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الخبر تفاصيل

الخبر المياهعنوان قطاع استدامة

الخبر الخبراألحد-15/09/2019-16/01/1441تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الربيشالكاتب الرصد18710العددخالد 1تكرار

إلى  2030الطريق

المياه قطاع  استدامة

 
 
 
 

الربيش   خالد

ه أهداف ق تحقي نحو ة٬ واثق خطوات ة٬ المملك ي ف ة والزراع والمياه البيئة قطاع يخطو
رؤية لمستهدفات وفقاً ام2030٬وتطلعاته٬ الع هد المش ة٬ الدق ه وج على حددت التي ٬

األخرى٬ القطاعات ة بقي مشاركته وآلية المقبلة٬ المرحلة في القطاع عليه سيكون الذي
الوطني االقتصاد تنمية  .في

أيام من..قبل ه علي ون يك أن ن يمك ا وم القطاع٬ ذا ه تقبل بمس اؤل التف حجم لدي زاد
ة لتحلي العامة المؤسسة تخصيص نموذج على الوزراء مجلس موافقة بعد وتطور٬ تقدم
من جديدة مرحلة أعتاب على بأكمله٬ القطاع ستضع الموافقة٬ هذه ومثل المالحة٬ المياه
ي ويأت تثمارات٬ االس جذب ى عل درة الق ز وتعزي الخدمات٬ وتطوير االقتصادي٬ النماء

الرؤية تطلعات مقدمة في  .هذا
 

دى ل ادة الج ة الرغب د وتؤك س تعك وزراء٬ ال س مجل ة موافق أن ى عل د التأكي وأستطيع
دة الفائ م تعظي إلى إضافة الكفاءة٬ وتحسين المياه٬ بقطاع االرتقاء في الرشيدة٬ الحكومة
اه٬ المي قطاع ة لهيكل ق الطري تمهد الموافقة أن ذلك٬ من واألهم واألصول٬ الموارد من
المؤسسة تخصيص داف وأه يتفق بما مشروعاته٬ في الخاص القطاع مشاركة وتمكين

الرؤية مستهدفات كامل وتحقيق المالحة٬ المياه لتحلية  .العامة
 

خطوة ا أنه د يج اه٬ المي ات وتقني ل نق شركة إنشاء على الموافقة قرار في المتأمل ولعل
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س أس ق وف ل العم تعزز س إذ د٬ والبعي ط المتوس دى الم ى عل ة عالي دة فائ وذات ة ذكي
ة٬ المملك توى مس ى عل اه المي وتخزين ل نق ة أنظم غيل وتش إدارة ام مه ى تتول تجارية٬
غيلها٬ وتش اه المي ل نق أنظمة وتطوير إنشاء حق للشركة سيكون وإنما فحسب٬ هذا ليس

دريب الت ز ومرك ة التحلي اث أبح ز مرك إدارة ذلك ذه.وك ه ار ثم ل نتخي أن ا ولن
 .التحوالت

 

ي وف دة٬ عدي اًء أعب السعودي٬ االقتصاد على المياه قطاع فرض مضت٬ طويلة ولعقود
أن ا عرفن إذا ة خاص اه٬ المي ة تحلي ى عل ير الكب اد االعتم ل ي%60ظ إجمال ن م

بيا٬ً نس ة المرتفع اج اإلنت دة وح ة تكلف ترتفع كما وحده٬ المدني القطاع في المياه إمدادات
القطاع د ويعتم داخل٬ ال ى إل السواحل ن م اه المي ضخ عبر النقل تكاليف ارتفاع بسبب
ة بيئي بصمة اه المي ة تحلي ترك ت ك٬ ذل ى إل باإلضافة الوقود٬ على كبيرة بصورة كذلك

رؤية أخذت وقد أن2030واسعة٬ ررت وق ومشكالته٬ القطاع تحديات االعتبار في
ن م تفادة االس بر ع ديات٬ التح اوز وتج كالت٬ المش ذه ه الج لع وب المطل دعم ال ر توف
تدامة المس ة التنمي مان لض اع القط ي ف الح اإلص ات عملي ز وتعزي ة٬ العلمي ات الدراس

معقولة وبأسعار عالية جودة ذات خدمات توفير مع المائية٬  .للموارد
 

ا٬ عليه افظ ويح ة٬ المائي وارد الم ي ينم تدام٬ مس اه مي قطاع إيجاد على الرؤية وعزمت
ة التنمي ي ف تسهم اءة٬ والكف الجودة ة عالي دمات وخ اً آمن داداً إم ر ويوف ة٬ البيئ ويصون
اه المي ن م ة كافي ات كمي ى إل تمر المس ول الوص ضمان ع م ة٬ واالجتماعي ادية االقتص
اه المي ى عل ب الطل إدارة ين وتحس الطوارئ٬ حاالت وفي العادية٬ الحاالت في المؤمنة
رة وموِف الجودة ة عالي حي ص رف وص اه مي دمات خ ديم وتق تخدامات٬ االس ع جمي ي ف
استخدامها وتحسين المياه موارد على المحافظة جانب إلى مقبولة٬ أسعار لضمان للكلفة
ي ف ة اإليجابي اهمته ومس المياه قطاع تنافسية وضمان المحلية٬ البيئة على المحافظة مع

الوطني  .االقتصاد
 

خصصه ذي ال دعم ال د بع ع٬ الواق أرض ى عل ذ للتنفي قابلة تبدو مجتمعة٬ األهداف هذه
ي الت ة الجذري والت والتح اع القط ور تط ب نترق أن ا وعلين األمس٬ ب وزراء ال س مجل

تباعًا  .سيشهدها
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الخبر تفاصيل

الخبر البيضعنوان فائض استثمار يعوق التصدير رسوم ارتفاع

الخبر الخبراألحد-15/09/2019-16/01/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد6925العددالكاتب 1تكرار

البيض فائض استثمار يعوق التصدير رسوم  ارتفاع

 

الحربي:جدة  نجالء

للخارج٬ ائض الف تصدير رسوم ارتفاع من المائدة بيض في المستثمرين من عدد تذمر
ع دف ى عل قدرتهم عدم في تتمثل البياض الدواجن قطاع لمنتجي أزمة حدوث إلى الفتين

للجمارك المرتفعة التصدير  .رسوم
 

البيض  فائض
 

لـ الحمود فهد المائدة بيض إنتاج في المستثمرين أحد وطن"أوضح فائضا"ال اك هن أن
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ذ من دة٬ المائ بيض أن3في ا مبين ارج٬ الخ ن م تيراد اس ى إل القطاع اج يحت وال ود عق
رسوم فرض د وبع ه من للتخلص ارج٬ للخ ائض الف بتصدير يقومون كانوا المستثمرين

