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لتاريخ الصحفي 13/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر رطوبةعنوان أكثر سعودية مدن نحو

الخبر الخبرالجمعة-23/07/2021-13/12/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

بغداديالكاتب الرصد17830العددسهوب 1تكرار

 وهج

رطوبة أكثر سعودية مدن  نحو
 
 
 

بغدادي  سهوب

ام ع ي ف وزراء ال س مجل ق واف ا امج2020فيم برن ى ناعي«عل الص تمطار »االس
إلى تصل بنسبة المطري الهطول معدل زيادة يستهدف المعدل20الذي عن المائة في

يتجاوز ال الذي دول100الحالي ال ثر أك ن م دّ تع السعودية أن يعني وذلك سنويا٬ً ملم
س٬ الطق وأحوال ة الجغرافي وخصائصها ا تكوينه ى عل اء بن ع٬ أجم الم الع حول اً جفاف

والزراعة والمياه البيئة وزارة أوردت بمعالجة«حيث نى يع الصناعي االستمطار بأن
للهطول٬ ا لتحفيزه ة الفيزيائي خصائصها واستغالل السحب من معينة ألنواع مستهدفة
ذه ه ن م ددة٬ مح اكن أم ي ف ة٬ طبيعي ها وبعض زة المحف واد الم ض بع ذر ب الل خ ن م
ال تمطار االس ات عملي أن ى إل يرة مش ائي٬ الم ا محتواه ن م قدر أكبر وتفريغ السحب٬
ن م ة المطري الهطوالت ادة زي ى عل ل تعم ن ولك ة٬ البداي ن م السحب تكون على تعمل

لالستمطار القابلة اخ.»السحب المن اني تع تي ال الدول مساعدة في تسهم العملية أن أي
ادة وزي اخ٬ المن ين تحس ي ف والمساهمة بالزراعة٬ الخاص المياه مخزون زيادة الجاف٬

النباتي الغطاء تقلل.كثافة قد التي الصناعي االستمطار عملية سلبيات عن النظر بغض
ة التكلف ى عل عالوة احلية٬ الس دن الم أو اً جفاف ل أق اطق المن ى عل األمطار هطول من

ن م رب يق ا م تمطار اس يصل ث حي ة٬ للعملي ى24الباهظة إل دوالر5سحابة آالف
العام.تقريبا مدار على الجافة الطقس حالة باعتبار عام بشكل ممتاز فالبرنامج ذلك عدا

ة المائي طحات المس ة وقل ه مجمل ي ه.ف بإيجابيات ة مقارن ل أق امج البرن لبيات س د تع إذ
وإرادته تعالى هللا  .بمشيئة

 

دال اعت ن م الرغم ب ير٬ عس ة منطق ن م امج البرن ي ف الشروع رر تق ه أن بالذكر ويجدر
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د تواج ار باعتب ولي٬ فض ة المنطق ار اختي ار أث د فلق اتي٬ النب الغطاء ة وكثاف ا فيه و الج
أن إال ا٬ فيه س الطق ين تحس ى إل ة وبحاج اً جفاف ثر أك ومحافظات رى وق ومدن مناطق
لتشابه البرنامج وكفاءة مأمونية لضمان وتشغيلية تجريبية لدواٍع يكون قد عسير اختيار

ونمائها بالسياحة تختص ألسباب أو المنطقة٬ في  .األثر
 

خالل اض الري ة مدين م ع ذي ال الرطب تثنائي االس الجو ل رحي ع م أخرى٬ ناحية من
المرافق في الرياضي النشاط بزيادة يختص فيما جيدة تغيرات شهدنا الماضي٬ األسبوع
المشي رياضة ممارسة ن م وا تمكن األشخاص من فالعديد العامة٬ والمرافق الخارجية
بغض ق٬ الطل واء اله ي ف وللعب ة العام دائق الح ى إل الخروج ن م ال األطف تمكن كما

ة التالي ة المعادل يفضلون األشخاص من الكثير أن إال الجو حرارة عن ة(النظر رطوب
اة)حر+جفاف(على)حر+ حي أسلوب ني تب في األفراد يجاهد الحالتين كلتا ففي

