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لتاريخ الصحفي 14/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر و:الفضليعنوان التمور لمزارعي استثنائي جاب«دعم للمنتجات»سعودي ثقة شهادة

الخبر الخبراألحد-19/05/2019-14/09/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد19258العددالكاتب 1تكرار

و:الفضلي التمور لمزارعي استثنائي جاب«دعم ثقة»سعودي شهادة
 للمنتجات

 

 

الفضلي الرحمن  عبد
 

الجمال حامد المنورة(نهلة  nahlah_aljammal@)المدينة

لـ لي الفض دالرحمن عب دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي ال اظ«ق إن»عك
ة٬ والمعيش دخل ال توى مس ع لرف تثنائي اس بشكل ور التم مزارعي دعم ل ه تتج الوزارة

بالدعم تهتم ال الوزارة أن ة»التقليدي«وأوضح بيئ ق وخل التمكين على تحرص وإنما
للمزارعين مجديا عمال التمور إنتاج  .تجعل
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للبرنامج األولى بالمرحلة التسجيل في اإلقبال حجم جاب(وعن الفضلي)سعودي أكد ٬
اب«أن ج عودي ة»س ثق هادة الش ذه ه ى عل لين للحاص ى ويعط ة مهم ة مرحل و ه

السنتين خالل ونأمل والزراعة والمياه البيئة وزارة لمنتجات مطابقة لمنتجات المستهلك
اك هن أن مضيفا دة٬ الجي ة الزراعي الممارسات ات بمتطلب ع الجمي تزم يل أن ب ادمتين الق

للبرنامج تطويرية  .مراحل
 

قال للتمور الدولي المجلس ويهدف:وحول السعودية ة العربي المملكة من بمبادرة جاء
تثمارات اس ق وخل ة الغذائي ه قيمت راز إلب ام االهتم من تحقه تس ا م ور التم إعطاء ى إل
ة وغذائي ة واجتماعي ة ومالي اقتصادية وعوائد بمردود تعود وعالمية داخلية لها وأسواق
دول ال ن بي دولي ال التعاون تعزيز إلى إضافة والمنتجين٬ والمستهلكين المزارعين على
وجودة إنتاج تطوير وكذالك التمور٬ قطاع لتطوير المطلوبة المجاالت كل في األعضاء
ل الدخ توى مس ع رف ي ف اهمة المس ز وتعزي نيعها تص ين تحس ى عل ل والعم ور التم
تدامة المس ة والريفي ة الزراعي ة التنمي ق تحقي ي وف ور التم مجال في للعاملين والمعيشة
اه٬ المي خصوصا ة الطبيعي وارد للم ل األمث واالستعمال البيئي والتوازن الغذائي واألمن
ا محلي تسويقها م ودع ا٬ فيه فافية الش ن م د مزي ق وتحقي للتمور الدولية التجارة وتطوير

واسع بشكل ودوليا  .وإقليميا
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لتاريخ الصحفي 14/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر للتمورعنوان الدولي للمجلس الختامي البيان في

الخبر الخبراألحد-19/05/2019-14/09/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد17034العددالكاتب 1تكرار

للتمور الدولي للمجلس الختامي البيان  في
تفعيل في المملكة دور على تثني للتمور والمستوردة المنتجة الدول

التمور« ومعنوياً»مجلس مالياً  ودعمه

 

المواش-»الجزيرة«  :سلطان

ور٬ للتم الدولي للمجلس التحضيري االجتماع فعاليات أمس المنورة المدينة في اختتمت
عبدالمحسن ن ب دالرحمن عب دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي الي مع بحضور

للتمور والمستوردة المنتجة الدول ووفود ورؤساء الوزراء ومشاركة  .الفضلي٬
 

ة الجاف اطق للمن تراتيجي اس كمحصول ور التم ة بأهمي اع٬ لالجتم امي الخت البيان وأقر
ة وبيئي ة واجتماعي ادية واقتص ة غذائي ة قيم ذي ج كمنت ور التم ة وأهمي ة٬ الجاف به وش
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في ور والتم ل النخي قطاع وتطوير لدعم المنطقة دول بذلتها التي للجهود مثمناً وثقافية٬
للتمور المستوردة الدول متطلبات إلى وبالنظر  .المنطقة

 

س مجل ل تفعي ي ف د الرائ عودية الس ة العربي ة المملك ة حكوم دور ى عل ان٬ البي نى وأث
رورة ض ى عل دًا مؤك س٬ المجل ل تفعي راءات إلج وي والمعن الي الم ا ودعمه ور٬ التم
داع اإلي ة جه ى إل س المجل إلى باالنضمام الراغبة الدول من اإليداعات إجراءات إكمال
ي ف ا عليه المنصوص والرسمية القانونية اإلجراءات باتخاذ وذلك المملكة٬ من المحددة

أعضاء كدول رسميًا الدول اعتماد ليتم األساسي  .النظام
 

المختلفة الموضوعات على طرحت التي والمالحظات اآلراء كل االعتبار في األخذ مع
ي ف الدول خبرات تبادل من واالستفادة األعمال لجان في الخاص القطاع إشراك وأهمها

التمور وتسويق  .إنتاج
 

ن بي اون التع وتسهيل لتنسيق االتصال٬ نقاط تسمية ضرورة على الختامي٬ البيان وأكد
دة المتح م األم ة كمنظم ة العالمي ات المنظم اركة مش ًا مثمن س٬ والمجل األعضاء دول ال

والزراعة لتفعيل»الفاو«لألغذية الدعم وتقديمهم الزراعية٬ للتنمية العربية والمنظمة ٬
للتمور الدولي  .المجلس

 

عام من األول الربع في المقبل االجتماع يكون أن البيان٬ يتم2020واقترح أن على ٬
من الرابع الربع في اإليداع  .2019اكتمال
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لتاريخ الصحفي 14/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر و..الرياضعنوان المهدية كسارة كبير"البلدي"إغالق ـ السيل طريق بأولوية يوصي

