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لتاريخ الصحفي 07/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الشريفينعنوان الحرمين خادم برئاسة ـ المرئي االتصال عبر ـ جلسته يعقد الوزراء مجلس

الخبر الخبراألربعاء-20/01/2021-07/06/1442تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد3516العددالكاتب 1تكرار

خادم برئاسة ـ المرئي االتصال عبر ـ جلسته يعقد الوزراء مجلس
الشريفين  الحرمين

 

 واس-نيوم
ن الحرمي ادم خ برئاسة ـ ي المرئ االتصال بر ع ـ وم الي ته جلس وزراء٬ ال س مجل عقد
هللا حفظه ـ وزراء٬ ال س مجل س رئي سعود٬ آل العزيز عبد بن سلمان الملك الشريفين٬

 .ـ

ـ د العه ي ول ي الملك السمو صاحب أكده ما الوزراء٬ مجلس قّدر الجلسة٬ مستهل وفي
مع العالمي٬ االقتصادي المنتدى في مشاركته خالل ـ٬ هللا قيادية160حفظه شخصية

يمثلون ز36وريادية تعزي إطار في تزال٬ وال المملكة به قامت الذي الدور من دولة٬
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إحالل على والعمل الطاقة٬ إمدادات سوق على والحفاظ المنطقة٬ استقرار ودعم التنمية
ع مجتم ي ف واألصدقاء الشركاء ع م االقتصادي التعاون تعزيز وكذلك والسالم٬ األمن
ة المملك ي ف دة الجدي والمشروعات برى الك تثمارية االس رص الف اركتهم ومش األعمال٬

توفره ما  ).2030رؤية(ضمن

ي ف ازات إنج ن م ة المملك ه حققت ا بم تزاز االع عن ياق٬ الس ذا ه ي ف المجلس وأعرب
رار إق ذ من ارعة المتس واإلصالحات التحول ة(إطار تضاعف)2030رؤي ا ومنه ٬

ي ف ية التنافس توى مس ع ورف ل٬ العم سوق ي ف رأة الم ن وتمكي النفطية٬ غير اإليرادات
ة٬ العام تثمارات االس صندوق دور وتفعيل األعمال٬ يبيئة ف المحرز ير الكب ن والتحسُّ

العشرين ة مجموع دول قادة قمة أقرتها التي المملكة ومبادرة البيئة٬ )2020(حماية
للكربون الدائري االقتصاد بخصوص ٬. 

لوكالة بيانه في القصبي٬ عبدهللا بن ماجد الدكتور المكلف اإلعالم وزير معالي وأوضح
ى عل ا كورون ة جائح تجدات مس ر آخ اول تن وزراء٬ ال س مجل أن عودية٬ الس اء األنب
ما ضوء في الصلة٬ ذات والمؤشرات اإلحصاءات وأحدث والدولي٬ المحلي المستويين
الحاالت اض وانخف الفيروس٬ ب اإلصابات داد أع ار انحس ي ف د تزاي ن م المملكة تشهده
يروس الف ضد م التطعي ة حمل ي ف والتوسع الماضية٬ باألشهر مقارنة والحرجة النشطة
ة الوقائي دابير الت حول التقارير من عدد على اطلع كما الجماعية٬ المناعة تحقيق بهدف
دة الجدي الالت الس ن م أيٍ ار انتش ع لمن ة؛ المعني ات الجه ن م ذة المتخ بروتوكوالت وال

 .المتحورة
 

ن م ر العاش بوع األس تى ح ل المراح ع لجمي د بع ن ع م التعلي تمرار اس س٬ المجل د وع
ة الحكيم ادة القي لحرص امتداداً يأتي بأنه الثاني٬ الدراسي هللا-الفصل ى-رعاها عل

ا٬ كورون يروس بف لإلصابة تعرضهم مخاطر من وحمايتهم والطالبات٬ الطالب سالمة
ة العملي تمرار اس مان لض ة؛ كاف ات اإلمكان ن م ة الدول ه ووفرت ه هيأت ا م ل ظ ي وف
رغم نجاحات ن م ابقة الس ترة الف خالل المملكة في بُعد عن التعليم حققه وما التعليمية٬

الجائحة  .ظروف

تجدات ومس وعات الموض ن م ة جمل تعرض اس وزراء٬ ال س مجل أن ه معالي ن وبي
ع تدف المملكة أن على التأكيد مجدداً والدولية٬ واإلقليمية العربية الساحات على األحداث
ن اليم ن م ل ك ي ف السياسية الحلول وتدعم المنطقة٬ في واالستقرار األمن تحقيق باتجاه

وليبيا  .وسوريا
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اً وفق الفلسطينية٬ للقضية امٍل وش ادٍل ع ٍل لح التوصل ضرورة على المجلس٬ شدد كما
ن الجانبي ن بي المفاوضات تئناف اس ة وأهمي ة٬ العربي السالم ادرة ومب الدولية للقرارات

المنطقة في السالم  .لتحقيق

ة الحوثي يا المليش تمرار اس دة بش ة المملك إدانة عن الوزراء٬ مجلس ةوأعرب اإلرهابي
اق اتف ة)ستوكهولم(بخرق العدائي ال لألعم منصة دة الحدي محافظة اذ اتخ ومواصلة ٬

ار طي دون ائرات والط تية البالس الصواريخ إطالق ب ة اإلرهابي ة(والعمليات ٬)المفخخ
ًا حقيقي دًا تهدي ل يمث ا م د٬ بع عن يّرة والمس المفخخة وارب الق ات هجم الق إط ذلك وك

السياسية للجهود وتقويضاً والدولي٬ اإلقليمي  .لألمن

موضوعات ا بينه ن م أعماله٬ جدول على المدرجة الموضوعات على المجلس٬ واطلع
س مجل ن م كل ه إلي انتهى ا م ى عل ع اطل ا كم دراستها٬ ي ف الشورى س مجل اشترك
ة العام ة واللجن ة٬ واألمني ية السياس ؤون الش س ومجل ة٬ والتنمي ادية االقتص ؤون الش

شأنها في الوزراء بمجلس الخبراء وهيئة الوزراء٬  .لمجلس

يلي ما إلى الوزراء مجلس انتهى  :وقد
 
 :أوًال
االتصاالتتف هيئة إدارة مجلس رئيس المعلومات وتقنية االتصاالت وزير معالي ويض

ات المعلوم ة ه-وتقني ينيب ن م مشروع-أو أن ش ي ف المصري ب الجان ع م بالتباحث
عودية الس ة العربي ة المملك ي ف ات المعلوم ة وتقني االت االتص ة هيئ ن بي اهم تف ذكرة م
االتصاالت ال مج ي ف ة العربي مصر ة جمهوري في االتصاالت لتنظيم القومي والجهاز
تكمال الس ة٬ الموقع ة النهائي النسخة ع رف م ث ن وم ه٬ علي ع والتوقي ات٬ المعلوم ة وتقني

النظامية  .اإلجراءات

 :ثانيًا
م التعلي ر وزي الي مع ويض ه-تف ينيب ن م شأن-أو ي ف ني الغي ب الجان ع م بالتباحث

السعودية ة العربي ة المملك ي ف م التعلي وزارة بين وتعليمي علمي تعاون مذكرة مشروع
ع رف ثم ومن عليه٬ والتوقيع غينيا٬ جمهورية في العلمي والبحث العالي التعليم ووزارة

النظامية اإلجراءات الستكمال الموقعة٬ النهائية  .النسخة

 :ثالثًا
رقم ال ل تحم رة فق افة ا)14(إض بأنواعه ات المركب ات لوح وم رس دول ج ى -إل
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رقم الملكي بالمرسوم الصادر المرور لنظام اريخ)85/م(المرافق /26/10وت
يز(باسم-هـ1428 مم عار بش ة ة)لوح دة)800(بقيم واح رة م تستحصل لایر

الرقم تحمل فقرة وإضافة ٬ اإلصدار رقم)6(عند المخالفات جدول الملحق)7(إلى
م رق ي الملك وم بالمرس ادر الص رور الم ام اريخ)85/م(بنظ /26/10وت

اآلتي1428 بالنص ٬ جريانها"هـ أثناء والشعاب األودية بعبور  ".المجازفة

 :رابعاً
المشمولة غير الصحية الوظائف لشاغلي اإلضافية العمل ساعات بدل صرف استمرار
و النح ى عل برات والمخت الصحية ز والمراك فيات المستش في الصحية الوظائف بالئحة

القرار في  .الوارد
 

 :خامسًا
المادة الصادر)الرابعة(تعديل والمتوسطة٬ الصغيرة للمنشآت العامة الهيئة تنظيم من

م رق وزراء ال س مجل رار اريخ)301(بق ك11/7/1437وت وذل ٬ هـ
الهيئة إدارة مجلس عضوية إلى والزراعة والمياه البيئة وزارة من ممثل  .بإضافة

 :سادسًا
الي الم ام للع ة الحديدي للخطوط ة العام ة للمؤسس امي الخت الحساب /1439(اعتماد

 ).هـ1440

 :سابعًا
للمرتبتين ترقيات على عشرة(الموافقة رة(و)الخامسة عش ى)الرابعة عل ك وذل ٬

التالي  :النحو

ة وظيف ى إل ملحة و أب دهللا عب ن ب د محم ن ب د خال ة ترقي للتخطيط(ـ وزارة ال ل وكي
الداخلية بوزارة عشرة(بالمرتبة)والتطوير  ).الخامسة

ة وظيف ى إل ايز الف د محم ن ب راهيم إب ن ب د خال ة ترقي ادي(ـ اقتص ير ة)خب بالمرتب
عشرة( الطاقة)الرابعة  .بوزارة

ة وظيف ى إل الصاعدي ع مطي ن ب ازي غ ن ب دهللا عب ة ترقي وزارة(ـ ال رع ف ام ع دير م
المنورة المدينة رة(بالمرتبة)بمنطقة عش ة)الرابعة والتنمي رية البش وارد الم وزارة ب

 .االجتماعية
ة وظيف ى إل ود رب ا ب د أحم ن ب الم س ن ب ادل ع ة ترقي أداء(ـ ى عل ة الرقاب ام ع دير م
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والمصالح عشرة(بالمرتبة)الوزارات للمحاسبة)الرابعة العام  .بالديوان

جدول ى عل المدرجة ة العام الموضوعات ن م دد ع ى عل وزراء٬ ال س مجل ع اطل ا كم
ومؤسسة والمتوسطة٬ الصغيرة للمنشآت العامة للهيئة سنوية تقارير بينها من أعماله٬
ا م المجلس اتخذ وقد اإلنسان٬ حقوق وهيئة القرار٬ اتخاذ دعم ومركز السعودي٬ البريد

