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الخبر تفاصيل

الخبر بينعنوان خدمات إسناد اتفاقية توقيع يشهد والزراعة والمياه البيئة المياه”التحلية“وزير وتقنيات نقل شركة و

الخبر الخبرالخميس-21/01/2021-08/06/1442تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

بـ تُقدر االستثمارية لایر60فرصها  مليار

خدمات إسناد اتفاقية توقيع يشهد والزراعة والمياه البيئة وزير
المياه”التحلية“بين وتقنيات نقل شركة  و

 

العمران-جدة  لولوه

ة لتحلي العامة المؤسسة إدارة مجلس رئيس 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 دمات خ ناد إس ال مج
ً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
م وتنظي اءة كف ع رف ي ف الشركة اهم ُتس أن ع ويُتوَق تجارية٬ أسس على والعمل الشركاء
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عن د يزي ا م بإضافة وذلك المملكة٬ القتصاد مزدهر مستقبل وتحقيق المياه٬ 60قطاع
من اه للمي تراتيجي االس والخزن ل النق ة أنظم ي ف تثمارية االس رص الف ن م لایر مليار

المستقبلية المشاريع تمويل في الخاص القطاع إشراك  .خالل
 

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  .الخبرة
 

ام قي ى عل ة االتفاقي ت ركة(ونَص غيل)الش التش ال أعم إدارة ى عل راف اإلش ام بمه
ع م ل النق ة أنظم مصالح ل وتمثي اه٬ المي ات وكمي وظفين الم وإدارة ناد واإلس والصيانة

ن ع ًة نياب ة الخارجي راف ة(األط ية)التحلي الهندس ات الدراس ائج بنت ع والرف ٬
د وتزوي براء٬ الخ ل قب ن م التحسين ول حل تراح واق ارية ة(واالستش بخطط)المؤسس

اه المي ات وكمي املين الع وإدارة يانة الص ات تفيدة(عملي المس اطق للمن ة ٬)المخصص
رة المتوف ات البيان تخدام واس النقل٬ بأنظمة الخاصة الحالية المشاريع تنفيذ سير ومتابعة
راءات اإلج ذ تنفي ى عل راف اإلش ى إل افة باإلض ل٬ النق ة أنظم إدارة رض لغ ا وتحليله

المياه قطاع في التحول بحوكمة المتعلقة التنظيمية الجهات قبل من المعتمدة  .واألدلة
 

الي الح ام الع الل خ الشركة دأ تب أن رر المق ن هللا–2021وم يئة باستكمال-بمش
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
 

ي ف صدر د ق وزراء ال مجلس قرار اه2019٬وكان المي ات وتقني ل نق شركة اء بانش
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 االش

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

 

2



 

لتاريخ الصحفي 08/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المحدثةعنوان والكوارث المخاطر من للحد )1/3(استراتيجيات

الخبر الخبرالخميس-21/01/2021-08/06/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الشعالنالكاتب هللا الرصد19204العددعبد 1تكرار

المحدثة والكوارث المخاطر من للحد  )1/3(استراتيجيات
 
 
 
 
 
 
 

الشعالن.د.أ هللا   عبد

ة والبيئ ان اإلنس ا له رض يتع تي ال انية واإلنس ة الطبيعي وارث والك اطر المخ حت أض
ددة ومتع يرة كث ة الحي ات الكائن ة اة.وكاف حي ى عل ترى ت تي ال وارث والك اطر والمخ

ى عل ل تعم تي ال ل العوام أو الظروف ك تل ي ه ا كنفه ي ف ش يعي تي ال ة والبيئ اإلنسان
الوفاة تسبب أو االقتصاد األخرى)الموت(تدمير الحياتية والعناصر  .لإلنسان

اإلنسان م تحك أو إرادة عن خارجة ون تك تي ال ك تل ي ه ل والعوام الظروف بين ومن
اف والجف براكين وال زالزل وال انات والفيض ة المتقلب ة الجوي ر الظواه ل مث ي ه

ق والحرائ ير نطاق.واألعاص ي وف ا عنه ؤوال مس ادة ع ان اإلنس ون يك تي ال ك تل ا أم
ر غي التخلص ذلك ك الجو٬ وث وتل اه المي وث تل ي ف ال مث ر فتنحص وسيطرته ه تحكم
ي ف بفشل المرتبطة اطر المخ ذلك ك امة٬ الس ات والمخلف ات النفاي ن م والصحي ليم الس
ك كذل الجسور٬ داعي وت المباني انهيار مثل البيئة في الحياة أجل من المصنعة األجزاء
د التولي ات محط ن م عة المش واد الم ل مث رة خط واد لم م والمنظ ليم الس ير غ ص التخل
ن م واء س ة المنقول ات الحاوي أو انع المص ن م ة الكيماوي ازات الغ اث انبع أو ة النووي
ار االنفج أو الب االنق أو التصادم نتيجة الطائرات أو البواخر أو القطارات أو السيارات

الحريق  .أو

ات الكائن ة وكاف والبيئة اإلنسان لها يتعرض التي والكوارث المخاطر قضية أضحت لذا
يلي ما المثال سبيل على منها نذكر أن ويمكن ومتعددة٬ كثيرة  :الحية
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دات والمع المنشآت رب ق تتشكل تي ال ية الكهرمغناطيس المجاالت ن م المنبعثة األشعة
يرة الكب ة الكهربائي درات الق ل(ذات النق وط وخط والت والمح ة الفرعي ات المحط

ة ن)الهوائي الباحثي ن بي عًا واس دًال ج كل تش تي ال ة الملح ايا القض ن م حت أض تي وال
للوصول ادرة ق ير غ أن الش ذا ه ي ف أجريت التي األبحاث وظلت واألطباء٬ والمهتمين
ذا ه ف يكتن ظل الذي الغموض وتزيل اللبس تمحو حاسمة وقرارات واضحة نتائج إلى

ذا ه ا يومن حتى طويلة فترة طوال عليه ويخيم ملًحا.الموضوع ًرا أم ات ب ذي ال ر األم
حاسمة ونتائج وأبحاث دراسات إلى  .يحتاج

 

ات ة(النفاي وبترولي ة وإلكتروني ناعية وص ة وكيماوي ة وغازي وية عض ات مخلف ن م
إلخ ة)وطبية٬ فني لطرق يخضع ال د ق وائي عش بشكل ا أحياًن ا منه التخلص م يت تي ال

متبناة صحية ومعايير  .سليمة
 

ي ف ويحصر ع يجم ا منه بعًضا ل يجع ا مم الصحي الصرف وأنظمة بأساليب االهتمام
الشرب ي ف عليها نعتمد التي الجوفية بالمياه يختلط بأن حريٌّ مكشوفة معزولة بحيرات
ذباب وال وض البع د لتوال ا مرتًع ون تك أو رى األخ حية الص تخدامات واالس ة والتغذي

 .والحشرات
 

ي ف ه ب تهان يس ال يب بنص هم تس اء الكهرب ات ومحط انع والمص يارات الس أن دع ب ال
وغازات كيماوية وملوثات دخانية أبخرة من الفضاء في عوادمها تنفثه بما الهواء تلوث

السبيل هذا في المخاطر من تحد ناجعة لحلول الوصول يحتم مما  .كربونية
 

والتنقيب البحث في البدء منذ البيئة على سيئة آثاًرا تسبب ذاتها الزيت صناعة أضحت
واالستخدام الشحن ثم أو.والتكرير األرض ى عل سواء ت الزي مكامن عن البحث فعند

خشية جيًدا ومعرفتها عنها التنقيب يجري التي اآلبار في التحكم يجب البحار أعماق في
البحرية أو البرية بالحياة قطًعا سيضر الذي الزيت لتسرب مصدًرا فتكون  .افتقادها

 

ا مم السواحل وث وتل ور الطي ادة وإب اق نف ي ف بًبا س يكون الزيت من كميات تسرب إن
ضرر ه عن م رب)بيولوجي(ينج ق العضوية ات والمركب ة البحري اة الحي ى عل دمر م

واألسماك ع القواق ل مث أيضا.الشواطيء ه ل البحر ق عم ي ف ت الزي تسرب أثر ت إن
د ق وأضرارا مخاطر ة ثم أن ا كم السمكية٬ والثروة البحرية الحياة على الفادح ضرره
المصافي ى إل شحنه ة بعملي دء الب ل قب ه وتجميع ه إنتاج اء أثن ت الزي تسرب ن م تنجم
ازات غ اث النبع ال احتم اك هن ل والمعام افي المص ك تل د فعن ر٬ التكري ل ومعام

الكبريت وأكسيدات ا)Sox(الهيدروكربون تبًع بب ويس المياه أكسدة عنه ينجم والذي
دروجين الهي كبريت غاز كذلك لإلنسان٬ التنفس في مشاكل ة)H2S(لذلك الرائح ذو
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الكربون أكسيد ثاني غاز كذلك جًدا)CO2(الكريهة٬  .السام
 

بواسطة أو الضخمة الصهاريج ذات البواخر بواسطة يشحن الزيت أن المعروف ومن
د ولق ة٬ البيئ ث تلوي ن م معصومتين تا ليس يلتان الوس ان وهات يرة؛ كب ات بكيم ب األنابي
وث تل ه عن نجم ذي وال ا وعطبه واصطدامها البواخر غرق حوادث ن م ير الكث حدث

والسواحل الشواطئ إلى أثره وصل أخف.واسع ب األنابي ي ف ت الزي ضخ بر يعت وقد
أكبر بشكل عليه والهيمنة التحكم وسائل لتوفر وذلك البيئة على  .ضررا
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الخبر تفاصيل

الخبر األعضاء6عنوان الدول في الزراعي القطاع لدعم سنويا دوالر مليارات

الخبر الخبرالخميس-21/01/2021-08/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

التجارة لتمويل اإلسالمية الدولية للمؤسسة التنفيذي  :الرئيس

األعضاء6 الدول في الزراعي القطاع لدعم سنويا دوالر  مليارات

 

المالكي-جدة الهادي  عبد

والمؤسسة ة للتنمي اإلسالمي ك البن مجموعة مع بالتعاون المنورة المدينة غرفة أطلقت
ة المدين تمور معرض فعاليات الدولية التجارة ومركز التجارة لتمويل اإلسالمية الدولية
دول لل ارة التج أجل ن م اعدة المس ادرة مب امج برن إطار في الدولي االفتراضي المنورة

التجارة)األفتياس(العربية لتمويل اإلسالمية الدولية المؤسسة عليه تشرف الذي ٬. 
 

