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الملف الصحفي لتاريخ 11-05-1444

 انطالق منتدى الجوف الزراعي الدولي األول بمشاركة عدد من الخبراء الدوليينعنوان الخبر

أهم المستجدات المحليةتصنيف الخبر11-05-1444تاريخ الخبر

4تكرار الرصدالعددالكاتب

 انطالق منتدى الجوف الزراعي الدولي األول بمشاركة عدد من
الخبراء الدوليين

 

سكاكا -واس
برعاية صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ينطلق غدا "
منتدى الجوف الزراعي الدولي األول " ، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس

عبدالرحمن الفضلي .

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالجوف علي بن محمد المنصور أن المنتدى سيشهد العديد األوراق
العلمية، التي ستطرح عروضا لعدد من العلماء حول العالم تتمحور حول الزراعة وتطبيقاتها والتي
تعمل على ترشيد إستهالك الماء مع إعطاء أفضل النتائج في إنتاج المحاصيل، كما سيناقش
المشاركين من خبراء دوليين عدد من أوراق العمل في القطاع، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلقامة مثل
هذه المنتديات التخصصية وجمع الشركات الزراعية في مكان واحد حرصا منها على االستفادة من

الخبرات التشاركية بما يحقق رؤية المملكة 2030.

وسيقام على هامش المنتدى معرض الجهات الزراعية من الشركات الكبرى والمزارعين.
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الملف الصحفي لتاريخ 11-05-1444

سمو نائب أمير منطقة جازان يّطلع على جهود فرع البيئة بالمنطقة لدعم زراعة البن السعوديعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر11-05-1444تاريخ الخبر

21تكرار الرصدالعددالكاتب

سمو نائب أمير منطقة جازان يّطلع على جهود فرع البيئة
بالمنطقة لدعم زراعة البن السعودي

جازان -واس
استقبل صاحب السمو الملكي األمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة
جازان، في مكتبه باإلمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس

محمد بن علي آل عطيف.

واستمع لشرٍح مفصل من مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، حول أبرز منجزات الفرع خالل
الفترة الماضية، والخدمات التي يقدمها الفرع للمزارعين للنهوض بزراعة البن السعودي بالمنطقة.
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وجرى خالل اللقاء بحث الترتيبات األولية لمهرجان البن السعودي 2023، الذي ينظمه فرع الوزارة
بالمنطقة خالل الفترة القادمة بمحافظة الدائر بني مالك، بهدف التعريف بزراعة البن الخوالني وما
تمتلكه جبال منطقة جازان من ميز نسبية في مجال زارعة البن وما تمتلك منطقة جازان من مقومات
مادية وطبيعية وكوادر بشرية مؤهلة أسهمت وستسهم في تطوير زراعة أجود أنوع البن والتسويق

له في ظل ما تجده المنطقة من دعم ورعاية في شتى المجاالت.

ونّوه سمو نائب أمير المنطقة خالل اللقاء، بالجهود المبذولة لدعم زراعة البن بالمنطقة، مؤكدًا أن
تسجيل البن الخوالني السعودي في قائمة التراث الثقافي غير المادي في اليونسكو يعكس دعم
القيادة المستمر للمنطقة على جميع األصعدة، ويمّثل امتدادًا لجهود فرع وزارة البيئة في دعم
مزارعي البن وتوفير جميع االحتياجات المادية واللوجستية لتهيئة البيئة المناسبة للزراعة بما يحقق

رفع مستوى الناتج المحلي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
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الملف الصحفي لتاريخ 11-05-1444

فهد بن محمد يحث على المحافظة على المصادر الطبيعيةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر11-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

فهد بن محمد يحث على المحافظة على المصادر الطبيعية

الخرج - فادي المقرن
استقبل صاحب السمو الملكي األمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج في مكتبه
بديوان المحافظة أمس، مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج م. خالد بن مبارك
الدوسري والوفد المرافق له. واستمع سموه خالل اللقاء إلى شرح عن المهام واألعمال والخدمات
التي يقدمها المكتب، واستعرض م. الدوسري أهم األنشطة والفعاليات والمبادرات والبرامج التي
  ونّوه سموه بالدور الذي يقوم به مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة يعمل عليها المكتب.

بالمحافظة، وحثهم على بذل الجهود للمحافظة على مصادر الموارد الطبيعية واستدامتها.
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https://www.alriyadh.com/1985808


الملف الصحفي لتاريخ 11-05-1444

 ” بيئة مكة” تبدأ فعاليات اليوم التطوع العالمي الذي يشتمل العديد من المبادراتعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر11-05-1444تاريخ الخبر

3تكرار الرصدالعددالكاتب

 ” بيئة مكة” تبدأ فعاليات اليوم التطوع العالمي الذي يشتمل
العديد من المبادرات

حسن الغامدي - الطائف
بدأ فرع وزارة البيئةوالمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ، استعداداته ليوم التطوع العالمي يوم

5 ديسمبر 2022 والذي يشتمل على عدد من الُمبادرات والتدشينات في مجال األعمال التطوعية .
 

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله
الغامدي ، حرص االدارات ومكاتب الوزارة بمحافظات منطقة مكة المكرمة في تنفيذ العديد من
الفعاليات احتفاءا بيوم التطوع العالمي تأكيدا لمضامين القيم النبيلة في تعميق اإليجابية والروح
الوطنية لدى الجميع ، ونوه الغامدي أن اليوم العالمي للعمل التطوعي يشكل فرصة لإلعالن عن

خطوات ناظمة لتأطير التوجهات والفعاليات الكفيلة بجعل التطوع ثقافة ُتعاش ال محطة عابرة.
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وبين “الغامدي” أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة اتاح ايجاد العديد من
الفرص التطوعية على المنصه الوطنيه للعمل للتطوعي في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة ،
وذلك للمساهمة في غرس روح التطوع بالمجتمع واكتساب الخبرات واستثمار الوقت والقدرات

وتعزيز روح االنتماءالوطني .
 

*حملة تطوعية لرصد اآلبار المكشوفة*
اوضح مدير ادارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس محي
القبيسي ان هناك مبادرة تطوعية لرصد وتحريز اآلبار المكشوفة و المهجورة اإلرتوازية الغير مستفاد
منها في المنطقة لما تشكله من خطورة  بالغة وبهدف الحفاظ على سالمة األرواح والممتلكات،

والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية .
 

يأتي ذلك بمشاركة ما يقارب (60) متطوع من إدارة المياه وإدارة الطوارئ بفرع الوزارة بمنطقة
مكة المكرمة وذلك عبر تقسيم المتطوعين الى مجموعات ووقوفهم على األماكن الذي تكثر بها

بالغات اآلبار المهجورة بإعداد تقرير عن كل حالة التخاذ اإلجراء الالزم.
 

حيث تهدف هذه المبادرة الحفاظ على األرواح والممتلكات خاصة خالل هذه األوقات من السنة التي
يتوجه الكثير من األفراد واألسر الى المتنزهات البرية، وكذلك المحافظة على موارد المياه الجوفية،

حيث سيكون انطالق المبادرة تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع .
 

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة جددت ، تحذيرها من خطر االقتراب من اآلبار المهجورة، مؤكدة
أنها تولي أهمية قصوى لمعالجة وضع اآلبار المهجورة ومنع خطرها على المارة.