بـ تقدر المجال هذا في المستثمرين على عالية د32جمركية الواح ون الكرت على رياال
يرا٬ كب عائقا ذلك يسبب والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة قبل من التصدير أثناء للبيض٬

عن تزيد ال األرباح حيث الرسوم٬ هذه في للمبالغة ى7إلى5وذلك إل ا الفت االت٬ ري
ي المحل اج اإلنت إن ث حي ة٬ المحلي للسوق اج اإلنت ة كاف داد ارت في تسبب األمر ذلك أن

نحو ا نحو55يومي ي المحل واالستهالك ون كرت ف ل25أل وك ا يومي ون كرت ألف
على يحتوى على360كرتون موزعة وهناك12بيضة  .فائض%50طبقا٬

 
االستيراد رسوم  رفع

 
تسدد لم المزارع إن حيث البياض٬ الدواجن قطاع على خطورة هناك أن الحمود كشف
ع دف ى عل ن المنتجي مقدرة وعدم الخارج من االستيراد رسوم رفع بسبب األعالف قيمة
الرسوم٬ بخفض حاسمة قرارات اتخاذ بسرعة وطالب للمصنع٬ األعالف فاتورة قيمة
التصدير ن م وا يتمكن تى ح اض٬ البي دواجن ال قطاع ي ف ن المنتجي ى عل فرضت تي ال

القطاع إلنقاذ سريعة وحلول طرق وإيجاد  .للخارج
 

البيع منافذ  مراقبة
 

دة ع ع م حمالت اك هن أن دواء وال ذاء للغ ة العام ة الهيئ ي ف ة مطلع مصادر أوضحت
ن م د للتأك تورد٬ المس دة المائ بيض ى عل والكشف ع٬ البي ذ مناف ة لمراقب ة رقابي جهات
د المعتم وذج للنم ا وفق ون ويك وءة٬ موب دان بل ن م ون يك ال ث بحي تهالك االس صالحية
بيض ن م ات عين ص فح م ويت دة٬ المعتم ة الخليجي ة الفني ة الالئح ات لمتطلب توفيا ومس

للمواصفات ومطابقته سالمته من للتأكد  .المائدة
 

تواصلت جانبها٬ ة"الوطن"ومن البيئ وزارة باسم الرسمي المتحدث مع مرة من أكثر
رد دون ولكن الخيل٬ أبا هللا عبد الدكتور والزراعة  .والمياه

 
البياض الدواجن قطاع منتجين تواجه  معوقات

 
الزراعة-1 وزارة قبل من التصدير رسوم  رفع
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بمقدار-2 الرسوم التصدير32فرض أثناء الكرتون على  رياال

 
المائدة-3 بيض من المحلي منه55اإلنتاج ويستهلك كرتون  ألفا25ألف

 
األعالف-4 فواتير دفع على المنتجين قدرة  عدم
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الخبر تفاصيل

الخبر الصحراوية»كاوست«عنوان الزراعة تطوّر

الخبر الخبراألحد-15/09/2019-16/01/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19377العددالكاتب 1تكرار

لدعمها جديدا أبحاث مركز  افتتحت

الصحراوية»كاوست« الزراعة  تطّور
 

 
 

 okaz_online@)جدة(»عكاظ«

ة والتقني وم للعل دهللا عب ك المل ة جامع ت ت(افتتح رم)كاوس ح ي ف اث لألبح زا مرك
ا وترجمته ة٬ واإلقليمي ة المحلي ة بالزراع المتعلقة األبحاث لدعم يهدف ثول في الجامعة

دها بع ا وم الخليجي اون التع س مجل دول لمنطقة بالنفع تعود حقيقية حلول ويدعم.إلى
الصحراوية ة الزراع ز كالت)CDA(مرك للمش ول حل ع بوض نى تع تي ال األبحاث

الـ تراتيجية اإلس الجامعة أبحاث مجاالت أحد يعتبر الذي الغذاء بتوفير المتعلقة العالمية
والبيئة4 والطاقة الماء منها  .التي

 
ي برادل ال دون ة الجامع ي ف لألبحاث الرئيس نائب ة«:وقال الزراع ز مرك اح افتت إن

كاوست٬ ي ف د األم ة طويل ة بحثي وة لق ا تطويرن ي ف ة التالي ة المرحل ل يمث الصحراوية
ي الت ية الرئيس ديات التح من للعديد حلول وضع يتطلب الذي التوقيت هذا في خصوصا
ن م ة والطاق اء الم ب جان ى إل بر يعت ذي ال ذائي٬ الغ ن األم ير كتوف المجتمعات ه تواج
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داعي اإلب ا وطموحه ة الفكري ا قوته ة كاف الجامعة له تسخر التي اإلستراتيجية .المحاور
دة الجدي ادرة المب ذه ه ي ف تر تيس ور والبروفيس غ وين ور للبروفيس ق التوفي ل ك نى أتم

المستقبل في الكبيرة إنجازاتهما إلى بشوق  .»ونتطلع

الغذاء  تأمين
 

الماضي٬ ر فبراي ي ف كاوست ى إل انضم ذي ال غ٬ وين رود البروفيسور ن م كل سيقود
ز مرك إدارة ة٬ طويل ترة ف ذ من ة الجامع ي ف ل يعم ذي ال تر٬ تيس ارك م ور والبروفيس
ن التباي ة دراس ي ف د الرائ ه عمل غ وين ور البروفيس ل وسيواص حراوية٬ الص ة الزراع
و نم تدامة اس دف به ة البري ا ومثيالته ة الزراعي يل المحاص ات نبات ن بي ي الطبيع

إلطعام يكفي غذاء وتوفير ام10المحاصيل ع ول بحل شخص ا.2050مليارات كم
ي ف يزة المم ة أبحاث ر تطوي ز للمرك اركاً مش مديراً بصفته تيستر البروفيسور سيواصل
وم ني مشروع ي ف األخرى ه أعمال ع م للمنطقة٬ الرئيسية المحاصيل في الملوحة تحمّل

 .العمالق
 

غ وين رود ال ادة«:وق قي كر ت«أش ز»كاوس مرك ادة لقي ي ل ة الفرص ة إتاح ى عل
ول حل اد إيج خالل ن م ذاء الغ ير توف ى عل ه أبحاث يركز س ذي ال الصحراوية ة الزراع

القاسية البيئات في المحاصيل لنمو  .»مستدامة
 

ذات»كاوست«وتمتلك المجاالت من مجموعة في والمؤثرة الرائدة األبحاث من تراثاً
اث وأبح ات٬ النبات وم وجين ات٬ النبات ا وبيولوجي حراوية٬ الص ة بالزراع لة الص