ر األم عب يص اف فالجف س٬ الطق ديات تح ن ع ذلك ب افلين متغ اطاً ونش ة حيوي ثر أك
ذا وهك ة األنفي وب والجي كالربو التنفسية األمراض هللا-لمرضى ل-شفاهم الجمي ن فم

ززة المع ادرات المب ى إل افة باإلض ناعي٬ الص تمطار االس امج لبرن ال تفعي رى ن أن
ودة ج ين تحس أو اتي النب تزراع واالس اتي النب اء الغط ادة زي ن م ان ك واء س امج للبرن
والخطط المشاريع من ذلك إلى وما النظيفة٬ الطاقة مصادر وتوظيف المستخدمة الطاقة

الطموحة الوطن الوطن رؤية جنبات في أتت ز2030التي تعزي بيل س ي ف ذلك وكل
أراضيه على المجتمع وازدهار الفرد  .حياة

2



 

لتاريخ الصحفي 13/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التفصيليعنوان البرنامج تُعلن للهجن العهد ولي لمهرجان المنظمة اللجنة

الخبر الخبرالجمعة-23/07/2021-13/12/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

التفصيلي البرنامج تُعلن للهجن العهد ولي لمهرجان المنظمة  اللجنة

األعلى هو إلى..برقم يصل الجوائز لایر53مجموع  مليون

 

السعودية األنباء  الطائف-)واس(وكالة

البرنامج ة الثالث نسخته ي ف للهجن د العه ي ول سمو لمهرجان ة المنظم ة اللجن ت أعلن
د األح ق ينطل ذي ال ان للمهرج يلي ة29التفص الحج ق1442ذو المواف 8هـ

للهجن2021أغسطس الطائف ميدان على  .م
 

البالغة المهرجان جوائز مجموع عن اللجنة ى53وكشفت األعل و ه رقم ك لایر مليون
ن الهج الك م هر أش ن م ات المئ ا عليه افس يتن تي ال رى األخ ية الرياض ز الجوائ ن بي
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مرحلتين على والدولية ونهائية"المحلية أشواطهما"تمهيدية مجموع يبلغ حيث ٬532
ك مال ا به يفوز س تي ال د العه ي ول سيف لجائزة لایر مليون اللجنة خصصت إذ شوطا٬ً

المهرجان خالل العامة األشواط في النقاط على حصوالً األكثر  .الهجن
 

د والتقي اركة٬ للمش ة العام روط بالش تزام االل ة أهمي اركين المش ى عل ة اللجن دت وأك
ام باهتم يحظى ذي ال ان المهرج اح إنج ي ف اإلسهام شأنها من التي والتعليمات باألنظمة
باقات س حضور ى عل تحرص تي ال ع المجتم اف أطي ع جمي يشمل اهيري وجم رسمي
ة والثاني األولى نسختيه في المهرجان شهدها التي الكبيرة المنافسات إلى إضافة الهجن٬
ادة القي ام اهتم يد وتجس ق العري وروث الم ذا ه اء إلحي دفون يه ذين ال الهجن مالك ن بي

خاص بشكل الهجن ورياضة عام بشكل الرياضي  .بالقطاع
 

الي الت رابط ال خالل من التفصيلي امج البرن تفاصيل ع جمي ة المنظم ة اللجن رت :ووف
https://bit.ly/CPCF3. 
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لتاريخ الصحفي 13/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر واألضاحي60ذبحعنوان الهدي بمشروع األغنام من رأس ألف

الخبر الخبرالجمعة-23/07/2021-13/12/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2749العددالكاتب 1تكرار

واألضاحي60ذبح الهدي بمشروع األغنام من رأس  ألف

 

المذبوحة األغنام  )مكة(من
 

 منى-مكة

احي واألض دي اله ن م ادة لإلف ة المملك روع مش ذ احي«نف دي»أض اله ك مناس
ح ذب ث حي ام٬ الع ذا ه حج موسم ي ف ذ60واألضاحي من ام األغن ن م رأس ف ومأل ي

ر راءاتالنح وإج ذبح ال ع مواق ي ف ة متكامل يزات وتجه تعدادات اس وسط س٬ أم حتى
كورونا فيروس النتشار منعا وقائية واحترازات مشددة٬  .صحية