 
و اكد ” القبيسي” ان فرق الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة ومكاتبها بالمنطقة تواصل جوالتها على
مدار الساعة لضبط مخالفي األنظمة واللوائح واالشتراطات الهادفة إلى تطبيق نظام المياه
والمحافظة على مصادرها ومنع استنزافها وتنظيم أعمال الحفر. مؤكدا ان هناك لجنة من الجهات
ذات العالقة في كل منطقة تقوم بحصر اآلبار المهجورة وتحديد اإلجراءات، والضوابط التي تضمن

سالمة عابري الطرق والمتنزهين
 

*حملة تطوعية ” مخاطر الخضروات والفاكهة مجهولة المصدر “*
اوضح مدير ادارة االسواق والمسالخ بفرع وزاة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة
المهندس جمعان بن علي الزهراني أن هناك (حملة تطوعية توعوية عن مخاطر الفواكه والخضار
مجهولة المصدر ) ستقام من الساعة الرابعة عصرًا حتى الثامنة مساًء بمناسبة اليوم العالمي

للتطوع في سوق الخضار والفاكهة المركزي بحي الصفا بجدة .
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وبمشاركة كًال من إدارة األسواق والنفع العام بوزارة البيئة والمياه والزراعة والشؤون الصحية بجدة

و مركز صحي األمير عبد المجيد وعدد من المتطوعون .
 

حيث ستقوم الحملة بشرح وتوعية المستهلك بالية اختيار الخضروات والفواكه السليمة من ناحية
ظاهريه باإلضافة الى استعراض عمل مختبر السوق لعمليات فحص خلو الخضروات والفواكه من

المبيدات والتأكد من عدم سقيا الخضروات والفواكه من مياه الصرف الصحي .
 

واوضح مدير ادارة االسواق والمسالخ بفرع منطقة مكة المكرمة المهندس جمعان بن علي الزهراني
انه يتم التعامل مع المنتجات الزراعية مجهولة المصدر وفقًا لإلجراءات النظامية المعتمدة لدى
الوزارة والجهات ذات العالقة ، وبين ان الهدف من المبادرة خلق بيئة صحية توعوية لمرتادي حلقة

الخضار والفاكهة.
 

حيث تشدد وزارة البيئة على منع دخول المنتجات الزراعية مجهولة المصدر لألسواق، مؤكدة أنها
ستمنع دخول أي منتج زراعي ليس به بطاقة تعريفية، وستستمر بالتعاون مع الجهات ذات العالقة
بأخذ عينات عشوائية من المنتجات الزراعية للتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات وسالمتها لصحة

المستهلك.
 

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، ألزمت المزارعين بوضع بطاقة تعريفية للمنتجات، ابتداًء من
تاريخ 14 ربيع اآلخر 1439هـ الموافق 1 يناير 2018م؛ لمعرفة مصادر المنتجات والتأّكد من سالمتها
وسهولة تتبعها ،وتسعى من خالل هذه اآللية إلى تحقيق مستويات عالية لسالمة المنتجات الزراعية
المعروضة في السوق المركزي، باإلضافة إلى تعزيز األداء الرقابي على المنتجات الزراعية الواردة إلى
األسواق، والحد من عرض المنتجات مجهولة المصدر التي ال تحمل سجالت زراعية معتمدة من

الجهات المختصة ومصادرة المنتجات غير المطابقة لالشتراطات الصحية .

وقد اعتمدت ساعات التطوع لمتطوعي المبادرة الذين قاموا بالتسجيل بالفرصة التي تشرف عليها
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.
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الملف الصحفي لتاريخ 11-05-1444

 بيئة الجموم تكرم المتطوعين في مبادرة “لنجعلها خضراء “عنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر11-05-1444تاريخ الخبر

9تكرار الرصدالعددالكاتب

 بيئة الجموم تكرم المتطوعين في مبادرة “لنجعلها خضراء “

منصور نظام الدين - الجموم :-
كرم مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم المهندس رشاد الزهراني

المساهمين والمشاركين في نجاح مبادرة
” لنجعلها خضراء ” في المحافظة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع واوضح” الزهراني” :

ان حملة التشجير التي اطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعه بالتعاون مع بلدية محافظة الجموم
تأتي بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية واالهلية و التطوعية ،حيث تهدف هذه المبادره الى
توعية المجتمع لالهتمام بالبيئة، وتوسيع نطاق المساحات الخضراء والحد من التصحر وخفض
معدالت التلوث البيئي، بهدف الحفاظ على البيئة وتحسين المظهر الجمالي، من خالل التوّسع في
زراعة األشجار المناسبة للبيئة من أشجار متنوعه وأشار إلى أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي
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https://www.albayannews.net/236430
https://ghrannews.com/303122/
https://sahmnews.com.sa/?p=193845
https://cutt.us/pd6ug
http://mjdalwatan.com/?p=195316


ومكافحة التصحر بمنطقة مكة المكرمة لديه خطة تأهيل زراعة المنتزهات البريه والمسطحات
الخضراء وأشجار الطرقات والحدائق والساحات، وأمام البيوت والمساجد ، باالشجار المناسبة من(
الغاف الخليجي – الطلح – السيال – األثل ) وذلك بعد تحديد المواقع المستهدفة للزراعة مع الجهات
ذات العالقة ، وتحديد احتياجات الطرق من عدد الشتالت بعد أن تمت تهيئة المواقع المستهدفة

وتصميم شبكات الري الحديثة .

يذكر أن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكتب محافظة الجموم ، أتاح من خالل تلك المبادرات
اكثر من 500 فرصة تطوعية وذلك على المنصة الوطنية للعمل التطوعي ؛ للمساهمة في غرس

روح التطوع بالمجتمع واكتساب الخبرات واستثمار الوقت والقدرات وتعزيز روح االنتماء الوطني.
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الملف الصحفي لتاريخ 11-05-1444

عيادات بيطرية للكشف على الخيول بميدان فروسية حفر الباطنعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر11-05-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

عيادات بيطرية للكشف على الخيول بميدان فروسية حفر الباطن

صيتة الظفيري - حفر الباطن  
تقوم فرق بيطرية من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفرالباطن باإلشراف على
الخيول المشاركة في سباقات الخيل بميدان فروسية بمحافظة حفرالباطن . ويتمحور عمل الفرق في
المشاركة وإجراء فحص مبدئي على الخيول وسحب عينات الدم للتأكد من خلوها من االمراض,
باإلضافة إلمكانية تدخل الفرق السريع في حال حدث إصابات أثناء السباق . الجدير بالذكر أن العيادة
البيطرية تتواجد بجميع طواقمها من أطباء وفنيين قبل كل سباق بساعة وتنتهي بعودة الخيول إلى

حضائرها بعد نهاية كل سباق.
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الملف الصحفي لتاريخ 11-05-1444

مهرجان ربيع بريدة يختتم فعالياته بمشاركة 100 أسرة منتجةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر11-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

مهرجان ربيع بريدة يختتم فعالياته بمشاركة 100 أسرة منتجة

بريدة - واس
اختتم مهرجان ربيع بريدة 2022 فعالياته وبرامجه، أمس، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية
واألهلية واالجتماعية و 100 أسرة منتجة وعدد من الشباب والفتيات. وتضمن المهرجان فعاليات
وبرامج تحاكي التراث الشعبي والمحلي، من مشغوالت ومصنوعات أثرية، وأكالت شعبية، وأكثر من
50 فعالية لزوار المهرجان بمختلف اهتماماتهم .ُيذكر أن مهرجان ربيع بريدة الذي استمر 10 أيام تحت

شعار "ربيعنا غير" ونظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، والمركز الوطني لتنمية
الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالتعاون مع إمارة المنطقة في متنزه القصيم الوطني ببريدة، حقق
نجاحات مثالية ترجمها توافد العديد من الزوار، وقدم خالله فعاليات هادفة تصب في سياق توفير
األجواء الترفيهية المملوءة باإليجابية، بما يعود بالنفع للوطن والمواطن، وسط تنوع الفعاليات

وشموليتها لتلبية احتياجات الزوار.
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الملف الصحفي لتاريخ 11-05-1444

 مهرجان " الزيتون " الثاني بتبوك يختتم فعالياته بأكثر من 5000 زائرعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر11-05-1444تاريخ الخبر

7تكرار الرصدالعددالكاتب

 مهرجان " الزيتون " الثاني بتبوك يختتم فعالياته بأكثر من
5000 زائر

تبوك - واس
اختتم مهرجان " الزيتون " الثاني بمنطقة تبوك اليوم فعالياته التي نظمها فرع وزارة البيئة والمياه

والزراعة بتبوك، بمتنزه األمير فهد بن سلطان لمدة ثالثة أيام.