الموضوعات تلك حيال  .يلزم
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لتاريخ الصحفي 07/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر منصتي"البيئة"وزيرعنوان بين اإللكتروني الربط "أنعام"و"فطري"يُدشن

الخبر الخبراألربعاء-20/01/2021-07/06/1442تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العدد0الكاتب 32تكرار

منصتي"البيئة"وزير بين اإللكتروني الربط "فطري"يُدشن
 "أنعام"و

 

 
 

 واس-الرياض
ة لتنمي الوطني ز المرك إدارة س مجل س رئي والزراعة والمياه البيئة وزير معالي دشن
ن بي ربط ال ام إتم عملية الفضلي٬ المحسن عبد بن الرحمن عبد المهندس الفطرية الحياة

6



ومنصة"فطري"منصة الفطرية الحياة لتنمية الوطني للمركز ام"التابعة ة"أنع التابع
ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب ة الحيواني ثروة ال ة في,لوكال ل التكام توى مس ع لرف

ق يتعل ا فيم ا له ة التابع ات والجه ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة دمها تق تي ال الخِْدمات
المملكة إلى واألوبئة الحيوانية األمراض إدخال ومنع الفطرية بالكائنات  .باالتجار

 
ى عل د محم دكتور ال ة الفطري اة الحي ة لتنمي الوطني ز للمرك ذي التنفي رئيس ال وأوضح
تفيدين والمس واطنين الم ى عل اإلجراءات ير وتيس هيل تس ى إل دف يه ربط ال أن ان قرب
ع بجمي ة الخاص ات المنص ع م ي اإللكترون ربط ال الل خ ن م األداء٬ توى مس ع ورف

األنشطة هذه تنظيم في للمركز المساندة العالقة ذات  .الجهات
 

ة لتنمي الوطني المركز جهود ضمن تأتي اإللكتروني الربط إتمام عملية أن معاليه وبين
منصة ر لتطوي ة الفطري اة تيراد"فطري"الحي اس راخيص ت إصدار ات عملي لتسهيل

ة المحلي ة األنظم ق تطبي مان وض ة المملك ي ف ة الحي ة الفطري ات الكائن دير وتص
ة منص ن م ترخيص ال در سيص ا كم ة٬ المتعلق ة الدولي ات ري"واالتفاقي منًا"فط متض

منصة من الصادرة الحيوانية الثروة وكالة ات"أنعام"موافقة عملي ويسهل يسرع مما ؛
تيراد االس ات عملي ي ف دء الب الخدمة من للمستفيد ويمكن والموافقات التراخيص إصدار

الترخيص صدور بعد  .والفسح
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لتاريخ الصحفي 07/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مؤسسةعنوان بين خِْدمات إسناد اتفاقية المياه"التحلية"توقيع وتقنيات نقل وشركة

الخبر الخبراألربعاء-20/01/2021-07/06/1442تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 23تكرار

مؤسسة بين خِْدمات إسناد اتفاقية نقل"التحلية"توقيع وشركة
المياه  وتقنيات

 

 واس-الرياض
ة لتحلي ة العام ة المؤسس إدارة س مجل س رئي والزراعة والمياه البيئة وزير معالي شهد
ظ محاف الي مع بحضور الفضلي٬ عبدالمحسن ن ب دالرحمن عب دس المهن ة المالح المياه
ي ف ترك المش اون للتع ة اتفاقي َع توقي العبدالكريم٬ إبراهيم بن هللا عبد المهندس المؤسسة
ل نق ركة وش ة٬ المالح اه المي ة لتحلي ة العام ة المؤسس ن بي إدارة دْمات ِخ ناد إس ال مج
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ًا وتدريجي ًا سلس اًال انتق وتضمن انبين٬ الج ن بي دة جدي ة لمرحل تُؤسس اه٬ المي ات وتقني
ع م ات االتفاقي ع توقي من الشركة لتتمكن المياه٬ نقل أنظمة وصيانة وتشغيل إدارة لمهام

تجارية أسس على والعمل  .الشركاء
 

د٬ الزوي هللا د عب دس المهن ة المالح اه المي ة لتحلي ة العام ة المؤسس ل مُمث ة االتفاقي ع وّق
الحبيب خالد المهندس المياه وتقنيات نقل شركة  .ومُمثل

 
مزدهر تقبل مس ق وتحقي اه٬ المي اع قط م وتنظي اءة كف ع رف في الشركة ُتسهم أن ويُتوَقع

عن د يزي ما بإضافة وذلك المملكة٬ تثمارية60القتصاد االس رص الف ن م لایر ار ملي
تمويل في الخاص القطاع إشراك خالل من للمياه اإلستراتيجي والخزن النقل أنظمة في

المستقبلية  .المشاريع
 

ستقوم االتفاقية٬ ة)التحلية(وبحسب أنظم ة كاف ن م اه المي ات وتقني ل نق شركة بتمكين
صنع في المشاركة من موظفيها وتمكين بها٬ المنوطة الخدمات ألداء بها الخاصة النقل
أصحاب اءات الكف ن م ا موظفيه ير توف ب جان ى إل النقل٬ بأنظمة الصلة ذات القرارات

العالية والمهارات قيام.الخبرة على االتفاقية ى)الشركة(ونَصت عل اإلشراف ام بمه
ل وتمثي اه٬ المي ات وكمي وظفين الم وإدارة ناد واإلس يانة والص غيل التش ال أعم إدارة

ن ع ًة نياب ة الخارجي راف األط ع م ل النق ة أنظم الح ة(مص ج)التحلي بنتائ ع والرف ٬
د وتزوي الخبراء٬ ل قب ن م ين التحس ول حل تراح واق ارية واالستش الهندسية ات الدراس

ة( اه)المؤسس المي ات وكمي املين الع وإدارة يانة الص ات عملي ط ة(بخط المخصص
تفيدة المس اطق ل٬)للمن النق ة بأنظم ة الخاص ة الحالي اريع المش ذ تنفي ير س ة ومتابع ٬

اإلشراف إلى باإلضافة النقل٬ أنظمة إدارة لغرض وتحليلها المتوفرة البيانات واستخدام
ة بحوكم ة المتعلق ة التنظيمي ات الجه ل قب ن م دة المعتم ة واألدل اإلجراءات ذ تنفي ى عل

المياه قطاع في  .التحول
 

الي الح ام الع الل خ ركة الش دأ تب أن رر المق ن هللا-2021وم يئة تكمال-بمش باس
دمات الخ ة وتهيئ راءات٬ اإلج ة وحوكم ات٬ والعملي ة األنظم ل بتفعي ة التجاري ا أعماله
تالم اس ى إل افة إض اع٬ القط ي ف ركاء الش ع م ة التجاري ات االتفاقي ع وتوقي اندة٬ المس
ام للع خطتها وتتضمن المنظومة٬ في الجديدة المشاريع تطوير وبدء التشغيلية٬ األصول

الرأسمالية2022المقبل التكلفة وخفض التشغيلية الكفاءة وتطوير  .تحسين
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ي ف صدر د ق وزراء ال مجلس قرار اه2019٬وكان المي ات وتقني ل نق شركة اء بإنش
ي ف ا أعماله بإطالق وقامت المياه٬ قطاع في التخصيص برنامج نواتج إحدى تمثل التي

ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي الي مع ة برعاي ي الماض ر ة–أكتوب اللجن س رئي
الفضلي٬ رحمن ال د عب دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ اع قط لتخصيص رافية اإلش

ة المملك ة رؤي تهدفات مس ق بتحقي اع القط ي ف ركاء الش ة بقي ع م اهم ع2030لتس م
والبيئة السالمة معايير أعلى يحقق بما الكفاءة٬ ورفع التشغيلي التميز على  .المحافظة

 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/ItkH7nGiDVo 
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لتاريخ الصحفي 07/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المياهعنوان التوضيح..شركة من مزيداً نحتاج

الخبر الخبراألربعاء-20/01/2021-07/06/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

البقميالكاتب الرصد985العددفهد 1تكرار

المياه التوضيح..شركة من مزيداً  نحتاج

 
 

البقمي  فهد
 

بعد العام٬ الرأي أمام للشركة كبير حرج في الوطنية المياه شركة رئيس تصريح تسبب
صدمة شكل ذي ال ر األم و وه اه المي دادات لع ة التقديري راءات الق حقيقة عن كشف أن
ي الت ة الطويل نوات بالس اً قياس دماتها وخ الشركة ي ف ون يثق الذين المواطنين من للكثير
داد٬ الع راءة ق ن م ع من ائق ع ود وج ى إل ك ذل ع وأرج اه٬ المي دمات خ ا خالله دمت ق

التقديرية القراءات  .فصدرت
 

ل التواص ع مواق تعلت واش ث حي تهلكين٬ المس ب غض ارة أث ى إل أدى ر األم ذا ه
وهل ة؟ الطريق ذه به دادات الع راءة ق م تت اذا لم والتساؤالت٬ ارات باالستفس االجتماعي

تقديرية؟ فواتير كانت الماضية الفترة خالل دفعها تم التي  الفواتير

 
ذي٬ التنفي رئيس ال ديث ح يفسر توضيحي٬ ان ببي الخروج ي ف إال حالً الشركة تجد لم
م ل الشركة أن ا ومنه يرة٬ كث باب ألس ابعين المت ن م الكثير يقبله لم سياق في كان ولكنه
ق منطل ن م ا تطبيقه ي ف دأت ب دما عن أو افها٬ اكتش م ت أن ذ من كالية اإلش ذه ه ح توض
ان ك ر األم أن يبدو لكن النظام٬ كفلها التي حقوقهم أبسط من وهذا العمالء٬ مع الشفافية
ه هدف ون يك ال د ق ابر٬ ع ي تلفزيون حوار في التنفيذي الرئيس فجره حتى عنه٬ مسكوتاً

اللقاء مضمون في ورد ولكنه العداد٬ آلية عن  .الحديث
 

ق توف م ول اه٬ المي دادات لع ة التقديري راءات الق ت أخف دما عن ت أخفق ركة الش أن د أعتق
صحفي ان ببي ت واكتف الشركة٬ س رئي حديث ا به تسبب التي األزمة احتواء في أيضاً
د الجدي اإلعالم ون فن ه في ت هيمن ن زم ي ف ديم ق ني روت إعالمي لوب أس و وه باهت٬
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الحالية المرحلة متطلبات مع المتوافقة التوضيح  .ووسائل
م يت تي ال ة واآللي ة٬ الكامل ة الحقيق شرح ى إل ور الجمه حاجة يلبِّ لم التوضيح فإن لذا٬
س رئي د تأكي حسب تقديري٬ بشكل حسابها يتم التي وبخاصة المياه٬ فواتير معالجة فيها