ا تبذله تي ال ود الجه ٬ ة للمؤسس ذي التنفي رئيس ال نبل٬ س الم س اني ه دس المهن وأوضح
سنة منذ البنك مجموعة عن نيابة م2016المؤسسة٬ لدع ا وتجربته ا خبرته خِّرًة مس ٬

إطار ي ف ك وذل ورة٬ المن ة المدين ة بمنطق التمور قطاع تطوير في تساهم التي األنشطة
ي ف المنورة٬ المدينة غرفة مع المؤسسة وقعتها التي التفاهم و16مذكرة 2017يوني

م تدع ة المؤسس أن ى إل يراً مش القطاع هذا صادرات من الرفع في المساهمة أجل من ٬
مابين يتراوح بما األعضاء بالدول الزراعي ى5القطاع أمريكي6إل دوالر ارات ملي

 .سنويًا
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سؤال على ى)البالد(وردا إل ور التم ة زراع قطاع م دع اريع مش يع توس ة إمكاني عن
نبل٬بقوله س دس المهن أجاب اإلسالمي التعاون منظمة ودول المملكة في أخرى :مناطق
ي ف األعضاء الدول احتياجات على التعرف على نعمل نحن الدعم بموضوع يتعلق فيما
ي ف أخرى اريع مش اك هن يكون ان ع واتوق ي الزراع القطاع ا فيه ا بم القطاعات ل ك

الزراعي القطاع لدعم  .المملكة
 

دم”:وأضاف تخ رامج ب اآلن دينا ل األخرى األعضاء دول ال بموضوع ق يتعل فيما أما
الشركات اندة ومس القدرات ببناء الخاصة والبرامج التمويل منها فيها٬ الزراعي القطاع
اآلن شراكات دينا ول والتصدير ة الخارجي األسواق ى إل وج للول القطاع ي ف تعمل التي
لألمن اإلسالمية والمنظمة للتنمية اإلسالمي البنك من بدعم أنشئت جديدة منظمة وهناك
اون التع ة بمنظم األعضاء الدول عضويتها في وتضم كازاخستان العام ومقرها الغذائي
ال مج ي ف األعضاء دول لل البرامج هذه لتوفير أيضا معهم كبير تعاون ولدينا االسالمي
اع القط دعم ل دا ج يرة كب بة نس ن م ادة ع نوي الس امج البرن و يخل وال ذائي الغ ن األم

 .الزراعي
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الخبر تفاصيل

الخبر الخفجيعنوان بمحافظة المياه خدمات عن المستفيدين رضا قياس بدء

الخبر الخبرالخميس-21/01/2021-08/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

الخفجي بمحافظة المياه خدمات عن المستفيدين رضا قياس  بدء

 

الشمري  الخفجي-مها

زة األجه دمات خ ن م تفيدين المس ا رض ق وتحقي اس قي روع لمش ا العلي ة اللجن دأ تب
اس لقي داني المي المسح ة عملي ذ تنفي اء٬ األربع وم الي الشرقية٬ المنطقة بإمارة الحكومية
ات ومحافظ دن بم حي الص رف والص اه المي دمات خ ن م تفيدين المس ا رض توى مس

أسابيع ثالثة مدى وعلى الشرقية  .المنطقة
 

خدمات ن م تفيدين المس رضا ق وتحقي اس قي لمشروع ا العلي ة اللجن س رئي كشف ا كم
ن ب دهللا عب ن ب د فه ير األم السمو صاحب الشرقية ة المنطق ارة بإم ة الحكومي األجهزة
مستوى اس لقي الميداني المسح عملية تنفيذ في للبدء المشروع نية عن سعود٬ آل جلوي
ة المنطق ات ومحافظ دن بم حي الص رف والص اه المي دمات خ ن م تفيدين المس ا رض

رقية٬ السموالش احب ص ات لتوجيه اًذا إنف أتي ي ك ذل أن ب دهللا عب ن ب د فه ير األم ّوه ون
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المشروع٬ س رئي الشرقية ة المنطق ير أم دالعزيز عب ن ب نايف بن سعود األمير الملكي
ب نائ دالعزيز عب ن ب لمان س ن ب د فه بن أحمد األمير الملكي السمو صاحب نائبه وسمو

المشروع هللا(رئيس ضمن)حفظهما المشروع لتقديمها يسعى التي الخدمات إطار في
ال أعم خالل من ة بالمنطق ة الحكومي زة األجه مع استراتيجي كشريك العام لهذا خطته

الجهات لتلك االستشاري والدعم المستفيدين رضا  .قياس
 

بيعي الس واف ن ف كل قد كان الهزاع سلطان بن محمد الخفجي محافظ أن بالذكر الجدير
ميدانيين كباحثين بالعمل الخفجي محافظة من الظفيري  .وسعود
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لتاريخ الصحفي 08/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان على المحافظة لثقافة يؤسسون الحائليون

الخبر الخبرالخميس-21/01/2021-08/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19204العددالكاتب 1تكرار

البيئة على المحافظة لثقافة يؤسسون  الحائليون

 

العميم–حائل   خالد

ة100رسمت لحمل العريضة ية الرئيس الخطوط حائل بمنطقة بالبيئة مهتمة شخصية
تقبلنا" مس ا ة"بيئتن جمعي ن م راف وإش م بتنظي ل المقب ر فبراي ة نهاي ا انطالقه ع المزم

بحائل المجتمع وخدمة التطوعي  .”جود“العمل

بحائل المجتمع وخدمة التطوعي العمل جمعية أقامتها التي الورشة ٬”جود“وشخصت
ات فعالي ي ف اركات والمش اركين المش ه في ع أجم ذي ال ت الوق في للمنطقة البيئي الواقع
حائل منطقة بيئة على تؤثر التي الميدانية للحاجة ومالمستها الحملة أهمية على الورشة

رائعة طبيعية ومنتزهات أماكن من به تتمتع  .وما
 

من دف ته ة الجمعي أن ؛ ان الحلي عيسى ة الجمعي إدارة مجلس رئيس أوضح جهته من
تماع واالس ة بالبيئ م المهت ي المحل ع المجتم رأي ب اد االسترش ى إل ة الورش ذه ه الل خ
اني٬ والزم ي الجغراف ا وإطاره ة الحمل ات ومكون ر عناص ال حي اتهم ومقترح م إلرائه
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ن م ة مجموع ا خالله ن م رح وط ي العريف ي عل دمها ق ل العم ة ورش ات فعالي دأت وب
ى عل ل العم ة أهمي دين مؤك اور٬ المح ذه ه ع م ع الجمي وتفاعل الحضور على المحاور
ع المجتم ة وتوعي ة ثقاف ى عل تنعكس سوف تي وال تدامتها اس وأهمية المبادرة هذه تنفيذ
هللا ا حباه سياحية ومقومات جذب عناصر من به تتميز وما المحلية بيئتنا على وتنعكس

 .بها
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لتاريخ الصحفي 08/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والفواتيرعنوان المياه خدمات قصور تكشف اإللكترونية »الخيالية«االستبانة

الخبر الخبرالخميس-21/01/2021-08/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17387العددالكاتب 1تكرار

والفواتير المياه خدمات قصور تكشف اإللكترونية  »الخيالية«االستبانة
الشرقية أمير لتوجيهات إنفاًذا المستفيدين رضا قياس تستهدف

 ونائبه

 

 

المواطنين أحد مع التطوعي المسري(الفريق أحمد  )تصوير

المسري  القطيف-أحمد

زة األجه دمات خ من تفيدين المس ا رض ق وتحقي اس قي لمشروع يا الـعلـ جنة الـلـ دأت ب
توى مس قياس لـ داني المي المسح ة عملي ذ تنفي أمس٬ الشرقية٬ المنطقة بإمارة الحكومية
ة المنطق ات ومحافظ دن بم صحي٬ الـ رف والص اه المي دمات خ ن م تفيدين المس ا رض
ر األمي ي الملك السمو صاحب لتوجيهات إنفاًذا وذلك أسابيع٬ ثالثة مدى وعلى الشرقية٬
ه نائب مو وس المشروع٬ س رئي الشرقية ة المنطق ير أم عزيز عبدالـ ن ب ايف ن ن ب سعود
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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
عام الـ هذا لـ ه خطت ضمن المشروع ديمها لتق يسعى تي ال الخدمات إطار في المشروع٬

بالمنطقة الحكومية األجهزة مع إستراتيجي  .كشريك
 

اس لقي ة اإللكتروني تبانة االس ي ف م٬ آراءه ف٬ القطي بمحافظة المواطنين من عدد ودوَّن
بالمحافظة احثين الب ة لجن عرضتها تي ال ة٬ بالمنطق المياه خدمات من المستفيدين رضا

من وتتكون بمجموع6عليهم٬ من42صفات ة المقدم ودة والج ة الخدم عن ؤاًال س
األداء جودة لتحسين وذلك  .المياه٬

 
مختلفة  مواقع

آراء ذ يأخ الشرقية٬ ة المنطق ارة إم ن م ا تطوعًي ا فريقً أن الهاجري محمد الباحث وأكد
ادرة٬ المب ذه ه تمر تس أن ى عل ف٬ القطي بمحافظة اه المي وجودة الخدمة عن المواطنين

بالمحافظة مختلفة مواقع ومن كامل٬ شهر مدة اآلراء٬  .وأخذ
 

اتجاهات  عدة
ك يمل م منه ل وك ة٬ بالمنطق ة محافظ ل لك ن اثني احثين ب د تحدي م ت ه أن اجري اله ن وبيَّ

عن واطن الم ب يجي تي ال ة٬ اإللكتروني تبانة االس ه في د تتواج امج برن ه ب اًزا٬ 24جه
في تقع بها٬ صفحة6سؤاًال بكل ون7صفحات٬ تتك ئلة األس ذه ه أن موضًحا أسئلة٬

عن وبعضها ير٬ الفوات ن ع ئلة األس بعض ون فيك تفيد٬ المس لرضا ات اتجاه دة ع من
ات٬ الطفوح ة ومعالج ال٬ األعط ن م ا وخلوه اه٬ المي بكة وش لة٬ الواص اه المي ة كمي

األسئلة من  .وغيرها
 

لالستبانة  نسختان
والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ل الها إرس م يت تبانة٬ االس المستفيد٬ يعبئ بعدما إنه وقال
اإلمارة إلى بدوره يرسلها الذي اإلدارة٬ لمعهد توجه ثانية نسخة وهناك أولى٬  .كنسخة

 
الشارع  اقتحام

ي ويأت للجودة٬ الوصول هو المبادرة هدف أن إلى المعلم٬ ميثم الباحث لفت ناحيته٬ من
ة خدم ا منه تمارتين٬ اس ن م تتكون المبادرة أن موضًحا المستفيد٬ رضا معرفة من ذلك
واق واألس تراحات واالس ارع الش ام اقتح ن م اآلراء ذ تؤخ إذ ارجي٬ الخ تفيد المس

المواقع من ذلك وغير  .والمحالت٬
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المستفيدين  لقاء
من«:وقال دد ع ن م ة المكون تفيدين المس ع م اآلن ا عليه ل نعم ا م هي تبانة االس هذه

ا أنن ا به والمقصود داخل٬ ال ن م تفيدين للمس ي وه دة جدي استبانة افتتاح وسيتم األسئلة٬
تفيد مس ل ك آراء ذ ونأخ وزارة ال نى مب داخل في المستفيدين ونقابل المياه٬ لمبنى نذهب

المقبل األسبوع من ستكون المرحلة وهذه حدة  .»على
 

الخدمات  تطوير
تفيد المس داوود«وطالب ال ور خاصة»أن القصور٬ ة ومعالج اه٬ المي دمات خ ر بتطوي

ة٬ فلكي ام وبأرق ة٬ خيالي المستفيدين بعض عند تعتبر التي الفواتير٬ أسعار ارتفاع مسألة
من«:مضيفًا ل أق ازل المن ل ك ير فوات ت كان سنوات دى50قبل تتع وال اًال٬ 32ري

ن بي غ مبل ى إل المنازل معظم لترتفع األغلب؛ في نفس500و400رياًال م وه لایر٬
السبب هو ما نعلم وال والعدد  .»العائلة

 
متكررة  طفوحات
تفيد المس د فواني«وأك الص ر فوى٬»جعف ص ة مدين رق ش ي ف رر تتك ات الطفوح أن

ات تلفي بب يس ا م اك٬ هن ة الواقع زارع الم ي ف الطفح هذا ويرمى الخزان٬ عند وتحديًدا
يًرا مش ددة٬ متع أليام الصحي والصرف الطفح وأضرار الروائح وتبقى المحاصيل٬ في

كسر الخط أن ا4إلى طوله غ يبل تي ال ير٬ المواس ديل تع رار إق م وت أيام٬ خالل مرات
ن م ل أن150أق م رغ الج٬ ع دون ب هرين ش ن م ثر أك اآلن ع الوض ي وبق تًرا٬ م

تواجدت  .المواسير
 

االستهالك  آلية
المستفيد قال الشبر«فيما اه٬»علي بالمي الخاصة تهالك االس ة آلي ن ع شيًئا يعلم ال إنه

ن وتبيي يح٬ لتوض ر األم اج فيحت ا٬ لتغييره باب واألس ات المقوم ون يجهل الي األه وإن
ذلك سبب يعرف أحد وال المرات٬ عشرات ارتفعت فقد االستهالكية٬  .التعرفة

 
متكررة  مراجعات
تفيد المس ن ادق«وبيَّ الص ي استمرت»عل اه٬ المي ع م مشكلة ه ل ت كان ه هر7أن أش

لـ تصل السابق في الفاتورة فكانت ى30تقريًبا٬ إل ت ارتفع م ث اًال٬ م400ري ث لایر٬
ك800 ذل د بع ت وارتفع م1050لایر٬ ث اال ات2200ري مراجع د وبع لایر٬

