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لتاريخ الصحفي 11/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر أعمالعنوان يفتتح الفضلي السعودي"المهندس المياه محلياً"منتدى المياه قطاع عن المسؤولين كبار بحضور المصاحب والمعرض
وعالمياً

الخبر الخبراالثنين-18/03/2019-11/07/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 26تكرار

أعمال يفتتح الفضلي المياه"المهندس منتدى
كبار"السعودي بحضور المصاحب والمعرض

وعالمياً محلياً المياه قطاع عن  المسؤولين

 

 واس-الرياض
ن ب دالرحمن عب دس المهن ة والزراع والمياه البيئة وزير معالي افتتح

ال أعم وم الي اء مس لي الفض ن عودي"عبدالمحس الس اه المي دى "منت
وان بعن وزارة ال ه تنظم ذي تدامة"ال مس اه تدامة..مي مس ة "لتنمي

االقتصادية٬ ة البواب اض الري ت فيرمون بفندق المصاحب والمعرض
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من ترة الف ارس19-17خالل من2019م عدد بحضور م٬
ة المملك داخل من اه المي بقطاع المسؤولين وكبار ٬ المعالي أصحاب

 .وخارجها
م بدع اح االفتت ل حف خالل ه كلمت ي ف الفضلي دس المهن الي مع ّوه ون
ل تذلي ى عل دائم ال وحرصها اه٬ المي بقطاع واهتمامها الرشيدة القيادة
ي ف اسهم مما المياه٬ قطاع يواجهها التي والتحديات الصعوبات جميع
دف به تراتيجية٬ االس ة المائي روعات المش ذ تنفي ي ف وزارة ال اح نج
ذي ال ر األم وهو المياه٬ استدامة في المتمثل الرئيس للهدف الوصول

المملكة رؤية مستهدفات  .2030تضمنته

ة أهمي ى إل ه معالي ار عودي"وأش الس اه المي دى د"منت وعدي ٬
ة العلمي والجلسات العمل ورش خالل الملهمة واألفكار الموضوعات
براء الخ ن م ة نخب ا فيه دث ويتح دمها يق تي ال اش٬ النق ات وحلق
ن م تي ال ا وخارجه ة المملك ل داخ ن م اه المي اع قط ي ف املين والع
ام خت ي ف يات والتوص ائج النت من ض ياغتها بص ا تتويجه ر المنتظ

المنتدى هذا  .أعمال
العمل ًا جميع علينا يحتم المملكة في المياه قطاع واقع أن معاليه وأكد
ر تطوي بهدف واطن٬ والم والخاص ام الع القطاع ن بي تكاملي بشكٍل

ممكنة تكلفة بأقل المياه وتوزيع إلنتاج  .تقنيات
فيصل دكتور ال ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي بيّن جهته من
ا متزامًن أتي ي دى المنت أن الحفل٬ خالل كلمته في السبيعي سلطان بن
ة؛ كاف اه المي لقطاعات ة مواتي فرصة اّده ع اه٬ للمي المي الع اليوم مع
درة ن ومعالجة ة لمجابه ة٬ التقني والتطورات الخبرات على لالطالع

ودوليّا وإقليميًّا محليًّا ومواردها  .المياه

دى المنت وان عن إلى االنتباه السبيعي تدامة(ولفت مس اه ة...مي لتنمي
المشاركين)مستدامة المتحدثين تخصصات لتنوع استنادًا وأهميته٬ ٬

جانب إلى عديدة٬ مائية قطاعات يمثلون إذ المنتدى٬ محاور10في
ات حلق الث وث ل٬ عم ورش س وخم ات٬ جلس بع س ى عل ة موزع
اركين المش دثين المتح برات خ ة خالص ديم تق هد ستش اش٬ نق
ي الت ديات للتح ول الحل ل أفض ى إل ول للوص ة٬ الناجح اتهم وممارس
ة التِّْقني وطين وت ر تطوي بل س ى إل افًة إض اه٬ المي تدامة اس ه تواج
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المياه لموارد المتكاملة لإلدارة الممارسات أحدث على  ".والوقوف

تتمحور ل عم ورش خمس دى المنت ي ف د يعق ه أن ى إل ر النظ ت ولف
ات لمحط غيل والتش اميم التص دث وأح اه٬ المي اريع مش إدارة ول ح
اه٬ المي ع توزي إدارة ي ف ة الذكي ات التقني واستخدام باألغشية٬ التحلية
ي ف الخاص القطاع ومشاركة اه٬ للمي اليابانية االستراتيجية ومناقشة
اش نق ات حلق الث ث ى إل افًة إض حي٬ الص رف والص اه المي اريع مش
ي ف ع المجتم ودور اه٬ المي قطاع ي ف تثمار واالس التخصيص تتناول
ة البحثي ات والجه ز المراك ودور االستخدام٬ يد وترش اه المي استدامة

المياه استدامة  .في
 

ج برنام لي الفض دالرحمن عب دس المهن الي مع ق اطل ك ذل ب عق
في)قطرة( اه المي استهالك بترشيد يعنى وطني برنامج في المتمثل

ه ب اص الخ ي اإللكترون مي الرس ع الموق ى إل افة باإلض ة٬ (المملك
www.qatrah.com(بكات ش ى عل امج البرن اب وحس ٬

المياه استهالك بترشيد التعهد ومنصة االجتماعي٬  .التواصل
االستدامة ق لتحقي وزارة ال ود جه ار إط ي ف امج البرن الق إط أتي وي
ى عل ة المحافظ ة بأهمي ة والتوعي دعم ال امج البرن نى يتب إذ اه٬ للمي
من ض تخدامها اس لوكيات س ين وتحس تهالكها٬ اس يد وترش اه٬ المي

الوطني التحول برنامج ة2020مستهدفات المملك 2030ورؤية
. 

في رد الف استهالك تخفيض ى إل البرنامج خالل من الوزارة وتهدف
ن م وم ى263الي إل ترًا ام200ل ع ول بحل تر ى2020ل وإل ٬

ام150 ع ول بحل تًرا ي2030ل ف امج البرن هام إس ب جان ى إل ٬
وارد الم تدامة اس ق وتحقي المائي٬ الوعي ورفع األفراد٬ سلوك تغيير

الترشيد عبر المائية للثروة األمثل واالستثمار  .المائية٬
ا فيه ن بّي ة كلم الراشد سعد بن راشد المهندس المنتدب العضو وألقى
صالح في تصب نقاشات من فيه يقدم وما المنتدى٬ هذا أعمال أهمية
م العال دان بل اقي وب ة خاص فٍة بص ة المملك ي ف اه المي اع قط ة تنمي

 .عمومًا
اإلنسان٬ اة حي ي وف اه المي ة أهمي ى إل النظر د الراش دس المهن ولفت
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ن وتأمي ة٬ المملك ي ف اه المي لترشيد واإليجابي المهم الدور إلى مشيرًا
لها الحاجة لسد أخرى  .مصادر

ة أهمي ى عل وء الض لط س اً مرئي اً عرض ور الحض اهد ش ك ذل د بع
ا به ت قام تي ال وات والخط ان اإلنس اة لحي ا وقيمته ة المائي وارد الم

المياه قطاع تحديات مواجهة أجل من  .الدولة
 

ع توقي ل الحف خالل والزراعة اه والمي ة البيئ ر وزي الي مع 8وشهد
وعدد والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة بين التفاهم ومذكرات اتفاقيات
ات الجه ن م عدد ع توقي ى إل باإلضافة وزارة٬ لل ة التابع الجهات من
ركات والش ات الجامع ن م دد ع ع م اه المي اع بقط ة المعني ة الحكومي

الحيوي القطاع هذا في  .المتخصصة
ة حكومي ات جه ن م دى المنت اة لرع ه معالي ريم بتك ل الحف م واختت

السعودية اء األنب ة وكال ا بينه ن م إعالم٬ ووسائل "واس"وشركات
للمنتدى إعالمًيا راعًيا  .بوصفها

هامش ى عل دشن د ق والزراعة اه والمي ة البيئ وزير معالي أن يذكر
بكل المتخصّص المصاحب المعرض اليوم مساء المنتدى افتتاح حفل
ا محلًي اه المي قطاع واقتصاديات وتقنيات ومنتجات بخدمات يتعلق ما
ات والجه والشركات٬ الرئيسة٬ القطاعات ن م عدد بمشاركة ودولًيا

للمنتدى  .الراعية
ات وتقني اه المي شركات ُكبرى اللتقاء مفتوحة منصة المعرض ويُعد
ونظيراتها الشركات هذه بين مباشرة تواصل ونقطة العالم في الطاقة
اه المي اع قط تجدات مس ر آخ الل خ يعرض وُس ة٬ المملك ي ف

القطاع هذا في الحديثة  .والمعلومات
ن المقاولي نعة٬ والمص ة التقني ركات الش رض المع تهدف ويس
وك البن والخاص٬ ام الع القطاعين ي ف الخدمات مقدمي والمطورين٬
تثمرين والمس ال األعم ال رج ارات٬ االستش وُدور ل التموي وت وبي
ن ع ًال فض ة٬ العالق ذات ة الحكومي ات والجه دوليين٬ وال ن المحليي

ودولًيا وإقليمًيا محلًيا ومهنًيا أكاديمًيا المياه بقطاع  .المهتمين
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لتاريخ الصحفي 11/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر أعمالعنوان السعودي"انطالق المياه واستراتيجياتها"منتدى المياه تقنيات حول عمل ورش بأربع

الخبر الخبراالثنين-18/03/2019-11/07/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 26تكرار

أعمال السعودي"انطالق المياه بأربع"منتدى
واستراتيجياتها المياه تقنيات حول عمل  ورش

 

 واس-الرياض
السعودي المياه منتدى أعمال اليوم صباح تدامة"انطلقت مس ...مياه

مستدامة حظيت"لتنمية عمل ورش ع أرب د بعق الرياض٬ مدينة في
ة المملك ل داخ ن م اه المي اع قط ي ف ؤولين المس ن م ير كب وٍر بحض
اه والمي ة البيئ وزارة ه تنظم الذي المنتدى أهمية يعكس بما وخارجها

أيام ثالثة مدى على  .والزراعة٬
وتوصيات بنتائج الخروج إلى المنتدى هذا خالل من الوزارة وتتطلع
ة المملك ة رؤي تضمنتها تي ال داف األه ن م جملة تحقيق في تساعدها
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ع2030 م الخبرات تبادل عن فضالً للمياه الوطنية واالستراتيجية
العالم في المياه بقطاع المعنية  .الجهات

س الرئي دف اله ا منه دة ع وعات موض ى إل ل العم ورش ت وتطرق
ي ف ل اه"المتمث المي تدامة ة"اس والتقني ة الفني ات العملي اءت ج إذ ٬

رئيسًا موضوعًا المياه٬ مشروعات إدارة في توظيفها الممكن الحديثة
ي الت التحديات رز أب ى عل الضوء ليط تس ب جان إلى الورش إلحدى
المملكة ي ف القطاع ذا ه مستوى ى وعل عالميا٬ً المياه قطاع يواجهها
ي ف وتوصيات ار وأفك باقتراحات الخروج ة ومحاول خاصة٬ بصفة

الخصوص  .هذا
إدارة ي ف ة الذكي ات التقني وع موض ى إل ة الثاني ة الورش ت وتطرق
ة لعملي ة دقيق راءات وق ات قياس ير توف ي ف ا ودوره اه٬ المي ع توزي
التسربات أو األعطال كشف ي ف ات التقني هذه قدرة ومدى التوزيع٬
ن يمك دة جدي ع توزي ات آلي ى إل افة باإلض دوثها٬ ح ة لحظ أو ل قب
تدامة االس من تض ثر أك ارات وخي بر أك رص ف ق لتحقي ا٬ اعتماده
ة إمكاني ثر أك اً عموم القطاع ذا ه داف أه ق تحقي ن م ل وتجع اه٬ للمي

