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لتاريخ الصحفي 10/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر ودولية"الفضلي"عنوان إقليمية بمشاركة غداً السعودي المياه منتدى يفتتح

الخبر الخبراألحد-17/03/2019-10/07/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 23تكرار

غداً"الفضلي" السعودي المياه منتدى يفتتح
ودولية إقليمية  بمشاركة

 

 واس-الرياض
الرحمن د عب دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي معالي يرعى
اه المي دى منت افتتاح حفل األحد غد يوم مساء الفضلي عبدالمحسن بن
االقتصادية البوابة الرياض فيرمونت بفندق سيعقد الذي  .السعودي

 
ة اللجن س رئي اه٬ للمي ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي وأوضح
دى٬ المنت ذا ه أن بيعي٬ الس فيصل دكتور ال تاذ األس دى للمنت التنفيذية

الفترة في يقام ارس19-17الذي شعار2019م تحت أتي ي ٬
تدامة" مس اه تدامة..مي مس ة ود"لتنمي الجه ى عل وء الض ي ليُلق ٬
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ة رؤي من ض ة بالمملك اه المي اع لقط تقبلية المس ات والتوجه ة المبذول
للمياه2030المملكة الوطنية  .واالستراتيجية

 
المستدامة التنمية تعزيز إلى يهدف المنتدى أن السبيعي الدكتور وأفاد
ك وكذل ة٬ والتنمي اه المي استدامة لتحقيق الخبرات وتبادل المياه لقطاع
ي المحل المحتوى وزيادة المياه٬ لقطاع االستثمارات واستقطاب جذب
الخاص القطاع اركة مش ز وتعزي ا٬ وتوطينه اه المي ات تقني وتطوير

المائية االستدامة تحديات مواجهة في المجتمعية  .والمشاركة
 

ة المحلي الخبرات خالصة من تفادة لالس ة مهم فرصة المنتدى وعدَّ
ي ف الناجحة الممارسات ى عل واالطالع اه٬ المي قطاع في والعالمية
اع القط ذا ه ه تواج تي ال ديات للتح ول الحل ل أفض ى إل ول الوص

المملكة احتياجات مع تتوافق التي المياه مشروعات  .وتطوير
 

قطاع ادة ق ع تجم تي ال ة بالمنص دى المنت بيعي الس دكتور ال ووصف
تثمرين والمس ورين والمط دوليين وال ن المحليي براء والخ اه المي
ة العالق ذات ات الجه ع م اه٬ المي االت مج ي ف احثين والب اء والعلم
ة العام ة والمؤسس ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ي ف ة والمتمثل
عودية الس ركة والش ة٬ الوطني اه المي ركة وش ة٬ المالح اه المي ة لتحلي
ن م ركاء ش ى إل افة إض ري٬ لل ة العام ة والمؤسس اه٬ المي راكات لش

ودوليًّا محليًا المياه قطاع  .خارج
 

د غ صباح ه فعاليات تنطلق س دى المنت أن اه للمي وزارة ال ل وكي ن وبيَّ
ي وه ة متخصص ل عم ورش أربع ب د (األح روعات: مش إدارة

و)المياه باألغشية(٬ التحلية لمحطات والتشغيل التصاميم و)أحدث ٬
اه( للمي ل األمث تخدام و)االس ي(٬ ف اص الخ اع القط ع م راكة الش

التحتية البنى الصحي"مشروعات والصرف  ).المياه

 
السبيعي "وقال اش٬: نق حلقات ثالث أيضا٬ً المنتدى برنامج يتضمن

دث وتتح اه٬ المي اع قط ي ف تثمار واالس يص التخص ى األول اول تتن
دور ة الثالث ة الحلق اقش تن ن حي ي ف اه٬ والمي ع المجتم ن ع ة الثاني

المياه استدامة في البحثية والمراكز  ".الجهات
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"وأضاف دى: المنت امج برن يتضمن ا هي7كم رئيسة٬ :جلسات

في ودورها والتشريعات والسياسات المياه٬ واستدامة االستراتيجيات
ة تقني وطين وت ي المحل وى والمحت اه٬ المي تدامة اس ى عل ة المحافظ
دولية وتجارب وخبرات المجددة٬ المياه واستخدامات وتقنيات المياه٬
ع٬ والتوزي داد اإلم لة سلس ات وتقني م ونظ اه٬ المي تدامة اس ي ف

اه المي اع قط تدامة الس دة واع ارات يقام,"وابتك س ه أن ى إل يراً مش
القطاع ل تمث تي ال ات الجه ن م عدد ه في يشارك احب مص معرض

المائي بالنشاط المتعلقة والخاص  .الحكومي
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لتاريخ الصحفي 10/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المياهعنوان منتدى في العالمية الطاقة شركات تجمع الرياض

الخبر الخبراألحد-17/03/2019-10/07/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد19195العددالكاتب 1تكرار

المياه منتدى في العالمية الطاقة شركات تجمع  الرياض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Okaz_online@)الرياض(»عكاظ«

اليوم العالم في المياه بقطاع المهتمين أنظار السعودي)األحد(تتجه اه المي منتدى 2019٬إلى
عمل ورشة ستقام إذ اض٬ الري ت فيرمون دق فن ي ف والزراعة اه والمي البيئة وزارة تنظمه الذي

في المساهمة المياه لقطاع اليابانية اإلستراتيجية حول اليابانية«نوعية السعودية 2030الرؤية
سعود» آل عبدالعزيز بن سلمان الملك الشريفين الحرمين خادم عهد في إطالقها جرى  .التي

 
ونقطة الم٬ الع ي ف ة الطاق ات وتقني اه المي شركات برى ُك اء اللتق مفتوحة منصة المعرض ويُعد
تجدات مس آخر ه خالل وُسيعرض ة٬ المملك ي ف ا ونظيراته الشركات ذه ه ن بي رة مباش تواصل