وتجاوز عدد زوار المهرجان أكثر من 5000 زائر، بمشاركة بعض اإلدارات الحكومية ، و 24 عارضًا من
مزارعي الزيتون .

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن األفنس
الرويلي، أن المهرجان جاء امتدادًا لسلسلة المهرجانات الزراعية التي يقيمها الفرع في مختلف مدن
ومحافظات المنطقة، وكان لها أثر إيجابي للمزارعين أسهم بفتح منافذ تسويقية جديدٍة لمنتجاتهم

من خالل إيجاد قنوات تواصلية بينهم وبين المستهلكين.
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وأضاف أن مشاركات المزارعين تمثلت بتقديمهم لعروض زيت الزيتون والمنتجات التحويلية من
الزيتون ومشتقاته بأنواعها وطرقها المختلفة، وقد تم توفير مختبر خاص لفحص الزيت قبل بدء
الفعاليات، مؤكدًا أن فرع الوزارة يسعى لتقديم التسهيالت والدعم الفني واإلرشادي لجميع مزارعي

المنطقة.
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الملف الصحفي لتاريخ 11-05-1444

إطالق مسرعة البيئة الرقمية.. قريبًاعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر11-05-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

إطالق مسرعة البيئة الرقمية.. قريبًا

الرياض - مفضي الخمساني
تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، على إطالق "
مسرعة البيئة الرقمية "، متخصصة في قطاعاتها الثالثة "البيئة والمياه والزراعة"، من خالل برنامج
رواد التقنية في نسخته الثالثة، والذي يشجع على تطوير الحلول التقنية، ويدعم رواد األعمال أصحاب

الحلول الرقمية والمشاريع التقنية الناشئة، لتطويرها ودعمها.
 

وتستهدف "مسرعة البيئة الرقمية" إلى تدريب قرابة 30 شركة ناشئة محلية وإقليمية رقمية، ثم
اختيار 15 شركة منها للدخول في برنامج التسريع الممتد إلى 15 أسبوًعا وصوًال إلى الحفل الختامي

وتخريج هذه المشاريع.
 

كما صممت المسرعة لتحتوي على ثالثة مسارات، مسار تقنيات البيئة ومسار تقنيات المياه ومسار
تقنيات الزراعة، وتأمل الوزارة من خالل هذا التعاون الوصول إلى تنمية بيئة ريادة األعمال الرقمية
في قطاعاتها الثالثة، وحث رواد األعمال على تطوير نماذج أعمال ابتكارية رقمية تعمل على إيجاد

حلول للتحديات الوطنية في األمن البيئي والمائي والغذائي.
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الجدير بالذكر أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز دور رواد ورائدات األعمال في مجال التقنية، عبر دعم
وتنمية مشاريعهم الناشئة، والمساهمة في نموها من خالل تزويدهم بحزمة من األدوات والحول
النوعية، ومحفزات رقمية داعمة مجانية ومخفضة، ودعمهم في جميع الجوانب ذات الصلة تقنيًا

وإداريًا وماليًا.
 

ويأتي إطالق هذه المسرعة كخطوة؛ لتحفيز وتبني االبتكار الرقمي من خالل دعم الرياديين
والشركات المحلية الرقمية في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، وتعزيز مكانة المملكة كإحدى أهم

المراكز الرقمية الرائدة، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
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الملف الصحفي لتاريخ 11-05-1444

لماذا فشلنا في إدارة مياه األمطار؟ (1 – 2)عنوان الخبر

المقاالت (ذات العالقة بالوزارة وقطاعاتها)تصنيف الخبر11-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددجمال بنونالكاتب

لماذا فشلنا في إدارة مياه األمطار؟ (1 – 2)
 
 
 

جمال بنون
ساتقمص شخصيات المسؤولين في األمانات والبلديات القول انني اعتقد ان لديهم قناعة راسخة،
وهي أن األمطار في السعودية موسمية، والكميات التي تنزل قليلة، وتصب بغزارة كل خمس
سنوات أو تسع سنوات. وحينما تمتلئ بيوت الناس باألمطار وتتلف ممتلكاتهم، تعوضهم بالمال،
من خالل لجان تعمل في رصد األضرار، وبالتالي فهي ليست في حاجة الى بناء شبكات لتصريف مياه
األمطار، وتدفع مليارات الرياالت لمقاولين ال ينفذون المشروع على الوجه الصحيح، وتهدر المال
العام دون أي فائدة، واراحت دماغها من تعيين مراقبين وموظفين لمتابعة أعمال مشروع تصريف
مياه األمطار، ووفرت على خزينة الدولة ميزانية مراقبين ومتابعين لمشروع ال يسمن وال يغني من

جوع.
 

بصراحة اتفق مع هذا الرأي اذا عممناه فعال على المسؤولين في البلديات، واشد على أيديهم، وكل
األموال التي صرفت على مشاريع تصريف مياه األمطار، هي هدر في المال العام، وان لم تصدقوا ما
أقول، اخبروني ماذا تغير بعد حادثة أمطار جدة عام 2009، الشيء الوحيد الذي يفخرون به أهالي جدة،

هو أن حادثة سيل جدة في ذاك العام، ساهمت في إنشاء جهاز مكافحة الفساد” نزاهه”.
 

أما على ارض الواقع وقعت أمانة جدة العديد من االتفاقيات والعقود لتنفيذ شبكات لتصريف مياه
األمطار، واستبشرنا خيرا، وقلنا انه أخيرا سيخرج األهالي وقت األمطار لالستمتاع، إال أن أهالي جدة
تفاجأوا باألمطار التي هطلت قبل أيام غير مالمح وجه شوارع عروس البحر االحمر، وبقينا نتخيل
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المشروعات التي كانت تغلق شوارعنا ألشهر، والمبالغ التي كانت تصل الى مسامعنا لتكلفة
المشروع، وكنا ننتظر من تسقط األمطار من جديد.

 
حال مدينة جدة بعد تساقط األمطار، تقابلها مدن أخرى تعيش نفس الظروف، وإتالف ممتلكات
الناس، سواء في المدن الجنوبية أو الشرقية وغيرها من المدن التي ال تتوفر فيها شبكات تصريف
مياه األمطار، وحتى اآلن أنفقت البلديات على مشروعات األمطار اكثر من 40 مليار ريال، بالله
عليكم، ماذا ستستفيد البلديات من هذه المشروعات ألمطار ال تأتينا إال في المواسم، حتى

استعادة تكلفتها سيستغرق قرون.
 

سألت احد األصدقاء وهو مهندس مدني، قلت له: ما هو تفسيرك لعدم نجاح شبكات تصريف مياه
األمطار، وغرق األنفاق، صديقي مهندس مدني عاش فترة في لندن، يقول أن المخططات السكنية
متباعدة وليست منتظمة أو مترابطة، واألمانات والبلديات، توسعت في عمل المخططات بشكل
سريع قبل وصول الخدمات إليها من شبكات مياه والصرف الصحي وخدمات الكهرباء، ومرافق
حكومية خدمية وما تحتاجه المخططات، وبالتالي سكن الناس قبل وصول الخدمات، واألمر اآلخر، هو
أن الكثير من المنازل ال تزال تقع في طريق مجرى السيل والوديان، رغم الكوارث المتعددة، األمانات
والبلديات لم تكلف على نفسها إخالء بطون األودية من هؤالء السكان وتعويضهم في أماكن أخرى،

أو الذين بنوا في طريق السيل، وحينما تهطل األمطار، تدمر هذه الممتلكات واألرواح.
 

