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الخبر تفاصيل

الخبر والخصخصةعنوان االستثمار عبر المياه استدامة جوانب بحث يواصل السعودي المياه منتدى

الخبر الخبرالثالثاء-19/03/2019-12/07/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 16تكرار

جوانب بحث يواصل السعودي المياه منتدى
والخصخصة االستثمار عبر المياه  استدامة

 

 واس-الرياض
ال وأعم ات فعالي ي التوال ى عل اني الث وم للي لت دى"تواص المنت

للمياه وان"السعودي بعن والزراعة والمياه البيئة وزارة تنظمه الذي
تدامة" مس تدامة..مياه مس ة ر"لتنمي وزي الي مع أمس ه أطلق ذي ال ٬

ن عبدالمحس ن ب دالرحمن عب دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ
 .الفضلي
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ة المتمثل البارحة٬ ذ من دى المنت ة انطالق ت رافق التي الميزة ومازالت
ددي متع ؤولين والمس براء والخ ن المهتمي ن م ت الالف ور الحض ي ف
تثمار االس وضع ى عل اقهم باتف السيما المياه٬ قطاع في التخصصات
اه باتج ة مهم وخطوة ضرورياً شرطاً وخصخصته القطاع هذا في
الشرط هذا استيفاء أن مؤكدين الحيوي٬ القطاع لهذا االستدامة تحقيق
ى عل دة المعتم املة٬ الش الحديثة اإلستراتيجية بالخطط مرتبطًا سيظل
دى المنت أيام ثاني جلسات ألولى عنوانًا جاءت التي الحديثة٬ التقنيات

بعنوان جاءت اه"التي المي واستدامة اإلستراتيجية ا"الخطط وأداره
اه والمي ة البيئ وزارة ي ف المؤسسي يز والتم ط للتخطي وزارة ال وكيل
ت تمثل اور٬ مح ة ثالث ت تناول إذ اتم٬ ح آل يحيى بن حسن والزراعة

"في للمياه: الوطنية المياه2030اإلستراتيجية قطاع  ".واستدامة

بيعي الس فيصل دكتور ال اه المي ؤون لش وزارة ال ل وكي ,واستعرض
للمياه الوطنية ة2030اإلستراتيجية ورؤي اه٬ المي قطاع واستدامة

وارد الم ي ينم تدام مس اه مي اع قط ى عل ز ترتك تي وال اه المي اع قط
دمات وخ ا آمًن دادًا إم ر ويوف ة البيئ ون ويص ا عليه افظ ويح ة المائي

واالجتماعية االقتصادية التنمية في لتسهم والكفاءة الجودة  .عالية
في تتمثل المملكة٬ في القطاع تواجه التي التحديات أبرز أن وأوضح
تهالك االس ادة وزي ا٬ وتنميته ا إدارته اءة كف عف وض اه المي ح ش
ى عل اد واالعتم ادي واالقتص السكاني و للنم نتيجة اه للمي الحضري
ة وجاهزي ة الخدم مستوى دني وت ة٬ للطاق االستهالك ة كثيف مصادر
ة المالي اإلدارة ي ف ور قص ى إل افة باإلض اطر٬ المخ إلدارة اع القط
المؤسسية اإلصالحات وغياب التجارية٬ األسس على العمل وضعف

 .والتنظيمية

اه للمي ة الوطني اإلستراتيجية أهداف إلى أمن2030وأشار تشمل ٬
ة٬ البيئي تدامة واالس الء٬ العم ة خدم ي ف يز والتم ودة والج داد٬ اإلم

التكاليف وإدارة االقتصادية٬ االستدامة إلى  .باإلضافة
تشمل الوطنية اإلستراتيجية لتنفيذ المقترحة الحلول أن السبيعي وبين
رار الق ذ تنفي خالل من اه للمي الزراعي االستهالك ض تخفي ى (عل

اه٬)66 للمي رة الموف ري ال ات وتقني ات ممارس اد اعتم جيع وتش ٬
ي ف ة القيم ة مرتفع يل محاص اج إلنت راءات اإلج ق تطبي ى إل افة إض
اه المي وق حق ة أنظم ذ وتنفي بية٬ النس يزة الم ب حس بة مناس ع مواق

2



الح وإص اه٬ المي تخراج باس م والتحك ة للمراقب وارد الم ط وتخطي
اني٬ المب ي ف اه المي تخدام اس اءة وكف ري٬ الحض اع القط ي ف ة التعرف

التوعية  .وحمالت
 

ؤون الش اع قط ي ف اء والم اء الكهرب إدارة دير م ار أش دوره ب
ة العربي ج الخلي دول ل اون التع س لمجل ة العام ة باألمان ادية االقتص
س المجل دول ادة ق ره أُق ا م ى إل ار أش يدي٬ الرش د محم دكتور -ال

هللا الـ-حفظهم ا دورته ي ف الخليجية اذ31بالقمة اتخ يخص ا فيم ٬
دى٬ الم دة بعي املة ش ة خليجي تراتيجية إس داد إع باتجاه جادة خطوات
أثيرات والت تراتيجي٬ اإلس زين التخ مل وتش اه المي اع بقط نى تع
ا وثرواته البحر٬ اه مي ة نوعي على التحلية وأنشطة لعمليات المحتملة
ن بي ة المتبادل أثيرات الت ى إل افة إض اخ٬ المن ر تغيّ روف وظ ة٬ الحي
يد ترش ات عملي ى عل د التأكي ع م اه٬ المي اع وقط ة الزراع اع قط
اخ المن ر تغيّ أثيرات وت ة٬ التنموي ات القطاع ف مختل ي ف تهالك االس

معها التكيف وآليات المائية الموارد  .على

بـ المياه لقطاع التنفيذي المدير نّوه جانبه فان"نيوم"من قافين السيد
بعنوان جاءت التي ورقته في اه"توندر المي استدامة إستراتيجية بناء

دة الجدي اطق المن ي ي"ف ف هم حرص دى بم وم"٬ ق"ني تحقي ى عل
تمثل إذ معها٬ يتعاملون التي المياه مصادر إلى مشيرًا المياه٬ استدامة
م اعتماده ى إل يرًا مش م٬ له بة بالنس اه للمي األول المصدر البحر اه مي
ب بجان للشرب٬ صالحًة تكون بحيث المستخدمة المياه لمعالجة خطة
ة الطاق ى إل اه االنتب ًا الفت رى٬ أخ راض أغ ي ف ا منه تفادة االس

في للبيئة"نيوم"المستخدمة صديقة نظيفة طاقة بأنها المتميزة ٬. 

استخدام ادة بإع م نيته عن الطرق%99وكشف بشتى اه المي ن م
ألن ا٬ به اإلضرار وعدم ة البيئ ة حماي لهم يضمن بما المدينة٬ حول
اذ اتخ ى إل يراً مش ا٬ تحقيقه ب الواج دافهم أه م أه ن م د واح ك ذل
ي ف اه للمي ثر أك وارد م ير توف أنها ش ن م رى أخ دابير وت راءات إج
ات بخزان تعينون سيس ب الجان ذا ه ي ف م أنه اً مبين الظروف٬ مختلف
ا منه تفادة لالس ا٬ وحفظه األمطار اه مي تقبال الس صممت وحاويات٬

ة٬"نيوم"داخل المدين سكان لخدمة تخصص أن المنتظر من والتي ٬
في نعّدهم ي"نيوم"الذين ف وم الي فنحن ذا ل وم"أولوية٬ نعكف"ني
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حدوث حال ي ف وإحاطتهم٬ السكان تنبيه من تمّكن تقنية إيجاد على
المنازل داخل المياه أنابيب في شابه ما أو  .عطل

 
س مجل و عض ذي التنفي رئيس ال ا أداره تي ال اش النق ة حلق زت ورك
ز عبدالعزي ن ب دهللا عب دكتور ال والطاقة للمياه البواني بشركة اإلدارة
م تحت تي ال اه٬ المي اع قط ي ف تثمارية االس ب الجوان ى عل يخ٬ الش آل
المهم الحيوي القطاع هذا خصخصة نحو وأكبر أوسع بشكٍل  .االتجاه
المطروحة بالمحاور وإعجابًا إشادًة سجل قد الشيخ آل الدكتور وكان
القطاع ذا ه ي ف املين والع المتخصصين أخذت التي المنتدى هذا في
ذه ه أثير وت اه٬ المي باستدامة تعنى أكبر أهداف باتجاه رحبة آفاق إلى
ة التنمي ح من ي ف دورها ل الشؤون ف مختل ي ف التنمية على االستدامة
ي الت دى٬ المنت في المبذولة بالجهود منّوهاً االستدامة٬ خاصية عموماً
ة العامل ة٬ واألهلي ة الحكومي ات للجه مظلته٬ تحت جمعه في أسهمت
ل تتمث يرة كب مسؤولية ام أم يضعهم ك ذل أن داً مؤك المياه٬ قطاع في
ه ل يضمن ا بم اه المي قطاع لنهضة التنموية القفزات عديد تحقيق في

االستدامة هدف  .بلوغ
دور أن الشيخ آل دكتور ال ن بي ب الجان ذا ه ي ف واطن الم دور وعن
رورة بالض ه ووعي ه إدراك الل خ ن م ك وذل ي٬ أساس واطن الم
عي الس ذا ه ن م األول تفيد المس ه أن يما الس اه٬ المي يد لترش وى القص
ّد يع ذي ال اإلنجاز٬ ن م يمكن ما أقصى إلى به للوصول نطمح الذي