القطاع هذا في الحديثة والمعلومات المياه  .قطاع
 

ار إط ي ف ك وذل ان والياب ة المملك ي ف اه المي اع بقط ن المهتمي ن م دد ع ة الورش ي ف ارك ويش
ة الرامي األهداف من ة حزم ق تحقي بهدف دى المنت يعقدها التي والجلسات الورش من مجموعة
اه المي تدامة اس ق لتحقي برات الخ وطين وت ادل وتب اه المي اع لقط تدامة المس ة التنمي ز تعزي ى إل
ات تقني وطين وت المحلي المحتوى وزيادة المياه٬ لقطاع االستثمارات واستقطاب وجذب والتنمية٬

المملكة رؤية منظور وفق المياه قطاع في التكامل تحقيق إلى إضافة  .2030المياه٬
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ن عبدالرحم دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي ة رعاي ت تح ام يق ذي ال دى المنت ى ويحظ
يناقش س إذ ا وخارجه ة المملك ل داخ اه المي اع قط ن ع ؤولين المس ن م ة بالغ ة بأهمي لي٬ الفض

ك ذل ي ف ا بم ة المملك ي ف اه المي اع لقط تقبلية المس ات والتوجه ة المبذول ود الجه يوفه ة:ض تحلي
ة رؤي مع تماشيًا والتشريعات والسياسات واالستثمار٬ والتوزيع واإلستراتيجية2030المياه٬

للمياه  .الوطنية
 

ات وتقني ات ومنتج دمات بخ ق يتعل ا م ل بك ص متخّص رض مع دى المنت امش ه ى عل يقام وس
ركات٬ والش ة٬ الرئيس ات القطاع ن م دد ع اركة بمش ًا ودولي ًا محلي اه المي اع قط اديات واقتص

للمنتدى الراعية  .والجهات
 

في دمات الخ دمي مق ورين٬ والمط اولين المق والمصنعة٬ ة التقني الشركات رض المع ويستهدف
ال األعم ال رج ارات٬ االستش ُودور ل التموي وت وبي وك البن اص٬ والخ ام الع اعين القط
بقطاع ن المهتمي عن فضًال ة٬ العالق ذات ة الحكومي ات والجه والدوليين٬ المحليين والمستثمرين

ودوليًا وإقليميًا محليًا ومهنيًا أكاديميًا  .المياه

5



 

لتاريخ الصحفي 10/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الماء"عنوان من علينا أفيضوا ..أن مأساة" يكشف بصبيا3استطالع الحسيني بقرى عقود

الخبر الخبراألحد-17/03/2019-10/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2829العددالكاتب 1تكرار

الماء" من علينا أفيضوا ..أن مأساة" يكشف بقرى3استطالع عقود
بصبيا  الحسيني

و السكان يتحملها زائدة شك"الصالحية"تكاليف رد..محل بال وشكاوى رسمي  تقاعس

 

اإللكترونية سبق  جازان-صحيفة

السبعي/استطالع إسماعيل شرق:جبريل ة الواقع يني؛ الحس رى ق الي أه اة معان تمتد
بنحو صبيا زمن5٬مدينة ال ن م ود عق ة ثالث ن م رب يق ا م ى إل اه٬ المي ع م تقريبا٬ً كم

واألصوات الشكاوى٬ من الرغم على شيء٬ يتغير لم الطوال السنوات تلك مدى وعلى
تنادي الماء"التي من علينا أفيضوا  ".أن

 

عام اه2017في المي وزارة رع ف دير م أوضح ة٬ اإللكتروني الصحف إحدى بر وع
للخط الصيانة ال أعم بسبب كان المحافظة أحياء عن المياه انقطاع أن صبيا٬ بمحافظة

قائالً وأضاف صبيا٬ لمحافظة والمغذي هذا:الناقل عن المحافظة ألهالي اعتذاري أقدم
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هللا بإذن مستقبال٬ً تكراره وعدم ذلك٬ بتالفي وأعد المفاجئ  .االنقطاع
 

هي٬ هي اة فالمعان نين٬ والس ام األي ر م ى عل ير يتغ م ل شيئاً فإن ذلك٬ من الرغم وعلى
أال تمرار٬ باس اً متحرك زل ي لم واحداً شيئاً ولعل هي٬ هي والوعود هي٬ هي والشكاوى

ات"وهو اء"الوايت الم ب تجل تي ار-ال والنه ل اللي اعات س دى م ى مصادر-عل من
ا م ى إل إضافة ة٬ المنزلي ات الخزان ي ف والعوالق األتربة كّدس ما مرخصة٬ غير مائية
الباهظة فاتورتها دفع عن األسر بعض تعجز التي الكلفة من المصادر تلك فيه  .تتسبّب

 

المشروع مياه توافر  مدى

بته نس ا م أن ى إل تطالع االس ذا ه ير تفيدين%)57.4(ويش المس ن اء(م أبن ن م
ة ال)القري ذين ال بة نس ل تص ا بينم ع٬ متقط و نح ى عل ن ولك اء٬ الم ى عل لون يحص

ى إل شخصية ة مادي اليف بتك تقون ويس روع٬ المش اء م ى عل ة البت لون 38.9(يحص
ى%) عل بتهم نس د تزي ال ل بالفع اء الم ديهم ل ر يتواف ذين فال ذا ه وعلى ٬)3.7(%

ي ف ا ربم أو اه٬ المي بكة ش في مشكالت هنالك أن إلى يشير المأساوي الوضع هذا ومثل
أو ا٬ حله ى إل يسع م ل صبيا محافظة في الوزارة فرع ولكن الشبكة٬ هذه على العاملين
ات جه بعض ي ف اء للم ات كتقطع المشكالت ذه ه وظهرت ديد٬ ش طٍء بب ذلك يفعل أنه