الواقع أرض على  .وتطبيقًا
ا لم غيل التش وأساليب التصاميم دث أح ة الثالث الورشة ت تناول ا بينم
اليب واألس التصاميم ذه ه ودور ية٬ باألغش ة التحلي بمحطات يعرف
ة تحلي محطات من وع الن ذا له ة مثالي وإدارة ة عالي جودة تحقيق في

التشغيلية احتياجاتها وتقليص  .المياه٬

وان بعن ة الرابع ة الورش اآلن د اع(وتعق لقط ة الياباني تراتيجية االس
ة الياباني السعودية ة الرؤي في المساهمة جرى)2030المياه تي ال

عبدالعزيز بن سلمان الملك الشريفين الحرمين خادم عهد في إطالقها
سعود هللا-آل  .-حفظه

ى إل ة الرامي داف األه ن م ة حزم ق تحقي ى إل ورش ال ذه ه دف وته
برات الخ وطين وت ادل وتب اه المي اع لقط تدامة المس ة التنمي ز تعزي
تثمارات االس تقطاب واس ذب وج ة٬ والتنمي اه المي تدامة اس ق لتحقي
إضافة المياه٬ تقنيات وتوطين المحلي المحتوى وزيادة المياه٬ لقطاع
ة المملك ة رؤي ور منظ ق وف اه المي اع قط ي ف ل التكام ق تحقي ى إل

2030. 
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لتاريخ الصحفي 11/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر السعودي"عنوان المياه للمياه"منتدى االستدامة تحقيق باتجاه خطوة

الخبر الخبراالثنين-18/03/2019-11/07/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 7تكرار

السعودي" المياه تحقيق"منتدى باتجاه خطوة
للمياه  االستدامة

 

 واس-الرياض
ى عل أعوام ذ من يرة كب ة بجدي والزراعة اه والمي البيئة وزارة تعكف
س٬ رئي هدف ق تحقي ى إل ه خالل من و ترن ٬ ضخم وطني مشروٍع
اذ باتخ ام القي ب يتطل ا م و وه اه٬ المي قطاع ي ف تدامة االس ي ف يتمثل
نحو به واالتجاه القطاع تنمية في اإلسهام شأنها من عديدة٬ إجراءات
اه المي روعات مش وإدارة ة الحديث ات التقني ى عل د تعتم دة جدي اق آف
دة المعتم ة العالمي اليب واألس الطرق أحدث ق وف وتشغيلها ة المختلف
ارات ومه درات ق ر تطوي ات مراع ع م ة٬ التقني ى عل أساسي كل بش
بان الحس ي ف ذ األخ ع م اع٬ القط ذا ه ي ف ة العامل رية البش وادر الك
املة ش إستراتيجية يتضمن المياه٬ لقطاع موحد مرجعي إطار اعتماد
ريعات والتش ات والسياس ات التوجه ج دم ى عل ل تعم اه٬ للمي
إيجاد جانب إلى الوطني٬ المستوى على المياه قطاع في والممارسات
ا طالم دة عدي ديات تح ة مواجه ى عل ادرة ق ورة ومتط ة ناجع ول حل

القطاع هذا في العاملين القرار لصناع هاجسًا  .شكّلت
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السعودي"ويمثل المياه ذه"منتدى ه اض الري ة مدين تحتضنه ذي ال
المياه قطاع في ومسؤولين خبراء به ويشارك الوزارة وتنظمه األيام
ق تحقي ق طري ي ف داً ج ة مهم وة خط ا وخارجه ة المملك ل داخ ن م
عارًا ش ه من ذ تتخ ذي ال أن٬ الش ذا ه ي ف وزارة لل ي األساس دف اله

مستدامة(للمنتدى٬ مستدامة...مياه خالل)لتنمية من فيه تبحث إذ ٬
ائل الوس ل أفض ن ع ية٬ نقاش ات وحلق ة علمي ات وجلس ل عم ورش

الواقع أرض على للمياه الشاملة الوطنية الخطة لتطبيق  .الضامنة
اه والمي ة البيئ وزارة ة جدي د لتؤك ل العم ورش ى أول اءت وج
منته تض ذي ال از اإلنج ق لتحقي ث الحثي عيها س ي ف ة والزراع

المملكة رؤية الوطني2030مستهدفات التحول 2020وبرنامج
في ا وتفعيله ا تطبيقه يسهم ائج ونت بتوصيات الخروج إلى متطلعًة ٬
المياه استدامة في المتمثل األهم٬ للهدف ووصوله القطاع هذا  .تنمية

اريع المش ال أبط ب لمكت ذي التنفي رئيس ال ف وص دد الص ذا ه ي ف
م إبراهي ر ناص ى األول ل العم ة ورش ي ف دث المتح ارية االستش
اور المح ة ألهمي تنادًا اس ٬ ه نوع ن م د بالفري دى المنت د المحيمي
قدمها٬ التي الورشة عنوان إلى مشيرًا عامة٬ بصورة فيه المطروحة

اه" المي مشاريع ا"إدارة وأنه يما الس ة٬ المهم المحاور د أح بوصفه
المشاريع٬ إدارة ا تواجهه تي ال التحديات رز أب ى عل الضوء سلطت
ضمن اعتمدت متى مفيدة ستكون وتوصيات٬ أفكار بطرح وحظيت

للمنتدى النهائية  .التوصيات
إدارة ص يخ ا فيم دة الجدي ات االتجاه ى إل اه االنتب د المحيمي ت ولف
تفادة االس ة إمكاني ث وبح ا٬ منه ثرة المتع اً خصوص اه٬ المي اريع مش
ي الت اليتين الع والجودة القدرة ظل في المنشودة األهداف لتحقيق منها
باإلضافة ة٬ والدق بالسرعة ا تميزه بجانب االتجاهات هذه تضمنهما
دة الجدي االتجاهات تتضمنها التي الحديثة التقنيات في مهمة صفة إلى

عليها المترتبة التكاليف تقليل  .هي
ة ومهم يرة كث ائيات إحص ن ع تمخضت ة الورش أن د المحيمي د وأك

ة المملك ة رؤي تهدفات مس ا أوردته تي ال تلك منها ذات2030برز
عّد ن حي في المدى٬ وبعيدة منها المدى القصيرة المياه بقطاع العالقة
ة أهمي س يعك ًا ومالحظ ًا ملموس ًال دلي ة للورش د الجي ور الحض
والتوصيات ار األفك ى عل النهائية التوصيات تشمل أن آمًال المنتدى٬
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الورشة هذه في والحضور المشاركون بها خرج  .التي
ة الوطني اه المي شركة ي ف ذكي ال غيل التش ام ع دير م ّوه ن ه جهت ن م
ة الثاني الورشة في عرضاً تقديمه خالل الشهري عبدالرحمن الدكتور

ة آلي أداء تحسين ي ف ة الحديث التقنيات استخدام اه٬بأهمية المي ع توزي
ن يمك تي ال ى األول احيتين ن ن م ة الفني ور األم ى عل يز والترك
ى عل المساعدة ة األنظم ي ف ل تتمث ة والثاني الشبكات٬ ي ف استخدامها
رارات الق اذ واتخ د٬ بع ن ع ا ومراقبته ا فيه م والتحك بكة الش ة رؤي

حدوثها قبل المشكالت وتدارك  .السليمة
 

من ة الذكي دادات الع استخدام على التركيز أن الشهري الدكتور وأكد
عن ونظرة ة واقعي قراءات إلعطاء العميل مع التعامل تحسين شأنه

ة لمتابع بكة الش ي ف االستهالك وكمية االستهالك عحجم توزي ة عملي
الذكية المناطق وتطبيق  .المياه٬

 

ذا ه اً مرجع ة٬ المملك ي ف اه المي اع لقط ب تحس يزة م دى المنت ّد وع
المتخصصين نخبة يمثلون إذ وأعماله٬ فعالياته في للمشاركين التميز
وعات الموض ة نوعي ب جان ى إل ا٬ً وعالمي ًا محلي ال المج ذا ه ي ف

المملكة احتياجات مع تتماشى التي المتعددة  .المطروحة
 

ذا ه ط رب اه٬ للمي تدامة االس ق تحقي ي ف ل المتمث الرئيس الهدف وعن
ادر الك ل وتأهي ليم الس ط التخطي ي ف ها لخص ة٬ تكاملي ة بعملي ر األم

التقنية توظيف ذلك ومثل القطاع هذا في العامل عالبشري م الحديثة٬
و ه ع الجمي اركة مش أن داً مؤك ع٬ المجتم ف وتثقي ة بتوعي ام االهتم
دون ف تق تي ال كالت المش ة ومعالج تدامة٬ االس ق لتحقي امن الض
الوضع وتقييم المعنية الجهات بإشراك مطالبًا مثالية٬ لنتائج الوصول
اه٬ المي ى عل ب الطل ل مث اد األبع ن م مجموعة عبر للقطاع٬ الراهن
ة طبيع ويحدد ة٬ التمكيني ل والعوام القطاع٬ وعمليات المياه٬ وموارد
اديات اقتص ى إل افة باإلض ب٬ والطل رض الع ن بي رات الثغ م وحج

مختلفة سيناريوهات تحت  .القطاع
 

العامة بالمؤسسة التحلية وتقنيات األبحاث بمعهد الخبير تناول بدوره
ورش إحدى ي ف فوتشكوف نيكوالي دس المهن ة المالح المياه لتحلية
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ة التحلي ات محط غيل تش ات وآلي اميم التص دث أح ل ية٬العم باألغش
ي ف ات التقني دث أح ى عل زت رك اور مح دة ع ي ف ك ذل اً مستعرض
الجودة يحقق بما وصيانتها المياه تحلية محطات وتطوير المياه تحلية
غيل تش ة تكلف ل تقلي ي ف دة الجدي ات التقني درة ق ى إل يراً مش ة٬ العالي
ي ف ا منه تفادة االس يسهل ذي ال ر األم المالحة٬ اه المي تحلية محطات
ذا ه ي ف والمنافسة تثمار لالس كبيرًا مشجعًا ويعّد العالم٬ دول مختلف

 .القطاع
 

حول الرابعة العمل ورشة لقطاع"وتمحورت ة الياباني االستراتيجية
واليابان السعودية رؤية في المساهمة فريق"2030المياه وقدمها ٬

ن ع اً عرض ت وتناول اه٬ المي اع قط ي ف ص متخص اني ياب ل عم
ر توفي ة مدين اء إنش خالل من و طوكي ي ف تدامة المس اه المي إمدادات
ة وتقني ة٬ التقليدي ير وغ ددة المتج اه المي ة تحلي ا وتكنولوجي اه٬ المي
ات تقني ى إل افة إض تخدامها٬ اس ادة وإع اه المي ة لتحلي وراي ت ية أغش
استخدامها٬ ادة وإع تدامة المس البحر اه مي ومعالجة التناضح٬ أغشية
ية٬ األغش ا تكنولوجي ع م حي الص رف الص اه مي الح استص ة وأنظم
اوا يوكوج ول وحل المي٬ الع اه المي اع قط ي ف ة الخصخص ذلك وك

ومهام ودور المياه٬ نظرةJBICلمرافق وأخيرًا المياه٬ مشاريع في
اليابان في الصحي الصرف مياه تدوير إعادة على  .عامة