جميعًا مظلتنا للوطن  .إنجازًا
بن عبدالرحمن واالستثمار االقتصادية للشؤون الوزارة وكيل وناقش
اه٬ المي قطاع ي ف التخصيص وخطط تراتيجيات إس الزغيبي٬ محمد
اه المي راكات لش عودية الس ركة للش ذي التنفي رئيس ال اول تن ا بينم
اريع للمش اه المي اع قط ي ف تثمار االس ي٬ القرش د زوي ن ب دس المهن
د محم دس المهن الوطنية المياه لشركة التنفيذي الرئيس وقدم الجديدة٬
القطاع لمشاركة االستثمارية الفرص عن عرضًا الموكلي٬ أحمد بن
ط للتخطي افظ المح ب نائ واستعرض المياه٬ توزيع قطاع في الخاص
دهللا عب دس المهن ة٬ الوطني اه المي ة لتحلي ة العام ة المؤسس ر والتطوي
لمشاركة تثمارية االس الفرص عن ة علمي ة ورق العبدالكريم إبراهيم

المياه إنتاج قطاع في الخاص  ).التحلية(القطاع
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مناطق ع جمي ي ف اه المي مشاريع تخصيص خطط المتحدثون وناقش
اج إنت مشاريع غيل وتش ذ تنفي ي ف الخاص اع القط وإشراك ة٬ المملك
ة٬ التكلف ل تقلي دف به حي٬ الص رف الص ة ومعالج اه المي ع وتوزي
ب٬ والطل رض الع ات دراس ى عل اء بن ع توض ط الخط أن دين مؤك
الدراسات ذه ه وتحدث منطقة٬ كل في المياه مصادر طبيعة ودراسة

المتغيرات6كل على بناء  .أشهر
ي ف دة الجدي ات التقني ول ح اور المح ن م ددًا ع ة الحلق ت وتناول
جيع وتش د٬ المتزاي ب الطل ة تغطي دف به دة٬ الجدي روعات المش
ل عم ضرورة ى إل ن داعي والخاص٬ ام الع القطاعين ن بي المشاركة
ي المحل تثمر المس ن بي راءات واإلج روط الش ق تطبي ي ف وازن ت

المحلي المحتوى وتطوير التوطين لدعم  .واألجنبي
زون المخ ى عل ة والمحافظ ائي الم ن األم أن ى إل اروا وأش
أن دين مؤك وزارة٬ لل تراتيجية اإلس داف األه ن م للمياه اإلستراتيجي
ى عل المحافظة ي ف يرة كب بة بنس هم يس ة التحلي اع قط ى عل يز الترك
اه٬ المي يد ترش رورة ض ى إل ن داعي ددة٬ المتج ير غ اه المي ادر مص

الوطنية الثروة هذه على المحافظة في المجتمع  .ومشاركة

بعنوان الثانية الجلسة ي"وجاءت ف ا ودوره والتشريعات السياسات
المياه استدامة على م"المحافظة تنظي ة هيئ افظ مح الي مع فيها وقدم ٬

ى عل ة للمحافظ امل الش اه المي ام لنظ زدوج الم اج واإلنت اء الكهرب
الشهري٬ د محم بن عبدهللا الدكتور المياه م"مصادر تنظي ة هيئ دور

اه المي تدامة اس ى عل اظ الحف ي ف المزدوج اج واإلنت اء ا"الكهرب فيم ٬
ة البيئ ي ف وزارة ي ف اه المي م لتنظي ة العام إلدارة ل ام الع دير الم ركز
نظام ى عل الشعيبي٬ د محم بن عبدالعزيز الدكتور والزراعة والمياه
أوراق ث ثال اءت وج اه٬ المي ادر مص ى عل ة للمحافظ امل الش اه المي
تدامة اس ي ف ة البيئي ريعات التش دور ًة مناقش ة الجلس ذه ه ي ف ل العم
ة البيئ وزارة ي ف ة البيئي التشريعات إدارة دير م ا فيه أكد التي المياه٬
ق الوثي اط االرتب دى م دي٬ الغام عيد س ن ب ي عل ة والزراع اه والمي
يد ترش ع م يتماشى ا بم ة٬ البيئي بالتشريعات ام االهتم ولزوم بينهما٬
ى عل ة المحافظ ا خالله ن م تي ال ة الفرص ير وتوف اه٬ المي تهالك اس

المياه  .موارد
اون التع ة منظم ي ف ة البيئي االقتصادية الشؤون ي ف الخبيرة وذهبت
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ي المائ األمن ب رف يع ا م ى إل ك دوميني اثلين ك ة والتنمي ادي االقتص
فضل ا فيم اه٬ المي قطاع ي ف تدام مس و نم ق لتحقي ه تمويل وضرورة
زراعة اف إيق رار ق ى عل الضوء ليط تس عبداللطيف محمد المهندس
ا٬ ريه ترة ف وال ط اء٬ الم ن م يرة كب ات كمي تهالكها الس الف٬ األع

يوازي ال الذي ذااألمر ه أن دًا مؤك زراعتها٬ من المنتظر المردود
ت كان تي ال يرة الوف اه المي ات كمي ن م تفادة االس ي ف هم أس رار الق
ر وأكث أهم أخرى محاصيل لري وتحويلها األعالف٬ لري مخصصة

والغذائي االستثماري الصعيد على  .جدوى
 

ي المحل وى المحت أخرى جلسة خالل المنتدى في المشاركون وناقش
يف س ن ب دالحكيم عب دس المهن اول تن ث حي اه٬ المي ات تقني وطين وت
ة٬ المالح اه للمي ة العام ة المؤسس ي ف ي المحل وى للمحت ام الع دير الم
أن داً مؤك اه٬ المي ة لتحلي ة العام ة المؤسس ي ف اه المي ات تقني وطين ت

اج إنت ي ف ت نجح ة ى5.6المؤسس األعل و وه ب مكع تر م ون ملي
و أرامك ركة ش ي ف تريات للمش ام الع دير الم اول تن ا بينم ا٬ً عالمي
ي٬ المحل وى المحت ز تعزي في الشركة جهود اليامي٬ ناصر السعودية
ن توطي ة٬ الوطني اه المي شركة ي ف اإلمداد سلسلة عام المدير وتناول

أنجزت ركة الش أن ًا مبين اه٬ المي شركة في اه المي ات 120.6تقني
خالل صحي وصرف مياه توصيلة و2018ألف و3320م٬ كيل

نحو تراتيجي اإلس الخزن سعات وبلغت إضافية٬ شبكات 1.4متر
ت بلغ اه المي ة تنقي ات محط دد ع أن حًا موض ب٬ مكع تر م ون ملي

ة155.800 البيئ ة معالج ات ومحط ب٬ مكع تر 309.500م
مكعب  .متر

ل العم ة ورش الل خ اه المي راكات لش عودية الس ركة الش دمت وق
وان بعن ة "الخامس اه: المي اريع مش ي ف اص الخ اع القط اركة مش
الصحي ذ٬"والصرف التنفي تحت ة الحالي المشاريع تضمن عرضًا ٬

ام الع الل خ ه تحقيق م ت ا م م تقبلية2018وأه المس ديات والتح م٬
اطر٬ المخ ع وتوزي يص التخص ة هيكل ى إل افة إض ول٬ والحل
تطرح س تي ال اريع والمش ي٬ الماض ام الع ت طرح تي ال اريع والمش

العامين  .2020و2019خالل

6



 

 

 

7



● 

● 
● 

● 

8



● 
● 

● 

 

9



 

 

 

10



 

لتاريخ الصحفي 12/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عودةعنوان من وهل كانت كيف الزراعية مدرجاتنا

الخبر الخبرالثالثاء-19/03/2019-12/07/1440تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

مغرمالكاتب الرصد6745العددسعد 1تكرار

عودة من وهل كانت كيف الزراعية  مدرجاتنا
 

 
 

مغرم  سعد
 

للوراء الزمن بنا عاد لو ذا40ماذا ه من محدد جزء ى إل فسآخذكم ان مك كل ي ف ليس سنة٬
تحديدا قراها أحد وفي تنومة٬ محافظة في المملكة٬ جنوب في معي فكونوا  .الوطن٬

وبال ع الجمي والحصاد٬ زرع وال ريح وال المطر ع م ينتهي ال سباق في ا ومثيالته ة القري ت كان
من يمتلك وع)البهائم(استثناء وتن مسمياتها اختالف على المزارع وكانت احتياجاته٬ يغطي ما

ميد والتس ة بالرعاي دونها يتعه ذين ال حابها ألص ي الحقيق ال الم رأس ي ه ه تنتج ا وم احاتها مس
والزراعة  .والسقي

ة فائق ة فني لوحة تشكل وجنباتها الجبال سفوح وعلى والشعاب األودية بطون في المزارع كانت
و.الجمال ذر الب ات أوق ي ف اس الن اة(وحركة ات)الحِم والحيوان ور الطي من المحصول ة حماي

كانت األجر٬ ب أو ة تطوعي ة جماعي ال أعم من وي يحت ا بم الحصاد ات وأوق ة الطبيعي والعوامل
األرض إنتاج على بالكلية يعتمد الذي األهالي عيش نمط عن  .تعبر

ة٬ ومرجل رزق در ومص ع الجمي ى عل ن عي رض ف ا وكبيره غيرها ص األرض ة زراع ت كان
وأول أثالث٬ أو اع أرب ا فإم محددة٬ تقسيمات أرضه خراج من يجعل الحصيف المزارع وكان

ن م رز فيف و ه ا م ام األقس ك رين(تل الج أو يرين ال)ال تحقيها لمس لم وتس المحصول٬ اة زك
ة األهمي من ة عالي درجة وعلى ذلك بعد يأتي ثم أبدا٬ البيوت ِذر(تدخل يخصص)ال ا م وهو ٬
يمكن فاض وما لالستهالك٬ فيصبح الباقي أما المقبل٬ العام في للبيع)تسعيره(لبذره  .عرضه
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اد حص د عن ام ع ل لك رتين لم يناريو الس ذا ه رر بر(يتك اد)ال وحص ظ القي ي ذرة(ف ي)ال ف
 .الخريف

