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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 08/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والمياهعنوان البيئة وزارة وكيل إلى رسالة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالخميس08/09/143924/05/2018 وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة الخبر)ذات جهة

االلكترونيةالمصدر الين اون فيفاء الفيفيالكاتب0العددصحيفة عبدهللا

الصفحة اليناسم اون فيفا صحيفة الصفحةموقع 0رقم

والمياه البيئة وزارة وكيل إلى  رسالة

 

 

الفيفي.ا سالم بن  عبدهللا

 

لخدمات ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي لسعادة اء فيف الي اه ن ع ة ونياب بأسمي ا ابعثه الة رس
تحظى ان ل أم ى عل ام األي هذه جازان لمنطقة زيارته بمناسبة الموكلي احمد بن محمد المهندس المياه

وزارته تقدمها التي والخدمات المشاريع من نصيبها فيفاء محافظة وتنال  *باهتمامه
 

ال-? حيث المحافظة ل ك ليشمل المشروع نطاق وتوسيع المتعثر فيفاء مياه شبكة مشروع استكمال
جداً قليلة نسبة اإل حالياً  *يشمل

 

ة-? الكمي ع رف ى ال الماسة ة والحاج ابق الس اول المق د عق اء انته د بع بالمحافظة الوايتات سقيا توقف
اه مي أمين ت ضرورة مع االحتياج الحالية الكمية تكفي ال حيث المشروع هذا في أسرة لكل المخصصة

اآلدمي لالستخدام  *صالحة
 

وجود-? دم لع ة البيئ الصرف مياه دمرت أن بعد صحي صرف مشروع الى الماسة المحافظة حاجة
والزراعة ة الترب ف اتل ا مم ألخرى رة حف من ل التنق ى عل واطنين الم اد واعتم ارات للبي شفط وسائل
ار وانتش ة واألوبئ ة الكريه روائح لل در ومص تنقع مس ى ال ياحية الس ة الطبيع ذات ة المحافظ ول وح

الراحة والزوار المواطنين حرم الذي والبعوض  *الحشرات
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ة–? لخدم اء فيف ة بمحافظ رع ف اح بإفتت ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة وم تق أن ب وطل ة امني
ر اكث ن م ة المحافظ وان خصوصا ة المنطق ي ف المحافظات اقي بب وة واس م عليه والتسهيل واطنين الم

السكانية الكثافة حيث من  المحافظات
 

والشتالت–ه اه بالمي ك وذل القات شجرة ازالت التي للمزارع المتعثر المزارعين دعم مشروع تفعيل
الزراعي واالرشاد الدعم وتقديم المناسبة  .الزراعية
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 08/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مشروع..بالصورعنوان يدّشن بلقرن البيئة"محافظ صديق "أنا

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالخميس08/09/143924/05/2018 عامةتصنيف ومؤشرات الخبرتقارير جهة

االلكترونيةالمصدر سبق الكاتب0العددصحيفة

الصفحة سبقموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

مشروع..بالصور يدشّن بلقرن البيئة"محافظ صديق  "أنا
الوعي ونشر بالحدائق النباتي الغطاء وتكثيف األشجار لزراعة  يهدف

 

 

اإللكترونية سبق الرياض-صحيفة
مشروع اء األربع أمس د حام آل هللا د عب ن ب رحمن ال د عب دكتور ال رن بلق محافظة محافظ ا"دشن أن

ة البيئ ديق ة"ص الحكومي دوائر ال اء رؤس من وعدد ز المراك رؤساء بحضور المحافظة٬ احة س ي ف
السياحية التنمية لجنة  .وأعضاء

 

بلقرن محافظة صيف فعاليات ضمن المشروع األشجار1439ويأتي زراعة ى إل دف يه ذي وال ٬ هـ
ف والتثقي الوعي نشر ى إل باإلضافة وتنظيفها٬ العامة والمنتزهات الحدائق في النباتي الغطاء وتكثيف
عدد خالل من ة التوعوي الرسائل وتصميم وتوزيع والمحاضرات٬ العمل ورش من عدد بإقامة البيئي

الوسائل  .من
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 08/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر الحرازاتعنوان جنوب تهاجم البعوض أسراب

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالخميس08/09/143924/05/2018 عامةتصنيف ومؤشرات الخبرتقارير جهة

البالدالمصدر الكاتب22410العددجريدة

الصفحة البالدموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

الحرازات جنوب تهاجم البعوض  أسراب

 

المالكي-جدة  عبدالهادي

يرة بح شكلت حتى يوم بعد يوما تزداد مجهولة مصادر من الحرازات جنوب في راكدة مياه تجمعت
ل ظ ي ف الي لأله ة الوبائي راض األم ل تنق ذي ال وض البع لتكاثر خصبة بيئة جعلها وجودمما عدم

للحي٬ صحي األمطارصرف هطول مع نسبتها تزداد والتي الراكدة٬ المياه تصريف  .وعدم
أو سحبها عدم حال ي ف دات بالمبي ه ورش ع التجم ذا له حل اد إيج بسرعة األمانة طالبوا الحي أهالي

منازلهم في مهاجمتهم البعوض بدأ أن بعد  .تصريفها
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 08/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر القطيف500عنوان كورنيش شاطئ ينظفون متطوع

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالخميس08/09/143924/05/2018 عامةتصنيف ومؤشرات الخبرتقارير جهة

اليومالمصدر الكاتب16414العددجريدة

الصفحة اليومموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

القطيف500 كورنيش شاطئ ينظفون  متطوع

تنورة ورأس وسيهات ودارين والخبر الدمام شواطئ إلى تنتقل  المبادرة
 

 

القطيف كورنيش تنظيف خالل  مشاركون

 

الصفار القطيف-جعفر
 

حملة500شارك في والفئات األعمار مختلف من التلوث”متطوع من خاٍل شاطئ“بحرنا لتنظيف
التلوث من السمكية والثروة البيئة على للحفاظ النفايات من القطيف محافظة  .كورنيش

 
ق فري اركة بمش رقية الش ة المنطق ي ف ري البح ى الملتق ق فري ة البيئي ادرة المب م ل”ونظ أه ة “فزع

الحدود وحرس القطيف محافظة بلدية مع  .وبالتعاون
 

في والمشاركة ة البيئ ة نظاف ى عل المحافظة ة بأهمي م منه استشعارا ادرة المب ي ف المتطوعون وشارك
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المجتمع ة لخدم التطوعي العمل ثقافة وتنمية التطوعية ي.األعمال ف نزهين المت ن م عدد سارع ا فيم
دائًما نظيفة الشواطئ تكون أن على حرصهم مؤكدين للمبادرة٬  .االستجابة

 
رّواد ة توعي سياق في تأتي المبادرة ان الى مغربل زياد المهندس القطيف محافظة بلدية رئيس وأشار
ام الع الوعي مستوى ادة وزي ا أنواعه ف بمختل ات المخلف من البيئة نظافة على الحفاظ بأهمية الشاطئ

البحرية من.بالبيئة ه تحتم ا وم ة العام اة الحي مناحي في أساسية ركيزة كونها النظافة أهمية الى الفتا
الوطن نطاق على توعوية حمالت بإطالق وطني  .واجب

 
في:وقال ة التنمي ويواكب ا٬ بيئي وازن مت ات الملوث من خاٍل لمستقبل تتطلع القطيف محافظة بلدية ان

ة البيئي ة التوعي رامج ب تمر مس بشكل تدعم البلدية ان الى الفتا بالمحافظة٬ المجاالت٬ ى.كل ال يرا مش
المجتمع شرائح كل بين الوعي تبث التي الحملة٬ هذه ال.أهمية األعم ي ف بالمشاركة ع المجتم مطالبا

البيئة على للمحافظة  .التطوعية
 

المطرود تيسير البحري الملتقى مسؤول شواطئ:وقال على النظافة مفهوم غرس الى المبادرة تهدف
ع المجتم راد أف ن بي السلوك ذا ه ز وتعزي ة البيئ ى عل والمحافظة الشرقية الشواطئ.المنطقة أن ن وبي

ع٬ المجتم راد اف دى ل الوعي ة تنمي ي ف تسهم الحملة أن إلى مشيرا البيئي٬ النظام من مهما جزءا تمثل
ي البيئ ام النظ ي ف ر يؤث ا م ا وخصوص اياها قض ل بك ن ومهتمي ا له دقاء وأص ة للبيئ اة حم وا ليكون

 .الساحلي
 

النطالقة:وأضاف بداية الحملة ان الى الفتا البحر٬ داخل من النفايات من كبير حجم استخراج تم انه
تنورة ورأس وسيهات ودارين والخبر الدمام ضمنها من المناطق مختلف في المبادرات من  .العديد

 

الشواطئ تنظيف حملة خالل وابنته الصرنوخ:تصوير(أب  )أحمد
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 08/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر رئيسعنوان مكة"نائب البيضاء"بلدي الزراعية األراضي أصحاب على الذعاً هجوماً مطالبه..يشن هي وهذه

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالخميس08/09/143924/05/2018 عامةتصنيف ومؤشرات الخبرتقارير جهة

االلكترونيةالمصدر سبق الكاتب0العددصحيفة

الصفحة سبقموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

رئيس مكة"نائب األراضي"بلدي أصحاب على الذعاً هجوماً يشن
البيضاء مطالبه..الزراعية هي  وهذه

إن اإلحياء"قال التنمية"صكوك تعطل  وراء

 
 

البجالي المكرمة-عبدالرزاق  مكة

األراضي أصحاب على الذعاً هجوماً الروقي٬ فهد المقدسة بالعاصمة البلدي المجلس رئيس نائب شنَّ
ي ف د ي ه ل ن م ل ك ومحاسبة حصر المختصة ات الجه اً مطالب المقدسة٬ بالعاصمة البيضاء الزراعية
ة التنمي ل تعطي وراء السبب ت وكان االت الري ن ماليي ة الدول كلفت والتي الصكوك٬ تلك مثل استخراج

المنطقة  .في
 

لـ ي الروق د فه المقدسة بالعاصمة دي البل س المجل س رئي ب نائ قال "سبق"تفصيال٬ً ر": أكب ن م إن
تسمى ا م وهي هللا شرع افي تن تي ال المشبوهة الصكوك هو ة المكرم ة مك ي ف ة التنمي تعطيل أسباب

اإلحياء" العاصمة"صكوك ن م عدة أرجاء ي ف انتشرت التي األمتار مليونية المزارع صكوك وهي
األخيرة السنوات في  ".المقدسة
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وهي:متسائالً الماضية٬ السنوات مر على مكة في الصكوك هذه مثل الشرعية الجهات أخرجت كيف
مسمى ة ذريع تحت المشبوهة٬ الصكوك ذه ه أن ى إل يرًا مش زرع٬ ذي غير واٍد في صكوك"مقامة

الرياالت"مزارع ماليين مئات الدولة أموال من أهدرت ٬. 
 

ة"الروقي"وتمنى الدول خزينة إلى األراضي تلك لصالح حق وجه بغير صرفت التي المبالغ تعود أن
المكرمة مكة  .ولتطوير

 

شاسعة مساحات على أراضي به المناطة المجلس أعمال خالل من وجد البلدي المجلس أن إلى ولفت
م يت م ول نين٬ الس عشرات من م له ود وتع ة زراعي ا أنه أصحابها ادعى مكة٬ في األمتار بماليين تقدر

إطالقاً منها  .االستفادة
 

التعويضات ي ف النظر بإعادة التعويضات لجنة المقدسة بالعاصمة البلدي المجلس رئيس نائب وطالب
بـ أسماها التي األراضي تلك ألصحاب صرفتها الثالث"المشبوهة"التي الدائري على الواقعة خاصًة ٬

المقدسة العاصمة ي ف والنهضة التنمية اعترت والتي األراضي٬ تلك حول تحقيق ملف وفتح والرابع٬
تعبيره حد  .على
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 08/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والزراعةعنوان والمياه البيئة وزارة وكيل يستقبل جازان أمير

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالخميس08/09/143924/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

السعوديةالمصدر االنباء الكاتب0العددوكالة

الصفحة السعوديةموقعاسم االنباء الصفحةوكالة 0رقم

والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل يستقبل جازان  أمير

 

 واس-جيزان
ه مكتب ي ف جازان٬ ة منطق ير أم دالعزيز عب ن ب ناصر ن ب د محم ير األم الملكي السمو صاحب استقبل
ي موكل د محم ن ب د أحم دس المهن اه المي لخدمات والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل ٬ اليوم باإلمارة

حاليًا المنطقة يزور الذي له المرافق  .والوفد
 

ام المه ي ف ق التوفي م له ًا متمني ق٬ المراف د والوف والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ل بوكي سموه٬ ورحب
ة ممثل وزارة ال دمها تق تي ال ال واألعم الجهود ب ه نفس ت الوق ي ف اً منوه ارة٬ الزي الل خ م إليه ة الموكل