األخرى نواحيها بعض في لها وكانعدام  .القرية٬
 

سبعي ادي ه محمد فهد يقول الصدد هذا "وفي اء: الم انقطاعات بسبب ا معاناتن زادت
ببها س نعرف ال تي ال من.المتكررة٬ أم المشروع؟ ى عل ائمين الق ن م ريط تف و ه هل

وم٬ ي ل ك ع فم ة٬ القري ل أه م ه د الوحي والمتضرر اه؟ المي وزارة رع ف ي ف المسؤولين
جدوى وال عودته أمل يراودنا أشهر مدى  !".وعلى

 

ي جوحل أحمد محمد "ويقول دا٬ً: ج اقة ش ه مع اتي ومعان شهر٬ ن م دّي ل منقطع اء الم
تنادي لمن حياة فال للمسؤولين ثالث!"وبالنسبة يتحدث بينما "قائالً)أ(٬ الماء: يجيء

دى م ى عل تمرة مس اء الم ع م ا ومعاناتن أطول٬ االنقطاع دة وم أخرى٬ وينقطع أحيانا٬ً
الزمن من عقود  !".ثالثة

 

المياه صالحية  مدى

بته نس ا م أن ى إل االستطالع ذا ه دم%)40.7(ويشير ع دون يؤك تفيدين المس ن م
ا فيه ة األترب ثرة ك ع لواق ة٬ مجهول ادر مص من ات الوايت ا تجلبه تي ال اه المي صالحية

دلي وي ة٬ المختلف ق والعوال وت واتهم%)5.6(والزي بأص تفيدين المس ن م ط فق
األصوات ذه ه أمام وقفنا ولو المياه٬ تلك نقاوة بالسوء٬%)40.7(لمصلحة م تحك

ررة٬%)5.6(إزاء المتض وات األص ن بي حًا واض رق الف دا لب الحية؛ بالص م تحك
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ذلك تظن ربما أو تتضرر٬ لم التي القليلة  .وتلك
 

ات الوايت اه مي ى عل دين المعتم د أح سبعي(ويقول ادي ه د محم د "فه ة): مجهول اه مي
صدئة ة متهالك ات وخزان يلة٬ وس أي ب ال الم ع جم دفها ه ة وعمال ا..المصدر٬ م إذن

هذا؟ كل بعد المرجوة المياه اٍن!"جودة ث ويقول "أ(٬ ة): ومليئ ة ملّوث ة المجلوب اه المي
ة واألترب اخ أن"باألوس ني٬ الردي ي عل يى يح ول يق ا بينم ي"٬ ف أتي ي وب المجل اء الم

طر المض ن ولك ت٬ بالزي اً ملوث ان األحي ض ول-بع يق ا ول-كم القب إال ه أمام س لي
 ".بالواقع

 

المياه جلب  تكاليف

بته نس ا م أن ى إل اإلحصائيات ير ى%)57.4(وتش عل يصرفون تفيدين المس ن م
ن م ل أق هريا ش اء الم ب ف)500(جل للتكالي دافعين ال بة نس ل تص ا بينم لایر٬

ن بي ة ى)1000(و)500(المتراوح إل هريا ش ض%)35.2(لایر وتنخف
إلى بين%)3.7(النسبة ما يصرفون شهريا٬ً)1500(و)1000(للذين لایر

من%)3.7(وإلى أكثر ينفقون للذين ي)1500(أيضا ف ني يع ا م شهرياً؛ لایر
أن ل اوت%)100(المجم تتف الغ مب اء الم ب جل ى عل رون يخس تفيدين المس ن م

في يتسبّب الذي األمر لديهم٬ المشروع مياه توفر ومدى االستهالك٬ كمية بحسب قيمتها
م ل تي ال اء٬ الم كلة مش حول ة القري هذه حياة تمحور وفي المحدودة٬ الميزانيات إرهاق

طويل وقت منذ يحلها من  .تجد
 

المتضررين أحد "أ(ويقول عن): ل يق ال ا م شهرياً ا أبنائن وت ق ن م تقطع 700نس
عكراً الوايتات طريق عن يصلنا ثم للماء٬ قاضي"لایر راهيم إب ي عل ول ويق ٬" ع: أدف

عن يقل ال ما الماء على د1800٬للحصول الواح وم للي ن وايتي ع وبواق شهريا٬ً لایر
المعاناة تتخيل أن  !".ولك

 

والبالغات الشكاوى  مصير

أن ى إل ائيات اإلحص تشير ا رع%)51.9(كم لف كاوى ش ّدموا ق ررين المتض ن م
ل التعام أن إال ة؛ وعالي ة الفت بة النس ذه ه أن ن م رغم ال ى وعل بيا٬ بص اه المي وزارة

بته نس ا م سجل الشكاوى ع م الوزارة لفرع تجابة%)0(الميداني االس يخص ا فيم
نسبته وما والفورية٬ بته%)11.1(السريعة نس وما البطيئة٬ االستجابة يخص فيما

فنسبة%)40.7( يظهر وكما إطالقا٬ً معها التعامل يتم لم التي الشكاوى يخص فيما
االستجابة دم ة%)40.7(ع المقدم الشكاوى بة نس ن م ترب ا%)51.9(تق م

المقدمة الشكاوى أغلب تجاه بصبيا المياه وزارة فرع قِبل من واضحاً تجاهالً أن  .يعني
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بالشكوى دين المتق د أح ي"ويقول جوحل د أحم د "محم ال": بصبيا اه المي وزارة رع ف
واضحاً مبرراً يعطوني ولم المراجع٬ السبعي"يحترم ل جبري ويقول ٬" ذهبت: دما عن

لهم٬ خصم وكأنني الحادة٬ النبرة ذات باألسئلة فباغتوني معاملتي٬ أساءوا شكواي لتقديم
بـ الحوار وقت:لينتهي غضون في شيئاً نفعل أن نستطيع ال ألننا تصبروا٬ أن عليكم

