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لتاريخ الصحفي 19/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البانعنوان وشجرة الخضراء السعودية

الخبر الخبرالخميس-29/07/2021-19/12/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الكرتالكاتب الناصر الرصد23572العددعبد 1تكرار

البان وشجرة الخضراء  السعودية

 
 

الكرت علي بن الناصر  عبد

ر األمي د العه ولي سمو عنهما أعلن اللتين السعودية العربية المملكة مبادرتي أن شك ال
سلمان بن هللا-محمد الخضراء“وهما-وفقه األخضر”و”السعودية األوسط ”الشرق

المستوى ة عالي داف أله ه٬ ل حدود ال يراً كب طموحاً وتمثل هامة استراتيجية أبعاد ذات
ي البيئ وث التل ة ومكافح األراضي تدهور ومقاومة النباتي الغطاء ورفع الطبيعة لحماية
اة الحي ة وحماي اخ المن ى عل اظ والحف ون الكرب اث انبع ل لتقلي راري الح اس واالحتب

السعودية…البحرية ة بالبيئ لمان س بن محمد األمير من الكبير االهتمام تعكس والمبادرة
الشديد وحرصه عليهاوالعالمية  .للحفاظ

 

نصت وقد المستقبلية٬ خطتها ضمن المملكة به اهتمت أساسي نظام البيئة حماية أن كما
تمتاع االس من الجميع ليتمكن وتهيئتها والجزر والمحميات الشواطئ حماية على الرؤية

 .بها
 

نقالت ق يحق ا بم ي وعمل علمي بأسلوب ة حثيث وخطوات موفقة بجهود الدولة وتسعى
ن م ل لك ة ونظيف آمنة صحية بيئة إليجاد جيد بشكل البيئة لحماية اإلطار هذا في نوعية

اء األحي من ومياهها أراضيها على وإدارة.يعيش وث التل ن م الحد ى عل ل بالعم ك وذل
المعالجةالمخلفات للمياه األمثل واالستثمار التصحر ظاهرة ومقاومة النفايات  .وتدوير

 

اً دولي تنسيقاً تتطلب العالم في تشجير إعادة برنامج أكبر تعد التي النوعية المبادرة وهذه
اظ للحف ون الكرب اث انبع ل وتقلي وث التل ة ومكافح األرض ة لحماي ة القادم نوات الس في

المناخ  .على
 

المستهدف ة زراع ة50ولعل المطلوب النتيجة ق يحق ة المنطق دول ي ف جرة ش ار ملي
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هللا وقفزات.بإذن عادية غير نقالت بالدنا ستحقق الحكيمة واالدارة القوية اإلرادة ومع
زراعة خالل من النباتي الغطاء وزيادة الدولة في المحمية المناطق نسبة برفع سريعة

ات10 الجه ع م واطنين الم ع جمي ن م يراً كب اً تعاون ب يتطل ر أم وهو شجرة مليارات
األشجار عن تبحث ة المعني الجهات أن شك وال المنشود الهدف إلى للوصول الرسمية

ا بالدن ي ف تزراعها الس دنا عن ات للبيئ ة ام.المالئم االهتم ن المستحس ن م ون يك د وق
شجرة “البان“بزراعة ٍو”المورينقا” نح على المعجزة الشجرة اسم عليها يطلق والتي

هلية والس الصحراوية ة المملك بيئات لبعض مالءمتها أهمها لعل أسباب٬ لعدة جداً كبيٍر
عناية كثير وال ماء وفرة إلى تحتاج ال وكونها نموها٬ وسرعة من!والساحلية٬ واألهم

عالية وغذائية دوائية قيمة ذات ألنها ى.ذلك األول ون تك ألن ا أهميته حسب تُرّجح وقد
المملكة في زراعتها المطلوب األشجار  .بين

 
alnasser1956@hotmail.com 
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الخبر تفاصيل

الخبر النباتي"عنوان الغطاء لتنمية الوطني بالقنفذة"المركز المانجروف وزراعة إنتاج مشروع يطلق

الخبر الخبرالخميس-29/07/2021-19/12/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 8تكرار

النباتي" الغطاء لتنمية الوطني إنتاج"المركز مشروع يطلق
بالقنفذة المانجروف  وزراعة

 
 

 واس-القنفذة
وزراعة اج إنت مشروع التصحر ة ومكافح النباتي الغطاء لتنمية الوطني المركز أطلق

ة)المانجروف(الشورى المكرم ة مك ة بمنطق القنفذة محافظة بسواحل األحمر ,بالبحر
والزراعة والمياه البيئة وزارة لدور استكماالً  .وذلك
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عن تزيد مساحة على مشتل إنشاء إلى المشروع اج12ويهدف وإنت ع٬ مرب تر م ف أل

من ر365أكثر األحم البحر وسط زراعتها وإعادة المانجروف٬ شجر من شتلة ألف
الـ تقارب مساحة مربع365على متر  .ألف

 
تنوعها لتعزيز الساحلية البيئات في ستستمر التشجير مشروعات أن إلى المركز وأشار

 .األحيائي
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لتاريخ الصحفي 19/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الدرعية"عنوان الدرعية"بوابة في النباتية المشاريع في للتعاون تفاهم مذكرة توقعان للنباتات السعودية والجمعية

الخبر الخبرالخميس-29/07/2021-19/12/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

الدرعية" مذكرة"بوابة توقعان للنباتات السعودية والجمعية
الدرعية في النباتية المشاريع في للتعاون  تفاهم

 

 واس-الرياض
بهدف ات٬ للنبات السعودية ة الجمعي ع م اهم تف ذكرة م الدرعية بوابة تطوير هيئة وقعت
ونشر ة٬ التاريخي ة بالدرعي ة النباتي االت بالمج الخاصة اريع المش ر تطوي ي ف اون التع
أول ر تطوي ي ف اهمة والمس الخضراء٬ احات والمس ات النبات ة بأهمي ي المجتمع الوعي
ي الت اريع المش من ض ة٬ الدرعي ة محافظ ي ف ة المحلي ات بالنبات ة خاص ة وطني ة حديق