 
بلغت مبيعاته أن المشروع العمل110وكشف ير س ى عل حرصه دا مؤك لایر٬ آالف

نسكهم٬ أداء ير وتيس الحرام٬ هللا ت بي اج حج ة لخدم غيلية التش الخطط وفق وانسيابيته
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احي األض ن م لمين المس وم عم ات طلب ذ تنفي ى إل افة إض عيرة٬ الش ذه له ا وتعظيم
ع مواق ي ف ة والرقابي ة واإلداري ة الفني م األطق جميع بجاهزية منوها والفدي٬ والصدقات

 .التشغيل
 

مشروع ضمن»أضاحي«وجسد الحرام هللا ت بي اج لحج المناسك أداء ن م ب جوان
ط وس دين٬ ال ه علي ض ح ذي ال اعي االجتم ل التكاف ق وتحقي ة٬ الديني عائرهم ش م أدائه

دت امت تي ال النسك ذ تنفي ي ف مسيرته الل خ ة متوالي وإنجازات ة تراكمي 40خبرات
بشؤون العالقة ذات الجهات مع االلكتروني والربط الرقمية التقنية خاللها وظف عاما٬
الحج فريضة ة بتأدي وا لينعم عنهم المشقة ورفع التسهيل بهدف الرحمن ضيوف خدمة

واالستقرار الراحة من مناخ في وسهولة يسر بكل  .والمناسك
 

ذات ة االلكتروني المنصات ن م دد ع ع م ي االلكترون ربط ال ة منظوم المشروع وأطلق
ى عل التسهيل ي ف ة الحكيم ادة القي من المحدود غير بالدعم محققا الحج٬ بشؤون العالقة

إنشاء عبر أعماله إنجاز في كبيرة طفرة مناسكهم أداء الرحمن على8ضيوف مجازر
و يزات؛ التجه ن م ور متط ي7مستوى الت ار واألبق ال للجم وواحدة ام٬ لألغن مجازر

م ون ملي ن م رب تق احة مس ى عل ونصف2تتربع ون لملي تيعابية االس ا طاقته وتصل ٬
واألبقار الجمال من رأس آالف وعشرة األغنام من  .رأس

 
ي الت االلكترونية الخدمات من واالستفادة التجمعات أماكن عن االبتعاد إلى الجميع ودعا
ي البنك اب الحس ن م داد والس األخرى النسك أنواع وبقية األضحية شراء عملية سهلت

االئتمانية البطاقات  .أو
 

واألضاحي الهدي من اإلفادة مشروع  :عن

االلكترونية المنصات من عدد مع االلكتروني الربط منظومة  أطلق

أعماله● إنجاز في كبيرة طفرة عبر مناسكهم أداء الحجاج على  سهل

التجهيزات8● من متطور مستوى على  مجازر

لألغنام7●  مجازر

واألبقار● للجمال  مجزرة

م● مليون مساحة على  2تتربع
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االستيعابية  :طاقتها
األغنام1.5 من رأس  مليون
واألبقار10 الجمال من رأس  آالف
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لتاريخ الصحفي 13/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المناخيعنوان االختالل العالم..تداعيات في السدود أمن يهدد خطر المياه منسوب ارتفاع

الخبر الخبرالجمعة-23/07/2021-13/12/1442تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد10147العددالكاتب 1تكرار

المناخي االختالل أمن..تداعيات يهدد خطر المياه منسوب ارتفاع
العالم في  السدود

 

بالمحدلة المضغوطة الخرسانة بتقنية أقيمت جبلية مناطق في حديثة سدودا أنشأت  .الصين
الرياض"االقتصادية"  من

م العال ي ف السدود ن أم ى عل بر األك الخطر المائية المجاري مياه منسوب ارتفاع يشكل
و فيف دي ميشال د يؤك ا م بحسب المناخي٬ االختالل لتداعيات معرضة كونها إلى نظرا

مع مقابلة في الكبيرة للسدود الدولية للجنة العام  ".الفرنسية"األمين

 
ت أسس تي ال ة٬ الجمعي ذه ه م ن1928وتض م اء ي104علم وه اء٬ أعض دان بل

نحو العالم60أحصت في كبير سد ارتفاعها(ألف تحتبس15يتخطى ا أنه أو ترا م
المياه من مكعب متر ماليين ثالثة من الصين)أكثر في تقريبا نصفها ٬. 