بعد داد الع إصالح وتم طبيعي٬ األمر أن له أكدوا العداد٬ على والكشف للمياه٬ متكررة
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فقالوا عليه٬ والكشف موقعه من طبيعي«:إزالته  .»أيًضا
 

وأصبحت«:وأضاف داد٬ الع ديل تب م ت اإلصرار وبعد العداد تغيير طلب في واصلت
اليوم االستهالك أحصل130فاتورة م ول دفعت تي ال الغ٬ بالمب البتهم ط للشهر٬ رياًال

منها شيء  .»على

المواقع.. مختلف في المواطنين مع  ولقاءات
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لتاريخ الصحفي 08/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المناخيةعنوان األحوال تقارير على يطلع تبوك أمير

الخبر الخبرالخميس-21/01/2021-08/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19204العددالكاتب 1تكرار

المناخية األحوال تقارير على يطلع تبوك  أمير

 

المناخية الظروف وخطط الميدانية المحلية اللجان تقارير على يطلع تبوك  أمير

العتيبي-تبوك   نواف

وك تب ة منطق ير أم دالعزيز عب ن ب لطان س ن ب د فه ير األم ي الملك السمو صاحب رأَس
أعضائها بحضور ة اللجن اع اجتم أمس٬ ه مكتب ي ف الرئيسة المدني الدفاع لجنة رئيس

الحكومية اإلدارات مديري  .من

الرئيسة ة واللجن دني الم دفاع ال ن م الواردة التقارير استعراض االجتماع خالل وجرى
اإلجراءات ب ة المتعلق ة الميداني المحلية اللجان تقارير كذلك لألرصاد٬ الوطني والمركز

الموسم خالل  .المتخذة
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ر التدابي اذ واتخ دة المع ط الخط ق وف ة الجاهزي ع ورف د الجه اعفة بمض موه س ه ووج
ي ف اركة المش ات الجه ف مختل ن بي اون والتع يق التنس ضرورة ى عل دداً مش ة٬ الالزم

اللجنة  .أعمال
األعمال جدول على المدرجة الموضوعات من العديد المجتمعون ناقش  كما
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لتاريخ الصحفي 08/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الشرقية20عنوان شواطئ ينظفون ومتطوعة متطوعا

الخبر الخبرالخميس-21/01/2021-08/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد23383العددالكاتب 1تكرار

الشرقية20 شواطئ ينظفون ومتطوعة  متطوعا

 

الزهراني حمود ـ  الدمام

د محم اب الش ق ات20انطل النفاي ع يجم دأ وب دمام ال ي ف ي الرمل اطئ الش و نح ا عام
ن م واحدا د محم د ويع ونشاط ة هم ي ف ا وغيره تيكية ومتطوعة20البالس ا متطوع

من أكثر في الشاطئ نفايات يجمع مبادرة36قاموا شعار تحت وذلك بال(حاوية بحر
ى)بالستيك عل والمحافظة النظافة بأهمية وتوعيتهم المتنزهين تثقيف إلى يهدف والذي

راده أف ن بي اون التع روح اعة وإش المجتمعية المسؤولية ثقافة من يعزز مشهد في البيئة
حولنا من البيئة  .تجاه

 

ى إل دف ته ادرات المب ذه ه ل مث أن ل مغرب اد زي دس المهن للخدمات ن األمي وكيل وقال
ام٬ الع ر المظه عن فضالً البيئة على الحفاظ بأهمية التوعية ونشر المجتمعية المشاركة
ة بحماي يخص ا فيم الشرقية ة المنطق ة امان ا توليه تي ال المجتمعية المسؤولية إطار في

دور وكذلك واألضرار المخلفات كل من الشواطئ ي”إماطة“وتأهيل الوعــ ع رف فــي
ذي ال ت الالف باإلقبال مشيداً ٬ الجديدة نســختها في المجتمعية المســئولية ثقافــة ونشــر
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اف وأض ٬ داف األه ق تحقي ي ف هم أس ا مم داعمين وال وعين المتط ن م ة الحمل هدته ش
ي.م البيئ الوعي نشر ى إل دف ته والتي الشاطئ لتنظيف الحملة هذه بتنظيم قمنا مغربل

ان ب اكن االم ذه ه ري لزائ ة مجتمعي رسالة في البيئة٬ خدمة في التطوعي العمل بأهمية
ا حثن ا لم ومقيم٬ مواطن كل على واجب هذا وان زيارتها٬ بعد وتنظيفها بنظافتها يهتموا

وعاداتنا قيمنا عليه دلتنا ولما االسالمي ديننا اوال  .به
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لتاريخ الصحفي 08/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تقريرناعنوان و..بعد يستضيفها هال يا مبادرتها"القويحص"برنامج على يشكرها

الخبر الخبرالخميس-21/01/2021-08/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3505العددالكاتب 1تكرار

نشرته ما مع يتفاعل المقدسة العاصمة بتكريم"سبق"أمين أحمد"ويوجِّه  "أم
تقريرنا و..بعد يستضيفها هال يا يشكرها"القويحص"برنامج

مبادرتها  على

 

العصيمي المكرمة-هادي  مكة

ه"سبق"علمت وجَّ ويحص٬ الق عبدهللا بن محمد المهندس المقدسة٬ العاصمة أمين بأن
ى عل وشكرها ا٬ لتكريمه ك وذل ة؛ األمان في أحمد أم المواطنة باستضافة األربعاء اليوم
ة برفق تمتاع لالس ت ذهب أن د بع ات النفاي ع بجم ها نفس اء تلق ن م قامت أن بعد مبادرتها
الموجودة النفايات كثرة من شاهدته ما ساءها إذ نعمان؛ بوادي الخشعة متنزه إلى ذويها
تحت ن م ة الجاري اه بالمي متمثلة الجميلة٬ طبيعته وأفقدته جماله٬ شّوهت التي بالموقع٬

الصخور بين ومن  .التربة
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نشرته ا م ع م المقدسة العاصمة ة أمان ل تفاُع د بع ذلك وان"سبق"جاء اهد"بعن ..ش
بمكة متنزهون تركها أن بعد النفايات بجمع تبادر هال".مواطنة ا ي امج برن تفاعل كما

تقرير مع خليجية روتانا قناة اإلعالمي"سبق"على امج البرن مقدم ودعا واستضافها٬ ٬
باسمها مبادرة وإطالق أحمد٬ أم تكريم إلى المقدسة العاصمة أمانة المعيقل  .جمال

 

ل المعيق ال جم ة خليجي ا روتان اة قن ى عل هال ا ي برنامج ومقدم اإلعالمي استضاف وقد
ا تناولته تي ال ا مبادرته ن ع دث لتتح د؛ أحم أم ة بق"المواطن وان"س بعن ا تقريره ي ف

بمكة..شاهد" متنزهون تركها أن بعد النفايات بجمع تبادر  ".مواطنة
 

من السلوك ذا به قامت ا بأنه ادرة المب ذه به قيامها سبب عن أحمد أم تحدثت وتفصيال٬ً
دد بع قامت د فق ا؛ عليه مستغرًبا ليس السلوك هذا أن مؤكدة بالمسؤولية٬ اإلحساس دافع
د وق اهدتها ش أن بعد المساجد بأحد مياه دورة بتنظيف قيامها آخرها كان المبادرات٬ من

جنباتها في النفايات وانتشرت الفوضى٬  .عمَّتها
 

ا تناولته تي ال ا ومبادرته الخشعة٬ نزه مت قالت"سبق"وحول ا:٬ عندم ح أرَت م ل ني إن
وًها تش ببة مس ع الموق ي ف اء الم وعلب مناديل من النفايات انتشرت وقد المكان شاهدت

 .بصريًّا
 

ي ف ات النفاي ي برم ام وق ه٬ بمركبت ف توق أن د بع باب الش د ألح ح النص ت وجَّه ا كم
ة حاوي ي ف ا ورمته األرض٬ ن م ات النفاي ع بجم ا وقيامه لمناصحته٬ دعاها ما الشارع؛

 .النفايات
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لتاريخ الصحفي 08/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بـ"واصلي"عنوان البن مزارع المزارعين"العارضة"يتفقد واحتياجات لمطالب ويستمع

الخبر الخبرالخميس-21/01/2021-08/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3505العددالكاتب 1تكرار

بـ"واصلي" البن مزارع واحتياجات"العارضة"يتفقد لمطالب ويستمع
 المزارعين

سال وجبل نعشاو جبل في مزارع عدة شملت  الجولة

 

اإللكترونية سبق  جازان-صحيفة

واصلي٬ قاسم ن ب د محم ازان بج ة الجبلي اطق المن ير وتعم ر تطوي ة هيئ ام ع مدير قام
ل جب ي ف زارع م دة ع ة الجول ملت وش العارضة٬ ة بمحافظ البن لمزارع تفقدية بزيارة

سال جبل مزارع زيارة وكذلك القصبة٬ بمركز  .نعشاو
 

ع ن"واصلي"واطل وم ة٬ الهيئ إدارة دعمها ت تي ال ادرات المب ذ تنفي ال أعم سير ى عل
ي الجبل القطاع بمحافظات زارعهم بم للمزارعين الشتالت إليصال الهيئة مبادرة أهمها
ة الهيئ ادرة مب ن م تفيدًا مس ع٬ الواق أرض ى عل ا نجاحه دى م ن وع ازان٬ ج ة بمنطق

العارضة بعدد33بمحافظة الشتالت3030مزارًعا٬ ن م ا وغيره ن٬ الب من شتلة
المناسبة  .الزراعية
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زارعين٬ الم ه تواج تي ال ق والعوائ ات المالحظ ى عل الع االط ة الجول الل خ م وت
المختصين ل قِب ن م ادهم وإرش توعيتهم إلى باإلضافة واحتياجاتهم٬ لطلباتهم واالستماع
ة٬ الحديث ري ال طرق واتباع لألشجار٬ السليم والتقليم التسميد آليات عن بالهيئة والفنيين

بمزارعهم االهتمام على  .وتشجيعهم

جولته في الهيئة عام مدير راج٬:رافق ف دالعزيز عب سعد المكلف العامة األشغال مدير
د أحم ه نزي ف المكل ة الزراعي ارب التج ة محط ؤول ومس ابري٬ الج ان فرح د ومحم

غزواني عائشة الزراعية والمهندسة  .حمادي٬

 

 
 

 
 

23



 

لتاريخ الصحفي 08/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تمويل3عنوان فجوة لسد الزراعية«خيارات »التنمية

الخبر الخبرالخميس-21/01/2021-08/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17387العددالكاتب 1تكرار

تمويل3 فجوة لسد الزراعية«خيارات  »التنمية
الغذائي األمن إستراتيجية  لتحقيق

 

الغذائي األمن لدعم زراعية استثمارات  )اليوم(جذب
 

خزعل  الدمام-آمنة

ها رأس ى عل الزراعي٬ القطاع ي ف ل التموي وة فج د لس ارات خي عدة اقتصاديون :حدد
م لدع والمتوسط غر المص دين بال ل التموي ومنصات اركي التش ل التموي رامج ب إطالق
ع رف ى إل إضافة التجريبية٬ البيئات في المركزي البنك مع بالتعاون المزارعين صغار
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ي ف إسالمية بصيغ ل التموي ارات خي ن م د مزي ح فت الى باإلضافة الصندوق مال رأس
واالستزراع االستصناع  .مجالي

 
ريحات تص ي ف ال ق د ق هلي٬ الس ير من ي الزراع ة التنمي ندوق ص ام ع دير م ان وك
ده وح للصندوق ن يمك ال الزراعي القطاع في كبيرة تمويلية فجوة هناك إن تليفزيونية

مع اتفاقيات توقيع إلى مشيراً ي5سدها٬ الت التمويالت قيمة ووصلت اآلن٬ حتى بنوك
البنوك لایر2.5قدمتها  .مليار

 
ذائي٬ الغ األمن ب مرتبطة بالخارج الزراعية الصندوق استثمارات إن السهلي٬ وأضاف

ى عل ز تترك وهي لایر مليار إلى وصلت محفظته أن أن8مبيناً داً مؤك 50منتجات٬
للمملكة% يصدر أن يجب اإلنتاج  .من
 