الي األه تهالك الس ي تكف ا جاوره ا وم تي قري زارع م ت ة%100كان مختلف دار بأق د وتزي ٬
ى الملتق ث حي بيشة٬ وادي إلى السراة جبال من قوافل فتذهب خارجها٬ أو المنطقة داخل فتسوق
من األخرى واالحتياجات التمر ويشترون ّر الُب فيبيعون وب٬ والجن والحجاز لنجد االقتصادي

وخالفه وسالح  .سجاد

الخط ى عل ودخلت ة٬ المملك أرجاء ة كاف لتشمل ة والتنمي ر التطوي د ي دت امت ة الحق ة مرحل في
ت وبات ادات٬ والحص ات والحراث اء الم ع رف دات مول ل مث ة٬ الحديث ة الزراعي واآلالت األدوات
ة٬ الزراعي اآلالت أصبحت الصورة من اآلخر رف الط ى عل لكن متاحة٬ ة الزراعي القروض
ة البانورامي اللوحة تشكل تي ال الضيقة ة الزراعي األشرطة من كثير من أكبر الحراثات٬ خاصة
ا جانب انزوت ف خمة٬ الض راث المح الت عج أة وط ل تحتم د تع م ل تي ال ة الزراعي درجات للم
المنظومة٬ وانفرطت المزرعة٬ جدار على اليدوي محراثه المزارع وأسند اإلنتاج عن وخرجت

رأسماًال زمنا كان أن بعد عبئا أصبح المنزل حالل من  .وجزء

لكن الواجب٬ م بحك د وتك تشتغل ة مجاني ة عامل داً وي اليهم أله دا رف كلون يش انوا ك رى الق اء أبن
م أيديه ت وتحول درب٬ من مزارعهم على لهم يعد لم حتى فشيئا شيئا يسرقهم بدأ الحديث التعليم

ش والمق المحراث ب اك اإلمس ن ريم(م الش أو ل ث)المنج والمثل اص الرص م قل ك مس ى إل
 .والفرجار

ا أكمله در٬ المص ة مختلف ربات ض أثير ت ت تح اوى وتته ل تخت ة المحلي ة الزراع ة معادل دأت ب
والعدس ذرة وال بر ال وب حب فحضرت مصراعيه٬ ى عل االستيراد اب ب ح فت القاضية بالضربة

المحلي اإلنتاج تكلفة لنصف تصل تكاد ال وبأسعار األسواق  .وغزت

بأرضه األرض صاحب يربط أخالقيا واجبا إال التالية المرحلة في الزراعة تعد  .لم

األسئلة بعض طرح إال لي يبق لم كاملة السابقة الصورة عرض  :بعد

ة الجنوبي درجات الم زارع م اء إبق لحة المص ن م ان ك ل وه حدث٬ ا م ب تجن ا بإمكانن ان ك هل
الب والط وظفين للم ماح الس ان باإلمك ن يك م أل داد؟ األج ن م أها أنش ن م ا له أراد ا كم امرة ع
مواسم وب الجن ي فف االقتصادية؟ نشاطاتها في المملكة مناطق من منطقة لكل معينة بخصوصية
ة وخرف ل النخي ح تلقي م مواس ورة المن ة والمدين ة وبيش والقصيم اء األحس ي وف والحصاد٬ ذر الب
شرقا السواحل ي وف لمرعى٬ مرعى من ا ونقله ام األغن شعر جز مواسم الشمال وفي ثماره٬
والعمرة٬ الحج موسم المقدستين دينتين الم ي وف السمك٬ من واع أن لصيد مواسم ك هنال وغربا
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للفصول الطالب دخول فرض اذا فلم موجود٬ التنوع هذا كل وخروجهم7وطالما 1صباحا
الطوال؟ إلى طريف من واحدة نسخة واختباراتهم وإجازتهم  .ظهرا

والحضارية٬ ة الثقافي رى والق دن الم خصوصيات دنا فق ا لكن المتعلمين٬ من أجياال كسبنا لقد نعم
الغرب ألقصى الشرق أقصى من مكربنة نسخة  .وبتنا

الزراعية؟ للتربة وتفكك جبلي تصحر إلى المدرجة المزارع هجر يؤد  .ألم

ن ع م وأل هاب بإس دث تح ي زراع ير خب ديث ح ا أوله ة مختلف ع دواف ال المق ذا ه ة لكتاب اني دع
تمسك من شديد بتعجب أراه ا م ا وثانيه السيول٬ ع م تعوض ال تي ال ة الزراعي التربة انجراف
ن م دد ع ور ظه ا وثالثه ا٬ وغيره ا وكمبودي ين الص ي ف ة الزراعي درجاتهم بم األرز ي مزارع
ي ف الصغيرة لمزارعنا ومالئمة فيه نحتاجها كنا زمن في ستخدمنا كانت التي الزراعية األدوات

الحصاد أو  .الزراعة

صوت ويعود الزراعة٬ ا معه تعود وب٬ الجن وشعاب ة ألودي خضراء بعودة أحلم قلبي كل من
الطبيعية كالموسيقى الزرع فوق  .الرياح
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لتاريخ الصحفي 12/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الطعام«عنوان إلكترونية»سفير سعودية لعبة

الخبر الخبرالثالثاء-19/03/2019-12/07/1440تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

جليدالكاتب بن الرصد16973العددفهد 1تكرار

الشاشة  حبر

الطعام« إلكترونية»سفير سعودية  لعبة

 

جليد بن  فهد

البرامج ع م ياً مُتماش ديا٬ً مُج لوباً أس يعد لم التوعية لغرض والصريح المباشر االتصال
ال المج ي ف تغلين الُمش ى عل رة مبتك دة جدي اليب أس ة ثمَّ ة٬ الحديث ة واإلعالمي التوعوية
الة الرس وإيصال داف األه ق تحقي أجل ن م ا واعتماده ا له اه االنتب والتوعوي التعليمي
ل تفاع ى عل د يعتم ا م و ه وم الي برامج وال اليب األس ك تل م وأه ودة٬ المقص ة التوعوي

رف يع ا م خالل من الخاطئة أفكارهم وتصحيح اعلي«الجمهور التف اإلعالم ذي»ب ال
واالقتناع محدَّدة حقائق اكتشاف بضرورة إقناعهم أجل من تحديداً السن صغار يستهدف
ذا ه ل مث تحدث أن ن يمك تي ال المنَّصات وأهم بها٬ التأثر بعد عنها والدفاع وتبنيها بها

احة كمس تركها يجب ال التي اإللكترونية٬ األلعاب هي والنتيجة تغلة«التأثير ن»مس م
ر التأثي ذات احة المس ي وه ة٬ معين دات أجن من ض ون يعمل ن منتجي أو ركات ش ل قب
ة الوطني ات المؤسس ل قب ن م ًا وتوعوي ًا تعليمي تثمارها اس ب يج ل ب ل٬ والفاع ر المباش

الصحيح  .بالشكل
 

ام للطع ة الخيري ة الجمعي بوع األس ذا ه نت دشَّ دما عن يرًا كث ام«سعدُت ة»إطع بمنطق
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ى عل اظ الحف ة بأهمي ة التوعي ود جه ز لتعزي دف ته ة إلكتروني لعبة أول تطبيق الرياض
تفيدين٬ للمُس يله وتوص ات٬ للنفاي وله وص ع ومن ام ام«الطع الطع فير ة»س لعب ت ليس

ة الخيري ات والمؤسس ات للجمعي جديد تحرك هي بل فحسب٬ مبتكرة إلكترونية سعودية
يلة وس وهي ا٬ً مجان ة الذكي زة األجه تطبيق خالل من تحميله يمكن توعوي منتج لتقديم

يحسب تقليدية غير ي»إلطعام«ولعبة الت ة والتعليمي ة التوعوي برامجها ضمن إدخالها
ٍد تح قضية ألة المس ذه ه وجعل ة٬ النعم ظ حف ة أهمي وإدراك م فه ى عل النشء اعد تس
ى عل ا ومراحله رها وعناص فحاتها ص ي ف ة اللعب د تعتم أن ل واألجم ذات٬ لل ات وإثب

ة محلي ميات السعودية«مس دن ة»للم البيئ من ض ثر أك وم المفه يخ ترس ي ف هم يس ا م
 .المحلية

 

تحق تس ا ام«كم اع٬»إطع باإلقن رة المبتك ة التوعي و نح د الجدي ا توجهه ى عل كر الش
ار األفك ذه ه ل مث وتبنيهم دعمهم على الثناء الخاص القطاع من أيضاً الداعمون يستحق
القطاع م دع ا فيه ر ينتظ تي ال القضايا٬ ن م ير كث ي ف ا مجتمعن ا يحتاجه تي ال البسيطة
ة لخدم ه ب طلع يض ذي ال د والرائ ير الكب دور ال ن م م مه زء كج وره٬ وحض اص الخ
ة الفئ دى ل اً خصوص ام الطع ي ف در اله ن م ل التقلي لَّ ولع ه٬ وتوعيت ه وتثقيف ع المجتم
ي ف اهم تس تي ال ة والتوعوي ة التفاعلي برامج ال ذه ه ل مث اج تحت تي ال غر األص ة العمري
لوكهم س ير وتغي ة الخيري األعمال في االنخراط على بالتحفيز الجديد الجيل ثقافة تشكيل

ه وتفاعل الخاص القطاع لحضور مثال خير هو األفضل٬ ة«نحو فاعل نأمل»كخطوة
في األثر لها يكون أخرى«أن  .»خطوات

 

نلتقي الخير دروب  .وعلى

15



 

لتاريخ الصحفي 12/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر خاللعنوان واستكماله للمقاول السودة مركز مشروع شهرا24تسليم

الخبر الخبرالثالثاء-19/03/2019-12/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد6745العددالكاتب 1تكرار

خالل واستكماله للمقاول السودة مركز مشروع  شهرا24تسليم

 