الهيئة  .تنفذها
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ة الدرعي ة بواب ر تطوي ة هيئ ه تولي ذي ال ير الكب ام االهتم ظل ي ف اهم التف ذكرة م وتأتي
ة؛ خالب ة طبيعي بيئة ذات التاريخية الدرعية أن خاصة الخضراء٬ والمساحات بالنباتات

نحو تأهيل التطويرية مشاريعها من األولى المرحلة تشمل وادي2حيث ن م مربع كلم
دة٬ جدي مشي ارات مس اء وإنش ة٬ المنطق ي ف ة القديم والمزارع النخيل وبساتين حنيفة٬
ذه به تمتاع لالس زوار وال ياح للس وح مفت ع موق ة بمثاب وادي ال ون ليك نزه٬ للت اطق ومن

الطلق الهواء في الطبيعية  .المناظر
 

م وتقدي اتي٬ النب ال المج ي ف ة الدرعي ر تطوي ى عل انبين الج ن بي اهم التف ذكرة م ز وتُرك
ة بواب روع مش مع ق يتواف ا بم ات٬ النب م عل ي ف ة والتقني ة العلمي والدراسات اث األبح
برات الخ ادل تب ى إل افة إض فار؛ ص وادي روع ومش ة حنيف وادي روع ومش ة الدرعي

المعرفة ومصادر والبيانات  .والمعلومات
 

ة أهمي ي٬ الهزان يرة من ات للنبات السعودية الجمعية إدارة مجلس رئيس أكدت جهتها من
ي الت اريع المش أن خاصة ة٬ الدرعي ة بواب ر تطوي ة هيئ ع م اإلستراتيجية الشراكة هذه
ي المحل توى المس ى عل دة الرائ اريع المش أكبر من تعّد المملكة جوهرة في الهيئة تنفذها
اس انعك امية٬ س داف أه ن م ه تحمل ا وم تراتيجية٬ اإلس الشراكة هذه تعّد كما والعالمي٬
الدرعية في عليها والحفاظ المحلية النباتات لحماية الجانبان يوليه الذي الكبير  .لالهتمام

 
للنباتات السعودية الجمعية ي,واعتمدت ف المتخصصة ة الربحي ير غ ى األول ة المنظم

ادة القي م دع ن م اً انطالق وأنشئت األوسط٬ الشرق ي ف ة والمحلي ة البري النباتات حماية
والشرق الخضراء٬ السعودية ادرة مب ا أهمه ادرات المب ن م دد ع إطالق د بع ة الحكيم

وزراعة األخضر٬ شجرة50األوسط  .مليار
 

دف ات"وته للنبات عودية الس ة ة"الجمعي والمحلي ة البري ات النبات ى عل اظ الحف ى إل
ف المتاح ر وتطوي اء إنش ي ف اهمة المس الل خ ن م ا وتنميته راض االنق ن م ا وحمايته
ات الجامع ع م اون بالتع اث واألبح ات الدراس داد وإع ة٬ المملك ي ف ة النباتي دائق والح
المملكة في وتنميتها النباتات حماية بأهمية الوعي نشر إلى إضافة األبحاث٬  .ومراكز

 
التوسع ى عل قائم حضري٬ حياة نمط تتبنى الدرعية بوابة تطوير هيئة أن بالذكر جدير
ة٬ البيئي ايير المع تراعي تي ال والتصاميم ة المفتوح والساحات الخضراء المساحات في

6



ون ة"لتك المملك رة ث"جوه حي الم٬ الع ي ف اني اإلنس ع التجم اكن أم م أه ن م دة واح
بطول وممشى مشجرة٬ وشوارع خالبة٬ طبيعية بإطالالت الخارجية الساحات صممت

لركوب3 ار ومس ي٬ طبيع ل تظلي ع م اريخي٬ الت ة حنيف وادي ى عل يطل كيلومترات٬
مفتوحة متاحف ومنطقة الطلق٬ الهواء في ومطاعم للدراجات٬ وآخر  .الخيل٬
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لتاريخ الصحفي 19/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر توقفعنوان البيئي لألمن الخاصة لها)25(القوات المخصصة األماكن غير في النار بإشعال لقيامهم البيئة لنظام مخالفًا

الخبر الخبرالخميس-29/07/2021-19/12/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 23تكرار

توقف البيئي لألمن الخاصة البيئة)25(القوات لنظام مخالفًا
لها المخصصة األماكن غير في النار بإشعال  لقيامهم

 
 

 واس-الرياض
البيئي لألمن الخاصة القوات منهم)25(أوقفت البيئة٬ لنظام و)14(مخالفًا مواطًنا

إشعال)11( ات مخالف وا ارتكب ة٬ واليمني تانية والباكس المصرية الجنسيات من مقيًما٬
بالسودة الوطني عبدالعزيز الملك بمتنزه لها المخصصة األماكن غير في  .النار
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ة كاف ة النظامي اإلجراءات ق تطبي م ت أنه المالكي رائد الرائد الرسمي المتحدث وأوضح
ن األماك ير غ ي ف ار الن عال إش ة عقوب أن ا مبيًن ة٬ المعني ات الجه ن م الفين المخ ق بح

إلى تصل غرامة  .لایر)3000(المخصصة
 

ة الفطري اة الحي أو ة البيئ ى عل داًء اعت ل تمث حاالت أي عن اإلبالغ على الجميع وحث
رقم ال ى و)911(عل اض٬ والري ة المكرم ة مك تي ي)996(و)999(بمنطق ف

المملكة مناطق  .جميع
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لتاريخ الصحفي 19/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مزاد12عنوان خطة تناقش حكوميا األحساء«جهازا »تمور

الخبر الخبرالخميس-29/07/2021-19/12/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17576العددالكاتب 1تكرار

مزاد12 خطة تناقش حكوميا األحساء«جهازا  »تمور
 

 

العويس  األحساء-محمد

تعدادات12ناقش واالس ة التنفيذي ة الخط أمس٬ اء٬ األحس محافظة في حكومًيا جهاًزا
اء األحس ور تم صرام موسم مزاد إلطالق والتنظيمية٬ منتصف2021الخدمية د بع ٬

للتمور عبدهللا الملك مدينة في المقبل٬ أغسطس اء٬»كاكد«شهر األحس ة ألمان ة التابع
وعضوية اء األحس محافظة برئاسة ة٬ العالق ذات ات الجه اء٬«وتكاملت األحس ة أمان

