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لتاريخ الصحفي 12/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العواصف»األرصاد«و»كاوست«عنوان من واإلنذار المناخي للتغير مركزين إنشاء لدعم مذكرتان توقعان

الخبر الخبراالثنين-18/10/2021-12/03/1443تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 9تكرار

إنشاء»األرصاد«و»كاوست« لدعم مذكرتان توقعان
العواصف من واإلنذار المناخي للتغير  مركزين

 

  الرياض–متابعة

والتقنية للعلوم عبدهللا الملك جامعة عن"كاوست"أعلنت لألرصاد الوطني ز والمرك
ني التق اون للتع اهم تف ذكرتي م األحد وم الي ة.توقيعهما جامع حرم ي ف ع التوقي وجرى

ز المرك إدارة س مجل س رئي ور بحض د٬ األح وم الي باح ص ول٬ ث ي ف دهللا٬ عب ك المل
د عب ن ب دالرحمن عب دس المهن الي مع ة والزراع اه والمي ة البيئ وزير لألرصاد الوطني
ان٬ تش ي تون البروفيسور ة والتقني وم للعل عبدهللا الملك جامعة ورئيس الفضلي المحسن
ان ك ا فيم لألبحاث رئيس ال ب نائ ي برادل د دونال الدكتور كاوست جامعة عن وقع حيث
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الثاني الطرف ممثل هو لألرصاد الوطني للمركز التنفيذي الرئيس غالم أيمن  .الدكتور
 

الذي المناخي التغير مركز إنشاء دعم إلى المؤسستين بين األولى التفاهم مذكرة وتهدف
والمنطقة السعودية العربية المملكة في المناخ تغيّر لعلوم الرئيسي المركز  .سيكون

 

ي ف ة المملك اعدة لمس ة الحديث ات والمعلوم األدوات أحدث بتطوير المركز هذا وسيقوم
لضمان ة الالزم ات المعلوم ير توف خالل من اخ المن ر لتغيّ السلبية اآلثار من التخفيف

الفعالة  .االستجابة
 

ل التحلي ى عل اخي المن ير للتغ الوطني ز المرك ل يعم أن ضرورة على االتفاقية وأكدت
ي ف تخدامها الس لية وفص مية موس ة زمني ات نطاق ى عل ة المناخي التغيرات ب ؤ والتنب

المملكة على المباشر بالنفع يعود بما الصلة ذات العملية  .التطبيقات
 

العواصف ن م ذار لإلن ي اإلقليم ز المرك اء بإنش ق تتعل ت فكان الثانية التفاهم مذكرة أما
ي الوطن ز المرك كاوست ة جامع ه في اعد ستس ذي ال المشروع و وه والرملية٬ الغبارية
ذار اإلن خالل من ة الترابي بالعواصف للتنبؤ االنظمة أحدث وتقييم تطوير في لألرصاد

 .المبكر
 

من ه تحذيرات ديم تق ي ف الخليجي اون التع س مجل دول خدمة في المركز يساهم وسوف
تماماً المناسب الوقت في  .العواصف

 

ن المحس د عب ن ب رحمن ال د عب دس المهن والزراعة اه والمي ة البيئ ر وزي الي مع د واك
خالل من اخ والمن ة البيئ على الحفاظ يخص فيما ريادي بدور تقوم المملكة ان الفضلي
المستدامة التنمية وتعزيز البيئة على الحفاظ الى تهدف وتشريعات استراتيجيات  .تبني

 

ة البيئ ابحاث مجال في وخبرتها والتقنية للعلوم هللا عبد الملك جامعة بدور معاليه وأشاد
المستدامة التنمية ومشاريع برامج تحقيق اجل من الجامعة مع بالعمل وفخره  .والمناخ

 

دهللا عب ك المل ة وجامع لألرصاد الوطني ز المرك ن بي التعاون مذكرتي تحقق ان متمنياً
ة الغباري ف للعواص ي االقليم ز والمرك اخي المن ير التغ ز مرك يس تأس دعم ب ة المعني

والمناخ البيئة على الحفاظ في المملكة تطلعات  .والرملية
 

ن بي راكة الش ذه به ره فخ ق عمي ن ع ان تش ي تون ور البروفيس ت كاوس س رئي بر وع
إنشاء لدعم كمقدمة االتفاقيات هذه توقيع يأتي حيث لألرصاد٬ الوطني والمركز الجامعة
ة الحتمي ار اآلث ع م ف للتكيّ ة المملك ود جه ي ف ة الزاوي حجر سيكونان بحثيين مركزين

ان تش ول يق ة٬ المنطق ي ف اخ المن ير "لتغ ة: مناخي ؤات لتنب ة بحاج وم الي ا أنن ك ش ال
ة الرملي العواصف ل وكت ددة المح ة المناخي اط األنم االعتبار في تأخذ جداً دقيقة إقليمية
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تقبلية المس دننا وم داتنا بل ة حماي ن م ا خالله ن م نتمكن س تي وال تقبلية المس ة والغباري
ة أولوي وهي الجديدة٬ المناخية التغيرات هذه مع متوائمة وجعلها التحتية بنيتها وتكييف

فيها مساهماً جزأً نكون بأن نسعد للغاية مهمة  ".وطنية
 

الفيديو  شاهد
https://video.twimg.com/ext_tw_video/1449810892795879429/pu/vid/640x360/hFaffo_8X2HfaPa3.mp4?tag=12 
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لتاريخ الصحفي 12/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر معيعنوان رب:قولوا يا

الخبر الخبراالثنين-18/10/2021-12/03/1443تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

السديريالكاتب الرصد15665العددمشعل 1تكرار

معي رب:قولوا  يا

 
 
 
 
 
 
 

السديري  مشعل
 

ال ق المحالة٬ اه والمي اء بالكهرب مختص كبير مسؤول مع ومصارحة مناقشة جلسة في
أو أقوله ما لدّي يكن فلم االختصاص٬ هذا في أفهم ال أنني وبما بالخيال٬ أشبه كالماً لي

تخرص أو زح م ا فيه ا م ألة المس ألن صادقاً؛ ون يك أن دعاء ال سوى به ا–أشارك ي
تكون ما يا ا-تكون حياتن تقلب س ا أنه ك ذل نى فمع وحصلت٬ كانت أنها )180(فلو

ه ل ول أق ذكرها ي ة وجمل ة جمل ل ك فبين لهذا المجاالت٬ جميع في لألفضل (درجة ا: ي
قائالً)رب يبدأ حيث جنب٬ على أنا وسيبوني معه٬ أترككم لهذا ٬: 