السودة في المدني الدفاع مشروع  موقع

عسكر:أبها        سلمان
 

مشروع ثر تع اء إلنه دخل الت بسرعة مطالبهم ا أبه غرب وب جن السودة مركز أهالي جدد فيما
نحو منذ ترسيته تمت الذي المدني واألساسيات6٬الدفاع القواعد عمل عند والمتوقف سنوات٬

لـ الكاسي د أحم واء الل ير عس ة منطق ي ف دني الم دفاع لل ام الع دير الم د وطن«أك مركز»ال أن ٬
ضمن األسبوع7٬السودة ذا ه خالل اول للمق ع الموق ليم تس ع المتوق ن وم ا اعتماده تم مشاريع

من أقل التنفيذ  .شهرا24ومدة
 

نباتية  بيئة
مركز بإيجاد ب مطال ه لدي السودة مركز إن ق٬ معت آل يحيى أبها في البلدي المجلس عضو قال
السياحية ع والمواق السكان داد وتع المحيطة٬ النباتية البيئة مقدمتها في أسباب٬ لعدة المدني للدفاع
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يستغرق السودة ى إل أبها مدينة من المدني الدفاع انتقال إن حيث االرتفاع٬ إلى إضافة واألثرية٬
ترات ف خالل بالفعل حدث ما وهو حرائق٬ حصول عند المحدد الوقت في للوصول طويال وقتا
ت الوق ي ف ا إطفائه ل قب اتي النب اء بالغط ت لحق يرة كب رار أض ي ف بب تس ا مم ة٬ قريب ة متفاوت

المدني الدفاع بُْعد بسبب وذلك  .المفترض٬
 

المشروع  استكمال
ق حرائ دة لع وتعرضت جار باألش ة مليئ ة بيئ وذات ات غاب ة منطق السودة أن ق معت آل أضاف

وقال الطبيعة٬ جمال تشوه في تسبب مما السابقة٬ القريبة الفترات يستكمل٬«خالل لم المشروع
باستكماله مرارا م.»وطالبنا الدائ اهتمامها تولي المدني للدفاع العامة المديرية أن معتق آل وبين

دفاع لل ة فرق الها بإرس ط فق الصيف٬ ل فص الل خ ا جاوره ا وم ودة للس أتون ي ذي ال ائحين بالس
ال وق السودة٬ ى إل دني زا:الم مرك حت أض د فق ير٬ كب ياحي س مركز ا أنه ن ع دا وبعي ودة الس

المحافظات ى إل ة المؤدي الطرق ن م دد ع ن بي ربط ت ا أنه ى إل إضافة ام٬ الع دار م ى عل ياحيا س
ر أكب ى عل واشتمالها الصماء ة بعقب ا وارتباطه ا طريقه ى عل الحوادث نسبة وارتفاع المجاورة٬
استكمال يجعل ك ذل كل ات٬ الغاب من ير وكث دالعزيز٬ عب ك المل نزه مت وهو المملكة٬ ي ف متنزه

ضروريا المدني الدفاع  .مشروع
 

فني  تحليل
لـ ة الداخلي وزارة ب روعات المش إدارة ي ف در مص د وطن«أك م»ال ت السودة دني م مشروع أن

لبعض ود يع ابقة الس الوعود ب تزام االل عدم أن المصدر وبين الوطنية٬ الشركات إلحدى تسليمه
خالل االستكمال سيتم ه أن ا مبين المناسب٬ اول المق عن والبحث الفني التحليل ومنها اإلجراءات

للشركة المشروع تسليم بعد القادمين  .األسبوعين
 مشاريع7

لــ ي الكاس د أحم واء الل ير عس ة منطق ي ف دني الم دفاع لل ام الع دير الم د وطن«أك بة:»ال بالنس
ضمن فهو السودة األسبوع7لمركز ذا ه خالل الموقع تسليم المتوقع ومن اعتمادها تم مشاريع

من ل أق ذ التنفي دة وم اول٬ جدا24للمق مهم دني الم دفاع ال ز مرك أن الكاسي وأضاف شهرا٬
ا مبين ه٬ ألهميت نظرا المركز ذا به خاصا ا اهتمام يولي عسير منطقة أمير إن وقال وضروري٬

أفراد هناك سيكون المبنى وجود بمجرد ا.أنه الفت وطنية٬ شركة إلى سلم المشروع أن وأضاف
ن وم ه إدارت ن م دوب من ود لوج را نظ ة المركزي ة الفني الشؤون دير م ع م األمر ابع يت ه أن ى إل

بالمشروع أبها إدارة ومن  .الداخلية

المشروع شهدها  محطات

 2001نوفمبر11
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السودة في ثابت مدني دفاع بمركز يطالبون السودة  أهالي

 2001نوفمبر22
 

ة الزراعي ة الحال ا منه ايير٬ مع ق وف ع الموق ار الختي المسح أن ن تعل ير عس ي ف دني الم دفاع ال
ى عل تعرض ذلك وب دراستها تتم ذلك على بناء الحكومية٬ والدوائر السكان وأعداد والصناعية٬

المنطقة  .مجلس
2014 

 
السودة متنزهات وسط المشروع تنفيذ في العمل  .بدء

 2016فبراير9
 

اريخ بت ذه تنفي ن م اء واالنته روع المش ذ لتنفي ة زمني ة خط ع وض ن ع الن /17/1اإلع
2017. 

 2019فبراير21
 

التنفيذ بسرعة المطالبة يجددون  .األهالي
 2019فبراير28
 

أسبوعين خالل والعمل وطنية لشركة المشروع تسليم يؤكد المشاريع بإدارة  .مصدر
 2019فبراير29
 

ضمن معتمد المشروع أن يؤكد عسير في المدني الدفاع بالمنطقة7مدير  .مشاريع
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لتاريخ الصحفي 12/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر قُطعت؟عنوان ذنٍب بالبقاء10!..بأي اليتيمة للسدرة تشفع لم !سنوات

الخبر الخبرالثالثاء-19/03/2019-12/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2069العددالكاتب 1تكرار

قُطعت؟ ذنٍب بالبقاء10!..بأي اليتيمة للسدرة تشفع لم  !سنوات
 

 

البديوي-المواطن  الجوف-ميسر

يسقيك“ ول الغرم سدرة ا ي يل ان..”الس ك تي ال ة األغني ده عب د محم العرب ان فن دح ص ذا هك
يكن م ل ث حي الجوف٬ ي ف درتها لن السدر؛ بشجرة معرفتهم عدم رغم خلفه يرددونها الكثيرون

ن تك م ل ا لكنه ة٬ يتيم دٍر س جرة ش سوى ا جرة“به ش من لتقضي”مقطوعًة ي٬10 ف سنوات
صيفًا الشمس تشتد يوم عليها يمرون لمن الظل تعطي وكانت  .المنطقة

 

وأعداء النفوس ضعاف د أح دى ل الشجرة ذه له تشفع م ل المشرفة ف المواق ك تل أن دو يب ولكن
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من هو وال الجوار٬ حق لها حفظ من هو فال بجوارها٬ مخيمه في يقيم الذي جارها وهو البيئة٬
والترصد٬ اإلصرار سبق ومع دًا عم جذورها من ا باقتالعه ام ق إذ ا٬ منه غيره تفيد ليس تركها

أحٌد يعرف أن ودون مقنع سبٍب قُطعت؟“ودون ذنٍب  .”!بأيِّ
 

التواصل وسائل عبر اإليجابي والتفاعل ادَّة الح ادات االنتق هو البعض روع من يهدئ ما ولعل
ل العم ذا به ام ق ن م بة بمحاس البوا ط ذين وال ة٬ بالبيئ ن المهتمي ير وغ ن المهتمي ن م اعي االجتم
ادة بإع ه ألزمت ث حي تقبًال٬ مس ه وأمثال تردعه ة عقوب بفرض ة البيئ وزارة دفع ما وهو المشين٬
دة لم قيها بس ل والتكف بها واالهتمام مباالته عدم لوال شامخًا كان الذي جذعها من تبقى ما زراعة

 .عام
 

بزراعة البيئة وزارة قامت من20كما ا له ة حماي ولتشكل وحدتها ؤنس لت ا حوله سدٍر شجرة
أن اعتبار على مستقبًال العابثين الشجاعة“أيدي تغلب  .”الكثرة
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لتاريخ الصحفي 12/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التشجيرعنوان عن ندوة تنظم المقدسة العاصمة غدًا20أمانة

الخبر الخبرالثالثاء-19/03/2019-12/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

التشجير عن ندوة تنظم المقدسة العاصمة  غًدا20أمانة

 

المكرمة-واس  مكة

 

ك المل ة وجامع دن الم اء إلنم ي العرب د المعه ع م اون بالتع المقدسة العاصمة أمانة تنظم
جير التش دوة ن عود وان20س ة"بعن المكرم ة لمك ة البيئي روف للظ م المالئ جير التش

ة المقدس اعر والمش ة المركزي ة مة,"بالمنطق العاص ة أمان ام اهتم ق منطل ن م ك وذل
ادة وزي الشوارع يق وتنس التشجير بموضوع ة العالق ذات المشاركة والجهات المقدسة
م وتقدي ٬ ة المكرم ة مك رحاب ي ف ات والمنتزه دائق الح اء وإنش راء الخض المساحات

ال المج ذا ه ي ف يزة المم ارب التج ل ن.أفض يومي دة لم ام تق تي ال دوة الن تقطب وتس
ين تحس ى إل دف وته ٬ والتشجير الزراعة مجال في والمختصين الخبراء من مجموعة
مكة لمنطقة المالئمة واألشجار النباتات حول التصورات وتقديم التلوث من والحد البيئة
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رام الح هللا ت بي ومعتمري اج لحج روف الظ ل أفض ة لتهيئ والمشاعر ة ا,المكرم فيم
بة المناس ذه به ور الزه ان ومهرج ص مخت معرض العلمي امج البرن بهدف,يصاحب