ا وغيره ائي الم تزراع واالس ات٬ اآلف ة ومكافح البروفيسور.الميكروبات٬ وسيواصل
ر لتطوي س٬ غيت دا وميلين ل بي ة مؤسس ا تموله تي ال ه أبحاث ت كاوس ن م ي الببيل الم س

ة الطفيلي ات النبات ة آف ار انتش ة لمكافح ة حقيقي تراتيجيات تريغا(إس ل)س وسيواص ٬
في النبات علوم أستاذ المشهور عن»كاوست«الباحث الرائدة أبحاثه هيرت هريبرت

العالمي الغذائي  .األمن
 

تر تيس ارك م ول ي«:يق ف حراوية الص ة الزراع اث أبح ز مرك اح افتت اهم سيس
كبير»كاوست« بشكل والمنطقة المملكة في الزراعة أبحاث تطوير  .»في

 
للنباتات الجيني  التعديل
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العلمية المجلة ابقNucleic Acids Researchوكانت س ت وق ي ف نشرت قد
دهللا عب ك المل ة جامع ي ف برين مخت ن بي اون بالتع يجرى مهماً بحثاً تناولت بحثية ورقة
وم العل ي ف اعد المس تاذ األس دان٬ حم مير س ور البروفس بر مخت ا وهم ة والتقني وم للعل
ة البيولوجي وم العل في البارزة األستاذة فيدوروف٬ نينا البروفسور ومختبر .البيولوجية٬
يمكن تي ال ة الزراعي المحاصيل نباتات على الجيني التعديل طرق الورقة هذه وتشرح

والقاسية المجهدة الطبيعية والظروف لإلجهاد تحمالً أكثر تجعلها  .أن
 

حمدان البروفسور أن«:يقول دوروف في البروفسور مختبر مع التعاون نتائج من كان
الـ اور المح ي ف هاماتنا إس ادة لزي امين ع ل قب يرة كب ادرة بمب ا مختبرن ام ة4ق البحثي

والبيئة والطاقة والماء الغذاء في المتمثلة للجامعة دان.»الرئيسية حم البروفسور دأ وب
ض الحم ن م دد مح وع لن ئي الجزي توى المس ى عل ة الحيوي اث األبح إجراء ب ه وفريق

الريبي يسمى)RNA(النووي النباتات  ).miRNA(في
 

الصبغي ووي الن الحمض ن م ة الجيني المعلومات نسخ الحية الخاليا في )DNA(يتم
بي الري ووي الن الحمض ناقل ى)mRNA(إلى إل ة الجيني ات المعلوم ذه ه ترجم ت م ث

الحيوية الوظائف ألداء الالزمة تسلسل)miRNA(جزيء.البروتينات عن ارة عب
بي الري ووي الن ض الحم ن م ير ني٬)RNA(قص الجي ير التعب بط ض ن ع ؤول مس

بي الري ووي الن الحمض ل بناق اتصاله طريق عن لضبط)الهدف(mRNAويعمل
كبتها أو الجينية المعلومات ترجمة  .عملية

 
حمدان البروفسور النووي«:يقول الحمض نمو)miRNA(يلعب في مركزياً دوراً

والملوحة والحرارة اف للجف تجابة االس ذلك في بما المجهدة٬ للبيئات واستجابتها النبات
والفيروسات البكتيريا وتأثيرات الحمض.العالية نشوء ة كيفي م فه داً ج م المه من لذلك

ووي ات)miRNA(الن جين ديل تع ي ف يرة كب ورة بص ا منه تفاد يس أن ن يمك تي ال
اج إنت ادة زي ى إل ؤدي ي ذي ال ر األم اد٬ اإلجه ل تحم ى عل درتها ق ادة وزي ات النبات

الزراعية  .»المحاصيل
 

النووية األحماض  أبحاث
 

زيء لج ة معالج ام نظ أول دوروف في ور البروفس بر مخت ور ي)miRNA(ط ف
ه ل الجينية للمعلومات المعالجة مسارات بتحديد بدءاً البروفسور.المختبر٬ أعرب د وق
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ي الجزيئ يف التوص ي ف دوروف في ور البرفس ع م ل بالعم عادته س دى م ن ع دان حم
النووي  ).miRNA(للحمض

 
ووي الن ض الحم اج إنت ة عملي احثون الب ات)miRNA(درس نب ي ف

Arabidopsis thaliana-م عل دراسات في غالبًا يستخدم نموذجي نبات وهو
ئي الجزي ة ووي-الوراث الن الحمض اج إنت ي ف م التحك م يت ه أن ن تبي )miRNA(إذ

مى يس زيم أن طة اDCL1بواس هم رين آخ روتينين ول.SEوHYL1وب يق
دان حم ور بروتين«:البروفس وويSEلل الن ض الحم ّون تك ي ف ير كب (دور

miRNA(ات والحيوان ات النبات ن م ل ك ي يف.ف توص أّول ا بحثن ي ف دمنا ق د وق
بيSEلتفاعالت الري النووي الحمض ززRNAمع يع ف مSEوكي أنزي اط نش ن م
DCL1«. 

 
ن بي التفاعل د تعقي مدى يتوقع لم فريقه إن حمدان البروفسور الحمضSEويقول ع م

الريبي نDCL1وإنزيمRNAالنووي البروتي في والتبديالت التغييرات لحجم نظراً
الريبي النووي الحمض يعززها ة.نفسهRNAالتي اآللي فرة ش ك ف أن على يدل وهذا
ووي الن الحمض لتكّون ى)miRNA(الجزيئية إل اج ويحت داً ج صعباً راً أم يكون س

المستقبل في كثيرة  .أبحاث
 

داً؛ ج م مه ه بأن دوروف في البروفيسور بر مخت ع م التعاون حمدان البروفيسور ويصف
وم للعل دهللا عب ك المل ة جامع ي ف ويين وق املين متك ريبيين تج ن منهجي ن بي ع يجم ه ألن

ة.والتقنية النباتي ا الخالي ة زراع ي ف برة الخ فيدوروف البروفيسور مختبر يمتلك حيث
الخلية وبيولوجيا النباتية الوراثة علم دراسات وإجراء ر.المعلقة مختب ك يمتل ن حي ي ف

اء الكيمي ات تقني ن بي ع تجم تي ال دة الفري اهج المن تطبيق في الخبرة حمدان البروفيسور
ات تقني تخدام باس ي الفعل ت الوق ي ف ة المراقب ع م ة التقليدي ة الحيوي اء والفيزي ة الحيوي
ددة متع ة النووي اض األحم ات مركب ال اتص ات آلي ة لدراس د الواح زيء الج وير تص

 .البروتينات
 

ووي الن للحمض جزيئية صور تقديم من يتمكنوا بأن وفريقه حمدان البروفيسور ويأمل
)miRNA(ى عل سيساعدهم الذي األمر جدا٬ً عالية وبدقة واحد جزيء مستوى على