المنطقة في لها التابعة القطاعات  .بمختلف
 

ازان ج اه مي إدارة ب الخاص السنوي ر التقري ى عل ٬ اللقاء خالل ناصر٬ بن محمد األمير سمو واطلع
المنصرم العام ى"م2017"خالل إل بر الج ناصر ن ب در بن دس المهن ام الع ديرها م ن م مستمعا ٬

ام ق تي ال المشاركات وعن تنفيذها على والقائم منفذة مشروعات من التقرير محتوى عن مفصل شرح
والصرف السدود ة ومتابع يدية الترش والحمالت ة بالمنطق والمهرجانات الفعاليات في جازان فرع بها
ال أعم ن م ذه تنف ا م ب جان ى إل ٬ اه المي لخدمات ه العام إلدارة التابعة المجاالت من وغيرها الصحي
ل أفض ق وف ة المنطق رى وق ز ومراك ات محافظ ف بمختل م والمقي واطن للم دماتها خ ال إليص ود وجه

المستويات  .وأعلى
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ن م اء اللق الل خ ق المراف د والوف ه إلي تمع اس ا وم ارة بالزي عادته س ن ع ي الموكل دس المهن رب وأع
ة المنطق وتشهده شهدته بما إعجابه مبدياً المنطقة٬ مشروعات حول جازان منطقة أمير سمو توجيهات
ادة القي ل قب ن م ام واهتم ة رعاي من تجده وما والخدمية التنموية المجاالت مختلف في ونمو تطور من

المملكة مناطق من كغيرها  .الرشيدة
ن ب د أحم ة للتنمي ارة اإلم ل ووكي ديميغ الم صالح ن ب دهللا عب ف المكل ازان ج إمارة وكيل اللقاء حضر

زعلة  .عبدهللا

● 

● 
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 08/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والمياهعنوان البيئة وزارة وكيل يلتقي جازان أمير

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالخميس08/09/143924/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر الين اون فيفاء الكاتب0العددصحيفة

الصفحة اليناسم اون صحيفة الصفحةموقع 0رقم

المياه ومشاريع وخدمات احتياجات معه وبحث السنوي التقرير  تسلم

والمياه البيئة وزارة وكيل يلتقي جازان أمير

 

الحربي  جازان-سلطان

 

ه بمكتب ازان ج ة منطق ير أم دالعزيز عب ن ب ر ناص ن ب د محم ير األم ي الملك مو الس احب ص تقبل أس
ي موكل د محم ن ب د أحم دس المهن اه المي لخدمات والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي وم الي باإلمارة

حاليًا المنطقة يزور الذي له المرافق  .والوفد
 

اً متمني المرافق والوفد والزراعة والمياه البيئة وزارة بوكيل جازان منطقة أمير رحب اللقاء بداية وفي

12



 

 

وزارة ال دمها تق تي ال ال واألعم الجهود ب ا منوه ٬ ارة الزي خالل م إليه ة الموكل ام المه ي ف ق التوفي م له
للجميع والتوفيق العون تعالى هللا سائًال المنطقة في لها التابعة القطاعات بمختلف  .ممثلة

 

رم المنص ام الع الل خ اإلدارة ب اص الخ نوي الس ر التقري ى عل اء اللق الل خ موه س ع اطل ك ذل د ”بع
ذه”م2017 منف اريع مش من التقرير محتوى عن مفصل شرحاً الجبر ناصر بن بندر المهندس وقدم

ة بالمنطق ات والمهرجان ات الفعالي ي ف اإلدارة رع ف ا به ام ق تي ال المشاركات وعن تنفيذها على والقائم
ه العام إلدارة ة التابع المجاالت ن م ا وغيره الصحي والصرف السدود٬ ومتابعة الترشيدية والحمالت
ف بمختل م والمقي واطن للم خدماتها ال إليص ود وجه ال أعم ن م ذه تنف ا م ب جان ي إل اه٬ المي لخدمات

المستويات وأعلى أفضل وفق المنطقة وقرى ومراكز  .محافظات
 

المرافق د والوف ه إلي استمع ا وم ارة بالزي سعادته عن الموكلي أحمد المهندس أعرب اللقاء نهاية وفي
ه إعجاب دياً مب ة بالمنطق اريع المش از انج أهمية حول جازان منطقة أمير من توجيهات من اللقاء خالل
من تجده ا وم ة والخدمي ة التنموي المجاالت ف مختل ي ف و ونم تطور من ة المنطق وتشهده شهدته ا بم

المملكة مناطق من كغيرها الرشيدة قيادتنا قبل من واهتمام  .رعاية
ن ب د احم ة للتنمي ارة اإلم ل ووكي ديميغ الم صالح ن ب دهللا عب ف المكل ازان ج إمارة وكيل اللقاء حضر

زعلة  عبدهللا
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 08/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والمياهعنوان البيئة وزارة وكيل يلتقي جازان أمير

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالخميس08/09/143924/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر المواطن صدى الكاتب0العددصحيفة

الصفحة المواطناسم صدى صحيفة الصفحةموقع 0رقم

والمياه البيئة وزارة وكيل يلتقي جازان  أمير

 
 

المواطن  متابعات–صدى

ه بمكتب ازان ج ة منطق ير أم دالعزيز عب ن ب ر ناص ن ب د محم ير األم ي الملك مو الس احب ص تقبل أس
ي موكل د محم ن ب د أحم دس المهن اه المي لخدمات والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي وم الي باإلمارة

حاليًا المنطقة يزور الذي له المرافق  .والوفد
 

اً متمني المرافق والوفد والزراعة والمياه البيئة وزارة بوكيل جازان منطقة أمير رحب اللقاء بداية وفي
وزارة ال دمها تق تي ال ال واألعم الجهود ب ا منوه ٬ ارة الزي خالل م إليه ة الموكل ام المه ي ف ق التوفي م له

للجميع والتوفيق العون تعالى هللا سائًال المنطقة في لها التابعة القطاعات بمختلف  .ممثلة
 

رم المنص ام الع الل خ اإلدارة ب اص الخ نوي الس ر التقري ى عل اء اللق الل خ موه س ع اطل ك ذل د ”بع
ذه”م2017 منف اريع مش من التقرير محتوى عن مفصل شرحاً الجبر ناصر بن بندر المهندس وقدم

ة بالمنطق ات والمهرجان ات الفعالي ي ف اإلدارة رع ف ا به ام ق تي ال المشاركات وعن تنفيذها على والقائم
ه العام إلدارة ة التابع المجاالت ن م ا وغيره الصحي والصرف السدود٬ ومتابعة الترشيدية والحمالت
ف بمختل م والمقي واطن للم خدماتها ال إليص ود وجه ال أعم ن م ذه تنف ا م ب جان ي إل اه٬ المي لخدمات

المستويات وأعلى أفضل وفق المنطقة وقرى ومراكز  .محافظات
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المرافق د والوف ه إلي استمع ا وم ارة بالزي سعادته عن الموكلي أحمد المهندس أعرب اللقاء نهاية وفي
ه إعجاب دياً مب ة بالمنطق اريع المش از انج أهمية حول جازان منطقة أمير من توجيهات من اللقاء خالل
من تجده ا وم ة والخدمي ة التنموي المجاالت ف مختل ي ف و ونم تطور من ة المنطق وتشهده شهدته ا بم

المملكة مناطق من كغيرها الرشيدة قيادتنا قبل من واهتمام  .رعاية
 

ن ب د احم ة للتنمي ارة اإلم ل ووكي ديميغ الم صالح ن ب دهللا عب ف المكل ازان ج إمارة وكيل اللقاء حضر
زعلة  .عبدهللا
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 08/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والمياهعنوان البيئة وزارة وكيل يلتقي جازان أمير

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالخميس08/09/143924/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر كون الكاتب0العددصحيفة

الصفحة كوناسم الصفحةموقعصحيفة 0رقم

المياه ومشاريع وخدمات احتياجات معه وبحث السنوي التقرير  تسلم

والمياه البيئة وزارة وكيل يلتقي جازان  أمير

 

عطيف  جازان-فضة

ه بمكتب ازان ج ة منطق ير أم دالعزيز عب ن ب ر ناص ن ب د محم ير األم ي الملك مو الس احب ص تقبل أس
ي موكل د محم ن ب د أحم دس المهن اه المي لخدمات والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي وم الي باإلمارة

حاليًا المنطقة يزور الذي له المرافق  .والوفد
 

اً متمني المرافق والوفد والزراعة والمياه البيئة وزارة بوكيل جازان منطقة أمير رحب اللقاء بداية وفي
وزارة ال دمها تق تي ال ال واألعم الجهود ب ا منوه ٬ ارة الزي خالل م إليه ة الموكل ام المه ي ف ق التوفي م له

للجميع والتوفيق العون تعالى هللا سائًال المنطقة في لها التابعة القطاعات بمختلف  .ممثلة
 

رم المنص ام الع الل خ اإلدارة ب اص الخ نوي الس ر التقري ى عل اء اللق الل خ موه س ع اطل ك ذل د ”بع
ذه”م2017 منف اريع مش من التقرير محتوى عن مفصل شرحاً الجبر ناصر بن بندر المهندس وقدم

ة بالمنطق ات والمهرجان ات الفعالي ي ف اإلدارة رع ف ا به ام ق تي ال المشاركات وعن تنفيذها على والقائم
ه العام إلدارة ة التابع المجاالت ن م ا وغيره الصحي والصرف السدود٬ ومتابعة الترشيدية والحمالت
ف بمختل م والمقي واطن للم خدماتها ال إليص ود وجه ال أعم ن م ذه تنف ا م ب جان ي إل اه٬ المي لخدمات
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المستويات وأعلى أفضل وفق المنطقة وقرى ومراكز  .محافظات
 

المرافق د والوف ه إلي استمع ا وم ارة بالزي سعادته عن الموكلي أحمد المهندس أعرب اللقاء نهاية وفي
ه إعجاب دياً مب ة بالمنطق اريع المش از انج أهمية حول جازان منطقة أمير من توجيهات من اللقاء خالل
من تجده ا وم ة والخدمي ة التنموي المجاالت ف مختل ي ف و ونم تطور من ة المنطق وتشهده شهدته ا بم

المملكة مناطق من كغيرها الرشيدة قيادتنا قبل من واهتمام  .رعاية
 

ن ب د احم ة للتنمي ارة اإلم ل ووكي ديميغ الم صالح ن ب دهللا عب ف المكل ازان ج إمارة وكيل اللقاء حضر
زعلة  .عبدهللا
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 08/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المياهعنوان مشاريع يستعرض جازان أمير

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالخميس08/09/143924/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

عكاظالمصدر الكاتب18898العددجريدة

الصفحة عكاظموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

المياه مشاريع يستعرض جازان  أمير
 

 

  
للمياه السنوي التقرر يتسلم ناصر بن محمد (األمير  )عكاظ.

 

الحمزي  suhail_alhamzi@)جازان(سهيل

ة المنطق ي ف اه المي إدارة ب الخاص السنوي ر التقري ناصر٬ ن ب محمد األمير جازان منطقة أمير بحث
ذها٬ تنفي والجاري المنجزة اريع المش رز أب تضمنت تي ال ه محتويات واستعرض الماضي٬ العام خالل
اه المي لخدمات ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي س أم ارة باإلم ه مكتب ي ف تقباله اس خالل ك وذل

حاليًا المنطقة يزور الذي له المرافق والوفد موكلي محمد بن أحمد  .المهندس
 

ذي ال ر التقري وى محت عن مفصال شرحاً الجبر ناصر بن بندر المهندس بجازان المياه عام مدير وقدم
اإلدارة رع ف ذها نف تي ال اركات والمش ذها٬ تنفي اري والج ة والقائم زة المنج اريع المش رز أب من تض

18



 

 

من وغيرها الصحي والصرف السدود٬ ومتابعة الترشيدية والحمالت بالمنطقة والمهرجانات للفعاليات
ا خدماته إليصال وجهود أعمال من تنفذه ما جانب إلي المياه٬ لخدمات العامة لإلدارة التابعة المجاالت

المستويات وأعلى أفضل وفق المنطقة وقرى ومراكز محافظات بمختلف والمقيم  .للمواطن
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 08/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الشرقية"البيئة"عنوان بالمنطقة الشرب مياه إمدادات في الملوحة نسبة ارتفاع مشكلة لحل عمل جلسة لحضور المقاولين تدعو

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالخميس08/09/143924/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

السعوديةالمصدر االنباء الكاتب0العددوكالة

الصفحة السعوديةموقعاسم االنباء الصفحةوكالة 0رقم

نسبة"البيئة" ارتفاع مشكلة لحل عمل جلسة لحضور المقاولين تدعو
الشرقية بالمنطقة الشرب مياه إمدادات في  الملوحة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 واس-الرياض

- 
شركة المي الع االستشاري ع م اركة بالمش والزراعة والمياه البيئة وزارة بدراسة)MWH(بادرت