وفعالياتها الندوة في السكان وإشـراك التوعية قاعدة  .توسيع
 

حيث جير التش ال مج ي ف ة العلمي اور المح ن م د العدي ة مناقش ى عل الجلسات تمل وتش
 :ستكون

 
ات* التقني رض ع من وتتض ة المكرم ة مك ي ف جير التش ع واق ن ع ى األول ة الجلس

تخدام واالس ٬ ات عرف تشجير لمشروع وعرض ات النبات انتاج في المستخدمة الحديثة
الشجرية الغابات إلنشاء المعالجة الصحي الصرف لمياه  .اآلمن

 
وان* بعن ة الثاني ة ة"الجلس البيئي روف والظ جير ن"التش ع ديث الح من وتتض

ة أمان ة لتجرب استعراضا ة الجلس ل ويتخل ٬ التشجير لعمليات المناسبة البيئية الظروف
٬ اض الري ة مدين ل داخ حراوية الص واء األج ي ف جير التش ة لعملي اض الري ة منطق
ى عل ة النباتي ات واآلف راض األم أثير وت ٬ ة المكرم ة مك ة منطق ي ف ة البري ات والنبات

 .األشجار
 

وان بعن األول المحور محورين على للندوة الثاني لليوم العمل جلسات التنسيق"وتنقسم
دن الم جير تش ي ف ئي والبي ي جير"العمران التش نظام يع مواض ة مناقش ى عل تمل وتش

يق وتنس ٬ رية الحض ة والزراع ٬ ة المقدس اعر والمش ة مك ي ف تدام المس طناعي االص
اني المك دعم ال ة أنظم خالل من ة الخارجي ة للبيئ المناخية الظروف لتحسين "المواقع

Spatial Support Systems. " 
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لتاريخ الصحفي 12/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الفواتيرعنوان أزمة على القديمة:»الشريان«..بالفيديو..تعليقاً دفاتره يقلب اللي الخسران التاجر مثل المياه !شركة

الخبر الخبرالثالثاء-19/03/2019-12/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد510العددالكاتب 1تكرار

الفواتير أزمة على مثل:»الشريان«..بالفيديو..تعليقاً المياه شركة
القديمة دفاتره يقلب اللي الخسران  !التاجر

 

المرصد  :صحيفة

ي ف ون المواطن ا منه اني يع تي ال اه المي ير فوات أزمة على الشريان داود اإلعالمي علق
قائالً األخيرة٬ القديمة“:الفترة دفاتره يقلب اللي الخسران التاجر مثل المياه  .”شركة

 

قناة على اليوم برنامج حلقة خالل الشريان ك“:”sbc“وتساءل تمل اه المي شركة هل
ديم؟ الق كلة!حق مُش ا وم وم؟٬ الي ة بتعرف بها تحس ل ه الشركة ة٬ التعرف ير تغ د بع م ث ٬

 .”التراكم؟
 

التعرفة  تغير

ائالً ق البيشي٬ دهللا عب دس المهن بالعمالء للعناية الوطنية المياه شركة رئيس نائب :ورد
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دمج“ أي يوجد وال التعرفة٬ تغير مع تغير الماء  .”سعر
 

البيشي و“:وأضاف مليون تحويل ة300تم بالمملك وزع ون نتين٬ س خالل عداد ألف
بـ9.5 ستضاف اريع مش اك وهن د٬ الواح وم الي ي ف مياه مكعب متر ن3مليون ماليي

مكعب  .”متر
 

اعترض ثم  سدد

قائالً اسمه“:وتابع شيء أي اه المي بشركة أنظمتنا في عندنا اعترض(ما م ث دد ٬)س
أو بالرفض سواء الشكوى إغالق بعد إال شكوى لديه الذي العميل عن الخدمة تقطع وال

 .”القبول
 

الفواتير  إلغاء

ائالً ق يد الرش ي ترك امي المح ده“:ورد عن وي ق ل عمي اك فهن واء٬ س وا ليس الء الُعم
معينين وألناس جًدا نادر الفواتير وإلغاء ضعيف٬ عميل وفيه  .”واسطة٬

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/GNha9hSCzGA 

https://youtu.be/KcnZJoRbKdI 

https://youtu.be/q665XmwRXNM 

https://youtu.be/aFnlF3Crgak 
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لتاريخ الصحفي 12/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر غرسعنوان من االولى المرحلة ويطلق البري المنتزه يدشن األجفر مركز رئيس شتلة3500بالصور

الخبر الخبرالثالثاء-19/03/2019-12/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

المرحلة ويطلق البري المنتزه يدشن األجفر مركز رئيس بالصور
غرس من  شتلة3500االولى

 
 

النافل األجفر(بدر  )إخبارية

ر باألجف بري ال تزه المن ير نه ن ب عبدهللا بن حلو الشيخ األجفر مدينة مركز رئيس دشن
وغرس تشجير ة حمل ن م ى األول المرحلة من3500واطلق ذ وبتنفي المنتزه ب تلة ش

و ل حائ ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف من ومشاركة األجفر مدينة بلدية
ة بلدي زت جه د وق األجفر ب ريم الك ران الق ظ تحفي وابتدائية الكبرى بدر ابتدائية مدارس

تزراع واس ة الحمل ذ لتنفي ع المواق ن م دداً ع ر األجف بري500مدينة ال المنتزه ب تلة ش
أولى  .كمرحلة
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النومسي سعود فرحان دس المهن األجفر مدينة بلدية رئيس وبمشاركة نهير بن قام وقد
الشمري سليمان فايز المهندس بحائل والزراعة والمياه البيئة بوزارة البيئة مدير ونائب
ز عبدالعزي عد س تاذ األس اء بقع ة بمحافظ ة والزراع ة والبيئ اه المي رع ف ب مكت دير وم
ود حم تاذ األس نان الش ة بمحافظ ة والزراع ة والبيئ اه المي رع ف ب مكت دير وم ر الناص
ة مدين ان اعي ن م دد وع دارس الم وطالب دي وقائ ة الحكومي دوائر ال ومديري الشالش

الشتالت غرس بعملية وماجاورها  .األجفر
 

تهدف تي ال ادرة المب ذه به عادته س عن نهير٬ بن حلو الشيخ األجفر مركز رئيس وعبّر
ق تتحق أن ح ونطم ة٬ األترب د وتص اال٬ً وجم ًال ظ جرة الش ون ك ر٬ األجف جير تش ى إل
ر أث ا له تي ال األشجار ذه به تكتسي خضراء٬ ة المدين ل لجع ة الحمل هذه سير مواصلة
وزارة ب ة البيئ دير ولم ر األجف ة بلدي رئيس ل ديره وتق شكره وقدم المنطقة زينة في كبير
المبذولة جهودهم على وذلك المدارس وطالب ولمنسوبي بحائل والزراعة والمياه البيئة

األشجار وغرس البري المنتزه تدشين  .في
 

ر األجف بلدية رئيس النومسي فرحان المهندس اوتحدث لنس تمرة مس ة الحمل يأن ف هم
ود الجه اتف وتك افر بتظ خضراء ر األجف ارض هللا يئة بمش ون ولتك صحية بيئة إيجاد
ة ثقاف ز وتعزي اتي النب اء الغط ى عل اظ الحف تهدف يس ة الحمل ذ تنفي وأن ع٬ الجمي ن بي

ال وق ع٬ المجتم راد أف دى ل جير د:التش أح ي ف تنفذ س ة الثاني ا مرحلته ي ف ة الحمل إن
ة إيجابي د عوائ وذات األرض وطبيعة للبيئة مناسبة الشتالت وستكون البرية المتنزهات

ال وق اة المي ن م يرة كب ات كمي تنزف تس وال ذات:وبيئية ات الجه ع م ل العم اٍر ج ه إن
الثانية المرحلة في االستزراع عملية في المستخدمة واألشجار الشتالت لتحديد  .العالقة
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لتاريخ الصحفي 12/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر باور«عنوان شركة»أكوا في أسهمها والكهرباء«تزيد للمياه العربية المحدودة»رابغ

الخبر الخبرالثالثاء-19/03/2019-12/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 0تكرار

حصة74أصبحت شرائها بعد المئة  »ماروبيني«في

باور« شركة»أكوا في أسهمها للمياه«تزيد العربية رابغ
 المحدودة»والكهرباء

 

شركة اور«أعلنت ب د»أكوا تولي محطات وتشغيل ك وتمل ر تطوي ي ف اً عالمي دة الرائ
ة المديوني ندات وس هم أس ض بع ى عل تحواذها اس ال اكتم ن ع اه٬ المي ة وتحلي ة الطاق

لشركة المملوكة شركة»ماروبيني«والقروض ي اء«ف والكهرب اه للمي ة العربي غ راب
دودة ركة)راوك(»المح لش ة المملوك هم األس ض بع ى عل تحواذها اس ذلك وك ٬

بـ»ماروبيني« المعروفة والصيانة التشغيل شركة ة«في للطاق غ راب ة»شركة التابع
ركة ركة.»راوك«لش ش وم دودة«وتق المح اء والكهرب اه للمي ة العربي غ داد»راب بإم

لشركة ار والبخ اه والمي اء ات«الكهرب والبتروكيماوي ر للتكري غ غ(»راب راب ترو ٬)ب
ام ع ه تأسيس م ت ترك مش امني تض روع مش ي ن2005وه ال«بي كيميك وميتومو س

ة عودية»و»الياباني الس و غ»أرامك راب ع مجم دير وت غل وتش ك تمتل تي ال
ي.للبتروكيماويات الت ة المتكامل ات والبتروكيماوي ط النف ر تكري عمليات المجمع ويضم

ي ف غ راب ي ف ررة المك ة والبتروكيماوي ة البترولي ات المنتج ن م ة متنوع مجموعة تنتج
السعودية العربية  .المملكة