كاملة وبصورة للغاية المعقدة الديناميكية تكّونه آلية  .فك
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وينغ أقل:البروفيسور بمياه للزراعة حلول صناعة  !مهمتنا

من ية القاس ة البيئي والظروف للجفاف ومقاومتها الصحراء في النباتات نمو دراسة تعد
ة والهندس وم العل م قس ي ف المشارك تاذ األس وينغ٬ رود للبروفيسور البحثية االهتمامات

ة والتقني وم للعل دهللا عب ك المل ة جامع ي ف ة والبيئي ة ور.البيولوجي البروفيس ري يج إذ
ث حي الصحراوية ات كالبيئ القاسية البيئات في النباتات نمو لدراسة مكثفة أبحاثاً زيونغ

المياه وندرة المرتفعة الحرارة عن.درجات اإلجابة إلى خاصة بصورة أبحاثه وتهدف
هي3 مترابطة ه؟:أسئلة بزيادت وم يق ف وكي اه؟ للمي تهالكه اس ن م ات النب ل يقل ف كي

القاسية؟ البيئية الظروف مقاومة يستطيع  وكيف
 

المسمى ثي البح ه منهج ى عل لنتعرف غ زيون البروفيسور ع م دثنا ي(تح الكل ات )النب
التالي الحوار فكان للجفاف٬ النباتات تحمل لتحسين المطروحة  :وحلوله

 
به؟• تقومون الذي البحث أهمية تكمن  أين

 
اع•• وارتف الحرارة ة درج اع ارتف ل مث ية وقاس ة مختلف ة بيئي بظروف ات النبات تمر

والجفاف التربة د.ملوحة واح ت وق ي ف ية القاس الظروف ذه ه جميع إلى تتعرض وقد
لمقاومتها محددة آليات باستعمال النباتات تقوم ا.عندها هن ته دراس ى عل نعكف ما وهذا

اج إنت ى عل لباً س ر تؤث تي ال الم الع ي ف اف الجف كلة مش ار النتش راً نظ ة الجامع ي ف
ي وف ة عام بصورة العالم في العلمي للمجتمع كبيراً تحدياً وتطرح الزراعية المحاصيل
ا أبحاثه اور مح ن م ذاء والغ اء الم بر يعت تي ال ة٬ خاص ورة بص دهللا عب ك المل ة جامع

 .اإلستراتيجية
 

اه المي درة ن ظروف مع للتكيف طرق عدة النباتات تخفيض.تتبع هي ى األول ة الطريق
النتح عملية من الحد خالل من للمياه ار(استهالكها بخ شكل ى عل اء الم خروج عملية

األوراق خصوصاً واء لله المعرضة النبات أجزاء ادة).من بزي هي ة الثاني ة والطريق
األرض ن م أعمق ات طبق ى إل لتصل جذورها و نم ادة زي خالل من المياه٬ امتصاص

المياه تتوفر  .حيث
 

األكسجين ات مركب ل مث النبات على الضارة المواد بعض تراكم إلى االجهاد يؤدي كما
الخاليا في ى.التفاعلية عل تعمل إستراتيجية باستخدام المشكلة هذه مع النباتات وتتعامل
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أضراره من والحد اإلجهاد لمقاومة الجيني التعبير  .تنشيط
 

ع جمي ي ف اث األبح إجراء ب اً حالي وم نق اف٬ للجف ات النبات ل تحم ات آلي ن ع ف وللكش
منهج تحت أعاله المذكورة الكلي«المجاالت التعرف»النبات دف به ك وذل املي٬ التك

اه المي دان وفق المياه٬ امتصاص على النبات قدرة في تتحكم التي الرئيسية الجينات على
الخلوية السموم من  .والتخلص

 
السعودية؟• العربية للمملكة بحثكم أهمية  ما

 
ان•• ك لذا السعودية٬ العربية المملكة في الزراعة تواجه مشكلة أكبر المياه نقص يعد

بكفاءة المياه استخدام يمكنها التي النباتات لتطوير وسائل نجد أن المهم تستهلك(من أي
اه المي ن م ل أق ات ة)كمي الملوح ة قليل اه بالمي ا ريه ن يمك من.أو تفيد نس أن ا ويمكنن

ر كبي بشكل ة الملوح ل وتحم ات النبات اف لجف الجينية واألسس الجزيئية اآلليات دراسة
الظروف ل وتحم و النم ى عل ادرة ق ا لنجعله للمحاصيل ة الحيوي ة والهندس التهجين في

للمملكة  .المناخية
 
بحثكم؟• في التالية الخطوة هي  ما

 
هي•• التالية والخطوة للنبات التكيفية الجينات من عدد على التعرف إلى اآلن توصلنا

اه المي درة ن حالة في الجينات هذه عمل كيفية من.دراسة اً مختبري د بالتأك ا حالي وم ونق
ة المختلف ف التكي عمليات خالل به تقوم الذي الرئيسي الدور ومن الجينات٬ هذه .أهمية
ة جامع ي ف إال ر تتوف ال اءات وكف يزات تجه ى إل ويحتاج النطاق وواسع كبير بحث إنه

والتقنية للعلوم عبدهللا  .الملك
 

أن ا٬ عمله ة كيفي ة ودراس ة المهم ات الجين ذه ه د تحدي د عن بيا نس السهل ن م يكون وس
اف للجف ة الزراعي المحاصيل ل تحم ادة لزي ة الجيني والهندسة التهجين عمليات .نجري
ي ف م تتحك تي ال ات الجين ى عل ة األولي األبحاث من بالكثير القيام إلى بحاجة اآلن ولكننا

عدة سنوات تستغرق قد التي الجفاف ظروف مع النبات  .تكيف
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لتاريخ الصحفي 16/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الجبيل«عنوان الجبيل»محلي طريق مشروع الصحي-يناقش الصرف وترسية الصرار

الخبر الخبراألحد-15/09/2019-16/01/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد18710العددالكاتب 1تكرار

الجبيل« الجبيل»محلي طريق مشروع الصرار-يناقش
الصحي الصرف  وترسية

 

الجبيل«اجتماع  »محلي
الزهراني-الجبيل   محمد

ي المحل س المجل س رئي ف المكل ل الجبي افظ مح كر العس ر ناص ن ب دهللا عب رأس ت
ة بقاع ك وذل س٬ للمجل ة الخامس ترة للف ة الثاني ه دورت ي ف ث الثال اع االجتم ة بالمحافظ
كر الش الص خ بة بالمناس كر العس ع ورف ة٬ البلدي نى بمب دالعزيز عب ن ب ب متع ير األم
ر األمي ة المنطق س مجل س رئي الشرقية ة المنطق ير أم ي الملك مو الس لصاحب والتقدير
ن ب د فه ن ب د أحم ير األم ي الملك مو الس صاحب ى وإل دالعزيز٬ عب ن ب نايف بن سعود
ة المنطق س مجل س رئي ب نائ رقية الش ة المنطق ير أم ب نائ دالعزيز عب ن ب لمان -س
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هللا التوصيات-حفظهما ن م د العدي رار وإق للمحافظة٬ محدود ال دعم من يقدمانه لما
ي ف ة التنموي المشروعات ن م د العدي ذ تنفي م ودع را٬ً مؤخ ة المنطق س مجل اتخذها التي