 
ا فعندم األرضية٬ زات اله ي ف ه من ثر أك اه المي ي ف ن يكم رز األب الخطر أن فيفو وأكد
بأسس أضرارا وتلحق ه في ل تتغلغ د٬ الس ن م ور المغم ير غ الجزء ى إل اه المي ع ترتف
م ت كاليفورنيا٬ في أوروفيل في أنه إلى مشيرا المطاف٬ نهاية في بها تطيح وقد المنشأة٬

شخص180إجالء في2017ألف سد أعلى في المياه فيض تفريغ آلية تضرر إثر
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دة المتح ات ة.الوالي الركامي السدود ى إل بة بالنس خصوصا تد٬ يش الخطر أن وأوضح
العالم)الترابية( في شيوعا األكثر وهي ٬. 

 
اف "وأض الخرسانة: ة بتقني ين الص ي ف ة الجبلي اطق المن ي ف ة الحديث السدود ت أقيم

الصينيون د ويع ييد٬ التش ي ف والتسريع واد الم ير توف ح تتي تي ال بالمحدلة٬ المضغوطة
المجال هذا في رائدين  .واإلسبان

 
ومحيطها للمنشأة المتواصلة المراقبة خالل من يأتي الخطر هذا من الحد أن إلى وأشار
ذ من يدة المش ات الهيكلي ة وأغلبي ا٬ مكوناته ل تنق دى م س تقي أدوات ة مجموع طة بواس

النوع هذا من بأدوات مجهزة الفائت القرن  .سبعينيات
 
"وأفاد رة٬: ثغ رصد د عن تى ح د٬ الس غيل تش ي ف تمرار االس أيضا المراقبة هذه تتيح

بد ال إذ السدود٬ عمل كثيرا تعوق ال سنتمترات بضعة حجمها يتخطى ال التي فالثغرات
ة الفتح ت بلغ فقد الصين٬ وفي ينهار٬ كي بشدة تضرر قد السد يكون أن ترا20من م

السد ينهار أن  ".قبل

 
ذه ه ى عل ام بانتظ ف للكش ة المدني ة الهندس ي ف براء بخ تعانة باالس ا أيض ى ويوص
إعالنا وجيزة فترة منذ الكبيرة للسدود الدولية اللجنة نشرت قد أنه إلى مشيرا المنشآت٬
د تزاي ظل في التمويل ومؤسسات العامة السلطات إلى موجها السدود٬ أمن بشأن عالميا
ز تعزي من د ب وال تشييدها٬ ى عل دان البل ن م د مزي دام وإق بالسدود ة المحدق المخاطر

النامية البلدان في سيما وال االحتياط٬  .تدابير
 

ي ف اع ارتف حدوث تباق اس صعوبة ي ف ن يكم رز األب الخطر إن و فيف دي ميشال وقال
ذ من اه المي منسوب ي ف الشديد االرتفاع تقاوم بحيث السدود صممت وقد المياه٬ منسوب

وأضاف المعادلة٬ يغير بات المناخي التغير أن غير األعوام٬ "مئات ال: اه المي ات كمي
ا وارتفاع طوال ثر أك اف جف ترات ف مع شدة٬ أكثر باتت التقلبات لكن بالضرورة تتزايد
د٬ س ل ك ى إل بة بالنس المحلية التوقعات مراجعة من بد وال المياه٬ مستوى في حدة أكثر

وتكييفها اإلدارة قواعد تعزيز على تساعد أن الخطوة هذه شأن ومن توافرت٬  .إن
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لتاريخ الصحفي 13/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المناخ؟عنوان بأزمة الجائحة تتنبأ كيف

الخبر الخبرالجمعة-23/07/2021-13/12/1442تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد10147العددالكاتب 1تكرار

المناخ؟ بأزمة الجائحة تتنبأ  كيف

 

 

الفقيرة الدول إلى لقاحات وإرسال األمازون غابات إلنقاذ مهل على محاوالت اآلن الغني العالم  .يبذل
باريس من كوبر  سايمون