ركة ش غل وتش ك درة»راوك«تمتل بق اه المي ة وتحلي ة الحراري ة الطاق د لتولي أة منش
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غ تبل إجمالية و840إنتاجية اواط و/طن6.110ميج ار البخ ن م اعة 12000س
د/طن بع ى عل غ راب مجمع داخل المنشأة وتقع المياه٬ من دة160ساعة ج شمال م .ك

لشركة اء والم والبخار اء الكهرب ق مراف داد بإم أة المنش وم غ«تق راب ترو بموجب»ب
األمد طويلة محطة.اتفاقية امّي»راوك«وتضم ع ي ف غيلهما تش تم 2008مرحلتين

لـ2016و ة التابع الكهرباء شبكة مع ومتزامنة متكاملة كوحدة تعمالن التوالي٬ على
اء« للكهرب عودية الس ركة ركة»الش لش تمرة ومس ة موثوق دادات إم رةً موف ترو«٬ ب

 .»رابغ
 

ة«شركة للطاق غ محطة»راب وصيانة غيل تش عن المسؤولة الشركة ي »راوك«ه
شركة مع وقعتها التي األمد طويلة والصيانة التشغيل التفاقية  .»راوك«وفقاً

 

شركة بين موقعة التفاقية وفقاً األسهم شراء عملية وا«وشركة»ماروبيني«وتمت أك
لشركة2014عام»باور المسبق الحق تعطي التي اور«م ب وا شراء»أك ا بموجبه

محطة ن م الثانية المرحلة تشغيل بعد معينة فترة غضون في اًء.»راوك«األسهم وبن
شركة مارست ذلك٬ اور«على ب وا شهر»أك ي ف الخطوة ذه ه واتخذت الشراء حق

بتاريخ2018مايو لألسهم الفعلي االستحواذ عملية وتمت بعد2019مارس13م م
األخرى القانونية العمليات وإتمام المطلوبة والتصاريح الموافقات على  .الحصول

 

ركة لش ذي التنفي رئيس وال رئيس ال ان٬ بادماناث ادي ب ال اور«وق ب وا راء:»أك ش إن
شركتّي في اإلضافية ة»و»رابغ«األسهم للطاق غ د»راب يؤك ة الحالي حصتنا ادة وزي

رابغ بترو الرئيسي عميلنا مع الشراكة تعزيز في ورغبتنا هذا المرافق مجمع في  .ثقتنا
 

شركة ي ف لالستثمارات التنفيذي الرئيس ناندا٬ راجيت قال جانبه٬ اور«من ب وا :»أك
ركة ش هم أس ى عل تحواذ االس الل خ ن م ط اروبيني«نخط ركتّي»م ش ي »راوك«ف

للطاقة»و د»رابغ تولي قطاع ي ف مؤخراً ا حققناه التي ك النجاحات ن م المزيد لتحقيق
يخ ترس ى إل إضافة الم٬ الع دول ة وبقي المملكة في خدماتنا وتعزيز المياه وتحلية الطاقة
والصيت ة العالي اءة الكف ذوي ن م للعمالء اه٬ والمي الطاقة لخدمات رائد كمزود موقعنا

رابغ بترو كشركة الطاقة قطاع في  .الكبير
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لتاريخ الصحفي 12/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر النباتعنوان على العناصر نقص وأعراض التربة لنيماتواد إرشاديا يوما تنظيم تبوك زراعة

الخبر الخبرالثالثاء-19/03/2019-12/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

نقص وأعراض التربة لنيماتواد إرشاديا يوما تنظيم تبوك زراعة
النبات على  العناصر

● 

 واس-تبوك
اليوم تبوك بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع اديا,نظم إرش ا يوم ترا أس شركة مع بالتعاون

التربة"بعنوان ات...نيماتودا النب ى عل العناصر نقص وأعراض الحيوية بحضور"والمكافحة ٬
والمهتمين المزارعين من بتبوك,عدد الفرع بمقر  .وذلك

ات النبات يب تص تي ال ية المرض ببات المس اش عي و أب دهللا عب ترا أس ركة بش دس المهن تعرض واس
ات كائن عن عبارة النيماتودا أن مبيناً ٬ والمكافحة الوقاية وطرق وأعراضه المرض ودورة الزراعية
أو ال الجب سواء عدة أماكن في وتتواجد الثعبانية الديدان أهمها مختلفة بأسماء تعرف الحجم دقيقة حية
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جذور اجم ته ا أنه ا تأثيره ويكمن والمالحة٬ ة العذب اه المي ي ف ذلك وك الخصبة ي األراض أو السهول
ة التطبيقي ة المقاوم طرق أن ى إل النظر الفتاً ٬ والمحصول الخضري المجموع يتأثر وبالتالي النباتات
ى إل إضافة الحرارة ب ة والمعالج ة مقاوم ات نبات ار واختي الزراعة دورة ال ير تغي خالل من االفة لهذه
اع ارتف م رغ اتودا النيم ة لمقاوم ة فعالي ثر األك ي وه ة الكيماوي ة والمكافح حي الص ر الحج ات عملي

 .تكاليفها
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لتاريخ الصحفي 12/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المكرمةعنوان مكة بمنطقة زراعي منصة على العمل واجراءات آليات عمل ورشة

الخبر الخبرالثالثاء-19/03/2019-12/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

مكة بمنطقة زراعي منصة على العمل واجراءات آليات عمل ورشة
 المكرمة

 

العتيبي  جدة-وائل

دكتور ال ة المكرم ة مك ة بمنطق والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة رع ف عام مدير نائب سعادة دشن
الصاعدي دالغني عب ن ب ثروةغالب ال دير وم مهمل ال غانم دس المهن الزراعة ادارة دير وم

ي ف زراعي منصة ى عل العمل واجراءات ات آلي ل عم ورشة دي المحلب وسيم المهندس النباتية
المكرمة مكة بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة  .فرع

 

د فه دس والمهن نزي الع دالعزيز عب دس المهن ي زراع ة منص امج برن ق منس ور بحض ك وذل
ة منطق ي ف ب المكات دراء وم اإلدارات دراء م من د العدي و ة اإللكتروني الخدمات دير م اري القف

المكرمة  .مكة
 

ة النباتي ثروة ال راخيص ت د وتجدي استخراج زراعي٬ منصة دمها تق تي ال الخدمات ضمن ومن
المساندة الخدمات وأيضًا والسمكية٬  .والحيوانية
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امالت المع إنجاز وسرعة للخدمات المستمر والتطوير االستخدام بسهولة زراعي منصة وتتميز
المستفيدين على الخدمات طلب  وتسهيل

 

عليك حالي رخيص ت تسجيل ب طل ديم تق ام إلتم ة الخدم ى عل الحصول وشروط متطلبات ومن
ي اآلت اة (مراع وزارة٬: ال من صادر رخيص ت ر توف زراعي٬ منصة ي ف ات البيان تسجيل

الالزمة الملفات كافة ٬ارفاق للترخيص الكاملة البيانات .ادخال ( 
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لتاريخ الصحفي 12/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر سكاكاعنوان شمال النباتي الغطاء على متعديَن تضبط بالجوف والزراعة البيئة وزارة فرع

الخبر الخبرالثالثاء-19/03/2019-12/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

النباتي الغطاء على متعديَن تضبط بالجوف والزراعة البيئة وزارة فرع
سكاكا  شمال

 

 :التحرير-الجوف

د أحم ن ب دهللا عب دس المهن الجوف ة بمنطق والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة رع ف عام دير م أكد
ع الربي اطق من األخص وب ة٬ البري ات النبات ة حال مستمر بشكل ابع يت وزارة ال فرع أن األحمري
اإلضرار عدم كثب عن وتتابع مرتاديها لكثرة األيام هذه المنطقة تعيشها التي الرعوية والمناطق

والغابات المراعي أراضي في النامية والشجيرات األشجار  .في
 

ن المهتمي د أح ل قب ن م اعي االجتم ل التواص ع مواق بر ع ه وتناقل ه تداول م ت ا م ى ال ارة إش ال وق
الوزارة بفرع الميدانية الفرق توجيه فتم سكاكا٬ مدينة شمال سدر شجره قطع بخصوص البيئيين
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ه بحق ة النظامي اإلجراءات تطبيق تم حيث المخالف٬ هوية وتحديد الموقع على للوقوف بالمنطقة
المخالفة عن الناجمة األضرار  .وإصالح

 
رس وغ الطبيعي عها وض ى ال ة المخلوع جرة الش ادة إع ت تم ه أن ري األحم دس المهن اف وأض

الموقع بنفس أخرى  .أشجار
 

في الصادر ات والغاب المراعي لنظام مخالفه تعد األعمال هذه أن إلى األحمري المهندس ولفت
أراضي2004العام ي ف ة النامي والشجيرات األشجار ي ف اإلضرار حظر على نص والذي ٬

والغابات  .المراعي
 

اء الغط ى عل اظ الحف الجميع ب ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م اب وأه
ى عل المحافظة ى إل افة إض ا٬ ونباتاته جارها بأش ث العب وعدم ات٬ والروض ات للمنتزه اتي النب
أي مشاهدة حال ي ف زوار ال ا ودع ذلك٬ ل المخصصة األماكن في المخلفات رمي وعدم نظافتها
ف الهات بر ع وزارة ال ع م التواصل الل خ من ا عنه الغ اإلب رعة س ى إل ديات٬ تع أو تجاوزات

8002472220. 
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لتاريخ الصحفي 12/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر برفحاء..بالصورعنوان الجامعة بفرع األحياء قسم طالب يستقبل برفحاء الزراعة وزارة فرع مكتب

الخبر الخبرالثالثاء-19/03/2019-12/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2055العددالكاتب 1تكرار

قسم..بالصور طالب يستقبل برفحاء الزراعة وزارة فرع مكتب
برفحاء الجامعة بفرع  األحياء

 

رفحاء  التحرير-اخبارية

ه بمكتب ال ممث مالية الش دود الح ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف تقبل اس
وصحبهم اء برفح مالية الش دود الح ة جامع رع بف اء األحي م قس طالب اء رفح بمحافظة