 .الشركة
 

يرًا تخص..أخ راءات إج من م يت ا م ل بك م عل ى عل وا يكون أن تهلكين المس ق ح من
وأن ديثات٬ والتح التطورات ل بك أول ب أوالً وإبالغهم لهم٬ المقدمة والخدمات فواتيرهم
ن م ونه يعرض ا م ة ومعالج ة الخدم م تقيي ي ف رأيهم ب د يعت اعلين٬ ف ركاء ش وا يكون

مياه من يستهلكون لما الحقيقية القيمة يدفعوا أن واألهم  .مالحظات٬
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لتاريخ الصحفي 07/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر فيعنوان خالد الملك متنزه عسير)البشائر(حتى بمنطقة

الخبر الخبراألربعاء-20/01/2021-07/06/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الغامديالكاتب الرصد17386العددمحمد 1تكرار

في خالد الملك متنزه عسير)البشائر(حتى  بمنطقة

 

 

الغامدي.د حامد  محمد

nالمطير٬ الشريط اطق من ي ف اعي والجم العرعر شجر وت م عن مستمر الحديث
هللا حفظها المملكة من الغربي زع.بالجنوب الف ير يث ر مؤش وت الم التقاعس.هذا ل ه

تراث االك عدم و ه ل ه ه؟ بأهميت ل الجه و ه ل ه ه؟ موت ببات مس ن م جزء ال واإلهم
اذ إنق ي ف ودوره المطير٬ الشريط ذا ه ة بأهمي ة المعرف دم ع هو هل ة؟ البيئي ه بوظيفت

المياه؟ على الطلب زيادة تعاظم مع ودوره أهميته تتعاظم العطش؟ من  المستقبل
 
nالتشجير خطط ا إعالنه ظل ي ف األشجار ذه ه وت م ة المعني وزارة ال تتجاهل لماذا

ى عل فقة الش ل التجاه هذا يثير أال والعجب؟ التساؤالت يثير تناقضا هذا أليس الواسعة؟
ال اذا لم ا؟ غيابهم طال اذا لم ئولية؟ والمس المسؤول ن أي البيئة؟ ضد نعيشها بؤس حالة
ئول المس ة ومعالج ئولية المس ل لتفعي ة بحاج الوضع أصبح هل ونلمسه؟ االهتمام نرى

معا؟  والبيئة

 
nالمنتشرة العرعر شجر غابات موت وتجاهل وقصر٬ تقاعس٬ من محاسبة تتم متى

ي حوال تشكل ت كان المطيرة؟ الجبال سفوح اتي)70(على النب ا غطائه من ة .بالمائ
تعويضه يستحيل المملكة.موتها من الغربي الشمال مناطق في بكاملها فنيت  .وقد

 
nالشريط ي ف العرعر شجر غابات موت على السكوت فإن فضيلة٬ السكوت كان إذا
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ايير المع ل بك ة بيئي ة جريم د يع ي٬ الغرب وب الجن اطق من ي ف ير جر.المط ش ة فأهمي
ونشاطه اإلنسان تطال ومفجعة٬ قادمة بيئية كارثة على مؤشر  .العرعر

 
nادة٬ القي ا جعلته ل ب اه٬ والمي الزراعة ة وأهمي مصاف ي ف ة البيئ ل بجع ا فرحن د وق

وزارة ال م اس در تتص هللا٬ رها (نص ة: والزراع اه والمي ة البيئ ذت)وزارة أخ ث حي ٬
المسئول؟.األولوية ام باهتم اطق المن ع جمي م تنع ل ه واآلمال؟ الطموحات تحققت فهل

نفسه العرعر شجر موت نتائج عن يختلف٬ ال العرعر٬ شجر موت أمام  .العجز
 
nعدم عن نسأل صمته؟ سبب عن نسأل المناطق؟ هذه في المسئول غياب عن ونسأل

ي ف المطيرة المناطق إمارات موقف أين األشجار؟ هذه من إنقاذه يمكن ما إلنقاذ تحركه
ة مطالب عن تحجم اذا لم ا؟ إلنقاذه تتحرك ال اذا لم األشجار؟ هذه موت ظاهرة مواجهة
ذه ه اذ إلنق رامج وب وخطط٬ تراتيجية٬ إس لوضع السريع٬ التحرك ب ئولة المس الوزارة

المهمة؟ البيئية  الثروة
 
nي ف ومجالسها ارية االستش ان اللج ف موق ن أي ة؟ منطق كل في المسئولة الجهات أين

م لديه م األه ل فه م٬ تعنيه ال البيئة كانت إذا العرعر؟ شجر غابات موت أمام منطقة كل
ا بينم العرعر٬ شجر ل يحم ذي ال الشريط ذا ه ي ف ة التنموي التوسعات بأفكار تدميرها

تنمية؟ ألي األفضل البديل وهي األشجار٬ من خالية جرداء خارجه  المناطق
 
nذا فه ة٬ البيئ وت م بمؤشرات ل الجه ع م ودورها٬ البيئة بأهمية الجهل يجتمع عندما

فقط اللحظة يعيش عقال هناك أن ان٬.يعني اإلنس ا يتحمله مركبة٬ الكارثة أن يعني هذا
نفسه عدو اإلنسان هذا يصبح من.وعندها منطقة من أكثر في العداوة هذه شاهدت وقد

الباحة منطقة خاصة الغربي٬ الجنوب  .مناطق
 
nي ف د خال ك المل نزه مت ال٬ كمث را٬ مؤخ ائر(زرت ه)البش ورأيت ير٬ عس ة بمنطق

ة الباح ة منطق في العرعر شجر موت لمشاهد ذا.امتدادا ه عن ئول المس ن م اءل وأتس
ف مخي وبشكل ة٬ واقف ميتة العرعر أشجار آالف الطبيعي؟ ا.المتنزه جذوعه أصبحت

الحياة من خاليا وقفت.خشبا ه وقبل العرعر؟ لشجر مقبرة إلى المتنزه هذا تحول كيف
نزه مت ي ف ر العرع جار أش موت ى ع(عل تحول)القم ل فه ة؟ الباح ة بمنطق ي الطبيع

األشجار؟ هذه على للترحم زيارتهما يستحب مقبرتين إلى  المتنزهان
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nأل ونس نزه٬ مت ا وكله ة٬ الطبيعي ا ومتنزهاته ة البيئ إدارة وء س ن ع االن مث ذان ه
ا غطائه وت م بب س ن ع ا٬ به م وتهت ا وترعاه ديرها وت ا عليه رف تش تي ال وزارة ال
ل مث أخرى مناطق في الوجود عن غابت العرعر شجر من غابات أيضا هناك النباتي؟

ي الغرب الشمال ومناطق جيزان٬ ه.منطقة ل ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة اب غي إن
فضيلة بها البوح عدم استنتاجات وله قراءة٬ من آخر.أكثر بعنوان الحديث  .ويستمر

 
twitter@DrAlghamdiMH 
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لتاريخ الصحفي 07/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تضبطعنوان البيئي لألمن الخاصة الرياض2.3القوات مدينة في المحلي الحطب من طن

الخبر الخبراألربعاء-20/01/2021-07/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 25تكرار

تضبط البيئي لألمن الخاصة المحلي2.3القوات الحطب من طن
الرياض مدينة  في

 

 واس-الرياض
ئي البي ن لألم الخاصة القوات ي2.3ضبطت ف ع للبي د المع ي المحل الحطب ن م طن

بحوزة اض٬ الري ة)13(مدينة مخالف ي ف ودانية٬ الس ية الجنس ن م ن ومقيمي ا٬ً مواطن
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الحطب بيع تمنع التي والتعليمات األشجار٬ قطع بمنع القاضي والغابات المراعي لنظام
نقله أو  .المحلي

 
ي البيئ ن لألم ة الخاص وات الق ي ف ة ممثل ة الداخلي وزارة ة حمل ار إط ي ف ك ذل أتي وي
ة متابع ي ف ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة مع يق بالتنس اندة٬ المس ة األمني ات والجه
الطرق٬ ى وعل والمحافظات المدن داخل المحلي الحطب نقل أو بيع أو تسويق نشاطات

اإللكترونية المنصات مختلف عبر المجال هذا في ينشر  .وما
 

د الرائ ئي البي ن لألم الخاصة وات للق الرسمي المتحدث ه/وأوضح أن الكي٬ الم د رائ
م٬ بحقه ة النظامي راءات اإلج تكمال الس ة المعني ات الجه ى إل الفين المخ ة إحال ت تم
ات للجه بوطة المض ات الكمي ليم وتس ة٬ العالق ذات ة األمني ات القطاع ع م يق بالتنس

والزراعة والمياه البيئة بوزارة  .المختصة
 

خالل من ة٬ البيئي ات المخالف عن الغ اإلب ن والمقيمي بالمواطنين المالكي الرائد وأهاب
دة الموح ة األمني ات العملي ى)911(رقم وعل اض٬ والري ة المكرم ة مك تي منطق ي ف

المملكة)999(و)996(الرقمين مناطق بقية  .في
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لتاريخ الصحفي 07/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر أشهر؟عنوان بعد جنى بالعيدابي..ماذا األرز زراعة في مواطن تجربة نجحت هكذا

الخبر الخبراألربعاء-20/01/2021-07/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

أشهر؟ بعد جنى بالعيدابي..ماذا األرز زراعة في مواطن تجربة نجحت  هكذا

مرحلة منها مراحل لعدة سيخضع الذي األول منتوجه حصد
والتخزين  التقشير

 

السلماني  جازان-عبدالرحمن

من األول ه منتوج حصد ي٬ الغزوان حسن ن ب رح مف واطن الم ي"األرز"استطاع ف ٬
ة بداي ن م هر أش د بع ازان٬ ج ة بمنطق دابي العي ة محافظ ي جنوب ع تق تي ال ه مزرعت

 .التجربة
 

ة زراع ه تجربت ي ف ي الغزوان رح مف ة رحل دأت ب يًال٬ ه"األرز"وتفص وتخصيص ٬
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ذي ال األول محصوله دها بع ني ليج أشهر٬ ل قب ه لزراعت مزرعته من صغيرة مساحة
عن التقشير???زاد مرحلة منها الجني٬ بعد مراحل لعدة سيخضع والذي جرام٬ كيلو
 .والتخزين

 

ها خصص تي ال األرض يز يم ا ي"وم ة"الغزوان اه"لزراع للمي ا تخزينه و ه األرز؛
ك يمتل ا فيم الزراعة؛ ة عملي اح نج ي ف ساعد ذي ال ر األم ة؛ ي"الجوفي ي"الغزوان ف

المختلفة والنباتات األشجار من متنوعة أصنافًا  .مزرعته
 

من د العدي ج تنت ت بات إذ ة؛ المملك ذاء غ لة س ا عليه ق يطل أن ازان ج منطقة واستحقت
ة الزراعي ات انالمنتج احتض ي ف احلية والس ة الجبلي ا محافظاته ت ونجح ة٬ المختلف