ة البيئ وزارة ب مكت ري٬ لل ة العام ة المؤسس اء٬ األحس ة غرف ل٬ فيص ك المل ة جامع
ل للنخي ني الوط ز المرك ل٬ النخي اث أبح ز مرك ارة٬ التج وزارة ة٬ والزراع اه والمي
ارك والجم ريبة والض اة الزك ة هيئ رع ف دواء٬ وال ذاء للغ ة العام ة الهيئ ور٬ والتم

لإلحصاء العامة الهيئة فرع  .»باألحساء٬
 

م األحساء أمين ات.وأوضح الجه ة كاف ع م ة المتكامل ة التنفيذي اللجان أن المال٬ عصام
ور التم ات وكمي زارعين الم تقبال اس ي ف المتبعة اآلليات حددت العالقة٬ ذات الحكومية
ا كورون يروس ف ن م ة الوقائي دابير والت االحترازية اإلجراءات تطبيق ظل في الواردة٬
ر لمعايي ة المطابق ة الكرتوني وات العب ي ف التمور ة تعبئ ى عل د التأكي ذلك وك تجد٬ المس
ور التم ة لمكان دعيما وت رام٬ الص م لموس ة التطويري وات للخط زا تعزي ة البيئ حة ص

والتداول والسعر الجودة حيث من  .باألحساء

تصاعد من ق تحق ا م نظير أتي ت ور التم صرام م موس م تنظي تمرارية اس أن وأوضح
قطاع وتشجيع ع٬ البي ات آلي م وتنظي للمزاد٬ الشرائية القوة من المزيد جذب في إيجابي
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ومنتجي زارعين الم ن بي روابط ال ق وتوثي برات الخ ادل تب ى عل ور التم وتصنيع إنتاج
التمور  .ومصنعي

 
المال ع:وأضاف طاب ق وف م يت للتمور عبدهللا الملك مدينة في التمور موسم مزاد تنظيم

ة مقنن ات آلي بر ع زاد الم احة س ى إل ا ودخوله ات المركب ويج تف ة عملي ي ف لي تسلس
مساحتها تبلغ مظلة وسط ات30ومدروسة المركب دخول ب ك ذل دأ ويب مربع٬ متر ألف

ام قي م ث ن وم الجودة٬ بر مخت لدخول عشوائية عينات أخذ بعد المزارع بيانات وتسجيل
المستوى وتحديد التمور بفحص متخصصة مبدئية  .لجنة
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لتاريخ الصحفي 19/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المنطقةعنوان امير سمو بالمحافظة..برعاية الرابع التمور مهرجان يدشن العقيق محافظ

الخبر الخبرالخميس-29/07/2021-19/12/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد1394العددالكاتب 1تكرار

المنطقة امير سمو التمور..برعاية مهرجان يدشن العقيق محافظ
بالمحافظة  الرابع

 

الباحة  :أنباء

ر أمي دالعزيز عب ن ب سعود ن ب ام حس دكتور ال ير االم ي الملك السمو احب ص ة برعاي
الباحة هللا(منطقة ن)حفظه ب ير مس ن ب الم س تاذ االس ق العقي ة محافظ محافظ افتتح ٬

ن م ترة الف خالل ام يق ذي وال ع الراب التمور مهرجان هـ18/12/1442طواله
 هـ20/12/1442الى

 

مستمعاً التمور٬ من معروضاته وشاهد المهرجان أروقة داخل طواله بن تجول وقد هذا
ان جمع دس المهن العقيق ب ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت دير م ن م شرح ى إل
ز تجهي م ت أنه إلى مشيراً المتعددة٬ التمور أنواع من ومايحتويه المهرجان عن الرفاعي

بالمهرجان30 ام يق وسوف ل٬ النخي ائل وفس منتجات لعرض زارعين للم للبيع منفذاً
للتمور خاص  .حراج
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اه والمي ة البيئ وزارة ل وركن الزراعي باإلرشاد خاص ركن على المهرجان اشتمل كما
اص خ رة٬وركن المبتك ومي البرش ات لمنتج ن ورك وية العض ات والمنتج ة والزراع

المنتجة يقارب.باألسر ما تضم المحافظة أن العقيق محافظ وبين ة135هذا نخل ألف
من أكثر على يقارب1650موزعة ما سنوياً تنتج ور35مزرعة التم من طن ألف

والسري والخضري٬ الُصفري٬  .أشهرها
 

المستمرة وتوجيهاته الباحة منطقة أمير سمو ومتابعة اهتمام على العقيق محافظ أكّد كما
بالزراعة ام االهتم ى عل سموه حرص إلى مشيراً عام٬ كل في المهرجان وتطوير لدعم
ادة زي ه في ا لم والمزارعين الزراعة دعم وضرورة المنطقة ألهالي أهمية من تمثله لما
ة رؤي ة المملك ة لرؤي اً وفق تدامة المس ة التنمي ق يحق وبما بالمنطقة الزراعية المنتوجات

2030.. 
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لتاريخ الصحفي 19/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر جاكرندا1888عنوان شجرة

الخبر الخبرالخميس-29/07/2021-19/12/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7608العددالكاتب 1تكرار

جاكرندا1888  شجرة

 
 

 الوطن:نجران

دير م نجران«رعى م ادرة»تعلي مب م٬ التعلي نى مب ي ف أمس٬ اال٬ عق صالح ن ب د فه ٬
ع»جاكرندا«شجرة1888زراعة م اون بالتع أتي ت تي ال البرامج٬ أحد من وغيرها

المنطقة في السرطان مرضى  .جمعية
 

14



مريض كل دد بع زرع ت أن ب دا عه قطعت ا أنه سوار٬ آل قناص الجمعية٬ رئيس وأكد
البالغ أخضر1888سرطان٬ شجرا  .مريضا٬

 
سوار«وأوضح األشجار»آل ذه ه زرع من أن مواطن كل يعي أن المبادرة هدف أن

مركز لتأسيس بداية هي المبادرة هذه أن إلى الفتا السرطان٬ مرضى األمل٬ صانعو هم
السرطان مرضى لخدمة وموظف٬ مواطن كل فيه يشارك الذي المبكر٬  .الكشف

15



 