 
ل وأمث ات اآللي ل أفض ة ومناقش ث بح ى إل دف يه دى المنت أن ذكر يُ
ذب وج برات٬ الخ ادل وتب اه المي لقطاع تدامة االس ق لتحقي اليب األس
وى المحت ادة زي ى إل افة إض اه٬ المي اع لقط تثمارات االس تقطاب واس
القطاع اركة مش ز وتعزي ا٬ وتوطينه اه المي ات تقني ر وتطوي ي المحل
المائية االستدامة تحديات مواجهة في المجتمعية والمشاركة  .الخاص
ة المحلي الخبرات خالصة من تفادة لالس ة مهم فرصة المنتدى ويعد
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 مشاريع  .وتطوير
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لتاريخ الصحفي 11/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر إطاريةعنوان عمل اتفاقية توقعان والزراعة والمياه والبيئة والقروية٬ البلدية الشؤون وزارتا

الخبر الخبراالثنين-18/03/2019-11/07/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 14تكرار

والمياه والبيئة والقروية٬ البلدية الشؤون وزارتا
إطارية عمل اتفاقية توقعان  والزراعة

 

 واس-الرياض
والزراعة اه والمي ة والبيئ ة٬ والقروي ة البلدي ؤون الش ا وزارت وقعت
ن الوزارتي ن بي اون والتع التكامل لتعزيز إطارية٬ عمل اتفاقية اليوم٬
تتشارك تي ال واالختصاصات طة٬ واألنش المجاالت من د العدي ي ف

العامة المصلحة يحقق بما وذلك مهامهما٬  .فيها
الدكتور المكلف والقروية البلدية الشؤون وزير معالي االتفاقية ووقع
ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي الي ومع بي٬ القص دهللا عب ن ب د ماج

الفضلي عبدالمحسن بن عبدالرحمن  .المهندس
طة األنش ي ف ل العم يق لتنس ة االتفاقي الل خ ن م ان الوزارت عى وتس
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ة٬ البيئ حة وص الخ والمس ي٬ األراض اع قط ي ف ة المتمثل ة الرئيس
ات٬ والمنتزه دائق والح طة٬ األنش راخيص وت ام الع ع النف واق وأس
ج برنام بر ع ني التق ربط ال ى إل افة باإلض ات٬ والنفاي ات والمكب

اإللكترونية  ).يسر(التعامالت

إجراء ب والتوصية الخدمات٬ تحسين ضرورة ى عل ان الجانب واتفق
اكل المش ة لمعالج طة األنش ى عل ة المطلوب ة والحوكم ينات التحس

التقاطعات هذه في  .الموجودة
النشاط تحت تندرج التي الفرعية األنشطة حصر االتفاقية وتضمنت
ذا ه ي ف وزارة ل ك ؤوليات ومس أدوار ن ع بر تع تي وال رئيس٬ ال
ب بحس ي الفرع اط النش ي ف وزارة ل ك دور د تحدي ذلك وك اط٬ النش
والفجوات داخالت والت ات التعارض د وتحدي والتكليف٬ االختصاص

 .وحلها
وابط الض ع ووض ة٬ الالزم ات الدراس راء إج ى عل ان الجانب ق واتف
تفيدين٬ للمس هيالت التس ديم تق دف به ترك٬ المش ل للعم ة المنظم

وتطلعاتهم لطموحاتهم ترتقي خدمات على حصولهم  .وضمان
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لتاريخ الصحفي 11/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المياهعنوان لشركة الجديد االسم تدشين

الخبر الخبراالثنين-18/03/2019-11/07/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد16712العددالكاتب 1تكرار

المياه لشركة الجديد االسم  تدشين
 
 
 
 

 الدمام–اليوم
 

لي الفض عبدالمحسن ن ب رحمن ال د عب دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي ل قلي ذ من ن دش
د الجدي م االس اض بالري اه المي دى منت الل اه"خ المي راكات لش عودية الس ركة "للش ركة" الش

ابقًا س اء والكهرب للماء د".السعودية عب دس المهن والزراعة اه والمي ة البيئ ر وزي ل قلي ذ من دشن
د الجدي االسم اض بالري اه المي منتدى خالل الفضلي عبدالمحسن بن السعودية"الرحمن للشركة

المياه "لشراكات سابقًا" والكهرباء للماء السعودية  ".الشركة
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لتاريخ الصحفي 11/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الموثوقةعنوان غير والبيانات المياه ندرة

الخبر الخبراالثنين-18/03/2019-11/07/1440تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

باحيدرةالكاتب الرصد9289العددهيثم 1تكرار

الموثوقة غير والبيانات المياه  ندرة

 

باحيدرة.د  هيثم

 
ى إل الوصول ى عل درة الق دم ع أو ة٬ الكافي اه المي نقص ا بأنه المياه ندرة تعريف يمكن

للشرب الصالحة المياه  .إمدادات
 

إن ف ة٬ النظيف اه المي ى إل الوصول ى عل درة الق دم ع أو اف الجف بسبب ذلك كان وسواء
النظيفة المياه توافر في نقصا يعانون العالم حول شخص مليار من  .أكثر

 
من د مزي الء إي ة الطبيعي اه المي وارد م ي ف اقص والتن ادة الح اف الجف ظروف وتفرض
الصالحة ة العذب اه المي ر تواف دم ع ي ف ة والمتمثل المتواصلة ة العالمي كلة للمش االهتمام

 .للشرب
 

بسبب اه المي درة ن مشكلة وتنتشر العالم٬ مناطق من عديد في ملحة حاجة المياه وتشكل
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ناعة الص راض أغ ة وخدم ة٬ الطاق د وتولي ا٬ ومعالجته ة األغذي ة لزراع اه المي ة أهمي
باستمرار عددهم يتزايد لسكان من.الالزمة ا رئيس امال ع د يع المناخ تغير أن شك وال

المشكلة هذه في المساهمة  .العوامل
 

ولكن الصحية٬ ان اإلنس اة حي عناصر من يا أساس را عنص ة النظيف اه المي د 1.2وتع
ن ع أخيرا درت ص ديرات لتق ا وفق اه٬ المي ى إل الوصول تطيعون يس ال شخص ار ملي
لة سلس ن م امن الث د المجل ي ف ك جلي تر بي ب الكات ا وأورده اه المي إلدارة الدولي المعهد

العالم في المياه عام.كتب اه2025وبحلول المي ي ف نقصا الم الع سكان ثلثا يواجه قد
البرية للحياة العالمي االتحاد لبيانات المتاحة.وفقا ة العذب اه المي دادات إم زال ت وال هذا
االنخفاض في آخذة العالم أنحاء جميع عام.في زداد2030وبحلول ي أن ع المتوق من

بنسبة المياه على ي40الطلب ف مستشار وهو كوروس٬ إيفين ذكره لما وفقا المائة في
أوبزيرفر فير جريدة كتاب وأحد أوسلو في مقيم يصل.اإلدارة أن ع المتوق من أنه كما

المياه إمدادات على الضغط يزيد ما نسمة٬ مليارات تسعة إلى العالم سكان  .عدد
 

الطلب ة لتلبي اه المي ن م ة كافي ة كمي اك هن ون يك ال دما عن للمياه المادية الندرة وتحدث
نحو.عليها اآلن ا20ويعيش يعرفه اه٬ للمي ة مادي درة ن في العالم سكان من المائة في

ا فيه اوز يتج تي ال اطق المن ك تل ا بأنه الم الع ي ف اه المي ب كت لة سلس من امن الث د المجل
المياه النهرية75استهالك التدفقات من المائة يعيش.في ا ن500بينم آخري ون ملي

مناطق المادية"في الندرة من أو".قريبة ة جاف ة محلي لظروف ة نتيج ك ذل ون يك وقد
دورا أيضا يلعب التوزيع ولكن حوض.قاحلة٬ أن ى إل اه المي مشروع مؤسسة وتشير

ى عل مثاال يعد كولورادو تخدامه"نهر اس ي ف راط اإلف ن ولك يرا٬ وف دو يب اه مي مصدر
النهر مجرى بطول للغاية خطيرة للمياه مادية ندرة حالة إيجاد إلى يؤدي  ".وإدارته

 
و وه اه المي درة ن باب أس ن م م مه آخر بب س اك فهن اه المي روع مش مؤسسة ب وبحس

االقتصادية  .العوامل
للشرب الصالحة للمياه موثوق مصدر على العثور يكون ما غالبا النامي العالم دول في
درة الن م باس رف يع ا م و ه ذا وه ال٬ الم ن م يرا وكث ت الوق ن م يرا كث ب يتطل را أم

للمياه يتطلب.االقتصادية ا إليه الوصول ولكن متوافرة المياه تكون عندما ذلك ويحدث
متاحة غير للقلق.موارد إثارة األكثر الشكل بعيد حد إلى هي للمياه االقتصادية والندرة

تمرار باس يسمح ا م يد٬ الرش م والحك اني اإلنس دافع ال اب بغي ة متعلق ا ألنه اه المي درة لن
ة النقدي درة الق كان للس ر تتواف ال دما عن اه٬ للمي ادية االقتص درة الن د توج ث حي ة٬ الحال
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وكاف قائم مياه مصدر الستغالل  .الالزمة
 

الصحراء وب جن ي ف خاصة ا إفريقي اء أنح ع جمي ي ف ائدة س للمياه االقتصادية والندرة
بنحو.الكبرى يقدر ما درة1.6ويعيش الن اني تع مناطق في العالم حول شخص مليار

يعيش بينما للمياه٬ خدمات780االقتصادية ا فيه ر تتواف ال اطق من ي ف شخص مليون
ية األساس اه راعات.المي الص ة التحتي ة البني ي ف تثمار االس ص نق ن م اعف يض ا ومم

ن م د يزي ا م الم الع اء أنح ع جمي ي ف دة والش اد االزدي ي ف تستمر التي واإلثنية السياسية
ريختر برايان كتاب في جاء كما المياه٬ ندرة المياه"حاالت عن ال:البحث لالنتق ل دلي

تدامة االس ى إل درة الن ن اه".م المي دادات إم اب غي يسهم أن ن يمك أخرى ان أحي ي وف
واالقتصادي السياسي االستقرار عدم حاالت إيجاد في  .الكافية

 
اه المي درة ن إن ا أمريك صوت ة إلذاع ووتش د ورل ة مؤسس من ار كوم وبريا س ال وق

و النم ي ف الم الع كان س تمرار اس ع م العالم أنحاء جميع في الزيادة في يعيش.ستستمر
من أكثر يواجه1.2اآلن ا بينم اه٬ للمي ة المادي درة الن اطق من في شخص 1.6مليار

دا ج ضخمة ام أرق ذه وه للمياه٬ االقتصادية الندرة شخص ادة.مليار زي تمرار اس ع وم
ة لمواجه ال فع وسنضطر المشكالت٬ ن م د مزي اك هن يكون س الم الع ي ف السكان دد ع

المياه على الناس حصول من للتأكد جذرية  .تدابير
 

ك جلي تر بي ر ذك ة العذب المياه وبيانات معلومات عن سنتين كل ينشر الذي التقرير وفي
بشكل جمعها يتم ال البيانات أن هو المشكلة تحديد عملية في األساسية التحديات أحد أن

المياه استخدام بيانات أحدث بعض عمر يبلغ حيث ثابت٬ أو أكثر20موثوق أو .عاما
المشكالت ن م د عدي معالجة السياسة لصناع يمكن ال بها موثوق أساسية بيانات ودون

مناسب بشكل  .الرئيسة
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لتاريخ الصحفي 11/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تعاونية؟عنوان جمعيات لتأسيس المزارعون يتشجع كيف

الخبر الخبراالثنين-18/03/2019-11/07/1440تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الحبيبالكاتب الرحمن الرصد16972العددعبد 1تكرار

تعاونية؟ جمعيات لتأسيس المزارعون يتشجع  كيف

 