إلنتاج الالزمة الكهربائية الطاقة خفض المالحة المياه لتحلية العامة المؤسسة استطاعت
ى إل الة المح اه وواط2.27المي ذي/كيل ال ر األم اء٬ الم ن م مكعب تر م ل لك ساعة

ى إل ة المختلف الة المح اه المي اج إنت ة تكلف ط متوس ض خف ن م ا ر1.2مكنه للمت لایر
ام لع الم الع ي ف اه مي ة تحلي شركة أفضل بذلك فأصبحت بموجب2021المكعب٬ ٬)

owi.(ة الكهربائي ة الطاق راء ش خفض ة الطاق وزارة تطاعت اس أشهر٬ بضعة وقبل
كيلوواط3.9إلى لكل ى-هللة وعل الكهروضوئية٬ الشمسية الطاقة باستخدام ساعة٬

الكهربائية الطاقة إنتاج في بلد أرخص تكون قد  .هذا
ر المت اج إنت ض خف ن٬ التقنيتي اتين ه تخدام وباس دينا أي اول متن ي ف بح أص د فق ه وعلي

المستقلين منتجيها من مباشرة الطاقة بشراء وذلك المحالة٬ المياه من ٬)ipp(المكعب
بجوار ة والتحلي اء الكهرب محطتي بتشييد أي للكهرباء٬ العامة الشبكة عبر النقل وبدون
ة لتكلف إضافي خفض ق تحقي أيضاً ن ويمك بل سنة٬ خالل هذا تحقيق ويمكن بعضهما٬
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من أقل إلى حتى المحالة المياه ات6إنتاج التقني ذه ه أن يما س المكعب٬ تر للم الت هل
عودية الس رية البش وارد الم دينا ول ينا٬ أراض ي ف رة متوف ام الخ ا ومواده دا٬ً ج يطة بس
ذه٬ ه اء الكهرب ات محط ييد بتش ها بنفس ة التحلي ة مؤسس ت قام ا م إذا ة٬ المؤهل ابة الش
ن يمك ا كم ب٬ المكع اه المي تر م ة قيم لة سلس ن م اء الكهرب ج منت ح رب ذف ح نى ليتس

ي عكس ح تناض ية أغش نيع ة)membrane(بتص الطاق ض خف ة عالي اءة كف ذات
إلى المكعب المتر إلنتاج المكعب-كيلوواط2الالزمة تر الم إنتاج تكلفة فتغدو ساعة

سنتين5.58 غضون في  .هللة
يجعلنا س ا مم واألجور٬ والمنتجات السلع لخفض سيؤدي والكهرباء الماء تكلفة فخفض
ة المملك شواطئ داد امت ى عل ة التحلي محطات دد وتع ة٬ األجنبي لالستثمارات جاذباً بلداً
ن م ة الكهربائي ة الطاق بجل ذيتها تغ ع م ات٬ التقني ذه به اً ممكن أصبح والغربية الشرقية
ط فترب ة٬ المملك ن م الوسطى كالمناطق للشمس سطوع نسبة بأعلى تتمتع التي المناطق

اقتصادياً الوطن  .أواصر
قائالً للسماء أكفي أرفع العاشرة رب:وللمرة  .يا
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لتاريخ الصحفي 12/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التربةعنوان وتجريف الرمال بنقل لقيامهم البيئة لنظام مخالفين تضبط البيئي لألمن الخاصة القوات

الخبر الخبراالثنين-18/10/2021-12/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 14تكرار

لقيامهم البيئة لنظام مخالفين تضبط البيئي لألمن الخاصة القوات
التربة وتجريف الرمال  بنقل

 
 

 واس-الرياض
البيئي لألمن الخاصة القوات ال)24(ضبطت الرم ل بنق امهم لقي ة؛ البيئ لنظام مخالفًا

جدة ومحافظة الرياض مدينة في ترخيص دون التربة  .وتجريف
 

د الرائ ئي البي ن لألم الخاصة وات للق الرسمي دث المتح ه/وأوضح أن الكي٬ الم د رائ
بطت ة)36(ُض لثالث ا ملكياته ود تع ة٬ الترب ف وتجري ال الرم ل نق ي ف تخدم تس ة آلي

تانية والباكس ودانية والس ة اليمني يات الجنس ن م ون مقيم ا عليه ل ويعم واطنين٬ م
المختصة الجهات من بحقهم النظامية اإلجراءات وُطبقت  .والبنجالدشية٬
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أو ة البيئ ى عل داًء اعت ل تمث حاالت أي عن الغ اإلب ى عل ع الجمي المالكي الرائد وحث

الرقم على الفطرية و)911(الحياة اض٬ والري ة المكرم ة مك تي (و)999(بمنطق
المملكة)996 مناطق جميع  .في
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لتاريخ الصحفي 12/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر اليابانية7عنوان الطريقة على تين أصناف

الخبر الخبراالثنين-18/10/2021-12/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7689العددالكاتب 1تكرار

اليابانية7 الطريقة على تين  أصناف

 

 

الغزال:الدمام  عدنان

لـ رة بوم دالجبار عب ئي والبي الزراعي الناشط وطن«أعلن مزارعي»ال داء إه أمس٬
ن٬ التي محصول ن م دة عدي بأصناف ا ومزروًع امًال٬ متك اً محمي اً بيت اء٬ األحس ة واح
األحساء ي ف والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ام ع ب مكت ي ف المسؤولين ى إل ليمه وتس

شماًال« جليجلة ببلدة التدريب  .»بمركز
 

مستقبلية  مبادرات
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ة الزراعي تالت الش ع توزي ا٬ قريًب ي المحم ت البي اح افتت ع المزم ن م أنه بومرة٬ وأبان
ب تدري ي ف ل تتمث رى أخ ادرة مب الق إط ب بجان زارعين٬ الم دريب وت ان٬ بالمج
الق وإط ة٬ الياباني ة بالطريق ن التي ة زراع ى عل زراعيين ال ين والمهندس زارعين الم
يل المحاص راء ش ذلك وك ة٬ الزراعي ياحة الس جيع تش ي ف دة جدي تقبلية مس ادرات مب