الخبر الخبراألحد-19/05/2019-14/09/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2892العددالكاتب 1تكرار

و..الرياض المهدية كسارة طريق"البلدي"إغالق بأولوية يوصي
كبير ـ  السيل

 

اإللكترونية سبق  الرياض-صحيفة

ات لمالحظ ة الحثيث ه ومتابعت اض الري ة منطق ة ألمان دي البل س المجل ود جه رت أثم
مسؤولي اركة بمش ة٬ عرق ة بلدي اق بنط يًرا أخ أجراها التي الميدانية الجولة وتوصيات
د بع ك وذل ة المهدي حي ارة كس إغالق عن باألمانة٬ المساندة واإلدارات الفرعية البلدية
ن م كله تش ا وم السلبية اآلثار على والوقوف الجولة٬ خالل الكسارة واقع على االطالع
بأسرع ا إغالقه ة بأهمي المختصة الجهات إلى والرفع الحي٬ سكان صحة على خطورة

ممكن  .وقت
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واألرصفة٬ ارة اإلن ى إل ر يفتق الذي الكبير٬ السيل طريق بالجولة المشاركون عاين كما
وإصابات يرة كث ات وفي ا عنه ج نت تي ال ة المروري الحوادث ن م د العدي ي ف تسبب مما

 .جسيمة
 

ة قراب وناقشت ير٬ الس اط نق ن م دًدا ع ضمت تي ال ة الميداني ة الجول ي ف ارك 30وش
متنوعة  .مالحظة

 

وحي ى٬ الخزام وحي ة٬ عرق بحي ع المواق ن م دٍد ع ى عل الوقوف الجولة شملت وقد
ات المطالب ن بي ودة المرص ات المالحظ ت وتنوع ق٬ طوي ي وح ن٬ لب ي وح ة٬ المهدي

ارة٬ واإلن فلتة الس سوء ومعالجة الطرق٬ ر وتطوي اهبرصف المي اءوخدمات والكهرب
الصحي قوالصرف تتعل أخرى مالحظات ى إل إضافة األحياء٬ من بعدٍد واالتصاالت
يول٬ الس ريف حي٬بتص الص رف الص اه يومي والمبان ة٬ العام دائق والح فة٬ واألرص

ات النفاي دس وتك اء٬ البن ات مخلف انتشار ذلك وك الطرق٬ ات تقاطع ر وتطوي العشوائية
الشوارع  .ببعض

 

رى وج ة٬ البلدي دمات الخ ول ح اء األحي الي أه ات مالحظ ة بالجول اركون المش ابع وت
واإلدارات ة٬ الفرعي ة البلدي ى إل ا تحويله ل أج ن م واردة ال كاوى الش ف مختل دوين ت

لمعالجتها تمهيًدا األخرى٬ والجهات باألمانة٬  .المختصة
 

ات ملوث وأي ارة الكس ذه ه ل مث اد إبع ة أهمي دي العري د خال اض الري دي بل رئيس وأكد
أطرافها أو الرياض أحياء في سكاني نطاق أي عن السيل.أخرى ق بطري يتعلق وفيما

ارة إن مشروع بأن الجولة أثناء في أفادت باألمانة المختصة اإلدارة أن موضًحا الكبير٬
خالل سيبدأ ورصفه  .أشهر6الشارع

 

ة قائم ى عل عه ووض روع المش از بإنج ى أوص د ق س المجل أن ى عل دي العري دد وش
مخاطر ن م ه تأجيل ى عل ب يترت لما نظًرا القادمة٬ القريبة الفترة خالل األمانة أولويات

الطريق وسالكي الحي أهالي على متزايدة  .يومية
 

ة٬ الفرعي ة عرق ة بلدي اق نط ي ف دي البل س المجل ا نظمه تي ال الميدانية الجولة أن يُذكر
اض٬ الري ة بأمان اندة المس واإلدارات ة٬ البلدي س رئي ة٬بمشاركة الوطني اه المي وشركة

الل خ س للمجل واردة ال واطنين الم كاوى ش ة متابع ملت ش واطنين٬ الم ن م ة ومجموع
ة٬ البلدي دمات الخ ودة ج م وتقيي اء٬ األحي ي لممثل ر المباش تماع واالس ية٬ الماض ترة الف

البصري التلوث مظاهر  .ورصد
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لتاريخ الصحفي 14/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئة"عنوان من":وزارة تنخفض المتعثرة المياه مشروعا90ًإلى173مشاريع

الخبر الخبراألحد-19/05/2019-14/09/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد20498العددالكاتب 1تكرار

الماضي العام الموزعة كميات  انخفاض

البيئة" من":وزارة تنخفض المتعثرة المياه 90إلى173مشاريع
 مشروعًا

 

بقيمة141تنفيذ الماضي العام خالل لایر4.3مشروعاً (بليون  )الحياة.

ذياب-الدمام  رحمة

وجود عن والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة اه90كشفت المي قطاع في متعثراً مشروعا
الماضي العام كانت2018خالل فيما ى٬173 إل الفتة قبله٬ الذي العام في مشروعاً

بلغت إذ الماضي٬ ام للع ة الموزع اه المي كميات في مكعب9.4انخفاض تر م ون ملي
قبله الذي العام في كانت فيما اختالف9.5يوميا٬ اك هن ان ة مبين ب٬ مكع متر مليون

ى ال تراتيجي االس الخزن ع ارتف إذ يرين٬ االخ امين لع ة مقارن د عن المؤشر 16.5في
كان فيما مكعب٬ متر عام14مليون في مكعب متر  .2017مليون
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لعام السنوي تقريرها في الوزارة منه"الحياة"حصلت(2018وقالت نسخة ٬)على
إلى الخدمة ايصال تم الماضي العام خالل ا793إنه م انجاز تم إذ جديد٬ مستفيد ألف