كوفيد بسبب تقريبا الناس على المفروضة القيود جميع عن إنجلترا تخلي ي19-بعد ف
الجائحة)يوليو(تموز19 ة نهاي ذه ه ون تك ن ل ة.الماضي٬ بداي تى ح ون تك ال د وق

ما.النهاية نوع من بنهاية تنذر من.لكنها ة الغني دول ال تتخلص س ام٬ األي ن م يوم ففي
ه19-كوفيد في ة عالق يرة الفق الدول تظل ة.بينما للجائح يناريو س مجرد س لي ذا .وه

المناخ ألزمة تمهيديا استعراضا هذا يكون  .ربما
 

ة األوبئ الم ع فيسمان٬ د ديفي ير يش ا كم ابهة٬ مش بطرق ا إلين ن األزمتي ا كلت للت تس فقد
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لكوفيد العلمي االستشاري الجدول في وعضو اريو19-الكندي أونت ي و.ف نم اك وهن
ل ون"هائ الكرب ات انبعاث ي ف دوى٬ الع ي ة"ف مرئي رار أض دون ة البداي ي ف ن .ولك

د كوفي ة حال ي ف ألسابيع بسعادة٬ الحياة ون19-وتستمر الكرب ع م ود ولعق ول.٬ وبحل
بالفعل تأخرنا قد نكون فيه٬ نتحرك الذي د.الوقت بتحدي ا تقريب رده بمف د بل ل ك وم يق ثم

به القيام ينبغي المشكالت.ما إن اح؟ الري زارع م اء وبن دارس الم إغالق له ينبغي هل
ن لك ا٬ عالمي ا تعاون تتطلب ة"العالمية العالمي ة ل"الحكوم مث ية سياس تيمة ش أصبحت

الخارجية"  ".التكنوقراطية"أو"المساعدات

 
بشأن ون يقلق ذين ال ذمرين المت وطنيين ال اء الزعم امع مس على الخبراء نصائح وتتردد

اليوم أخبار مضللة.عناوين معلومات روايات تستمر نفسه٬ الوقت مجرد"-وفي إنها
و!"إنفلونزا دائما"٬ يتغير دالع-!"المناخ ان ع م حتى شرك في كبيرة أقلية إيقاع في
الحرب.األزمة ي ف بحياتهم للتضحية استعداد على اآلن الناس من قليال عددا هناك إن

كوفيد عن الناجمة الوفيات أصبحت الغنية٬ الدول بعض في ن19-الثقافية٬ بي مركزة
اللقاحات يتلقوا لم الذين التطعيم  .مناهضي

 
من أنفسهم٬ ة الغني دول وال اء األثري سينقذ الطوارئ٬ حاالت وفي مبتكرة٬ كائنات نحن

ك ذل ير غ أو ة التقني ول الحل الل م.خ تفاق ع م ن ولك اخ المن ير لتغ اح لق د يوج وال
ة الوقائي الحواجز تعزيز على ولندن نيويورك ستعمل ون.الفيضانات٬ األمريكي يبدأ وس

ذهب ا كم ا تمام رودة٬ ب ثر األك اطق المن ى إل الهالكة وميامي الجافة كاليفورنيا بمغادرة
رب الغ ى إل الفهم م.أس بلده ر هج ى إل ديين بالهولن ر األم ي ينته د ق ير٬ كب كل وبش
واسع بشكل ديين٬.المنخفض الهولن اه المي خبراء بين المتداولة ا"فالنكتة جميع ننتقل س

األلمانية اللغة ونتعلم ألمانيا  ".إلى

 
مستحيال ليس األمر هذا للهولنديين٬ بالنسبة الحظ ى.لحسن إل ر تفتق يرة الفق دول ال لكن

د كوفي أو اخ المن ير تغ ادي لتف الالزمة "19-الوسائل ع. المرتف دخل ال ذات دول ال إن
من يقرب ما الم44أعطت الع جرعات من المائة المنخفض.في دخل ال ذات دول وال

ت ط0.4أعط فق ات اللقاح ات جرع ن م ة المائ ي انوم"ف أده دروس تي ال ق ا كم
حزيران في العالمية٬ الصحة لمنظمة العام المدير و(جيبريسوس٬ ه)يوني أن وأضاف ٬