المزارع داخل من  .الزراعية
 

حديثة  طريقة
ة بالطريق ن التي ة زراع أن رون وآخ ين٬ الياس ي عل ي الزراع دس المهن د أك دوره٬ ب
مناسب٬ ميد وتس ف٬ وتكيي دة٬ جي ري بشبكة المحمي البيت تجهيز على تعتمد اليابانية٬
اد اعتم ا فيه إذ واألشجار٬ الشتالت نمو مراحل متابعة إلى باإلضافة الفوسفور٬ وزيادة
ك وكذل ا٬ نموه ي ف دد مح اه واتج ار مس على الزراعية الشتلة إجبار على أساسي بشكل
م للتقلي ددة مح ة وطريق المحمي٬ ت البي شكل ع م يتناسب ا بم لألغصان٬ ددة مح أعداد

اإلنتاج كميات تحديد وكذلك الشتلة٬ اتجاه مع  .متوافقة
 

وسوري  إسباني
ة بالطريق ي المحم ت البي ل داخ ن التي ن م ناف األص الي إجم در يق براء الخ اف وأض

ى إل ة ي7الياباني وه ة٬ مختلف وان وأل ناف ي٬:أص وقبرص وري٬ س باني٬ أس ن تي
ة ناجح األصناف ك تل ع وجمي اوي٬ الحس ن والتي األسود٬ والتين البني٬ والتين وتركي٬

مدى على المحصول قطف فترة وأن اليابانية٬ السنة9بالطريقة في  .أشهر
 

اليابانية؟ الطريقة هي  ما
جيدة ري بشبكة المحمي البيت تجهيز على  .تعتمد

مناسب وتسميد  .تكييف
الفوسفور  .زيادة

محدد واتجاه مسار على الزراعية الشتلة  .إجبار
لألغصان معينة أعداد  .تحديد
الشتلة اتجاه مع متوافق  .تقليم

اإلنتاج كميات  .تحديد
 

اإلنتاج  مزايا
أكثر01 وعناية النمو٬  .سرعة
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الزراعية02 المساحة من ممكن قدر أكبر  .استغالل
األصناف03 وتعدد تكلفة٬ أقل اإلنتاج٬ في  .وفرة
للمزارعين04 اقتصادي  .رافد
الثمار05 حجم في وكبر والطعم٬ اإلنتاج في عالية  .جودة

 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/mp4TrgiutL4 
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لتاريخ الصحفي 12/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر "بالفيديوعنوان التائهين":الشمري.. إلرشاد جاءت الكبير النفود صحراء إنارة

الخبر الخبراالثنين-18/10/2021-12/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3389العددالكاتب 1تكرار

"بالفيديو إلرشاد":الشمري.. جاءت الكبير النفود صحراء إنارة
 التائهين

 

 ):صدى(الرياض

اد إلرش ير الكب ود النف صحراء ارة إن رة فك نشأت أنه الشمري٬ محمد البيئي الناشط أكد
الحوادث من والتقليل  .التائهين

ى إل ه مدينت ن م ير ويس ا معلًم ل يعم ان ك ا حينم رة الفك دأت ب ه أن الشمري٬ محمد وقال
افة بمس ة وادث100المدرس الح ثرة ك ف ليكتش حراء الص ب قل ي ف تًرا م و كيل

قناة بحسب معه٬ اإلنارة فكرة لتبدأ .اإلخبارية"والمتعطلين؛ " 
 

ا"الشمري"وأوضح به ت رحب تي ال ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل ه فكرت دم ق ه أن
منذ أنه إلى الفًتا ًرا3وتبنتها٬ مؤخ ا عليه ل العم دأ ب ه ولكن الفكرة بتلك يطالب سنوات

المسؤولين جميع من كبيًرا تفاعًال  .ليجد
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لتاريخ الصحفي 12/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر اكتشافه..شاهدعنوان أسرار يروي اإللهية40سبعيني والمعجزات بئر ألف

الخبر الخبراالثنين-18/10/2021-12/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3775العددالكاتب 1تكرار

اكتشافه..شاهد أسرار يروي اإللهية40سبعيني والمعجزات بئر  ألف

استمرت وعصّي37مسيرةٌ أسياخ فيها اسُتخدمت "عاًما ..
 "نجاح95%

 

الهواملة  الرياض-مسلّم

باطن في الجوفية المياه تحديد السابع العقد في مواطن يستطيع وعصّي٬ حديدية بأسياخ
ارتوازية آبار حفر ذلك إثر على ليتم وعذوبتها؛ ملوحتها ومدى كشف..األرض٬ د وق

تمرت"سبق"لـ اس ل عم يرة مس خالل ه ل رت ظه تي ال ة اإللهي المعجزات 37بعض
ا منبًه اه٬ المي ملوحة في سبٌب األرض باطن من المياه سحب كثرة أن إلى مشيًرا عاًما؛

محلها تحل المالحة المياه يجعل العذبة المياه سحب أن  .إلى
 

لـ اللحيان عمر بن وقيان المزارع "سبق"وقال اه": المي وجود د تحدي ة هواي ي ف بدأت
ل قب األرض باطن نحو37في د بتحدي ت قم دة الم ذه ه وخالل ا٬ ر40عاًم بئ ف أل

دف به األخرى؛ تخدامات االس لبعض باإلضافة الحديدية٬ األسياخ طريق عن ارتوازية
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دالئل تعطي التي المخادعة والمؤشرات والطقس اإلضاءة مثل األخرى المؤثرات إلغاء
الماء وجود لتأكيد فقط العصّي غير يوجد ال الواقع في لكن ماء؛  .وجود

 

"وتابع إلى: البدايات في تصل النجاح نسبة بة%70كانت نس أصبحت الخبرة ومع ٬
ى إل تصل فيمكن%95النجاح ا٬ وكميته اه المي د تحدي ى عل اآلن ر األم يقتصر وال ٬

مجرى ان ك إذا ف المياه٬ مجرى خالل من استخراجها قبل والعذبة المالحة المياه معرفة
رى المج ان ك وإذا ة عذب ير غ اه المي ون تك مالي الش رقي الش اه باالتج طحية الس اء الم
الحفر أثناء مالحة مياه معها امتزج إذا إال عذبة؛ المياه تكون الشرقي الجنوب  .باالتجاه

 

"وأضاف اه: المي قنوات أن ومنها السنوات٬ خبرة مع رصدها تم إلهية معجزات هناك
ار اآلب ر حف الل فخ فل٬ أس ون تك ة المالح اه المي وات وقن ى٬ األعل ي ف ون تك ة العذب
ي ف الموجودة اه المي ذلك ك العكس٬ وليس المالحة على العذبة المياه تتسرب االرتوازية
ق المناط ي ف ودة موج اة الحي د تج ذلك ل هول؛ الس ي ف اه المي ى إل رب تتس ال ال الجب