د تع تي ال القطاعات ن م الزراعي القطاع إن الشهري أحمد االقتصادي المستشار وقال
تغالل اس الل خ ن م را مبك ا دعم ة الدول دمت ق ذا ول تراتيجي٬ اإلس ن األم اور مح ن م
ر عب ية األساس االحتياجات لتوفير الزراعية الميزة ذات الدول من االستفادة إستراتيجية
ذات ة تمويلي نطاقات في األفراد للمستثمرين الدعم تقديم إلى باإلضافة استثمارية٬ ذراع

للسعودية تصدر منتجات بتوفير الوفاء على وقدرة  .جدارة
 

دور ب ام ق الذي الزراعي٬ التنمية صندوق خالل من التمويل مواصلة يجب إنه وأضاف
الماضي ام الع ي ف الجائحة ترة ف ي ف م ومه وي أن2020حي ب يتطل الفجوة د ولس م٬

إسالمية بصيغ ل التموي خيارات من مزيد فتح إلى باإلضافة الصندوق مال رأس نرفع
أال ل يفض ن ولك المية اإلس يغ الص ن م ا وغيره تزراع واالس ناع االستص الي مج ي ف
ع م ة حكومي بضمانات ل التموي أن ى إل باإلضافة دي التقلي راض اإلق مستويات تتجاوز

مؤخرا تفعيلها تم التي الخيارات أحد يعد التجارية  .البنوك
 

اركي التش ل التموي رامج ب الق إط الل خ ن م ل التموي وة فج د س ن يمك ه أن ح وأوض
ع م اون بالتع الصغار زارعين الم دعم ل والمتوسط والمصغر بالدين التمويل ومنصات

التجريبية البيئات في المركزي السعوديةsandboxالبنك المالية التقنيات أن السيما
كبير بشكل ملحوظا تقدما  .تحقق

 
ا تنفذه تي ال ادية٬ االقتص الحات اإلص إن ارود ب آل اس إي ادي االقتص ار المستش ال وق

25



ي الت ادية٬ االقتص ات السياس إن إذ ني الوط اد لالقتص ة تاريخي ول تح ة نقط ة المملك
ة رؤي ن م الرشيدة الحكومة االقتصادية2030انتهجتها العناصر ع جمي ى عل ز ترك

الزراعي االسثمار أهمها  .ومن
 

بنسبة نمت الزراعي التنمية صندوق قروض إن ام%300وأضاف ع 2016منذ
من أقل حينها كانت التي عام٬500 وفي لایر٬ من2020مليون أكثر إلى وصلت

كورونا3.7 جائحة من األثر لتخفيف كان منها جزءاً أن إلى مشيرا لایر  .مليار
 

ة البيئ وزارة ع م ل الكام يق بالتنس ي الزراع اع للقط ندوق الص م دع تمر يس أن ع وتوق
ة بالمملك ذائي الغ ن األم تراتيجية إس دعم ل الوطني ة التنمي وصندوق والزراعة والمياه
ة للزراع ة الوطني تراتيجية اإلس ع م التوافق ب دة الجدي تراتيجية اإلس داف األه أتي وت

ة2030 المملك ة رؤي مع ومتوائمة المملكة٬ في الغذائي األمن وإستراتيجية ٬2030
برامج من بها يتصل وما ٬. 

 
نوات للس الصندوق ي ف التحول ة عملي ادة لقي تسعى دة الجدي تراتيجية اإلس أن وأوضح
ة الزراعي ات القطاع م دع ي ف تمرار االس الل خ ن م تقبلي المس دوره م وتعظي ة٬ المقبل

ي وه ة الزراعي تراتيجية اإلس ي ف تهدفة المس ة (الرئيس ة: المحمي وت والبي دواجن٬ ال
ائي الم تزراع داد)واالس اإلم ل سالس بر ع ع والتوس تدامة٬ المس ة الريفي ة والتنمي ٬

الزراعي للقطاع المساندة والخدمات  .الزراعية
 

ذة المنف ذائي الغ ن األم تراتيجية إلس اً حقيقي اراً اختب ت كان ا كورون ة أزم أن ى إل ار وأش
واللوجيستي المالي السخي وبالدعم المملكة أن إلى الفتا الماضية٬ سنوات األربع خالل

األمر والة قبل هللا-من ى-حفظهم إل ات٬ األزم ع م التعاطي لكيفية رائعة نماذج قدمت
ة المرتب ن م ذائي الغ ن األم ال مج في تقدمت المملكة أن ة32جانب المرتب ى 30٬إل

عام في للوصول طموحنا أصل20للمرتبة2030ضمن  .دولة113من
 

ال ة المملك ي ف ي المحل والسمكي ي والحيوان الزراعي اج واإلنت ذائي الغ األمن أن وأكد
ي الت رص الف وطرح المملكة٬ مناطق بها تمتاز عديدة نسبية ميز وجود مع عليه خوف
ة التنمي امج برن أن ى إل يرا مش ة٬ القادم ترة الف خالل زراعيين ال للمستثمرين ستعرض
األعالف زراعة أن إلى إضافة الزراعي٬ القطاع تطوير سبيل في قفزة سيكون الريفية
وازن الت على يحافظ مستدام محلي زراعي قطاع لتوفير التنظيم تتطلب كانت الخضراء
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ة مدين اركة بمش االصطناعية ار األقم عبر رصده على العمل تم الذي والغذائي٬ المائي
والتقنية للعلوم عبدالعزيز  .الملك

 
ة الزراعي ات المنتج تيراد اس ل لتموي لایر اري ملي ت خصص ة المملك أن ى إل ت ولف
ر وغي المباشرة القروض من مزيج خالل من الغذائي٬ األمن إستراتيجية في المستهدفة
ة الزراعي ة التنمي ندوق ص دِّمها يق تي ال ة المختلف ل التموي ات منتج من ض رة٬ المباش

ات منتج ى األول ا مرحلته ي ف تهدفة ذرة«والمس وال ويا٬ الص ول وف كر٬ والس األرز٬
تراتيجية»الصفراء وإس السوق احتياجات حسب أخرى منتجات أي إضافة ستتم بينما ٬

الغذائي  .األمن
 

الفجوة ذه ه ل لتقلي الصحيح بالطريق نسير أننا على تدل المؤشرات هذه جميع إن وقال
ة المملك ارج خ الزراعي تثمار واالس ة والخارجي ة الداخلي روض والق ي الحكوم دعم بال

منه كبير جزء تصدير  .وإعادة
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الخبر تفاصيل

الخبر المحمية5عنوان بالمناطق النفايات ودفن لرمي غرامة ماليين

الخبر الخبرالخميس-21/01/2021-08/06/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد21092العددالكاتب 1تكرار

المحمية5 بالمناطق النفايات ودفن لرمي غرامة  ماليين

جديد  تنظيم

 

 

 الطائف-سعيدالزهراني

ى إل تصل ات غرام ا عليه واإلشراف ة المحمي اطق للمن جديد تنظيم ن5تضمن ماليي
ة المحمي اطق المن داخل ا حرقه أو ا دفنه أو ات النفاي لرمي ة.لایر البيئ وزارة وتعكف

واإلشراف ة المحمي اطق المن م بتنظي ة الخاص الضوابط داد إع ى عل والزراعة اه والمي
ة الفطري ات الكائن ة حال ورصد توطين٬ وإعادة وإكثار٬ وإنماء٬ حماية٬ يحقق بما عليها
التنوع ب الخاصة اث واألبح الدراسات إجراء ات آلي د وتحدي ة٬ المملك اء أنح ع جمي في
ة وكيفي ة٬ المحمي ة المنطق اء إلنش ة الالزم ات والبيان ات المعلوم ة كاف وتجميع األحيائي
ي ف ي المحل ع المجتم إشراك بل وس ا وإدارته ا له ط والتخطي ة المحمي اطق المن تراح اق
أو ة٬ البيئي ياحة الس أو بالرعي٬ بها واالنتفاع دخولها٬ ضوابط وتحديد وتنميتها٬ إدارتها
ادة وإع ديات التع ة إزال رق وط روط وش وابط ض د وتحدي ا؛ ونحوه وث٬ البح راء إج
ة٬ المحمي اطق المن دود ح من ض دهورة المت أو ررة المتض ل والموائ اطق للمن ل التأهي
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المحمية المناطق في االستثمار وتنظيم المشروعات  .وإقامة
 

ى إل ات المحمي ا قريب تعتمد س تي ال دة الجدي ة الالئح نفت د6وص تحدي م ت ا كم ات٬ فئ
المحمية المناطق على الحفاظ إلى الرامية والغرامات  .العقوبات

 
منها والخروج المحمية المناطق دخول  ضوابط

 
ى- عل الحصول ا عبوره أو ة المحمي اطق المن ول دخ ي ف راغبين ال األشخاص ى عل

المركز يحددها التي والضوابط لالشتراطات وفقا المركز من  .ترخيص
 
أو- ور للعب ة الفوري تراخيص ال تصدر ة٬ األمني الجهات تفرضه بما اإلخالل عدم مع

ب مكات ل قب ن م ة المحمي اطق المن ي ف المفقودة الرعي حيوانات أو مفقودين عن البحث
المحمية المنطقة ضمن الموجودين المحمية المناطق  .إدارة

 
ألحد- التراخيص إبراز المحمية المناطق من الخروج أو الدخول عند األشخاص على

والخروج الدخول موعد لتوثيق المحمية المنطقة إدارة  .مكاتب
 
وإلدارة- اتهم٬ ومركب ا منه ارجون والخ ة المحمي ة للمنطق داخلون ال ش للتفتي ع يخض

المحمية  :المنطقة
 
الدخول- اشتراطات التفتيش نتيجة خالفت إذا دخول أي  .رفض

 
اوزت- تج أو ة المحمي ة المنطق ن م ا إخراجه ع يمن ات منتج أو وارد م أي تعادة اس

بها المسموح  .الكميات
 
تراخيص8 على الحصول تتطلب  أنشطة
 التنزه-
 الرعي-
 الزراعة-
التشجير- أو  االستزراع
وجنيها٬- المحمية المنطقة موارد من  االستفادة
والسياحية٬–االستثمار- الترفيهية األنشطة مرافق إنشاء يشمل  بما
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والبحثية- العلمية  .األنشطة
 الصيد-

 
والعقوبات المخالفات  من

تراخيص- بدون المحمية المنطقة داخل غرامة30الصيد لایر  ألف
المحمية- المنطقة داخل الصيد أثناء الصيد ترخيص حيازة  آالفلایر10عدم
دون- ب ة المحمي ة المنطق ة بيئ ن م تقاتها مش أو ة الفطري ات الكائن ات منتج تخراج اس

 ألفلایر50تراخيص
ة- بيئ ن م تخراجها اس ور المحظ تقاتها مش أو ة الفطري ات الكائن ات منتج تخراج اس

المحمية  ألفلایر100المنطقة
ة- البيئ ي ف ة الفطري ات الكائن اش بأعش أو ة المرجاني عاب بالش رار اإلض أو ث العب

تكاثرها وأماكن والساحلية  ألفلایر100البحرية
ل- داخ ها وبيوض غارها لص رض التع أو ة الفطري ات الكائن ل وموائ اش أعش دمير ت

عن تقل ال غرامة المحمية عن50المنطقة تزيد وال  ألفلایر500ألفا
ا- له المخصصة اكن األم ير غ ي ف أو ة٬ المحمي ة المنطق داخل بأنواعها النفايات ترك

عن تقل ال غرامة المركز يحددها لایر10التي مليون عن تزيد وال لایر  آالف
ا- له المخصصة اكن األم ير غ ي ف أو ة٬ المحمي ة المنطق داخل بأنواعها النفايات دفن

عن تقل ال غرامة المركز يحددها عن50التي تزيد وال لایر لایر5ألف  ماليين
ن- األماك ير غ ي ف ا رميه أو ة٬ المحمي ة المنطق ل داخ ا بأنواعه ات النفاي رق ح

غرامة المركز يحددها التي لها عنالمخصصة تقل عن50ال د تزي وال لایر 5ألف
لایر  ماليين
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الخبر منعنوان أكثر يزرع الشمالية بالحدود البيئة وزارة العام170فرع خالل متنوعة شتلة م2020ألف

الخبر الخبرالخميس-21/01/2021-08/06/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد3517العددالكاتب 1تكرار

من أكثر يزرع الشمالية بالحدود البيئة وزارة ألف170فرع
العام خالل متنوعة  م2020شتلة