بته وذج27نس نم ر تطوي مل ويش اه٬ المي ع توزي اع قط ة جاهزي ع رف ن م ة المئ ي ف
ق يتحق ي ك ا ومتابعته وب المطل توى للمس ل لتوص ة الالزم ط الخط ع ووض ة الجاهزي

المياه توصيالت عدد وبلغ للقطاع٬ الكامل عن2.171التوحيد ارتفاعاً مسجلة مليون
خالله كانت والتي الماضي  .مليون2.10العام

 
الء٬ العم ة خدم ي ف المرتبطة ات والعملي اإلجراءات هندسة إعادة على الوزارة وتعمل
مل ويش الء العم ة خدم ي ف ة المرتبط ات والعملي راءات اإلج ع جمي ة مراجع مل ويش
يل والتحص رة والفوت راءة والق حي الص رف والص اه المي ة خدم يل توص ات عملي

نسبة إنجاز وتم العميل٬ مع التواصل ونقاط بة60والشكاوى ونس ك٬ ذل ن م ة المئ في
إضافة47 الء٬ العم دمات وخ والتحصيل رة الفوت انظمة توحيد مشروع من المئة في

ز مراك د توحي مل ويش ل٬ العمي ع م ل التواص وات قن د توحي از إنج ى عل ل العم ى إل
االلكتروني والموقع  .االتصال

 
ع بواق ة المعالج اه المي ادة إع بة نس ي ف اع ارتف وحظ ل ه أن وزارة ال ت ي18.2وأبان ف

وكانت حجمها16.5المئة٬ وبلغ المئة٬ ان4.56في وك ا٬ يومي مكعب تر م ون ملي
أقل يوميا4.26بمعدل مكعب متر  .مليون

 
ذ تنفي م ت أنه الوزارة ة141وأبانت بقيم الماضي٬ ام الع خالل ون4.3مشروعاً بلي

ا منه ة78لایر٬ بقيم اه للمي روعًا و2.1مش ون٬ ة46بلي البيئي دمات للخ روعًا مش
و2.1بقيمة بقيمة17بليون٬ مساندة خدمات  .بليون0,14مشروع
 

رصد م ت ه ان اال اه٬ المي قطاع ا واجهه دة ع ديات تح إلى تقريرها٬ في الوزارة ونوهت
ة٬ الحكومي ات الجه ى عل ة المتراكم ة المديوني داد س ا منه ا٬ لمعالجته دة ع ات مقترح
ن م ا تراكمه دم وع ة٬ الحكومي ات الجه تحقات لمس وري الف داد الس تضمن ة آلي ووضع

 .جديد
 

دم وع اطق٬ المن ض لبع اه المي ي ف داد االم ص نق ي ف كالت مش اع القط ه واج ًا وأيض
ى إل إضافة الحضري٬ االستهالك دل مع وخفض اه٬ المي تحقات مس داد س ي ف االنتظام
إال السوق٬ في الترشيد أدوات توافر لعدم المياه٬ استهالك ترشيد بحمالت القيام صعوبة
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م تنظي ي ف ات متطلب وضع خالل من ذها تنفي ي ف والبدء رصدها تم مقترحات جملة ان
ل وفص يد الترش أدوات ب وتركي رب للتس ه مقاوم ب أنابي تخدام اس ترط تش اء لبن ود ك

مستقلة عددات وتركيب السكنية والمجمعات العمائر في السكنية  .الوحدات
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لتاريخ الصحفي 14/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المياه90عنوان على والطلب العرض بين الفجوة حجم تحدد معلومة ألف

الخبر الخبراألحد-19/05/2019-14/09/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد6806العددالكاتب 1تكرار

المياه90 على والطلب العرض بين الفجوة حجم تحدد معلومة  ألف

 

العنزي:الرياض  سليمان

ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ي ف وارئ الط ال ألعم رافية اإلش ة اللجن ت انته
ل وتحلي ة دراس ن م ا٬ له ة التابع ات ن90والقطاع م ا جمعه م ت ة مائي ة معلوم ف أل

حجم1387 د تحدي ى إل دف ته دراسة ملتها ش ة٬ المملك مستوى ى عل ا إداري زا مرك
ام ع تى ح ري الحض تخدام لالس اه المي ى عل ب والطل رض الع ن بي وة 2020٬الفج

اإلستراتيجي الخزن ومرتكزات التغطية  .ونطاقات
 

التحتية  البنى
 

ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة درته أص ديث ح ر تقري ح ه-أوض علي ت اطلع
وطن« الل«أن-»ال خ ت عمل ة ى2018اللجن عل ب والطل رض الع ديث تح ى عل

حتى الحضري لالستخدام والمصادر2020المياه التحتية البنى مشروعات ودراسة ٬
ذه له الزم ال ل التموي د وتحدي ا٬ فيه وة الفج م حج د وتحدي ب٬ الطل ة لتلبي ة الالزم

لذلك مناسبة آلية واقتراح  .»المشروعات٬
 

العمل  آلية
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زات والمرتك ل العم ة منهجي اد اعتم تشمل وزارة ال ا اتبعته التني اآللية أن التقرير أبان
اه مي ن م رد الف ة حص د وتوحي كان٬ الس داد أع ة دراس ن م ك ذل مله يش ا بم ية٬ األساس
الخزن زات مرتك ى إل إضافة ة٬ التغطي نطاقات ودراسة المملكة٬ مستوى على الشرب

في السكان ودراسة وبحث1387اإلستراتيجي٬ ة٬ المملك مستوى على إداريا مركزا
المصادر ات بيان يز وتجه وتحضير ز٬ للمراك دة المعتم زات المرتك ق وف ب الطل م حج

معلومة90وعددها ات٬»ألف البيان ذه ه ب غال وتحليل تدقيق على العمل إلى مشيرا ٬
عليها العمل استكمال  .ويجري