بصراحة كالم صديقي المهندس أقنعني، فقد شاهدت بنفسي، في الرياض وفي مدن أخرى، التباعد
في المخططات السكنية ولمسافات طويلة، فمثال تجد مخططا سكنيا وبعدها فجأة تجد أرضا خالية
لمسافة طويلة، وطريقا مظلم إذا كنت تسير بالليل، وبعدها تظهر أمامك مخططات سكنية
ومحالت تجارية. وهناك مدن أخرى متشابهة، فكيف بالله تستطيع الجهات الخدمية إيصال الخدمات

والحفر، طالما هي مخططات متقطعة وليست موصولة.
 

وأيضا كود البناء يتطلب وضع اشتراطات البناء بحيث وقت األمطار تكون آمنة على سكانها واألخرين
والمارة، مثال ارتفاع مستوى سطح الدور األول لمنع دخول مياه األمطار الى تلك المنازل، وأيضا
عمل تمديدات من األنابيب من اعلى السطح الى األسفل، بدل من تساقطها العشوائي، وعمل خزان
إضافي تتجمع فيها مياه األمطار، وهكذا يكون في كل منزل خزان إضافي لتجميع مياه األمطار،
البلديات أمامها مسؤوليات أخرى غير مشاريع شبكات تصريف مياه األمطار التي لم تنجح، وهي وضع
االشتراطات السكنية الواقية من مياه األمطار، وتكون ملزمة لكل المالك، وترتبط هذه االشتراطات
بالغرامات إن لم تنفذ من قبل المالك، الغاية من هذه الشروط هو وضع حد لمخاطر األمطار
والسيول، وان تتحرك مع البلديات جهات أخرى مثل الدفاع المدني والكهرباء وشركات المياه

الوطنية واي جهة معنية بأضرار السيول واألمطار.
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رحلتنا في هدر المياه وعدم الحفاظ عليها تمتد الى أكثر من 40 عاما، فمصادر المياه لدينا تعتمد
على المياه السطحية والجوفية، والحمد لله أهدرنا كميات هائلة وسجلت انخفاض كبير، وبقينا عقود
نسقي محصوالتنا الزراعية بطريقة غير مقننة، ونستهلك المياه بطريقة فوضوية، حتى بعد خصخصة
المياه لم تصل الى كل المدن والمناطق واألحياء، وال يزال الناس يستخدمون مياه اآلبار في

منازلهم، والسعودية من البلدان التي تعاني من مشاكل في وفرة المياه.
 

18



الملف الصحفي لتاريخ 11-05-1444

 انضمام المملكة إلى المجلس الدولي للزيتون في مدريدعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر11-05-1444تاريخ الخبر

18تكرار الرصدالعددالكاتب

 انضمام المملكة إلى المجلس الدولي للزيتون في مدريد

مدريد - واس
انضمت المملكة العربية السعودية إلى المجلس الدولي للزيتون، حيث أقيم حفل بهذه المناسبة في
مقر المجلس بالعاصمة اإلسبانية مدريد، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة

إسبانيا عزام بن عبدالكريم القين، والمدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون عبداللطيف غديرة.
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وقام السفير القين خالل الحفل برفع العلم السعودي في مقر المجلس الدولي للزيتون بمناسبة
انضمام المملكة للمجلس، وغرس شجرة الزيتون في حديقة السالم بالمجلس بهذه المناسبة.

شارك في الحفل عدد من كبار المسؤولين من بينهم معالي وزير الزراعة اإلسباني لويس بالناس،
ومعالي وزير الزراعة األردني رئيس المجلس الدولي للزيتون خالد الحنيفات، ومعالي وزير الزراعة

التونسي محمود إلياس حمزة، وعدد من سفراء الدول األعضاء في المجلس الدولي.

ويعد المجلس الدولي للزيتون منظمة حكومية دولية تحت إشراف األمم المتحدة، وتضم العديد من
الدول حول العالم للعمل على تشجيع التوسع في التجارة الدولية في زيت الزيتون وزيتون المائدة
وتطوير وتحديث المعايير التجارية للمنتجات وتحسين جودتها، وتعزيز التعاون الفني الدولي في

مشاريع البحث والتطوير والتدريب ونقل التكنولوجيا.
 

20



الملف الصحفي لتاريخ 11-05-1444

محمية اإلمام تركي بن عبدالله الملكية تتيح تجربة استثنائية لإلقامة وسط الطبيعة الخالبة في"مخيم لينة"البريعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر11-05-1444تاريخ الخبر

5تكرار الرصدالعددالكاتب

محمية اإلمام تركي بن عبدالله الملكية تتيح تجربة استثنائية
لإلقامة وسط الطبيعة الخالبة في"مخيم لينة"البري

رفحاء -واس
أتاحت هيئة تطوير محمية األمام تركي بن عبدالله الملكية، لمحبي أحضان الطبيعة الخالبة ، وجهة
سياحية مثلى لالستمتاع والتأمل والهدوء في الحياة البرية الطبيعية،وذلك من خالل "مخيم
لينة"البري ،ضمن مهرجان شتاء درب زبيدة في نسخته الثانية"الوجهة شمالية? " في تجربة تخييم

ترفيهية استثنائية في قلب الطبيعة الساحرة بمحاذاة نفود الدهناء.

فعلى ُبعد 18 كيلو متًرا جنوب شرق قرية لينة التاريخية يحظى عشاق الصحراء والطبيعة بتجربة
فريدة من خالل "مخيم لينة" البري في أجواء هادئة وفي تجربة تزخر بالكثير من األسرار التي يمكن
اكتشافها عبر العديد من الفعاليات والبرامج المتعددة خالل مدة اإلقامة، مثل رحالت سفاري،
والجوالت التاريخية، وتجربة التخييم االستثنائي داخل المحمية، والسياحة الفلكية ومراقبة النجوم
عبر المناظير الفلكية الخاصة، والرحالت االستكشافية ،وزيارة المحميات الطبيعة ومشاهدة الكائنات
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https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2406518
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الحية فيها ، والفعاليات المختلفة، باإلضافة إلى بعض األنشطة المصاحبة التي تحفل بالكثير من
المغامرات.

الجدير بالذكر ان محمية اإلمام تركي بن عبدالله الملكية تأسست عام 2018م؛ حفاظًا على بيئة
طبيعية ونباتية مزدهرة، وحياة فطرية سليمة ومستدامة،وسعًيا لتنشيط السياحة البيئية، والحد
من الصيد والرعي الجائر، ومنع االحتطاب،وتقع في الجزء الشمالي الشرقي من المملكة العربية
السعودية، وتبلغ مساحتها 91,500 كيلومتر مربع، ويتميز غطاؤها النباتي بوجود الكثير من أنوع

األشجار ، كما يوجد فيها عشرات األنواع من الحيوانات والطيور.
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الملف الصحفي لتاريخ 11-05-1444

محمية اإلمام تركي بن عبدالله الملكية تحدد موعد انطالق "شتاء درب زبيدة"بأكثر من 30 فعالية ثقافية وترفيهيةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر11-05-1444تاريخ الخبر

10تكرار الرصدالعددالكاتب

محمية اإلمام تركي بن عبدالله الملكية تحدد موعد انطالق
"شتاء درب زبيدة"بأكثر من 30 فعالية ثقافية وترفيهية

رفحاء - واس
أعلنت هيئة تطوير محمية اإلمام تركي بن عبدالله الملكية اليوم ، عن موعد االنطالق الرسمي
للنسخة الثانية من شتاء درب زبيدة والذي سيبدأ من بداية ديسمبر 2022 وحتى 15 مارس 2023 في

مدينة لينة التاريخية شمال المملكة.

وتهيأت قرية لينة التاريخية - 100 كلم جنوب رفحاء- النطالق فعاليات مهرجان "شتاء درب زبيدة"
مع النسمات العليلة التي تطرق أبواب شمال المملكة هذه األيام.

وأوضحت "المحمية" أنها حرصت على تنوع األنشطة الترفيهية والثقافية والسياحية واألدبية
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والرياضية التي يتجاوز عددها 30 فعالية، لتناسب جميع األذواق حيث سيجد الزائر خيارات متعددة
أمامه من أنشطة وفعاليات ثرية في "شتاء درب زبيدة".