وا والكين والصندل روت ف والجاك او كالكاك ل٬ قب ن م موجودة تكن لم متنوعة أصناف
االقتصادي المردود ذات النباتات من  .وغيرها
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لتاريخ الصحفي 07/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المدينةعنوان في العمل فرص وزيادة التمور قطاع تنافسية لرفع جديد مشروع

الخبر الخبراألربعاء-20/01/2021-07/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

في العمل فرص وزيادة التمور قطاع تنافسية لرفع جديد مشروع
 المدينة

 

المنورة الزايدي-المدينة   خالد

سعود٬ آل ز العزي د عب ن ب لمان س بن فيصل األمير الملكي السمو صاحب رعاية تحت
ك البن ة مجموع ع م بالتعاون المنورة المدينة غرفة أطلقت المنورة٬ المدينة منطقة أمير
ة الدولي ارة التج ز ومرك ارة التج ل لتموي اإلسالمية الدولية والمؤسسة للتنمية اإلسالمي

دولي ال االفتراضي ورة المن ة المدين تمور معرض دة"فعاليات لم ه فعاليات د تمت ذي وال
أيام اآلخِرة8و6-ثالثة "٬)م2021يناير21-19الموافق(1442جمادى

ة العربي دول لل التجارة أجل من المساعدة مبادرة برنامج إطار في وذلك اس(٬ ٬)األفتي
التجارة لتمويل اإلسالمية الدولية المؤسسة عليه تشرف  .الذي

ة بالمدين ور التم قطاع في واالستثمار التجارة تشجيع إلى االفتراضي المعرض ويهدف
ج النات الي إجم ادة وزي ي المحل وى المحت وتطوير تعزيز في المساهمة أجل من المنورة
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ي ف ة الخارجي واق األس ع م ة تجاري ات عالق ة وإقام الصادرات بتنمية للمنطقة المحلي
ور التم اع ور.قط التم دير تص ركات وش ين للعارض ة أجنح رض المع ذا ه من ويتض

ن بي ل عم اءات ولق ة٬ حواري اءات ولق ورشات ة إقام ى ال إضافًة ة٬ الحكومي والجهات
المعرض حددها التي للتمور المستهدفة الدولية األسواق من والمشترين  .العارضين

 

ذا ه م تنظي أّن ى إل ة٬ الغرف إدارة س مجل س رئي عد٬ س ن ب ر ناص د محم ير من ار وأش
اإلسالمي البنك مجموعة بين المشترك التعاون بشأن تفاهم لمذكرة تنفيذاً يأتي المعرض
ة بالبيئ النهوض ل أج ن م ك وذل ورة٬ المن ة بالمدين الصناعية التجارية والغرفة للتنمية
ور التم قطاع ر تطوي مشروع بفضل المنورة٬ المدينة منطقة في واالقتصادية التجارية

للمملكة المستقبلية الرؤية أهداف تحقيق في المشاركة وتفعيل المنطقة٬  .2030في
 

ت تح ذها تنفي دأ ب روع المش أن بش اهم التف ذكرة م إن ائالً ق عد س ن اب تاذ األس اف وأض
سنة منذ التجارة لتمويل اإلسالمية الدولية المؤسسة برنامج2018إشراف إطار ي ف

ة الدولي ارة التج ز مرك ع م اون وبالتع اس٬ اع(األفتي القط دعم ل دة المتح م األم ة وكال
ورة)الخاص المن ة المدين ي ف أقيمت التي العمل ورش من العديد طريق عن ويهدف.٬

ز وتعزي ة المنطق ور تم ى عل والخارجي داخلي ال ب الطل ادة زي ى ال ذكور الم المشروع
بة لنس تقراراً اس ثر أك دخل ق وتحقي ة العالمي األسواق ى إل الوصول سبيل في تنافسيتها
الخاص القطاع ات ومؤسس زارعين الم ن م ورة المن ة المدين ة منطق كان س ن م يرة .كب
العمل رص ف ن م المزيد ويوفِّر المزارعين على أفضل عائدات المشروع سيدّر كذلك٬
ورة٬ المن ة المدين ة منطق ور لتم ديني وال الوطني الطابع تعزيز في مساهمته الى إضافة

بنحو ة الثالث المرتبة تحتل بة4.75التي بنس أي ة٬ نخل ون داد%15.2ملي أع ن م
المملكة في المثمرة اإلنتاج.النخيل كمية بنحو%14وتبلغ العجوة نخيل عدد ويقدر ٬

نخلة900  .ألف
 

دَّد فش ة٬ للتنمي اإلسالمي البنك مجموعة رئيس حجار٬ حمزة محمد بن بندر الدكتور أمّا
ة لتنمي البنك مجموعة توليها التي الخاصة األهمية على للمعرض االفتتاحية الجلسة في

اء األعض دانها بل ي ف ة الزراع ق)57(قطاع تحقي ي ف القطاع ذا ه لمساهمة ك وذل ٬
ة العامل دي لألي ير الكب تقطابه والس القومي دخل ال ع رف ي وف ذائي الغ ذا.األمن ه ي وف

ورة المن ة المدين في التمور قطاع تنمية مشروع ُصمِّم ي.اإلطار٬ الت ائج للنت تكماالً واس
ي ف ة للتنمي اإلسالمي البنك وقع فقد ارس4حققها٬ ارة2019م إم ع م ة ثاني ة اتفاقي

اء إنش أجل ن م ورة المن ة المدين ورة"منطقة المن ة بالمدين ور للتم امل ش ٍز ى"مرك حت
ى إل ام الخ ر التم ل وتحوي القطاع ية تنافس م ودع المنتجة ور التم واع أن ين تحس يتسنى

التحويلية الصناعات بتشجيع أخرى  .منتجات
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تقبل المس ي ف ل العم ك البن ة مجموع ة ني ن ع بة المناس ذه به ار حج دكتور ال ن وأعل
هللا-القريب برنامج-بمشيئة ن م ة الثاني ة المرحل إطار في جديد مشروٍع تصميم على

صادراته ادة زي م ث ومن التمور٬ قطاع إنتاج سالسل تنافسية من للرفع وذلك األفتياس٬
داف أه ق تحقي ي ف اهم يس ا مم باب٬ للش يما والس العمل٬ فرص ة"وتوفير المملك ة رؤي

2030." 
 

ن ارة٬.وأمّا التج لتمويل اإلسالمية الدولية للمؤسسة التنفيذي الرئيس سنبل٬ سالم هاني
نة س منذ البنك مجموعة عن نيابة المؤسسة٬ تبذلها التي بالجهود اإلطار٬ هذا في فذكَّر٬

ور2016 التم قطاع ر تطوي في تساهم التي األنشطة لدعم وتجربتها خبرتها مسخِّرًة ٬
ة غرف ع م المؤسسة ا وقعته التي التفاهم مذكرة إطار في وذلك المنورة٬ المدينة بمنطقة

في المنورة٬ صادرات2017يونيو16المدينة من ع الرف ي ف اهمة المس ل أج ن م ٬
القطاع  .هذا

 

نة س خالل المشروع٬ ذا ه ار إط ي ف م ت ذي ال يز المتم بالعمل الخصوص هذا في ونّوه
ور2020 التم واع أن باقي عن تميزها إبراز أجل من المنورة المدينة تمور لتصنيف ٬

ة والتجاري ة الغذائي ة الناحي ن م ة المدين ور لتم بية النس ة القيم راز وإب ة٬ المملك ي ف
ة ور.والروحاني تم اع لقط ني الف دعم ال ديم تق لمواصلة ة المؤسس تعداَد اس اً أيض د وأكَّ

هللا بمشيئة المقبلة٬ السنوات في  .المدينة
 

من ثر أك بلغ االن حتى تسجيلهم تم الذين العالميين المشتركين عدد أن بالذكر (الجدير
رض)100 الع ات منص دد ع غ وبل ترك ركات)30(مش الش ن م رض٬ ع ة منص

ن م ثر وأك ة الزراعي ات والجمعي ور التم من)13(ومصانع اح٬ النج لشركاء اح جن
ع٬ البي وصفقات ات االتفاقي د وعق خاللها من االلكتروني التسوق يتم والداعمين٬ الرعاة

ن م تية لوجس دمات خ ر ا(وتوف وغيره ل ونق حن ى.......)ش ال افة باإلض ٬)9(
أيام لثالثة تستمر مصاحبة ولقاءات عمل  .ورشة
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الخبر تفاصيل

الخبر المنطقةعنوان ومحافظات بمدن المياه خدمات بقياس يوجه نايف بن سعود

الخبر الخبراألربعاء-20/01/2021-07/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19203العددالكاتب 1تكرار

ومحافظات بمدن المياه خدمات بقياس يوجه نايف بن سعود
 المنطقة

 

الشيبان-الخبر   إبراهيم

زة األجه خدمات من المستفيدين رضا وتحقيق قياس لمشروع العليا اللجنة رئيس كشف
آل وي جل ن ب دهللا عب ن ب د فه ير األم السمو صاحب الشرقية المنطقة بإمارة الحكومية

وم الي دء الب عن اء(سعود٬ المسح)األربع ة عملي ذ تنفي ي ف ابيع أس ة ثالث دى م ى وعل
دن بم الصحي والصرف اه المي خدمات ن م تفيدين المس رضا مستوى اس لقي الميداني
ر األمي ي الملك السمو صاحب لتوجيهات إنفاذاً ذلك يأتي ٬ الشرقية المنطقة ومحافظات
ه نائب مو وس المشروع٬ س رئي رقية الش ة المنطق ير أم دالعزيز عب ن ب ايف ن ن ب سعود
س رئي ب نائ دالعزيز عب ن ب لمان س ن ب د فه ن ب د أحم ير األم ي الملك مو الس احب ص
ذا له ه خطت ضمن المشروع ديمها لتق يسعى تي ال الخدمات إطار ي ف وذلك المشروع٬
رضا اس قي ال أعم خالل من بالمنطقة الحكومية األجهزة مع استراتيجي كشريك العام
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الجهات لتلك االستشاري والدعم  .المستفيدين

أمس وم ي للمشروع اري االستش الدعم فريق انتهاء للمشروع٬ العليا اللجنة رئيس وأكد
اء( ة)الثالث المنطق ارة إلم ابعين الت احثين الب ن م دد ع دريب ت ن م ومين ي دى م ى وعل

ن م تفيدين المس ع م والمقابالت االستطالع إجراء على لها التابعة والمحافظات الشرقية
اً"المياه"خدمات الي تبانات االس ة وتعبئ عشوائي وبشكل لوجه وجهاً وذلك بالمنطقة٬