اه مي إمدادات في الملوحة نسبة ارتفاع مشكلة لحل الشرقية بالمنطقة الشرب مياه جودة تحسين برنامج
اء بأنش ك وذل ة٬ الملوح بة نس اع ارتف كلة مش ل لح روعات مش دة ع رح ط وزارة ال وي وتن رب٬ الش

وتنفيذ"مشروعات الشرقية٬"تصميم ة المنطق ي ف دن م ستة في المياه توزيع وأصول شبكات لتطوير
وبقيق:وهي االحساء٬ الجبيل٬ القطيف٬ الدمام٬  .الُخَبر٬
 

اء بن ن م ألف تت اريع مش وهي ا٬ قريب ستطرح مشاريع من الشرب مياه جودة تحسين برنامج ويتألف
خطوط وتمديد ضخ ومحطات التشغيلية٬ التخزين بمستويات لالرتقاء الحجم ومتوسطة كبيرة خزانات
دن٬ الم ي ف تراتيجية اس ة حلقي خطوط ير وتوف ات الخزان ع م دة الجدي اه المي مصادر لربط رئيسية نقل
اه بالمي اً حالي دادها ام م يت تي ال اطق المن ى عل اه المي ع توزي ا خالله ن م م يت ع توزي بكات ش د وتمدي

ارب,المالحة يق ا م الست المدن في البرنامج مشاريع لمختلف المخصصة الميزانية إجمالي 5ويبلغ
سعودي لایر أمريكي1.34(مليار دوالر مدة)مليار خالل  ).2022-2018(سنوات5في

ذ التنفي وذج لنم اً طبق اء أكف ن ومحليي ن دوليي اولين بمق تعانة لالس وزارة ال ع ميم"وتتطل اء-تص ٬"بن
ادرة والمب وزارة ال ع م ل للتأهي ة الالزم دابير الت ذ بأخ دم التق ي ف راغبين ال اولين المق وزارة ال دعو وت

السعودية العربية المملكة في التجارة لوزارة التابع التجاري السجل في  .بالتسجيل
 

تفصيلي عرض لجلسة ن المهتمي ن والمحليي العالميين المقاولين والزراعة والمياه البيئة وزارة وتدعو
ة العام اإلدارة ب رات المؤتم ة قاع ي ف دمام ال ة بمدين امج البرن ل عم ق فري ا به يقوم س اريع المش ذه له

20



 

 

ن االثني وم ي الشرقية ة بالمنطق اه المي دمات ان27لخ الموافق1439رمض و11هـ 2018يوني
ي االلكترون د البري بر ع ل التواص ى يرج ار٬ واالستفس د وللتأك باحا٬ ص رة العاش اعة الس

fsmalenazi@nwc.com.sa,أوoasiri@nwc.com.sa. 

21



 

الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 08/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر جودة5عنوان لتحسين لایر فىمليار الشرب بالشرقية6مياه مدن

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالخميس08/09/143924/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

اليومالمصدر الكاتب16414العددجريدة

الصفحة اليومموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

جودة5 لتحسين لایر فىمليار الشرب بالشرقية6مياه  مدن

 

 

 الرياض-واس

شركة المي الع االستشاري ع م اركة بالمش والزراعة والمياه البيئة وزارة بدراسة)MWH(بادرت
اه مي إمدادات في الملوحة نسبة ارتفاع مشكلة لحل الشرقية بالمنطقة الشرب مياه جودة تحسين برنامج
اء بأنش ك وذل ة٬ الملوح بة نس اع ارتف كلة مش ل لح روعات مش دة ع رح ط وزارة ال وي وتن رب٬ الش

وتنفيذ"مشروعات الشرقية٬"تصميم ة المنطق ي ف دن م ستة في المياه توزيع وأصول شبكات لتطوير
وبقيق:وهي االحساء٬ الجبيل٬ القطيف٬ الدمام٬  .الُخَبر٬
 

اء بن ن م ألف تت اريع مش وهي ا٬ قريب ستطرح مشاريع من الشرب مياه جودة تحسين برنامج ويتألف
خطوط وتمديد ضخ ومحطات التشغيلية٬ التخزين بمستويات لالرتقاء الحجم ومتوسطة كبيرة خزانات
دن٬ الم ي ف تراتيجية اس ة حلقي خطوط ير وتوف ات الخزان ع م دة الجدي اه المي مصادر لربط رئيسية نقل
اه بالمي اً حالي دادها ام م يت تي ال اطق المن ى عل اه المي ع توزي ا خالله ن م م يت ع توزي بكات ش د وتمدي

ارب,المالحة يق ا م الست المدن في البرنامج مشاريع لمختلف المخصصة الميزانية إجمالي 5ويبلغ
سعودي لایر أمريكي1.34(مليار دوالر مدة)مليار خالل  ).2022-2018(سنوات5في

 
ذ التنفي وذج لنم اً طبق اء أكف ن ومحليي ن دوليي اولين بمق تعانة لالس وزارة ال ع ميم"وتتطل اء-تص ٬"بن

ادرة والمب وزارة ال ع م ل للتأهي ة الالزم دابير الت ذ بأخ دم التق ي ف راغبين ال اولين المق وزارة ال دعو وت
المملكة في التجارة لوزارة التابع التجاري السجل في  .بالتسجيل

 
تفصيلي عرض لجلسة ن المهتمي ن والمحليي العالميين المقاولين والزراعة والمياه البيئة وزارة وتدعو
ة العام اإلدارة ب رات المؤتم ة قاع ي ف دمام ال ة بمدين امج البرن ل عم ق فري ا به يقوم س اريع المش ذه له

ن االثني وم ي الشرقية ة بالمنطق اه المي دمات ان27لخ الموافق1439رمض و11هـ 2018يوني
ي االلكترون د البري بر ع ل التواص ى يرج ار٬ واالستفس د وللتأك باحا٬ ص رة العاش اعة الس

fsmalenazi@nwc.com.sa,أوoasiri@nwc.com.sa. 
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 08/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الشرقيةعنوان بالمنطقة الشرب مياه إمدادات في الملوحة نسبة ارتفاع مشكلة لحل عمل جلسة لحضور المقاولين تدعو البيئة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالخميس08/09/143924/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

المستهلكالمصدر الكاتب0العددااللكترونيةصحيفة

الصفحة المستهلكاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

الملوحة نسبة ارتفاع مشكلة لحل عمل جلسة لحضور المقاولين تدعو البيئة
الشرقية بالمنطقة الشرب مياه إمدادات  في

 

 

 

 

 

 

 

الرياض من الغضيان  نايف

شركة المي الع االستشاري ع م اركة بالمش والزراعة والمياه البيئة وزارة بدراسة)MWH(بادرت
اه مي إمدادات في الملوحة نسبة ارتفاع مشكلة لحل الشرقية بالمنطقة الشرب مياه جودة تحسين برنامج
اريع مش اء بانش ك وذل الملوحة٬ بة نس ارتفاع مشكلة لحل مشاريع عدة طرح الوزارة وتنوي الشرب٬

ذ“ وتنفي ميم وهي”تص الشرقية٬ ة المنطق ي ف دن م ستة في اه المي ع توزي وأصول بكات ش ر :لتطوي
وبقيق االحساء٬ الجبيل٬ القطيف٬ الدمام٬  .الُخَبر٬

 
اء بن ن م ألف تت اريع مش وهي ا٬ قريب ستطرح مشاريع من الشرب مياه جودة تحسين برنامج ويتألف
خطوط وتمديد ضخ ومحطات التشغيلية٬ التخزين بمستويات لالرتقاء الحجم ومتوسطة كبيرة خزانات
دن٬ الم ي ف تراتيجية اس ة حلقي خطوط ير وتوف ات الخزان ع م دة الجدي اه المي مصادر لربط رئيسية نقل
اه بالمي اً حالي دادها ام م يت تي ال اطق المن ى عل اه المي ع توزي ا خالله ن م م يت ع توزي بكات ش د وتمدي
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ارب,المالحة يق ا م الست المدن في البرنامج مشاريع لمختلف المخصصة الميزانية إجمالي 5ويبلغ
سعودي لایر أمريكي1.34(مليار دوالر مدة)مليار خالل  ).2022–2018(سنوات5في

 
ذ التنفي لنموذج ًا طبق اء أكف ن ومحليي ن دوليي اولين بمق لالستعانة وزارة ال ع ميم“وتتطل اء–تص ٬”بن

ادرة والمب وزارة ال ع م ل للتأهي ة الالزم دابير الت ذ بأخ دم التق ي ف راغبين ال اولين المق وزارة ال دعو وت
السعودية العربية المملكة في التجارة لوزارة التابع التجاري السجل في  .بالتسجيل

 
تفصيلي عرض لجلسة ن المهتمي ن والمحليي العالميين المقاولين والزراعة والمياه البيئة وزارة وتدعو
ة العام اإلدارة ب رات المؤتم ة قاع ي ف دمام ال ة بمدين امج البرن ل عم ق فري ا به يقوم س اريع المش ذه له

ق المواف ن االثني وم ي الشرقية ة بالمنطق اه المي دمات و11لخ صباحا2018٬يوني رة العاش اعة الس
مع التواصل يرجى واالستفسار٬  :وللتأكد

االلكتروني البريد  fsmalenazi@nwc.com.sa , moasiri@nwc.com.saعبر
الهاتف  0543109842:او
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 08/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الشرقية”البيئة“عنوان بالمنطقة الشرب مياه في الملوحة نسبة ارتفاع مشكلة لحل المقاولين تدعو

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالخميس08/09/143924/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر برق الكاتب0العددصحيفة

الصفحة برقاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

مياه”البيئة“ في الملوحة نسبة ارتفاع مشكلة لحل المقاولين تدعو
الشرقية بالمنطقة  الشرب

 

 

 

 

 

عبدالحي  فدوى

 الرياض

شركة المي الع االستشاري ع م اركة بالمش والزراعة والمياه البيئة وزارة بدراسة)MWH(بادرت
اه مي إمدادات في الملوحة نسبة ارتفاع مشكلة لحل الشرقية بالمنطقة الشرب مياه جودة تحسين برنامج
اريع مش اء بانش ك وذل الملوحة٬ بة نس ارتفاع مشكلة لحل مشاريع عدة طرح الوزارة وتنوي الشرب٬

ذ“ وتنفي ميم وهي”تص الشرقية٬ ة المنطق ي ف دن م ستة في اه المي ع توزي وأصول بكات ش ر :لتطوي
وبقيق االحساء٬ الجبيل٬ القطيف٬ الدمام٬  .الُخَبر٬

 

اء بن ن م ألف تت اريع مش وهي ا٬ قريب ستطرح مشاريع من الشرب مياه جودة تحسين برنامج ويتألف
خطوط وتمديد ضخ ومحطات التشغيلية٬ التخزين بمستويات لالرتقاء الحجم ومتوسطة كبيرة خزانات
دن٬ الم ي ف تراتيجية اس ة حلقي خطوط ير وتوف ات الخزان ع م دة الجدي اه المي مصادر لربط رئيسية نقل
اه بالمي اً حالي دادها ام م يت تي ال اطق المن ى عل اه المي ع توزي ا خالله ن م م يت ع توزي بكات ش د وتمدي

ارب,المالحة يق ا م الست المدن في البرنامج مشاريع لمختلف المخصصة الميزانية إجمالي 5ويبلغ
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سعودي لایر أمريكي1.34(مليار دوالر مدة)مليار خالل  ).2022–2018(سنوات5في
 

ذ التنفي لنموذج ًا طبق اء أكف ن ومحليي ن دوليي اولين بمق لالستعانة وزارة ال ع ميم“وتتطل اء–تص ٬”بن
ادرة والمب وزارة ال ع م ل للتأهي ة الالزم دابير الت ذ بأخ دم التق ي ف راغبين ال اولين المق وزارة ال دعو وت

السعودية العربية المملكة في التجارة لوزارة التابع التجاري السجل في  .بالتسجيل
 

تفصيلي عرض لجلسة ن المهتمي ن والمحليي العالميين المقاولين والزراعة والمياه البيئة وزارة وتدعو
ف ا به يقوم س اريع المش ذه ةله العام اإلدارة ب رات المؤتم ة قاع ي ف دمام ال ة بمدين امج البرن ل عم ق ري

ق المواف ن االثني وم ي الشرقية ة بالمنطق اه المي دمات و11لخ صباحا2018٬يوني رة العاش اعة الس
مع التواصل يرجى واالستفسار٬  :وللتأكد

 
االلكتروني البريد  fsmalenazi@nwc.com.sa , moasiri@nwc.com.saعبر

الهاتف  0543109842:او
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 08/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر ملوحةعنوان ارتفاع الشرقية«بحث »مياه

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالخميس08/09/143924/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

عكاظالمصدر الكاتب18898العددجريدة

الصفحة عكاظموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 
 

ملوحة ارتفاع الشرقية«بحث  »مياه
 

 