معلوم بزمن محدد وقت في حتى أو ثالث"قصير٬ ويقول "أ(٬ ى): عل المسؤولية تقع
وسلبية مماطلة وإنما تجاوب٬ ال حيث الوزارة  ".فرع

 

ذكراً المشكالت  أكثر

إن ل قائ فمن تحصر٬ تكاد ال الماء٬ النقطاع كمبررات ُتذكر التي األسباب أن إلى يُشار
ة قطع ير تغ أن دون اآلخر٬ و تل الشهر فتظل ا٬ً اهتمام ر األم تعير ال المشغلة الشركة

ل قائ ومن تالفة٬ م)أ(غيار أنه أو م٬ عمله ي ف مقصرون المشروع ى عل املين الع إن
النصف٬-بحسبه-محابون ى إل وبعضها ل٬ كام نحو ى عل مفتوحة ابس المح فبعض ٬

الثلث إلى حتى"وبعضها وقائل٬ قائل ومن مهتم٬ غير ذاته الوزارة فرع إن قائل ومن ٬
اعر الش ت بي ه يترجم ال الح بح "أص يره: بغ ات م يف بالس ت يم م ل ن ددت...م تع

واحد والموت  ".األسباب
 

م يت م ل تي ال ة التالف ار الغي قطع أن ى إل اإلحصائيات تشير المختلفة٬ اآلراء هذه وبإزاء
بنسبة الماء النقطاع سبباً باعتبارها تظهر آخر%)7.4(تبديلها سبب يحصل بينما ؛

بة نس ى عل العام الشارع على العاملة الشركات قِبل من التراب تحت المحابس طمر هو
ى%)13( إل بة النس هذه ن%)18.5(وتصعد م المكسرة ير المواس بب س ع م

ى إل ز تقف بة النس ن ولك ام٬ الع ارع الش ى عل ة العامل ذاتها الشركات %)61.1(قِبل
يبرر الذي األمر ضعيفة٬ كفاءة وذات قديمة والمواطير واألجهزة المعدات أن سبب مع

الوقت مرور مع وتفاقمها المشكلة٬ قدم مسألة  .بالفعل
 

وال ضعيفة٬ التجهيزات أن إلى واضح٬ بشكل يشير ما المتصاعدة النسب هذه في ولعل
عصب تشكل تي ال ة٬ الحيوي المشاريع هذه مثل مع الرشيدة حكومتنا سخاء مع تتناسب

سبعي هادي محمد فهد يقول لذا شك٬ أدنى بال "الحياة هللا-الدولة: كل-حفظها وفرت
زم يل ا م ير توف عن عاجزة ير غ وهي العيش٬ د رغ واطن للم ق يحق أن أنه ش ن م ا م
ال ر األم أن وك م آذانه أصموا وزارة ال رع ف ى عل القائمين ولكن معدات٬ من المشروع

 ".يعنيهم
 

القول ب ي؛ جوحل د أحم محمد "ويختم ر٬: األم والة م ث أوال٬ً شكواي ع أرف أن أحب
وطالت طالت التي معاناتنا نتجاوز أن هذه شكواي أرفع إذ أمل  وكلي
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لتاريخ الصحفي 10/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تميمعنوان بني بحوطة الوعول محمية في البيئية السياحة لدروب رحلة

الخبر الخبراألحد-17/03/2019-10/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2829العددالكاتب 1تكرار

تميم بني بحوطة الوعول محمية في البيئية السياحة لدروب  رحلة

أعمال ورجال وأكاديميين الشورى مجلس وأعضاء سابقين وزراء  بمشاركة

 

اإللكترونية سبق  الرياض-صحيفة

رب"قامت الع الوعول"دروب ة محمي ى إل ة البيئي ياحة الس دروب ة رحل م بتنظي بت الس وم الي
تقع التي تميم بني للحياة180بحوطة السعودية الهيئة واستضافتها الرياض٬ غربي جنوب كلم

برعاية االجتماعية"الفطرية٬ المسؤولية الجزيرة"مجموعة بنك  .في
 

ة الرحل ي ف ارك ورى33وش ش س مجل اء وأعض ابقين س وزراء ن م يات الشخص ار كب ن م
دون ومتقاع كريون وعس وزراء الء ووك واب ون اب وكُت اديميون أك ذلك وك ابقين٬ وس اليين ح
التوعية في سيسهمون الذين العرب دروب أصدقاء من النشطاء الرحالة وبعض أعمال٬ ورجال

االجتماعي التواصل ووسائل قنواتهم خالل  .من
 

ي بالمش ة الرحل دأت ب ار واإلفط ة المحمي ى إل ول الوص د ايكنج(بع و)ه ل10لنح داخ م كل
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ة الفطري اة الحي ة حماي أصول والمشاركون المسار يراعي إذ بقًا؛ مس محدد مسار وفق المحمية
ة المحمي ي جوال من المرافقون يقدمها وإثرائية٬ إرشادية إجراءات المشي.وفق مشوار وانتهى

ايكنج( ا)اله حوله ش تعي تي ال اه المي ات تجمع ث حي ة المحمي ع بق ل أجم دى إح ى إل ول بالوص
ة المحمي ي ف ات الكائن ن م ا وغيره دورة.الوعول اك هن دت ًرا"وعُق أث ترك ت د"ال أح دمها ق ٬
بالتدريب المرخصين المحترفين  .المدربين

 

دة لم حوار دار داء٬ الغ طعام المشاركين وتناوُل المحمية٬ إلدارة الرئيسي المقر إلى العودة وبعد
المجتمع ونشطاء ادة وق المشاركين ودور ة٬ الفطري اة الحي ة حماي ول ح الساعة ونصف ساعة

المجال هذا في الطبيعة  .ومحبي
 

الهايكنج رياضة ومؤسس العرب دروب مؤسس األنصاري٬ سعد بن صالح الدكتور صرَّح وقد
رحالت في الهادف المحتوى بإثراء العرب دروب اهتمام ضمن تأتي الرحلة بأن السعودية٬ في