 

 
 واس-عرعر

نحو ة بزراع مالية الش دود الح ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام 170ق
من ض لها ة التابع رى والق ا ومحافظاته ر عرع ة مدين ن م ل ك ي ف ة متنوع شتلة ف أل

عام خالل التصحر مكافحة في  م2020جهودها
 

الماضي ام الع خالل ة الروث ذور ب ار أكث ات أمه ل حق إنشاء م ت ه أن رع الف ,وأوضح
احة دد40200بمس بع ة42م إنتاجي ة بطاق ة الرعوي ات للنبات تل مش وإنشاء تلة ش

بـ50-200 در تق ات مخلف ة وإزال ر عرع وداي ل تأهي ادة إع ى إل باإلضافة تلة ش
مربع225 متر ي,ألف الت ال االعم من والعديد وكتيفه معيله منتزهي تشجير تم كما

االحتطاب ومكافحة واآلبار البيئة في  .تتعلق

31



 

لتاريخ الصحفي 08/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لـعنوان تفسح جدة بميناء البيئة في8400محاجر نباتية وواردة م2020صادرة
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الرصد0العددالكاتب 2تكرار

لـ تفسح جدة بميناء البيئة في8400محاجر نباتية وواردة  م2020صادرة
الماشية3وحوالى من رأس لتصدير..ماليين 600إضافة

حيوانية  إرسالية

 

الراجحي  جدة-عبدهللا

ام ع خالل ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف محاجر فسحت
ارب2020 يق ا مم المي؛ اإلس دة ج اء مين بر ع واردات٬4500 ال ن م الية إرس

و ة٬ ن1300النباتي م رأس ن ماليي ة ثالث ى حوال فسح م وت ة٬ نباتي ادرة ص الية إرس
 .الماشية

 

اليات اإلرس المة س ن م د للتأك ا؛ مخبريًّ ص والفح اهري الظ ف الكش د بع ك ذل اء ج
ن م د التأك د بع اعة٬ الس دار م ى عل م يت ذي وال ة٬ المملك إلى الواردة والنباتية الحيوانية
ا م تصدير م ت فيما فسحها؛ ثم ومن وسالمتها إرسالية لكل المصاحبة المستندات مطابقة
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حيوانية600يقارب  .إرسالية
 

على مكة منطقة إمارة حساب ة"السناب"وأشار والزراع والمياه البيئة وزارة لمحجر
ة تنمي ى إل دف يه ذي ال اء بالمين ة البيئ وزارة بر مخت رصد ى إل اإلسالمي٬ جدة بميناء
راض واألم ة٬ الحيواني ثروة ال تهدد التي الوبائية لألمراض والتصدي الحيوانية٬ الثروة

اإلنسان صحة تهدد التي  .المشتركة
 

ذ منف بر ع واردة ال ة والنباتي ة الحيواني اليات اإلرس ن م ات العين بفحص بر المخت وم ويق
ة الوبائي األمراض دخول من والحد ومأمونيتها سالمتها من للتأكد اإلسالمي؛ جدة ميناء
ن بي تركة المش راض واألم ة الحيواني راض األم تشخيص إلى إضافة للحدود٬ والعابرة
عن والتقصي المسح ال أعم في الحيوانية الثروة وكالة دعم وكذلك والحيوان٬ اإلنسان

المكرمة مكة بمنطقة الوبائية  .األمراض
 

بر المخت احة مس غ ى770وتبل عل وي ويحت ا٬ مربًع تًرا (م م: قس اإلداري٬ م القس
م القس ري٬ البيط م القس دواجن٬ ال م قس ات٬ الطفيلي م قس ات٬ الفيروس م قس ا٬ البكتري

دة وح ي٬ اتPCR٬الزراع العين ن م ص التخل ة وغرف ات٬ العين تقبال اس ة وغرف ٬
مركزية  ).وثالجة

 

عام في تمكنت والزراعة والمياه البيئة وزارة أن ا2020يُذكر م وفحص سحب من ٬
اإلسالمي170يقارب جدة ميناء بمختبرات اختبار عينة  .ألف

 

اءة الكف ذوي ائيين األخص ن م وادر بك دادها وإم ا مختبراته م دع وزارة ال ل وتواص
الدقة وفائقة متطورة ومعدات وأجهزة العالية٬  .والخبرات
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لتاريخ الصحفي 08/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر اإلنتاجيةعنوان "لتحسين استخدام"البيئة.. بأهمية البيطريين لتوعية برنامجًا الصوتيةتطلق فوق الموجات

الخبر الخبرالخميس-21/01/2021-08/06/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 10تكرار

اإلنتاجية "لتحسين البيطريين"البيئة.. لتوعية برنامًجا تطلق
استخدام الصوتيةبأهمية فوق  الموجات

 

 الرياض-متابعات

دريبًيا ت ا برنامًج ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ت ةأطلق البيطري وادر الك ة لتوعي
المملكة٬ مناطق الصوتيةبمختلف فوق الموجات فحص أجهزة استخدام  .بأهمية

 
ة الوطني ة الخط من ض أتي ي امج البرن أن وزارة ال حت اعوأوض قط ة إنتاجي ين لتحس

ع م ة٬ إنتاجي ى أعل ق تحقي ث حي ن م ية٬ ينها٬الماش وتحس يزة المم فات الص ة حماي
التكاليف تقليل إلى الماشيةباإلضافة  .بقطاع

 
اس قي ى عل التدريب تشمل البرنامج٬ مهام أن إلى دوأشارت وتحدي ة٬ اإلنتاجي الصفات
وتشخيص األجناس٬ وتحديد وتشخيص األجنة٬ وعدد التناسليةعمر  .األمراض
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لتاريخ الصحفي 08/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المنطقةعنوان في مائية فراولة مزرعة اكبر في العمل سير تتابع عسير بيئة

الخبر الخبرالخميس-21/01/2021-08/06/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

في مائية فراولة مزرعة اكبر في العمل سير تتابع عسير بيئة
 المنطقة

 

عسير مشافي-صحيفة  يحيى

ر مدي ة برئاس ا ابه ة مدين ي ف ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة مكتب من عمل فريق قام
عبة ش ن م يري عس ي وترك الح ص ال د محم ه ومع لماني الس عود س دس المهن ب المكت
ام بنظ ة مائي مزرعة اكبر انشاء في العمل سير ومتابعة لتفقد بزيارة الزراعيه الخدمات

عسير منطقة في  .الهيدروبونيك
 

ل قب ا افتتاحه ذ من ة للمزرع ير عس ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ويقدم
ا وغيره ة والعمال ادي االرش دعم ال و التسهيالت ة كاف اعوام ضمن,اربعة من أتي وي
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لعام االرشادية ل2021الخطة عم ورش ة اقام ا ابه ي ف وزارة ال ب مكت يسعى تي ال
ه الحديث ات الزراع دروبونيك(عن ك–الهي ة,)االكوابوني المزرع ذه ه ع م اون بالتع

ياحية س ة مزرع بح لتص ا فيه ل العم ري يج تي زوار,وال لل ة متاح تكون س ث حي
ه في ة الزراع ة طريق ى عل الع واإلط ا زيارته ن م واطنين ول,والم المحص ني وج

للعائلة,بأنفسهم ترفيهية وأماكن وكافيات للجلوس اماكن هناك ستكون  .كما
 

بـ المزرعة مساحة استيعابية,2م3150وتقدر د88وبطاقة بع ة فراول تله ش ف ال
العمل ع.اكتمال ويق ي الترك منصور واطن للم يعود والذي كامال المشروع يتكون فيما

من اكثر على غليص آل فراولة400في شتلة  .الف

 

 
 

37



 

لتاريخ الصحفي 08/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر النحالينعنوان مهنة توطين

الخبر الخبرالخميس-21/01/2021-08/06/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد7419العددالكاتب 1تكرار

النحالين مهنة  توطين

 
 

الهزاع:الدمام  منذر

دس المهن الشرقية ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف عام مدير نائب افتتح
النحالين مهنة لتوطين التدريبي البرنامج فعاليات أمس٬ العريدي  .مبارك

 
ل تأهي امج البرن ن م دف اله أن دي العري ان اجوأب وإنت ناعة ص ار غم لخوض باب الش

درات ق وبناء لتعزيز تأهيلية خطة والزراعة والمياه البيئة وزارة وضعت حيث النحل٬
ويق وتس وتصنيع ل النح ة تربي مجاالت ي ف ين الجنس كال ن م باب الش من دمين المتق
ة٬ وتوعوي علمية ببرامج بالتحاقهم أدائهم تحسين طريق عن وذلك المملكة٬ في منتجاته
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المناطق ي ف ة الريفي ة التنمي ي ف واإلسهام ال٬ المج ذا ه ي ف العمل لسوق ؤهلهم ي ا مم
توى المس ى عل ة المملك ي ف النحل ة تربي ال مج ي ف ادة الري ق لتحقي ة بالمملك ة المختلف

والعالمي  .اإلقليمي
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لتاريخ الصحفي 08/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر سنوياعنوان القالعية الحمى ضد للتحصين حملتان

الخبر الخبرالخميس-21/01/2021-08/06/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد17387العددالكاتب 1تكرار

سنويا القالعية الحمى ضد للتحصين  حملتان

 

الدمام ـ المسري  أحمد

اد اإلرش م بقس ًال ممث رقية الش ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف م نظ
برنامج عبر علمية ندوة وان»زووم«البيطري٬ عن الحمى«تحت مرض تجدات مس

 .»القالعية
 

د ة والزراع والمياه البيئة بوزارة الحيوانية الصحة إدارة مدير الصحاف.وركز ي عل
رض الم ى عل يطرة للس ة الهادف ات والمشخص ات اللقاح ير توف ى تاذ.عل أس لط وس

د القصيم بجامعة المعدية من.األمراض ود الجه اتف تك ضرورة ى عل سالمة ان عثم
رض الم لمكافحة وي الحي ن األم داف أه ق تحقي ل ة.أج الوبائي راض األم تاذ أس د وأك

د فيصل ك المل ة للمرض.بجامع ببة المس ترات الع تصنيف ة أهمي اوي هوس .فاضل
هري ش ي ف ن بحملتي ام للقي ة البيطري رق الف ويلح الص ين حس ري البيط ب الطبي ا ودع

سنويا وأكتوبر  .مارس
 

م بالشرقية والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير أن.وأوضح المطيري عامر
رع الف وبي لمنس ي وتعليم دريبي وت ي٬ التثقيف نوي الس امج البرن من ض أتي ت دوة الن
ي ف بيطريين اعدين ومس اء أطب ن م ل الحق ي ف املون الع ذلك وك ه٬ ل ة التابع ات والجه

والخاصة الحكومية  .القطاعات
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لتاريخ الصحفي 08/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األولىعنوان دورته في األول اجتماعه يعقد المياه وتقنيات نقل شركة إدارة مجلس

الخبر الخبرالخميس-21/01/2021-08/06/1442تاريخ المالحةتصنيف المياه لتحلية العامة المؤسسة أخبار

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

في األول اجتماعه يعقد المياه وتقنيات نقل شركة إدارة مجلس
األولى  دورته

 

 واس-الرياض
نقل شركة إدارة مجلس رئيس المالحة المياه لتحلية العامة المؤسسة محافظ معالي رأس
إدارة س مجل اع اجتم أمس٬ ريم٬ الك د العب راهيم إب ن ب هللا د عب المهندس المياه وتقنيات

المجلس أعضاء جميع بحضور األولى٬ دورته في األول  .الشركة
 

لتخصيص رافية اإلش ة اللجن أعضاء الي المع أصحاب ثقة المجلس رئيس معالي وثمن
ركة الش ك مال ل تمث تي ال ة والزراع اه والمي ة البيئ اع ة(قط العربي ة المملك ة حكوم

سنوات)السعودية خمس لمدة األولى لدورته المجلس  .في
 

ازه إنج م ت ا وم الشركة تأسيس أعمال تقدم مراحل عن المقدم للعرض المجلس واستمع
اإلدارة خدمات ناد إس ة اتفاقي ع توقي ارك وب س المجل رحب ا كم الماضية٬ الفترة خالل
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ام القي ن م الشركة تمكن س تي ال ركة٬ والش ة المالح اه المي ة لتحلي ة العام ة المؤسس ن بي
تجارية أسس على والعمل المياه نقل اتفاقيات لتوقيع وتمهد ومسؤولياتها٬  .بمهامها