لتاريخ الصحفي 19/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والفواكهعنوان الخضروات الستيراد جديدة ضوابط محرم..تطبيق في

الخبر الخبرالخميس-29/07/2021-19/12/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد21281العددالكاتب 1تكرار

والفواكه الخضروات الستيراد جديدة ضوابط محرم..تطبيق  في

الجودة وضبط المحلي اإلنتاج  الستدامة

 

الناشري  جدة-حسن
 

ة اآللي الق الط د موع ل المقب رم مح ة بداي ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ددت ح
والفواكه الخضروات الستيراد الجديدة  .والضوابط

 
ت الجودة٬:وقال بط وض ي٬ المحل اج اإلنت استدامة م دع ى إل دف ته دة الجدي ة اآللي أن

ن األم ز لتعزي ة الطازج ه والفواك الخضروات دفق ت واستمرار النباتية٬ الثروة وحماية
 .الغذائي

 
ناف األص د تحدي منت تض دة الجدي وابط الض أن ة حديث يل تفاص ي ف وزارة٬ ال دت وأك

16



م وتنظي ة٬ المحلي السوق اج احتي حسب تيراد٬ االس رخصة ي ف توضع تي ال والكميات
تيراد االس وأذون تراخيص ال إصدار ومتطلبات والنقل٬ المساندة ى.الخدمات إل يرة مش

ج الخلي دول ل اون التع س مجل دول ب ي الزراع ر الحج ام نظ ى عل دت اعتم ة اآللي أن
على نص الذي ترخيص»:العربية٬ بموجب إال الدولة بدخول شحنة ألي السماح عدم

المصدر د البل ي ف المختصة السلطات ن م صادرة ة نباتي صحة وشهادة تيراد ٬»االس
اون التع س مجل دول ب الزراعي الحجر لنظام المملكة في التنفيذية الالئحة إلى باإلضافة

ى عل تنص والتي العربية٬ الخليج أو«:لدول ات نبات تيراد اس ي ف ترغب تي ال ة الجه
بطلبها التقدم استيراد إذن تتطلب النباتية٬ الصحة للوائح خاضعة مواد أو نباتية منتجات

ة المختص لطات الس ى ة»إل النباتي حة الص دابير ت ة لهيئ ة الدولي ايير للمع ارة وإش ٬)
CPM(المستوردة السلع على اشتراطات وضع للدول تتيح  .التي

 
ام ألحك الفواكه الخضروات شحنات مطابقة اشترطت الجديدة اآللية أن الوزارة٬ وبينت
وزارة٬ ال ن م المعتمدة والمواصفات الفنية واللوائح الخليج٬ لدول الزراعي الحجر نظام
الشحنات بفسح مح يس ن ل تيراد االس رخيص ت صالحية اء انته ال ح ي ف ه أن موضحة
باإلضافة ترخيص٬ لكل وفقاً المستوردة الكميات من التحقق للوزارة يحق كما الواردة٬

التصدير بلد في وبائية أمراض ظهور حال في الشحن إيقاف  .إلى
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لتاريخ الصحفي 19/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العهدعنوان ولي مهرجان في المشاركة للهجن متقدمة بيطرية خدمات

الخبر الخبرالخميس-29/07/2021-19/12/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد23572العددالكاتب 1تكرار

العهد ولي مهرجان في المشاركة للهجن متقدمة بيطرية  خدمات

 

 البالد-الطائف

للهجنوقف دولي ال اد االتح ام ع ن أمي للهجن السعودي اد اإلتح إدارة س مجل عضو
البلوي٬ المتقدمة.محمد البيطرية الخدمات للهجنعلى السعودي اد االتح دمها يق التي

في العهد ولي مهرجان في دللمشاركين األح وم ي ق تنطل التي الثالثة ذي29نسخته
الموافق1442الحجة للهجن2021أغسطس٬8 السعودي االتحاد من بتنظيم  .م٬

 

النسخة خالل ن م للهجن السعودي اد اإلتح دم ةويق بيطري خدمات للمهرجان ة الثالث
ا عالمي ة ل.متقدم تمث خاصة ة بيطري مجموعة ع م اون ريبالتع بيط فى مستش بر أك

18



العالم في  .متكامل
 

دان مي ي ف ة البيطري برات والمخت المستشفى ٬ ن للهج دولي ال اإلتحاد ام ع ن أمي د وتفق
بالطائف تتضمن.الهجن تي وال الهجن لمالك ة المقدم ة البيطري دمات الخ على واطلع

ة البيطري دمات الخ ف ة.مختل المتقدم ة الجراحي ات والعملي ل والتحالي ات كالفحوص
واألشعة العقم  .وعالجات
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لتاريخ الصحفي 19/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر موافقتها"البيئة"عنوان بدون زراعية أراضٍ على مخططات بيع من تحذِّر

الخبر الخبرالخميس-29/07/2021-19/12/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 43تكرار

بدون"البيئة" زراعية أراٍض على مخططات بيع من تحذِّر
 موافقتها

 
 
 
 
 
 
 

 

 واس-الرياض
ن م ات إعالن ود وج رًا مؤخ ت الحظ ا أنه ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة حت أوض
أراٍض ى عل أُعدت مخططات ع بي عن راد٬ واألف ة العقاري ب والمكات الشركات بعض
ؤون الش وزارة ن م ة للتجزئ ات المخطط اد اعتم أو وزارة٬ ال ة موافق دون ب ة٬ زراعي

واإلسكان والقروية  .البلدية
 

20



دُّ تع الخطوة ك تل أن اللحيدان٬ صالح المهندس والمساحة لألراضي الوزارة وكيل وأكد
رقم الوزراء مجلس بقرار للتجزئة المعتمدة للضوابط اريخ)119(مخالفة /19وت

ة4/1437 البيئ وزارة ن بي يق بالتنس دت أع تي ال ة واآللي وابط الض ذلك وك ٬ هـ
واإلسكان والقروية البلدية الشؤون ووزارة والزراعة  .والمياه

 
أي ع بي عن اع االمتن بضرورة واألفراد٬ العقارية والمكاتب بالشركات اللحيدان وأهاب
المخططات اد اعتم ى إل ا دع ا كم وزارة٬ ال ة موافق دون ب ة زراعي أرٍض ى عل مخطط