 
عليها الموافقة وتمت توصيات من اللجنة به خرجت ما  أبرز

 
تشكيلها وإعادة دائمة لجنة إلى اللجنة  تحويل

 
سنوي نصف بشكل والطلب العرض خطة  تحديث

 
والطلب العرض لخطة آلي برنامج  بناء

 
القرار اتخاذ لدعم عرض ولوحة المؤشرات  بناء
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لتاريخ الصحفي 14/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المياه24تعتمد»البيئة«عنوان تسربات عن الكشف خدمة لتقديم شركة

الخبر الخبراألحد-19/05/2019-14/09/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد9351العددالكاتب 1تكرار

المياه24تعتمد»البيئة« تسربات عن الكشف خدمة لتقديم  شركة
 

 

الرياض من الثميري  عبدالسالم

والزراعة والمياه البيئة وزارة للمستفيدين24اعتمدت المياه تسربات كشف خدمة لتقديم شركة
المملكة مناطق جميع  .في

 
لـ اعتمدت"االقتصادية"وقالت ة الوطني اه المي شركة خالل ومن وزارة ال إن ة٬ مطلع مصادر ٬

ا تأهليه دم لع شركات ثالث استبعاد م ت ن حي ي ف ا٬ تأهيله د بع ة للخدم ة المقدم الشركات .قائمة
اع للقط تفيدين للمس اه المي ربات تس ف كش ة خدم ت أتاح وزارة ال أن ى إل ادر المص ارت وأش
من د عدي ل تأهي ى عل ا حالي تعكف الشركة أن ة مبين ة٬ المزاول رخص أهلين المت ومنح الخاص
ترة الف خالل السوق ى إل ا ودخوله التسرب عن الكشف في المتخصصة والمؤسسات الشركات

 .المقبلة
 

والشركات٬ راد األف باستطاعة ه أن والزراعة٬ اه والمي ة البيئ وزارة أوضحت أخرى٬ ة جه من
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ار٬ واألبق اعز والم ام واألغن ة٬ األليف ات الحيوان ن م ة٬ المملك ى إل ة الحي ات الحيوان تيراد اس
والدواجن الزينة وطيور والطيور والقوارض٬ األرانب إلى إضافة الخيلية٬  .والفصيلة

 
ا كم خدمة٬ رسوم وبدون فقط٬ عمل أيام ثالثة هي الخدمة إلنجاز الزمنية المدة أن إلى وأشارت

القصيرة النصية الرسائل عبر أو رابط٬ ال ارة زي خالل من الطلب ة متابع ق.يمكن يتعل ا وفيم
د تحدي م يت م ث ومن النظام٬ إلى الدخول تسجيل أوال يتم أنه الوزارة بينت الخدمة٬ تنفيذ بخطوات
االستيراد ة حال ي ف راد األف أو الموردة الشركة عن تفصيلية ات بيان وإدخال ة٬ المطلوب الخدمة
در٬ المص يل تفاص ات وبيان الية٬ اإلرس ن ع لة مفص ات معلوم ال إدخ م يت ك ذل د بع ي٬ الشخص

الصحية والشهادة الوطنية الهوية من صورة إرفاق إلى  .إضافة
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لتاريخ الصحفي 14/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تنفيذعنوان من تنتهي الوطنية وتبرم66المياه من67مشروعًا بأكثر جديد لایر4,2عقداً مليار

الخبر الخبراألحد-19/05/2019-14/09/1440تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العددالكاتب 25تكرار

تنفيذ من تنتهي الوطنية وتبرم66المياه مشروًعا
من67 بأكثر جديد لایر4,2عقدًا  مليار

 

 واس-الرياض
ى البن ارات مس ي ف دٍة جدي ازاٍت إنج ة الوطني اه المي ركة ش جلت س
ام الع ع مطل ذ من ة والبيئي ة المائي المشروعات از إنج ب ونس ة التحتي

الماضي أبريل شهر نهاية وحتى  .الجاري
 

أن الرئيس الموكلي محمد المهندس للشركة التنفيذي الرئيس وأوضح
ر الكثي تضمنت الجاري للعام األولى األربعة األشهر إنجازات تقرير
دمات الخ ل أفض ديم بتق ركة الش تزام ال س تعك تي ال رات المؤش ن م
و النم ي ف ساعد ذي ال ر األم والحوكمة؛ الشفافية وتطبيق للمستفيدين
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نحو دًما ق والمضي السكاني التوسع ومواكبة الخدمات تقديم وتوسع
المملكة ورؤية الوطني التحول برنامج أهداف  .م2030تحقيق

 
ة المعالج ات محط داد أع ي ف ادة زي رت أظه ام األرق ذه ه أن د وأك
ا بم ل النق وط وخط اه المي بكات ش وال وأط اه المي ادر مص ز وتعزي
تدامة المس ة التنمي دعم وي تفيدين٬ للمس دمات الخ ل أفض ديم تق ق يحق
يدة الرش القيادة توجيهات مع تماشيًا والبيئية المائية العمل -لمنظومة

هللا  .-حفظها
 

من الشركة انتهاء تضمنت الماضية أشهر األربعة نتائج أن وأضاف
من66تنفيذ أكثر بلغت بتكلفة المختلفة المملكة مناطق في مشروًعا

من2,45 ثر أك ة وخدم لایر٬ من709مليار د جدي تفيد مس ف أل
المختلفة المملكة مناطق في الصحي والصرف المياه  .خدمات

 
رام إب م ت ه أن ى إل يًرا ة67مش التحتي نى للب اريع مش ذ لتنفي ًدا عق

تجاوزت ة مالي ة بقيم الصحي والصرف المياه ار1,8لقطاعي ملي
ى.لایر إل ول الوص ترة الف س لنف ركة الش ازات إنج منت تض ذلك ك