طريق تطوير بينها ومن السالمة)الصرار/الجبيل(المحافظة٬ معايير ورفع وصيانته
تخدميه٬ ل٬لمس الجبي ة محافظ اء ألحي حي الص رف الص روعات مش از وإنج ية وترس

ل٬ بالجبي د فه ك المل لضاحية الصحي والصرف اه المي مشروعات تطرقوكذلك د وق
رح ط ادة وإع ل٬ الجبي ة بمحافظ ي تخصص نان أس ز مرك اء إنش روع لمش اع االجتم
الخاص القطاع حث ع م ل الجبي وب جن ز لمرك ديل ب نموذجي صحي مركز مشروع
ود تع تي ال الصحية المشروعات م دع ي ف اهمة والمس المجتمعية المشاركة دور لتفعيل
ر التقاري مستعرضاً الموضوعات ن م د العدي اول تن ا كم واطن٬ والم الوطن على بالنفع
السمو لصاحب ا لرفعه التوصيات ن م وعدداً المجلس٬ من المنبثقة اللجان من المقدمة

المنطقة مجلس رئيس الشرقية المنطقة أمير هللا-الملكي حيالها-حفظه  .للتوجيه

على المجلس لجان وأعضاء رؤساء المحلي المجلس رئيس شكر االجتماع ختام وفي
وأبناءها المحافظة يخدم فيما  .جهودهم
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لتاريخ الصحفي 16/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر أرصادعنوان التلوث:خبير عن بعيدة العقير

الخبر الخبراألحد-15/09/2019-16/01/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد16893العددالكاتب 1تكرار

أرصاد التلوث:خبير عن بعيدة  العقير

 

الزعاق.د  خالد

العويس  األحساء-محمد

لـ زعاق الـ د خالـ دكتور الـ ة الجوي واألحوال األرصاد وخبير الـفلـكي الـباحث »كشف
يوم ن«الـ ع بعد الـ ل ك د بعي عقير الـ اطئ ش وئي٬أن الض وث والتل ئي البي وث التل

ر العقي اء مين ود لوج ي٬ الماض وإرث ر الحاض ديثات تح ن ب ع تجم ة منطق ا باعتباره
ذا له تمرة المس ديثات التح ن وبي ة٬ بالمملك ة القديم ئ الموان ن م بر يعت ذي ال اريخي الت

المكان هذا من القريبون إال يعرفها ال التي  .الشاطئ
 

ال ن:وق بي جمعت ا أنه كة المملـ اطق من ن م ا غيره عن اء األحس محافظة يز يم ا وم
ن األماك عن د البع ل ك دة بعي زراعية الـ اطق المن تكون العادة ففي والـزراعة٬ الشاطئ

زراعة والـ ر البح ها أرض ي ف ضمت اء األحس أن إال بحرية٬ زعاق.الـ الـ اف :وأض
 أعتبر

 

ك أن ا جغرافي يزه يم ا كم المنظمة٬ شواطئه نظير نوعه؛ من فريدا منتجعا العقير شاطئ
شاطئ يختصرها ي كون ال جم حكاية وهي صفاء٬ بكل الشمس وشروق غروب تشاهد
شاطئ الـ ال وجم األجواء صفاء وسط القمر ال وجم واج األم نغمات جمع حين العقير

لزيارته المرتادين يدعو فالـشاطئ  .ونظافته٬
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لتاريخ الصحفي 16/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر للمملكة"البيئة"عنوان انتقالها منع وطرق الخريفية الحشد دودة آفة خطر تناقش

الخبر الخبراألحد-15/09/2019-16/01/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 22تكرار

الخريفية"البيئة" الحشد دودة آفة خطر تناقش
للمملكة انتقالها منع  وطرق

 
 

 واس-الرياض
عمل ورشة والزراعة والمياه البيئة وزارة الحشد"عقدت دودة آفة

دودة"الخريفية بمرض التعريف بهدف عسير٬ بمنطقة فرعها في ٬
انتقاله ومنع لمكافحته المتبعة واإلجراءات  .الحشد٬

 
بمرض وزارة ال ي ف ين المختص ف تعري الورشة اور مح وتضمنت
ي٬ الزراع ول المحص ى عل لبي الس ا وأثره ة الخريفي د الحش دودة
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ه وانتقال ه حدوث ادي تف وطرق به اإلصابة بأعراض التعريف وكذلك
المرض٬ ذا له ل الناق ل العائ ى عل الضوء تسليط إلى إضافة للمملكة٬

انتشاره من والحد لمكافحته المتبعة  .واإلجراءات
 

ة جامع ف متح ى عل رف والمش رات الحش نيف تص تاذ أس ح وأوض
ي ف ظافر٬ آل ذال ه دكتور ال األستاذ األرجل لمفصليات سعود الملك
ة آف د تع ة الخريفي الحشد دودة أن الورشة٬ أعمال ضمن له محاضرة
ق المناط ن م رت انتش ا أنه ى إل يراً مش ارات٬ للق ابرة ع ة غازي
ن م ة الجنوبي اطق والمن األمريكيتين ب توائية االس به وش توائية االس

ام الع في إفريقيا إلى انتقلت ثم األمريكية٬ المتحدة م2016الواليات
دول ال معظم دد يه خطرًا وأصبحت الطائرات٬ أو السفن طريق عن

مايو منتصف في واليمن الهند دخلت أنها مبينًا  .م2018اإلفريقية٬
 

افات لمس الطيران ى عل يرة كب درة ق الحشرة لهذه أن ظافر آل وذكر
ي حوال الواحدة ة الليل في تقطع حيث ى100طويلة٬ إل مشيرًا م٬ ك

ة المختلف ا وأطواره الحشرة هذه تميز التي المظهرية الصفات بعض
لها المشابهة اآلفات من غيرها  .عن

 
وم عل ة كلي ي ف ات النب ة وقاي بقسم المشارك األستاذ تحدث جانبه من
د محم مصطفى أحمد الدكتور سعود الملك بجامعة والزراعة األغذية
ي الت ية الجنس ات الفيرمون داً وتحدي ات الفيرمون واع أن عن ليمان٬ س
ي ف تخدامها اس ة وكيفي ة٬ الخريفي د الحش دودة ر ذك ذب لج تخدم تس