واإلسكان والقروية البلدية الشؤون وزارة قبل من  .للتجزئة
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لتاريخ الصحفي 19/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بعنوانعنوان عمل لين"ورش ولساٌن طليق بعسير"وجهٌ البيئة وزارة بفرع

الخبر الخبرالخميس-29/07/2021-19/12/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

بعنوان عمل لين"ورش ولساٌن طليق البيئة"وجٌه وزارة بفرع
 بعسير

 

 متابعات-عسير

ة منطق ير ام طالل بن تركي االمير الملكي السمو صاحب من الكريمة التوجيهات وفق
وان,عسير بعن ل عم ٬ورشة ير عس ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة فرع أقام
ن" لـيــ ان ولـســ ق طــلـيــ ه ة"وجـــ بأهمي رع الف وبي منس ة توعي ى ال دف ته تي وال

منها المعتادة حتى والمناسبات األحوال جميع في الحسن واللباس ة,المظهر اهمي ذلك ك
الحـسن والملـقـى الوفادة العمل,حسن ان مك ي ف ة الهوي ى عل اظ الحف ل,وايضا وتمثي

خارجه او العمل مقر داخل سواء يليق بما الوزارة  .فرع

دهللا عب دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م ام ق رى اخ ة جه من
االدارة اعضاء وبقية المؤسسي التميز ادارة مدير السهلي سامي االستاذ بتكريم الويمني

م عمله اداء ي ف يزهم تم نظير ك وذل الفرع ة,ب كاف ريم تك ى عل حرصه ني الويم د وأك

22



الفرع في المميزين يز,الموظفين المم ل العم اداء لمواصلة لهم مهما حافزا ذلك ,كون
ني الويم دس المهن ن م تغربه مس ير الغ البادرة بهذه سعادتهم المكرمون اكد ي,فيما والت

المسئولين ثقة عند ليكونوا والعطاء الجهد من المزيد لتقديم بالتأكيد  .تدفعهم
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لتاريخ الصحفي 19/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األحدعنوان الروبيان موسم للمخالفين10و..انطالق غرامة لایر آالف

الخبر الخبرالخميس-29/07/2021-19/12/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد17576العددالكاتب 1تكرار

األحد الروبيان موسم للمخالفين10و..انطالق غرامة لایر  آالف

الصيادين لدعم والوقت الجهد تختصر إلكترونية  خدمات

 

 

المطيري.م  عامر

المسري  الدمام–أحمد

لعام الروبيان صيد موسم أغسطس٬ من األول القادم األحد يوم صباح .م2021ينطلق
العربي الخليج مياه من الشرقي  .بالساحل

 
م ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة فرع عام مدير رع.وأوضح الف أن المطيري٬ امر ع

تمضي وزارة ال أن ى إل يًرا مش للصيادين٬ ه خدمات ديم لتق اهز ج المعنية إداراته بجميع
24



من ا له الوصول ن ويمك هولة٬ وس ًرا يُس أكثر لتصبح خدماتها ألتمتة متسارعة بخطى
ي الت ة اإللكتروني الخدمات أهمها ومن وسهولة٬ يسر بكل الساعة مدار وعلى مكان أي

والوقت الجهد عليهم  .تختصر

أفضل  موسم
م روبيان.وأفاد بموسم نستبشر أننا إال كورونا جائحة أزمة من وبالرغم بأنه المطيري

الفرصة ه إلعطائ دف ته ان الروبي صيد حظر ترة ف أن ى إل يًرا مش ابقه٬ س ن م أفضل
بالصيد تنزافه اس ن م والحد اإلستراتيجي٬ مخزونه على المحافظة إلى إضافة للتكاثر٬

 .الجائر
 

ا يري«ودع ة»المط بالالئح د والتقي يد٬ للص المحدد اريخ بالت تزام االل ى إل يادين الص
االقتصادي ورد والم ة الوطني الثروة هذه استدامة على للمحافظة الصيد؛ لنظام التنفيذية
تصل تي ال ة المالي ة والغرام ة للعقوب ُعرضة يكون س ك ذل يخالف َمن أن مؤكًدا المهم٬

 .آالفلایر10إلى
 

سليمة  طرق

م بالقطيف السمكية الثروة أبحاث مركز عام مدير حظر.وأكد موسم أن الشويرد وليد
لمحصول الفرصة اء إعط ه من دف اله العربي الخليج من السعودية المياه في الروبيان
تمرار واس ان الروبي مخزون وجود استمرار أجل من الطبيعي والنمو للتكاثر الروبيان
ا يقطنه تي ال ة البيئ ة وحماي ليمة الس الطرق ب يده ص إدارة ق طري ن ع اج اإلنت ة عملي

 .المخزون
 

دد»الشويرد«وحث بع االلتزام على روبيان صيد رخصة يمتلكون الذين 4الصيادين
ك ذل الف يخ َمن أن ى إل يًرا مش ان٬ الروبي صيد مع مصاحب أقصى كحد سمكة سالت

والغرامة للعقوبة ُعرضة  .سيكون
 

الغربي  الساحل

العام هذا في الروبيان موسم أن د2021يُذكر األح وم ي فجر ق ينطل سوف /1/8م
ق2021 المواف ج22/12/1442م الخلي اه بمي رقي٬ الش احل الس ى عل ٬ هـ

ن اإلثني ينتهي أن على ق31/1/2022العربي٬ المواف 28/6/1443٬م٬ هـ
لمدة يستمر من6إذ ي الغرب الساحل على وانتهاؤه الموسم تدشين يختلف بينما أشهر٬
األحمر  .البحر

25



سابقه من أفضل بموسم  توقعات
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لتاريخ الصحفي 19/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والزراعة«عنوان مواشٍ»البيئة استيراد إذن على الحصول شروط تحدد

الخبر الخبرالخميس-29/07/2021-19/12/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2893العددالكاتب 1تكرار

والزراعة« مواٍش»البيئة استيراد إذن على الحصول شروط  تحدد

 

الوطن  :متابعات-أضواء

ة خدم ى عل الحصول وآلية ومتطلبات اشتراطات والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة بينّت
الخيلية والفصيلة وأبقار وماعز أغنام من مواٍش استيراد إذن  طلب