الحبيب.د الرحمن  عبد

ذي ال التسويق إن ف ة بالمملك الزراعي القطاع ا حققه تي ال ًا ونوع ًا كم اج اإلنت ي ف القفزات رغم
من د لمزي اج يحت زال ي وال مؤخرا٬ً إال التطور ذا ه يواكب م ل المزارعين٬ من كثير منه يشكو

الثغرات وسد ن.الجهود تخزي من يشملها ا وم ة الزراعي المنتجات أسواق م تنظي ي ف القصور
ي الت الزراعية التعاونية الجمعيات عبر فيه كبرى ثغرة سد يمكن غذائي٬ وتصنيع وتعبئة وتبريد

الماضية بالعقود الزراعي القطاع تطور تواكب لم  ..بدورها
 

ًا حالي يوجد ث حي والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة ستعالجه ما ة67هذا زراعي ة تعاوني ة جمعي
نحل( سمكية٬ حيوانية٬ حوالي)نباتية٬ إلى كبداية سيقفز لكنه متواضع رقم وهو ة٬97٬ جمعي

ذه30فهناك ه دعم ل ة مكثف ودًا جه ذل تب التي الوزارة من تأييد لها صدر التأسيس تحت جمعية
التعاونية الجمعيات مجلس مع بالتعاون  .الجمعيات

 

ات عملي ى عل ة التعاوني الجمعيات إشراف أن القحطاني حسين الزراعي التسويق أخصائي يذكر
التعامل وحصر ارج والخ داخل ال تسجيل حيث من أداءها م وينظ سيحسن ة الزراعي األسواق
بالسوق متعامل كل ا له ابع الت ة والجه االسم ا فيه بطاقات عبر الرسمية العمالة على .باألسواق
الخضار سوق مهمة بإسناد ال٬ المث سبيل ى عل أثمرت٬ المجال ذا به ودًا جه وزارة ال ذلت ب لذا
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فيها الزراعية التعاونية للجمعية عنيزة بمحافظة  .والفاكهة
 

آلية أيضًا هي بل عليها٬ الجمعيات عمل يقتصر ال لكن االستثماري٬ العمل نجاح أساس التسويق
المزارعين تواجه التي اإلنتاجية المشكالت على للتغلب المملكة.فعَّالة ة رؤي من ًا وانطالق ذا٬ ل

ر2030 تطوي ادرة مب اد اعتم م ت ة٬ متوازن ة واجتماعي ادية اقتص ة تنمي ق تحقي ي ف اهمة للمس
الوطني التحول برنامج مبادرات ضمن الزراعية التعاونية الجمعيات أداء  .2020وتحسين

 

أو يس بتأس جعوا يتش ي لك ات٬ الجمعي وزارة ال دعم ت ف كي ون المزارع رف يع أن م المه ن م
ة التعاوني ارب التج لبعض ابق الس الفشل أن ة خاص ا٬ً إيجابي ا معه والعمل ات للجمعي االنضمام

اآلخرين ات..أثبط الجمعي عن موجزة لمحة إعطاء د المفي ن م وزارة٬ ال دور عرض قبل إنما
المحلي  .وتاريخها

 

م منتجاته ع ولبي احتياجاتهم لمواجهة المنتجين من نظامي تطوعي تجمع التعاونية بالجمعية يقصد
شاملة األعضاء ى عل توزع عوائد من فاض وما المبيعات من تغطى التي التكاليف بأقل والعمل

االجتماعية الخدمات يزة.بعض عن في بالزراعة المختصة التعاونية الجمعيات أوائل أنشئت وقد
البدائع)هـ1384( الوشم)هـ1389(ثم م ة)هـ1390(ث الهجري بالتسعينات فظهرت ٬

المملكة مناطق بمختلف جمعيات وتخصصًا.ثمان تنوعًا فنجد مؤخرًا سجلت تي ال أحدثها ا أم
بالزلفي للنحالين التعاونية والجمعية الباحة بمنطقة للرمان التعاونية الجمعية  .مثل

لعام التعاونية الجمعيات لعموم عددها2018بالنسبة وصل فقد دّدة245م متع ا أغلبه ة جمعي
راض ة154(األغ ة)جمعي الزراعي ات الجمعي دمتها بمق أتي في ة المتخصص ا أم م)59(٬ ث
ة ماك)11(الخدمي األس دمان؛).8(واستهالكية)8(وصيادي ك دهللا عب دكتور ال وحسب

ة٬ التعاوني ات الجمعي إدارة س مجل س اك«رئي اء42٬هن اإلنش ور بط دة جدي ة تعاوني ة جمعي
إلى اإلجمالي العدد  .»جمعية287سترفع

 

في مهمة أدوارًا الزراعية التعاونية الجمعيات وتأمين:تلعب ورش وال والمعدات األجهزة توفير
ل التموي هيل تس ل٬ والنق تلزمات راض(المس م)اإلق دع ة٬ االجتماعي دمات الخ ن م تفادة االس ٬

المزارعين(المنتجين صغار في)خاصة خاصة الجهود د توحي م٬ عنه ة نياب منتجاتهم بتسويق
ذات ات الجه ع م ه عن د والتعاق األسعار في الجمعية عضو عن والتفاوض معين محصول مجال

الفنية المساعدات تقديم  ..العالقة٬
 

ر توفي ة وألهمي زارعين؛ الم ه تواج تي ال ة العمال كلة مش ى عل ب التغل ي ف ات الجمعي اهم تس ا كم
ة الالزم موسمية(العمالة ة٬ ة)دائم والتنمي العمل وزارة مع التنسيق ى عل وزارة ال ت عمل د فق

ات للجمعي الرئيسة ة المظل اره باعتب ة التعاوني ات الجمعي س لمجل ة المهم ذه ه إلسناد ة االجتماعي
بالمملكة الزراعية  .التعاونية

 

أن ة الزراعي ة التعاوني ات الجمعي عن الوزارة وتقارير دراسات أوضحت لقد الوزارة؟ دور فما
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ات الجمعي ذه ه دى ل ة اإلداري اءة الكف توى مس ي ف حاً واض عفاً ض اك د.هن ر ذك ا هللا.كم د عب
الضعف ب جوان أهم ن م أن اوني التع اط النش عن ه كتاب ي ف رج ة:الف التعاوني برة للخ ار االفتق

تمول ي ف ة البنكي الخبرة غياب التعاوني٬ القطاع تشجع ال التسوق تقاليد المؤهلة٬ الفنية والكوادر
ا٬ أمواله رؤوس وصغر ات الجمعي بعض مواقع بُعد المالية٬ الجمعيات موارد تقلص الجمعيات٬

له والدعاية التعاوني الوعي مستوى  ..تدني
 

الخبراء ب ا ودعمه ني الف اإلشراف بر ع اندتها بمس ات الجمعي ذه ه م دع ى عل وزارة ال ل تعم ذا ل
ة التعاوني ات الجمعي دور ة بأهمي المزارعين ة وتوعي والمعلومات٬ ات البيان وتوفير والمختصين

ي الزراع اوني التع ل بالعم ة الخاص اهيم المشكالت..والمف ل ح ي ف اهمة بالمس وزارة ال وم وتق
ة الحكومي ات الجه ع م بالتنسيق الزراعي اوني التع ل العم مسيرة تواجه تي ال وزارة(والعقبات

الزراعية التنمية صندوق االجتماعية٬ والتنمية البلدية)العمل الشؤون وزارة مع التنسيق تم كما ٬
الشؤون لوزارة التابعة والفاكهة الخضار بأسواق التعاونية للجمعيات أماكن بتخصيص والقروية

أعضائها ات منتج تسويق ي ف الستخدامها جيعية تش أجور ب ة والقروي ة يص.البلدي تخص ذلك ك
ها إقراض راءات إج هيل وتس ة٬ رمزي أجور ب ات للجمعي بة(أراض بنس راض ٬%)100إق

ع وقط اوي والتق دات والمبي مدة األس ن م زارعين الم ات الحتياج تيرادها اس راءات إج هيل وتس
المنتجات نقل عمليات دعم خالل من التشجيع وكذلك والمعدات٬  ..الغيار

 

النظرة إعادة للمزارعين ينبغي مشجعة ة وكمي ة نوعي ة نقل ة الزراعي ة التعاوني الجمعيات تشهد
لالستفادة دة جدي أخرى تأسيس أو الموجودة ات الجمعي ي ف واالنخراط ات٬ الجمعي عن السابقة

م له ٍز مج اقتصادي د عائ ق لتحق ا الداعم..منه ا دوره عن فضًال م٬ وله م منه ات الجمعي ك فتل
واالجتماعية الريفية  ..للتنمية
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الخبر تفاصيل

الخبر المقدسةعنوان بالعاصمة للزهور مهرجان أكبر يفتتح الفيصل الثالثاء..خالد

الخبر الخبراالثنين-18/03/2019-11/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد18529العددالكاتب 1تكرار

المقدسة بالعاصمة للزهور مهرجان أكبر يفتتح الفيصل ..خالد
 الثالثاء

 

المكرمة السويهري-مكة  تركي
  

ة منطق ير أم الشريفين الحرمين خادم مستشار الفيصل خالد األمير الملكي السمو صاحب يفتتح
تنظمة والذي الترفيهي الزهور مهرجان المكرمة٬ دوةمكة الن ع م تزامنًا المقدسة العاصمة أمانة

وان عن تحت جير للتش رين ة«العش المكرم ة لمك ة البيئي روف للظ م المالئ ة-التشجير بالمنطق
المقدسة والمشاعر وجامعة»المركزية المدن إلنماء العربي المعهد مع بالتعاون المقبل٬ الثالثاء

فعاليات ضمن المقامة التشجير ندوة وتأتي النسيم٬ مكة شيراتون فوربوينتس بفندق سعود٬ الملك
لعام الشجرة التي1440أسبوع التوعوية واألنشطة الفعاليات لسلسلة استمرارًا تعتبر والتي هـ٬

المملكة مستوى على سنويًا  .تُعقد
 

اعر والمش ة المكرم ة مك ة مدين ار وإظه وث٬ التل ن م د والح ة البيئ ين تحس ى إل دوة الن دف وته
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ة العمراني النهضة لتواكب ة المناخي ا وظروفه ا بيئته ع م يتناسب ا وبم بمكانتها يليق بما المقدسة
ات والجه ة الحكومي ات القطاع من د العدي مشاركة دوة الن تتضمن ث حي ة٬ المنطق تشهدها تي ال
المستخدمة ة الحديث ات والتقني ة٬ المكرم ة مك ي ف التشجير ع واق عن مقدمة عمل بأوراق العلمية
ادين٬ والمي والشوارع والحدائق المتنزهات وتنسيق البيئية٬ النباتات وزراعة وصناعة إنتاج في
اء إنش ة لمعالج حي الص رف الص اه لمي ن اآلم تخدام واالس ات٬ عرف عر مش جير تش روع ومش
ة مدين ل داخ حراوية الص واء األج ي ف جير التش ة وتجرب ة٬ المكرم ة مك ي ف جرية الش ات الغاب

الندوة في المقدمة العمل وأوراق التجارب من وغيرها  .الرياض
 

االستعداد درجة برفع القويحص عبدهللا بن محمد المهندس المقدسة العاصمة أمين معالي ووجه
وشركات البحوث ز ومراك الجامعات من المتحدثين ير وتوف ام٬ اله الحدث لهذا مبكر وقت منذ
العاصمة سكان ة وتوعي المجال ذا ه ي ف تجاربهم ديم لتق الخاص القطاع في والتشجير الزراعة