وتنطلق الفعاليات من قرية لينة التي تعد وجهة سياحية فريدة لما تحظى به من مكانة تاريخية
نتيجة وجودها قرب درب زبيدة الشهير وعلى طرق تجارية تركت بصمتها على المكان وأصبحت
منطقة جذب سياحي، ومن سوق لينة التاريخي تنطلق الفعاليات بمسيرة استعراضية تراثية تصل
إلى حديقة لينة حيث يقام حفل غنائي، كما يستضيف سوق لينة معرضًا يروي أهم الحقب في تاريخ
المنطقة ويضم أجنحة تعريفية عن درب زبيدة، ومعرضًا لهيئة تطوير محمية اإلمام تركي بن عبدالله
الملكية يشرح مجاالت عملها وأنشطتها ودورها الريادي والخدمات التي تقدمها؛ كما يجد الزائر
لسوق لينة التاريخي "معرض منتجون" الذي تشارك فيه األسر المنتجة بإبداعاتها في الحرف اليدوية
واألطعمة، مع جناح لصور المنتجات السعودية، ومعرضًا للسفر والسياحة، ويستمتع محبو القهوة

بمعرض القهوة السعودية.

وتقام في حديقة امتداد طريق رفحاء -لينة، فعاليات المغامرات التي تتضمن ألعابًا كثيرة منها لعبة
paintball والرماية باألسهم وتحدي التصويب، مسابقة القدرة على التحمل وتحدي الحواجز، إضافة

إلى إقامة بطولة البلوت، ومسابقة مارثون لينة التي تنطلق من حارة لينة إلى منطقة المسرح في
الحديقة، وتتيح الفعالية للضيوف عرض إبداعاتهم في إعداد األطعمة عبر مسابقة الطهي التي تقام

في الحديقة، أما متذوقو الشعر فسيكون موعدهم مع أمسيات شعرية متنوعة.

وخصصت اللجنة المنظمة فعاليات ترفيهية كثيرة لألطفال في نهاية كل أسبوع طوال أيام الشتاء،
ويستضيف ملعب لينة بطولة كرة القدم التي يشارك فيها الشباب في الفئات العمرية بين 20 و40
عامًا ،وعلى بعد 18 كيلو مترًا عن قرية لينة، يخوض عاشقو الصحراء تجربة فريدة من خالل مخيم لينة،
إذ يحظون بتجربة التخييم في أجواء هادئة بعيدًا عن زحام الحياة ويزورون أماكن تاريخية ويستمتعون

برحالت السفاري، وعند المساء يراقبون النجوم عبر المنظار الفلكي.

وكانت المحمية قد خصصت منذ انطالق كأس العالم في دولة قطر ، منصة مشاهدة بالحديقة
العامة في لينة الستقبال عشاق كرة القدم ومشاهدة المباريات في أجواء حماسية مع توفير جميع

المتطلبات والخدمات.

يذكر أن لينة تشتهر بموقعها اإلستراتيجي على طريق القوافل القادمة من المشرق اإلسالمي ومن
العراق، وهي قريبة من "درب زبيدة" الشهير وتقع في طرف الصحراء الشمالي الشرقي مـن نـوازي
الـدغـم الممتدة إلى رمـال الدهناء، ويعد قصر الملك عبدالعزيز في لينة من المعالم التاريخية البارزة
في المنطقة، الذي أمر الملك عبدالعزيز رحمه الله بإنشائه عام 1353هـ، باإلضافة لسوق "لينة"
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التاريخي، الذي ُأنشىء عام 1352هـ، وأسهم في ازدهار منطقة الحدود الشمالية في منتصف القرن
الماضي وأنعشها اقتصاديًا، ويحتوي على عشرات المحال والمخازن التجارية، التي يتبادل فيه تجار
المنطقة ونجد والعراق والشام من السلع بجميع أنواعها إلى وقت قريب، والتزال إطاللته شاهدًا

على الحقبة الزمنية التي مر بها.
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الملف الصحفي لتاريخ 11-05-1444

 100 متطوع للحفاظ على البيئة في محمية الملك خالد الملكيةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر11-05-1444تاريخ الخبر

4تكرار الرصدالعددالكاتب

 100 متطوع للحفاظ على البيئة في محمية الملك خالد الملكية

الرياض -  واس
نظمت هيئة تطوير محمية اإلمام عبدالعزيز بن محمد الملكية مبادرة تطوعية للحفاظ على البيئة
بمشاركة عدد من منسوبي الهيئة وأكثر من 100 متطوع على مدار يومين في محمية الملك خالد

الملكية.

وتأتي المبادرة ضمن جهود الهيئة المتواصلة وسعيها لتحقيق أهدافها المتمثلة في معالجة اآلثار
السلبية والحماية البيئية للوصول إلى بيئة نموذجية ذات استدامة، ورفع مستوى جودة الحياة وفقًا

لرؤية المملكة 2030، إلى جانب زيادة الوعي واالهتمام بنظافة البيئة والسلوكيات المتعلقة بها.

وتسعى الهيئة من خالل هذه المبادرات المجتمعية إلى تعزيز ونشر السلوكيات اإليجابية والداعمة
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الستدامة البيئة والمحافظة عليها، ورفع نسبة الوعي لدى أفراد المجتمع عبر االهتمام بالبيئة
والمنظر العام، عالوة على نشر ثقافة التطوع للحفاظ على البيئة.
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الملف الصحفي لتاريخ 11-05-1444

هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية تنّفذ فعالية تطوعّية لزراعة 1000 شجرةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر11-05-1444تاريخ الخبر

8تكرار الرصدالعددالكاتب

هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية تنّفذ فعالية
تطوعّية لزراعة 1000 شجرة

 
الرياض - واس

نّفذت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية فعالية تطوعية لغرس 1000 شجرة في روضة
الخفس بالتزامن مع يوم التطوع السعودي والعالمي، بمشاركة الفرق التطوعية البيئية والفريق

التطوعي للهيئة، لإلسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في العمل التطوعي.

وتم خالل الفعالية زراعة شتالت من الطلح واألثل والسدر البري، وهي من نباتات المحمية األصلية
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والمتوائمة مع البيئة الطبيعية لها.

وتهدف الفعالية إلى تعزيز مفهوم التطوع البيئي، ورفع حس المسؤولية بين أفراد المجتمع المحلي
تجاه البيئة، وتعزيز إسهام المجتمع في حماية البيئة وإنمائها.

وفي السياق ذاته أطلقت الهيئة فريقها التطوعي من منسوبي الهيئة، الذي يعمل على بث روح
التعاون والعمل التطوعي بين منسوبيها، ويمّكنهم من اإلسهام في تنمية البيئة واستعادة التوازن

البيئي داخل المحمية عبر تنظيم الفعاليات واألنشطة التطوعية داخل المحمية.

وتحرص هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية على تعزيز العمل التطوعي بين جميع شرائح
المجتمع، من خالل مبادرات تطوعية متنوعة ينظمها الفريق التطوعي للهيئة بشكل مستمر، بعضها
يستهدف التشجير وزيادة الرقعة الخضراء، والبعض اآلخر يستهدف رفع المخلفات والحد من التلوث

داخل المحمية.

يشار إلى أن الفعالية جزء من مشروع محمية الملك عبدالعزيز الملكية الذي يستهدف زراعة 3.1
ماليين شجرة حتى عام 2025 بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر،
ويهدف المشروع إلى استعادة التوازن البيئي في المحمية وتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية

الخضراء.
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الملف الصحفي لتاريخ 11-05-1444

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور .. هواية ورافد اقتصاديعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر11-05-1444تاريخ الخبر

3تكرار الرصدالعددالكاتب

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور .. هواية ورافد اقتصادي

الرياض -واس
فتح مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور2022 نافذة واسعة لصناعة اقتصاديات ذات ارتباط مباشر
بالصقور أو غير مباشر، حيث يستقطب المهرجان المستثمرين والمهتمين في الصقور من دخل

المملكة وخارجها .