ى..الجبلية إل تتسرب ال ف السواحل ى عل ة مغلف ار البح اه مي أن كذلك المعجزات ومن
رغم عذبة بها المياه مثًال جازان منطقة أن رغم المجاورة؛ اليابسة على السطحية المياه
د بتحدي قمت د فق ا٬ إليه البحر اه مي تتسرب وال بها٬ اليابس من أعلى البحر مستوى أن

بها الملوحة نسبة كانت األشخاص ألحد جازان منطقة في عذبة ا1200مياه أنه رغم
إلى تصل فيه الملوحة نسبة الذي البحر عن نحو30تبعد  ".كم8ألفًا٬

 

"واختتم الخرج: م تمي ني ب وحوطة الج األف ة منطق ي ف السطحية اه المي عمق يتراوح
ي200 ف السطحية اه المي ق عم يصل ث حي الغرب؛ ى إل ا اتجهن ا كلم ل وتق متر٬ كم

األحمر غرب اه20الجويفاء المي ار آب عمق يصل فيما شرقًا؛ اتجهنا كلما وتزيد متر٬
من أكثر إلى افة900العميق المس ل وتق م تمي ني ب وحوطة الج األف تي منطق ي ف متر

اه المي د بُع يصل حيث األحمر؛ غرب للجويفاء تصل حتى الغرب إلى اتجهنا كلما كذلك
بها حتى120العميقة نجد منطقة في عميقة مياه يوجد وال غرًبا٬ الجويفاء وبعد متًرا٬

العربي للدرع  ".الوصول

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/BBdcH2XWoXM 
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لتاريخ الصحفي 12/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر سوقعنوان بال نجران طيور

الخبر الخبراالثنين-18/10/2021-12/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7689العددالكاتب 1تكرار

سوق بال نجران  طيور

 

كليب:نجران آل  سالم

ن المهتمي ن م ير كب ال بإقب نجران غرب في الواقع العشوائي الطيور بيع تجمع يحظى
ى إل إضافة أسبوع٬ كل من الجمعة يوم بأنواعها والزواحف والطيور الحيوانات باقتناء
ر للكثي تثماري اس دخل أصبح ه إن ا كم ألطفالهم٬ ترفيهًيا مكاًنا يعدوه األهالي بعض أن

العمل عن العاطلين والشباب األسر  .من
 

بلدي  مقترح
لـ اط قح ود محم ران بنج دي البل س للمجل مي الرس دث المتح ح وطن«وأوض أن»ال

ي ف للمشاركة الخاص القطاع مع بالتعاون لألمانة بمقترح سابق وقت في تقدم المجلس
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ة الفرص ة بإتاح ك وذل ة األمان دى ل طة األنش ذه له بة مناس ع مواق ر تواف دم ع ل ظ
د الجي ع الموق ذات األرض ن م الكافية المساحة المتضمنة عروضهم بتقديم للمستثمرين
إشراف تحت ك وذل ائح٬ والس تهلك والمس اجر الت ات احتياج بي ويل السوق دم يخ ذي ال
قانونية بآلية نجران غرب في واألعالف والطيور للحبوب سوقًا لتكون األمانة وشروط

للطرفين ومعقولة مناسبة والفائدة السعر يكون أن تضمن  .معينة
 

ومستثمرون  هواة
ادة وزي ير الكب ال لإلقب ًرا نظ يًرا كب جًعا مش بر يعت وق الس إن امي الي ن محس ال وق
ري والمص ي واألمريك ي األوروب ام الحم واع أن ن م دد ع ير بتوف يز يتم إذ ات٬ المبيع

األخرى األنواع من  .والعديد
 

ور الطي لسوق ر وتطوي ام اهتم اك هن ون يك أن ب ترين والمش ربين الم ن م دد ع وطالب
ودورات مظالت وضع خالل من وذلك والمستثمرين الهواة من فردية باجتهادات القائم

األمانة مظلة تحت تنظيمه ضرورة عن فضًال الغبار انتشار من للحد وسفلتة  .مياه

15



 

لتاريخ الصحفي 12/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الدولي"اليوم"عنوان فهد الملك مطار قرب المخالفات استمرار توثق

الخبر الخبراالثنين-18/10/2021-12/03/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17657العددالكاتب 1تكرار

الكيابل« بيئية..»حرق األركان«جريمة  »مكتملة

الدولي"اليوم" فهد الملك مطار قرب المخالفات استمرار  توثق

 

المسري  الدمام-أحمد
ت وم«وثق األول٬»الي س أم اء مس ة٬16 البيئي ة الجريم تمرار اس اري٬ الج ر أكتوب

الليل يسدل أن فما بالدمام٬ الدولي فهد الملك مطار من بالقرب الكيابل حرق في المتمثلة
ببه تس ا بم الين مب ير غ ة٬ للغاي يرة كب ة محرق ي ف ار الن ون مجهول يشعل تى ح تاره٬ س
رغم ل٬ الفع لهذا المجرمة واألنظمة بالقوانين اكتراث دون بالبيئة٬ أضرار من أدخنتها

أيام»اليوم«تناول أعدادها في وتواصلت28و22و21لألزمة الماضي٬ سبتمبر
العالقة ذات الجهات من عدد مع حينه  .في
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بطيء  قاتل
ة لجن و وعض ل فيص ك المل ة بجامع ة الحيوي ة التقني م بقس دريس الت ة هيئ و عض ال ق

د ابقا س ورى الش س مجل ي ف ة والبيئي حية الص ؤون يري.الش خ آل ل رق:جمي ح إن
واألسالك النحاس ى عل الحصول هدفه بأنواعه؛ والمطاط البالستيكية٬ والمواد الكيابل
ل٬ الكياب ن م والمطاط تيك البالس زع ون ير التقش عن بكثير أسهل الحرق ألن المعدنية٬
ه يحدث ا م أو ة٬ الترب ى عل ك ذل ان ك واء س دة٬ عدي أضرار ه ل الحرق هذا أن موضًحا

اإلجراء فهذا المتطاير٬ بطيء«الدخان السمية٬»قاتل شديدة تكون األدخنة أن خاصًة ٬
والنيتروجين الكبريت أكاسيد غاز تكثف مع الكربون٬ أكاسيد نسب تزيد  .إذ