الحرام هللا بيت لزوار البيئية الظروف أفضل وتهيئة التشجير بعمليات  .المقدسة
 

وار بج ة مزدلف عر مش ة بمنطق ور الزه ان مهرج ات فعالي ع موق د تمهي ال أعم راً مؤخ رت وج
ع الموق ويشهد الزهور٬ لعرض ام وخي ة٬ الحكومي دوائر ال لعروض ة خيم يز تجه م وت الممشى
ى إل افة إض متنوعة٬ رة زه ون ملي م تض ث حي ة المكرم ة مك ي ف ور زه سجادة بر ألك عرضاً
ات فئ ف مختل راك وإش احبة المص ات الفعالي من ض ال األعم ورواد ة المنتج ر األُس اركة مش

الجميع على بالنفع وتعم المرجوة الفائدة لتتحقق  .المجتمع
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الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان أسبوع في للمشاركة االستعداد يناقش فيفاء محافظ

الخبر الخبراالثنين-18/03/2019-11/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2533العددالكاتب 1تكرار

البيئة أسبوع في للمشاركة االستعداد يناقش فيفاء محافظ

 

الفيفي-فيفاء  عبدالرحمن
 

اء رؤس جمع ة المحافظ ر بمق ا اجتماع األحد وم الي هراني الش سعد ن ب سفر اء فيف افظ مح د عق
الجوة مركز رئيس وبحضور واألهلية الحكومية الجهات يومدراء ف اإلستعداد لمناقشة ك وذل

البيئة أسبوع في شعار2019المشاركة تحت مجتمعنا(م لرفاه بيئتنا  ).نحمي
 

ذه ه إلنجاح ة الفاعل المشاركة ل تفعي ضروية على اع االجتم مستهل في فيفاء محافظ أكد حيث
ل وتفعي ه أطياف ع بجمي ع للمجتم ة هادف الة رس ديم لتق ة جالفعالي والبرام طة األنش ن م د العدي

ي الت النشاطات من ا وغيره ة البيئي ات والمخيم ة والتوعي ة والنظاف كالتشجير البيئية والمبادرات
عليها والمحافظة ورعايتها البيئة حماية على وتشجع المجتمع أفراد لدى البيئي الوعي  .تعزز

 

من المشاركة ل لتفعي خطط رسم م وت والمقترحات األفكار من العديد االجتماع خالل وطرحت
الجهات وبمشاركة والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة من م بتنظي واألهلية الحكومية الجهات جميع
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 .األخرى
 

إلى ا وم والتشجير ة للنظاف بحمالت ة الفعالي انطالق القادم اإلثنين صباح فيفاء محافظ وسيدشن
البيئية المبادرات من  .ذلك
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الخبر واألغذيةعنوان األلبان قطاع توطين عن ورشة ينظم األلبان معهد

الخبر الخبراالثنين-18/03/2019-11/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد6744العددالكاتب 1تكرار

واألغذية األلبان قطاع توطين عن ورشة ينظم األلبان  معهد

 

الرفدي:الرياض    معيض
 

عودي الس ادر الك ن ع ل عم ة ورش رج٬ الخ ة محافظ ي ف ة واألغذي ان لأللب ني التق د المعه م نظ
وارد الم صندوق من برعاية وذلك والتقنية٬ المهنية التخصصات وتوطين والغذاء األلبان وقطاع

المملكة»هدف«البشرية في األلبان لمنتجي الوطنية اللجنة مع بالتعاون ٬. 
 

ة٬ بالمملك ان األلب ي لمنتج ة الوطني ة اللجن اء أعض ن م دد ع رها حض تي ال ة الورش منت وتض
ة تعريفي ة وجول ان٬ األلب قطاع في الوطنية الكوادر وتأهيل تدريب مجاالت في تعريفية عروضا
عن ا فيه تحدثوا دربين المت من ددا ع الحضور ا خالله التقى د٬ المعه وتخصصات أقسام ى عل
الشاب تواجه التي التحديات أهم الورشة ناقشت كما المعهد٬ في تجربتهم وخالصة تخصصاتهم

بالقطاع  .السعودي
 

ان لأللب ني التق د المعه ي ف والمتدربة العاملة السعودية والكفاءات بالنماذج الورشة حضور وأشاد
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سعودية اءات كف ونهم ك واعتزاز٬ فخر مصدر المعهد في المتدربين أن إلى مشيرين واألغذية٬
الغذائي التصنيع في  .مميزة

 
ور لحض ديره وتق شكره ي العقيل راهيم إب ة واألغذي ان لأللب ني التق د للمعه ذي التنفي دير الم دم وق
رية البش وارد الم ة تنمي ندوق ص ي وممثل ان األلب اع لقط ة الوطني ة اللجن اء أعض ن م ة الورش

األلبان»هدف« قطاع على بالنفع ستعود التي ٬. 
 

ي العقيل ال منها«:وق ض ومن ان٬ األلب قطاع ي ف ة المهم اور المح ن م ددا ع منت تض الورشة
اع٬ القط ه تواج تي ال ديات والتح ان٬ األلب اع قط ي ف ة الوطني وادر الك ل وتأهي دريب ت االت مج
خالل من ه٬ في وطين الت نسبة ع رف شأنها من تي ال ان٬ األلب قطاع ر تطوي ى إل الرامية والحلول

السعودي الشباب كفاءة رفع إلى تهدف التي المقترحات من حزمة  .»تقديم
 

آراء دموا وق ة٬ المملك ي ف ان األلب قطاع عن المسؤولين ن م عدد حضرها الورشة أن وأضاف
السعودي للشباب ومشجعة زة محف ة بيئ ق خل ي ف تساهم أن شأنها ومن القطاع٬ في وقيمة نيرة

المملكة رؤية مع يتوافق بما األلبان٬ بقطاع ن2030لاللتحاق التوطي نسبة رفع في وخططها ٬
الكوادر وتدريب تأهيل في تجاربه عرض على حريص المعهد أن إلى الفتا المجاالت٬ شتى في
ي ف يساهم ا بم األخرى٬ القطاعات ع م التعاون جسور ومد واألغذية٬ األلبان قطاع في الوطنية

األغذية تصنيع مجال في السعودي للشباب وتوظيفية تدريبية بيئة  .توفير
 

ج برام ى عل الع واالط د المعه ارة لزي ة المملك ي ف ذاء الغ ركات ش ى إل دعوة ال ي العقيل ه ووج
دريب لالت تأهي ي ف ب يص ا فيم دريب الت مخرجات ن م تفادة واالس عودي٬ الس باب للش ة المقدم

األغذية صناعة قطاع في السعودي  .الكادر
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الخبر يهددعنوان الجائر الطيور508الصيد من أنواع

الخبر الخبراالثنين-18/03/2019-11/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد6744العددالكاتب 1تكرار

يهدد الجائر الطيور508الصيد من  أنواع

 

 
 

الغزال:األحساء    عدنان

 
ول هج ل فيص عودية الس ي ف ور الطي ة وحماي د رص ة مجموع س رئي ب نائ د أك

وطن«لـ نحو»ال ورصد حصر م ت ه ا508أن بينه ة٬ المملك ي ف ور الطي ن م واع أن
من أقل السعودية في شوهدت طارئة خالل10طيور فقط وام9مرات وأوضح.أع

ور%90أن الطي وأن الشرقية٬ ة المنطق ي ف موجودة ة المملك ي ف الطيور أنواع من
ائر الج الصيد بسبب الصغيرة٬ الطيور وباألخص كبيرة لمجزرة تتعرض المملكة .في

تضم تي ال ة المجموع أن هجول علمي40وأضاف سجل اء بإنش ا حالي وم تق عضوا
المملكة من المختلفة البيئات في والمهاجرة والمستوطنة المحلية للطيور  .وتوثيقي
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ول هج ل فيص عودية الس ي ف ور الطي ة وحماي د رص ة مجموع س رئي ب نائ ف كش
وطن»لـ نحو»ال ورصد حصر م ت ه ا508أن بينه ة٬ المملك ي ف ور الطي ن م واع أن

من أقل السعودية في شوهدت طارئة خالل10طيور فقط ان9مرات ك ا كم أعوام٬
شوهدت نادرة طيور خالل20بينها فقط أن9مرة اً مبين واع%90أعوام٬ أن ن م

م لحج اً تبع ور الطي تصنيفات وأن الشرقية٬ ة المنطق ي ف موجودة ة المملك ي ف ور الطي
األكثر إلى عدداً األقل من كثير:أعدادها جدا٬ً شائع شائع٬ نادر٬  .طارئ٬

 

كبيرة  مجزرة

لـ ول هج ال وطن»ق اه»ال والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م ين تدش امش ه ى عل
ي ف ون والفن ة الثقاف ة جمعي دير وم يني٬ الحس د خال دس المهن اء األحس ي ف ة والزراع
ع م اون بالتع ور٬ الطي وحماية رصد مجموعة وفعاليات معرض الغوينم٬ علي األحساء

بعنوان فيصل الملك جامعة في الطيور أبحاث أمثالكم«:مركز ور»أمم الطي أن ى إل ٬
ائر٬ الج الصيد بسبب الصغيرة الطيور وباألخص كبيرة لمجزرة تتعرض المملكة٬ في

نحو تضم المجموعة أن ا40مضيفاً وهم يدتين٬ س م بينه ضحى:عضوا٬ً دكتورة ال
مي ة«الهاش ي»أكاديمي علم جل س اء بإنش ًا حالي ة المجموع وم وتق ور٬ عاش ى وليل ٬

المملكة من المختلفة البيئات في والمهاجرة والمستوطنة المحلية للطيور  .وتوثيقي
 

الطيور  حماية

و نح ل قب ت تأسس ة المجموع أن ر ة9٬ذك متخصص ة علمي ة مجموع ي وه وام٬ أع
تصنيفي دليل وتقديم والمهاجرة٬ والمستوطنة المحلية الطيور وتوثيق رصد إلى وتهدف
ى عل اظ الحف ة بأهمي وعيتهم ت دف به ن٬ والمهتمي ة للعام المملكة في طيور جميع يشمل
واع وأن داد إع عن ة علمي ارير تق ل وعم ئي٬ البي ا ودوره ه علي والتعرف ور الطي ذه ه
ور الطي ة حماي دف به االختصاص ذات الجهات إلى ورفعها والمحلية المهاجرة الطيور
ي٬ العرب الخليج مناطق طيور ليشمل المجموعة نشاط وتوسعة بالزوال٬ المهددة وبيئتها
ة بالمملك ور الطي تراحة واس د تواج اطق من د تحدي في تساعد توضيحية خريطة ووضع
ور الطي ة حماي ي ف واطن الم دور ل تفعي ى عل الوة ع ة٬ طبيعي ات محمي اء إنش دف به

البيئة مكونات من رئيسي كمكون عليها  .والحفاظ
 

وتوعية  تثقيف

دارس٬ والم ات المجمع ي ف ة وتوعوي ة تثقيفي ارض مع دة ع ة المجموع ذت نف اف أض
ي٬ اإللكترون اعي االجتم ل التواص ائل وس ى عل ور الطي ة لحماي الت حم عدة الق وإط
عالوة ور٬ الطي لتصوير ابقات ومس ة٬ توعوي ضوئية وصور ة فيديوي اطع مق داد وإع
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ور الطي ع تجم ع مواق ي ف ة التوعي راض ألغ المجموعة راد ألف اليومي روج الخ ى عل
ة العالق ور الطي إطالق ب زارع الم مالك ع م االتفاقيات وتطبيق الطيور٬ تصوير بجانب
تضم إذ ور٬ للطي ة والبيطري العالجية الخدمات من مجموعة تقديم بجانب المزارع٬ في

متخصصين بيطريين  .المجموعة
 

احترافية  صور

يضم الذي المعرض٬ أن اجرة45أكد والمه ة المحلي ور للطي احترافية ضوئية صورة
ة٬ المملك ي ف ور الطي ن م جداً بسيطة شريحة جماليات على الضوء يسلط والمستوطنة٬
ميتها٬ تس باب وأس ذيتها وتغ لوكها س ول ح ئلة األس ن م ير للكث ور الجمه ارة إث دف به
ى عل المعرض اشتمل كما وجغرافيا٬ً زمانياً تواجدها أماكن على التعرف إلى باإلضافة