شهور منذ تتغير لم اإلحصائيات أن المحبط  .من
 

ير الفق الم الع ي ف كلة مش ة الجائح بحت أص بـ.إذن٬ ل تحتف إنجلترا ة"ف الحري وم ٬"ي
11



المراهقين تلقح الغنية دوريات.والدول ب ش الجي وم يق بنجالدش٬ في نفسه٬ الوقت وفي
دة لم ة الدراس ن ع ال األطف ف تخل ا بينم ير٬ األخ الق اإلغ رض لف وارع الش ي 15ف

إن.شهرا التونسية الحكومة ار"وتقول انه د ق الصحي دة"نظامها جدي موجة ظل ي ف
اإلصابات ران.من حزي شهر أوائل و(وبحلول د)يوني كوفي أن دا ب تسبب19-٬ د ق

ام بع ة مقارن الم الع اء أنح ع جمي ي ف األشخاص ن م أكبر عدد مقتل في 2020بالفعل
دا.بأكمله جدي برا خ ليست راء الفق وفيات ان.لكن اإلنس اة حي ة قيم د تعتم ع٬ الواق ي ف

جنسيته  .على
 

البشرية المناعة نقص فيروس ألزمة إعادة هذه دة.إن الجدي ة األدوي دأت ب أن فبمجرد
ة األفارق ل ظ ا بينم دما٬ ق رب الغ ى مض عينيات٬ التس ي ف اء األغني ربيين الغ اذ إنق ي ف

نحو.يموتون اآلن البشرية المناعة نقص فيروس من العالمية الوفيات عدد 32ويبلغ
 .مليون

 
مصلحة من إن صائب نحو على الحكومية غير المنظمات من عديد يقول الجائحة٬ مع

راء الفق م تطعي ى عل المساعدة الغني يروس.العالم للف متحور آخر و ه ا دلت ون يك ن فل
األغنياء ويعض فقير بلد من ويخرج جزئيا اللقاح يصبح.يتحدى تى ح ان بأم د أح ال ف

الشعار هو هذا بأمان٬ و.الجميع ه ازون األم دمير ت ة٬ البيئ ى عل نفسه الشيء وينطبق
للمناخ بالنسبة دلتا متحور أشكال تزداد.أحد البرازيلية٬ المطيرة الغابات تتقلص فعندما
أيضا الغنية الدول في الحرارة  .درجة

 
إلى لقاحات وإرسال األمازون غابات إلنقاذ مهل على محاوالت اآلن الغني العالم ويبذل

الفقيرة راء.الدول الفق س نحب ثم أنفسنا٬ فلننقذ أبسط٬ الرئيسة خطته يكون.لكن اد ويك
ع للجمي مستحيال را أم يرة الفق راء الحم ة القائم دول ن م المحصنة ا أوروب ى إل السفر

جدا األغنياء دا.باستثناء روان ى إل اللجوء البي ط ل ترحي ر أم بريطانيا بحثت ه.فقد إن
للعمل٬ القومية الدولة ديمقراطية تصميم بها تم التي الطريقة هي هذه لكن وحشي٬ ألمر

اخبيهم ن أن بش يقلقون اعدات.السياسيون المس بقطع ا بريطاني ام قي ي ف السبب و ه ذا ه
عام منذ مرة ألول العالمي الفقر فيه ارتفع الذي العام في غذت.1998الخارجية د لق

الغني العالم في النفس على الشفقة مشاعر  .الجائحة
 

ا دمره التي الفقيرة الدول تكون عندما المناخ٬ ألزمة تمهيدي استعراض هو هذا كل إن
ة معزول ار البح منسوب ارتفاع أو ي-التصحر ف ة٬ العالمي ة الخريط ن م ة محذوف ل ب
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األمر الخام.واقع المواد هو منهم سنريده ما الدول.كل تربط التي العالقة هو النموذج
ل مث ادن٬ للمع ورد كم ا تقريب ل كك ا قيمته أتى تت الديمقراطية٬ الكونغو بجمهورية الغنية

الكهربائية وسياراتنا أجهزتنا بتشغيل لنا يسمح الذي  .الكوبالت
إذن أمل فال األخالقية٬ الصحوة هو اآلن الوحيد األمل كان من.إذا تعلمنا ما على بناء