ة لوحي أجهزة خالل اد(من بدراسة)أيب للمشروع اري االستش ق للفري ك ذل د بع ح ليتي
تتضمن تي وال والتوصيات ائج النت يتضمن مفصالً تقريراً وإعداد وتحليلها االستبانات

التمكين ونقاط التحسين  .فرص
 

ن المواطني ن م تفيدين للمس ة الخدمي االحتياجات تلمس بأن عبدهللا٬ بن فهد األمير ونوه
ا حكومتن ات أولوي ن م د يع اتهم٬ وتطلع ب يتناس ا بم ا تطويره ى عل ل والعم ن والمقيمي
ن ب سعود األمير الملكي السمو صاحب توجيهات عنه تعبر ما وهو هللا٬ أعزها الرشيدة
السمو صاحب نائبه وسمو المشروع٬ رئيس الشرقية المنطقة أمير عبدالعزيز بن نايف
تلمس ي ف المشروع٬ رئيس نائب عبدالعزيز٬ بن سلمان بن فهد بن أحمد األمير الملكي
توى مس ع رف على بالتركيز المشروع هذا بوابة عبر الشرقية٬ المنطقة سكان احتياجات
ن م ة بالمنطق ة المقدم ة الحكومي الخدمات عن ن والمقيمي المواطنين أوساط بين الرضا
ب جوان عن الكشف ي ف تسهم ة دقيق ة علمي ايير لمع وفقاً المستفيدين رضا قياس خالل
زة االجه يز تحف عن فضالً التطوير٬ في منها لالستفادة التحسين وفرص لتعزيزها القوة

خدماتها تقديم في والجهد العطاء من المزيد بذل على  .الحكومية
 

التنسيق خاللها تم سابقة٬ اجتماعات عدة عقد االستشاري الدعم فريق ان بالذكر الجدير
ة المقدم المياه خدمات على قرب عن الفريق واطالع بالشرقية الوطنية المياه شركة مع
اه المي رع ف ام ع دير بم اءات للق وًال وص ا٬ عنه اهم رض اس قي اليب وأس تفيدين للمس
تبانة االس ئلة ألس ًا نهائي ورًا تص ع بوض ت توج راري٬ الش دي حم دس المهن ة بالمنطق
ل قب ن م ة المقدم الخدمات مستوى من المستفيدين رضا لقياس الميداني بالمسح الخاصة
ة بخدم اء االرتق بيل س ي ف عوبات الص ة كاف ذليل لت ا مجمله ي ف ي ترم تي وال اه المي

 .المستفيدين
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الخبر تفاصيل

الخبر خدماتعنوان قياس في للشروع الباحثين تدريب من ينتهي الشرقية مستفيدي المنطقة”الميـــاه“رضا ومحافظات بمدن

الخبر الخبراألربعاء-20/01/2021-07/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

في للشروع الباحثين تدريب من ينتهي الشرقية مستفيدي رضا
خدمات المنطقة”الميـــاه“قياس ومحافظات  بمدن

 

األحمد الدمام–مريم  وقع

زة األجه خدمات من المستفيدين رضا وتحقيق قياس لمشروع العليا اللجنة رئيس أشار
آل وي جل ن ب دهللا عب ن ب د فه ير األم السمو صاحب الشرقية المنطقة بإمارة الحكومية
ي ف دء للب ابيع أس ة ثالث دى م ى وعل اء االربع ٍد غ اكورة ب ع م المشروع نية إلى سعود٬
والصرف المياه خدمات من المستفيدين رضا مستوى لقياس الميداني المسح عملية تنفيذ
السمو صاحب ات لتوجيه اذاً إنف ذلك يأتي ٬ الشرقية المنطقة ومحافظات بمدن الصحي
المشروع٬ س رئي الشرقية ة المنطق ير أم دالعزيز عب ن ب نايف بن سعود األمير الملكي
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نائب دالعزيز عب ن ب لمان س ن ب د فه بن أحمد األمير الملكي السمو صاحب نائبه وسمو
المشروع هللا(رئيس المشروع)حفظهم ديمها لتق يسعى تي ال الخدمات إطار في وذلك

خالل من ة بالمنطق ة الحكومي زة األجه ع م تراتيجي اس كشريك العام لهذا خطته ضمن
الجهات لتلك االستشاري والدعم المستفيدين رضا قياس  .أعمال

 
عن وي٬ جل ن ب دهللا عب ن ب د فه األمير للمشروع العليا اللجنة رئيس كشف االثناء وفي
ذي التنفي دير الم حضرها ابقة٬ س اجتماعات عدة للمشروع االستشاري الدعم فريق عقد
ل٬ المزيع د محم ف المكل اري االستش دعم ال ق فري س ورئي اني٬ القحط عد س روع للمش
إضافة ي٬ خرم حسن كذلك النمر٬ ومرتضى مطران٬ خميس الفريق أعضاء بمشاركة
بالشرقية الوطنية المياه شركة مع التنسيق بعد عنها تمخض والذي الغامدي٬ لعبدالعزيز
رضاهم قياس وأساليب للمستفيدين المقدمة المياه خدمات على قرب عن الفريق واطالع
الشراري٬ حمدي المهندس بالمنطقة المياه فرع عام بمدير سابقة للقاءات وصوالً عنها٬
رضا اس لقي داني المي بالمسح الخاصة تبانة االس ئلة ألس اً نهائي تصوراً بوضع توجت
ل لتذلي ا مجمله ي ف ترمي تي وال المياه قبل من المقدمة الخدمات مستوى من المستفيدين

المستفيدين بخدمة االرتقاء سبيل في الصعوبات  .كافة
 

ق فري اء انته ن ع دهللا٬ عب ن ب د فه ير األم سمو للمشروع ا العلي ة اللجن س رئي نوه كما
ن م عدد دريب ت ن م ومين ي دى م ى وعل اء الثالث أمس يوم للمشروع االستشاري الدعم
راء إج ى عل ا له ة التابع ات والمحافظ رقية الش ة المنطق ارة إلم ابعين الت احثين الب

خدمات من المستفيدين مع والمقابالت لوجه”المياه”االستطالع وجهاً وذلك بالمنطقة٬
ة لوحي أجهزة خالل من الياً االستبانات وتعبئة عشوائي اد(وبشكل ك)أيب ذل د بع ح ليتي

الً مفص راً تقري داد وإع ا وتحليله تبانات االس ة بدراس روع للمش اري االستش ق للفري
التمكين ونقاط التحسين فرص تتضمن والتي والتوصيات النتائج  .يتضمن

 
االحتياجات تلمس بأن عبدهللا٬ بن فهد األمير سمو للمشروع العليا اللجنة رئيس أكد كما
ب يتناس ا بم ا تطويره ى عل ل والعم ن والمقيمي واطنين الم ن م تفيدين للمس ة الخدمي
ات توجيه ه عن بر تع ا م و وه هللا٬ أعزها الرشيدة حكومتنا أولويات من يعد وتطلعاتهم٬
رقية الش ة المنطق ير أم دالعزيز عب ن ب ايف ن ن ب عود س ير األم ي الملك السمو احب ص
ن ب لمان س ن ب فهد بن أحمد األمير الملكي السمو صاحب نائبه وسمو المشروع٬ رئيس

المشروع س رئي ب نائ هللا(عبدالعزيز٬ ة)حفظهم المنطق كان س احتياجات تلمس ي ف
اط أوس ن بي ا الرض توى مس ع رف ى عل التركيز ب روع المش ذا ه ة بواب بر ع رقية٬ الش
رضا اس قي خالل من ة بالمنطق ة المقدم ة الحكومي دمات الخ عن والمقيمين المواطنين
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ا لتعزيزه وة الق ب جوان ن ع ف الكش ي ف هم تس ة دقيق ة علمي ايير لمع اً وفق تفيدين المس
ى عل ة الحكومي االجهزة تحفيز عن فضالً التطوير٬ في منها لالستفادة التحسين وفرص

خدماتها تقديم في والجهد العطاء من المزيد  .بذل
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الخبر تفاصيل

الخبر المقدسة)المورينغا(عنوان العاصمة هواء تلوث تمنع

الخبر الخبراألربعاء-20/01/2021-07/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19203العددالكاتب 1تكرار

المقدسة)المورينغا( العاصمة هواء تلوث  تمنع

 

الهاللي-جدة   أحمد

ازل٬ المن ام وأم اء٬ األحي ي ف جار األش رس لغ ة المجتمعي اركة المش ز تعزي ل أج ن م
ام ع دير م دشن المتطوعين٬ اركة ومش ة٬ العالق ذات ات الجه ع م بالتنسيق والمدارس
هللا ار ج ن ب عيد س دس المهن ة المكرم ة مك ة بمنطق والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع

الشوقية بحي المقدسة بالعاصمة األحياء تشجير مبادرة  .الغامدي

شعار تحت ة المجتمعي المبادرة هذه خضراء«وتأتي ا مكتب»لنجعله ن بي راكة بالش
ع التاب ات المكي دات المرش ق وفري ة٬ المقدس بالعاصمة ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة

المكرمة بمكة األحياء مراكز بجمعية التطوع  .إلدارة
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احات المس اق نط يع وتوس ة٬ بالبيئ ام لالهتم ع المجتم ة توعي ى إل ادرة المب عى وتس
ى عل اظ الحف دف به ئي٬ البي وث التل دالت مع وخفض التصحر٬ ن م د والح الخضراء٬
ة للبيئ بة المناس األشجار ة زراع في التوّسع خالل من الجمالي المظهر وتحسين البيئة٬
طحات المس ل تأهي ة خط من ض واألراك٬ ي الخليج اف والغ ا٬ المورينغ جار أش ن م
وقية الش ي ح ي ف وت البي ام أم احات والس دائق والح ات الطرق جار وأش راء٬ الخض

أولى كمرحلة  .لزراعتها
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الخبر تفاصيل

الخبر تقارب900عنوان بحصة بالمدينة عجوة نخلة %19ألف

الخبر الخبراألربعاء-20/01/2021-07/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2565العددالكاتب 1تكرار

تقارب900 بحصة بالمدينة عجوة نخلة  %19ألف
 

القثمي المنورة-أحمد  المدينة

المنورة المدينة في النخيل عدد يتجاوز وة4.7فيما العج وع ن دد ع در يق ة نخل ماليين
نحو900بنحو يمثل ما وهو نخلة٬ إجمالي%19ألف المدينةمن  .نخيل
 

ى عل صحفي مؤتمر ي ف أبوالنصر عبدهللا المهندس المدينة لغرفة العام األمين وأوضح
ورة المن ة المدين أن دولي٬ ال االفتراضي ورة المن ة المدين تمور معرض فعاليات هامش

بنحو المملكة٬ مستوى على المثمرة النخيل أعداد حيث من الثالثة المرتبة 4.75تحتل
تمثل نخلة٬ اج%15.2ماليين اإلنت ة كمي غ وتبل ل٬ النخي داد أع ن در%14م ويق ٬