 
والشركات واطنين للم ة الخدم هذه تسمح اإللكتروني٬ موقعها عبر الوزراة٬ وأوضحت

التالية الشروط توافر حالة في مواٍش استيراد إذن على والحصول الموافقة  :طلب
 

  

التعاون مجلس دول في البيطري الحجر قانون مع مستوردة شحنة كل تتوافق أن ينبغي
اإلدارية والتوجيهات الصلة ذات والوزارات التنفيذية والئحته  الخليجي٬

 
أصل تفقيس والبيض واحد يوم بعمر الطيور من مستوردة شحنة كل يصاحب أن يجب

البيطرية الصحية  الشهادات
 

ة الحكومي لطات الس عن الصادرة أ المنش هادة ش توردة مس شحنة كل يصاحب أن يجب

27



دول ن م أي أو السعودية ة العربي ة المملك فارة س ن م ومصدقة المصدرة٬ دان البل ي ف
الخليجي التعاون  مجلس

 
شحن من األقل على واحد شهر قبل االستيراد إذن على الحصول المستورد على يجب

قبل الصحي الحجر إلى وتقديمها وصولها15اإلرسالية من  يوًما
 

ل قب السعودية ة العربي ة للمملك دخول ال ذ مناف ى إل تصل التي الشحنات ا??جميع يوم
المملكة إلى الدخول لإلرسالية يسمح لن االستيراد إذن تاريخ من األقل  على

 
دخول ع من أجل ن م إضافي شرط رض ف ي ف الحق ة والزراع اه والمي ة البيئ لوزارة

البالد إلى  األمراض
 

المخبري الفحص ائج نت ور ظه د بع إال الية اإلرس دخول فسح تصريح إصدار يتم لن
والزراعة والمياه البيئة وزارة الشتراطات مطابقة  وتكون

 
طلب ة خدم ى عل الحصول راءات وإج ة آلي ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة وحددت

التالية الخطوات اتباع خالل من وذلك مواٍش٬ استيراد  إذان
 

النظام إلى الدخول التسجيل(تسجيل عدم في  )والتسجيل
لها طلب تنفيذ المراد الخدمة تحديد  يتم

الموردة الشركة عن تفصيلية بيانات  إدخال
اإلرسالية عن مفصلة معلومات  إدخال

المصدر تفاصيل بيانات  إدخال
استيرادها المراد اإلرسالية تفاصيل  إدخال

الصحية  الشهادة
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لتاريخ الصحفي 19/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الوطنية"عنوان في":المياه المياه شبكات ببيش6تشغيل يوميا12ًقرى ساعة

الخبر الخبرالخميس-29/07/2021-19/12/1442تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العددالكاتب 26تكرار

الوطنية" في":المياه المياه شبكات ببيش6تشغيل 12قرى
يوميًا  ساعة

 
 

 واس-جيزان
اهرة والق والحضن ف الغري رى ق ي ف اه المي بكات ش تشغيل الوطنية المياه شركة بدأت
ة لمواكب ة تلبي ازان٬ ج ة منطق ي ف ش بي بمحافظة والخبطة ا العلي وبيش شديد بن وحلة
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ى والبُن اه٬ المي مصادر ة منظوم ز تعزي ى إل إضافة المياه٬ خدمات على المتزايد الطلب
والبيئية المائية للخدمات  .التحتية

 
وخطوط بكات ش أطوال أن جبر بندر المهندس جازان بمنطقة المياه عام مدير وأوضح

بلغت المنفذة ذ68المياه تنفي ى إل باإلضافة طوليا٬ً متراً ة450٬كيلو منزلي توصيلة
بسعة أرضي خزان مربع3000وتشييد  .متر

 
ن م ثر أك تخدم س ة المنظوم ذه ه أن د ى7وأك إل ل تص اه مي ات بكمي تفيد٬ مس آالف

الضخ2100 اعات س تبلغ س ا كم ا٬ يومًي ع مرب تر ب12م نس ع لرف اليوم٬ ب اعة س
التشغيلية الكفاءة وتحسين المياه٬  .تغطية

استخدام ى إل داداتهم ع تركيب تم الذين المستفيدين جازان بمنطقة المياه عام مدير ودعا
تفيدين المس ان بإمك أنه مبيناً بياناتهم٬ لتحديث الذكية الهواتف على الوطنية المياه تطبيق
خالل من دة جدي ة منزلي توصيلة ب طل ديم تق رى الق ذه ه ي ف ة الخدم تصلهم م ل الذين

وسريعة سهلة وبخطوات  .التطبيق
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لتاريخ الصحفي 19/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الوطنية«عنوان للعداد»المياه المؤقت اإلقفال خدمة تفعيل خطوات توضح

الخبر الخبرالخميس-29/07/2021-19/12/1442تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

الوطنية« المؤقت»المياه اإلقفال خدمة تفعيل خطوات توضح
 للعداد

 

التحرير–تواصل  :فريق

داد٬ للع ت المؤق اإلقفال خدمة طلب على الحرص بأهمية الوطنية٬ المياه شركة نصحت
تسربات حدوث أو الفواتير تأثر عدم لضمان  .وذلك

في الرسمي حسابها عبر الوطنية٬ المياه ى“:”تويتر“وقالت عل احرص فرك٬ س عند
للعداد المؤقت اإلقفال خدمة  .”طلب

تشمل للعداد المؤقت اإلقفال خدمة من االستفادة خطوات أن إلى الوطنية المياه وأشارت
يلي  :ما
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الرقمية● القنوات عبر الدخول  .تسجيل
الخدمات● قائمة على  .الضغط
لعداد● مؤقت إقفال  .اختيار
العداد● إيقاف سبب  .تحديد
الطلب●  .تقديم
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لتاريخ الصحفي 19/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المتنقل6عنوان النحل مربي قرض على للحصول شروط

الخبر الخبرالخميس-29/07/2021-19/12/1442تاريخ الزراعيةتصنيف التنمية صندوق أخبار

الرصد3683العددالكاتب 1تكرار

المتنقل6 النحل مربي قرض على للحصول  شروط

 

التحرير|الرياض●  فريق

ةحدد الزراعي التنمية النحلصندوق ي مرب رض ق ى عل الحصول وخطوات شروط
روض للق االجل ة طويل ة االئتماني الخدمات ضمن المباشر التمويل طريق عن المتنقل