 
ا ومنه ه اعمال جدول على المدرجة المواضيع المجلس الشركة٬:وناقش ة حوكم ل دلي

الالزمة القرارات واتخذ للشركة التنظيمي والهيكل بالمجلس٬ الخاصة اللجان  .وتشكيل
 

ة رؤي مستهدفات ق لتحقي يص التخص امج برن واتج ن د أح و ه ركة الش إنشاء أن ذكر ي
ة ن2030المملك أم تويات مس ى عل اظ للحف اه للمي ة الوطني تراتيجية االس داف وأه

لقطاع اقتصادية قيمة الشركة لتضيف التكاليف٬ وتخفيض األصول كفاءة ولرفع االمداد
المملكة في  .المياه
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لتاريخ الصحفي 08/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لشركةعنوان المكلف التنفيذي المياه"الرئيس وتقنيات بقيمة":أرقام"لـ"نقل مستقبلية مشاريع محفظة متاحة60لدينا لایر مليار
لالستثمار

الخبر الخبرالخميس-21/01/2021-08/06/1442تاريخ المياهتصنيف لتحلية العامة المؤسسة أخبار
المالحة

الرصد1311العددالكاتب 1تكرار

لشركة المكلف التنفيذي المياه"الرئيس وتقنيات "نقل
بقيمة":أرقام"لـ مستقبلية مشاريع محفظة لایر60لدينا مليار

لالستثمار  متاحة

 

الحبيب" لـ"خالد المكلف التنفيذي المياه"الرئيس وتقنيات  "نقل
 

لشركة ف المكل ذي التنفي رئيس ال ب٬ الحبي د محم د خال ال اه"ق المي ات وتقني ل إن"نق ٬
غ يبل ركة الش مال س1.1رأس أس ى عل تعمل س ركة الش أن ى إل يرا مش لایر٬ ار ملي

اريعها مش ل لتموي الي الم تقالل االس ن م ا تمكنه ات اتفاقي ع توقي ق طري ن ع ة تجاري
 .وخدماتها

 
لـ تصريح في الحبيب ام"وأضاف تقبلية"أرق المس اريعها مش ضمن من الشركة إن ٬
ة بقيم اريع مش ة محفظ ديها اريع60ل ومش دة جدي ل نق ة أنظم ن بي وزع ت لایر ار ملي
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تكون س اريع المش هذه كل أن إلى مشيراً الحالية٬ النقل منظومات وتعزيز المياه تخزين
والخاصة الحكومية التمويل وجهات الخاص القطاع من وتمويل لالستثمار  .مطروحة

 
ى إل الوصول ى عل ل تعم الشركة أن أوضح العام٬ لالكتتاب الطرح الشركة نية وحول
ي ف ام الع اب لالكتت ا طرحه ى عل ل العم م ليت ا أعماله في واالستقاللية الموثوقية مرحلة
أن ا مبين ة٬ النظامي ات الجه ن م مية الرس ة الموافق ى عل الحصول د بع القادمة السنوات

الشركة السعودية"مالك العربية المملكة الطرح"حكومة نسبة تحدد التي  .هي
 

للدولة المملوكة الحكومية الشركات طروحات كأحد سيكون الشركة طرح أن  .وأضاف
 

ن بي إدارة دمات خ ناد إس ال مج ي ف المشترك اون التع ة اتفاقي ع توقي ة"وحول المؤسس
المياه لتحلية المياه"و"العامة وتقنيات الشركة"نقل لتمكين جداً مهمة االتفاقية إن قال ٬

ل نق ة أنظم وتشغيل وصيانة وإسناد نقل مهام واستالم أعمالها في واالنطالق العمل من
المملكة مستوى على  .المياه

 
ع توقي ن م ا وتمكنه ة واإلداري ة الفني ركة الش درات ق تعزز س ة االتفاقي أن اف وأض

الخاص القطاع مع بالشراكة تجارية أسس على للعمل والعقود  .االتفاقيات
 

ى عل رة المتوف ات البيان ب ام"وحس بتمبر"أرق س ي ف وزراء ال س مجل ر أق ٬2019
س أُس ى عل ل تعم ة للحكوم ة مملوك ركة ش ون لتك اه المي ات وتقني ل نق ركة ش يس تأس

المياه وتقنيات نقل خدمات لتوفير  .تجارية٬
 

ي٬ الماض بر نوفم ي ف ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي لي الفض رحمن ال د عب ن وأعل
قطاع ي ف التخصيص امج برن نتائج كإحدى المياه٬ وتقنيات نقل شركة تأسيس استكمال

 .المياه
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لتاريخ الصحفي 08/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر نشرعنوان أو بها األذى إلحاق أو باالنقراض المهددة الفطرية الكائنات صيد نظام مخالفة من يحذران الفطرية الحياة ومركز البيئي األمن
الممارسات هذه عن وصور مقاطع

الخبر الخبرالخميس-21/01/2021-08/06/1442تاريخ للحياةتصنيف السعودية الهيئة أخبار
الفطرية

الرصد0العددالكاتب 14تكرار

صيد نظام مخالفة من يحذران الفطرية الحياة ومركز البيئي األمن
نشر أو بها األذى إلحاق أو باالنقراض المهددة الفطرية الكائنات

الممارسات هذه عن وصور  مقاطع

 

 واس-الرياض
ن م ة٬ الفطري اة الحي ة لتنمي ني الوط ز والمرك ئي البي ن لألم ة الخاص وات الق ذرت ح
إلحاق أو االنقراض ب ددة المه ة الفطري ات الكائن صيد بمنع القاضي الصيد نظام مخالفة

الممارسات هذه عن وصور مقاطع نشر أو بها  .األذى
 

ة٬ التنفيذي ه ولوائح ة البيئ ام لنظ ة مخالف الممارسات هذه عد مشترك٬ بيان في ذلك جاء
ى إل التهم وإح للنظام الفين المخ ضبط يتم وس صارمة ات عقوب ا ارتكابه ى عل ب ويترت
وما الصيد أنشطة متابعة مؤكداً بحقهم٬ نظاماً المقررة العقوبات لتنفيذ المختصة الجهات

المنصات مختلف عبر الشأن هذا في  .ينشر
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ددة المه الفطرية الكائنات تجاه المسؤولية الستشعار والمقيمين المواطنين بجميع وأهاب
ات الكائن ذه ه ة ألهمي ا ببقائه تضر ممارسات أي ن م حمايتها في والتعاون باالنقراض
داًء اعت ل تمث حاالت أي عن واإلبالغ الطبيعة٬ في والستدامتها البيئي التوازن حفظ في

رقم ال ى عل ة الفطري الحياة أو البيئة اض٬)911(على والري ة المكرم ة مك تي بمنطق
الرقم المملكة)999(وعلى مناطق جميع  .في
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لتاريخ الصحفي 08/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والظباءعنوان للوعول حاضنة عسير جبال

الخبر الخبرالخميس-21/01/2021-08/06/1442تاريخ الفطريةتصنيف للحياة السعودية الهيئة أخبار

الرصد7419العددالكاتب 1تكرار

والظباء للوعول حاضنة عسير  جبال

 

شرارة:أبها أبو  غال

االنقراض٬ ب ددة المه الفطرية الحيوانات توطين وإعادة إلطالق الوطني البرنامج ضمن
اء والظب الوعول ن م عدد إطالق م ت الفطرية٬ الحياة لتنمية الوطني المركز ينفذه الذي

ة ي(العربي ى)اإلدم عل د و20تزي ا جبلي ال ى10وع متنزه ي ف ة عربي اء ظب
رة« سلطان«و»الج ير قي«بـ»األم بالتنسيق»المس ير٬ عس ة منطق ي ف رة م ألول

وزارة رع وف التصحر٬ ة ومكافح اتي النب اء الغط ة لتنمي الوطني ز المرك مع والتعاون
عسير منطقة في والزراعة والمياه  .البيئة

 
علمية  نظرية

ان٬ قرب ي عل محمد الدكتور الفطرية٬ الحياة لتنمية الوطني للمركز التنفيذي الرئيس أكد
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وطن«لـ ى»ال عل ائم ق ة الفطري اة الحي وطين ت ادة وإع الق إلط ني الوط امج البرن أن
اج إلنت يهدف فالبرنامج دراسة٬ تكون أن من أكثر علمية الوعول4نظرية ن م واع أن

االنقراض ب مهددة فئات وهي والوعول٬ الوضيحي والمها والريم اإلدمي ظباء والظباء٬
اسم حذف تم الوضيحي«بل منظمة»المها ي»اليونسكو«من ف ه إطالق م ت أن د وبع ٬

معارض«محمية ني ب اسمه»عروق د اعي اثر٬ وتك ونجران الدواسر وادي ن بي ا م
فئة تحت باالنقراض«عالميا  .»مهدد

 
مناسبة  بيئة

نشرها»قربان«أضاف ى عل ا حالي ل ويعم يرة٬ كب إطالق عمليات في بدأ المركز أن
بالمملكة متعددة مناطق  .في

 
ذكر عسير٬ منطقة في للبيئة مناسبة كانت إذا اوت»قربان«وعما تتف الكائنات هذه أن

فـ جبلية٬ كونها الوضيحي«في بينما»المها جبلية٬ اإلدمي«تعد بيا٬»ظبي نس ة جبلي
ظباء عكس إن»الريم«وعلى ف صحراء٬ ى إل تحتاج ى»الوضيحي«التي إل اج تحت

ي متنزه ار اختي م ت ذلك ول ة٬ مفتوح رة«مساحات لطان«و»الج س ير ا»األم ألنهم ٬
إطالق تم حيث و5(وعول10جبليان٬ ور اث5ذك اإلدمي10و)إن اء ظب (من

و5 أشار.فيهما)إناث5ذكور لها٬ اآلمنة البيئة توافر مدى ان«وعن أن»قرب ى إل
ام بنظ وم محك ك ذل أن ى إل باإلضافة ع٬ المجتم وعي ى عل ى األول بالدرجة يعتمد ذلك
رادعة كبيرة غرامات من الحيوانات هذه إيذاء على يترتب وما الجديد٬ البيئة  .حماية

 
السياحة  تشجيع

 
أوضح ة٬ عام نزه ت اكن أم في إطالقها مناسبة ان«عن هو»قرب األساسي دف اله أن

حتى أنه إلي مشيرا المملكة٬ في البيئية السياحة وتشجيع الزوار٬ قبل من بها االستمتاع
بة مناس ة البيئ ن تك م ل و ات%100ل الحيوان ذه ه أن ابقة س ارب تج ن م ت ثب ه فإن ٬

حي٬ الص األمن دف به ا تلقيحه م وت مشابهة٬ روف ظ ي ف ش والعي أقلم الت تطاعتها باس
بيطري طبيب قبل من الكائنات لهذه متابعة كذلك وهناك عدوى٬ حدوث  .وتجنب

 
توطين  :إعادة

جبليا20  .وعال
 .ظباء10
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والظباء4 الوعول من  أنواع

 اإلدمى01
 الريم02
الوضيحي03  المها
 الوعول04

 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/DP6m4Qa8Nb8 
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لتاريخ الصحفي 08/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بتكلفةعنوان بالمنطقة والمياه البيئة منظومة مشروعات من عدداً يدشن الشمالية الحدود أمير لایر150سمو مليون

الخبر الخبرالخميس-21/01/2021-08/06/1442تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العددالكاتب 19تكرار

البيئة منظومة مشروعات من عددًا يدشن الشمالية الحدود أمير سمو
بتكلفة بالمنطقة لایر150والمياه  مليون

 

 واس-رفحاء
ر أمي دالعزيز عب ن ب سلطان ن ب د خال ن ب فيصل ير األم الملكي مو الس احب ص دشن
ي ف والمياه البيئة منظومة مشروعات ٬ اليوم رفحاء محافظة في الشمالية الحدود منطقة