 

 okaz_online@)الرياض(»عكاظ«

شركة المي الع االستشاري مع بالمشاركة والزراعة والمياه البيئة وزارة بدراسة»MWH«بادرت
اه مي إمدادات في الملوحة نسبة ارتفاع مشكلة لحل الشرقية بالمنطقة الشرب مياه جودة تحسين برنامج
اريع مش اء بإنش ك وذل الملوحة٬ بة نس ارتفاع مشكلة لحل عدة مشاريع طرح الوزارة وتنوي الشرب٬

ذ« وتنفي ميم ي»تص ف اه المي ع توزي ول وأص شبكات ر ي6لتطوي وه رقية٬ الش ة المنطق ي ف دن :م
وبقيق واألحساء٬ والجبيل٬ والقطيف٬ والدمام٬  .الُخَبر٬

 
اء بن ن م ألف تت اريع مش وهي ا٬ قريب ستطرح مشاريع من الشرب مياه جودة تحسين برنامج ويتألف
خطوط وتمديد ضخ ومحطات التشغيلية٬ التخزين بمستويات لالرتقاء الحجم ومتوسطة كبيرة خزانات
دن٬ الم ي ف تراتيجية إس ة حلقي خطوط ير وتوف ات الخزان ع م دة الجدي اه المي مصادر لربط رئيسية نقل
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المالحة٬ بالمياه حالياً إمدادها يتم التي المناطق على المياه توزيع خاللها من يتم توزيع شبكات وتمديد
نحو الست المدن في البرنامج مشاريع لمختلف المخصصة الميزانية إجمالي لایر5ويبلغ ارات (ملي

أمريكي1.34 دوالر  ).2022-2018(سنوات5خالل)مليار
 

يقوم س المشاريع ذه له تفصيلي عرض لجلسة ن المهتمي والمحليين العالميين المقاولين الوزارة ودعت
ة بالمنطق اه المي لخدمات ة العام اإلدارة ب رات المؤتم ة قاع ي ف دمام ال ة بمدين امج البرن ل عم فريق بها

اإلثنين يوم صباحا2018يونيو11الموافق1439رمضان27الشرقية العاشرة  .الساعة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 08/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الملوحةعنوان نسبة ارتفاع مشكلة لحل عمل جلسة لحضور المقاولين تدعو البيئة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالخميس08/09/143924/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

الرياضالمصدر الكاتب18231العددجريدة

الصفحة الرياضموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

بالشرقية الشرب مياه إمدادات  ...في

نسبة ارتفاع مشكلة لحل عمل جلسة لحضور المقاولين تدعو البيئة
 الملوحة

 

المبارك-الرياض  سعيد

شركة المي الع االستشاري ع م اركة بالمش والزراعة والمياه البيئة وزارة بدراسة)MWH(بادرت
اه مي إمدادات في الملوحة نسبة ارتفاع مشكلة لحل الشرقية بالمنطقة الشرب مياه جودة تحسين برنامج
اريع مش اء بانش ك وذل الملوحة٬ بة نس ارتفاع مشكلة لحل مشاريع عدة طرح الوزارة وتنوي الشرب٬

ذ" وتنفي ميم وهي"تص الشرقية٬ ة المنطق ي ف دن م ستة في اه المي ع توزي وأصول بكات ش ر :لتطوي
وبقيق االحساء٬ الجبيل٬ القطيف٬ الدمام٬  .الُخَبر٬

 

اء بن ن م ألف تت اريع مش وهي ا٬ قريب ستطرح مشاريع من الشرب مياه جودة تحسين برنامج ويتألف
خطوط وتمديد ضخ ومحطات التشغيلية٬ التخزين بمستويات لالرتقاء الحجم ومتوسطة كبيرة خزانات
دن٬ الم ي ف تراتيجية اس ة حلقي خطوط ير وتوف ات الخزان ع م دة الجدي اه المي مصادر لربط رئيسية نقل
اه بالمي اً حالي دادها ام م يت تي ال اطق المن ى عل اه المي ع توزي ا خالله ن م م يت ع توزي بكات ش د وتمدي

ارب,المالحة يق ا م الست المدن في البرنامج مشاريع لمختلف المخصصة الميزانية إجمالي 5ويبلغ
سعودي لایر أمريكي1.34(مليار دوالر مدة)مليار خالل  ).2022-2018(سنوات5في
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ذ التنفي لنموذج ًا طبق اء أكف ن ومحليي ن دوليي اولين بمق لالستعانة وزارة ال ع ميم"وتتطل اء–تص ٬"بن
ادرة والمب وزارة ال ع م ل للتأهي ة الالزم دابير الت ذ بأخ دم التق ي ف راغبين ال اولين المق وزارة ال دعو وت

السعودية العربية المملكة في التجارة لوزارة التابع التجاري السجل في  .بالتسجيل
 

تفصيلي عرض لجلسة ن المهتمي ن والمحليي العالميين المقاولين والزراعة والمياه البيئة وزارة وتدعو
ة العام اإلدارة ب رات المؤتم ة قاع ي ف دمام ال ة بمدين امج البرن ل عم ق فري ا به يقوم س اريع المش ذه له

ق المواف ن االثني وم ي الشرقية ة بالمنطق اه المي دمات و11لخ صباحا2018٬يوني رة العاش اعة الس
مع التواصل يرجى واالستفسار٬  :وللتأكد

 

االلكتروني البريد  fsmalenazi@nwc.com.sa , moasiri@nwc.com.saعبر

الهاتف  0543109842:او
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 08/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الشرقية"البيئة"عنوان مياه إمدادات في الملوحة مشكلة لحل عمل لجلسة المقاولين تدعو

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالخميس08/09/143924/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر سبق الكاتب0العددصحيفة

الصفحة سبقموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

إمدادات"البيئة" في الملوحة مشكلة لحل عمل لجلسة المقاولين تدعو
الشرقية  مياه

مشروعات بإنشاء وتنفيذ"وذلك توزيع"تصميم وأصول شبكات  لتطوير

 

السعودية األنباء  الرياض-)واس(وكالة

شركة المي الع االستشاري ع م اركة بالمش والزراعة والمياه البيئة وزارة بدراسة)MWH(بادرت
اه مي إمدادات في الملوحة نسبة ارتفاع مشكلة لحل الشرقية بالمنطقة الشرب مياه جودة تحسين برنامج
اء بأنش ك وذل ة٬ الملوح بة نس اع ارتف كلة مش ل لح روعات مش دة ع رح ط وزارة ال وي وتن رب٬ الش

وتنفيذ"مشروعات الشرقية٬"تصميم ة المنطق ي ف دن م ستة في المياه توزيع وأصول شبكات لتطوير
وبقيق:وهي االحساء٬ الجبيل٬ القطيف٬ الدمام٬  .الُخَبر٬
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اء بن ن م ألف تت اريع مش وهي ا٬ قريب ستطرح مشاريع من الشرب مياه جودة تحسين برنامج ويتألف
خطوط وتمديد ضخ ومحطات التشغيلية٬ التخزين بمستويات لالرتقاء الحجم ومتوسطة كبيرة خزانات
دن٬ الم ي ف تراتيجية اس ة حلقي خطوط ير وتوف ات الخزان ع م دة الجدي اه المي مصادر لربط رئيسية نقل
اه بالمي اً حالي دادها ام م يت تي ال اطق المن ى عل اه المي ع توزي ا خالله ن م م يت ع توزي بكات ش د وتمدي

ارب,المالحة يق ا م الست المدن في البرنامج مشاريع لمختلف المخصصة الميزانية إجمالي 5ويبلغ
سعودي لایر أمريكي1.34(مليار دوالر مدة)مليار خالل  ).2022-2018(سنوات5في

ذ التنفي وذج لنم اً طبق اء أكف ن ومحليي ن دوليي اولين بمق تعانة لالس وزارة ال ع ميم"وتتطل اء-تص ٬"بن
ادرة والمب وزارة ال ع م ل للتأهي ة الالزم دابير الت ذ بأخ دم التق ي ف راغبين ال اولين المق وزارة ال دعو وت

السعودية العربية المملكة في التجارة لوزارة التابع التجاري السجل في  .بالتسجيل
 

تفصيلي عرض لجلسة ن المهتمي ن والمحليي العالميين المقاولين والزراعة والمياه البيئة وزارة وتدعو
ة العام اإلدارة ب رات المؤتم ة قاع ي ف دمام ال ة بمدين امج البرن ل عم ق فري ا به يقوم س اريع المش ذه له

ن االثني وم ي الشرقية ة بالمنطق اه المي دمات ان27لخ الموافق1439رمض و11هـ 2018يوني
ي اإللكترون د البري بر ع ل التواص ى يرج ار٬ واالستفس د وللتأك باحا٬ ص رة العاش اعة الس

fsmalenazi@nwc.com.sa,أوoasiri@nwc.com.sa. 
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 08/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بإنتاجعنوان ينجح بالقصيم العضوية الزراعة أبحاث الزراعية120مركز المخلفات من عضوي سماد طنا

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالخميس08/09/143924/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

السعوديةالمصدر االنباء الكاتب0العددوكالة

الصفحة السعوديةموقعاسم االنباء الصفحةوكالة 0رقم

بإنتاج ينجح بالقصيم العضوية الزراعة أبحاث سماد120مركز طنا
الزراعية المخلفات من  عضوي

 
 

 واس-الرياض
القصيم ة بمنطق العضوية الزراعة أبحاث مركز الناتجة,استطاع ة الزراعي ز المرك ات مخلف ل تحوي

ن م أكثر ب در تق تي ال ز المرك ي ف والحظائر والحمضيات ل النخي وأشجار المحمية البيوت 120من
ي ف زارع الم ات مخلف ن م تفادة االس ى عل زارعين الم لحث خطوة في عضوية٬ أسمدة إلى سنويا طنا

حرقها وعدم طبيعية مكونات من التربة  .تسميد
 

البسام د ولي دس المهن القصيم ة بمنطق العضوية ة الزراع أبحاث ز مرك عام دير م ن المركز,وبي أن
الصور ن م د العدي ى إل ا بتحويله رى أخ مرة واستخدامها ات المخلف ذه ه دوير ت إعادة ى عل يحرص

ر المخم ماد الس ل مث واإليجابية ذات"الكمبوست"البناءة المتجددة٬ ة الطبيعي وارد الم م أه ن م لتكون
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حجم أن توضح ائيات اإلحص أن ى إل يرًا مش ا٬ وإحراقه تكديسها ن م دال ب يرة الكب االقتصادية ة القيم
ن م ثر أك غ يبل ة المملك ي ف الزراعية ارب10المخلفات يق ا م استغالل م يت نويا٬ س طن ون 1.6ملي

النباتية المخلفات من طن  .مليون
 

من تفادة االس ة بأهمي اد واإلرش ة التوعي دف به زارعين للم ارات الزي ن م العديد ينفذ المركز أن وأفاد
تصنيع لطرق العمل وورش الدورات لعقد إضافة الزراعية٬ المخلفات أن,"الكمبوست"هذه موضحاً

فوفات لمص ارب التج ن م دد ع ى عل ا حالي ل يعم ز ت"المرك تخلص"الكمبوس مس ى عل ول والحص
ض بع من ات النب ة وقاي ي ف استخدامه رض بغ ك وذل الناضج٬ وي العض ماد الس ع نق ن م ت الكمبوس
ات٬ النب و لنم الضرورية العناصر جميع على الحتوائه النبات٬ وتغذية والبكتيرية٬ الفطرية األمراض
بنظام ة وورقي ه ثمري محاصيل اج وإنت ة والمائي التقليدية الزراعات في منها االستفادة يمكن أنه مؤكدا

العضوية  .الزراعة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 08/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بإنتاجعنوان ينجح بالقصيم العضوية الزراعة أبحاث الزراعية120مركز المخلفات من عضوي سماد طنا

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالخميس08/09/143924/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

الرياضالمصدر الكاتب18231العددجريدة

الصفحة الرياضموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

بإنتاج ينجح بالقصيم العضوية الزراعة أبحاث سماد120مركز طنا
الزراعية المخلفات من  عضوي

 

 
 

 واس-الرياض

القصيم ة بمنطق العضوية الزراعة أبحاث مركز الناتجة,استطاع ة الزراعي ز المرك ات مخلف ل تحوي
ن م أكثر ب در تق تي ال ز المرك ي ف والحظائر والحمضيات ل النخي وأشجار المحمية البيوت 120من

35



 

 

ي ف زارع الم ات مخلف ن م تفادة االس ى عل زارعين الم لحث خطوة في عضوية٬ أسمدة إلى سنويا طنا
حرقها وعدم طبيعية مكونات من التربة  .تسميد

 

البسام د ولي دس المهن القصيم ة بمنطق العضوية ة الزراع أبحاث ز مرك عام دير م ن المركز,وبي أن
الصور ن م د العدي ى إل ا بتحويله رى أخ مرة واستخدامها ات المخلف ذه ه دوير ت إعادة ى عل يحرص

ر المخم ماد الس ل مث واإليجابية ذات"الكمبوست"البناءة المتجددة٬ ة الطبيعي وارد الم م أه ن م لتكون
حجم أن توضح ائيات اإلحص أن ى إل يرًا مش ا٬ وإحراقه تكديسها ن م دال ب يرة الكب االقتصادية ة القيم