ذ1,440 وتنفي اطق٬ المن ف مختل ي ف ا تركيبه تم ذكي عداد مليون
ى28,358 عل د يزي ا وم اه٬ مي يلة توص ف ف26,254أل أل

صحي صرف  .توصيلة
 

ومد تنفيذ أيًضا تضمنت النتائج أن الموكلي متًرا1563وبيّن كيلو
و نح ا منه حي؛ الص رف والص اه المي بكات وش وط خط ن م ا طولًي

بكات1040 وش خطوط أطوال بلغت فيما مياه٬ خطوط متًرا كليو
الصحي متًرا523الصرف  .كيلو

 
س الرئي ر ذك دة٬ جدي ادر مص اده وإيج اه المي ات كمي ع رف ن وع
يومًيا الموزعة المياه كميات بلوغ تضمنت األعمال نتائج أن التنفيذي

ا9,48 كم ة٬ المختلف ة المملك اطق من ي ف ب مكع تر م ون ملي
دل بمع اه للمي ي اليوم الضخ معدل رفع أيضًا الشركة 18استطاعت
تراتيجي االس للخزن التصميمية السعة وغ وبل يومًيا٬ 17,5ساعة
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المالحة٬ المياه لتحلية العامة المؤسسة مع بالتعاون مكعب متر مليون
أصدرت الشركة أن ى إل يًرا نفس7.16مش خالل اتورة ف ون ملي

 .الفترة
 

وبرامج تراتيجية اس وفق تعمل الشركة أن تصريحه الموكلي وأختتم
مؤشرات خالل من للعمالء ة المقدم الخدمات مستوى تحسين تدعم
تهدفات مس ق وتحقي التحديات اوز لتج شهري بشكل قياسها يتم أداء

الجاري للعام  .الشركة
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لتاريخ الصحفي 14/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الطيورعنوان أعداد من يزيد العضوية المزارع قرب

الخبر الخبراألحد-19/05/2019-14/09/1440تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد6806العددالكاتب 1تكرار

الطيور أعداد من يزيد العضوية المزارع  قرب

 

 الوطن:الدمام

وع التن ين تحس ى إل ي األوروب اد االتح ا يمنحه تي ال ة للزراع ة البيئي ات اإلعان دف ته
ة الزراعي البيئات في رب.البيولوجي ق أن ى إل ًرا مؤخ أنجزت ة فنلندي ة دراس ير وتش

ر التأثي ن م ئي البي دعم ال ن مك مما الطيور٬ أعداد من يزيد العضوية الحيوانية المزارع
الطيور أعداد على لموقع.إيجابياً  .sciencedailyوفقا

 
دا فنلن ن م ل ك ي ف ة زراعي ات بيئ ي ف تعيش التي الطيور أنواع وفرة النخفاض ونظرا
اعدة بمس ع الوض حيح لتص اوالت مح ذلون يب أنهم ب د نج ا٬ أوروب ي ف رى أخ اكن وأم
اد االتح ل قب ن م زراعيين ال ن للمنتجي ا ومنحه ة٬ المناخي ة والبيئ ة الزراعي ات اإلعان

 .األوروبي

17



 

لتاريخ الصحفي 14/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مستقبال3عنوان لها نتطلع للجرافين استخدامات

الخبر الخبراألحد-19/05/2019-14/09/1440تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد6806العددالكاتب 1تكرار

مستقبال3 لها نتطلع للجرافين  استخدامات

 
 
 
 

 

 الوطن:أبها

فقط واحد سمك أنه من الرغم على العالم٬ في المفيدة المواد أكثر من الجرافين يكون قد
ي ف ة عالي بمرونة يتميز أنه كما الفوالذ٬ من مرات عدة أقوى أنه إال الكربون٬ ذرة من

ذه وه تقبل3التشغيل٬ المس ي ف ا إليه ع نتطل تي ال ة٬ العميق رافين الج تخدامات اس من
موقع حسب الهواء.mnn: 1القريب٬ من  الوقود

 
ة جامع ن م م جي أندريه الجرافين٬ لعزل نوبل جائزة على حصلوا الذين الباحثون أظهر
ة متحرك ة كهربائي دات مول اج إنت ي ف رافين الج تخدام اس ن يمك أنه وزمالؤه٬ مانشستر

الهواء من المستخرج بالهيدروجين  .تعمل
 
للشرب.2 الصالحة المياه من  المزيد

 
ية األغش ون تك أن ن يمك ه ألن ة٬ العالمي اه المي ة أزم حل في الجرافين يساعد أن يتوقع
يكفي بما صغيرة ولكنها المياه٬ بمرور للسماح يكفي بما كبيرة الجرافين من المصنوعة
المياه تحلية تكنولوجيا في ثورة إحداث للجرافين يمكن أخرى وبعبارة الملح٬  .لتصفية

 
الخالية.3  اإللكترونيات
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لكن رئيسي٬ ون كمك يليكون الس ى عل وم الي ة اإللكتروني ا أجهزتن د تعتم السيليكون من
ن يمك ذي ال م٬ للحج ى األدن د الح ن م ترب تق السيليكون من المصنوعة الترانزستورات
ن الجرافي بأن نجد ولكن قريبا٬ ستنتهي أجهزتنا سرعة أن يعني مما فعالة٬ به تكون أن
ق تدف ة عرقل ا إم نفسها للمادة يمكن حيث خصائص٬ من له لما السيليكون محل يحل قد
ا يجعله ا مم ة٬ اإللكتروني ا أجهزتن في مقاومة دون كهربائي تيار إجراء أو اإللكترونات

مضى وقت أي من  .أسرع
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لتاريخ الصحفي 14/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الحبوبعنوان من العربية الدول إلنتاج مقلقة المياه..أرقام وشح السكاني النمو بين تصادم

الخبر الخبراألحد-19/05/2019-14/09/1440تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد9351العددالكاتب 1تكرار

الحبوب من العربية الدول إلنتاج مقلقة النمو..أرقام بين تصادم
المياه وشح  السكاني

 