للطيور الصور التقاط على يساعد الذي المستخدم٬ واللباس والمعدات  .التجهيزات
 

نوعية لطيور صورا المعرض  ضم
بينها ومن المملكة  :في

 

الرأس صفراء  ذعرة
شجر  جشنة
عربي  أبلق

المخططة الموشاة دخلة كبيرة قصب  هازجة
زرقاء صخور  سمنة

أسود  زرزور
أوروبي  برقش

أرقط ذباب  صائد
الصدر أحمر الذباب  خاطف

آسيوية صحراء  هازجة
الرأس منتري  دخلة

 

الحنجرة بيضاء  دخلة
الذيل أحمر  صرد
الظهر أحمر  صرد

تركستاني الذيل أحمر  صرد
صغير رمادي  صرد
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مقنع  صرد
الزور  زرقاء

 

صغير  غطاس
صغير  بلشون
ليل  بلشون

بلطيقي  نورس
المنقار مستدق  نورس

شمالي  أطيش
الذيل أبيض  عقاب

 العقاب
الكبير  الغاق
روبيل  حباك

الرأس بيضاء  دخلة
 

الخدد أبيض  بلبل
شائع  سنونو

أوروبي  وروار
أخضر  وروار

الرأس رمادي  رفراف
أبقع  رفراف
شائع  دراج

أرجوانية ماء  دجاجة
 كرسوع

كبير  غاق
الذيل حمراء  شولة
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لتاريخ الصحفي 11/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الحياة«عنوان األخضر5500تزرع»علوم الحزام مبادرة ضمن شتلة

الخبر الخبراالثنين-18/03/2019-11/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد18529العددالكاتب 1تكرار

الحياة« الحزام5500تزرع»علوم مبادرة ضمن شتلة
 األخضر

 

شتلة ماليين خمسة زراعة تستهدف  المبادرة

  "الرياض"-الرياض

ال أعم ي٬ الماض بوع األس الل خ عود س ك المل ة بجامع اة الحي وم لعل عودية الس ة الجمعي ذت نف
ام ع ة لغاي شجرة ن ماليي خمسة لزراعة تهدف تي وال األخضر٬ الحزام مبادرة ضمن التشجير

الماضية2030 أسابيع الثالثة خالل التشجير أعمال في شارك حيث ة٬1600 وطالب طالب
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وتمت ة٬ العالمي األوسط الشرق دارس وم وم العل دار دارس وم ة األهلي السالم دار دارس م من
مخرج1600زراعة في  .بالرياض13ومخرج8ومخرج4شتلة

 

د اة الحي وم لعل السعودية ة الجمعي إدارة س مجل رئيس عارف٬.وأوضح عبدالواحد ن ب راهيم إب
ا م مع ق يتواف ذا وه دارس٬ الم الب ط مشاركة تستهدف ة الوطني األخضر الحزام ادرة مب أن ب

ن األمي ده عه وولي الشريفين الحرمين خادم حكومة إليه هللا-تسعى الحس-حفظهم ز تعزي ي ف
الخضراء الرقعة نطاق وتوسيع بالمملكة الزراعي القطاع لتنمية تهدف كما النشء٬ لدى  .البيئي

 

د بحسب ادرة المب تستهدف أو.كما شجرة زرع ب بالمساهمة ام ق رد ف ل ك اسم وضع عارف٬
تلة الش م ورق م االس ا عليه ة معدني ة بقطع تلة ش كل زرع ب ام ق ن م اسم ق توثي م يت ث بحي ثر٬ أك
ادرة للمب ي اإللكترون ق التطبي سيسهل كما ومستمر٬ دائم بشكل الشتلة على تعليقها ويتم وموقعها٬
في يسهم ا مم رته٬ أس راد أف أحد أو ه في ا زراعته م ت تي ال ا موقعه ة معرف الشتلة صاحب على

القادمة لألجيال النباتي الغطاء على المحافظة ثقافة  .غرس
 

دمون يتق وم للعل ة الجمعي ي ف ه بأن اة٬ الحي وم لعل السعودية ة الجمعي إدارة س مجل رئيس وأضاف
م اإلدارة دير م ادة بقي للحدائق٬ ة العام اإلدارة ب ة ممثل اض الري ة منطق ة ألمان دير والتق .بالشكر

م كر بالش ويخصون اني٬ القحط د محم ن ب ى.حسين عل واردي الب دالعزيز عب ن ب دالرحمن عب
للمبادرة الكبير  .دعمه

 

بلغت األخضر الحزام مبادرة ضمن اآلن حتى زراعتها تم التي الشتالت عدد أن 5500يذكر
العام خالل شتلة ماليين خمسة زراعة المبادرة وتستهدف  .2019شتلة٬
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لتاريخ الصحفي 11/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الماشيةعنوان مربي حضائر الوقائيةلدى عملياته يواصل بابها والزراعة والمياه البيئة وزارة .مكتب

الخبر الخبراالثنين-18/03/2019-11/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2550العددالكاتب 1تكرار

الوقائيةلدى عملياته يواصل بابها والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب
الماشية مربي  .حضائر

 

عسير مشافي/صحيفة  /يحيى
ي الفن اده بقي دع المتص وادي ال ى لحم رض الم ل نواق ة لمكافح ي االرض رش ال رق ف ت تابع

دى/المختص ل ه دوري بصفه ردوم ة عقب ي ف ائي الوق رش ال ات عملي القحطاني موسى مبطي
الحيوانية الثروه قسم رئيس من مباشرة وبمتابعة الماشية مربي  .حضائر

 

م بابها والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب مدير تواصل/واكد بضرورة ني الويم حسن عبدهللا
م بياناته ادراج م ليت ا ابه ب بمكت ة الحيواني ثروة ال م قس دى ل اتهم بيان وتسجيل ي المواش اصحاب

لهم الخدمه  .وتقديم
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لتاريخ الصحفي 11/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الطيور:»البيئة«عنوان استيراد حظر استمرار وراء الشتاء

الخبر الخبراالثنين-18/03/2019-11/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد16712العددالكاتب 1تكرار

الطيور:»البيئة« استيراد حظر استمرار وراء  الشتاء

 
 
 
 

الطوالني  الدمام-سلطان

ور طي استيراد عن الحظر ع رف عن ا إعالنه عدم سبب والزراعة والمياه البيئة وزارة أرجعت
الماضية األيام خالل الخارج من باالستيراد والمربين للتجار والسماح ا-الزينة متوقع ان ك -كما

ور الطي زا إنفلون يروس ف لنشاط ملحوظة بزيادة يتسم الذي الشتوي٬ المناخ في)H5N8(إلى
الفترة هذه خالل المخاطر نسبة وارتفاع  .العالم

 
د بالوزارة الرسمي المتحدث باستمرار.وأكد الصحي الوضع تتابع الوزارة أن الخيل أبا عبدهللا

ابة اإلص االت ح ن ع الم الع دول ن م ارات إخط ن م ا يرده ا م ذلك وك ارج٬ والخ داخل ال ي ف
ور الطي زا إنفلون يروس على)H5N8(بف اء وبن ٬ حة الص ة منظم خالل من الضراوة عالي

ع جمي من باالستيراد فقط يسمح أنه إلى مشيرا إصابة٬ لديها تكون دولة ألي الحظر مباشرة ذلك
م ول ة٬ الوبائي االنتشارات حسب المحظورة للدول الوزارة قائمة في مدرجة تكون ال التي الدول٬

ابقة س ابة إص االت ح ة أي جل ة.تس العزيزي وق س ي ف رت ظه تي ال زا٬ اإلنفلون االت ح ن وع
ائال ق ل الخي ا أب أوضح الداجنة٬ الطيور طريق عن المنصرم العام خالل وزارة:بالرياض ال إن

ة زين كانت سواء الطيور ببيع الخاصة األسواق لتنظيم والقروية البلدية الشؤون وزارة مع تعمل
زا إنفلون رض م أن دا مؤك المة٬ الس ايير مع ع ورف ا به اطر المخ ل تقلي دف به ك وذل ة٬ داجن أو
غيرة ص ة زين ور طي ت كان واء س ور الطي ع جمي بر ع ل وينتق يب يص راوة الض الي ع ور الطي

والنعام والبط الدجاج مثل داجنة أو  .كالعصافير
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لتاريخ الصحفي 11/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر يزرعونعنوان الرياض الوطني40أيتام حريمالء منتزه في شتلة

الخبر الخبراالثنين-18/03/2019-11/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

يزرعون الرياض الوطني40أيتام حريمالء منتزه في  شتلة
 

 الرياض-التحرير

ة٬ االجتماعي ة والتنمي ل العم وزارة ي فرع ن بي اون التع ة اتفاقي ن م ى األول ة المرحل ت انطلق
ارة بزي السبت٬ أمس الرياض٬ بمنطقة والزراعة والمياه البيئة دار28ووزارة اء أبن ن م ا يتيًم

ة وزراع ني الوط ريمالء ح تزه لمن اض بالري ن للبني ة االجتماعي ة اء40التربي أنح ي ف تلة ش
ؤولية المس إدارة ديرة وم يالي الس ف يوس ة بالمنطق ل العم رع ف ام ع دير م اركة بمش تزه٬ المن

الجهتين منسوبي وبعض المبارك وفاء بالفرع  .المجتمعية
 

استمع ث حي ة٬ والترفيهي واإلنشادية ة التعريفي رات الفق ن م د العدي ى عل الزيارة برنامج واشتمل
ائد القص ن م مجموعة ام األيت ض بع دم وق ه٬ وأجزائ تزه المن اريخ ت ن ع واٍف رح ش ى إل د الوف
م ث واهتمام٬ رعاية من يجدونه ما كل على والمسؤولين للوطن والعرفان الشكر وكلمات الوطنية
والحركية الرياضية األلعاب وبعض المناسبة بهذه أقيم الذي الحر المرسم في للمشاركة  .انتقلوا

 

ا فيه الغزالن واع أن ى عل وا وتعرف تزه المن ل داخ الغزالن ة محمي ي ف ع الجمي ول تج ك ذل د وبع
ة البري ة البيئ ل تأهي إلعادة ات والمحمي المنتزهات ذه ه إنشاء ي ف البيئة وزارة وجهود وأسمائها
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ثرواتها على  .والمحافظة
 

فرع لمدير والتقدير الشكر دروع السيالي٬ يوسف العمل٬ فرع عام مدير سلم الزيارة٬ ختام وفي
ن٬ الجهتي من ارة الزي م تنظي عن المسؤولين وبعض الفراج ماجد والزراعة والمياه البيئة وزارة
قل ص ي ف برامج ال ذه ه ل مث ة أهمي ى عل دًدا مش تقبال٬ االس اوة وحف يافة الض رم ك م له اكًرا ش
وزرع المجتمع ب م ودمجه ديهم ل التواصل ارات مه ة وتنمي ام األيت فئة من الوزارة أبناء شخصية
ى عل ا قطاعاته ة بكاف وزارة ال حرص دًا مؤك نفوسهم٬ ي ف الحنيف اإلسالمي دين ال ومبادئ قيم

ة لرؤي ة الداعم راكات الش ذه ه ل مث تقطاب ن2030اس بي ل التواص ز تعزي ى إل دعو ت تي ال
ة برعاي مولة المش ات الفئ ى عل دة والفائ النفع ب ود يع ا م ل لك الح المص ادل وتب ة الخدمي ات الجه

الجنسين من  .الوزارة
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لتاريخ الصحفي 11/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المكرمة68مصادرةعنوان مكة منطقة في المحلي والفحم الحطب من طناً