وَتمّكن المهرجان من إيجاد أسواق اقتصادية تخدم الداخلين الجدد إلى عالم الصقور (هواية أو ترّبًحا)،
إضافة إلى تأثير الفعاليات طوال السنة، وتدشين أخرى تهتم بعالم الصقارة والصقارين مثل معرض

الصقور والصيد السعودي الدولي.

وأكد الصقار بندر المطلق -أحد المشاركين في منافسات الملواح (400 متر)- على الدور الذي يلعبه
المهرجان في تعزيز الهواية لدى محبي الصقور، والتشجيع على ممارسة الصقارة، لما يقدمه من جوائز
كبيرة تشجع الصقارين على المشاركة، إضافة إلى دوره االقتصادي، موضًحا أن الصقارة أصبحت تجارة
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ورزقا لكثيرين، بعد أن أسهمت الفعاليات الوطنية -ومنها مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور- في
انتشارها.

من جانبه أفاد محد المسرحي -مساعد صقار- أن المهرجان كان له الدور الكبير في تشجيعه على
المشاركة والمنافسة، والتعرف عن قرب على العديد من صقاري المملكة، واكتساب الخبرات منهم.

ويسهم مهرجان الملك عبدالعزيز في صناعة وظائف واستثمارات متعددة، ويحفظ هذا التراث
السعودي من خالل االحتفاء به سنوًيا، وإعادته إلى اهتمامات األجيال الجديدة في المنطقة العربية

والعالم أجمع، من خالل مسابقتيه الملواح والمزاين، اللتين تحظيان بمشاركة مئات الصقور.

يذكر أن نادي الصقور السعودي الذي ينظم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يتطلع للمشاركة في
تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، من خالل المحافظة على هذه الهواية التي تحظى بشعبية

كبرى من جانب، وصون اإلرث الثقافي العريق للصقور كأحد رموز التراث السعودي من جانٍب آخر.
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الملف الصحفي لتاريخ 11-05-1444

فيديو..ضبط 47 مخالًفا لنظام البيئةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر11-05-1444تاريخ الخبر

3تكرار الرصدالعددالكاتب

فيديو..ضبط 47 مخالًفا لنظام البيئة

الرياض
ضبطت القوات الخاصة لألمن البيئي، 47 مخالًفا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خالل

أسبوع.
 

وألقت القوات الخاصة لألمن البيئي القبض على 8 مخالفين لنظام البيئة إلشعالهم النار في
المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية األمير محمد

بن سلمان الملكية ومنطقة عسير.
 

كما ألقت القبض على مخالفين لتلويثهما البيئة بحرق مخلفات صناعية في منطقة مكة المكرمة.
 

وضبطت 8 مخالفين لنظام البيئة لرعيهم 234 متًنا من اإلبل في محمية الملك سلمان الملكية
ومحمية اإلمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، و4 مخالفين لنظام البيئة الستخدامهم حطًبا وفحًما
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محليين في أنشطة تجارية بحوزتهم أكثر من 15 متًرا مكعًبا من الحطب والفحم المحليين في
منطقتي الرياض وعسير.

 
وألقت الجهات المختصة باألمن العام، القبض على 25 مخالًفا لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي
معروض للبيع على متن 22 مركبة في منطقة الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم

وعسير والباحة والحدود الشمالية وتبوك والشرقية.
 

وأوضحت القوات الخاصة لألمن البيئي أنه تم تطبيق اإلجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات
المختصة.
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الملف الصحفي لتاريخ 11-05-1444

مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل يحول صياهد الدهناء إلى منتجعات فندقية صحراويةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر11-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل يحول صياهد الدهناء إلى
منتجعات فندقية صحراوية

«عكاظ» (الرياض)
أسهمت فعاليات وأنشطة مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل، في ازدهار نشاط تأجير الوحدات السكنية
من مخيمات وغرف متنقلة وصلت في خدماتها إلى أن تشّكل منتجعات فندقية صحراوية تحتضنها

صياهد الدهناء الجنوبية.
 

وجذب تنوع فعاليات المهرجان وأنشطته الثقافية والفنية والترفيهية، مختلف فئات الزوار من
عائالت وأفراد لقضاء معظم وقتهم بين الفعاليات واألنشطة، وخوض تجربة جديدة وفريدة في
السكن بالمخيمات والمنتجعات البرية التي تزيد على 400 غرفة ومنتجع تزهو بها المنطقة الواقعة

على يمين طريق مدهال الدهناء، ُجّهزت على الطراز الصحراوي البدوي.
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وأكد حبيش بن علي الحبيش (مستثمر سعودي ومالك ألحد المنتجعات السكنية البرية)، أن المهرجان
أسهم في استحداث أنشطة اقتصادية جديدة في الصياهد، مبينًا أن هذه األنشطة ومنها تأجير
الوحدات السكنية البرية لم تكن موجودة لوال المهرجان واإلقبال الكبير الذي تحظى به فعالياته من

مختلف الزوار داخل المملكة وخارجها.
 

وأشار إلى وجود أكثر من 400 غرفة ومنتجع صحراوي في المنطقة، تختلف درجات الخدمة فيها من
المستوى العادي إلى الخدمات الفندقية العالية، وبعض المنتجعات تتميز بتوفير صالة رياضية على

مدار الساعة، وخدمة إقامة الحفالت العائلية والمتنوعة، بطرق مبتكرة تتناسب مع األجواء البرية.
 

إلى ذلك، بين الصّديق أحمد (مسؤول تأجير أحد المخيمات) أن اإلقبال في األيام األولى من النسخة
الحالية للمهرجان يفوق النسخ الماضية، بحسب ما شاهده في النسخ األربع الماضية، مشيرًا إلى أن
عطلة نهاية األسبوع شهدت ازدهار حركة تأجير المخيمات بشكل كبير، خصوصًا من السّياح األجانب

ومواطني دول الخليج.
 

وقال «عائالت كثيرة تستمتع بتجربة السكن في المخيمات، وعادًة تقضي بين يومين إلى ثالثة أيام
فيها»، الفتًا إلى أن مخيمه يضم خيامًا عدة منها ذات عمود واحد تصل مساحتها إلى 12 مترًا مربعًا،
وتبدأ أسعار تأجيرها من 100 ريال لليلة الواحدة، كما تتوفر خيمة ذات عمودين وتزيد مساحتها على
20 مترًا مربعًا، وتبدأ أسعار تأجيرها من 250 رياًال، مضيفًا أن المخيمات ذات الخدمات الفندقية تصل

األسعار فيها إلى أكثر من 1000 ريال لليلة الواحدة.
 

بدوره أشاد عبدالله الخمسي الذي يقيم مع عائلته في أحد المخيمات الفاخرة، بهذه التجربة المميزة
ووصفها بالرائعة والممتعة بالنسبة له وألفراد عائلته، مؤكدًا أن المبيت تحت سقف الخيمة ومراقبة
النجوم وصفاء األجواء الصحراوية ونسمات الهواء الباردة واالبتعاد عن ضوضاء المدينة متعة ال
يضاهيها أي شعور، مبينًا أن الخدمات التي شاهدها في المخيم ترتقي إلى مثيالتها في «فنادق الـ5

نجوم».
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الملف الصحفي لتاريخ 11-05-1444

"شارع الدهناء" بمهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل يشهد زيادة في المواقع التجارية بلغت 300%عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر11-05-1444تاريخ الخبر

3تكرار الرصدالعددالكاتب

"شارع الدهناء" بمهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل يشهد زيادة في

المواقع التجارية بلغت %300
 

 

الرياض - واس
جّهزت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل بنسخته السابعة الذي يقام تحت شعار "همة طويق"،
مواقع مخصصة لدعم األنشطة االقتصادية ذات العالقة بالمشاركين في المهرجان وزواره، وذلك

في إطار المساهمة االقتصادية المتوقعة والمخصصة لصغار المستثمرين واألسر المنتجة.