الفطرية الحياة على والمحافظة البيئية٬ السياحة وتنشيط  .الهايكنج٬
 

رحلة أول ايكنج"وهذه ة"ه توعي ي ف ايكنج اله رحالت استثمار نحو ا انطالًق ة المحمي ي ف م تت
الفطرية والحياة البيئة تضر أنشطة من وغيره الجائر٬ الصيد بمكافحة  .المجتمع

 

ذه ه أن ة٬ الفطري اة للحي السعودية الهيئة في البيئية للسياحة العام المدير القحطاني٬ سعد وأوضح
بالسياحة ف التعري ى إل تهدف السعودي٬ المجتمع من مميزة نخبة تضم التي االستثنائية٬ الرحلة
ياحية٬ والس واالقتصادية ة البيئي ة الناحي من وأهميتها للهيئة٬ التابعة الطبيعية المحميات في البيئية

الحيوي القطاع هذا ودعم تطوير في والتشارك للتشاور المجتمع مع للتواصل قنوات  .وخلق
 

رة٬ الجزي ك بن ي ف ة االجتماعي المسؤولية مجموعة رئيس العليان٬ علي بن فهد الدكتور وأوضح
ي الت ة الرحل ذه ه خاصة ة٬ المجتمعي المسؤولية مجال في البنك برامج ضمن يأتي الدعم هذا أن
ان أعي ن م اركة المش ة النخب ذه ه دمها تق ة٬ توعوي ائل رس ث ب الل خ من ة البيئي ة بالتوعي م تهت

 .المجتمع
 

علي محمد ن ب اني ه دكتور ال ة٬ الفطري اة للحي السعودية ة الهيئ س رئي نائب رحَّب جانبه٬ ومن
ان أعي من ة نخب ا به وم يق تي ال ة الرحل ذه ه واستضافة دعم بأن وصرح بالمشاركين٬ تطواني٬
ة٬ الفطري اة الحي ة وحماي ة٬ البيئي ياحة الس ة بأهمي ة للتوعي ة الهيئ ود جه من ض ان يأتي ع المجتم

السعودية رؤية وفق العالقة ذات الجهات مع  .2030بالتنسيق
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لتاريخ الصحفي 10/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الطائفيعنوان الورد وتقطير زراعة تجربة على يطّلع بلغاري وفد

الخبر الخبراألحد-17/03/2019-10/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2829العددالكاتب 1تكرار

الطائفي الورد وتقطير زراعة تجربة على يّطلع بلغاري  وفد

استغرقت الخبرات4جولة لنقل المزارعين خاللها التقى  أيام

 

العتيبي  الطائف-فهد

ة تجرب ن م تفادة واالس لالطالع الطائف؛ محافظة اري البلغ ورد ال د معه ن م وفد زار
ا فيه م رافقه ام أي ة أربع ة الجول تغرقت اس ا فيم ائفي٬ الط ورد ال نعي ومُص ي مزارع

إلى الشربي خالد السياحي ارةالمرشد زي تمت ا كم محرم٬ ووادي فا والش الهدا مزارع
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المحافظة في والصغيرة الكبيرة الورد دهن إنتاج  .مصانع
 

ورد٬ ال ير وتقط ة لزراع ائف الط ة تجرب ل لنق نعين والمُص زارعين الم د الوف ى والتق
ول الوص تى ح ة البداي من نيع التص ة طريق ن ع ات المعلوم ن م ير الكث د للوف دمت وُق

 .للمُنتج
 

الورد شجرة أن الدمشقي(يذكر المغرب)الجوري مثل أخرى ودول بلغاريا في تُزرع
منازع بال واألفضل األغلى هو الطائفي الورد دهن أن إال والهند٬  .وتركيا

 
ا عنه علمت إحصائية آخر ي"سبق"وفي حوال بالطائف ورد ال زارع م دد ع غ بل د فق ٬

المصانع1900 وعدد  .مصنًعا50مزرعة٬
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لتاريخ الصحفي 10/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بجازانعنوان المانجو موسم بنصف..انطالق »المستورد«واألسعار

الخبر الخبراألحد-17/03/2019-10/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد20416العددالكاتب 1تكرار

بجازان المانجو موسم بنصف..انطالق واألسعار
 »المستورد«

 

 

األمير  جازان-طه

 

منتصف حتى استمراره ويتوقع المانجو فاكهة موسم بجازان انطلق
ن م ات كمي طرح يتم حيث األصناف٬ لبعض المبارك رمضان شهر
وبنصف دي والهن السوداني نوعي خاصة واق األس ى ف المحصول

من أكثر بالمنطقة يوجد فيما المستورد٬ المانجو مزرعة750سعر
على من800تحتوى ثر أك اج اإلنت ويتجاوز انجو٬ للم شجرة ألف

ى30 عل ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل وتعم نوًيا٬ س طن ف أل
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م الدع ير توف ق طري ن ع توائية االس ه والفواك انجو الم ة زراع م دع
للمزارعين والتقني  .الفني

 
ة« ازان٬»المدين ج ة بمنطق انجو الم زارع م دم أق د أح ي ف ت تجول

زراعة ي ف ة الطويل برة الخ صاحب ير األم غالب بالمزارع والتقت
قاربت والتي اج37المانجو٬ تحت انجو الم شجرة أن أكد حيث عاما

ف والتنظي ددة مح ات أوق ي ف ميد التس ب بجان ام بانتظ ري ال ى إل
باستمرار أحواضها وترميم للشجرة  .المستمر

 
ال ق جازان بمنطقة المانجو زراعة مع بدايته ام:وعن ع ت كان ا إنه

و1403 وبنح ة300هـ التنمي روع مش ن م تراة مش جرة ش
م ل ى األول نوات الس ي ف زارعين الم دد ع أن اف وأض ة٬ الزراعي
اهدة مش ع وم سنوات خمس د وبع الواحدة د الي أصابع عدد يتجاوز