النحل لمربي االستثمارية التكاليف تشمل  .العادية

ح ةوأوض الزراعي ة التنمي ندوق عص موق ى عل مي الرس ابه حس بر تر«ع «توي
مصرًحا المربون يكون أن يجب النحل مربي قرض على الحصول القصيرة للتدوينات

والزراعة والمياه البيئة وزارة قبل من النشاط مزاولة  .لهم
 

ةوأكد الزراعي التنمية نصندوق دورتي ي عل ل المتنق ل النح ي مرب حصول يجب ه أن
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موظف دم المتق ون يك وأال بالباحة٬ التعاونية النحالين جمعية قبل من حكومي«تدريب
 .»خاص-
 

عن دم المتق ر عم ل يق أال ى21واشترط عل ي المرب حصول سبق ون يك وأال نة٬ س
قبل من المتنقلة للمناحل الزراعيتمويل التنمية توقيعهصندوق بعد إقرار وتقديم ٬. 
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لتاريخ الصحفي 19/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المناخيةعنوان الطوارئ بشأن مجددا الخطر ناقوس يدقون العلماء آالف

الخبر الخبرالخميس-29/07/2021-19/12/1442تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد15584العددالكاتب 1تكرار

المناخية الطوارئ بشأن مجددا الخطر ناقوس يدقون العلماء  آالف

 

أونالين«:لندن األوسط  »الشرق
من أكثر إعالن من عامين نحو ى10بعد حوال من عالم ة150آالف حال ا مع ة دول

فورية تغييرات إجراء إلى ودعوا اآلن تأكيدها أعادوا عالمية٬ مناخية  .طوارئ
 

اليوم نشر مقال في العلماء مجلة)األربعاء(ويقول التغييرات"بيوساينس"في هذه إن
األرض على الحياة لحماية مضى وقت أي من إلحاحا  .أكثر

 
ددهم ع الغ الب ليين األص اء العلم ى إل م ن11وانض م ثر أك الم٬ ع ف ن2800أل م
األلمانية األنباء وكالة ذكرت حسبما  .الموقعين٬

 
ام ع ي ف ة المناخي الطوارئ ة لحال األصلي اإلعالن منذ أنه العلماء 2019٬وأوضح
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الحر ات وموج ات الغاب ق وحرائ الفيضانات وارث ك ل مث األحداث ن م د العدي كشفت
األرض على قبل من األمور كانت كما ببساطة االستمرار  .عواقب

 
عام كان المثال٬ سبيل ي2020فعلى ف السجالت٬ بدء منذ سخونة األعوام أكثر ثاني

ل أبري ي ف ألرض ل الجوي الغالف في الكربون أكسيد ثاني تركيز كان )نيسان(حين
القياسات بدء منذ مضى وقت أي من أعلى العام هذا  .من

 
وري األحف ود الوق الستخدام متوقع حد وضع إلى أخرى٬ أمور بين من الباحثون٬ ودعا

البيولوجي للتنوع أفضل  .وحماية
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لتاريخ الصحفي 19/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر منعنوان علمي تدهور»انهيارات«تحذير مع الحيوية«مناخية للكوكب»المؤشرات

الخبر الخبرالخميس-29/07/2021-19/12/1442تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

من علمي تدهور»انهيارات«تحذير مع المؤشرات«مناخية
 للكوكب»الحيوية

 

كاليفورنيا لخليج عام  )ب.ف.أ(منظر
 

أونالين«:باريس األوسط  »الشرق
اليوم بارزون٬ علماء أن)األربعاء(حذر من الحيوية«٬ تتراجع»المؤشرات للكوكب

حصول احتمال من قلقهم مبدين العالمي٬ االقتصاد تقلبات وقع »انهيارات«على
تدابير اتخاذ عدم حال في التلوث»طارئة«مناخية من  .للحد

 
ألف عشر أربعة من أكثر تضم مجموعة إلى ينتمون الذين الباحثون هؤالء واعتبر
فشلت الحكومات أن العالمي٬ الصعيد على مناخية طوارئ حال إعالن إلى دعت عالم

في المتمثلة المناخي التغير ألسباب التصدي في منهجية المفرط«بصورة االستغالل
الفرنسية»لألرض الصحافة وكالة ذكرته ما وفق ٬. 

 37



 
عام أجري سابق تقويم على2019وبعد الضوء الباحثون سلّط غير«٬ الزيادة

مروراً»المسبوقة الحر٬ موجات إلى الفيضانات من المناخية٬ الكوارث في مذاك
والحرائق  .باألعاصير

 
بين حيوياً«31ومن لمفعول»مؤشراً المسببة الغازات انبعاثات يشمل للكوكب

وصل الغابات٬ إزالة أو الجليدية األنهار سماكة أو مستويات18الدفيئة إلى مؤشراً
مجلة نشرتها التي البحث نتائج بحسب ساينس«قياسية٬  .»بايو

 
جائحة بسبب الدفيئة لمفعول المسببة الغازات انبعاثات في االنخفاض رغم وبذلك٬

الغالف»19-كوفيد« في والميثان الكربون أكسيد ثاني تركيز معدالت وصلت ٬
عام في قياسية مستويات إلى  .2021الجوي

 
بـ أعلى الجليدية األنهار ذوبان سرعة أن عليه31كما كانت ما مع مقارنة المائة في

عاماً عشر خمسة رقماً.قبل البرازيلية األمازون منطقة في الغابات إزالة سجلت كذلك
عام في صاٍف2020قياسيًا مصدر إلى هذه األهمية بالغة الكربون بالوعة حّول ما ٬

الكربون أكسيد ثاني  .النبعاثات
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تجاوز العالم حول الماشية رؤوس عدد أن الدراسة ذلك4وبينت في بما مليارات٬

مجتمعة البرية والحيوانات البشر كتلة تتخطى باتت وهي واألغنام٬  .األبقار
 

الدراسة معدي أحد وهو البريطانية٬ إكستر جامعة من لينتون٬ تيم أن«:وقال يجب
عاجلة إجراءات واتخاذ مناخي٬ انهيار نقاط نحو نتجه أننا تظهر التي لألدلة نستجيب