ن م ثر أك غ يبل ة المملك ي ف الزراعية ارب10المخلفات يق ا م استغالل م يت نويا٬ س طن ون 1.6ملي
النباتية المخلفات من طن  .مليون

 

من تفادة االس ة بأهمي اد واإلرش ة التوعي دف به زارعين للم ارات الزي ن م العديد ينفذ المركز أن وأفاد
تصنيع لطرق العمل وورش الدورات لعقد إضافة الزراعية٬ المخلفات أن,"الكمبوست"هذه موضحاً

فوفات لمص ارب التج ن م دد ع ى عل ا حالي ل يعم ز ت"المرك تخلص"الكمبوس مس ى عل ول والحص
ض بع من ات النب ة وقاي ي ف استخدامه رض بغ ك وذل الناضج٬ وي العض ماد الس ع نق ن م ت الكمبوس
ات٬ النب و لنم الضرورية العناصر جميع على الحتوائه النبات٬ وتغذية والبكتيرية٬ الفطرية األمراض
بنظام ة وورقي ه ثمري محاصيل اج وإنت ة والمائي التقليدية الزراعات في منها االستفادة يمكن أنه مؤكدا

العضوية  .الزراعة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 08/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر سنويا10عنوان المملكة في الزراعية المخلفات حجم طن مليون

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالخميس08/09/143924/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

عكاظالمصدر الكاتب18898العددجريدة

الصفحة عكاظموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

سنويا10 المملكة في الزراعية المخلفات حجم طن  مليون
 

 
 

القرني  abs912@)الرياض(عبدهللا

في املين الع أن ام البس د ولي المهندس القصيم بمنطقة العضوية الزراعة أبحاث مركز عام مدير كشف
ل النخي جار وأش ة المحمي وت البي ن م ة الناتج ة الزراعي ز المرك ات مخلف ل تحوي تطاعوا اس ز المرك

ن م أكثر ب در تق تي ال ز المرك ي ف والحظائر في120والحمضيات عضوية٬ أسمدة ى إل نويا س طن
ة طبيعي ات مكون من ة الترب تسميد ي ف زارع الم ات مخلف من تفادة االس ى عل زارعين الم لحث خطوة

حرقها  .وعدم
 

وم الي ه ل تصريح ي ف ام البس اء(وبين ات)األربع المخلف ذه ه دوير ت ادة إع ى عل يحرص ز المرك أن
ر المخم ماد الس ل مث ة واإليجابي اءة البن ور الص ن م د العدي ى إل ا بتحويله رى أخ رة م تخدامها واس

ت« ن»الكمبوس م دال ب يرة الكب ادية االقتص ة القيم ذات ددة٬ المتج ة الطبيعي وارد الم م أه ن م ون لتك
غ يبل ة المملك ي ف ة الزراعيـــ المخلفات حجم أن توضح اإلحصاءات أن إلى مشيراً وإحراقها٬ تكديسها
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من يقارب10أكثر ما استغالل يتم سنويا٬ طن النباتية1.6مليون المخلفات من طن  .مليون
 

ة بأهمي اد واإلرش ة التوعي دف به زارعين للم ارات الزي ن م د العدي ذ ينف ز المرك إن ام البس اف وأض
نيع تص رق لط ل العم وورش دورات ال د لعق افة إض ة٬ الزراعي ات المخلف ذه ه ن م تفادة االس

فوفات.»الكمبوست« لمص التجارب من دد ع ى عل ا حالي يعمل المركز أن حًا »الكمبوست«موض
في استخدامه بغرض ك وذل الناضج٬ العضوي السماد ع نق من الكمبوست مستخلص على والحصول
العناصر ع جمي ى عل ه الحتوائ ات٬ النب ة وتغذي ة٬ والبكتيري الفطرية األمراض بعض من النبات وقاية
اج وإنت ة والمائي ة التقليدي ات الزراع ي ف ا منه تفادة االس ن يمك ه أن دا مؤك ات٬ النب و لنم رورية الض

العضوية الزراعة بنظام وورقية ثمرية  .محاصيل
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 08/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر ينتجعنوان العضوية الزراعة أبحاث الزراعية120مركز المخلفات من عضوي سماد طن

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالخميس08/09/143924/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر برق الكاتب0العددصحيفة

الصفحة برقاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

سنويًا10 المملكة في الزراعية المخلفات حجم طن  ...مليون

ينتج العضوية الزراعة أبحاث من120مركز عضوي سماد طن
الزراعية  المخلفات

 

عبدالحي  فدوى

 القصيم

في املين الع أن ام البس د ولي المهندس القصيم بمنطقة العضوية الزراعة أبحاث مركز عام مدير كشف
ل النخي جار وأش ة المحمي وت البي ن م ة الناتج ة الزراعي ز المرك ات مخلف ل تحوي تطاعوا اس ز المرك

ن م أكثر ب در تق تي ال ز المرك ي ف والحظائر في120والحمضيات عضوية٬ أسمدة ى إل نويا س طن
ة طبيعي ات مكون من ة الترب تسميد ي ف زارع الم ات مخلف من تفادة االس ى عل زارعين الم لحث خطوة

حرقها  .وعدم
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ى إل ا بتحويله أخرى مرة واستخدامها المخلفات هذه تدوير إعادة على يحرص المركز أن البسام وبين
المخمر السماد مثل واإليجابية البناءة الصور من ة”الكمبوست“العديد الطبيعي وارد الم أهم من لتكون

ائيات اإلحص أن ى إل يراً مش ا٬ وإحراقه ها تكديس ن م دال ب يرة الكب ادية االقتص ة القيم ذات ددة٬ المتج
من أكثر يبلغ المملكة في الزراعيـــة المخلفات حجم أن ما10توضح استغالل يتم سنويا٬ طن مليون

النباتية1.6يقارب المخلفات من طن  .مليون
 

ة بأهمي اد واإلرش ة التوعي دف به زارعين للم ارات الزي ن م د العدي ذ ينف ز المرك إن ام البس اف وأض
نيع تص رق لط ل العم وورش دورات ال د لعق افة إض ة٬ الزراعي ات المخلف ذه ه ن م تفادة االس

 .”الكمبوست“
 

فوفات لمص التجارب ن م دد ع ى عل ا حالي ل يعم ز المرك أن حاً ت“موض ى”الكمبوس عل ول والحص
من ات النب ة وقاي ي ف استخدامه بغرض ك وذل الناضج٬ العضوي السماد نقع من الكمبوست مستخلص
و لنم الضرورية العناصر ع جمي ى عل ه الحتوائ ات٬ النب ة وتغذي والبكتيرية٬ الفطرية األمراض بعض
ة وورقي ه ثمري محاصيل وإنتاج والمائية التقليدية الزراعات في منها االستفادة يمكن أنه مؤكدا النبات٬

العضوية الزراعة  .بنظام
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 08/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العضوية”عنوان الزراعة بإنتاج”أبحاث المركز120ينجح في عضوي سماد طن

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالخميس08/09/143924/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر صدى الكاتب0العددصحيفة

الصفحة صدىاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

العضوية” الزراعة بإنتاج”أبحاث في120ينجح عضوي سماد طن
 المركز

 

 
 

السعران  ):صدى(محمد

في املين الع أن ام البس د ولي المهندس القصيم بمنطقة العضوية الزراعة أبحاث مركز عام مدير كشف
ل النخي جار وأش ة المحمي وت البي ن م ة الناتج ة الزراعي ز المرك ات مخلف ل تحوي تطاعوا اس ز المرك

ن م أكثر ب در تق تي ال ز المرك ي ف والحظائر في120والحمضيات عضوية٬ أسمدة ى إل نويا س طن
ة طبيعي ات مكون من ة الترب تسميد ي ف زارع الم ات مخلف من تفادة االس ى عل زارعين الم لحث خطوة

حرقها  .وعدم
 

ى إل ا بتحويله أخرى مرة واستخدامها المخلفات هذه تدوير إعادة على يحرص المركز أن البسام وبين
المخمر السماد مثل واإليجابية البناءة الصور من ة”الكمبوست“العديد الطبيعي وارد الم أهم من لتكون

ائيات اإلحص أن ى إل يراً مش ا٬ وإحراقه ها تكديس ن م دال ب يرة الكب ادية االقتص ة القيم ذات ددة٬ المتج
من أكثر يبلغ المملكة في الزراعيـــة المخلفات حجم أن ما10توضح استغالل يتم سنويا٬ طن مليون

النباتية1.6يقارب المخلفات من طن  .مليون
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ة بأهمي اد واإلرش ة التوعي دف به زارعين للم ارات الزي ن م د العدي ذ ينف ز المرك إن ام البس اف وأض
تصنيع لطرق العمل وورش الدورات لعقد إضافة الزراعية٬ المخلفات هذه من الكمبوست”االستفادة

“. 
 

لمصفوفات التجارب ن م عدد ى عل ا حالي يعمل المركز أن ى”الكمبوست”موضحاً عل والحصول
من ات النب ة وقاي ي ف استخدامه بغرض ك وذل الناضج٬ العضوي السماد نقع من الكمبوست مستخلص
و لنم الضرورية العناصر ع جمي ى عل ه الحتوائ ات٬ النب ة وتغذي والبكتيرية٬ الفطرية األمراض بعض
ة وورقي ه ثمري محاصيل وإنتاج والمائية التقليدية الزراعات في منها االستفادة يمكن أنه مؤكدا النبات٬

العضوية الزراعة  .بنظام
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 08/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بإنتاجعنوان ينجح العضوية الزراعة أبحاث المركز120مركز في الزراعية المخلفات من عضوي سماد طن

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالخميس08/09/143924/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر اآلن مكة الكاتب1684العددصحيفة

الصفحة الصفحة0اسم 0رقم

سنويا10 المملكة في الزراعية المخلفات حجم طن  مليون

بإنتاج ينجح العضوية الزراعة أبحاث من120مركز عضوي سماد طن
المركز في الزراعية  المخلفات

 

 

اآلن :مكة
 

في املين الع أن ام البس د ولي المهندس القصيم بمنطقة العضوية الزراعة أبحاث مركز عام مدير كشف
ل النخي جار وأش ة المحمي وت البي ن م ة الناتج ة الزراعي ز المرك ات مخلف ل تحوي تطاعوا اس ز المرك

ن م أكثر ب در تق تي ال ز المرك ي ف والحظائر في120والحمضيات عضوية٬ أسمدة ى إل نويا س طن
ة طبيعي ات مكون من ة الترب تسميد ي ف زارع الم ات مخلف من تفادة االس ى عل زارعين الم لحث خطوة

حرقها  .وعدم
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ى إل ا بتحويله أخرى مرة واستخدامها المخلفات هذه تدوير إعادة على يحرص المركز أن البسام وبين

المخمر السماد مثل واإليجابية البناءة الصور من ة”الكمبوست“العديد الطبيعي وارد الم أهم من لتكون
ائيات اإلحص أن ى إل يراً مش ا٬ وإحراقه ها تكديس ن م دال ب يرة الكب ادية االقتص ة القيم ذات ددة٬ المتج

من أكثر يبلغ المملكة في الزراعيـــة المخلفات حجم أن ما10توضح استغالل يتم سنويا٬ طن مليون
النباتية1.6يقارب المخلفات من طن  .مليون

 
ة بأهمي اد واإلرش ة التوعي دف به زارعين للم ارات الزي ن م د العدي ذ ينف ز المرك إن ام البس اف وأض
نيع تص رق لط ل العم وورش دورات ال د لعق افة إض ة٬ الزراعي ات المخلف ذه ه ن م تفادة االس

ت“ فوفات.”الكمبوس لمص ارب التج ن م دد ع ى عل ا حالي ل يعم ز المرك أن حاً ت“موض ”الكمبوس
في استخدامه بغرض ك وذل الناضج٬ العضوي السماد ع نق من الكمبوست مستخلص على والحصول
العناصر ع جمي ى عل ه الحتوائ ات٬ النب ة وتغذي ة٬ والبكتيري الفطرية األمراض بعض من النبات وقاية
اج وإنت ة والمائي ة التقليدي ات الزراع ي ف ا منه تفادة االس ن يمك ه أن دا مؤك ات٬ النب و لنم رورية الض

العضوية الزراعة بنظام وورقية ثمريه  .محاصيل
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 08/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر باستثمارات96عنوان السعودية في سمكي استزراع لایر8.5مشروع مليار

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالخميس08/09/143924/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االقتصاديةالمصدر الكاتب8991العددجريدة

الصفحة االقتصاديةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

باستثمارات96 السعودية في سمكي استزراع لایر8.5مشروع مليار
 

  

الرياض من الفراج  سعد

الجاري ام الع خالل ة المملك ي ف ة العامل السمكي االستزراع مشاريع عدد إجمالي مشروعا96٬بلغ
لایر مليارات ثمانية تتجاوز  .باستثمارات