جنيف من الجميل  ماجد

العربية المنطقة في الحبوب من الغذائي الوضع ألرقام مقلقة السكان..مؤشرات داد أع
كاني الس و النم ن بي ادم تص أول كل ليتش اه؛ المي شح ل المقاب ي ف زداد وي بسرعة و تنم
أي ر يتواف أن دون وب الحب اج إنت ض ينخف اريخ٬ الت ي ف رة م وألول اه٬ المي دادات وإم

االنخفاض لوقف األفق في  .شيء

 
الدولية والزراعة األغذية منظمة أرقام او"وحسب ام"ف مصر2014لع اج إنت غ بل ٬

القمح والعراق9.3من طن٬ طن3.8مليون ي4.2-مليون ف طن 2013مليون
وسورية طن٬2.0 ي4.9-مليون ف طن ون والسعودية2006ملي ألف٬500

ن واليم ان192.2طن٬ ولبن ن٬ ط واألردن140.0ألف طن٬ ف ألف27.4أل
وفلسطين ان19.6طن٬ وُعم طن٬ ف والكويت2.2أل طن٬ ف طن56٬أل ف أل
واإلمارات منهما30وقطر لكل طن٬  .ألف

 
سوى العربية األقطار تشكل تهلك5وال تس ا فإنه ك ذل ومع العالم٬ سكان من المائة في

من ى20أكثر إل وب الحب واردات وقفزت العالم٬ في الحبوب صادرات من المائة في
ي ف طن ماليين خمسة من العربية ى1960البلدان ي30إل ف طن ون 1990٬ملي

في70إلى الحبوب من تقريباً طن  .2011مليون
ن م رب يق ا م ل تمث توردة المس وب الحب وب60واآلن الحب تهالك اس ن م ة المائ ي ف
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الصالحة األراضي ة ومحدودي السياسي٬ تقرار االس دم وع اه٬ المي ندرة ومع اإلقليمية٬
ا وم اع٬ االرتف ي ف وب الحب واردات تمر تس أن رجح الم ن م اج٬ اإلنت وركود للزراعة٬

الغذائي األمن انعدام تنامي من  .يصاحبه
 

م الموس ذا ه ح القم ن م المي الع اج اإلنت ز عج ل يص أن ارير التق رجح /2018وت
نحو41قرابة2019 اج اإلنت غ يبل أن ع يتوق حيث طن٬ طن717٬مليون ون ملي
بـ758مقابل تقدر انخفاض بنسبة أي الماضي٬ الموسم طن ة5.4٬مليون المائ ي ف

يا روس اج إنت ي ف رت أث تي ال ود األس البحر ة منطق ي ف س الطق تقلبات جّراء من وذلك
 .وأوكرانيا

 
بنحو تستأثر حيث العربي٬ العالم في للحبوب ومستهلك منتج أكبر مصر ي40وتعد ف

دى م ى عل ل الني وادي الد ب ي ف وب الحب اج إنت وتضاعف المنطقة٬ محصول من المائة
ي ف ن ط ن ماليي ة خمس دره ق اج إنت ن فِم ية٬ الماض رين العش نوات ى1960الس إل ٬

في طن ماليين اإلنتاج1990عشرة بلغ في٬21 طن يهبط2007مليون أن قبل ٬
في16إلى طن  .2010مليون

 
ا تقريب د البل في المتاحة للزراعة الصالحة واألراضي العذبة المياه جميع ألن نظراً لكن

الحبوب حصاد في زيادة رؤية المحتمل غير فمن الزراعة٬ في بالفعل  .تستخدم
 

الصفر يُالمس بعينيات والس تينيات الس نوات س طوال القمح ن م السعودية إنتاج وكان
بين أو دأت150إلى80تقريبا٬ ب الثمانينيات٬ في لكن عام٬ كمعدل تقريبا٬ً طن ألف

الصحراء بزراعة لها سمح ما األرض؛ أعماق من الجوفية المياه ضخ  .السعودية

 
عينيات التس أوائل في المملكة أصبحت عدة٬ مرات العالمي بالسعر القمح إنتاج وبدعمها
ذه ه ي وف ن٬ ط ن ماليي ة أربع ا إنتاجه اوز تج أن د بع ي العرب ح للقم ج منت بر أك اني ث

الفائض لتُصدِّر استهلكته٬ الذي القمح ضعف من أكثر السعودية حصدت  .الذروة٬
 

منتصف ول بحل ح القم اج إنت انخفض ا٬ تقريب الجوفية المياه إمدادات استنزاف مع لكن
من إلى4.1التسعينيات طن ي1.2مليون وف طن٬ السعودية1997مليون ذلت ب

ي ف طن ماليين ثالثة نحو إلى ثم طن٬ مليوَني إلى إنتاجها لترفع جبارة 2003جهودا
القمح إنتاج في المملكة تسجله قياسي رقم أعلى ثاني ذلك  .وكان

 
21



 
من أكثر السعودية20وبعد ت أعلن التصدير٬ ع م ح القم ن م الذاتي االكتفاء من عاما

اني الث انون ك ي اير(ف ير2008٬)ين كب د ح ى إل تنفدت اس ة الجوفي ة الطبق اه مي أن ٬
القمح إنتاج من تدريجيا ستتخلص  .وأنها

 
ر2010و2007وبين بأكث طن ماليين ثالثة بحدود كان الذي المحصول انخفض ٬

ي ف ن ط ون ملي ى إل اج اإلنت ط ليهب ن الثلثي ن ول2009م وبحل ت٬2016 عمل ٬
غضون ي وف ل٬ بالكام ح القم اج إنت ن م دريجي الت التخلص على ا25٬السعودية عام