تدميرها من بدالً الطبيعة استعادة في والبدء االقتصاد من الكربون  .»إلزالة
 

بالفعل ثمة أن الدراسة معدو قد«ورأى يكن لم إن نقترب٬ أننا على متزايدة أدلة
فعالً تغيير»تجاوزنا نحو المناخي النظام تجر أن يمكن التي التحول نقاط بعض

إصالحه يمكن ال  .جذري
 

فيه الرجوع يمكن ال قد الذي وأنتركتيكا٬ غرينالند في الجليدية القمم ذوبان ذلك ويشمل
الكربون أكسيد ثاني انبعاثات خفض حال في حتى عدة  .لقرون
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خاص بشكل المهددة المرجانية بالشعب مرتبطة محتملة أخرى عودة ال نقطة ثمة كذلك

شخص مليار نصف عليها يعتمد التي العالمي٬ االحترار  .جراء
 

يشمل ا بم دة٬ ع مجاالت ي ف سريعة ة جذري إجراءات اذ اتخ ى إل الدراسة معدو ودعا
ة٬ البيئي م النظ تعادة واس التلوث٬ من والحد األحفورية٬ الطاقة مصادر من كلياً التخلص
وتحقيق الحالي٬ النمو نموذج عن واالبتعاد النباتات٬ على القائمة الغذائية النظم واختيار

العالم سكان عدد صعيد على  .االستقرار
 

ضرورة على األميركية أوريغون والية جامعة من ريبل ويليام عن«وشدد ف نتوق أن
كلة المش س لي ترار االح إن إذ تقلة٬ مس كلة كمش ة المناخي وارئ الط ة حال ع م ل التعام

المضغوط األرضي نظامنا في  .»الوحيدة
 

أن إلى ريبل أن«ولفت يجب أخرى أعراض أي أو اخ المن ة ألزم التصدي ات سياس
البشر جانب من للكوكب المفرط االستغالل وهو المشكلة٬ مصدر  .»تعالج

منوعات بيئة  العالم
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لتاريخ الصحفي 19/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بعنف:شاهدعنوان وينهشها قدمه أكل يحاول الغريبة”البيئة”و..جمل الظاهرة تفسر

الخبر الخبرالخميس-29/07/2021-19/12/1442تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد0العددالكاتب 6تكرار

بعنف:شاهد وينهشها قدمه أكل يحاول الظاهرة”البيئة”و..جمل تفسر
 الغريبة

 

 التحرير-متابعات

حساب الزراعي“نشر و”اإلرشاد فيدي مقطع ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل ابع الت
ن المربي ن م دًدا ع ر حيّ ذي ال ر األم ف؛ بعن ه قدم ش نه اول يح و وه ل جم ر يظه

 .والمزارعين
 

الزراعي“وفسرَّ ه”اإلرشاد بقول الظاهرة د”:٬ أح ى عل ديو في مقطع عرض م ت ه إن
أو ة خارجي ات طفيلي اك هن ون يك د ق أنه بيّن والذي قدمه٬ أكل يحاول لجمل المختصين
ة المنطق نهش ق طري عن ه من التخلص الحيوان ويحاول الجمل رجل في غريب جسم
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الطفيليات هذه بها  .”الموجود
 

اب الحس ا:وأضاف أعراًض بب تس تي ال ة المعدي راض األم بعض ود وج يحتمل ه أن
الراحة وعدم النهش ضمنها ومن الحيوان٬ على تظهر  .عصبية

 

الزراعي“ونبه مكتب”اإلرشاد أو رع ف رب أق ة مراجع ضرورة إلى الحالة٬ هذه في
ب طبي ق طري عن ة الحال ذه ه ل مث لتشخيص والزراعة والمياه البيئة لوزارة وحدة أو

متمرس  .بيطري
 

الفيديو  شاهد

https://al-marsd.com/wp-
content/uploads/2021/07/323.mp4 
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لتاريخ الصحفي 19/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األحساءعنوان حيازات في قديمة ري واألعشاب..قنوات للنفايات إنتاج خط

الخبر الخبرالخميس-29/07/2021-19/12/1442تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد20060العددالكاتب 1تكرار

األحساء حيازات في قديمة ري للنفايات..قنوات إنتاج خط
 واألعشاب

 

البيوت تجاور القديمة الري (قنوات  )المحرر:تصوير.
السلمان  @WAW114)األحساء(عبدهللا

ري ل يرة كث وات قن ن ع اء باألحس ري لل ة العام ة المؤسس تغنت اس ذي ال ت الوق ي ف
ة٬ مهمل ة قديم ري وات قن ت بقي يد٬ للترش دف يه ديث ح ام نظ وفق الزراعية الحيازات
اج إنت ط خ بح لتص ة جاف ابا وأعش ات نفاي ا باطنه ي ف ل وتحم وت البي اور تج ها بعض
فيها وتجمع الضالة الكالب داخلها تبيت فيما السكان٬ منها يتأذى والحشرات٬ للزواحف

 .طعامها
 

لـ دثوا تح الي أله ا اظ«وطبق اآلن٬»عك ات المزروع تسقي د تع م ل وات القن ذه ه إن ف
رى للق ي والعمران كاني الس ع التوس ظل ي ف ة المروري ة للحرك ا عائق ا وجوده وأصبح
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عدة وإلى من السريع للتنقل واسعة فرصا ستتيح مكانها عن وبإزالتها والمدن٬ والبلدات
ى إل ا وغيره ة الزراعي ة العمال د فتعم مهمالت٬ لة س غدت ا كونه عن ًال فض اكن٬ أم

وسهلة سريعة كطريقة عبرها٬ نفاياتهم من  .التخلص

ة٬ النظاف أو ة باإلزال ا لمعالجته التحرك بسرعة للري العامة المؤسسة األهالي وطالب
ن م اك فهن ة العمال ومتابعة عليها رقابة هناك تكن لم إن نفعا يجدي ال األخير الحل لكن

البلدية رقابة عن بعيدا فيها٬ البناء مخلفات عن  .يتخلص
 

ن م ثر أك ذ من تخدم تس ت كان وات القن ذه ه أن ى إل ار ازات48يش الحي ري ل ا عام
األحساء واحة في  .الزراعية
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