بنحو العجوة نخيل نخلة900عدد  .ألف
 

لمان٬ س ن ب فيصل ورة المن ة المدين ة منطق ير أم ة برعاي أمس٬ ة المدين غرفة وأطلقت
ل لتموي المية اإلس ة الدولي ة والمؤسس ة للتنمي اإلسالمي ك البن ة مجموع ع م اون وبالتع
ي االفتراض ورة المن ة المدين ور تم رض مع ات فعالي ة الدولي ارة التج ز ومرك ارة التج

ه فعاليات د تمت ذي وال دولي٬ ام3ال اير21-19(أي ار)2021ين إط ي ف ك وذل ٬
ة المؤسس ه علي تشرف ذي ال ة٬ العربي دول لل التجارة أجل من المساعدة مبادرة برنامج

التجارة لتمويل اإلسالمية  .الدولية
 

دس المهن ارة التج ل لتموي اإلسالمية ة الدولي ة للمؤسس ذي التنفي رئيس ال اد أف ه جهت من
ي ف تجابت اس ة للتنمي اإلسالمي ك البن ة مجموع أن سنبل ة2016هاني الغرف ب لطل

يرة الكب االقتصادية ة األهمي ذي التمور قطاع لدعم المنورة بالمدينة الصناعية التجارية
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المي اإلس ك البن د اعتم ياق٬ الس ذا ه ي وف ة٬ والمملك ورة المن ة المدين ة لمنطق بة بالنس
منذ  للتنمية

 
المنورة2016عام المدينة منطقة في التمور قطاع لتنمية  .مشروعين
 

ذا تنفي أتي ي المعرض م تنظي أن عد٬ س ن ب منير المدينة غرفة إدارة مجلس رئيس وذكر
ة والغرف ة للتنمي اإلسالمي ك البن ة مجموع ن بي ترك المش اون التع أن بش اهم تف ذكرة لم
ة التجاري ة بالبيئ وض النه ل أج ن م ك وذل ورة٬ المن ة بالمدين ناعية الص ة التجاري
ي ف ور التم اع قط ر تطوي روع مش ل بفض ورة٬ المن ة المدين ة منطق ي ف ادية واالقتص

للمملكة المستقبلية الرؤية أهداف تحقيق في المشاركة وتفعيل  .2030المنطقة٬
 

بالمدينة التمور قطاع لتنمية اإلسالمي البنك اعتمدهما  مشروعان

مؤسسـة● ورة»ITFCمشروع المن ة المدين ة منطق ي ف ور التم اع قط ر م«تطوي ت
بين المشروع ة2020و2018تنفيذ غرف دة لفائ الدولية التجارة مركز قبل من

التجارة لتمويل اإلسالمية الدولية المؤسسة إشراف تحت ضمن)ITFC(المدينة
الموقعة اهم التف ذكرة م إطار ي ف ة العربي للدول التجارة أجل من المساعدة برنامج

ام ع ة المدين ة وغرف ك البن ة مجموع ن رض.2017بي المع م تنظي ل ويمث
حضوريا ه تنظيم ذر تع ذي ال المشروع٬ ذا له ير األخ ون المك ور للتم االفتراضي
ى عل ار والتج المصدرين لتشجيع ة مهم فرصة د يع ث حي ا٬ كورون جائحة بسبب

التمور لتصدير الرقمي الترويج  .اعتماد
للتنمية● اإلسالمي البنك المنورة»مشروع بالمدينة للتمور شامل مركز م«إنشاء يت

ة للتنمي المي اإلس ك البن ن بي ة الموقع ة المنح ة اتفاقي من ض روع المش ذا ه ذ تنفي
ارس م ي ف ورة المن ة المدين ة منطق ارة داد.2019وإم إع ى إل ة االتفاقي وتهدف

بغرض ورة المن ة المدين ور لتم امل ش ز مرك بإنشاء الخاصة والتصاميم الدراسات
ى إل ر التم ل تحوي ذلك وك اع٬ القط ية تنافس م ودع ة المنتج ور التم واع أن ين تحس
الخاصة ة الدراس از إنج ى إل االتفاقية تهدف كما تحويلية٬ كصناعة أخرى منتجات
الدراسات از إنج ي ف دء الب يتم وس ورة٬ المن ة المدين بمنطقة التمور أنواع بتصنيف

فيصل الملك بجامعة واالستشارات البحوث معهد قبل من المركز  .لهذا
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لتاريخ الصحفي 07/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والنباتاتعنوان المواشي الستيراد الكتروني إذن

الخبر الخبراألربعاء-20/01/2021-07/06/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

والنباتات المواشي الستيراد الكتروني  إذن

 

 متابعات-الرياض

الحية الحيوانات مستوردي جميع أمس٬ والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة أبلغت
ما المملكة إلى وصولها عند اإلرساليات رفض سيتم تاريخه من اعتباراً بأنه والنباتات٬

منصة من مسبق استيراد إذن لها يستخرج بلس«لم  .»حصاد«أو»أنعام
 

االستيراد  إذن
خدمات»الوطن«علمت من االستفادة بضرورة الخاص القطاع طالبت الوزارة أن ٬

منصة من مسبق استيراد إذن واستخراج الحيوانية٬»أنعام«الوزارة لإلرساليات
رفض»حصاد«و عدم لضمان الوزارة موقع خالل من أو النباتية٬ لإلرساليات

 .اإلرساليات
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بلس«تدشين  »أنعام

الربط دشن قد الفضلي عبدالرحمن المهندس والزراعة والمياه البيئة وزير كان
منصة خالل من للجمارك العامة الهيئة مع التكاملي بلس«اإللكتروني ومنصة»أنعام

الفسح»فسح« عملية في المستفيدين خدمات وتحسين عال أداء لتحقيق وذلك ٬
للوزارة المقيدة الحيوانية تحقيقاً.اإلرساليات يأتي الربط هذا الوزارة٬ وأوضحت

المملكة رؤية التعاون2030ألهداف وتعزيز عالمية٬ لوجستية منصة المملكة لجعل
المقيدة الحيوانية اإلرساليات فسح عملية في عال أداء لتحقيق الحكومية الجهات بين
والتصدير االستيراد خدمات من المستفيدين تجربة تحسين في سيساهم كما للوزارة٬
النهائي الفسح حتى الطلب تقديم منذ تبدأ إلكترونية خدمة خالل من الوزارة تقدمها التي
والمحافظة الرقمي التحول تعزيز إلى يهدف الربط هذا وأن المستوردة٬ لإلرساليات

مبدأ تطبيق عبر البيئة ورق«على بال التعامالت»بيئة جميع إيقاف خالل من وذلك
 .الورقية
 

النباتية  :اإلرساليات
 

والتقاوي-الشتالت-  المبيدات-األسمدة-البذور
 

الحيوانية اإلرساليات الحية-الخيل-:بعض الحيوانية-الصقور-المواشي المخلفات
النحل- وملكات والصيصان-النحل التفقيس  بيض
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لتاريخ الصحفي 07/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العرضيات"تشجيرعنوان شعار"فائجة خضراء"تحت "لنجعلها

الخبر الخبراألربعاء-20/01/2021-07/06/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العدد0الكاتب 8تكرار

العرضيات"تشجير شعار"فائجة خضراء"تحت  "لنجعلها
التلوث من والحد التصحر ومكافحة النباتي الغطاء  لزيادة

 

 العرضيات-التحرير

قرية أهالي بمحافظة"الفائجة"تفاعل التشجير ة حمل ع م ن٬ والمقيمي واطنين الم ن م ٬
ة حمل عار ش تحت بالمحافظة٬ ة والزراع اه والمي ة البيئ ب مكت ينظمها التي العرضيات

خضراء"  ".لنجعلها
 

من بأكثر والبيوت القرية مدخل تشجير تم ي200وقد الت للحملة امتداًدا جاءت شتلة٬
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الشريف يوسف بن علي العرضيات محافظ  .أطلقها
 

دهللا عب دس المهن يات٬ بالعرض ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت دير م ح وأوض
للمحافظة ع المجتم راد أف لدى البيئي الوعي لتعزيز تهدف الحملة أن الشمراني٬ زبران
ث حي وث؛ التل ن م د والح التصحر ة ومكافح النباتي الغطاء زيادة خالل من البيئة على
در والس ح الطل جار أش ي وه ة؛ بالمنطق ة البيئ روف لظ ة مالئم ة بري جار أش يرت اخت
ادة زي ي ف هام لإلس ع المواق ن م دد ع ي ف التشجير ال بأعم القيام إلى باإلضافة والسمر٬

بالمحافظة النباتي  .الغطاء
 

ا مراني"ودع ة؛"الش الحمل ع م ل والتفاع اون التع ى إل ة المحافظ رى ق الي أه ة كاف
بالمحافظة المواقع بمختلف التشجير  .الستكمال

 

أن بالذكر ة"الفائجة"جدير المكرم ة مك ة بمنطق العرضيات ة لمحافظ ة تابع قرية هي
ر وتعتب الشعبي٬ اء األربع وم ي وسوق ا٬ قنون وادي ا به د ويتواج ير٬ بح ني ب ربوع في

قنونا مركز بها ويوجد قنونا وادي في قرية  .أكبر

 
 

36
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لتاريخ الصحفي 07/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مخالفة3ضبطعنوان صيد بنادق بحوزتهم أشخاص

الخبر الخبراألربعاء-20/01/2021-07/06/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

مخالفة3ضبط صيد بنادق بحوزتهم  أشخاص

 

يوسف-جدة بن  ياسر

الصيد أنظمة خالفوا ومقيمين مواطنا الليث بمحافظة بالمصنع الحدود حرس ضبط
للمملكة اإلقليمية المياه في الحية المائية الثروات وحماية واستثمار  .البحري

 

المكرمة مكة بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة لفرع العام المدير وأوضح
من وارًدا بالًغا باشروا السمكية الثروة موظفي ان الغامدي هللا جار بن سعيد المهندس
بحوزتهم ُوجد ومقيمين مواطن بوجود الليث بمحافظة بالمصنع الحدود حرس (مركز

الصيد)3 أدوات مصادرة وتم البحري٬ الصيد لنظام مخالفة بحرية صيد بنادق
المخالفين حيال النظامية اإلجراءات واتخاذ  .المخالفة٬
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ام نظ ات مخالف ن م د للح ة الرقابي والت الج ف وتكثي استمرار دي الغام دس المهن د وأك
الحية المائية الثروات على حفاًظا بالمنطقة السمكية  .الثروة

 

تمت ه أن الكي٬ الم راهيم إب دس المهن دة بج السمكية ثروة ال دة وح دير م أكد جانبه٬ من
ح اللوائ حسب الفين المخ مع اإلجراءات استكمال وتم المخالفة٬ األدوات جميع مصادرة