ة للمملك ا دخوله ل قب ة باآلف ؤ والتنب د هللا–الرص در ق م-ال ليت
دخولها مهد في بسهولة عليها والسيطرة  .اكتشافها

 
يرة كب درة ق ا وله ارة٬ الح اطق المن ي ف ش تعي الحشرة ذه ه أن يُذكر

قرابة اآلن حتى واجتاحت المحاصيل٬ تدمير وتتغذى40على بلدا٬ً
من ثر أك ى يرغوم80عل والس األرز٬ ا بينه ن م وًال ذرة(محص ال

والقطن٬)الرفيعة الخضروات ومحاصيل السكر٬ وقصب والدُّخن٬ ٬
المفضلة وجبتها الذرة  .وتعد

 
منظمة او(ووجهت ة)الف الوقاي ة كيفي عن زارعين للم دة ع نصائح
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البطاطا أو افا الكاس ل مث أخرى محاصيل مع ذرة ال كزراعة ا٬ منه
ات واليرق وض البي ل وقت اط والتق المتأخرة٬ الزراعة وتجنب الحلوة٬
دات بالمبي المصابة ذرة ال ورش ذرة٬ ال ات نب أوراق ى عل الموجودة

آخر(النباتية نبات أي أو النيم نبات فيها اد)المستخدم الرم ووضع ٬
ة النبت ب قل ي ف ال الرم أو ة الترب دودة(أو ال ه علي ات تقت ذي ٬)ال

ي تحم تي ال ة الطبيعي ة البيولوجي ل العوام ود وج جيع وتش ة وحماي
المزارع"النباتات  ".أصدقاء
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لتاريخ الصحفي 16/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر وتعالج"البيئة"عنوان الصحراوي الجراد والليث2000تكافح جازان في هكتار

الخبر الخبراألحد-15/09/2019-16/01/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 48تكرار

وتعالج"البيئة" الصحراوي الجراد تكافح
والليث2000 جازان في  هكتار

 

 واس-الرياض
والمكافحة االستكشاف فرق أن والزراعة والمياه البيئة وزارة كشفت

ة معالج ن م ت تمكن ة ملت2000الميداني ش اطق من ي ف ار هكت
الفترة خالل وذلك والليث الجاري12-1جازان  .سبتمبر

 
بر ع تمرة مس ة والمكافح رش ال ال أعم أن وزارة ال حت 20وأوض

ش عري و وأب ارحة المس د أح ي ف ة خاص ازان٬ ج ة بمنطق يارة س
زت غ تي ال راب باألس أثرت ت المحافظات ذه وه ش بي ي ف راً ومؤخ
قدمت تي ال والمجموعات الماضي أغسطس منتصف حتى المنطقة
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الفترة نفس في اليمن  .من
 

ع بق ى عل م تت ث اللي محافظة ي ف المكافحة ات عملي أن إلى وأشارت
دعم تم حيث محدود٬ نطاق في الدبا من المبكرة األطوار في صغيرة
ة لتغطي دات ومبي ومكافحة استكشاف يارات س بثالث الليث محافظة

 .اإلصابة

 

 
االحتراس مؤشر ي ف حراوي الص الجراد ة حال أن وزارة ال دت وأك
ة للرطوب المستمر والتحسن الراهنة المتغيرات ظل في وذلك والحذر
ع م ه أن حة موض اتي٬ النب اء الغط ة تهيئ ي ف اعد تس تي ال ية األرض
ي عال د تهدي اك فهن ازان ج ة منطق ى عل ار األمط ول هط تمرار اس
ن م ة القريب ة بالمنطق ن اليم داخل ن م المجموعات النتقال المستوى
ات للمعلوم ك وذل األمطار ك تل هطول ع مواق نحو السعودية الحدود

هناك إصابة وجود تؤكد التي  .الواردة
 

19



ز لمرك توي الش م الموس ة خط ذ تنفي ي ف ل تواص وزارة ال أن ذكر ي
للعام المهاجرة واآلفات الجراد المركز2019مكافحة ذ ينف حيث م٬

ات واآلف راد الج ة لمكافح تباقية االس اف واالستكش ح المس ات عملي
ة المادي ات واإلمكاني ات االحتياج ع جمي ير بتوف ام ق ا كم اجرة٬ المه
عمليات لنجاح الضرورية٬ والتسهيالت والعلمية واإلدارية والبشرية
ي ف حدوثه المتوقع الجراد ونشاط غزو لصد والمكافحة٬ االستكشاف
الزراعي القطاع على أضراره من للحد وذلك المملكة٬ مناطق بعض

المجاورة الدول إلى  .وعبوره
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لتاريخ الصحفي 16/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر فيعنوان الجراد مكافحة المواشي"الغامدي"و"..الليث"بدء وأصحاب النحالين يحذر

الخبر الخبراألحد-15/09/2019-16/01/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد3011العددالكاتب 1تكرار

في الجراد مكافحة وأصحاب"الغامدي"و"..الليث"بدء النحالين يحذر
 المواشي

الحيوانية ثرواتهم لحماية الرش فرق مع التعاون إلى المواطنين  دعا

 

الراجحي  جدة-عبدهللا

ن ب عيد س ة٬ المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع مدير حذر
بنطاق ا حالي محدودة ع بمواق الصحراوي الجراد ا دب ع بق ور ظه من الغامدي٬ جارهللا
ي ف ه علي للقضاء الفورية المكافحة أعمال وبدء الليث٬ بمحافظة الوزارة مكتب إشراف
يل والمحاص اتي النب اء الغط ى عل اء والقض اره انتش دم ع مان لض ى؛ األول ه مراحل
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ع مواق أي ن ع ورًا ف اد االبتع رورة بض ل والنح ي المواش حاب بأص ًا مهيب ة٬ الزراعي
المكافحة فرق قبل من الستهدافه الجراد دبا فيها  .يُشاهد

 

الجراد خطر وإيقاف الرش٬ مهمة إلنجاح مسؤوليتهم يتحملوا أن إلى المواطنين٬ ودعا
بشكل ا إليه ار المش اطق المن وإخالء ة٬ المعني ات الجه نصائح ع م اوب التج بضرورة

أن يفاً مض ريع٬ "س رف: يع أن ب يج ن لك ة٬ مهم روة ث ل والنح ة الحيواني ثروة ال
ألن نشاطهم٬ ل لنق يستجيبوا لم إذا الجميع سيشمل الضرر وأن الخطر حجم المواطنون
لنقل المؤقتة الكلفة إلى المواطنون ينظر أن يجب فال والثمار٬ المحاصيل سيأكل الجراد