ي غن د بل ي ف تطويره تم تقني حل المناخ كارثة لتجنب لدينا فرصة أفضل فإن الجائحة٬
متواضعة إضافية بتكلفة العالم ينقذ أن شأنه من الذي الذاتية إن.لمصلحته ي ل ل قي د لق

تماما مستحيال يكون ال قد المطلوب بالحجم الجوي الغالف من الكربون  .امتصاص

13



 

لتاريخ الصحفي 13/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الشرب"هداده"عنوان مياه ندرة مع معاناتهم إنهاء يناشدون نجران

الخبر الخبرالجمعة-23/07/2021-13/12/1442تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد3688العددالكاتب 1تكرار

الشرب"هداده" مياه ندرة مع معاناتهم إنهاء يناشدون  نجران

للمنطقة التابعتين االنحدار شديدَتي عقبَتين بين  الواقع

 

عوض آل  نجران-بندر

نجران٬ ة لمنطق ابعتين الت دار االنح ديدَتي ش عقبتين بين الواقع هدادة مركز أهالي ناشد
م لمنازله وإيصالها المياه بجلب بإنقاذهم االختصاص ذات الجهات في المسؤولين جميع
ي الت اطق للمن ذهاب وال ازلهم من هجر من اتهم معان ا وأنه المركز٬ ب المياه شح ظل في

المياه بها  .تتوفر
 

لـ تحدث اإلطار هذا ائًال"سبق"وفي ق الشرمان فر مس واطن دادة:الم ه الي أه نحن
م ت د وق والخطورة٬ دار االنح ديدَتي ش ن عقبتي بسبب الشرب اه مي توفر عدم من نعاني
اه المي ب وجل االت٬ الري ن بماليي ازل للمن دادات ع ير وتوف المركز ب اه مي محطة اء إنش
د؛ العق ي ينته صيف ة بداي كل ومع العقود٬ بطريقة نجران منطقة من الناقالت بواسطة
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منازلنا وهجر المجاورة بالمناطق المياه لمصادر والبحث الضرر٬ لنا يسبب  .مما
 

ل ك ون يحرص ده عه ي وول ريفين الش رمين الح ادم خ ة حكوم أن رمان الش اف وأض
وسهولة يسر بكل يحتاج ما كل له وتسهيل المواطن راحة على  .الحرص

 

ه بقول دادة ه ز مرك الي أه ن م عوض آل لمان س المواطن دث تح ا "كم بكة: ش اك هن
الصيانة ر توف دم وع ا منه اه المي انقطاع د وعن كبيرة٬ مبالغ وكلفت إنشاؤها تم متكاملة
ة٬ هائل الغ مب ة الدول ف تكل صيانتها يجعل ا مم والخراب؛ ف للتل تتعرض سوف فإنها
ي الت اه للمي ل وأرام وعجزة يبان ش ن م دادة ه ز بمرك واطنين الم احتياج إلى باإلضافة

األيام هذه عنهم  .انقطعت
 

ائًال ق الم س آل الم س واطن الم تحدث متصل٬ ياق س ي وف "بدوره٬ دادة: ه سكان ثر أك
وبهم؛ جي تنزفت اس اه المي وصهاريج اعي٬ االجتم الضمان ى عل يعيشون عجزة شيبان

الصهريج سعر يبلغ حوالي12حيث الضمان300طنًّا يصرفون ل فه تقريًبا٬ لایر
أجله من الدولة خصصته ما حسب ومعيشتهم أطفالهم على ينفقونه أم المياه  .على

 

وعجزة٬ يبان ش ن م دادة ه مركز أهالي عن نيابة سالم وآل عوض وآل الشرمان وجّدد
ع وجمي ة البيئ ووزير نجران منطقة وأمير عهده وولي الشريفين الحرمين خادم بمناشدة
للوقوف لجنة وتكليف لهم المياه وجلب معاناتهم بإنهاء االختصاص٬ ذلك في المسؤولين
ادم خ ظل ي ف ا وأمانه ا أمنه البالد لهذه يحفظ أن القدير العلي هللا سائلين معاناتهم٬ على

األمين عهده وولي الشريفين  .الحرمين
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