صريحة  مخالفة
األخالق ع م افى يتن ل عم ذلك٬ ل المخصصة المناطق غير في المخلفات حرق أن وأكد
ات٬ المخالف ذه ه ا عليه ع تق تي ال األرض وأن ة٬ بالبيئ اإلضرار في يتسبب ألنه والقيم٬
ى عل لبية الس ب بالعواق االة المب دم ع ى عل يدل الذي األمر ذلك٬ بعد تهيئة إلعادة تحتاج
لنظام حة وواض صريحة ة مخالف ال األعم ك تل أن ى إل ا الفًت واطنين٬ الم ة وبيئ صحة

م رق الملكي بالمرسوم الصادر اريخ»165/م«البيئة 19/11/1441٬وت هـ
ادة الم أن ى إل يًرا ى19مش عل ص ي«تن بأراض اإلضرار أنه ش ن م ا م ل ك ر يُحظ

أو ا٬ داخله ات النفاي رك ت وتشمل ا٬ فيه ي الطبيع التوازن ب اإلخالل أو اتي٬ النب الغطاء
ة الجه ددها تح تي ال ا٬ له ة المخصص اكن األم ير غ ي ف ا رميه أو ا٬ حرقه أو ا٬ دفنه

المادة»المختصة أما على٬32 بالمناطق«فتنص اإلضرار أنه ش ن م ا م ل ك يُحظر
ر وغي ة الحي ا بمكوناته اإلضرار وتشمل ا٬ فيه ي الطبيع التوازن ب اإلخالل أو المحمية
المختصة٬ ة الجه ددها تح تي ال ذلك٬ ل المخصصة األماكن غير في النار إشعال الحية٬
ا٬ له المخصصة اكن األم ير غ ي ف ا رميه أو ا٬ حرقه أو دفنها٬ أو فيها٬ النفايات وترك

المختصة الجهة تحددها  .»التي

البيئة  تدمير
ل الكياب رق ح ة عملي أن ري٬ الحج ين حس ائي الكيمي دس المهن ن بيَّ ه٬ ناحيت ن م
ل مث المطاط٬ أو ل الكياب فحرق ة٬ للبيئ دمرة م ة بدائي ة طريق هي النحاس الستخالص

ل تص رارة ح ى إل ا تقريًب اج يحت ات٬ المركب الت ة1400عج عملي ذه وه ة٬ درج
خط أو بقعة بتكوين التربة تفحم إلى تؤدي العمليات هذه وعادة الوصف٬ معقدة كيميائية
األرض٬ ي ف معقدة مواد بترسب يتسبب ما الخطورة٬ تكون وهنا باألسفلت٬ شبيه أسود
ا علًم الرياح٬ هبوب طريق عن مختلفة مواقع إلى الحرق وذرات ركام ينتقل أن ويمكن
يسمى ا م ون وتك امة٬ الس ازات الغ نشر ى عل ل يعم الحرق من المتصاعد الدخان بأن

الزجاجي«بظاهرة  .»البيت
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وغرامة  سجن
ي وف واء اله ي ف موم والس المسرطنة واد الم ق يطل النحاسية الك األس حرق أن ابع وت
دروكربونات والهي واران والف ينات الديوكس ك ذل ي ف ا بم رق٬ الح ع موق ول ح األرض

ل مث ة الثقيل ادن والمع يمات٬ والجس ات الحلق ددة متع زرنيخ٬«العطرية وال الرصاص٬
ادميوم والك يلينيوم٬ يفًا»والس مض ات٬ الملوث ن م ا وغيره ن:٬ قواني ًرا مؤخ عت وض

ى عل د تزي ال دة م بسجن ك ذل وتوعد ة٬ بالبيئ رار اإلض ة10تجرم وغرام نوات٬ س
ى عل د تزي ال ة وم30مالي يق ْن َم ل ك ى عل وبتين العق اتين ه دى بإح أو لایر٬ ون ملي

ى عل ًرا خط تشكل ة طريق بأي منها التخلص أو معالجتها أو حرقها أو النفايات بتخزين
البيئة على ضرًرا أو العامة٬  .الصحة
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لتاريخ الصحفي 12/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الغذائيعنوان لألمن بحثية منظومة

الخبر الخبراالثنين-18/10/2021-12/03/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد7689العددالكاتب 1تكرار

الغذائي لألمن بحثية  منظومة

 
 

 الوطن:الرياض

ر تطوي بل وس ة٬ الزراعي ايا القض ن م دًدا ع ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ت ناقش
ة النباتي ة الوراثي وارد الم ى عل ة المحافظ دف به والشتالت اوي والتق ذور الب تدامة واس

المملكة في االستراتيجية المحاصيل ألبرز الحديثة التوجهات ودعم  .بالمملكة٬
 

ات الجه ع م اوي والتق ذور الب ز مرك ي ف ًة ممثل وزارة ال ه عقدت اع اجتم خالل ذلك جاء
ضمت التي العالقة ة:ذات والتقني وم للعل هللا عبد الملك ة»كاوست«جامعة والجمعي ٬

اون التع ة أهمي ن م ا انطالقً ك وذل النبات٬ لعلوم األمريكية والجمعية للنباتات٬ السعودية
الل خ م ت ث حي المشتركة٬ داف األه ق تحقي ى عل ل للعم ات٬ الجه ذه وه وزارة ال ن بي
ي ف الحديثة والتوجهات المملكة٬ في االستراتيجية المحاصيل أبرز استعراض االجتماع
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 .دعمها
 

بحثية  قدرات
وزارة ال ن بي اهم تف ذكرة م داد إع من يتض ا مقترًح وزارة ال دمت ق اع٬ االجتم الل وخ

منها المجاالت من العديد تتناول االجتماع في المشاركة العالقة ذات العمل:واألطراف
ين تحس ى عل والتشجيع الحيوية٬ والتقنية والتحسين التربية برامج من عدد تدشين على
ي ف خاصة ة٬ العالق ذات األطراف بين مشتركة بأبحاث للقيام والتقنية البحثية القدرات

الواعدة واألصناف البذور  .مجال
 

وطنية  قدرات
بين بحثية منظومة تشكيل على المشاركة الجهات بين العمل الوزارة مقترح تضمن كما
درات ق اء وبن تدريب على العمل وكذلك المملكة٬ في الغذائي لألمن المذكورة األطراف
وزارة ال ن بي اون التع جيع تش ى إل افة إض ة٬ العالق ذات االت المج ي ف ة وطني رية بش
الجانبين بين االستراتيجية المشاريع من العديد وتدشين إقامة على عبدهللا الملك وجامعة