والرش المنتظرة الكبيرة الفوائد إلى بل ونحلهم٬  ".مواشيهم
 

ابي٬ المه دالرحمن عب ن ب يى يح ث٬ اللي بمحافظة الوزارة مكتب مدير أوضح جانبه من
يستدعي"أن ال الحالي الوضع ألن بالطائرات٬ وليس بالسيارات ستكون الرش عمليات

ي ف ستصادف نحل ا وخالي واٍش م وجود ال احتم ار االعتب ي ف األخذ إلى إضافة ذلك٬
 ".الطريق

 

مركزي ي ف الماضي٬ بوع األس ع مطل المكافحة ال أعم قة"و"الشواق"وبدأت "الوس
المقبلة األيام خالل مستمرة واالستكشاف المكافحة عمليات  .والتزال
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لتاريخ الصحفي 16/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر اإلداريةعنوان االتصاالت في المميزين تكرم مكة زراعة

الخبر الخبراألحد-15/09/2019-16/01/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

اإلدارية االتصاالت في المميزين تكرم مكة  زراعة

 

 

االحتفال في (المكرمون  )عكاظ.
 

داوود  Okaz_online@)جدة(محمد

ي ف وظفين الم ة المكرم ة مك ة منطق ي ف ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ّرم ك
ام الع خالل العمل ي ف مميزاً أداًء وقدموا ممتازة نتائج حققوا الذين اإلدارية االتصاالت

ة.الماضي اإلداري االتصاالت دير وم الغامدي جارهللا سعيد المهندس الفرع مدير ووزع
ى عل دير التق هادت ش اني العلي حيم س ة المالي الشؤون دير وم اص قص د محم ن ب ي عل

الغامدي سعيد العام المدير مكتب مدير بحضور  .المكرمين
 

الوطن لخدمة والعطاء والبذل العمل في التفاني على الموظفين حث  .الجارهللا
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لتاريخ الصحفي 16/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الجوية"الشمالية"أرصادعنوان لألرصاد العربي باليوم الخاصة التثقيفية الفعاليات تنفيذ تواصل

الخبر الخبراألحد-15/09/2019-16/01/1441تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

باليوم"الشمالية"أرصاد الخاصة التثقيفية الفعاليات تنفيذ تواصل
الجوية لألرصاد  العربي

 

● 

 واس-تبوك
ة التثقيفي ات الفعالي تنفيذ الشمالية٬ بالمنطقة البيئة وحماية لألرصاد العامة الهيئة تواصل
وان بعن داً غ ل عم ورشة م تنظي خالل من ة٬ الجوي لألرصاد العربي باليوم "الخاصة

والتحذيرات ة اآلني ات التعريف"التوقع ى إل دف وته ة٬ حكومي ات جه عدة بمشاركة
ر مدي دمها يق تي وال ا٬ منه تفادة االس وكيفية اآلنية والتوقعات المبكر اإلنذار نظام بآليات

بتبوك الهيئة فرع بمقر وذلك العنزي٬ فرحان تبوك  .أرصاد
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وي البل امر ث دس المهن الشمالية بالمنطقة الهيئة عام مدير ة,وبين الورش ذه ه م تنظي أن

اد لألرص ي العرب اليوم ب ة البيئ ة وحماي لألرصاد ة العام ة الهيئ االت احتف ضمن أتي ي
عار ش ت تح ام الع ذا ه ام يق ذي وال ة األرواح"الجوي ة وحماي ة الجوي اد األرص

ة,"والممتلكات الهيئ ذها تنف تي ال ات للفعالي تكماًال اس أتي ت ة الفعالي ذه ه أن ى إل يرا مش
الشمالية بالمنطقة البيئة وحماية لألرصاد ى,العامة عل و ة الهيئ ت قام وأن بق س ث حي

ي ف ة الجوي اد األرص دور ب ف للتعري ا تثقيفيًّ اً معرض م بتنظي يين الماض ومين الي دى م
وك بتب ول م ان بالمك ك وذل ات والممتلك األرواح ة ة,حماي مرئي اً عروض م ض ذي وال

زة وأجه ة الجوي ات التوقع صور ى إل باإلضافة ة الهيئ دمها تق تي ال بالخدمات للتعريف
رض وع ة الجوي ات الطبق ورصد وي الج والضغط اح والري ة والرطوب ر المط اس لقي
إدارة ى عل التعرف ذلك وك ة٬ الجوي الظواهر ال مج ي ف المبكر ذار اإلن لنظام ر مباش

ا وخطره السحب واع وأن الجوية والكوارث ة,األزمات الهيئ ه ل وصلت ا لم وعرض
أسهمت تي ال الحديثة التقنيات و األرصادية قدراتها منظومة في تطور هللا-من يئة بمش

اخ-تعالى والمن الطقس ب المتعلقة والمخاطر الجوية الظواهر رصد دقة ك,في ذل ر وأث
والممتلكات األرواح سالمة  .على
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لتاريخ الصحفي 16/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الفطرية”عنوان الوعول”الحياة محمية في المخالفين هوية تحدد

الخبر الخبراألحد-15/09/2019-16/01/1441تاريخ الفطريةتصنيف للحياة السعودية الهيئة أخبار

الرصد0العددالكاتب 15تكرار

الفطرية” المخالفين”الحياة هوية فيتحدد
الوعول  محمية

 
 

السالم  ):صدى(نايف

ع المقاط وص بخص يل تفاص ن ع ة الفطري اة الحي ة هيئ دثت تح
من لعدد جائر لصيد تميم”الوعول“المتداولة بني حوطة  .بمحمية

 

االجتماعي التواصل ائل وس عبر تداوله يتم ما أن الهيئة وأوضحت
وم ي صباح وقعت ة مخالف هو اصطيادها م ت تي ال الوعول من لعدد

ن ة1441-1-10االثني للهيئ ة التابع ول الوع ة محمي ي ف هـ
المخالفين من اثنين قِبل من رشاشة نارية أسلحة  .باستخدام
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داخل ان يقطن ا أنهم واتضح ا٬ هويَتْيهم ى عل التعرف م ت أنه وأكدت
ام لنظ ات ومخالف دة عدي وابق س ا ولهم ة٬ المحمي ة المنطق دود ح
تراوحت عدة٬ ام أحك ا بحقهم صدرت أن وسبق ة٬ المحمي المناطق

والسجن المالية الغرامة  .بين
 

ى عل ديًا تع بر يعت ان المخالف هذان به قام ما أن للجميع الهيئة وشددت
ق المناط ام لنظ ات المخالف ن م دًدا ع ا بارتكابهم ة المحمي ة المنطق
دم وع ات٬ والتعليم ة األنظم ديهما وتح رار٬ إص ابق بس ة المحمي

 .المباالة
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لتاريخ الصحفي 16/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األحساء144استفادةعنوان سوقي من مزرعة