الزراعة هذه في االستثمار في المزارعين باقي بدأ  .اإلنتاج
 

الصعوبات م أه من إن قال البداية٬ في واجهها التي الصعوبات وعن
هي واجهها وأضاف:التي الخبرة٬ ونقص ات المعلوم ة كل«:قل

وبعض ة الزراعي ة التمني مشروع مهندسي من نستقيها كنّا معلوماتنا
ن م ه يملكون ا لم ريين المص ن م ة وخاص ه ب اص الخ ل الحق ال عم
ي ف يات األساس ض بع دوين ت ع وم ال المج ذا ه ي ف يرة كب برات خ
الشتالت زال إن وعملية واُخرى شجرة بين كالمسافة المانجو زراعة
ذه ه ن م تفدنا اس لة المفض واع واألن م التطعي ة وكيفي األرض ي ف

 .»الزراعة
 

ان مهرج ي ف اركته مش ى إل ار أش ة المعروف ناف األص وص وبخص
بـ األول الخاص37المانجو دي والهن السنسيشن أبرزها ومن نوعا

والسوداني والكنت الكيت وللعصير والفندايكي والجلين  .والجولي
 

ي ف انجو الم ول محص اح نج ى عل اعد تس تي ال ور األم رز أب ن وع
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قال جازان لعبت:منطقة عناصر ثالثة أهم والتربة والماء الجو إن
بجازان٬ الزراعات من وغيرها الزراعة هذه نجاح في أساسيا دورا
ه ومحاولت ة الزراعي ة التنمي مشروع ل قب ن م التشجيع إلى باإلضافة
كالمانجو ازان ج ى إل أخرى دول ي ف زراعات من يتناسب ا م نقل

وغيرها واألناناس والجوافة  .والتين
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لتاريخ الصحفي 10/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر خالل68ضبط:البيئةعنوان المخالف والفحم الحطب من يوما38طنا

الخبر الخبراألحد-17/03/2019-10/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد20416العددالكاتب 1تكرار

والفحم68ضبط:البيئة الحطب من طنا
خالل  يوما38المخالف

الضبطيات حجم في تتصدر تتذيل..مكة وأضم
 القائمة

 

المضبوطة المخالفة الشاحنات  إحدى

الكثيري  جدة-داوود

ة البيئ وزارة رع لف ة التابع ة األمني رق الف بطته ض ا م الي إجم غ بل
المكرمة مكة بمنطقة والزراعة والفحم68والمياه الحطب ن م طنّا

خالل وذلك وزارة38المحلي ال ود جه ضمن وذلك الماضية٬ يوما
الطبيعية والموارد البيئة على للحفاظ الرامية  .وأنظمتها
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ة مك ة بمنطق والزراعة اه والمي البيئة وزارة فرع عام مدير وأوضح
لـ دي الغام هللا ار ج ن ب عيد س دس المهن ة ة(المكرم ه«)المدين أن

وي الرع قيه بش ة بالمملك ي الطبيع اتي النب اء الغط ى عل ا حفاًظ
ه في لبًا س رت أث تي ال اب االحتط اهرة ظ ن م دًا وح ي والحراج
الملكي بالرسوم الصادر والغابات المراعي لنظام وتطبيقا وتدهوره٬

الفرق29/10/1425بتاريخ كثّفت فقد التنفيذية٬ والئحته هـ
وأسفر الفين٬ المخ ضبط في ا جهوده وزارة ال رع لف ة التابع ة األمني

ومصادرة ضبط ذلك في68عن ي٬ المحل والحطب الفحم من طنا
ات المركب ادرة مص ى إل افة إض ة٬ المنطق ات محافظ ن م دد ع

 .»المخالِفة
 

ب الحط ات كمي دد ع ن ع ان البي ذا ه أن ى إل هللا ار الج ار وأش
تاريخ من عليها المقبوض والمركبات بالطن ادى26المصادرة جم

وحتى ا4األولى مخالًف بر يعت األشجار قطع أن ى عل ًدا مؤك رجب
ا وقطعه ا منه اب االحتط ر تحظ تي ال ات والغاب ي المراع ة .ألنظم
ة الطبيعي وارد الم دهور ت عن ع المجتم ومسؤولية دور ى عل مشددًا
للمشاركة الجميع جهود تكامل أهمية مؤكدًا النباتي٬ والغطاء والبيئية
ود الجه وتضافر المشروع ير غ االحتطاب ممارسات ن م الحد في

ذلك  .في
 

ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف أن ى إل ار يُش
بط لض ة األمني رق الف ة انطالق هرين ش ى حوال ذ من ن دّش ة المكرم

ددها وع ة مك ة بمنطق ة البيئي ات ن)23(المخالف ع ارة عب ة فِرق
عشوائية٬ وأخرى مجدولة ميدانية بجوالت األمنية للحراسات شركة
ة الطبيعي والثروات بالبيئة باإلضرار المتعلقة المخالفات ضبط بهدف

المختصة الجهات مع  .»بالتنسيق
 

ومواقع  ضبطيات
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مخالِفة10..مكة واحدة ومركبة  أطنان
حطب8القنفذة محلي4-أطنان فحم مخالِفة2-أطنان  مركبة
حطب8الكامل محلي12-أطنان فحم  كيس
حطب7خليص فحم12-أطنان مخالِفة3-طن  مركبات
مخالِفة4-طن2الطائف  مركبات
 طن1أضم

ة ب3الخرم حط ان ي-أطن محل م فح ن ط ف ات5-نص مركب
 مخالِفة
حطب5الجموم محلي-أطنان فحم مخالِفة3-طن  مركبات
حطب3الليث محلي-أطنان مخالِفة3-فحم  مركبات
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لتاريخ الصحفي 10/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر للمياهعنوان العربي تقليدية:المجلس غير حلول إلى ويحتاج حرج المنطقة في المائي الوضع