المملكة رؤية مستهدفات تضمنته لما وفقًا المشتركة٬ األهداف يخدم  .2030بما
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لتاريخ الصحفي 12/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المكرمةعنوان مكة بمنطقة الخميس تنطلق الزراعية اإلرشادية القافلة

الخبر الخبراالثنين-18/10/2021-12/03/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

المكرمة مكة بمنطقة الخميس تنطلق الزراعية اإلرشادية  القافلة

 

السبيعي-مكة  :أحمد

دس المهن ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م ن اعل
ة مك ة منطق ي ف تنطلق س ة الزراعي ادية اإلرش ة القافل ان دي الغام هللا ار ج ن ب عيد س
ات الجه ن م دد ع اركة بمش ام أي ة ثالث دى م ى عل ك وذل ادم الق س الخمي وم ي ة المكرم

والخاصة  .الحكومية
 

ابقة٬ الس ا مراحله ي ف ة القافل ا حقّقته تي ال اح النج لمسيرة استكماًال القافلة فعاليات وتعد
مناطق ن م دد ع ي ف ا رحاله لتحط ة والباح ير وعس اض الري ة مدين ن م انطلقت والتي
النشاطات من العديد القافلة فعاليات وتشمل المكرمة٬ مكة لمنطقة تصل أن قبل المملكة
إضافة ٬ ة مك بمنطقة ومركز محافظة من أكثر في العمل وورش والعروض والندوات
بوضع الين والنح ة المنتج واألسر ية الماش ي ومرب زارعين الم ن م دد ع اركة مش ى إل

وتسويقها منتجاتهم لعرض خاصة  .أركان
 

دس المهن ائف الط بمحافظة ة والزراع اه والمي البيئة وزارة مكتب مدير أعلن جهته من
ن االثني دا غ عصر الطائف ة مدين ى ال ستصل القافلة أن القاضي عبدالرحمن بن هاني
يارات وس ول والخي كالسيكية والسيارات المرور بمشاركة مسيرة لدخولها سينظم حيث
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ي االمن الضبط لنقطة ة القافل وصول ور ف يرة المس ستنطلق اذ بالطائف الوزارة مكتب
بالردف العيد مصلى من بالقرب إقامتها لمقر وصوالً الحدائق بشارع مروراً  .بالسر

 

ارف المع أهم ب زارعين الم د تزوي دف به اءت ج تي ال ة القافل ان ي القاض اف وأض
وستدشن واتجاهاتهم سلوكهم لتغيير المتكاملة الزراعية االرشادية بالخدمات والمهارات

السبيعي ناصر الطائف محافظة وكيل سعادة  .برعاية
 

اك هن ستكون ه ان اعدي الص دالغني عب ن ب ب غال دكتور ال ة الزراع ادارة دير م ن وبي
مثل الطائف بمحافظة ة(عدةورش الزراعي ات العملي ٬ وعالجها النحل وافات أمراض

٬ ة الفاكه جار وأش ب للعن ليمة الس ة الزراعي ات الممارس ٬ اد الحص د مابع ورد لل
ي ف الزراعية العمليات اهم و ٬ المحمية بالبيوت للزراعة السليمة الزراعية الممارسات

وان بعن ة ورش اك وهن ة البعلي ة دها”الزراع وفوائ ار للخض ة المائي ة ي”الزراع ف
ورشة اك هن تكون وس الليث بمحافظة المزيني عيسى احمد ات”مزرعة واف راض أم

ورشة”النحل ى إل باإلضافة ٬ العرضيات محافظة اج”في إلنت ا الخالي ار اكث طرق
الحديثة الخاليا في و”العسل المقدسة٬ بالعاصمة ي المطرف دالمطلوب عب مزرعة في

دها“ورشة وفوائ للخضار ة المائي الغوالء”الزراعة ب دالجواد عب ود محم مزرعة ي ف
جدة  .بمحافظة
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لتاريخ الصحفي 12/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر حملة"البيئة"عنوان يطلق يدعمك"بجازان بالمنطقة"ريف المزارعين لدعم

الخبر الخبراالثنين-18/10/2021-12/03/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

حملة"البيئة" يطلق يدعمك"بجازان المزارعين"ريف لدعم
 بالمنطقة

 

 واس-جيزان
ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ذها ينف تي ال ة الحمل ات فعالي وم الي اء مس دأت ب

وان عن ت تح ٬ ف ري امج برن ع م اون بالتع ازان ج ة دعمك"بمنطق ي ف ك"ري وذل ٬
مول"بمركز رجن عريش"ذي أبو  .بمحافظة

ستتواصل ة الحمل أن ٬ الراجحي ده عب دس المهن ة بالمنطق ف ري ز مرك دير م وأوضح
24



ف٬ ري منصة بر ع والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة بخدمات ف للتعري ام أي ة ثالث دة لم
ه الفواك ة وزراع ة البعلي ات والزراع ن الب ة بزراع ق تتعل تي ال ا برامجه ا وخصوًص

ة حمل ي ف جيل التس روط وش ات وآلي ٬ الين النح رامج دعمك"وب ي ف ا"ري داعي
المشمولة ة الزراعي المجاالت ي ف ة الحمل خالل دم المق الدعم من لالستفادة المزارعين

ريف برنامج في  .بالدعم
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لتاريخ الصحفي 12/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بحملةعنوان تعريفية ورشة ينفذ بجازان البيئة يدعمك"فرع "ريف

الخبر الخبراالثنين-18/10/2021-12/03/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

بحملة تعريفية ورشة ينفذ بجازان البيئة يدعمك"فرع  "ريف

 

 واس-جيزان
اليوم جازان بمنطقة والزراعة والمياة البيئة وزارة فرع ة,نفذ حمل عن تعريفية ورشة

يدعمك" وحضور"ريف ف٬ عطي آل ي عل ن ب د محم دس المهن ام الع دير الم ة بمتابع ٬
الوزارة بفرع االحتفاالت بقاعة وذلك الجعفري٬ إبراهيم المهندس الزراعة إدارة  .مدير

ف٬ ري منصة بر ع والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة دمات بخ ف للتعري الورشة وهدفت
ه الفواك ة وزراع ة البعلي ات للزراع افة باإلض ن٬ الب ة بزراع ق تتعل تي ال برامج وال