وبلغ عدد المحال التجارية في شارع الدهناء 240 محًال تجاريًا، بنسبة زيادة بلغت 300% عن العام
السابق، حيث تنوعت األنشطة التجارية التي تقدمها من بيع الخضار واللحوم والمغاسل وصالونات

الحالقة والسوبر ماركت وغيرها من األنشطة االقتصادية.

ويسعى المهرجان من خالل الفعاليات التي أعلنها إلى تأصيل تراث اإلبل وتعزيزه، وتوفير منظومة
اقتصادية متكاملة، وتحقيق الريادة إقليميًا وعالميًا، وتوفير وجهة ثقافية وسياحية ورياضية

وترفيهية واقتصادية عن اإلبل وتراثها.

يذكر أن المملكة تحتضن أكبر فعالية عالمية في مجال اإلبل، حيث يصحبها عروض ترفيهية وثقافية،
تهدف إلى تعزيز الموروث الثقافي لإلبل لدى األجيال، وتستمر الفعاليات حتى منتصف يناير المقبل.
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الملف الصحفي لتاريخ 11-05-1444

 مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل يوفر عربات جولف لنقل كبار السنعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر11-05-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

 مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل يوفر عربات جولف لنقل كبار
السن

الرياض -واس
وّفرت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق"
عدًدا من الخدمات المساندة الخاصة للزوار؛ للتسهيل عليهم في قضاء رحلتهم الممتعة داخل مناطق

الفعاليات واالستمتاع بالعروض المقدمة والتجارب الجديدة في أجواء مريحة وبكل يسر وسهولة.

وخصص المهرجان 10 عربات جولف كهربائية؛ لتمكين وتسهيل توصيل ومرافقة كبار السن وذوي
اإلعاقة خالل جولتهم في المهرجان، وتقديم كل الخدمات لهم في منطقة الفعاليات؛ لتمكينهم من

االستمتاع بمشاهدة مختلف األركان واألنشطة المصاحبة وفق منظومة متكاملة من الخدمات.
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ويحاكي مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل في نسخته السابعة بالصياهد الموروث الثقافي السعودي عبر
مجموعة من األنشطة والفعاليات المصاحبة التي حرصت إدارة المهرجان على إظهارها بالشكل
الواقعي، بما يعكس عراقة تاريخ الجزيرة العربية، وما تشكله اإلبل من معاٍن مختلفة لدى أبناء

المملكة.
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الملف الصحفي لتاريخ 11-05-1444

استثمارات سوق اإلبل تقود العب سلة أمريكي إلى مهرجان الملك عبدالعزيزعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر11-05-1444تاريخ الخبر

3تكرار الرصدالعددالكاتب

استثمارات سوق اإلبل تقود العب سلة أمريكي إلى مهرجان
الملك عبدالعزيز

«االقتصادية» من الرياض
دفعت األرقام المليونية لصفقات اإلبل وحجم االستثمارات التي يشهدها مهرجان الملك عبدالعزيز
العب السلة األمريكي جمال ماشبون، إلى القدوم للمهرجان لالطالع على الفرص االستثمارية في

المجال والتعرف على هذا النوع من االقتصاد.
 

وقال الالعب: "جئت إلى الرياض بدعوة من أحد األصدقاء ولالطالع على الفرص االستثمارية، في
المهرجان وخصوًصا في ظل ما تشهده من نهضة كبيرة على مختلف األصعدة، في ظل رؤية المملكة

التي شّجعت على االستثمار".
 

وأضاف: "سمعت عن صفقات اإلبل التي تصل إلى أرقام عالية، وأنها مجال خصب لالستثمار، فقررت
الحضور اليوم إلى المهرجان الذي أدهشني بمختلف تفاصيله، وشاهدت عروض اإلبل، وزرت مزاد
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ف على عملية الشراء، وكذلك شاهدت حجم الخدمات التي توفرت في هذه المنطقة السوق ألتعرَّ
من الصحراء، حيث تتنوع األنشطة التجارية".

 
وأكد ماشبون أن حجم التطور الكبير واالهتمام بهذا الموروث يشجع الكثير من رجال األعمال في
العالم لالستثمار في ظل األنظمة والقوانين التي تسمح بذلك، مقدمًا شكره للقائمين على هذه

ل نواة في عالم األعمال. التظاهرة االقتصادية التي تشكِّ
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الملف الصحفي لتاريخ 11-05-1444

«مانغروف» دارين وتاروت محطة سياحية اقتصاديةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر11-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

«مانغروف» دارين وتاروت محطة سياحية اقتصادية

تقرير - منير النمر
توقع خبراء اقتصاديون وبيئيون أن يعود إعالن صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية،
-حفظه الله- اعتماد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت والمبادرات المستقبلية للجزيرة، وإنشاء
مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت بعوائد اقتصادية كبرى للمنطقة، وبخاصة فيما يخص الجانب

السياحي والثروة السمكية.
 

ويعزز اإلعالن التنموي بنظر كثيرين من سكان المنطقة التي تجولت فيها "الرياض" انتعاش الجوانب
االقتصادية بما فيها المستجدة في المنطقة مثل قطاع الفنادق التي ستم إنشاؤها، والقطاع
السياحي الذي ستلعب غابة مانغروف دارين وتاروت دورا اقتصاديا مهما فيها، وبخاصة بعد أن تعوض
نحو 95 % مما خسرته الغابة خالل العقود الماضية، وبخاصة أنها كانت أكبر غابة مانغروف في الخليج
العربي ضمن ما كان يعرف بـ"خليج تاروت"، وهو هدف استراتيجي في إعالن ولي العهد بأن تعود
الغابة لسابق عهدها وأفضل لتحقيق تنمية مستدامة تخدم الجانب البيئي والسياحي بما ال يتعارض
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مع الجوانب البيئية التي تحرص رؤية المملكة 2030 على استدامتها ضمن أطر الطاقة النظيفة
واالقتصاد النظيف.

 
وشدد مهتمون بالبيئة على أن غابة المانغروف التي ستكون األكبر في منطقة الخليج العربي ستتعزز
مكانتها بالنظر إلى عموم المشاريع التي تزيد قيمتها على 2 مليار و500 مليون ريال، ما ستسهم في
حفظ الثروة السمكية ليس لمنطقة دارين وتاروت بل لعموم منطقة الشرقية وصوال لمنطقة
الخليج العربي في أنواع محددة من األسماك الساحلية، وقال جعفر الصفواني مستشار جمعية
الصيادين بصفوى: "تحويل غابة المانغروف إلى أكبر غابة في الخليج العربي أمر مهم من الناحية
االقتصادية والبيئية، إذ ينعكس اقتصاديا وبيئيا على اإلنسان نفسه، وعلى مشاريع نحل المانغروف
الذي يعد من قطاعات إنتاج العسل المحلي في المملكة، وينعكس على األحياء البحرية بالكامل التي
تعيش على أشجار المانغروف وحمايتها من االعتداء وتستخدم البيئة المانغروفية كمركز رحم
وحضانة، كما ينعكس وعلى األسماك التي تستفيد من األحياء البحرية الدقيقة، والعملية برمتها
تخدم قطاع الثروة السمكية وبخاصة أن سوق السمك في محافظة القطيف يعد من أكبر أسواق
منطقة الشرق األوسط على مستوى المبيعات"، مشيرا إلى أن الغابة خسرت من مساحتها الكثير

ولم يتبق منها إال نحو 5 %.
 

وتابع "تمتد الغابة من دارين إلى الربيعية، وتتخطى بعد ذلك المساحة كيلو ونصف الكيلو وصوال
لمنقطة السنابس، وبعدها تمتد من مبنى البلدية إلى مركز حرس الحدود إلى شمال جنوب شرقا،
ولدينا الغابة الكبرى للمانغروف الموجودة حاليا وهي من الشرق إلى الغرب في حي الزور وعند
مخطط الجامعيين "ج" وتمتد مقابل في العمق مقابل الصناعية بمنطقة تركية"، مشيرا إلى أن

هناك مناطق قابلة لالستزراع في الجهة الشرقية والجهة الشمالية قريب مبنى حرس الحدود.
 