الخبر الخبراألحد-17/03/2019-10/07/1440تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

للمياه العربي ويحتاج:المجلس حرج المنطقة في المائي الوضع
تقليدية غير حلول  إلى

 

 
 واس-القاهرة

بحضور اه٬ للمي ي العرب س للمجل الخامسة ة العمومي ة الجمعي اجتماع أعمال بالقاهرة اليوم بدأت
ود محم دكتور ال اه للمي ي العرب س المجل س ورئي ط٬ الغي و أب د أحم ة العربي ة للجامع ام الع ن األمي

 .أبوزيد
 

ام أم ة االفتتاحي ه كلمت ي ف ي العطف ين حس دكتور ال اه للمي ي العرب س للمجل ام الع ن األمي ال وق
اع ة:االجتم بالمنطق اه المي ال بمج ق يتعل ا فيم رؤى ال د وتوحي كالت المش اقش ين اع االجتم إن

المستدامة التنمية وتحديات  .العربية٬
 

ادة الزي امي تن ضوء في ة٬ العربي ة المنطق ي ف خاصة وكثيرة٬ كبيرة المياه تحديات أن وأضاف
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ى عل ر تؤث تي ال ة المناخي يرات التغ أثير وت ة٬ جاف ة منطق ي ف ة العربي ة المنطق وع ووق السكانية٬
على يزيد ما العربية الدول تستورد حيث الغذائي٬ الخارج%50األمن من غذائها  .من

 
ر غي ول وحل وشراكات تدابير إلى ويحتاج حرج المنطقة في المائي الوضع أن العطفي وأوضح
ذه ه ة مواجه ى عل رب الع ق ليتف األوان آن ه أن ى إل يرًا مش ديات٬ التح ذه ه ة لمواجه ة تقليدي

 .التحديات
 

اع االجتم ام أم كلمته في حمد الدين سيف الدكتور األسبق السوداني الري وزير قال جانبه :من
تحديات تواجه ة العربي الدول أن االعتراف من والبد الحضارة٬ وعصب الحياة أساس المياه إن
ا وم ة٬ المناخي يرات التغ عن فضًال والطاقة٬ الغذاء وأمن والشرب للصناعة المياه لتوفير كبيرة٬

األمطار مواعيد تغير مشكالت في  .تسببه
 

يحقق ا بم ه٬ خبرات من لالستفادة ه وبحوث اه للمي ي العرب س المجل ى إل ينظر العالم أن إلى وأشار
ي ف المشترك٬ ي العرب ائي الم العمل تعترض تي ال الصعوبات جميع لتذليل عربيًا٬ شامًال تعاونًا

التحديات هذه ة.مواجهة المائي الموارد أمين لت ة٬ العربي الجهود ة كاف وتكامل تضافر إلى داعيًا ٬
ه ب تسمح التي بالقدر والسياسي٬ االقتصادي االستقرار لتحقيق العليا٬ األحواض عبر تتدفق التي

العربية الدول  .قدرات
 

مجاالت في للتعاون اتفاقيتين االجتماع خالل للمياه العربي المجلس رئيس يوقع أن المقرر ومن
ن بي اون التع ز وتعزي اء إرس دف به ك وذل ة٬ المناخي يرات التغ ة ومواجه ة المائي وارد الم إدارة
تواجه تي ال للتحديات التصدي ى إل باإلضافة ارات٬ والمه والخبرات المعارف ادل لتب الشركاء

العربية  .الدول
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لتاريخ الصحفي 10/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والمستقبلعنوان الحاضر قضية المياه أن يؤكد العربية الجامعة عام أمين

الخبر الخبراألحد-17/03/2019-10/07/1440تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

والمستقبل الحاضر قضية المياه أن يؤكد العربية الجامعة عام  أمين

 

 
 واس-القاهرة

كقضية اه المي قضية مع التعامل يجب أنه أبوالغيط٬ أحمد العربية الدول لجامعة العام األمين أكد
لما واالستعداد التركيز يتوجب ما وهو وعمران٬ وشعوب حياة قضية وهي والمستقبل٬ الحاضر

قادم  .هو
 

إن وم٬ الي اه للمي ي العرب س للمجل ة العمومي ة الجمعي اع اجتم الل خ ه٬ كلمت ي ف ط الغي و أب ال وق
ا وله خطيرة واقتصادية ة اجتماعي اٍت تجلي ا له ة٬ العربي اطق المن بعض ي ف المياه نقص ظاهرة

العربية الدول بعض في االضطرابات اندالع في  .دور
 

تصاعد ظل في خاصة الجفاف٬ وموجات المياه قضية عن الحديث تصاعد إلى أبوالغيط وأشار
التعامل صعوبة من د تزي تي ال اخ٬ المن يرات تغ ك ذل ى إل ويضاف الغذاء٬ وتوفير السكان٬ عدد

األوضاع هذه  .مع
 

أساسي شريك وهو اه٬ المي قضايا فهم في محوريًا يعد للمياه٬ العربي المجلس دور أن إلى ونبه
العربي المائي األمن بقضية إيمانا للمياه٬ العربي الوزاري  .للمجلس

 
ة المنطق ي ف ري وال الزراعة وزراء ل اع اجتم أول ا قريب ة٬ العربي ة الجامع استضافة عن وأعلن

وتبعاتها القضية أهمية يعكس بما  .العربية٬
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لتاريخ الصحفي 10/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مارس”األرصاد“عنوان شهر خالل جارفة سيول حدوث حول يُتداول ما تنفي

الخبر الخبراألحد-17/03/2019-10/07/1440تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد0العددالكاتب 7تكرار

سيول”األرصاد“ حدوث حول يُتداول ما تنفي
مارس شهر خالل  جارفة

 

 متابعات:التحرير

المعلومات أن المملكة في البيئة وحماية لألرصاد العامة الهيئة أكدت
وال ة دقيق غير الجاري مارس شهر في سيول حدوث بشأن المتداولة