 
لـ للشؤ"االقتصادية"وقال ة والزراع اه والمي البيئة وزارة وكيل عيادة؛ أحمد ة٬المهندس الزراعي ون

بلغت" الحالية المشاريع بينها74إن داخلية"63من بحرية"11و"مياه استثمارات"مياه بحجم ٬
لایر6.5يتجاوز  .مليار

 
دة الجدي اريع المش دد ع غ بل ن حي ي ا22ف و15منه بنح ة داخلي اريع مش بعة وس ا بحري روعا مش

كافة المشاريع أعداد لتصبح لایر٬ استثمارات96ملياري بإجمالي لایر8.5مشروعا  .مليار
 

المحلي االكتفاء إلى للوصول السمكي االستزراع مشاريع خالل من تسعى الوزارة أن عيادة٬ وأوضح
عام خالل والروبيان األسماك  .2022من

 
زيادة على الجاري العام خالل وتركز دول عدة إلى والروبيان األسماك تصدر الوزارة أن إلى وأشار

أوروبا ودول العربية الدول من عدد مع المتحدة والواليات الجنوبية كوريا إلى التصدير  .نسبة

 
مكي الس تزراع االس اريع مش ادرات ص م حج أن ى إل ت ان"ولف والروبي ماك ي"األس ف ج تنت تي ال

اوز تج عودية٬ درت37الس تص يا آس ارة ق أن ى إل ا الفت لایر٬ ار ملي و بنح ا قيمته در تق ن ط ف أل
بنحو ة المملك من مكي الس ات35االستيراد والوالي ة العربي دول ال م ث ا أوروب دول ا تلته ن٬ ط ألف

األمريكية  .المتحدة
 

الوطني التحول امج برن مخرجات كأحد يأتي الصادرات ارتفاع بأن العيادة خالل2020وأفاد من
ى إل مكي الس تزراع االس اج إنت ع رف ى إل ة الهادف وزارة ال تراتيجية ام100اس ع ول بحل ن ط ف أل
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2020. 

 
ة تربي ه ب د ويقص ائي٬ الم االستزراع هو مل وأش أعم مصطلح من جزءا مكي الس االستزراع د ويع

المائية األحياء من معينة وغيرها"أنواع الطحالب المحاريات٬ القشريات٬ ظروف"األسماك٬ تحت ٬
سيطرة ت تح مالئمة ة بيئي وظروف اه مي وجودة وحصاد ريخ وتف ونمو ة وتغذي إعاشة ن م محكمة

 .اإلنسان
 

اه المي أسماك سواء المختلفة بأنواعها األسماك تربية بأنه السمكي االستزراع تعريف يمكن ذلك وعلى
ي وف ان٬ اإلنس سيطرة ت وتح محكمة ظروف ت تح لإلنسان ذاء كغ تستخدم تي ال ة العذب أو المالحة

السمكي اإلنتاج تطوير بقصد أقفاصا٬ أو خرسانية أو ترابية أحواضا سواء معينة  .مساحات
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 08/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر القادمعنوان األسبوع الشرقية المنطقة من الجنوبية األجزاء تشهدها غزيرة أمطار

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالخميس08/09/143924/05/2018 البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة الخبرأخبار جهة

السعوديةالمصدر االنباء الكاتب0العددوكالة

الصفحة السعوديةموقعاسم االنباء الصفحةوكالة 0رقم

األسبوع الشرقية المنطقة من الجنوبية األجزاء تشهدها غزيرة أمطار
 القادم

 

 

 واس-جدة
ة البيئ ة وحماي اد لألرص ة العام ة الهيئ هللا-توقعت يئة ة-بمش للمنطق ة الجنوبي األجزاء أثر تت أن ٬

ع الرب حراء وص ٬ ان عم سلطنة مع دودي الح والشريط ٬ وشرورة ير٬ الخرخ ومحافظة ٬ الشرقية
ى إل سرعتها تصل قد التي النشطة والرياح السيول جريان إلى تؤدي التي الغزيرة باألمطار ٬ الخالي

ن م ثر م??"أك د"س/ك بع ٬ ة االفقي ة الرؤي ي ف دام إنع ى إل ؤدي ت ا م ٬ ار والغب ة لألترب يرة مث
المدارية اليمنية٬"MEKUNU"مرورالعاصفة والجمهورية ٬ عمان سلطنة في المناطق ببعض ٬

القادمين الثالثاء يوم إلى السبت يوم من  .بدءاً
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للعاصفة ة العددي اذج النم ومخرجات الصناعية ار األقم صور ومتابعة الطقس خرائط تحليل وأفادت

اض الري تي منطق من الجنوبية األجزاء تأثر اليستبعد أن ٬ العرب بحر في ووادي"المدارية األفالج٬
ى وليل ر٬ النشطة"الدواس اح والري المتوسطة ة الرعدي باألمطار ران نج ومحافظة ة العبيل والشرقية

القادم األحد يوم مساء من العاصفة إقتراب بسبب ٬ والغبار لألتربة  .المثيرة
 

القادمة٬ األيام خالل مسارها يتغير قد التي ٬ الحالة عن تقارير من يستجد ما متابعة إلى الهيئة ودعت
ع موق ى عل المبكر ذار اإلن نظام ن م الصادرة ذارات واإلن ٬ ة اليومي س الطق ارير تق متابعة خالل من

االجتماعي التواصل ووسائل ٬ الرسمي  .الهيئة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 08/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر سعوديةعنوان مناطق وتضرب العرب بحر تجتاح مدارية عاصفة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالخميس08/09/143924/05/2018 البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة الخبرأخبار جهة

عكاظالمصدر الكاتب18898العددجريدة

الصفحة عكاظموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

سعودية مناطق وتضرب العرب بحر تجتاح مدارية  عاصفة
 
 
 
 

 

 Okaz_online@)جدة(»عكاظ«

ة المداري بالعاصفة السعودية من أجزاء تأثر إلى البيئة وحماية لألرصاد العامة الهيئة توقعات أشارت
MEKUNUى حت بت الس ن م اراً اعتب ن٬ واليم ان عم لطنة س ي ف اطق المن ض ببع ا مروره د بع ٬
ادم الق اء ة.الثالث المداري فة العاص أن بش ناعية الص ار األقم ور وص س الطق رائط خ ل تحلي د ويفي
MEKUNUالشرقية ة للمنطق الجنوبية األجزاء بأن العرب بحر الخرخير(في ة)محافظة ومنطق ٬

ران رورة(نج ار)ش باألمط ستتأثر الي الخ ع الرب حراء وص ان عم لطنة س مع دودي الح ريط والش
ن م ثر أك ى إل سرعتها تصل د ق تي ال النشطة اح والري السيول٬ ان جري ى إل تؤدي التي 80الغزيرة

ة/كم األفقي ة الرؤي دام انع ى إل ؤدي وت ار٬ والغب ة لألترب يرة مث األجزاء.س٬ أثر تت أن تبعد يس ال ا كم
الرياض منطقتي من ى(الجنوبية ليل الدواسر٬ وادي ة(والشرقية)األفالج٬ نجران)العبيل ومحافظة

والغبار لألتربة المثيرة النشطة والرياح المتوسطة٬ الرعدية )باألمطار . 
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 08/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األحيائيعنوان للتنوع الدولي باليوم االحتفال في تشارك 2018المملكة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالخميس08/09/143924/05/2018 الفطريةتصنيف للحياة السعودية الهيئة الخبرأخبار جهة

الحياةالمصدر الكاتب20138العددجريدة

الصفحة الحياةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

األحيائي للتنوع الدولي باليوم االحتفال في تشارك  2018المملكة

 

 

الفطرية للحياة السعودية (الهيئة  )تويتر.
 

 »الحياة«-الرياض
السنوي االحتفال العالم دول الفطرية للحياة السعودية الهيئة في ممثلة السعودية العربية المملكة تشارك

وافق الذي األحيائي للتنوع الدولي بشعار)مايو(أيار22باليوم بـ«الجاري من25االحتفال اً عام
ائي االحي وع التن ة حماي ي ف ود البجيري»الجه بحي ات الفعالي ن م دداً ع بة المناس ذه به ة الهيئ م وتقي ٬
التجاري مول حياة ومركز  .بالدرعية

 

ا ووفق ه أن أمس ي تطوان اني ه دكتور ال ة الفطري للحياة السعودية الهيئة رئيس نائب أوضح جهته٬ من
ة المملك ة ا2030لرؤي وموارده ة البيئ ى عل اظ الحف ل أج ن م ة البيئي تدامة االس دأ مب رت أق تي ال

المستوى ى عل ة الطبيعي ه ومواطن ائي األحي التنوع على للحفاظ والسبل اإلجراءات اتخاذ تم الطبيعية٬
اه تج ؤولية والمس انية واإلنس ة واألخالقي ة الديني ب الجوان ى عل ازاً ارتك دولي٬ وال ي واإلقليم ني الوط

القادمة  .األجيال
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ال السعودية-وق اء األنب ة وكال ام-بحسب ع ائي األحي وع للتن دولي ال اق االتف ى إل ة المملك انضمت

ة1422٬ العالق ذات واألهلية الحكومية الجهات تضم التي األحيائي للتنوع الوطنية اللجنة وأنشأت هـ
ى عل العمل وجارى وزراء٬ ال س مجل من واعتمادها األحيائي للتنوع الوطنية االستراتيجية إعداد وتم
ا كونه ة الفطري اة للحي السعودية ة الهيئ وبإشراف ائي٬ األحي وع للتن ة الوطني ة اللجن خالل من تنفيذها

لالتفاق الوطنية االتصال  .نقطة
 

رور م بة بمناس اء ج الشعار موضوع اختيار أن ي25وأبان األحيائ وع التن اق اتف دخول ى عل اً عام
المستويين ى عل اق االتف داف أه ق تحقي ي ف رز المح دم التق ى عل الضوء ليط تس رض بغ ذ٬ التنفي حيز
ي األحيائ وع التن ة بأهمي اس الن بين الوعي زيادة إلى يهدف االحتفال أن إلى إضافة والعالمي٬ الوطني
ة الطبيعي وارد للم تدام المس االستخدام خالل من للبشر الرفاهية سبل وتوفير الحياة استقرار في ودوره

المستدامة التنمية خطط  .ودعم
 

ي االحيائ وع التن اه تج إيجابية خطوات اتخاذ على واألفراد واالهلية الحكومية والهيئات الجهات وحث
ائي األحي وع التن دان فق معدالت من الحد الى تهدف للبيئة صديقة وأنشطة سلوكيات ق.وتشجيع وتحقي

م األم اق التف ذا تنفي ه٬ لمنافع ف والمنص ادل الع م والتقاس ة الطبيعي وارد للم تدام المس تخدام االس دف ه
األحيائي للتنوع  .المتحدة

 
عام إطالقه تم األحيائي للتنوع الدولي االتفاق أن أطرافه1992يذكر إلى190وتبلغ إضافة دولة٬

العالقة ذات الدولية والمنظمات الهيئات من  .عدد
 

والخدمات لع الس أن ق منطل ن م ائي٬ األحي وع التن ة بأهمي المي الع الوعي ير كب بشكل االتفاق وعزز
دو ومع الخبراء ب جان من أفضل م وتقيي دير تق موضع اآلن أصبحت التنوع هذا يوفرها التي الكثيرة

سواء حد على والجمهور العامة  .السياسة

51



 

الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 08/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األحيائيعنوان للتنوع الدولي باليوم االحتفال تشارك م2018المملكة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالخميس08/09/143924/05/2018 الفطريةتصنيف للحياة السعودية الهيئة الخبرأخبار جهة

السعوديةالمصدر االنباء الكاتب0العددوكالة

الصفحة السعوديةموقعاسم االنباء الصفحةوكالة 0رقم

األحيائي للتنوع الدولي باليوم االحتفال تشارك  م2018المملكة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 واس-الرياض
السنوي ال االحتف الم الع دول ة الفطري اة للحي السعودية ة بالهيئ ممثلة السعودية العربية المملكة تشارك

اء الثالث وم ي ق يواف ذي ال ائي األحي وع للتن دولي ال اليوم ايو22ب ق2018م المواف ان7م رمض
بـ"بشعار.هـ1439 االحيائي25االحتفال التنوع حماية في الجهود من عدد".عاًما الهيئة وتقيم

التجاري مول حياة ومركز بالدرعية البجيري بحي الفعاليات  .من
 

ي عل د محم ن ب اني ه دكتور ال ة الفطري اة للحي السعودية ة الهيئ س رئي ب نائ ح أوض بة المناس ذه وبه
المملكة لرؤية ووفقا أنه ة2030تطواني البيئ ى عل الحفاظ أجل من البيئية االستدامة مبدأ أقرت التي

ى عل الطبيعية ومواطنه األحيائي التنوع على للحفاظ والسبل اإلجراءات اتخذت قد الطبيعية ومواردها
والمسؤولية انية واإلنس ة واألخالقي ة الديني ب الجوان ى عل زة مرتك والدولي واإلقليمي الوطني المستوى