26



ة حمل ي ف جيل التس روط وش ات وآلي النحالين٬ رامج دعمك"وب ي ف تبدأ"ري س تي ال
ز بمرك وم٬ الي اء مس جيل التس ي ف راغبين ال زارعين الم تقبال ول"اس م ن رج "ذي

أبوعريش  .بمحافظة
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لتاريخ الصحفي 12/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر واللوزعنوان والعنب الرمان لزراعة المندق بمزارع عمل ورش

الخبر الخبراالثنين-18/10/2021-12/03/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

واللوز والعنب الرمان لزراعة المندق بمزارع عمل  ورش

 

 التحرير-متابعات

تاذ األس دق المن افظ مح ن ي:دش الت ة الزراعي ل العم ورش ايز الف ض معي ن ب د محم
ات فعالي ضمن ك وذل دق المن ة بمحافظ ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة مكتب ا ينظمه
ر مدي بحضور ك وذل ٬ الباحة بمنطقة مؤخراً انطلقت والتي االرشادية الزراعية القافلة
االدارات دراء وم راهيم اب بن فهد األستاذ بالمندق والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب

الزراعي بالمجال المهتمين و المزارعين و بالمحافظة  .الحكومية
 

ي والت ان الرم جار ألش ليمة الس ة الزراعي الممارسات وان بعن ى األول الورشة ت وكان
28



حيث ٬ ببرحرح الكي الم عبدهللا بن حسن بمزرعة وذلك ياقتي رضوان الدكتور قدمها
ق وتطبي ة علمي ة بطريق الرمان أشجار لزراعة السليمة للطرق مفصالً شرحاً ياقتي قدم
ي وجن االنتاج لمرحلة تصل وحتى زراعتها وقت من الزراعة لمراحل مصاحب عملي

 .الثمار
 

ة بمزرع م التقلي رق وط العنب ات آف وان بعن عمل ة ورش طاهر ن مع دكتور ال دم ق و
و نح ة العملي ات والممارس طة األنش ن م د العدي منت تض ٬ دق بالمن دوي ب ن ب دهللا عب
ة الالزم ارات المه اب وإكتس ٬ ة الزراعي ات اآلف ومكافحة الوقاية؛ في األمثل األسلوب

العنب أشجار لزراعة  .والصحيحة
 

ليمة الس ة الزراعي الممارسات بعنوان عمل ورشة الصغير علي نجيب الدكتور قدم كما
و نم ومراحل أطوار ى عل بالزراعة المهتمين من الحضور اطلع ٬حيث اللوز ألشجار
ك وذل ودة الج الي ع وج منت ى عل ول للحص حيحة الص ة العلمي الطرق ب وز الل جرة ش

حميم بقرية البحيري محمد علي بمزرعة عملي  .بتطبيق
 

الخميس يوم انطلقت اإلرشادية الزراعية القافلة أن ر14يذكر ة2021أكتوب بمنطق م
الدكتور األمير الملكي السمو صاحب برعاية آل/الباحة دالعزيز عب ن ب سعود بن حسام

ة الزراعي ارات والمه ة المعرف مستوى رفع إلى تهدف ٬والتي الباحة منطقة أمير سعود
ة٬ الزراعي يل المحاص اج إنت ادة لزي ة الزراعي ات الممارس أفضل ق وتطبي زارعين للم
ات التقني ى عل وإطالعهم المجال بهذا والمهتمين للمزارعين اإلرشاد تقديم إلى باإلضافة

الزراعي القطاع في  .الحديثة
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لتاريخ الصحفي 12/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الطائفعنوان جنوب غابات في حريقين على السيطرة

الخبر الخبراالثنين-18/10/2021-12/03/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

الطائف جنوب غابات في حريقين على  السيطرة

 

الثبيتي  :الطائف-هالل
الطائف بمحافظة والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب في مالك بني وحدة فرق تمكنت
ل موب تي قري ات غاب ي ف دلعا ان حريقين ى عل السيطرة ن م دني الم دفاع ال مع بالتعاون

الطائف جنوب ثقيف لمركز التابعتين  .والبرده
 

ي هان دس المهن ائف الط بمحافظة ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة مكتب مدير وأوضح
ت تمكن ك مال ني ب دة وح رق ف أن ي القاض دالرحمن عب ن هللا-ب ق م-بتوفي تقدي ن م

ا اندلع حريقين اد إلخم دني الم دفاع ال فرق مع بالتعاون العالقة وذات المساندة الخدمات
انتشارها من والحد ثقيف بمركز والبردة موبل قريتي غابات  .في

 

ك تل ن ع ة الناتج ار واآلث ات الغاب ة لمراقب داني المي ح المس ات عملي أن ي القاض د وأك
ن م ى تبق ا م ة لحماي ك وذل مالك بني وحدة مدير من ومتابعة بإشراف مستمرة الحرائق

أخرى مرة لالشتعال النيران عودة عدم من والتأكد هللا-األشجار سمح  ال
 

ي النبات اء الغط ًة وخاص ئي البي ّوع التن ى عل ة المحافظ ة أهمي ى إل ي القاض ار وأش

31



ي مراقب رق ف تجوب حيث البيئية٬ المنظومة بتلك اإلخالل في يتسبب ما لكل والتصدي
ي يوم بشكل الطائف بمحافظة ة الوطني ات والمنتزه ات الغاب م معظ والمراعي الغابات
ية الماش ي ومرب زارعين الم ًا داعي ة٬ البيئي تدامة االس دأ مب ق وتحقي ات المخالف د لرص
الحاويات واستخدام الصحيحة بالطرق الزراعية المخلفات من التخلص إلى والمتنزهين
ي لتالف ك وذل اء٬ االنته د بع ار الن اء إطف ن م د والتأك نزه الت اء أثن واء للش ة المخصص

للبيئة المدمرة الغابات  .حرائق
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لتاريخ الصحفي 12/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر خضراء«حملةعنوان القصيم»لنجعلها في

الخبر الخبراالثنين-18/10/2021-12/03/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد17917العددالكاتب 1تكرار

خضراء«حملة القصيم»لنجعلها  في

 

التويجري  :بريدة-عبدالرحمن
ة حمل القصيم ة بمنطق التصحر ة ومكافح اتي النب اء الغط ة لتنمي الوطني ز المرك أطلق

وان بعن جير راء«التش خض ا لنجعله ير٬ التغي ن م زءًا ج ن وك جير التش ي ف اهم ٬»س
دس المهن يم القص ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م ور بحض
ة البيئي ات الجمعي اء ورؤس ة الحكومي اإلدارات ديري م ن م دد وع الرجيعي عبدالعزيز