بلغت إجمالية بقيمة لایر150المنطقة  .مليون
 

ة بمدين كادا إس ام بنظ خ الض ات بمحط اه المي ة تنقي ة محط ط رب روعات المش ملت وش
بسعة طريف بمحافظة تشغيلي خزان وتنفيذ ٬ رفحاء ومحافظة 3٬م5000عرعر٬
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وصوال طريف محافظة ي ف ية الرئيس الضخ محطة من المياه خط وتشغيل واستكمال
بطول والمطار الجامعية المدينة ة4إلى المرحل الصحي الصرف بكات ش وتنفيذ ٬ كم

بحي ة إلكتروني ددات ع ب وتركي ة منزلي توصيالت ذ وتنفي ٬ عرعر مدينة في أ الثالثة
طريف محافظة في  .الشفاء

 
ذ وتنفي ٬ اء رفح ة بمحافظ ات وخزان اه مي بكات ش ذ تنفي روعات المش منت تض ا كم
اء رفح افظتي مح ي ف الشرب اه مي إيصال بكات وش التشغيلي الخزن لزيادة مشروعين

بطول محافظة100والعويقيلة في ذكية بأخرى القديمة المياه عدادات واستبدال ٬ كلم
ة البيئ تدامة االس دعم ل ف طري ومحافظة عرعر ة مدين ي ف مشروعين وتنفيذ ٬ طريف
راض األغ ي ف تخدامها الس مال الش د وع ة لمدين ا بنقله ددة المج اه المي ن م تفادة واالس
ة المنطق ي ف اه المي شبكات ة تغطي بة نس ع رف ه عن ينتج س ا مم ٬ ة والتعديني ناعية الص

الى%82الى الصحي الصرف شبكات تغطية ونسبة ٬51. % 

 
ن الحرمي ادم لخ الشكر ين التدش بة بمناس لطان س ن ب د خال بن فيصل األمير سمو ورفع

ن األمي د عه ولي وسمو سعود آل عبدالعزيز بن سلمان الملك هللا-الشريفين ٬-حفظهما
٬ ة المملك اطق بمن وةً أس ة ورعاي ام اهتم ن م مالية الش الحدود منطقة به تحظى ما على
ة المقدم ة والبيئي ة المائي الخدمات اءة كف ع رف ي ف المشروعات ذه له الفعال األثر مؤكدا
واألداء٬ الجودة ايير مع ى أعل ق وف مالية٬ الش الحدود ة منطق ي ف ا وتطويره ينها وتحس

المملكة لرؤية تحقيقًا ٬ البيئي التوازن تحقيق ذلك في .2030مراعية " 

 
ة المنطق ة جاذبي ز لتعزي ا مجمله ي ف تتضافر بالمنطقة المشاريع منظومة أن سموه مبيناً

المنشود واالقتصادي السكاني نموها  .وتحقيق
 

القطاع س رئي ألقى بعدها ٬ الكريم القرآن من آيات بتالوة بدئ المناسبة بهذه حفل وأقيم
ذ تنفي ا فيه د أك تي وال د الراش اد حم ن ب د رائ دس المهن ة الوطني اه المي ركة بش الشمالي
شركة ي ف ة ممثل الوزارة سير تعكس التي العملية الممارسات أفضل وفق المشروعات

ة الوطني اه تدامةالمي االس ق لتحقي ة مترابط ة تنفيذي ط وخط ة متناغم تراتيجية إس ق وف
المنطقة في والبيئة  .المائية

 
للمشروعات مرئيا عرضا الحضور شاهد  .ثم
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لخدمات ة العام اإلدارة ب المشاريع إدارة الشمالية الحدود منطقة أمير سمو كرم ذلك إثر
٬ اوالت للمق ة العاذري ود نف ركة وش ٬ اء برفح اه المي دمات خ رع وف ٬ ة بالمنطق اه المي

للمقاوالت المجول  .وشركة
 

المناسبة بهذه هدية سموه تسلم الحفل ختام  .وفي
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لتاريخ الصحفي 08/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر رفحاءعنوان بمحافظة الورود حي في المياه وشبكة والخزانات الضخ محطة مشروع يفتتح سلطان بن خالد بن فيصل األمير سمو

الخبر الخبرالخميس-21/01/2021-08/06/1442تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

الضخ محطة مشروع يفتتح سلطان بن خالد بن فيصل األمير سمو
رفحاء بمحافظة الورود حي في المياه وشبكة  والخزانات

 

 واس-رفحاء
ر أمي دالعزيز عب ن ب لطان س ن ب د خال ن ب فيصل ير األم ي الملك مو الس صاحب ح افتت

الشمالية الحدود دس,منطقة المهن ة الوطني اه المي لشركة الشمالي القطاع رئيس بحضور
حي ي ف اه المي بكة وش ات والخزان الضخ محطة مشروع وم الي د الراش اد حم ن ب رائد

رفحاء بمحافظة  .الورود
 

وخدمات يزات تجه ن م المشروع ه يحتوي ا م ى عل وصوله فور سموه دا,واطلع مؤك
اء رفح ة محافظ ي ف واطنين للم ة المقدم دمات الخ ر تطوي ي ف روع المش ذا ه ة أهمي
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ى أعل ق وف ا وتطويره ينها وتحس ة المقدم اه المي دمات الخ اءة كف ع رف ي ف اهمته ومس
ع ورف ة٬ التحتي نى الب ر لتطوي ة الوطني اه المي شركة بمشروعات سموه ٬وأشاد المعايير
ى اعل ق لتحقي سموه اً داعي واألداء الجودة ايير مع ى أعل وفق لشبكاتها التشغيلية الكفاءة
ة الرمادي اه المي ن م تفادة واالس والزراعة ة البيئ ادارات ع م ل والتكام يق التنس درجات

ذلك تتطلب التي المواقع بكافة  .للتشجير
 

الحكيمة القيادة تقدمه بما سموه هللا-ونوه ذا-أيدها ه دعم ل محدودة غير إمكانيات من
والمهم الحيوي  .القطاع
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لتاريخ الصحفي 08/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الفواتير»المياه«عنوان قيمة ارتفاع حال الداخلية الشبكات بفحص تنصح

الخبر الخبرالخميس-21/01/2021-08/06/1442تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد3494العددالكاتب 1تكرار

قيمة»المياه« ارتفاع حال الداخلية الشبكات بفحص تنصح
 الفواتير

المعنية المنشآت قائمة  أوضحت

 

التحرير-الرياض●  فريق

شركة الوطنية«أكدت ة»المياه حال ي ف ازل٬ للمن ة الداخلي اه المي بكة ش فحص أهمية ٬
الفاتورة قيمة  .ارتفاع

 

ابها حس على الشركة من رًدا ذلك العمالء«جاء ب ة ع»العناي تر«بموق ي»توي ف ه أن ٬
ه؛ لمنزل ة الداخلي بكة الش فحص ل العمي ى فعل صحيحة٬ غير اه مي ير فوات ود وج حالة

للمياه باستهالكه له عالقة ال فاتورته قيمة ارتفاع أن من  .للتأكد
 

ة المؤهل بالشركات ة قائم ديها ل ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة أن ب ركة٬ الش وتابعت
على التسربات هنالكشف اضغط التالي  .الرابط
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ه في قال العمالء أحد من وردها تساؤل على الشركة من رًدا ذلك ر:جاء فواتي دّي ل إن
ألن ير؛ الفوات ع جمي ى عل تراض اع شكوى وأرفع حسابى على صادرة صحيحة٬ غير

ذ من ار العق عن مفصوله ا.م2018المياه علين ويحسبون ومفصول معطل داد والع
بإلغائها أطلب تقديرية  .فواتير
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لتاريخ الصحفي 08/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخليجيةعنوان البيئية البوابة لتطوير الثانية المرحلة بمشروع الخاص االجتماع يعقد الخليجي التعاون مجلس

الخبر الخبرالخميس-21/01/2021-08/06/1442تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

المرحلة بمشروع الخاص االجتماع يعقد الخليجي التعاون مجلس
الخليجية البيئية البوابة لتطوير  الثانية

 
 

 
 واس-الرياض

ة البواب ر لتطوي الثانية المرحلة بمشروع الخاص االجتماع الخليجي التعاون مجلس عقد
ت الكوي ة بدول ة للبيئ العامة الهيئة عليها وتشرف تستضيفها التي للدول الخليجية البيئية

المرئي-اليوم االتصال مجلس-عبر دول ي ف ة البيئ بشؤون المعنية الجهات بمشاركة
 .التعاون

 
ة الخليجي ة البيئي ة البواب ات تطبيق ى عل ديات التح تعراض اس اع االجتم الل خ رى وج

الهواء(األربعة ئي–والخرائط–جودة البي المجال في األعضاء الدول –وإنجازات
التعاون مجلس دول في الطبيعية ومواطنها الفطرية الحياة على المحافظة  ).واتفاقية
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لتاريخ الصحفي 08/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالزراعةعنوان منها واالستفادة الذكية التكنولوجيات حول دوليًة ندوةً تعقد اإليسيسكو

الخبر الخبرالخميس-21/01/2021-08/06/1442تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد3517العددالكاتب 1تكرار

واالستفادة الذكية التكنولوجيات حول دوليًة ندوةً تعقد اإليسيسكو
بالزراعة  منها

 

 
 واس-الرباط

ة والثقاف والعلوم للتربية اإلسالمي العالم منظمة ع)إيسيسكو(عقدت م اون بالتع وم٬ الي
موضوع ول ح ة دولي افتراضية دوة ن النيجر٬ ة درة"حكوم والق ة الذكي ات التكنولوجي
ا أفريقي ي ف تدامة مس زراعة أجل ن م الصمود ز"على ومراك ات منظم ع م بالشراكة

والزراعة الذكية التكنولوجيا في  .متخصصة
 

ا أفريقي ارة ق أن ه٬ ل ة كلم ي ف ك المال محمد بن سالم الدكتور للمنظمة العام المدير وأكد
ي البيئ ام النظ ى عل اظ للحف ة والذكي رة المبتك ات التقني تخدام الس ول التح ى إل ة بحاج
ن األم ق وتحقي ة الزراعي ات المنتج ن م كان الس ات احتياج ة وتلبي البيولوجي٬ وع والتن

دد يه ذي ال دهور٬ والت التصحر استمرار أن من محذراً أراضي%46الغذائي٬ ن م
 .القارة
 

الزراعة اد اعتم بر ع ئي٬ البي ام النظ ين تحس ن م ستمكن الذكية التقنيات أن إلى وأشار
التي الجيومكانية٬ التقنيات وتطوير آثاره٬ من والتخفيف المناخ تغير مع للتكيف الذكية٬
تخدام اس ذلك وك رار٬ الق نع ص ي ف اعدة للمس المناسب ت الوق ي ف ة دقيق ات بيان ر توف
المزارعين لتمكين الدقيقة٬ الزراعة في كأداتين االصطناعي٬ والذكاء الضخمة البيانات

الصحي الطعام على المستهلكين حصول وتيسير التكاليف٬ وتقليل النمو تحسين  .من
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لتاريخ الصحفي 08/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األمريكيعنوان االقتصاد قلب في الخضراء التدابير لوضع دوالر تريليونا

الخبر الخبرالخميس-21/01/2021-08/06/1442تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد0العددالكاتب 0تكرار

األمريكي االقتصاد قلب في الخضراء التدابير لوضع دوالر  تريليونا

 

 

البعيد المدى على األميركي االقتصاد قلب في الخضراء التدابير تضع  .واشنطن
الرياض"االقتصادية"  من
 

ا بينم اخ٬ للمن اريس ب اق اتف إلى جديد من المتحدة الواليات تنضم المناخ٬ تغير لمحاربة
الضرر اق بإلح ذر تن ادرة ب ي ف ط٬ النف ب ألنابي خط بناء وقف األمريكي الرئيس يعتزم

لـ وفقا كندا٬ مع  ".الفرنسية"بعالقاته

 
ا قيمته ة البالغ اخ للمن ه خطت المقبل الشهر الكونجرس إلى الديمقراطي الرئيس وسيرفع
األمريكي االقتصاد ب قل ي ف الخضراء دابير الت تضع أن ويفترض دوالر٬ مليار ألفي

البعيد المدى  .على
 

س الرئي ى عل ن يتعي ه أن براء الخ د يعتق ب٬ ترم ة رئاس ن م وام أع ة أربع د بع ن لك
خالل من دولي٬ ال المسرح ى عل المتحدة الواليات مصداقية استعادة أيضا الديمقراطي