الواردات على حصراً االعتماد إلى القمح تصدير من انتقلت قد المملكة  .ستكون
 

ال ة٬ الجوفي اه المي ات طبق معظم عكس ى عل السعودية ي ف ة األحفوري الجوفية والمياه
ة المملك تستخدمها تي ال المحالة البحر ومياه األمطار٬ هطول من طبيعي بشكل تتغذى

الري في الستخدامها التكلفة باهظة مدنها  .لتوريد
 

الطلب ي ف سريع و نم ل مقاب ود٬ رك ي ف ي العرب العالم أنحاء جميع في الحبوب وإنتاج
ذ ومن السكان٬ توسع مع الحبوب ة1960على العربي ار األقط كان س دد ع تضاعف ٬

إلى تقريبا مرات نسمة390أربع  .مليون

 
العربية2050وبحدود البلدان تضيف أن المتوقع د260من يزي ا مم نسمة٬ مليون

للتشديد أصال الخاضعة المائية والموارد األراضي على الضغط من كبير  .بشكل
 

ن متقاربي تهالكها واس ح القم ن م ة العربي دان البل اج إنت لحجم البيانيان الخطان كان وإذا
في و16(1960جدا األول٬ للخط طن اني18مليون الث للخط طن ون إن)ملي ف ٬

السنوات في واحدة نقطة في التقيا اكتفاء1964و1963و1962الخطين بمعنى ٬
استهالكه مع إنتاجه بتعادل القمح إنتاج من العربي  .العالم

 
ة نهاي ذ من دريجي وت ف طفي كل بش تراق االف ق طري ذا أخ انيين البي ن الخطي أن ير غ

بقوة٬.الستينيات االستهالك عن اإلنتاج خط افترق السبعينيات٬ منتصف من ابتداًء لكن
اإلنتاج صعود من أقوى بوتيرة االستهالك  .ليصعد

 
بحدود1974وفي القمح من العربي العالم إنتاج كان المثال٬ سبيل على ون٬25 ملي
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نحو واستهالكه ام28طن٬ ع ي ف أنه إال طن٬ نحو1977مليون ى إل اج اإلنت ط هب
و20 نح ى إل تهالك االس عد وص ن ط ون ي38ملي وف ن٬ ط ون ان1984ملي ك ٬

عند يراوح االستهالك20اإلنتاج بلغ حين في طن٬ طن62مليون  .مليون
 

اوز يتج م ل ذي ال اإلنتاج من أقوى بزخم ارتفاعه االستهالك يواصل ون44وهكذا ملي
في نحو1990طن مقابل بلغ٬72 التسعينيات منتصف وفي لالستهالك٬ طن مليون

نحو مقابل55اإلنتاج طن٬ لالستهالك81مليون طن  .مليون
 
إلى2000وفي القمح من العربية البلدان إنتاج هبط ق٬35 حلَّ ن حي في طن٬ مليون

حول ي90اإلنتاج وف طن٬ ح2011مليون القم اج إنت غ بل ل٬32 مقاب طن ون ملي
لالستهالك119 طن  .مليون

 
السياسات ع فم وب٬ الحب ى عل ب الطل يزيد الذي الوحيد العامل ليس السكاني النمو لكن
المستخدمة الحبوب كمية ارتفعت العربية٬ البلدان من عديد في اللحوم إنتاج تشجع التي

في طن مليون نصف من أقل من والدواجن الماشية علف ون40إلى1970في ملي
في واأللبان2011طن اللحوم استهالك زاد بينما ٬. 

 
واالستهالك٬ اج اإلنت ن بي اع االتس في اآلخذة الفجوة الحبوب واردات مألت اآلن٬ حتى

ى إل ة٬ العربي دان البل ي ف وب الحب ى عل ب الطل سيرفع وحده السكاني النمو 200لكن
بحدود طن الحالية2050مليون العالمية الحبوب صادرات ثلثي يعادل ما أي زيادة.٬

ضمان وسيصبح وب٬ الحب ى عل ب الطل من أعلى حتى الطلب سترفع اللحوم استهالك
الحبوب من المزيد استيراد إلى البلدان تطلع مع تدريجيا صعوبة أكثر الحبوب إمدادات

الخارج  .من
 

بـ القمح إنتاج مناطق آسيا شرق منطقة االتحاد253وتتصدر منطقة تليها طن٬ مليون
ي ة28(األوروب بـ140بنحو)دول ود األس ر البح ة منطق م ث ن٬ ط ون 124ملي

بنحو الشمالية فأمريكا طن٬ طن85مليون  .مليون
 

األوروبي واالتحاد دول ست صادرات88على)دولة28(وتستحوذ من المائة في
بإجمالي العالمية٬ عاَمي155.2القمح خالل طن  .2018و2017مليون
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هي صادراتها:والدول حجم غ بل حيث بة41.1روسيا بنس طن ون ي7.10ملي ف
بـ أمريكا تليها بة22.8المائة٬ بنس طن٬ ون اد6.25ملي االتح دول م ث ة٬ المائ ي ف

بـ ي بة22.4األوروب بنس طن٬ ون بـ4.38ملي دا فكن ة٬ المائ ي ون21.7ف ملي
بة بنس بـ3.63طن٬ ا وأوكراني ة٬ المائ ي بة17.7ف بنس طن٬ ون ي3.29ملي ف

بـ أستراليا تليها بنسبة15.5المائة٬ طن٬ بـ3.18مليون ن األرجنتي م ث ة٬ المائ ي ف
بنسبة14 طن ة3.18مليون المائ إحصائية.في ى إل تند اس ذي ال ر التقري وأوضح

نحو غ بل الم الع ي ف ح القم ارة تج م حج أن المي٬ الع الحبوب طن176مجلس ون ملي
عام  .2017/2018خالل

نحو اإلفريقية القارة دول القمح30وتشكل من العالمية الواردات حجم من المائة .في
و نح ى عل الم٬ الع ي ف للقمح توردة مس دول ر عش أكبر تحوذ ن39وتس م ة المائ ي ف