الخبر الخبراالثنين-18/03/2019-11/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

المكرمة68مصادرة مكة منطقة في المحلي والفحم الحطب من  طناً

 

العتيبي  جدة-وائل

اتصادر كمي الماضية ترة الف خالل المكرمة ة مك ة بمنطق والزراعة اه والمي البيئة وزارة فرع
ي المحل الحطب كمن وذل ة المنطق ي ف وزارة ال ب مكات ا به قامت تي ال ة الميداني الجوالت اء أثن

الطبيعية والموارد البيئة على للحفاظ الرامية وأنظمتها الوزارة جهود  .ضمن

ن ب سعيد دس المهن ة المكرم ة مك ة بمنطق والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير وأوضح
حوالي بلغت والمصادرة المضبوطة الكميات مجموع ان الغامدي هللا  .طنًا68جار

ن م ادر المص ب الحط ة كمي الي كالت ي أول26وه اد ى1440جم ب4إل 1440رج
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ب تقدر فقط٬وفي10هجرية واحد ه مركب ة المخالف ات المركب وعدد المقدسة العاصمة في طن
المصادرة ب الحط ة كمي ذة القنف ي8محافظة المحل م الفح ة وكمي ن ات4ط المركب دد وع طن

المصادرة2المخالفة الحطب كمية الكامل محافظة وفي و٬8 وفي12طن محلى٬ فحم كيس
تقدر المصادرة الحطب كمية خليص ب7محافظة در تق المصادر الفحم وكمية طن12طن

المخالفة السيارات الطائف3وعدد محافظة وعدد2مركبات٬وفي 4٬طن ة مخالف ات مركب
ادرة المص ب الحط ة كمي م اض ة محافظ ي ب1وف الحط ة كمي ة الخرم ة محافظ ي وف ٬ ن ط

ي حوال ادرة محافظة3المص ة٬وفي مخالف ات مركب س خم وعدد ى محل م فح طن ص ون طن
و5الجموم الحطب من عدد4طن و المصادر المحلي الفحم من وفي3طن مخالفة٬ مركبات

الليث وعدد3محافظة المصادر المحلي والفحم الحطب من مخالفة3طن  .مركبات

المقبوض ات والمركب الطن ب المصادرة الحطب كميات عدد عن البيان هذا أن هللا الجار وأشار
تاريخ من وحتى26عليها األول ًا4جماد مخالف بر يعت األشجار قطع أن ى عل دًا مؤك رجب

وقطعها منها االحتطاب تحظر التي والغابات المراعي  .ألنظمة

من والحد والحراجي٬ الرعوي بشقيه ة بالمملك الطبيعي اتي النب الغطاء ى عل حفاظًا ك ذل يأتي
الصادر ات والغاب المراعي نظام ع م يًا وتمش دهوره٬ وت ه في لبًا س رت أث التي االحتطاب ظاهرة

م رقم الملكي التنفيذية29/10/1425وتاريخ55/بالرسوم والئحته  .هـ

ي ف ع المجتم راد الف ئي البي الوعي عف ض ى عل ل دلي بوطه المض ة الكمي أن هللا الجار اف وأض
المنطقة في البريه االشجار واجتثاث النباتي الغطاء  .تدمير

كافة والمقيمين بالمواطنين الوزارة الطبيعي٬وتهيب النباتي الغطاء على الحفاظ في التعاون
المحلي٬ والفحم الحطب ونقل بيع أو والشجيرات باألشجار واإلضرار االحتطاب وعدم

تدهور عن المجتمع ومسؤولية دور على مشددًا منهما٬ والمستورد المناسبة البدائل واستخدام
النباتي والغطاء والبيئية الطبيعية الحد,الموارد في للمشاركة الجميع جهود تكامل أهمية مؤكدًا

ذلك في الجهود وتظافر المشروع غير االحتطاب ممارسات .من
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لتاريخ الصحفي 11/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الوطنية«عنوان إلى»المياه الخبر محافظة في المحالة المياه تغطية نسبة رفعت ذاتية خطة %82تطبق

الخبر الخبراالثنين-18/03/2019-11/07/1440تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد9289العددالكاتب 1تكرار

الوطنية« في»المياه المحالة المياه تغطية نسبة رفعت ذاتية خطة تطبق
إلى الخبر  %82محافظة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الخبر محافظة جنوب أحياء إلى المحالة المياه ضخ بدء الوطنية المياه شركة -الخزامى(أعلنت
ة-التعاون-الواحة-النورس السيح-الماسية-التحلي ن األنابيب-عي غرب وب )بغلف-جن

بنحو تقدر يقارب11.5بكميات ما وتغطية يوميا٬ مكعب متر من19ألف مربع متر مليون
اإلدارة ني تب د بع ك وذل اج؛ اإلنت قطاع من ة اليومي ات الكمي في زيادة أي دون العقارات مساحة

الخبر محافظة جنوب أحياء في وتنظيمية توسعية ذاتية  .خطة
ة المنطق في المياه لخدمات العامة اإلدارة عام مدير الشراري دبشي بن حمدي المهندس وأوضح

قطره رئيس خط إنشاء مشروع من اء االنته ب عق جاء الضخ أن ة600الشرقية٬ بتكلف م مل
المالحة11 المياه لتحلية العامة للمؤسسة التابع اإلنتاج لقطاع الناقل بالخط ربطه تم لایر مليون

الخزان ن م التسعة اء لألحي ة العام بكة للش ة الخدم إيصال ي ف يقية التنس ا بجهوده أسهمت تي ال
ارب يق ا لم اه المي ات كمي دفق ت ي ف أسهم ه أن ا مبين الخزامى٬ حي في نسمة60التشغيلي ف أل

خه ض م يت ا فيم ر تؤث وال بكة٬ الش ي ف ة العام غوط الض ع م الءم تت بة مناس غوط وبض يابية بانس
الخبر محافظة في األخرى  .لألحياء

 
غيلية تش ار آب ع أرب ن م ذى تتغ ابق الس ي ف ت كان عة التس اء األحي أن راري الش دس المهن ن وبي

بنحو تقدر لمدة11بكميات يوميا مكعب متر بينما24ألف يوميا٬ الواحدة للبئر تشغيلية ساعة
على حاليا تتغذى للشرب11.5٬أصبحت الصالحة المحالة اه المي من ا يومي مكعب متر ألف
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من الخبر محافظة ي ف المحالة بالمياه المغطاة الجغرافية الرقعة بذلك ة69.5لترتفع المائ ي ف
المائة82إلى  .في
 

ر الخب محافظة وب جن المحالة المياه وصول من المستفيدة والمنشآت العقارات عدد أن وأوضح
غ ارب3265تبل يق ا م ا يقطنه أة ي60منش ف ات مخطط عة تس ى عل وزعين مت مة نس ف أل

خالل من ار لالختب خاضعة وكانت أيام٬ عدة منذ بدأت الضخ عمليات أن مؤكدا الخبر٬ جنوب
اس وقي ات عين بأخذ وذلك الحي٬ أنحاء جميع في نقاط عدة من والتأكد الضغوط٬ معدالت قياس
ي ف يرا كب دا جه بذلت التي والفنية الهندسية الفرق خالل من للشرب صالحيتها من والتأكد نسبها
بضخ والتعويض ار اآلب ى عل الطلب اف إيق ى إل أفضت تي ال ة٬ الفني المتطلبات وتجهيز التنظيم

المحالة  .المياه
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لتاريخ الصحفي 11/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الزراعيةعنوان التنمية الزراعي50:صندوق القطاع لدعم المقدمة القروض قيمة لایر مليار

الخبر الخبراالثنين-18/03/2019-11/07/1440تاريخ الزراعيةتصنيف التنمية صندوق أخبار

الرصد16972العددالكاتب 1تكرار

الزراعية التنمية لدعم50:صندوق المقدمة القروض قيمة لایر مليار
الزراعي  القطاع

 

حسين-جدة  :عبدالقادر

قضايا حل ى عل الصندوق حرص السهلي٬ فهد منير الزراعية التنمية لصندوق العام المدير أكد
ى عل ندوق الص رص يح تي ال رة المباش اءات اللق الل خ ن م ي الزراع اع القط ي ف تثمرين المس
وف والوق ا٬ عليه الحصول ة وكيفي دة الجدي المنتجات ا ومنه المقدمة المنتجات لتوضيح تنظيمها

طريقهم تعترض قد التي المعوقات  .على
 

مع اون بالتع ة المكرم ة بمك الصناعية التجارية الغرفة نظمتها التي العمل ورشة خالل ذلك جاء
هدت وش تثمرين٬ والمس ال األعم ال ورج يدات س من دد ع ور بحض ة الزراعي ة التنمي ندوق ص

الصندوق مسؤولي عنها أجاب التي القضايا من العديد حول مفتوحًا  .نقاشًا
 

ن م ثر أك ذ من ه خدمات دم يق ل ظ الصندوق أن هلي الس ح قروضًا55وأوض ا خالله دم ق ًا عام
اوزت ام50تج ع ة نهاي تى ح لایر ار أن2018ملي داً مؤك ة٬ زراعي مجاالت دة ع ملت ش ٬

من د للعدي يرة كب إنتاجية معدالت بتحقيق الزراعي بالقطاع النهوض في بفاعلية ساهم الصندوق
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ر٬ اآلخ البعض ي ف ة الغذائي وة الفج وتقليص ها٬ بعض ي ف ذاتي ال اء لالكتف ول والوص المنتجات
الزراعي القطاع اقتصاديات ورفع المحلي٬ الناتج زيادة في ه.والمساهمة مخاطبت خالل وأشار

قدم الصندوق أن ا40الورشة قيمته تجاوزت المكرمة مكة منطقة في قرض ار2.6ألف ملي
منها الزراعي٬ القطاع لتمويل دواجن1.1٬لایر ال قطاعات ي ف الزراعية للمشاريع لایر مليار

ان٬ الروبي اج وإنت د٬ التبري تودعات ومس ة٬ المحمي وت والبي ول٬ والعج ام األغن مين وتس ة وتربي
عن فضًال األسماك٬ اج1.4وصيد وإنت النحل ة تربي ومجاالت ة٬ العادي للقروض لایر ار ملي
المبردة والسيارات  .العسل

 

العمل«:وأضاف تشمل تي ال استراتيجيته أهداف تحقيق على العمل عاتقه على الصندوق أخذ
اطق٬ للمن النسبية يز الم حسب ذائي الغ األمن تحقيق في يساهم بما الزراعي القطاع تمويل على
ات التقني تخدام اس م ودع ة٬ الطبيعي وارد الم تدامة اس ى عل اظ الحف ع م ة٬ الريفي ة التنمي ر وتطوي

ن م ا تمويله بة نس ع برف ة ى%50الحديث ي%70إل ف ة المتمثل تهدفة المس ات القطاع ي ف
المائي واالستزراع المحمية٬ والبيوت الدواجن٬  .»قطاع

 

ة٬ الزراعي ة التعاوني ات الجمعي م دع ل تغف م ل ندوق الص تراتيجية اس أن ى إل هلي الس ت ولف
من د العدي الصندوق أطلق اإلطار هذا وفي المساندة٬ والخدمات المنتجات توفر التي والمشاريع
ع م يق وبالتنس الصندوق أن يفاً مض القطاع٬ دم تخ تي ال دة الجدي والمنتجات ة االئتماني الخدمات

غ مبل والزراعة والمياه البيئة ة3وزارة الزراعي ة التنمي امج لبرن المساند ل للتموي لایر ارات ملي
دشنه والذي المستدامة صغار-مؤخرًا-الريفية دعم يتضمن ذي وال الشريفين٬ الحرمين خادم