الخبر الخبراألحد-15/09/2019-16/01/1441تاريخ للريتصنيف العامة المؤسسة أخبار

الرصد6925العددالكاتب 1تكرار

األحساء144استفادة سوقي من  مزرعة

 

الغزال:الدمام  عدنان

ى إل ة الزراعي اء األحس واحة في المزارع إلجمالي اإلحصائية البيانات تشير 24فيما
ري لل ة العام ة المؤسس فت كش ة٬ الواح اء أرج ة كاف ي ف رة منتش ة٬ مزرع ف أل

نحو»الوطن«لـ استفادة ن٬144 المؤقتي وقين الس من والتداول البيع من فقط مزرعة
رين٬ الق بلدة وبمدخل معن٬ بني في اللويمي لعين المجاورتين المنطقتين في للمزارعين

مستدامة زراعية تنمية لتحقيق المبذولة٬ الجهود دعم في  .وذلك
 

 بطاقة144
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ام هش ري لل ة العام ة المؤسس ي ف مي الرس دث المتح ي٬ المؤسس ال االتص دير م ان أب

لـ تشغيل»الوطن«الثنيان في البدء منذ أصدرت المؤسسة٬ في االختصاص جهات أن ٬
نحو مزاولة144السوقين٬ الي»بائع«بطاقة الت و النح ى عل موزعة ة84:٬ بطاق

و ة٬ جليجل دة بل ي ف ة المؤسس ب مكت من ي53صادرة ف المؤسسة ب مكت ن م صادرة
و الباعة7الحارة٬ دد ع أن موضحا المنصورة٬ دة بل ي ف ة المؤسس مكتب من بطاقات

نحو بائع بطاقات الممنوحين و57السعوديين ة87سعوديا٬ أجنبي ة لعمال بائع ,بطاقة
لـ ارك مب يخ الش آل ؤاد ف دكتور ال ري لل ة العام ة المؤسس س رئي ان وطن«وأب أن»ال ٬
المزارعين صغار دعم هدفها المزاولة٬ ببطاقة والتداول البيع  .مبادرة
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لتاريخ الصحفي 16/01/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مشكلتي..الباطنعنوان قريبا118بمخطط»االبتدائية«و»المياه«حل

الخبر الخبراألحد-15/09/2019-16/01/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد16893العددالكاتب 1تكرار

مشكلتي..الباطن 118بمخطط»االبتدائية«و»المياه«حل
 قريبا

 

لألرصفة تفتقر المسفلتة الحي  )اليوم(شوارع
 

السهلي الباطن-دغش  حفر

الباطن بحي الشمالي الجزء د»118مخطط«يفتقر للعدي اطن٬ الب ر حف محافظة ي ف
في الخدمية المشاريع لـلـمنازلمن المياه إيصال ةمقدمتها حكومي دارس م وجود وعدم

واإلنارة والحدائق للتشجير  .وافتقاره
 

م به ت التق واطنين الم من الـعديد يوم«وأوضح نوات»الـ الس خالل شهد المخطط أن
ذا هـ تواكب م لـ ة الخدمي اريع المش أن إال تمرة ومس سريعة بناء حركة الماضية القليلة
وا يتلق م لـ م أنه إال ة المعني إلدارات لـ دة ع ات طلب دموا ق م أنه ى إل يرين مش توسع٬ الـ

30



 .إجابات
 

العكروش عيد صالح المواطن ا:وقال فيه ر تتواف ال تة المسفلـ الحي وارع ش جميع إن
د وأخادي لحفر وتحولـها الـسيول٬ بسبب الـشوارع من الـكثير لتلف أدى مما أرصفة أي
ع م ار وتنه ا أطرافه ن م ل تتآك الشوارع دأت وب يارات للس مصيدة إلـى تحولت عميقة
ب أغلـ اج واحتي ت األسفلـ ف تلـ ي ف ت تمثلـ رى أخ ة مشكلـ ي ف ا أوقعن ا مم وقت الـ
ي الت الضالة٬ الكالب ظاهرة وهي أخرى كلة مش ى إل ا الفت تة٬ سفلـ ادة إلع الـشوارع
المحافظة ة أمان مطالـبا األطفال٬ على خطرا وتشكل لألهالي مروع بشكل تنتشر أخذت
م أنه خصوصا الي٬ األه ب لمطال سريعة ول حلـ اد وإيج عاجل بشكل لـلـحي بااللـتفات

التجاوب ينتظرون ومازالوا الخدمية للجهات بطلباتنا  .تقدموا
 

ه قرب م رغ المياه مشروع يصله لـم الحي أن الجميلـي مزيد ضويحي المواطن وأوضح
تي الـ اه٬ المي صهاريج علـى يعتمدون أنهم إلـى مشيرا للمشروع٬ الرئيسة الخطوط من

الثقيلة السيارات لتتحمل تصمم لم التي الحي شوارع وأضرت أسعارها  .ارتفعت
 

عدم لـ يال٬ لـ داخل ال ن م ا تمام م مظل الحي أن إلى المحيا مهوس صالح المواطن ولفت
الحي٬ ب المحيطة رئيسة الـ شوارع الـ ى عل دها تواج يقتصر الـتي إنارة٬ فوانيس وجود

وال:مضيفا ة متكامل ة حديق بالحي توجد فال الخضراء للمسطحات أيضا يفتقر الحي إن
بسبب واألتربة الـغبار من يحميه أخضر حزام إلـى الحتياجه باإلضافة صغيرة٬ حدائق

البرية للمناطق  .محاذاته
 

لـ الـعنزي فهد الشرقية بالمنطقة المياه خدمات باسم المتحدث قال جهته٬ يوم«من »الـ
المياه شبكات مشروع ضمن مدرج الحي إن يخضع٬ الذي بالمحافظة٬ متفرقة بمناطق

هللا بإذن له ستتاح التي المالية لالعتمادات وفقاً إجراءات  .لعدة
 

م إبراهي ة المحافظ م تعلي إلدارة ي اإلعالم ناطق الـ د أك ي٬ الح دارس م ص يخ ا وفيم
باطن الـ ي لح ثالثين والـ ة الخامس ة االبتدائي ة المدرس ل بنق رار ق دور ص يمان٬ الـسلـ
ة المدرس وى محت ل نق يز تجه تكمال اس د بع أقصى بحد أسبوعين غضون في الـشمالـي

وكراس وطاوالت ومكاتب أجهزة  .من
 

نقلت جانبها٬ م»الـيوم«من الـباطن حفر محافظة ألمين الحي الغامدي٬.مطالب علي
ول مث تى ح ردا ق تتل م ول ام٬ أي ة أربع ل قب ة األمان ي ف ة العام ات العالق إدارة بر ع

للطبع  .الصحيفة
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