عابدي محمد يالدكتور العتيب د فهي سعود دس المهن ب المكت دير م تقبالهم اس ي ف وكان
رار وأض وية العض الزراعة د فوائ ن ع رح ش م وت ي الخريج دهللا عب دس المهن ه ونائب
ر مدي ام وق العضوية ة الزراع ي إل التحول طرق ة وكيفي ة الكيماوي واألسمدة المبيدات
عضوي ى إل التحول تحت زرعتين م ارة زي تم ذلك وبعد عليهم الهدايا بتوزيع المكتب

الشمري داود فواز األستاذ مزرعة وكذلك الشمري رمضان نايف األستاذ وقدمزرعة
المزارع هذه قبل من العضوية المنتجات توزيع  تم
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لتاريخ الصحفي 12/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الرياض«عنوان الوطني40يزرعون»أيتام حريمالء متنزه في شتلة

الخبر الخبرالثالثاء-19/03/2019-12/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد18530العددالكاتب 1تكرار

الرياض« حريمالء40يزرعون»أيتام متنزه في شتلة
 الوطني

 

 "الرياض"-الرياض
ة البيئ ووزارة االجتماعية والتنمية العمل وزارة فرعي بين التعاون اتفاقية من األولى المرحلة انطلقت

بزيارة الرياض٬ بمنطقة والزراعة بالرياض28والمياه للبنين االجتماعية التربية دار أبناء من يتيماً
ة وزراع الوطني٬ حريمالء نزه العمل40لمت وزارة رع ف دير م بمشاركة نزه٬ المت اء أنح ي ف تلة ش

اء وف الفرع ب ة المجتمعي ؤولية المس إدارة ديرة وم يالي٬ الس ف يوس ة بالمنطق ة االجتماعي ة والتنمي
الجهتين منتسبي وبعض  .المبارك٬

 

د الوف تمع اس ث حي ة٬ والترفيهي ادية واإلنش ة التعريفي رات الفق ن م د العدي على الزيارة برنامج واشتمل
ات وكلم ة الوطني القصائد من مجموعة األيتام بعض وقدم وأجزائه٬ المتنزه تاريخ عن واٍف شرح إلى
ي ف للمشاركة وا انتقل م ث ام٬ واهتم ة رعاي من يجدونه ما كل على والمسؤولين للوطن والعرفان الشكر
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والحركية الرياضية األلعاب وبعض المناسبة بهذه أقيم الذي الحر  .المرسم
 

وأسماءها٬ فيها الغزالن أنواع على وتعرفوا المتنزه٬ داخل الغزالن محمية في الجميع تجول ذلك٬ بعد
ى عل والمحافظة ة البري ة البيئ تأهيل إلعادة والمحميات المتنزهات هذه إنشاء في البيئة وزارة وجهود

 .ثرواتها
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لتاريخ الصحفي 12/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مع4توقع"التحلية"عنوان تفاهم البحري"هايريك"مذكرات وشركة والطائف الفيصل وجامعتي العالمية

الخبر الخبرالثالثاء-19/03/2019-12/07/1440تاريخ المالحةتصنيف المياه لتحلية العامة المؤسسة أخبار

الرصد0العددالكاتب 11تكرار

مع4توقع"التحلية" تفاهم "هايريك"مذكرات
وشركة والطائف الفيصل وجامعتي العالمية

 البحري

 

 واس-الرياض
ا توقيعه ة٬ المالح اه المي ة لتحلي ة العام ة المؤسس ت ذكرات4أعلن م
ة العالمي ك هايري ركة ش ن م ل ك ع م اهم Hyrec"تف

Technologies Ltd"افة إض ائف٬ والط ل الفيص امعتي وج
دى منت ات فعالي ضمن ك وذل البحري٬ شركة مع إطارية اتفاقية إلى

عودي الس اه ر2019المي وزي الي مع ة رعاي ت تح ح افتت ذي ال م٬
ن المحس د عب ن ب رحمن ال د عب دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ
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 .الفضلي
ة الحكومي ات الجه ن بي اون التع روح ات االتفاقي ذه ه س وتعك
اقتصادية ة قيم يضيف ياً أساس رافداً تمثل التي الوطنية والمؤسسات

المملكة رؤية مع يتوافق بما خالل2030كبيرة٬ من تسعى والتي ٬
ن توطي بر ع دمتهم وخ عودي الس باب الش ن تمكي ى إل راتها مؤش

ود,الوظائف تق تي ال دة الواع ة والمهني تثمارية االس الفرص وتوفير
ة التنمي داف أه ق وتحقي ي المحل وى المحت ة وتنمي م دع ى إل دورها ب

الشاملة  .االقتصادية
ن الرحم د عب ن ب ي عل دس المهن ة المؤسس افظ مح الي مع ع ووق
ي تكنولوج ك هايري ركة لش ذي التنفي رئيس ال الي مع ع م ازمي٬ الح

ق لتطبي اهم تف ذكرة م رخ ش و أب ل باس دكتور ع"ال رجي فر ص ة تقني
ي د"ملح بع ي الملح ع الرجي اه مي ن م ة الكامل تفادة االس ق تحق تي ال

والمعادن األمالح  .استخالص
ل الفيص ة جامع دير م الي مع ع م ة المؤسس افظ مح الي مع ع وق ا كم
المجاالت في وتعاون تفاهم مذكرة هيازع آل علي بن محمد الدكتور
ة وإقام ارية واالستش ة الفني دمات الخ ديم تق دف به ة والعلمي ة البحثي
دى ل المتخصصة اءات الكف من لالستفادة والتدريبية العلمية الدورات

 .الطرفين
ر مدي الي مع ع م اهم تف ذكرة م الحازمي٬ دس المهن الي مع ع وق ا كم
ى إل دف ته ان٬ زم اب الوه د عب ن ب ام حس دكتور ال ائف الط ة جامع
ي الداخل تويين المس ى عل ني والتق ي العلم اون التع رص ف ث بح
ة الفني دوى الج ز وتعزي ة التحلي ات تقني وطين ت ة بغي ارجي٬ والخ

الطالب وتدريب لصقل مناسبة بيئة وتوفير  .واالقتصادية
 

لشركة ذي التنفي رئيس وال الحازمي المهندس معالي من كل وقع فيما
ا بموجبه ى تتول ة إطاري ة اتفاقي دبيخي٬ ال ي عل ن ب دهللا عب ري البح
ي ف ة التحلي ات بمحط ار الغي ع لقط امل الش ل النق ات عملي ركة الش
دة لم ة ثابت ة فردي أسعار د تحدي مقابل والغربي٬ الشرقي 5الساحلين

 .سنوات
ة اإلطاري االتفاقيات هذه أن المؤسسة محافظ معالي أوضح جهته من
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المرتبطة ة والعلمي ة البحثي المجاالت ي ف اون التع اح إنج في ستسهم
تنباط الس ة الفرص تتيح س ا أنه دًا مؤك ة٬ التحلي ات وتقني ناعة بص
يراً مش ج٬ المنت ة تكلف ل تقلي ى إل ؤدي ت جديدة وأساليب طرق وابتكار

ع م ة االتفاقي أن ى ك"إل األبحاث"هايري د معه ائج لنت اً تتويج أتي ت
ذه ه ق تحّق ث حي ة٬ البيئ ى عل اظ الحف ي ف ة المملك ات لتوجه الداعمة
اه مي ن م ة الكامل تفادة االس ى٬ األول رة للم ا تطبيقه م يت تي ال ة التقني
اق االتف أن ى إل منوهًا والمعادن٬ األمالح باستخالص الملحي الرجيع
فاً كاش ة٬ معقول ة بتكلف ار الغي قطع توفر شأنه من البحري شركة مع
ق لتحقي ات الجامع هذه مساعي يُلبي الوطنية الجامعات مع االتفاق أن
ي العلم ر والتطوي ة التقني وث البح االت مج ي ف ادي الري ا طموحه
ي ف ة واإلنتاجي ة التنموي ات للقطاع ة الفعلي ات باالحتياج رتبط الم

 .المملكة
ي عل ن ب دهللا عب دس المهن ري البح ركة لش ذي التنفي رئيس ال ال وق

المناسبة بهذه "الدبيخي ة: العالي ة الموثوقي ذات خدماتنا ديم تق يسرنا
ة٬ المالح اه المي ة لتحلي ة العام ة للمؤسس امل الش ل النق ال مج ي ف
ى عل ة المملك ي ف ة التحلي بمرافق والكفاءة الجودة بمستوى واالرتقاء

د البعي دى ة,الم الكامل ة الفرص ة بإتاح ركة٬ الش تزام ال داً مؤك
االتفاقية بهذه الخاصة لألعمال المناسبة الوظائف لشغل  ".للسعوديين

دالوهاب عب ن ب ام حس دكتور ال الطائف جامعة مدير رحب جانبه من
إلى مشيرًا المالحة٬ المياه لتحلية العامة المؤسسة مع بالشراكة زمان٬
الل خ ن م ة٬ كاف ع المجتم ات مؤسس ع م ل للتكام تسعى ة الجامع أن
ة الجامع دور ى عل برهن ت تي وال ا٬ أبرمته التي الشراكات من العديد
ع توقي أن ًا مبين ة٬ العلمي التها رس ديم لتق المطلوب الحراك إحداث في
ل تفعي ة أهمي ن م ًا انطالق يأتي والمؤسسة الجامعة بين التفاهم مذكرة
ي والتقن ي العلم اون التع ق لتحقي انبين الج ن بي يق والتنس اون التع

البحر مياه تحلية بتقنيات يتعلق فيما البحث مجاالت  .لتطوير
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لتاريخ الصحفي 12/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المستدام"األرصاد"عنوان األزرق باالقتصاد للتعريف عمل ورشة تقيم

الخبر الخبرالثالثاء-19/03/2019-12/07/1440تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