ام ع ائي األحي للتنوع الدولية لالتفاقية المملكة انضمت حيث القادمة٬ األجيال وانشأت1422تجاه هـ
ة العالق ذات ة واألهلي ة الحكومي ات الجه م تض تي ال ائي األحي وع للتن ة الوطني ة م.اللجن إداد‘وت

ى عل العمل وجارى ر الموق وزراء ال مجلس قبل من واعتمادها األحيائي للتنوع الوطنية االستراتيجية
ا كونه ة الفطري للحياة السعودية الهيئة إشراف وتحت األحيائي للتنوع الوطنية اللجنة خالل من تنفيذها

لالتفاقية الوطنية االتصال  .نقطة
 

رور م بة بمناس اء ج الشعار موضوع ار اختي أن سعادته وع25وأبان التن ة اتفاقي دخول ى عل ا عاًم
ى عل ة االتفاقي أهداف ق تحقي ي ف رز المح دم التق ى عل وء الض تسليط رض بغ ذ٬ التنفي يز ح ائي األحي

والعالمي الوطني  .المستويين
 

اة الحي تقرار اس ي ف ودوره ائي األحي وع التن ة بأهمي اس الن ن بي الوعي ادة زي ى ال االحتفال يهدف كما
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ة التنمي ط خط م ودع ة الطبيعي وارد للم تدام المس تخدام االس الل خ ن م ر للبش ة الرفاهي بل س ير وتوف
 .المستدامة

 
ي االحيائ وع التن اه تج ة إيجابي خطوات اتخاذ ي ف واألفراد واالهلية الحكومية والهيئات الجهات وحث

ائي األحي وع التن دان فق معدالت من الحد الى تهدف للبيئة صديقة وأنشطة سلوكيات ق.وتشجيع وتحقي
م األم ة التفاقي ذا تنفي ه٬ لمنافع والمنصف ادل الع والتقاسم ة الطبيعي وارد للم تدام المس االستخدام هدف

األحيائي للتنوع  .المتحدة
 

ي الت ية األساس الخدمات دة وقاع اة الحي أساس هو اإلحيائي التنوع أن تطواني هاني الدكتور وأضاف
ة والبيئي ة واالجتماعي االقتصادية القطاعات جميع في المستدامة التنمية خطط لدعم البيئية النظم تقدمها
ياحة والس رى األخ ام الخ واد والم ب والخش دواء وال ذاء الغ ل مث لع والس دمات الخ ن م د العدي ديم وتق

المحلية المجتمعات ودعم  .والترفيه
 

المناخ لتغير السلبية اآلثار من تخفف التي الضرورية البيئية النظم خدمات األحيائي التنوع يوفر  .كما
 

ام ع أبرمت التي األحيائي للتنوع الدولية االتفاقية أن إلى األطراف1992يشار دول ال عدد غ ويبل م
بشكل190 ة االتفاقي عززت د وق ة٬ العالق ذات ة الدولي ات والمنظم ات الهيئ ن م لعدد باإلضافة دولة

ذا ه ا يوفره تي ال الكثيرة والخدمات السلع أن منطلق من األحيائي٬ التنوع بأهمية العالمي الوعي كبير
ة العام ة السياس دو ومع براء الخ ب جان ن م ل أفض م وتقيي دير تق وع موض اآلن بحت أص وع٬ التن

سواء حد على  .والجمهور
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 08/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر اإلحيائيعنوان للتنوع الدولي باليوم االحتفال تشارك م2018المملكة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالخميس08/09/143924/05/2018 الفطريةتصنيف للحياة السعودية الهيئة الخبرأخبار جهة

االلكترونيةالمصدر سبق الكاتب0العددصحيفة

الصفحة سبقموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

اإلحيائي للتنوع الدولي باليوم االحتفال تشارك  م2018المملكة
شعار اإلحيائي25تحت التنوع حماية في الجهود من  عاًما

 

 

اإللكترونية سبق  الرياض-صحيفة

السنوي ال االحتف الم الع دول ة الفطري اة للحي السعودية ة بالهيئ ممثلة السعودية العربية المملكة تشارك
شعار تحت الثالثاء يوافق الذي اإلحيائي للتنوع الدولي بـ"باليوم ي25االحتفال ف ود الجه ن م ا عاًم

اإلحيائي التنوع مول".حماية اة حي ز ومرك ة بالدرعي البجيري بحي ات الفعالي من عدًدا الهيئة وتقيم
 .التجاري

 

ي عل د محم ن ب اني ه دكتور ال ة الفطري اة للحي السعودية ة الهيئ س رئي ب نائ ح أوض بة المناس ذه وبه
ة الطبيعي ه ومواطن ائي اإلحي وع التن ى عل اظ للحف والسبل اإلجراءات كل اتخذت ة المملك أن ي تطوان
انية واإلنس ة واألخالقي ة الديني ب الجوان ى عل زة مرتك دولي وال ي واإلقليم ني الوط توى المس ى عل
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القادمة األجيال تجاه  .والمسؤولية
 

مجلس قِبل من واعتمادها اإلحيائي للتنوع الوطنية اإلستراتيجية إعداد تم أنه تطواني الدكتور وأضاف
إشراف وتحت ائي اإلحي وع للتن ة الوطني ة اللجن خالل من ذها تنفي ى عل العمل وجاٍر الموقر الوزراء

لالتفاقية الوطنية االتصال نقطة كونها الفطرية للحياة السعودية  .الهيئة
 

مرور بة بمناس اء ج الشعار موضوع اختيار أن تطواني وع25وأبان التن ة اتفاقي دخول ى عل ا عاًم
ى عل ة االتفاقي أهداف ق تحقي ي ف رز المح دم التق ى عل وء الض تسليط رض بغ ذ٬ التنفي يز ح ائي اإلحي

والعالمي الوطني ي.المستويين اإلحيائ وع التن بأهمية الناس بين الوعي زيادة إلى االحتفال يهدف كما
لإلنسان الرفاهية سبل وتوفير الحياة استقرار في  .ودوره

 

ة البيئي م النظ دمها تق تي ال ية األساس الخدمات دة وقاع اة الحي أساس هو اإلحيائي التنوع أن إلى وأشار
من د العدي ديم وتق ة والبيئي ة واالجتماعي االقتصادية القطاعات ع جمي في المستدامة التنمية خطط لدعم
م ودع ه والترفي ياحة والس رى األخ ام الخ واد والم ب والخش دواء وال ذاء الغ ل مث لع والس دمات الخ

المحلية ار.المجتمعات اآلث ن م تخفف التي الضرورية البيئية النظم خدمات اإلحيائي التنوع يوفر كما
المناخ لتغير  .السلبية
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 08/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األحيائيعنوان للتنوع الدولي باليوم االحتفال تشارك 2018المملكة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالخميس08/09/143924/05/2018 الفطريةتصنيف للحياة السعودية الهيئة الخبرأخبار جهة

الرياضالمصدر الكاتب18231العددجريدة

الصفحة الرياضموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

األحيائي للتنوع الدولي باليوم االحتفال تشارك  2018المملكة

 

 

 

 

 

 

 "الرياض"-الرياض

ي الدول اليوم ب نوي الس ال االحتف الم الع دول ة الفطري اة للحي عودية الس ة بالهيئ ة ممثل ة المملك اركت ش
اء الثالث وم ي ق يواف ذي ال ائي األحي وع ايو22للتن عار.م2018م بـ"بش ال ن25االحتف م ا عاًم

ائي األحي التنوع حماية في ة"الجهود بالدرعي البجيري بحي ات الفعالي ن م عدد ة الهيئ أقامت ث حي ٬
التجاري مول حياة  .ومركز
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د أوضح المناسبة٬ ه.وبهذه أن الفطرية للحياة السعودية الهيئة رئيس نائب تطواني علي محمد بن هاني
لرؤية ده2030ووفقا عه ي ول وسمو ز العزي د عب ن ب لمان س الملك الشريفين الحرمين خادم لحكومة

ن هللا-األمي ا ا-يحفظهم وموارده ة البيئ ى عل اظ الحف ل أج ن م ة البيئي تدامة االس دأ مب رت أق تي ال
ى عل ة الطبيعي ه ومواطن ائي األحي وع التن ى عل اظ للحف والسبل راءات اإلج ة كاف ذت اتخ د ق ة الطبيعي
والمسئولية انية واإلنس ة واألخالقي ة الديني ب الجوان ى عل زة مرتك دولي وال واإلقليمي الوطني المستوى

ام ع ائي األحي للتنوع الدولية لالتفاقية المملكة انضمت حيث القادمة٬ األجيال وانشأت1422تجاه هـ
اعداد م وت ة٬ العالق ذات ة واألهلي ة الحكومي ات الجه ة كاف تضم تي وال األحيائي للتنوع الوطنية اللجنة
ى عل العمل وجارى ر الموق وزراء ال مجلس قبل من واعتمادها األحيائي للتنوع الوطنية االستراتيجية
ا كونه ة الفطري للحياة السعودية الهيئة إشراف وتحت األحيائي للتنوع الوطنية اللجنة خالل من تنفيذها

لالتفاقية الوطنية االتصال  .نقطة
 

مرور بة بمناس اء ج الشعار موضوع اختيار أن تطواني وع25وأبان التن ة اتفاقي دخول ى عل ا عاًم
ى عل ة االتفاقي أهداف ق تحقي ي ف رز المح دم التق ى عل وء الض تسليط رض بغ ذ٬ التنفي يز ح ائي االحي

والعالمي الوطني ي.المستويين األحيائ وع التن بأهمية الناس بين الوعي زيادة إلى االحتفال يهدف كما
ة الطبيعي وارد للم تدام المس االستخدام خالل من للبشر الرفاهية سبل وتوفير الحياة استقرار في ودوره
خطوات اتخاذ ي ف واألفراد واألهلية الحكومية والهيئات الجهات وحث المستدامة٬ التنمية خطط ودعم
دالت مع من الحد ى إل دف ته ة للبيئ صديقة وأنشطة لوكيات س وتشجيع ائي األحي التنوع تجاه إيجابية
والمنصف ادل الع م والتقاس ة الطبيعي للموارد المستدام االستخدام هدف وتحقيق األحيائي٬ التنوع فقدان

األحيائي للتنوع المتحدة األمم التفاقية تنفيذا  .لمنافعه٬
 

د النظم.وأضاف دمها تق تي ال ية األساس الخدمات دة وقاع اة الحي أساس هو األحيائي التنوع ان هاني
د العدي وتقديم والبيئية واالجتماعية االقتصادية القطاعات جميع في المستدامة التنمية خطط لدعم البيئية
ودعم ه والترفي والسياحة األخرى ام الخ واد والم والخشب دواء وال ذاء الغ ل مث والسلع دمات الخ من
ار اآلث ن م تخفف التي الضرورية البيئية النظم خدمات األحيائي التنوع يوفر كما المحلية٬ المجتمعات

المناخ لتغير  .السلبية
 

ام ع أبرمت تي ال ائي األحي وع للتن ة الدولي االتفاقية أن إلى اإلشارة دول1992تجدر ال عدد غ ويبل م
راف ززت190األط ع د وق ة٬ العالق ذات ة الدولي ات والمنظم ات الهيئ ن م دد لع افة باإلض ة دول

يرة الكث والخدمات لع الس أن ق منطل ن م ائي٬ األحي وع التن ة بأهمي العالمي الوعي كبير بشكل االتفاقية
السياسة ومعدو الخبراء جانب من أفضل وتقييم تقدير موضوع اآلن أصبحت التنوع٬ هذا يوفرها التي

سواء حد على والجمهور  .العامة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 08/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر األحيائيعنوان التنوع يوم في العالم تشارك المملكة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالخميس08/09/143924/05/2018 الفطريةتصنيف للحياة السعودية الهيئة الخبرأخبار جهة

اليومالمصدر الكاتب16414العددجريدة

الصفحة اليومموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

األحيائي التنوع يوم في العالم تشارك  المملكة

 الرياض-واس

ي الدول اليوم ب السنوي ال االحتف الم الع دول ة٬ الفطري اة للحي السعودية ة بالهيئ ة ممثل ة٬ المملك تشارك
بشعار األحيائي٬ بـ«للتنوع االحيائي25االحتفال التنوع حماية في الجهود من الهيئة.»عاًما وتقيم

التجاري ول م اة حي ز ومرك ة بالدرعي البجيري بحي السعودية.فعاليات ة الهيئ س رئي ب نائ وأوضح
د الفطرية مرور.للحياة بمناسبة جاء الشعار موضوع اختيار أن تطواني دخول25هاني ى عل عاًما

أهداف ق تحقي ي ف رز المح دم التق ى عل الضوء تسليط رض بغ ذ٬ التنفي يز ح ائي األحي وع التن ة اتفاقي
والعالمي الوطني المستويين على  .االتفاقية