تيراد اس بحجم العشر الدول قائمة رأس على مصر جاءت حيث للقمح٬ العالمية التجارة
بنسبة12.5 طن٬ بـ7.10مليون يا إندونيس ثم المائة٬ بة11في بنس طن٬ ون ملي
استيراد6.25 بحجم والجزائر المائة٬ بنسبة7.7في طن المائة4.38٬مليون في

بحجم فيتنام جاءت القائمة ذيل بنسبة4.5وفي طن المائة2.55مليون  .في
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لتاريخ الصحفي 14/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الوافدعنوان العداد قاريء فيديو الشرقية”..بعد المصور”مياه ستقاضي

الخبر الخبراألحد-19/05/2019-14/09/1440تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد0العددالكاتب 6تكرار

الوافد العداد قاريء فيديو الشرقية”..بعد مياه
المصور”  ستقاضي

 
 

ة بالمنطق اه المي دمات لخ ة العام اإلدارة ه توج ن ع ادر مص فت كش
المياه عدادات يقرأ لوافد فيديو ألتقط الذي المصور لمقاضاة الشرقية٬

مرتفع  .بصوت
 

إن المصادر اه”وقالت المي انوني٬”خدمات الق ا حقه ظ لحف تسعى
النشر نظام مخالفته إثر ؛ المقطع نشر الذي والشخص مصور٬ تجاه

بالمملكة به المعمول  .اإللكتروني
 

ع مرتف بصوت اه المي دادات ع رأ يق د لواف داول مت ديو في ار أث ان وك
ير٬ الفوات ال أعم ه عمل صميم من ليس ألنه جدًال؛ القطيف٬ بمحافظة
راءة بق وم يق ن م أن ى عل اه المي دمات لخ ة العام اإلدارة دت أك ا بينم
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سعوديون مواطنون هم  .العدادات
 

ت اه”وكان المي دمات ه”خ ل س لي ه إلي ار المش ع المقط إن ت قال
ل عم ن م زء ج ه إن ة قائل راءات٬ الق ب وجل رة الفوت ال بأعم ة عالق
اكتشاف دف به اه المي بكة ش ي ف د الفاق بة نس دراسة بمشروع خاص
النظامية غير التوصيالت وإلغاء الظاهرة غير الكسورات  .وإصالح

 

جلب ى عل ون يعمل ذين ال العدادات قّراء جميع أن اإلدارة وأوضحت
بنسبة ون مواطن م ه ف القطي محافظة في الفواتير إلصدار القراءات

100.% 
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لتاريخ الصحفي 14/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر يخنق:بلقرنعنوان النفايات »عفراء«مرمى

الخبر الخبراألحد-19/05/2019-14/09/1440تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد19258العددالكاتب 1تكرار

عنهم بعيدا بنقله البلدية طالبوا  األهالي

يخنق:بلقرن النفايات  »عفراء«مرمى
 

 
 

األكلبي  Ibrahimalaklobi@)بيشة(إبراهيم

ز مرك سكان راء«ضاق رن»عف بلق ة محافظ ي عسير(ف ة منطق من)شمال اً ذرع
األمراض م له مصدراً عدة نوات س ذ من الشمالي مدخلهم على الرابض النفايات مرمى

و والحساسية«الصدرية له»الربو المجاورة القرى أجواء  .ومفسداً

 
بلدية على معاناتهم في بالالئمة األهالي سبيل»بلقرن«وأنحى في ساكناً تحرك لم التي
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سنين منذ السكان تزعج التي المشكلة  .احتواء
 

ة الكريه روائح وال ة األدخن ن م سمومه ث ينف المرمى أن من مسعد آل سالم علي وشكا
بلقرن٬ محافظة شمال الواقعة القرى على تلوثاوالنفايات زوارمسببا ل بصريا وتشوها

ن عي ه علي ع تق شيء أول و وه الشمالي٬ دخل الم ى عل ع يق ه أن ا خصوص المحافظة٬
للمحافظة  .الزائر

 
مسعد آل واألبخرة«:وقال بالدخان عفراء لمركز وصوله أول الزائر يصطدم لألسف

وث٬والنفايات التل واع أن لعالجوشتى ة بحاج لبي س ر أم و اح»وه الري أن ى إل ا الفت ٬
ات النفاي ر نش ي ف ببت تس أن د بع ة٬ بل ن الطي زادت ة المنطق هدتها ش تي ال ديدة الش

األمراض ب دد يه ا م عة٬ واس احات مس ى عل ة المزعج روائح وال تيكية ذرالبالس وين
البيئة على  .بمخاطر

 
نين الس ة طيل العالج٬ ى عل استعصت تي ال ة٬ بالمزمن كلة المش ذه ه عد مس آل ووصف

الذين عسير٬ أمانة على واألمناء بلقرن بلدية على الرؤساء تعاقب رغم ى-الماضية عل
قوله لها-حد الحلول يوجدوا يوجد.لم م ول تؤرقهم المرمى مشكلة أن علي سالم وذكر

ي الت ائبة الس ات للحيوان أوى م ع الموق هذا أصبح بل تتمدد٬ النفايات جعل مما الحل لها
طريق لسالكي حوادث في عسير»العالية-بيشة«تتسبب ة وأمان بلقرن بلدية مطالبا

إغالق م يت حتى القصوى األولوية األمر هذا وإعطاء النفايات لمشكلة نهائي حل بإيجاد
تضمن بطريقة الملف والبيئةهذا السكان مكانسالمة إلى الموقع هذا من المرمى ونقل

يضمن وبما الحديثة الصحية الطرق حسب النفايات ومعالجة العمراني النطاق عن بعيد
المكان ونظافة السكان  .سالمة

 
صحي رف ص مشاريع وإنشاء ات الممارس ذه ه ف وق ضرورة على ارثي الح وشدد

البيئة على والحفاظ اإلنسان سالمة تضمن معالجة  .ومحطات
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