المستدام"األرصاد" األزرق باالقتصاد للتعريف عمل ورشة  تقيم

 

 واس-جدة
وم الي اري األنص د أحم دكتور ال ة البيئ ؤون لش ام الع رئيس ال ب نائ ح ة,افتت وطني ل عم ة ورش

عن المستدام"تعريفية األزرق ة٬"االقتصاد البيئ ة وحماي لألرصاد ة العام ة الهيئ ا تنظمه تي ال ٬
ي ف ة بمقرالهيئ ك وذل عدن٬ وخليج البحراألحمر بيئة على للمحافظة اإلقليمية الهيئة مع بالتعاون

 .جدة

وضع تراح واق موحد وطني بتصور الخروج إلى تهدف الورشة أن األنصاري٬ الدكتور وأفاد
ر المؤتم ائج بنت ف والتعري األزرق٬ اد لالقتص ة وطني تراتيجية بإس ة خاص اديه استرش وط خط

بر نوفم ا كيني ـ ي نيروب ي ف عُقد الذي المستدام األزرق لالقتصاد ى2018العالمي إل يراً مش م٬
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ي وبيئ ادي واقتص ي سياس ه كتوج األزرق اد لالقتص ة العالمي ة األهمي د لتأكي أتي ت ة الورش أن
ة العالمي دة األجن أن ث حي د٬ جدي المي ت2030ع أعط الم الع ا تبناه تي ال تدامة المس ة للتنمي

يحوي األزرق االقتصاد ولكون ٬ المستدامة ة التنمي ق لتحقي األزرق االقتصاد لمساهمة وعودًا
ة المائي وارد والم ار واألنه يرات٬ والبح ار٬ والبح ات٬ المحيط ون وص تدام المس تخدام االس

 .األخرى

اد االقتص ول ح المي الع ر المؤتم ائج ونت ه٬ ومبادئ األزرق اد االقتص وم مفه ة الورش ت وناقش
عام نيروبي في عقد الذي المستدام البحر2018األزرق م إقلي ي ف األزرق االقتصاد وموارد ٬

األزرق باالقتصاد الصلة ذات والعالمية اإلقليمية واألهداف واألطر عدن٬ وخليج  .األحمر
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لتاريخ الصحفي 12/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر السعوديعنوان البيئة بأسبوع احتفاءً الفعاليات من عدد تُطلق األرصاد هيئة

الخبر الخبرالثالثاء-19/03/2019-12/07/1440تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

البيئة بأسبوع احتفاًء الفعاليات من عدد تُطلق األرصاد هيئة
 السعودي

 

 واس-جدة
ة البيئ ة وحماي لألرصاد ة العام ة الهيئ رئيس معالي مصلح,يُطلق ن ب ل خلي دكتور ال

القادم,الثقفي بة,الخميس بمناس اء احتف المملكة مناطق مختلف في الفعاليات من عددا
السعودي ة البيئ شعار2019أسبوع تحت ام الع ذا ه ام يق ذي اه"ال لرف ا بيئتن ي نحم

 ".مجتمعنا
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اري األنص د أحم دكتور ال ة البيئ ؤون لش ة للهيئ ام الع رئيس ال ب نائ ح أن,وأوض
ن م ة الرعاي درجات أعلى ب تحظى ومستدامة مزدهرة بيئة تحقيق بهدف تأتي الفعاليات

ة,الجميع بيئي ارض مع ة إقام خالل ن م ع المجتم رائح ش ة لكاف تهدافها اس عبر وذلك
بالمملكة فروعها جميع في متنوعة بيئية وحمالت شعرية  .ومسابقات

 
ة البيئ بوع أس ات فعالي ي ف اركتها مش خالل من تسعى الهيئة أن إلى األنصاري وأشار
ة حماي في للمساهمة ٬ المجتمع شرائح وكافة ٬ التطوعية والجهات المؤسسات حث إلى
اظ الحف ة ثقاف زز وتع ٬ ة البيئ دد ته تي ال اطر المخ حول الوعي مفاهيم وترسيخ ٬ البيئة

المملكة لرؤية تحقيقاً البيئة  .2030على
ى إل دف يه ٬ ع الربي فصل ن م بوع أس أول نوياً س يصادف الذي البيئة أسبوع أن يُذكر
ى عل تشجع حميدة وسلوكيات عادات وتحفيز ٬ المجتمع أفراد لدى البيئي الوعي تعزيز

القادمة لألجيال عليها والمحافظة ورعايتها البيئة  .حماية
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لتاريخ الصحفي 12/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالمنطقةعنوان للحبوب العامة المؤسسة فرع عام مدير يستقبل الجوف أمير

الخبر الخبرالثالثاء-19/03/2019-12/07/1440تاريخ للحبوبتصنيف العامة المؤسسة أخبار

الرصد0العددالكاتب 8تكرار

العامة المؤسسة فرع عام مدير يستقبل الجوف أمير
بالمنطقة  للحبوب

 

 واس-سكاكا
ز العزي عبد بن نواف بن فيصل األمير الملكي السمو صاحب استقبل

اليوم باإلمارة بمكتبه الجوف منطقة المؤسسة,أمير رع ف ام ع مدير
راري الش دايم عبدال ن ب دالهادي عب وف الج ة بمنطق وب للحب ة العام

 .ومساعديه
الل خ ن م رع الف ي ف ل العم ير س راري الش ع م موه س تعرض واس
القمح ات كمي ى عل واشتمل سموه٬ ه علي اطلع الذي السنوي التقرير

بها الفروع باقي ُزوِّدْت التي والكميات للمنطقة٬ اْسُتوِردْت  .التي
في المخزن القمح أنواع من عينات على يحتوي مجسًما سموه وتسلّم

المنطقة  .صوامع
ًا متطلع وب٬ للحب ة العام المؤسسة جهود سموه ثمن اللقاء نهاية وفي
ي والغذائ ي الزراع القطاع ذا ه ي ف ة المقدم دْمات الِخ توى مس ع لرف
ي الغذائ ن األم واحتياجات ا زراعي ة المنطق أهمية يوازي وبما المهم
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التوفيق للجميع الجوف منطقة أمير سمو متمنيَا المملكة٬  .في
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لتاريخ الصحفي 12/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مياه:المدينةعنوان عدادات وإغالق تحسم:األهالي..سحب لم !اعتراضاتنا

الخبر الخبرالثالثاء-19/03/2019-12/07/1440تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

مياه:المدينة عدادات وإغالق لم:األهالي..سحب اعتراضاتنا
 !تحسم

 

 

المياه صهاريج إلى يلجأون األحياء (سكان كريدي:تصوير.  )حسام
 

المغامسي المنورة(سامي  sami4086@)المدينة

بعض ي ف ا وإغالقه اه المي دادات ع بسحب ورة المن ة المدين ي ف اه المي وزارة فرع أقر
ن م عدد د أك وقت ي ف ة٬ المالي المستحقات داد س ي ف أصحابها ثر تع بحجة ازل٬ المن
ليتصاعد ا٬ فيه ت يب م ول ير٬ الفوات ة قيم ارتفاع على اعتراضات لديهم أن المتضررين
ن بي الف خ حية ض هم أنفس بروا اعت ذين ال تأجرين والمس ارات العق الك م ن بي ر األم

والمياه  .المالك

ة٬»عكاظ«ورصدت متفرق أحياء في عدة منازل في وإغالقات عدادات سحب حاالت
ر اعتب ت وق في النصر٬ وحارة والمشرفية الكردي وأرض وقباء والمغاربة البحر مثل

لـ التاسي محمد المنورة المدينة في المياه فرع باسم اظ«المتحدث راءات»عك اإلج أن ٬
ن م سواء يد الترش يجب أنه مؤكدا للهدر٬ ومنعا المياه على الحفاظ أجل من نفذت التي
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ي ف تسريبات وجود ة حال ي ف الخلل وإصالح الكشف أو الترشيد أدوات استخدام خالل
ات م.الخزان بياناته ديث بتح دة٬ ع رات م ارات٬ العق حاب أص ب طال رع الف أن ن وبي

أو حب س ل قب ل للعمي الة رس ن م ثر أك ه توجي م ويت م٬ عليه أخرة المت ير الفوات داد وس
خالل ل العمي ة بمراجع ة بالمطالب داد الع ى عل ملصق وضع م ث ومن العداد٬ 5إغالق

العداد سحب يتم التزامه عدم حالة وفي  .أيام٬
 

تحديث دم لع أو ثرة المتع ير الفوات ع دف رفض ل سواء م يت دادات الع سحب أن وأوضح
نصية رسائل عبر له الفواتير إلرسال للجوال بهم الخاصة  .البيانات

 
هناك أن ز4وبين ومرك ارة٬ اإلم في الشامل الخدمة مركز في العمالء٬ لخدمة مواقع

تقبال اس أن موضحا ة٬ والعزيزي اء قب ي ف الء العم ة وخدم الدائري٬ في الشامل الخدمة
مي الرس ي اإللكترون ع الموق بر ع م يت كاوى ي.الش األهال ن م دد ع د أك انبهم٬ ج ن م

اه٬ المي صهاريج شراء اء أعب د لتكب دفعهم مما المنازل٬ عن المياه فصل من تضررهم
ترة الف الل خ ير الفوات ة قيم اع ارتف ى عل معترضين رع الف وا راجع م أنه ى إل يرين مش

 .السابقة
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لتاريخ الصحفي 12/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المياهعنوان استهالك لترشيد الوطني البرنامج

الخبر الخبرالثالثاء-19/03/2019-12/07/1440تاريخ اإلعالناتتصنيف

الرصد18530العددالكاتب 1تكرار
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لتاريخ الصحفي 12/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لالستثمارعنوان األحساء منتدى

الخبر الخبرالثالثاء-19/03/2019-12/07/1440تاريخ اإلعالناتتصنيف

الرصد16713العددالكاتب 1تكرار
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