الحاالت هذه مثل في المتبع النظام حسب إتالفها وسيتم  .واألنظمة٬
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لتاريخ الصحفي 07/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر باألحساءعنوان النحالين مهنة لـتوطين التدريبي البرنامج فعاليات انطالق

الخبر الخبراألربعاء-20/01/2021-07/06/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

باألحساء النحالين مهنة لـتوطين التدريبي البرنامج فعاليات  انطالق

 

 واس-األحساء
دس المهن الشرقية ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف عام مدير نائب افتتح

لـ دريبي الت امج البرن دي٬ العري ود حم ن ب ارك الين"مب النح ة مهن وطين اركة"ت بمش
باألحساء100 الزراعي التدريب بمركز وذلك  .متدرب

 
ة ثالث دة لم تمر ويس وزارة ال ه علي تشرف الذي البرنامج أن العريدي المهندس وأوضح

تأهيل إلى يهدف أنأشهر٬ مبيناً النحل٬ وإنتاج صناعة غمار لخوض السعودي الشباب
مجاالت ي ف الجنسين من المتدربين قدرات وبناء لتعزيز تأهيلية خطة وضعت الوزارة
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والعالمي اإلقليمي المستويين وعلى المملكة في منتجاته وتسويق وتصنيع النحل  .تربية
 

دريب الت ترة ف اء أثن اركين للمش يقدم البرنامج أن الساللة30وأضاف ن م نحل ة خلي
ي التدريب امج البرن ن م للخريجين ني الف دعم ال ديم تق ى إل إضافة يعادلها٬ ما أو المحلية

َج6لمدة برام ة ثالث ن م ون يتك الين النح ة مهن وطين ت مشروع أن ى إل مشيراً أشهر٬
ج:هي وبرام النحل٬ ة تربي ي ف التخصصية برامج ال ل٬ النح ة تربي يات أساس برنامج

والتسويق األعمال وريادة البشرية  .التنمية
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لتاريخ الصحفي 07/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لمنسوبيها”البيئة“عنوان الماشية بقطاع تدريبيا برنامجا تطلق

الخبر الخبراألربعاء-20/01/2021-07/06/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

لمنسوبيها”البيئة“ الماشية بقطاع تدريبيا برنامجا  تطلق

 

 الوئام-متابعات
 

ة٬ المملك اطق من ي ف وبيها لمنس ية الماش بقطاع دريبيًا ت ا برنامًج ة٬ البيئ وزارة ت أطلق
الماشية قطاع إنتاجية لتحسين الوطنية الخطة  .ضمن

 

فات الص ة حماي اع٬ بالقط اليف التك ل تقلي ة٬ إنتاجي ى أعل ق تحقي ى إل امج البرن دف ويه
وتحسينها  .المميزة

 

د وتحدي تشخيص ة٬ األجن دد وع ر عم د تحدي ة٬ اإلنتاجي الصفات اس قي المهام٬ وتشمل
التناسلية األمراض تشخيص  .األجناس٬
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لتاريخ الصحفي 07/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األليفةعنوان الحيوانات رعاية بقواعد مجتمعي تثقيف

الخبر الخبراألربعاء-20/01/2021-07/06/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد17386العددالكاتب 1تكرار

األليفة الحيوانات رعاية بقواعد مجتمعي  تثقيف

 

المجتمعي الوعي لرفع مستمرة  )اليوم(مبادرات

المسري  الدمام-أحمد

ي الت ة التثقيفي ة العلمي رة المحاض ي ف الدهمشي دالرحمن عب ري البيط ب الطبي ح أوض
وان عن ت تح ا ة«ألقاه األليف ات الحيوان ة اه»تربي والمي ة البيئ وزارة رع ف ب بمكت ٬

ة٬ األليف ات الحيوان ة لتربي ة المنظم وانين والق القواعد الباطن٬ حفر بمحافظة والزراعة
تلزمات والمس يزات والتجه ة٬ األليف ات الحيوان ع م ل والتعام ة التربي ة وكيفي رق وط

بها العناية وكيفية للتربية٬ منها.الالزمة والتي تنقلها التي األمراض بعض عن وكشف
وداء ة٬ النحيف ة اللولبي وداء ات٬ المقوس وداء ط٬ القط ة وخربش ة٬ الحلقي اء القوب
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والجرب الكلب٬ وداء  .الباستوريالت٬
 

م رقية الش ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م د ر.وأك عام
ا يقدمه تي ال ة التعليمي رات المحاض ن م سلسلة من ض أتي ت رة المحاض أن يري٬ المط
ط يحي ا م بكل المجتمع تثقيف أجل من العام طوال له التابعة والوحدات والمكاتب الفرع

بشقيها والزراعية البيئية والحيواني«بالجوانب المياه»النباتي شؤون  .وكذلك
 

م ن ع.وبيَّ رف تهدف تس ومحاضرات ل عم وورش دورات ن م برامج ال أن المطيري
م تهت ا كم خاص٬ بشكل وزارة ال دمات خ ن م تفيدين والمس ة عام بصفة المجتمع وعي
ي الت دمات بالخ امهم إلم ادة وزي ط ومبس هل س لوب بأس حيحة الص ات المعلوم ال بإيص
د ورص ة٬ المختلف طتهم أنش دعم ل م له ات معلوم ادر مص ير وتوف وزارة٬ ال دمها تق

معهم المستمر والتواصل تواجههم التي والمشكالت  .الصعوبات
 

اق ف ين الجنس ن م المجتمع ب ة المختلف الشخصيات من عدد بالمحاضرة شارك أنه يذكر
حول30عددهم ئلة األس ن م ددا ع وا ووجه المحاضرة٬ ع م الحضور وتفاعل فردا٬

الدهمشي الطبيب عنها أجاب التي  .الحيوانات٬
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لتاريخ الصحفي 07/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مكةعنوان بوابة تشجير

الخبر الخبراألربعاء-20/01/2021-07/06/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

مكة بوابة  تشجير

المكرمة:  مكة
ة أمان ع م اون بالتع ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف نسق
ر الب ة جمعي من متطوعين وبمشاركة مكة٬ بوابة تشجير على بالعمل المقدسة العاصمة
مفوضية ورابطة التطوعي٬ الحي سواعد ق وفري التطوعي٬ بر ال ادي بن ة ممثل دة بج
ة وجمعي الكشفي٬ التطوعي ة المكرم ة مك دات مرش وفريق المكرمة٬ مكة كشافة رواد
ري٬ البص هد المش ين تحس دف به ا٬ العط قيا س ق وفري ة مك ة بمنطق اء األحي ز مراك
ام ع مدير المقدسة٬وأوضح بالعاصمة التشجير أعمال تكثيف خالل من بالبيئة واالهتمام
هللا ار ج عيد س دس المهن ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف
فرصة بة المناس ذه ه د تُع ث حي ادرة المب ة بأهمي العام الوعي إذكاء يجب أنه ٬ الغامدي
ة القوي ة المجتمعي اركة والمش ادرات بالمب كالت المش حل الل خ ن م ه تحقيق يمكن ا لم
المملكة رؤية أهداف مع تماشياً ذلك ويأتي المملكة٬ في المستويات جميع على والتعاون

عودية الس ة ة2030العربي الطبيعي ثروات وال ة البيئ ى عل ة المحافظ من تتض تي وال
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للمراعي تدامة المس ة التنمي ادرة مب ضمن أتي ي ا كم ع٬ المجتم ة ورفاهي اة الحي وجودة
التلوث من والحد بالمملكة النباتي الغطاء وإعادة التصحر٬ ومكافحة  والغابات٬

م هاش اني ه دس المهن ة باألمان ة البيئ ارة وعم دائق الح ام ع دير م ح أوض ه جهت ن م
ا به وم تق تي ال ات النبات ة وزراع التشجير لعمليات امتداداً تأتي الخطوة هذه أن ناصري
اه والمي ة البيئ وزارة بمشاركة الخضراء المسطحات زيادة عبر المقدسة العاصمة أمانة

ادرة مب من ض ة راء“والزراع خض ا ات”لنجعله النبات ة زراع ف تكثي ى إل يرًا مش ٬
ظروف تحمل ى عل درة الق ا له تي وال اف والغ واالراك خ اللب وع ن ن م ة للبيئ ة المالئم

إكساب في وتسهم الحارة٬ المحلية مكة“البيئة الحية٬”بوابة الجمالية المكونات بعض
المحيطة األجواء على كبير بشكل تأثيرها يظهر  التي

 
المكرمة مكة بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة بفرع البيئة ادارة مدير أشار بدوره
ادرة٬ المب ذ تنفي ي ف المتطوعين اركة مش ة أهمي ى إل دي الحمي الي ع بن تركي المهندس
ى إل اً الفت التطوعي٬ العمل منظومة وتفعيل التطوعية٬ األعمال في للمشاركة وتحفيزهم
دف به وزارة ال ن م ا تطلبه تي ال ات الجه ة لكاف ة النباتي تالت والش جار األش ير توف
حية٬ الص ة البيئي واء األج ير وتوف تدامة٬ المس ة التنمي داف أه ق تحقي ي ف اهمة المس
انوي الث الصناعي د المعه ا معن ارك ش ث حي ة٬ المكرم ة لمك الي الجم المنظر وتحسين
ن م توحًى مس مجسم وهي القرآن بوابة باسم تعرف مكة بوابة أن بالذكر الجدير ٬ بجدة
والمسجد الشميسي بين الرابط سلمان بن محمد األمير طريق على يقع المصحف٬ هيئة
ى إل الدخول بوابة ويعد الغرب جهة إلى مترات كيلو خمسة نحو مكة عن ويبعد الحرام

المقدسة  .العاصمة
 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/1kU8ahBQMlk 

46



 

لتاريخ الصحفي 07/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المياه«محافظعنوان التعريفة»تحلية خفض بشأن سارة بشرى )فيديو(يزف

الخبر الخبراألربعاء-20/01/2021-07/06/1442تاريخ المالحةتصنيف المياه لتحلية العامة المؤسسة أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

المياه«محافظ التعريفة»تحلية خفض بشأن سارة بشرى يزف
 )فيديو(

 

محافظ ةأكد المالح اه المي ة لتحلي ة العام أنالمؤسسة دالكريم٬ العب دهللا عب دس المهن ٬
ونقلها انتاجها وإنما المياه٬ إيصال فقط ليست التكلفة ألن مدعومة٬ اليوم  .التعريفة

 

امج برن ي ف استضافته خالل ن“وأوضح العل ي ى”ف عل ذاع السعودية“الم اة أن”قن ٬
اللایر وربع للایر المقبلين العامين خالل التعريفة خفض على تعمل  .المؤسسة