بريدة بمدينة الوطني القصيم متنزه في وذلك ٬ التطوعية الطرفية(والفرق  ).عريق
 

ة حمل أن ي الرجيع دس المهن ح راء«وأوض خض ا ي»لنجعله ف هام اإلس دف به أتي ت
ة البيئ ة حماي ي ف ة المملك هامات إس ز وتعزي راء الخض عودية الس تهدفات مس ق تحقي
تعادة واس المتدهورة األراضي تأهيل وإعادة النباتي الغطاء وتنمية الحياة جودة وتحسين
ز وتحفي المجتمعية المشاركة تعزيز خالل من المملكة مناطق مختلف في النباتي التنوع
ن م د العدي تشجير ة الحمل وتستهدف التشجير٬ أعمال في اإلسهام على المحلي المجتمع

المملكة في واألودية والمحميات الوطنية والمتنزهات النباتي الغطاء  .مواقع
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لتاريخ الصحفي 12/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مععنوان الوطن"تفاعالً الوطنية"..أضواء الفوارة:المياه مركز في المياه إمدادات زيادة على بالغ بحرص نعمل

الخبر الخبراالثنين-18/10/2021-12/03/1443تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد2974العددالكاتب 1تكرار

مع الوطن"تفاعًال الوطنية"..أضواء بالغ:المياه بحرص نعمل
الفوارة مركز في المياه إمدادات زيادة  على

 

الحربي-الفوارة  :فهد
الوطن أضواء بصحيفة ابق س ت وق ي ف نشره م ت ا م مع الوطنية المياه شركة تفاعلت
لخزان ة المغذي اه المي حصة نقص من يتذمرون الفوارة أهالي عنوان تحت اإللكترونية
نقص بب بس ل الطوي اإلنتظار ن م ز المرك الي أه اة ومعان كوى ش بخصوص ٬ قيا الس
ة البيئ وزارة ي ف المسؤولين ل قب ن م وحل دخل بت الي األه ات ومطالب زان٬ الخ ة تغذي
ث وبح ٬ قيا بالس د المتعه بة ومحاس يم القص ة منطق رع ف ي ف ة ممثل ة والزراع اه والمي

وحلها المشكلة هذه  أسباب
 

هللا وفقهم الوطن أضواء صحيفة الشركة رد  وجاء
 

وبركاته هللا ورحمة عليكم  السالم
 

34



واطن٬ الم ة خدم ى عل ها حرص وطن ال واء أض حيفة لص كر نش أن ة البداي ي ف ود ن
أنه ش من ما كل في الوطنية المياه شركة مع تسهم بذلك وهي قضاياه٬ بطرح واهتمامها

للمواطنين الراحة وتوفير العامة٬ المصلحة صحيفتكم.تحقيق ي ف وارد ال الخبر وحول
ق المواف اريخ بالت اء األربع وم ر13لي وان2021أكتوب بعن (م وارة: الف الي أه

السقيا لخزان المغذية المياه حصة نقص من  )يتذمرون
 

ز مرك ي ف اه المي دادات إم ادة زي ى عل الغ ب بحرص تعمل الشركة بأن إفادتكم نود عليه
خالل ن م ة٬ الحالي ة الكمي مضاعفة ى عل العمل ويجري ه٬ ل ة التابع رى والق وارة الف

السابق المقاول تعثر بعد جديدة٬ ترسية  إجراءات
 

م لك شاكرين صحيفتكم٬ في نشره سعادتكم من آملين وتوضيحه٬ إليه التنويه لزم ما هذا
واهتمامكم  .حرصكم

 
الشمالي  القطاع

الوطنية المياه  شركة
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لتاريخ الصحفي 12/03/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والتعاوني"عنوان الزراعي القطاع وتشجيع ..دعم الزراعي" الصندوق ينظّمها عمل ورشة

الخبر الخبراالثنين-18/10/2021-12/03/1443تاريخ الزراعيةتصنيف التنمية صندوق أخبار

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

والتعاوني" الزراعي القطاع وتشجيع ..دعم عمل" ورشة
الزراعي الصندوق  ينّظمها

 
 

 واس-الرياض
عمل ورشة اء٬ باألحس فيصل الملك جامعة مع بالتعاون الزراعية التنمية صندوق نّظم

وان اوني"بعن والتع ي الزراع اع القط جيع وتش م ات"دع الجمعي س مجل اركة بمش ٬
ر وتطوي اث ألبح ني الوط ز والمرك ور٬ والتم ل للنخي ني الوط ز والمرك ة٬ التعاوني

الزراعي بالقطاع والمهتمين المستثمرين من عدد بحضور المستدامة٬  .الزراعة
 

ودور الورشة ة أهمي هلي٬ الس د فه ن ب ير من ة الزراعي ة التنمي صندوق عام مدير وأكد
نحو الصندوق وسعي الزراعي٬ القطاع مجاالت ف مختل ل وتموي دعم ي ف الصندوق

للمستفيدين الخدمات أفضل  .تقديم
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ُطرق ٬ ندوق بالص ال األعم ر تطوي إدارة ن م يباني الش د فه دس المهن ن بي ه٬ جهت من
تثمرين للمس ندوق الص دمها يق تي ال ة التمويلي ات والمنتج ة٬ الزراعي اريع المش ل تموي

الماشية ومربي والصيادين المزارعين وصغار الزراعية  .والشركات
 

ي الوطن ز المرك ي ف ة البحثي ق للمراف ام الع دير الم ب نائ ه قدم عرًضا الورشة وشملت
ات الممارس ن ع واز٬ الف هللا يف ض دس المهن تدامة المس ة الزراع ر وتطوي اث ألبح

المزارعين توعية في ودوره المحمية بالبيوت السليمة  .الزراعية
 

عن عرضاً ٬ ة التعاوني ات الجمعي س مجل من الشمري صالح المهندس قدم جانبه٬ من
ويق تس ي ف هام واإلس ة بالمملك اوني التع ي الزراع اع القط جيع تش ي ف س المجل دور

المزارعين لصغار الزراعية  .المنتجات
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الخبر تفاصيل

الخبر كاريكاتيرعنوان

الخبر الخبراالثنين-18/10/2021-12/03/1443تاريخ كاريكاتيرتصنيف

الرصد19474العددالكاتب 1تكرار
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