عام حتى واعدة قطاعات ثمانية وفي الماشية٬ ومربي والصيادين والمربين 2025المزارعين
امج برن م دع ي ف الصندوق اركة ومش قطاع)صياد(٬ ر لتطوي الوطني امج البرن ن ع ق المنبث

باب للش ل عم رص ف اد إليج ة الهادف ندوق الص تراتيجية اس ق تحق ا وجميعه مكية٬ الس ثروة ال
ة البيئ ة وحماي ماك األس وارادات ص وتقلي احلية٬ الس ة الريفي اطق المن ة تنمي ي ف اهمة والمس

 .البحرية
 

مجلس عضو أكد والمستثمرين٬ الزراعية التنمية صندوق وفد وأعضاء برئيس ترحيبه وخالل
بمختلف ة المكرم مكة غرفة اهتمامات أن الثقفي عابد عبدالرحيم نبيل المكرمة مكة غرفة إدارة
ورجال سيدات من منتسبيها على للتسهيل كبير تحدٍّ أمام تضعها والخدمية االقتصادية القطاعات

ة المملك ة رؤي ررات لمق ًا تحقيق ة التنمي ة بعجل اء لالرتق ة«وزاد.2030األعمال ألهمي نسبة
إدارة الطرفين٬ ن بي اء اللق ذا ه أتي ي للمستفيدين٬ الزراعية التنمية صندوق يقدمها التي الخدمات
د بالفوائ والخروج األفكار لطرح المكي والصانع التاجر بيت مظلة تحت والمستثمرين الصندوق

المستهدفة للقطاعات  .»المرجوة
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لتاريخ الصحفي 11/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيطريةعنوان والصيدليات للعيادات التمويل طلبات استقبال في يبدأ بتبوك الزراعية التنمية صندوق

الخبر الخبراالثنين-18/03/2019-11/07/1440تاريخ الزراعيةتصنيف التنمية صندوق أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

التمويل طلبات استقبال في يبدأ بتبوك الزراعية التنمية صندوق
البيطرية والصيدليات  للعيادات

 

 
 واس-تبوك

القروض ل تموي ى عل الحصول ات طلب استقبال ي ف وك تب ة بمنطق الزراعية التنمية صندوق بدأ
المعتمدة التمويل معدالت وفق البيطرية والصيدليات والمتنقلة الثابتة البيطرية للعيادات  .العادية

 
س حن ن ب دالرحمن عب دس المهن وك تب ة بمنطق ة الزراعي ة التنمي ندوق ص ام ع دير م ح وأوض
تثمارية االس اليف التك ل تموي ي ف ندوق الص اهمة مس ى عل وم تق امج البرن رة فك أن بي العتي
ة البيئ وزارة ل قب من والمرخصة ة البيطري المجاالت بعض إلنشاء ة عادي بقروض والتشغيلية
ة الحيواني ثروة ال ى عل ة المحافظ ي ف اهم تس تي وال ة البيطري دمات الخ ديم لتق ة والزراع اه والمي
مجال في للشباب العمل فرص وتوفير القطاع لهذا الالزمة البيطرية الخدمات توفير إلى وتهدف
اع لقط االقتصادية اءة الكف ع ورف ة الحيواني المنتجات ودة وج سالمة مان وض ة البيطري أة المنش

الحيوانية  .الثروة
 

اه والمي ة البيئ وزارة ن م رخص م ون يك أن ب يج اط النش أن ى إل بي العتي دس المهن ار وأش
اج اإلنت خريجي أحد أو ب طبي مساعد أو بيطري طبيب القرض على المتقدم ويكون والزراعة

ي االلكترون ع الموق ارة زي ى إل دمين المتق اً داعي ي٬ )https://adf.gov.sa(الحيوان
التمويل طلبات وتقديم الشروط على  .واالطالع
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لتاريخ الصحفي 11/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عربي"عنوان المياه"وزاري أزمة لبحث

الخبر الخبراالثنين-18/03/2019-11/07/1440تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد20417العددالكاتب 1تكرار

عربي" المياه"وزاري أزمة  لبحث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هللا عبد  القاهرة–رضوي

 

ن ع ة٬ العربي دول ال ة لجامع ام الع ن األمي ط الغيـ و أبـ د أحمـ ن أعل
رب٬ الع ة والزراع ري ال وزراء ل ترك مش اع اجتم أول افة استض
ا إدراك تعكس ة هام خطوة يعد االجتماع هذا أن مؤكدا المقبل٬ أبريل
يقا وتنس د للجه تضافرا تلزم تس التى المائية٬ للمسألة المركبة للطبيعة
ة الخامس دورة ال ال أعم الل خ س أم ه كلمت ي ف ك ذل اء ج ل٬ للعم
قضية أن موضحا بالقاهرة٬ للمياه العربي للمجلس العمومية للجمعية
ى عل ي العرب التنسيق تلزم تس تراتيجية واس ية سياس اٌد أبع ا له اه المي

ط الغي و أب ال وق تويات٬ المس ى ل«أعل بك اه٬ المي ية قض ت زال ال
 .»أبعادها
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لتاريخ الصحفي 11/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األزمة»برق«عنوان مياه..ترصد بال بصبيا والنجوع الحسيني قرى

الخبر الخبراالثنين-18/03/2019-11/07/1440تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد2842العددالكاتب 1تكرار

األزمة»برق« مياه..ترصد بال بصبيا والنجوع الحسيني  قرى

 
 

عداوي-عداد-تقرير  صبيا-شائع

من يقرب ا م ى إل اه٬ المي ع م صبيا٬ ة مدين شرق الواقعة الحسيني؛ رى ق أهالي معاناة تتواصل
ثرة ك من رغم ال ى عل شيء٬ ير يتغ م ل الطوال السنوات تلك مدى وعلى الزمن٬ من عقود ثالثة

 .الشكاوى
 

المياه  :انقطاع
قراها عدد يبلغ والتي مشلحة بلدة من النجعي٬ محمد المواطن لـ26وقال نعاني“إننا:”برق”٬

من ثر أك منذ المياه انقطاع صالحة7من غير مياهه أن ع م ديم الق المشروع ن م ك وذل أشهر
من شهر بعد ولكن إصالحها م وت ترة ف ل قب ت تعطل ث حي تتعطل رارًا وم لحموضتها للشرب

من أكثر منذ يومنا حتى ومازالت تعطلت  .”أشهر7إصالحها
 

اف ي“وأض ن:”النجع وم دًا ج ديم ق روع المش ذا ه دم34أن يخ روع والمش ثر٬ وأك ام ع
ر??فقط بأكث السكان عدد در يق ث حي اآلن ل مث ليس سنة٬ وثالثون أربعة قبل والعدد بالمائة٬
نسمة10من  .”آالف
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ابع ا:وت تمديده م ت تي ال دات التمدي دا ع خ تض اه مي د اليوج ة التحلي اه مي روع مش وص بخص
ذ من لكن ا قريتن ي ف إستراتيجية ات خزان وإنشاء عامين من ثر أك من وذلك العدادات٬ وتركيب

المشروع يشتغل لم الحين  .ذلك
 

المياه  وعود

األهالي ان أذه يطارد ذي ال والزحام اة المي وزارة وعود ة مطرق بين واألهالي الحين ذلك ومنذ
و ماء صهريج حجز في رغبتهم الصيف٬عند فصل خالل المشكلة يكونتفاقم ذي ال ت الوق ي ف

المياه صهاريج لقلة وذلك مستحيل٬ شبه ماء صهريج على المواطن حصول  .فيه
 

ل العط ترات ف ي ف ا وخصوًص كانية؛ س ة كثاف هد تش ا قريتن أن الم٬ س واطن الم د أك ه٬ جانب ن م
خدمات ذ لتنفي ة الالزم دابير الت ذ أخ اه المي رع ف ن م ب تتطل األجواء رارة وح اد٬ األعي ومواسم

للمواطن  .أفضل
 

تكبدهم:”سالم“وأردف من للتخفيف اه مي بصهاريج اه المي بضخ جازان مياه إدارة من نطلب
ة التحلي اه مي مشروع تشغيل ذا وك والعجزة٬ واأليتام واألرامل الفقراء فيهم حيث مادية؛ تكاليف

القديم المشروع وعطل خلل وإصالح معاناتنا وإنهاء  .سريعًا
 
 

مرتفعة الصهاريج  أسعار
 
 

ى إل ل يص ت الواي عر س أن ين٬ حس ي يح واطن الم ر ذك ياق٬ الس ذات ي ا100وف وأحيانً لایر
ى إل ل هاريج150يص الص ى عل اآلن ادهم اعتم أن ا مبينً ات“٬ حابها”الوايت أص ل جع ا مم ؛

من اه المي ون يجلب م أنه ى إل افة إض األسعار٬ ع ورف الظروف يستغلون دين الواف من ومعظمهم
وغيرها..!األودية الضنك وحمى باألمراض مهددون أصبحنا  .لقد

 

ال”يحيى“وتعجب ا٬ إطالق مياه عندهم يوجد ال أنه علمًا بالدفع؛ تطالبهم فواتير تصلهم أنه من ٬
ذلك؟ يحصل كيف متسائًال تحلية٬ وال قديم  !.مشروع

 

األخرى رى الق من ال ح بأحسن ليسوا م فه ا وغيره والوحاشية دمي والك الحسينية رى ق ي وف
تغل يش م ول امين ع ن م ثر أك ذ من ا تركيبه م ت ة التحلي اه مي روع مش دادات فع ا٬ وقراه لحة كمش

 .المشروع
 

األهالي وناشد بالصهارج٬ ا لقران اه مي أمين بت ل تكف ة المنطق ير أم سمو إن شريف٬ محمد وقال
لقراهم المياه وضخ معاناتهم بإنهاء جازان ومياه المنطقة وأمير الوزير  .معالي
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لتاريخ الصحفي 11/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر رنية"عنوان بعمق"مدني بئر في غرق مواطن جثمان أثلة30ينتشل بمنطقة مترًا

الخبر الخبراالثنين-18/03/2019-11/07/1440تاريخ الحوادثتصنيف

الرصد2830العددالكاتب 1تكرار

رنية" بعمق"مدني بئر في غرق مواطن جثمان بمنطقة30ينتشل متًرا
 أثلة

الشرطة مع بالتنسيق الحادثة في تحقيقاتها تواصل المختصة  الجهات

 

العصيمي  رنية-هادي

في ئر ب ي ف سقط أن بعد لمواطن يعود غريق جثمان رنية بمحافظة المدني الدفاع فرق انتشلت
ة أثل ة والدهم.منطق أن ب دون يفي أشخاص حضور عن ة ترب ة محافظ شرطة تبلغت وتفصيالً؛

ا عنه د تبع تي وال ة٬ رني لمحافظة التابعة أَثَلَة بمنطقة بئر داخل باشر50سقط ا فيم شماًال و كيل
ان جثم انتشال م وت ئر الب ي ف واطن الم رق غ ح واتض أمس٬ اء مس الغ الب ع موق دني الم دفاع ال

ن م ا قطره ئر ب ن م ى متوف ق ى7الغري ق10إل وعم ار اه40أمت مي وب ومنس تًرا 30م
تًرا مع.م يق بالتنس ك وذل المختصة٬ ات الجه ل قِب ن م ة الحادث ي ف ة جاري ات التحقيق ت زال ا وم

رنية لمستشفى المدني الدفاع قِبل من نقله تم الذي الجثمان٬ ذويه استالم يجري فيما  .الشرطة٬
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لتاريخ الصحفي 11/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المياهعنوان استهالك لترشيد الوطني البرنامج

الخبر الخبراالثنين-18/03/2019-11/07/1440تاريخ اإلعالناتتصنيف

الرصد6744العددالكاتب 1تكرار
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