 

الخاص القطاع ومشاركة النقل عملية ستتولى شركة إنشاء تعتزم المؤسسة أن وأوضح
المالية السوق في إدراجها وسيتم  .به٬

 

نوات س ت والس س الخم الل خ ون تك أن و ه ركة الش اء إنش ن م دف اله أن اف٬ وأض
م وتقدي ة التكلف خفض أجل ن م ك وذل خاصا٬ قطاعا المياه ونقل إلنتاج منظومة القادمة

للعمالء أفضل  .خدمة
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ة منظوم ي ف تثمارات االس أن د ةوأك أنالتحلي يفا مض يرة٬ كب تثمارات اس ل والنق
ة الطاق تخدام اس خالل من وذلك المحالة٬ المياه إنتاج تكلفة خفض على تعمل المؤسسة

 .المتجددة
 
 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/l1jPtCCdiAw 
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لتاريخ الصحفي 07/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر ستتحولعنوان المياه“هل شركة؟”تحلية المؤسسة“..إلى يجيب”محافظ

الخبر الخبراألربعاء-20/01/2021-07/06/1442تاريخ المالحةتصنيف المياه لتحلية العامة المؤسسة أخبار

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

ستتحول المياه“هل شركة؟”تحلية المؤسسة“..إلى  يجيب”محافظ

 

 متابعات-محليات

أن دالكريم٬ العب دهللا عب دس المهن ة٬ المالح اه المي ة لتحلي ة العام ة المؤسس افظ مح د أك
اه المي ات وتقني ل نق شركة اء بإنش دأ ب المحالة المياه في والنقل اإلنتاج قطاع تخصيص
المالية السوق في إدراجها وسيتم به٬ الخاص القطاع ومشاركة النقل عملية تتولى  .التي

 

برنامج في استضافته خالل العلن“وأضاف٬ ى”في عل السعودية“المذاع اة م”قن أنه ٬
ي ف ل والنق اج اإلنت ة منظوم ون تك أن ة القادم نوات س والست الخمس خالل يستهدفون

للعمالء أفضل خدمة وتقديم التكلفة خفض أجل من وذلك خاصا٬ قطاعا  .المياه
 

المؤسسة أن مضيفا كبيرة٬ استثمارات والنقل التحلية منظومة في االستثمارات أن وأكد
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المتجددة الطاقة استخدام خالل من وذلك المحالة٬ المياه إنتاج تكلفة خفض على  .تعمل
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لتاريخ الصحفي 07/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر باالنقراضعنوان المهددة العربية والظباء الوعول من عددًا يطلق طالل بن تركي األمير

الخبر الخبراألربعاء-20/01/2021-07/06/1442تاريخ الفطريةتصنيف للحياة السعودية الهيئة أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

العربية والظباء الوعول من عدًدا يطلق طالل بن تركي األمير
باالنقراض  المهددة

 

طحيطح بن  ):صدى(محمد

من دًدا ع ة٬ المنطق تطوير هيئة عسير٬رئيس منطقة أمير طالل بن تركي األمير أطلق
العربية والظباء على"اإلدمي"الوعول و20تزيد جبلًيا في10وعًال عربية ظباء

الجرة ضمن-متنزه ك وذل عسير٬ منطقة في مرة ألول بالمسقي سلطان األمير ومتنزه
ي ف االنقراض ب ددة المه ة الفطري ات الحيوان وطين ت ادة وإع إلطالق ني الوط امج البرن
اة الحي ة لتنمي الوطني ز المرك ذه ينف ذي ال ة المملك ي ف ة الوطني ات والمتنزه ات المحمي

 .الفطرية

ة الفطري اة الحي ى عل المحافظة ضرورة ى عل ة المنطق ر تطوي هيئة رئيس سمو وأكد
ا ومكوناته ة البيئ على للحفاظ الرشيدة القيادة لتوجيهات تنفيًذا المنطقة في تأهيلها وإعادة
وزارة رع ف ع م يق وبالتنس ة الفطري اة الحي ة لتنمي الوطني ز المرك خطط ع م الطبيعية
التصحر ة ومكافح النباتي الغطاء لتنمية الوطني المركز ومع ٬ والزراعة والمياه البيئة
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المملكة لرؤية وفقًا وأيضاً  .م٬2030

ة الفطري ات للحيوان ددة المتج ة االنطالق ذه به عادته س عن طالل بن تركي األمير وعبر
البيئي التوازن تحقيق في أهميتها إلى مشيًرا وزارة.للمنطقة ذلها تب تي ال ود الجه ا مثمًن

ي ف ائي اإلحي وع التن راء وإث ٬ ة البيئي اإلستدامة مبدأ تحقيق في والزراعة والمياه البيئة
 .المملكة

 

د محم دكتور ال ة الفطري اة الحي ة لتنمي الوطني ز للمرك ذي التنفي الرئيس رفع جانبه من
ى عل ير عس ر تطوي ة هيئ س رئي ير عس ة المنطق ير أم لسمو وتقديره شكره قربان علي
ود جه يخ وترس يع توس ل ظ ي ف أتي ي ذي ال الق االط ذا ه ه ورعايت ة المبذول وده جه
ذات ثروات ال ذه ه ى عل اظ والحف الوطني المستوى على الفطرية الحياة على المحافظة

والثقافية والسياحية واالقتصادية البيئية  .األهمية
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لتاريخ الصحفي 07/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المسؤول"وطنيات:"بارقعنوان من واألهالي والرصعة الحدبة بقُرى المياه مشروع تعثر ترصد

الخبر الخبراألربعاء-20/01/2021-07/06/1442تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد2345العددالكاتب 1تكرار

والرصعة"وطنيات:"بارق الحدبة بقُرى المياه مشروع تعثر ترصد
المسؤول من  واألهالي

 

 

 التحرير-وطنيات

ر تعث ن م ارق ب لمُحافظة التابع المنظر ثلوث شمال والحدبة الرصعة قريتي أهالي شكا
ى عل ل عم ذي ال الو للمق لم ُس د ق ان ك المشروع ان الوا وق راهم بقُ اه المي شبكة مشروع
ماُيقارب منُذ متعثر المشروع ان واضافوا المشروع أرض تسلم أن بعد المشروع إنشاء

روع6 المش ادة بإع ير عس ة منطق ي ف اه المي دمات لخ ة العام اإلدارة البين مُط وام أع
المياه صهاريج اسعار ارتفاع مع مُعاناتهم إنهاء على  .والعمل

 
الشهري"المواطن الرصعة"أحمد تي قري ُسكان اني ُيع ال ق ة الحدب ة قري كان ُس د أح

اء إنش مشروع أن رغم المياه صهاريج اسعار إرتفاع من المنظر ثلوث بمركز والحدبة
روع المش ذا ه ف توق باب اس ن ع ائالً متس اء اإلنته ى عل ارف ش اه المي بكة ال.ش وق
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ذه"الشهري" ه ان ير غ ارق ب مُحافظة ي ف اه المي خدمات ب لمكت شكاوي بعدة تقدمنا
لمُطالباتنا عاجلة حلول وضع أو فيها البت يتم لم  .الشكاوي

 
المواطن الشهري"اما ن ارفت"حس ش تي ال انز اإلنج بة نس و ه ة الغراب ايثير م ال فق

رع ف ب وطال برر ُم اي المقاول يُقدم ان دون توقف المشروع هذا ان غير اإلنتهاء على
ذا ه ف توق ن ع برر ُم او ول حل ديم بتق ير عس ة بمنطق اه المي دمات لخ ة العام اإلدارة

قرابة سيخدم انه قال الذي  .منزل200المشروع
 
والحدبة"وطنيات" الرصعة بقريتي المياه مشرع مراحل رصدت األهالي من وبطلب

ئر ب مى مُس ت تح اؤه إنش م ت ذي وة"وال والحل رات ك"الظه تهال ور الص رت واظه
العمل عن وتوقفه  .المشروع

 
رع ف ذلك وك ارق ب ي ف اه المي خدمات رع ف على مُناشداتهم عرضنا األهالي من وبطلب
ذا ه داد إع اعة س حتى م رده ى نتلق م ل اننا غير عسير في المياه لخدمات العامة اإلدارة

 .الخبر
 

ة العالق ذات ات للجه اتهم مُطالب المنظر وث ثل في والحدبة الرصعة قريتي أهالي وجدد
بقراهم المياه صهاريج اسعار وإرتفاع المشروع توقف مع مُعاناتهم على  للوقوف
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لتاريخ الصحفي 07/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التدخلعنوان يناشدون واألهالي النرجس بحي مجهولة مياه تسرب بسبب راكدة برك شاهد

الخبر الخبراألربعاء-20/01/2021-07/06/1442تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد3203العددالكاتب 1تكرار

النرجس بحي مجهولة مياه تسرب بسبب راكدة برك شاهد
التدخل يناشدون  واألهالي

 

 الرياض-المناطق

النرجس حي سكان دد ته دة راك مياه بركة الثالثاء اليوم المواطنين أحد عدسة رصدت
لألمراض الناقلة الضارة للحشرات تجمع سببت  .بالرياض

 

خطرا يشكل ا مم د واح ع موق ي ف ا وتجمعه اه المي تسرب ر يظه المرفق للمقطع ووفقا
ا به تتسبب تي ال الفيروسية لالمراض ويعرضهم صحتهم على ويؤثر الحي سكان على

البعوض  .حشرة
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ذا ه اف اليق دخل الت ة المعني ات الجه اض الري ة مدين شمال ع الواق الحي الي أه وناشد
لحمايتهم الحشرية بالمبيدات ورشها البركه وطمر  .التسرب

 

الفيديو  شاهد

https://almnatiq.net/wp-content/uploads/2021/01/VIDEO-2021-01-19-17-50-
07.mp4 
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لتاريخ الصحفي 07/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر للفاتورةعنوان إتماني بحد األهالي يطالب و المياه فواتير من يشكون الخرج في

الخبر الخبراألربعاء-20/01/2021-07/06/1442تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

يطالب و المياه فواتير من يشكون الخرج إتمانيفي بحد األهالي
 للفاتورة

 
 
 

 :نبأ
ر لفواتي ة التقديري ة القيم اع إرتف ن م واطنين الم ن م د العدي كو يش الخرج محافظة في
المياه عداد قفل و بإيقاف يقوم المياه فرع يجعل مما المستهلك قدرة تفوق لمبالغ  .المياه

 
د ح بوضع البغض ترح يق و دة جدي ة مرحل دأ يب و الفرع لمراجعة المستهلك يضطر و
اذ بإتخ رع الف وم يق السداد م يت م ل إذا و اتورة للف اإلتصاالت ركات ش تفعل ا كم اني إتم

العداد قفل من األخرى  خطواته
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