 
اة٬ الحي استقرار ي ف ودوره ائي األحي وع التن ة بأهمي اس الن ن بي ي الوع ادة زي ى ال ال االحتف ويهدف
ة التنمي ط خط م ودع ة الطبيعي وارد للم تدام المس تخدام االس الل خ ن م ر للبش ة الرفاهي بل س ير وتوف

وع.المستدامة التن تجاه إيجابية خطوات اتخاذ على واألفراد واالهلية الحكومية والهيئات الجهات وحث
وع التن دان فق دالت مع ن م د الح ى ال دف ته ة للبيئ ديقة ص طة وأنش لوكيات س جيع وتش ائي٬ االحي

ائي ه٬.األحي لمنافع والمنصف ادل الع م والتقاس ة الطبيعي وارد للم تدام المس االستخدام دف ه ق وتحقي
األحيائي للتنوع المتحدة األمم التفاقية  .تنفيذا

 
د ا.وأضاف تقدمه تي ال ية األساس الخدمات دة وقاع اة الحي أساس هو ائي األحي وع التن أن ي طوان ت

ة٬ والبيئي ة واالجتماعي ادية االقتص ات القطاع ع جمي ي ف تدامة المس ة التنمي ط خط دعم ل ة البيئي م النظ
ياحة والس رى األخ ام الخ واد والم ب والخش دواء وال ذاء الغ ل مث لع والس دمات الخ ن م د العدي ديم وتق

ة المحلي ات المجتمع ودعم ي.والترفيه الت الضرورية ة البيئي النظم خدمات ائي األحي وع التن ر يوف ا كم
المناخ لتغير السلبية اآلثار من  .تخفف
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 08/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األحيائيعنوان للتنوع الدولي باليوم االحتفال في تشارك المملكة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالخميس08/09/143924/05/2018 الفطريةتصنيف للحياة السعودية الهيئة الخبرأخبار جهة

عكاظالمصدر الكاتب18898العددجريدة

الصفحة عكاظموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

األحيائي للتنوع الدولي باليوم االحتفال في تشارك  المملكة
 

 

  
تطواني  هاني

 

 okaz_online@)الرياض(»عكاظ«

السنوي ال االحتف الم الع دول ة الفطري اة للحي السعودية ة بالهيئ ممثلة السعودية العربية المملكة تشارك
األول أمس يوم وافق الذي األحيائي للتنوع الدولي شعار)مايو22الثالثاء(باليوم ال«تحت االحتف

ائي25بـ األحي وع التن ة حماي ي ف ود الجه ن م ا ي.»عاًم ح ي ف ات الفعالي ن م ددا ع ة الهيئ م وتقي
التجاري مول حياة ومركز بالدرعية  .البجيري

 
ي عل د محم ن ب اني ه دكتور ال ة الفطري اة للحي السعودية ة الهيئ س رئي ب نائ ح أوض بة المناس ذه وبه

ة المملك ة لرؤي ا ووفق ه أن ي٬ ى2030تطوان عل اظ الحف أجل ن م ة البيئي تدامة االس دأ مب رت أق تي ال
الطبيعية ومواطنه األحيائي التنوع على للحفاظ والسبل اإلجراءات اتخذت قد الطبيعية ومواردها البيئة
انية واإلنس ة واألخالقي ة الديني ب الجوان ى عل زة مرتك دولي وال ي واإلقليم ني الوط توى المس ى عل

ام ع األحيائي للتنوع الدولي لالتفاق المملكة انضمت حيث القادمة٬ األجيال تجاه 1422٬والمسؤولية
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ة العالق ذات واألهلية الحكومية الجهات تضم التي األحيائي للتنوع الوطنية اللجنة داد.وأنشأت إع م وت
ا تنفيذه ى عل ل العم ار وج وزراء٬ ال س مجل ل قب من واعتمادها األحيائي للتنوع الوطنية اإلستراتيجية
نقطة ا كونه ة الفطري اة للحي السعودية ة الهيئ إشراف وتحت األحيائي للتنوع الوطنية اللجنة خالل من

لالتفاق الوطنية  .االتصال
 

رور م بة بمناس اء ج الشعار موضوع اختيار أن ي25وأبان األحيائ وع التن اق اتف دخول ى عل ا عاًم
المستويين ى عل اق االتف داف أه ق تحقي ي ف رز المح دم التق ى عل الضوء ليط تس رض بغ ذ٬ التنفي حيز

والعالمي  .الوطني
 

اة الحي تقرار اس ي ف ودوره ائي األحي وع التن ة بأهمي اس الن ن بي الوعي ادة زي ى إل االحتفال يهدف كما
ة التنمي ط خط م ودع ة الطبيعي وارد للم تدام المس تخدام االس الل خ ن م ر للبش ة الرفاهي بل س ير وتوف

 .المستدامة
 

ي األحيائ وع التن اه تج ة إيجابي خطوات اتخاذ ي ف واألفراد واألهلية الحكومية والهيئات الجهات وحث
ائي األحي وع التن دان فق معدالت من الحد إلى تهدف للبيئة صديقة وأنشطة سلوكيات ق.وتشجيع وتحقي

م األم اق التف ذا تنفي ه٬ لمنافع ف والمنص ادل الع م والتقاس ة الطبيعي وارد للم تدام المس تخدام االس دف ه
األحيائي للتنوع  .المتحدة

 
ي الت ية األساس الخدمات دة وقاع اة الحي أساس هو األحيائي التنوع أن تطواني هاني الدكتور وأضاف
ة والبيئي ة واالجتماعي االقتصادية القطاعات جميع في المستدامة التنمية خطط لدعم البيئية النظم تقدمها
ياحة والس رى األخ ام الخ واد والم ب والخش دواء وال ذاء الغ ل مث لع والس دمات الخ ن م د العدي ديم وتق

المحلية المجتمعات ودعم  .والترفيه
 

المناخ لتغير السلبية اآلثار من تخفف التي الضرورية البيئية النظم خدمات األحيائي التنوع يوفر  .كما
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 08/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر رئيسعنوان الفطرية"نائب بالسعودية":الحياة البيئية الشرطة قريبًا..إعالن

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالخميس08/09/143924/05/2018 الفطريةتصنيف للحياة السعودية الهيئة الخبرأخبار جهة

االلكترونيةالمصدر سبق الكاتب0العددصحيفة

الصفحة سبقموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

رئيس الفطرية"نائب بالسعوديةإعالن":الحياة البيئية  قريبًا..الشرطة

في ملحٌّ مطلب إنها سنواتالمملكةقال مؤخًرا..منذ سريع حراك  وهناك

 

 

التميمي  الرياض-مهنا

الن إع يتم س ه أن ن ع ي٬ تطوان اني ه دكتور ال ة٬ الفطري اة للحي عودية الس ة الهيئ س رئي ب نائ ف كش
البيئية(  .قريبًا)الشرطة

السعودية ة لرؤي ا ومواكبته الفطرية الحياة عن خاصة حلقة عبر ذلك برنامج2030جاء ي ف ك وذل ٬
هال" خليجية"يا روتانا قناة  .على
 

طويلة":تطواني"وقال سنوات منذ السعودية في ملحٌّ مطلب البيئية الشرطة ة.إن مهتم كانت والهيئة
دالعزيز عب ن ب سلطان ير األم برئاسة ا إدارته س مجل خالل من بطرحه ادرت وب الموضوع؛ -بهذا

هللا ه و-رحم نح ذ ى15من نة20إل نين.س الس بر ع ور تط ترح اف.والمق "وأض راك: ح اك هن
مؤخًرا البيئية..سريع الشرطة إعالن وشك على نحن  ".واآلن

64



 

الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 08/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر الطائفعنوان في مياه أشياب تخصيصستة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالخميس08/09/143924/05/2018 الوطنيةتصنيف المياه شركة الخبرأخبار جهة

الرياضالمصدر الكاتب18231العددجريدة

الصفحة الرياضموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

الطائف في مياه أشياب ستة  تخصيص
 
 
 

 

إبراهيم–الطائف  إسماعيل

ة الوطني اه المي ركة ش الة6خصصت المح اه المي ة لتعبئ ات ياب(محط ائف٬)أش الط الي أه ة لخدم
المحطات ذه ه ل وتعم والجوهرة٬ اة٬ والمثن والشرفية٬ والحوية٬ والسيل٬ العرفاء٬ أحياء في وتتوزع
ة تلبي ى عل درتها ق ز لتعزي ة اإللكتروني ة واألنظم ات التقني بأحدث تجهيزها وجرى الساعة٬ مدار على

المحافظة في والمقيمين المواطنين  .احتياجات
 

ركة الش ع موق ا ومنه وم٬ الي دار م ى عل الء العم ة لخدم ة مختلف وات قن رت وف ا أنه ركة الش دت وأك
ي الخدماتebranch.nwc.com.saاإللكترون ى عل ول الحص ه في جلين المس للعمالء ح ويتي

ي الت ة الرئيس ة الخدم وات قن إحدى د تع تي ال د الموح االتصال مراكز عن فضالً إليها٬ يحتاجون التي
الرقم على وخدمتهم العمالء طلبات الستقبال مستمر بشكل  .920001744تعمل

 

د الموح رقم ال ى عل ك وذل ات٬ واالنقطاع ارات االنكس ات بالغ تقبال الس ا جاهزيته ركة الش ت ورفع
ى920001744 عل الشركة ابات حس عبر التقدم أو العمالء٬ خدمات مراكز زيارة أيضاً ويمكن ٬

اعي االجتم التواصل ع ىNWCcare@مواق عل ة كاف االحتياجات ير توف ى عل الشركة ل وتعم ٬
الجاري رمضان شهر  .مدار
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 08/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر األرضعنوان في المياه حركة تدرس ناسا

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالخميس08/09/143924/05/2018 عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و الخبر)البيئة جهة

البالدالمصدر الكاتب22296العددجريدة

الصفحة البالدموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

األرض في المياه حركة تدرس  ناسا

 

رويترز ــ  واشنطن

ة األمريكي اء والفض الطيران ادارة ت ا“اعلن بهدف”ناس اء الفض ي ف اصطناعيين رين قم اطالق
األرض كتلة في األخرى والتغيرات المستمرة المياه حركة ة.تتبع المهم اطالق م ت ه ان ا ناس ت وقال

قاعدة من والجاذبية المناخ ظواهر رصد الى تهدف  .الجوية”فاندنبرج“التي
اف الجف أثير بت ؤ للتنب الم الع اء انح ع جمي في ستستخدم المهمة تلك سترسلها التي البيانات ان واضافت

الجوفية الطبقات من المياه وإدارة استخدام حول افضل معلومات  .وتوفير
 

افة مس ا بينهم وستفصل انسجام في المتماثالن االصطناعيان القمران خالل220وسيحلق ترا كيلوم
مسافة وعلى المقبلة الخمس كل490السنوات واحدة رة م ا حوله وسيدوران األرض٬ من كيلومترا

 .دقيقة90
 

في الشهرية يرات للتغ ة دقيق قياسات إجراء ق طري عن د والمجم ائل الس اء الم القمران يتتبع وسوف
األرضية الجاذبية  .سحب
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 08/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر يعاني5عنوان مواطن الصوالحة..آالف أزمة عن عسير السبب:مياه المقاول

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالخميس08/09/143924/05/2018 الشكاويتصنيف على الخبرالردود جهة

االلكترونيةالمصدر المواطن الكاتب0العددصحيفة

الصفحة المواطنموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

الحلول واتخاذ المواطنين تذمر إلنهاء جاٍر  العمل

يعاني5 مواطن الصوالحة..آالف أزمة عن عسير السبب:مياه  المقاول

 

 
 

 عسير-المواطن

حيث د؛ جدي من ق األف ي ف وح تل ير٬ عس ل محاي لمحافظة التابع السعيدة مركز في المياه أزمة عادت
من أكثر تقريبًا5يعاني شهر من ألكثر المياه ضخ في انقطاع من مواطن  .آالف

 

دى إح ه علي رف تش ذي وال يَّان الحص ة قري ي ف ع الواق اه المي زان خ ي ف ل عط ى إل كلة المش ود وتع
العمل عن المياه ضخ توقف إلى أدى ما عسير؛ بمنطقة للمياه العامة المديرية مع المتعاقدة  .الشركات

 

واطن” مي“الم القاس ي عل دس المهن عسير٬ ة بمنطق اه المي لخدمات مي الرس المتحدث ع م تواصلت
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سحب م ت ذي وال ابق الس اول المق لدى والتقصير الخلل أوجه أحد من كان العطل هذا أن أوضح والذي
ى عل والعمل المالحظات ل ك لمعالجة د جدي اول مق تكليف تتطلب الظروف كانت وبالتالي منه٬ العمل

 .تالفيها
 

مي القاس اف ر“:وأض تذم اء إلنه اٍر ج ل والعم ل٬ العط ذا ه الح بإص د الجدي اول المق ف تكلي م ت
القادمة القريبة األيام خالل الخزان لهذا الجذرية الحلول واتخاذ  .”المواطنين
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