الصحة من لها  .أساس
 

بت الس وم الي ة الهيئ ت ات“:وقال وتوقع يول٬ الس ائعة لش حة ص ال
ارس م هر ش الل خ ة ول2019الهيئ وح ل أق ار أمط ى إل ير تش م

 .”المعدل
 

في ة جارف سيول من الخليج دول تحذر التي المعلومات أن وذكرت
عام في تداولها وتم دقيقة غير مارس  .2015شهر

 

إلى تشير الجاري مارس شهر خالل الشهرية توقعاتها أن إلى ولفتت
ى عل خاصة دل٬ المع من ل أق ى إل دل المع ول ح من أمطار هطول

المملكة  .شرق
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لتاريخ الصحفي 10/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر »الروابي«يجتاح»الضنك«:جدةعنوان

الخبر الخبراألحد-17/03/2019-10/07/1440تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد19195العددالكاتب 1تكرار

اإلنارة وغياب المستنقعات من يعاني  الحي

 »الروابي«يجتاح»الضنك«:جدة
 

 

 

الحازمي  mohsinalhazmi@)جدة(محسن

الروابي حي في الدن بن مخطط سكان معاناة تقتصر جدة(لم ي ف السريع الخط على)غرب
األسفلتية ات الطبق تآكل ي ف تسببت تي ال الراكدة المستنقعات عبر شوارعهم يجتاح الذي التلوث
م منازله ترق يخ ذي ال يل الس ري مج ر إث اتهم معان ت تفاقم ل ب ا٬ فيه د واألخادي ر الحف رت ونش
دت فتزاي رش٬ ال ات عملي اب غي ل ظ ي ف ة٬ الكريه روائح وال رات والحش ة األوبئ م له ّدرا مص

السكان بين الضنك بحمى اإلصابة  .حاالت

 إ
دة ج ة أمان ى عل اتهم معان ي ف ة بالالئم كان الس ى ة٬وأنح الوطني اه المي ركة أنوش ى إل ن الفتي
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مشيرين ارة٬ اإلن دام انع ع م ه٬ علي الظالم م يخي ث حي الشمس بغروب الحي في تتزايد األخطار
ف ومواق ات للنفاي رادم م ى إل ت تحول م حيه ي ف ة عام دائق كح ة المخصص ع المواق أن ى إل

الخربة  .للسيارات
  

 
 

 
ه ل ن تبي أن د بع ي٬ الرواب ي بح الدن ن ب ط مخط ي ف شقة رائه ش ى عل الشريف د أحم ويتحسر

ية٬ األساس دمات للخ اده حيافتق الص رف الص بكات ش ل أنمث ى إل يرا مش ارة٬ واإلن فلتة والس
ي ف محدودة زاء أج يغطي ذي ال األسفلت ل تآك ي ف تسببت ه أروقت ي ف ر تنتش تي ال تنقعات المس

بالعابرين تتربص كمائن إلى تحولت التي الحفر فيها وأحدثت  .الحي٬
 

تُْجِد م ل ية األساس بالخدمات ده وتزوي الحي إلى بااللتفات جدة ألمانة المتكررة مطالبهم أن وذكر
د يفتق ذي ال ي الح ى عل الم الظ م يخي ث حي مس الش روب بغ اقم تتف اة المعان أن ى إل ا ملمح ا٬ نفع

ارة بـ.اإلن الدن ن ب مخطط ي ف ة التحتي ة البني مشاريع ي عل ياسين دهورة«ووصف إذ»المت ٬
ك تل تشكلها التي الخطورة من محذرا المركبات٬ أتلفت التي واألخاديد الحفر شوارعه في تنتشر
رجال ذكر يت زال ي ال ه أن إلى الفتا واألطفال٬ المسنين على خصوصا ليال العابرين على الكمائن
ي ف بكسر إصابته ى إل أدى ا م العشاء صالة ألداء توجهه اء أثن ر الحف إحدى ي ف ثر تع سبعينيا

 .قدمه
 

المتراكمة المشكالت لمعالجة المتكررة لمطالبهم دة ج ة أمان تجاهل من ي الحرب د محم واستاء
م ل م أنه ى إل الفتا اإلنارة٬ وغياب فيها الحفر وانتشار الشوارع تهالك مثل الحي٬ منها يعاني التي

التسويف سوى منها  .يجدوا
 

وألعاب ارة اإلن د وتفتق ال اإلهم ا طاله الحي٬ في عامة حدائق المخصصة المواقع أن إلى وأشار
ي الت ات الملوث ة إزال ا متمني ات٬ للنفاي ومرادم ة٬ الخرب للسيارات مواقف إلى وتحولت األطفال٬

بكثافة الروابي في  .تنتشر
 

إلى الفتا شبكة٬ وجود رغم الدن٬ بن مخطط سكان يعانيه الذي العطش من الحازمي هيثم وشكا
ماديا استنزفوهم الذين الصهاريج٬ ألصحاب مرتهنين أضحوا  .أنهم

 
ة األوبئ م له تصدّر انفكت ا م تي ال الحي شوارع في دة الراك المياه مستنقعات انتشار من وحذر
المشكلة٬ فاقم للحي الصحي الصرف مجرى اختراق أن إلى الفتا الكريهة٬ والروائح والحشرات
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الحشرية بالمبيدات الرش غياب ظل في الضنك٬ حمى حاالت تسجيل تزايد إلى  .وأدى
 

إلى بااللتفات الوطنية المياه وشركة جدة أمانة مقدمتها وفي المختصة الجهات خليل علي وطالب
أن خصوصا األساسية٬ الخدمات من يحتاجه ا بم ده وتزوي ي٬ الرواب حي في الدن ن ب مخطط

الحلول لها توجد أن دون آخر٬ بعد يوما تتدهور فيه  .األوضاع
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