عام بحلول الكربون حياد تحقيق كيفية حول ملموسة أهداف  .2050نشر
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ى إل ا خالله يسعى ة قم ي ف تلويثا الدول أكثر قادة لجمع بايدن جو يخطط الغرض٬ لهذا
ا وتعزيزه م دوله ات التزام ة بمراجع اعهم وارد.إقن الم د معه ن م واسكو٬ د ديفي ال وق

بنسبة خفض تحديد إلى المتحدة الواليات يدعو الذي ى45العالمية ة50٬إل المائ ي ف
ام ع ول بحل الحراري اس االحتب ازات غ انبعاثات ام2030من ع تويات بمس ة مقارن

ي"2005 ف ا خصوص ك٬ ذل ى عل ميمها تص دة المتح ات الوالي ر تظه أن م المه ن م
 ".الداخل

 
ق المراف ن م المنبعث ان الميث از غ ى عل صارمة ود قي لفرض الجديدة اإلدارة وتخطط
س للرئي الي االنتق ق الفري م باس متحدث راون ب ال جم ال ق حسبما والغاز٬ للنفط الجديدة

لموقع  .اإلخباري"فوكس"المنتخب
 

ؤون الش تتولى س ة٬ الدولي اخ المن ات مفاوض ي ف واشنطن يري ك ون ج يمثل س ا وبينم
الوطني المستوى ى عل ة البيئ مستشاري يرة كب ارثي٬ مك ا جين ة اول.الداخلي متن ي وف

نحو ى عل ه يمكن إذ لفه٬ س ببه س ذي ال ئي البي الضرر و لمح الخطوات ن م كثير بايدن
ر معايي ن م ب٬ ترم ا عنه ع تراج تي ال ة البيئي وائح الل لة سلس ل تفعي د يعي أن اص خ
ر معايي طرح ع م الصناعي٬ اط النش عن اجم الن واء اله وث تل ى إل يارات الس انبعاثات

حماية مثل عام30جديدة بحلول األمريكية والمياه األراضي من المائة  .2030في
 

ي البيئ الظلم ومعالجة النظيفة الطاقة على قائم اقتصاد وبناء المناخ أزمة بمعالجة ووعد
حد ى إل اإلجراءات ذه ه به وتش الجيد٬ األجر ذات الدائمة الوظائف من ماليين وتوفير

د دة"بعي الجدي راء الخض فقة زب"الص الح ي ف دمي التق اح الجن ا إليه دعو ي تي ال
 .الديمقراطي

 
الشيوخ س مجل ى عل يسيطر ديمقراطي ال الحزب ف دا٬ تعقي ثر أك ور األم تصبح قد هنا
لدى المناخ مستشار بليدسو٬ بول يقول إذ كثيرة٬ باعتراضات يواجه وقد ضئيلة بأغلبية

ة٬ التقدمي ات السياس د معه ي ف وم الي ل ويعم ون٬ كلينت ل بي السابق التحدي"الرئيس إن
ة بالطاق ل يعم ة التحتي نى للب مشروع لتمرير الجمهوريين تأييد على الحصول في يكمن

األمريكية االنبعاثات كبير حد إلى ويقلل  ".النظيفة

 
اء بن ا به م يت تي ال ة الطريق ي ف ة المناخي ود للجه ل الكام دمج ال أن د أك كوف واس ن لك

ا برنامج يجعلها س ا م و ه اد تداما"االقتص يرة٬".مس كب ة والتقني ية السياس ديات فالتح
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وري٬ األحف ود الوق تخدام اس ريع س كل بش ض يخف ال ي ك غوط لض دن باي يتعرض وس
من د لعق ات االنبعاث خفض ى عل المتحدة الواليات ساعد الذي الطبيعي الغاز خصوصا

أساسية ة انتقالي طاقة ويعد ر.الزمن تغي ه في صار ت وق ي ف أيضا م الحك ى يتول ه لكن
ي ف ة رغب عن األمريكي الشعب يعبر وفيما واسع نطاق على بها معترفا ظاهرة المناخ

 .التحرك
 

في امج برن راه وأج الماضي األسبوع صدر ات االنتخاب د بع رأي لل استطالع ر وأظه
وث التل ن م د الح ات سياس دون يؤي زبين الح ال ك ن م اخبين الن ة أغلبي أن ال ي ة جامع

النظيفة الطاقة استخدام وتعزيز  .بالكربون
 

دن باي ات أولوي ن بي ون يك أن ب يج راري الح اس االحتب أن ف النص من ثر أك رى وي
ادر مص ر تطوي ان الثلث د يع ا بينم دا٬ ج ة المهم ك تل ن تك م ل إن ة٬ المهم رس والكونج

جدا عالية أو عالية أولوية يمثل النظيفة  .الطاقة
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لتاريخ الصحفي 08/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر أوروباعنوان يجنب الهواء تلوث سنويا50ًتقليص وفاة ألف

الخبر الخبرالخميس-21/01/2021-08/06/1442تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد15395العددالكاتب 1تكرار

أوروبا يجنب الهواء تلوث سنويًا50تقليص وفاة  ألف

 
 
 
 
 
 
 

األوسط«:لندن-باريس  »الشرق
ة العالمي الصحة ة منظم من به الموصى الحد إلى الهواء تلوث مستويات تقليص يجنب

وفاة من أوروبا ة50في حديث دراسة ه أظهرت ا م حسب سنويا٬ شخص ير.ألف وتش
ن ماليي بعة س ن م ثر أك ى عل يقضي الهواء تلوث أن إلى العالمية الصحة منظمة أرقام

ل العم عن كثيرة تغيّب وحاالت أمراضا يسبب كما العالم٬ في سنويا وتوصي.شخص
ر بقط ة الدقيق يمات الجس دل مع ى يتخط أال ب ة توى2.5المنظم مس تر 10ميكروم

و سنويا٬ المكعب المتر في دل40ميكروغرامات كمع المكعب تر الم ي ف ميكروغراما
الفرنسية الصحافة وكالة حسب النيتروجين٬ أكسيد ثاني لتركيز  .سنوي

 
ة مجل ا نتائجه رت نش تي ال ة الدراس بت ال«واحتس جورن ث هيل تري بالني ت »النس

ة أوروبي ة مدين ف أل ي ف ات الملوث من النوعين بهذين المتصلة المبكرة ولفت.الوفيات
ادي تف ح يتي ة العالمي الصحة منظمة توصيات احترام أن إلى اة51213الباحثون وف

نويا س رة ذه.مبك ه إن ة العام حة للص لونة برش د معه ن م ن نيوفنهويس ارك م ال وق
الهواء«الدراسة لتلوث للتصدي جهود من يكفي ما تبذل ال كثيرة مدنا أن  .»تظهر

 
و ب ة منطق كان س ان ك إذ دن٬ للم ا تبع واء اله وث بتل لة المتص ات الوفي دد ع ف ويختل

االت الح ذه ه راء ج ررا تض ثر األك يكيا وتش دا وبولن ة ت.اإليطالي كان ل٬ المقاب ي وف
و وأول ويدية الس ا وأومي ة النرويجي و ترومس ة ومدين ك ريكيافي لندية اآليس مة العاص
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المخاطر ذه له عرضة األقل دل٬.الفنلندية المع ي دن84وف الم كان س ن م ة المائ ي ف
ة الدقيق يمات الجس ن م تويات مس ى إل ون تر2.5(معرض ك)ميكروم تل ن م ى أعل

و العالمية٬ الصحة منظمة من بها النيتروجين9الموصى أكسيد لثاني المائة  في
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لتاريخ الصحفي 08/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر سواها”عنوان أحد ما سابقة مسوين معيض على..”عيال غداء مأدبة يقيم سناب مشهور الوضيحي“شاهد ”مها

الخبر الخبرالخميس-21/01/2021-08/06/1442تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد1184العددالكاتب 1تكرار

سواها” أحد ما سابقة مسوين معيض مشهور..”عيال شاهد
على غداء مأدبة يقيم الوضيحي“سناب  ”مها

 

المرصد  :صحيفة

حيوان يحاصرون وهم فيديو مقطع األشخاص من عدد الوضيحي“وثق ا ادر”المه الن
عرعر منطقة في خيمة داخل لالنقراض  .والمعرض

 

مشاهير أحد النعيم٬ مطلق المواطن شات“وقال الفيديو”سناب مقطع الوضيحي“:في
ا..هذا م سابقة ومسوين ذابحينه معيض رعيال باك دهم عن داء الغ واها٬ س أحد ر عم

 .”السبت
 

بتاريخ”النعيم“وأكد كان الذي الفيديو مقطع ام1442/6/2في أي ة أربع ل قب أي هـ
بقوله الغداء٬ لمأدبة الموعد الساعة“:على السبت يحييكم..باألدية10بكرة  .”هللا
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وان حي ع م األشخاص ؤالء ه تصوير اء أثن ة قريب ة زاوي ن م اني٬ ث ديو في مقطع وفي
الوضيحي“ ذكر”المها واحد“أنهم”النعيم“النادر٬ ذابحين ساعة  .”كل

 

فيديو  شاهد
 

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/01/WhatsApp-Video-2021-01-19-at-11.54.49-PM.mp4?_=1 
 

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/01/WhatsApp-Video-2021-01-19-at-11.56.43-PM.mp4?_=2 
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لتاريخ الصحفي 08/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الغزالعنوان وليمة فيديو مزارع:مصادر..بعد تربية الوضيحي أن وتبيَّن حقَّقت المعنية الجهات

الخبر الخبرالخميس-21/01/2021-08/06/1442تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد3505العددالكاتب 1تكرار

الغزال وليمة فيديو وتبيَّن:مصادر..بعد حقَّقت المعنية الجهات
مزارع تربية الوضيحي  أن

 

اإللكترونية سبق  الرياض-صحيفة

ادر مص فت بق"كش ل"س التواص ائل وس بر ع داول المت ديو الفي ع مقط يل تفاص
غزال ى عل داء غ وليمة إقامة على عزمهم يعلنون أشخاًصا فيه ظهر الذي االجتماعي٬

 .وضيحي

ه وأحالت الفيديو٬ في ظهر الذي الشخص األمنية الجهات استدعت فقد للمعلومات٬ ووفقًا
ه وأن ة٬ خاص ة محمي ن م زال الغ تروا اش خاص األش أن ح واتض ة٬ المختص ات للجه

صيده يتم ولم مزارع٬  .تربية
 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/FLA0TXEE-y8 
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لتاريخ الصحفي 08/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر و..جازانعنوان منجد بجبل السقيا صهاريج توقف من ترد"المياه"شكاوى ال

الخبر الخبرالخميس-21/01/2021-08/06/1442تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

و..جازان منجد بجبل السقيا صهاريج توقف من ترد"المياه"شكاوى  ال

للمواطنين معاناة في  تسبب

 

المواسي  الرياض-محمد

ر عب اه المي دادات إم انقطاع من جازان٬ بمنطقة هروب بمحافظة منجد جبل سكان شكا
للمواطنين معاناة في تسبب ما شهر؛ من أكثر منذ السقيا  .صهاريج

 
باب ألس شهر ل قب ل للجب اه المي إيصال عن ت توقف السقيا صهاريج إن مواطنون وقال

كبيرة بمبالغ الخاص حسابهم على صهاريج لشراء دفعهم ما واضحة؛  .غير
 

مشروع انقطاع من تذمرهم بجازان هروب بمحافظة منجد مركز أهالي من عدد وأبدى
يرة٬ كب الغ وبمب الخاص ابهم حس ى عل قيا الس ى إل اضطرهم ا م مستمر؛ كل بش قيا الس
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ر أكث ذ من م عنه انقطع ذي ال قيا الس مشروع ع م معاناتهم وإنهاء مشكلتهم بحل مطالبين
شهرين  .من

 
ي ف م له المتكررة لوعودها بجازان المياه مديرية تنفيذ عدم من استياءهم األهالي وأبدى

حلول  .إيجاد
 
رد"سبق" دون أسبوع من أكثر منذ بجازان المياه خدمات باسم المتحدث مع تواصلت
 .منه

70


