي ن م ذكرة الم منته تض ا م ة مناقش اع االجتم الل خ م وت

ة الفني اندة والمس ارية ة,االستش تدريبي ل عم ورش د عق وم الي ن م دءا ب ق الفري يبدأ وس
ف والتعري ير عس دود س يانة وص غيل تش ل عم ة خط اح إليض ام اي ة ثالث دة لم تمر تس

لمده وتستمر اسبوع خالل ستبدأ التي العمل  .اشهر?بمراحل
العامة الجهات في والصيانة والتشغيل المشروعات إدارة لدعم الوطني برنامج ان يذكر

م)مشروعات( الدع ير لتوف ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ع م تفاهم مذكرة وقع قد ٬
تتضمن و وزارة٬ ال محفظة ي ف ق والمراف األصول إدارة ة وفعالي كفاءة رفع في الفني

من51 أكثر وصيانة لتشغيل المملكة1800عقداً مناطق مختلف في  .موقعاً

 

54



 

لتاريخ الصحفي 10/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األرصاد“رئيسعنوان كارثة”هيئة لمواجهة االستعدادات صافر“يوضح ”خزان

الخبر الخبرالثالثاء-27/10/2020-10/03/1442تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد0العددالكاتب 6تكرار

األرصاد“رئيس كارثة”هيئة لمواجهة االستعدادات خزان“يوضح
 ”صافر

 
 

 التحرير-متابعات
 

اك هن إن الغامدي٬ ي عل دس المهن ة٬ البيئ ة وحماي اد لألرص ة العام ة الهيئ س رئي ال ق
بشأن يحدث قد لما لالستجابة وطنية خطط ضمن الهيئة بها تقوم وتمارين خزانمحاكاة

المملكةصافر سواحل قبالة األحمر البحر في  .الموجود
 

ة–وأوضح العربي اة قن ى عل ة مداخل ي ألي–ف ة الهيئ دى ل ا دائم تعدادا اس اك هن أن
ذات الشواطئ حماية على المملكة قدرة يظهر االستعداد ذلك أن كما هناك٬ تقع حوادث

البيئية واألهمية  .الحساسية
 

والجزر٬ ر األحم البحر ى عل ة المملك ي ف احلية الس المناطق تميز الغامدي واستعرض
السمكية بالثروة بغناها وتتميز السياحية٬ المناطق أفضل من تعد التي فرسان جزر مثل
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والسائحين الزوار أنظار محط وهي المرجانية٬  .والشعب
 

صافروتُعد ط–الباخرة النف وتصدير تقبال الس ائم ع خزان إلى تحولت ة–والتي قنبل
لها صيانة إجراء الحوثي ميليشيا ورفض منها٬ النفط تسرب جّراء  .عائمة
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لتاريخ الصحفي 10/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الصيانة”الفطرية”عنوان ألعمال االلكتروني موقعها بتوقف تنوه

الخبر الخبرالثالثاء-27/10/2020-10/03/1442تاريخ الفطريةتصنيف للحياة السعودية الهيئة أخبار

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

الصيانة”الفطرية” ألعمال االلكتروني موقعها بتوقف  تنوه

 
 
 

الحربي–خبراليوم  الدمام–جواهر
 

ي ف الرسمي حسابها وعبر الفطرية الحياة لحماية السعودية الهيئة األثنين اليوم ”نوهت
ي”تويتر االلكترون ا موقعه ي ف صيانة أعمال اوجود اهن له دة تغري ي ف ت وقال ٬:

٬ اإللكتروني الموقع في صيانة أعمال لوجود فنظًرا توق اك هن يكون س ه بأن نشعركم
ذلك من االنتهاء لحين فيه التنويه.مؤقت جرى  .ولهذا
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لتاريخ الصحفي 10/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الموسمعنوان لهذا المحلي القمح لمزارعي العاشرة الدفعة مستحقات بصرف تبدأ للحبوب العامة المؤسسة

الخبر الخبرالثالثاء-27/10/2020-10/03/1442تاريخ للحبوبتصنيف العامة المؤسسة أخبار

الرصد0العددالكاتب 26تكرار

العاشرة الدفعة مستحقات بصرف تبدأ للحبوب العامة المؤسسة
الموسم لهذا المحلي القمح  لمزارعي

 

 

 واس-الرياض
القمح مزارعي ن م العاشرة ة الدفع تحقات مس بصرف للحبوب العامة المؤسسة بدأت
ك وذل اباتهم حس بإقفال وقاموا الموسم٬ لهذا المحددة الكميات بتوريد قاموا اللذين المحلي

منصة خالل ن يتمكن"محصولي"م ا خالله ن م تي ال ي٬ اإللكترون ة المؤسس ع بموق
د التوري ر مق ار اختي من المستفيدون رع(المزارعون بة٬)الف المناس د المواعي ز وحج ٬

وإغالق ة المؤسس روع ف ن م رع ف ل لك ررة المق د التوري ال أعم ة ونهاي ة بداي د وتحدي
ل بك الخاص ي البنك اب للحس تحقات المس ل تحوي م ث ن وم الصرف عملية لتتم الحساب

 .مزارع
 

مبلغ الدفعة لهذه إيداعه تم ما إجمالي اباتهم)14,718,058.17(وبلغ بحس االً ري
دد لع ك وذل ة غ)41(البنكي مبل ه إيداع ّم ت ا م ون يك ذا وبه ا٬ً (مزارع

دد)414,811,151.28 لع االً ة)1,478(ري بكمي ًا )356,711(مزارع
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راءات إج تكمال اس د وبع وردة الم ات الكمي ب بحس ة التالي دفعات ال داع إي يتم وس ا٬ طن
والتدقيق  .اإلقفال

 
ي الحال م للموس زارعين الم ن م ي المحل ح القم تالم باس للحبوب العامة المؤسسة وبدأت

من ضوابط19/8/1441اعتباراً المتضمن وزراء ال س مجل رار لق ذا تنفي هـ٬
بشراء وب للحب ة العام ة المؤسس ف بتكلي والقاضي الخضراء٬ األعالف زراعة إيقاف
خمس دة لم ك وذل ح٬ القم ة زراع ارهم اختي ال ح ي ف ؤهلين الم زارعين الم ن م القمح

تتجاوز ال وبكمية سنوياَ)700(سنوات طن  .ألف
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