عامل سياحي
وأكد الصفواني أن في المنطقة عوامل سياحية مهمة جدا يمكن استغاللها سياحيا، منها وجود
المقابر الهيلينية خلف الساحل، وهي لم تتغير حتى اآلن، وعندها يفضل عمل متحف كبير جدا ويمكن
ضم أراضي للمتحف، ويعمل فندق كمقترح وتكون حركة السياحة في تلك المنطقة، مقترحا فتح
المسارات أغلقت باألنابيب بحيث تكون منطقة سياحية في الغابة التي تحتوي على أشجار مانغروف
كبيرة ومعمرة، وقال: "سبق أن فتحت الجمعية بشكل تطوعي مع البلدية مسارات بنحو 3 كيلو متر
وصوال إلى أشجار المانغروف بحيث تصلها المياه بسهولة بعرض 4 أمتار تقريبا، وتابع "إن المطلوب
تفتح مسارات أكبر وأكثر وعمل مسار حلقي إلى الغابة وإزالة ما استحدث من ردم في بعض المواقع
واستزراعها من جديد، ونتمنى جعل المنطقة سياحية في شريط يمتد من دارين وتاروت إلى العوامية
وصفوى ضمن خليج تاروت وهذه المناطق جاهزة لمشاريع السياحية البيئية، وقال: "بالطراد تكون
قريبة من بعضها ومن الغابات األخرى ويتم صنع مسار بحري من الغابات، ما ينعش السياحة والغابة
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واألحياء الدقيقة التي ترى بالعين، وإكثار الطيور واألسماك الساحلية وتستفيد منها األسماك في
األعماق"، مشددا على أن ذلك عامل مهم لصنع اقتصاد كبير من ناحية السياحية واالقتصاد السمكي
على مستوى المملكة، وبخاصة أن مشاريع مزارع األسماك تعد مكلفة للغاية بينما المنطقة مزرعة
أسماك طبيعية وضخمة، مؤكدا أن المشروع سيعوض خسارة الغابة ألشجارها وبالتالي حالة الركود
التي تسببت فيها عدم استغالل منطقة الغابة لتنمية الثروة السمكية في المنطقة، مقدما الشكر
إلى القيادة الرشيدة على اإلعالن الذي وصفه بـ"المهم جدا، وقال: "إن إعالن ولي العهد مثل نقلة

نوعية على المستويات كافة منها االجتماعي واالقتصادي والسياحي والبيئي".
 

نقلة نوعية
وشدد عبدالحليم آل كيدار عمدة جزيرة تاروت على أن إعالن ولي العهد األمين عمل نقلة نوعية في
الخدمات وفي الجانب االقتصادي والسياحي، وقال: "يعد اإلعالن إنجازا كبيرا وتحوال ضخما في
المنطقة وهو ضمن رؤية 2030 ومن أكبر المشاريع على مستوى المنطقة الشرقية"، مضيفا "أن
التحول الكبير من التركيز على القلعة التاريخية وإنشاء المطار األول في المملكة والميناء والفنادق
السياحية والمشاريع العمالقة مثل ارتياحا للناس في تاروت ودارين، وهو هدية من القيادة الحكيمة
إلى أبناء المنقطة في ظل التنمية المستدامة لكامل مناطق الوطن"، مضيفا "أنه مشروع كبير يأتي
تقديرا ألبناء المنقطة وهذا ليس بغريب على قيادتنا الرشيدة التي عودت الشعب السعودي في
جميع المناطق على تقديم التنمية له"، مشيرا إلى أن ذلك يعد أكبر توسعة في المنقطة تشهدها
محافظة القطيف"، وتابع "إن الدولة تصرف أمواال في سبيل إسعاد أبناء محافظة القطيف كغيرهم
من المحافظات األخرى واالنفاق العام يأتي ليعزز من التنمية المستدامة في المنطقة"، مشيرا إلى
أن أهالي دارين وتاروت والرياض وأبها والمدينة المنورة وبقية المناطق أسرة واحدة في ظل قيادة

حكيمة ورشيدة.
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الملف الصحفي لتاريخ 11-05-1444

بعد مضي ثلثي الموسم.. الروبيان «الجامبو» يغزو األسواق واألسعار تصل لـ 2500 ريالعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر11-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

الفنادق والمطاعم تستحوذ على 70 % من المعروض
بعد مضي ثلثي الموسم.. الروبيان «الجامبو» يغزو األسواق

واألسعار تصل لـ 2500 ريال

أحمد المسري - الدمام
بعد مضي ثلثي موسم الروبيان «4 أشهر» ، غزت األحجام الكبيرة «الجامبو» أسواق المنطقة
الـشرقية، وارتفعت األسعار، خاصة في ظل تنافس الفنادق والمطاعم والـشركات علـى الـشراء،

ويتحدد السعر بناء على الحجم واللون.
 

األجواء الشتوية
وقال عضو لجنة الـزراعة بغرفة الشرقية والصياد بفرضة الدمام محمد المرخان: إن عطاء هذا الموسم
وافر، وتصل نسبة تواجد الروبيان منذ تدشين الموسم حتى اآلن إلـى أكثر من 75 %، وإن الوقت
الراهن يمتاز بظهور الروبيان ذي الحجم الكبير «الجامبو» ، وفرخ الجامبو، والوسط الكبير، ويختفي
الروبيان الصغير، خاصة مع دخول األجواء الشتوية، و «المربعانية» بحسب بعض الحسابات الفلكية.
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وأوضح أن الـروبيان في هـذا الـوقت يتجه إلـى بحر الـشمال، والمياه العميقة، ويغادر الـسواحل
والمياه الـضحلـة، لـذلـك تتحول المراكب الـصغيرة «الـطرادات» ، الـتي كانت تبحر للروبيان في
الـدمام، إلـى صيد األسماك، وذلـك بنسبة تصل إلـى 80 % من المراكب الـصغيرة، مضيفا إن

الـطرادات المتبقية تأتي بحوالـي ثالجتين، أي حوالـي 62 كيلو.
 

الفنادق والمطاعم
وأشار إلى أن المراكب الكبيرة «اللنشات» ، والتي تبحر في بحر الشمال، ال تزال تعمل في صيد
الـروبيان، وتصطاد الـروبيان الكبير «الجامبو» ، بين 10 و 12 بانة «البانة 32 كيلو إلـى 36 كيلو» ،
مؤكدا أن 40 % من الـروبيان يذهب إلـى الفنادق، و 30 % إلى المطاعم، وانخفضت نسبة ما
تستحوذ عليه الـشركات في األيام الماضية، والتي تكاد تستحوذ علـى 20 % تقريبا، علـى أن تزداد

نسبتها في األيام المقبلـة، في حين أن نسبة ما ُيباع في األسواق يصل إلى 10 % فقط.
 

تراجع الضغط
من جهته، أكد عضو جمعية األسماك بصفوى والـصياد بفرضة القطيف رضا الـفردان، تراجع الـضغط
علـى المباحر خالل األيام الماضية، وأن الـروبيان الجامبو يغزو األسواق بكميات كبيرة، بعد أن أصبحت
األجواء باردة، مضيفا: مضى أكثر من 125 يوما من فسح الموسم الذي بدأ في 1 أغسطس، ويستمر
حتى 31 يناير 2023 م، وبعد 4 أشهر تواصل مراكب الـصيد عملـها، خاصة في بحر الـشمال في الخفجي،

ومنيفة والسفانية.
 

الحجم واللون
وقال: إن أسعار الروبيان تختلـف بحسب الحجم واللون، وال يوجد روبيان صغير في الوقت الراهن، وإن
سعر الثالجة أو البانة التي تزن بين 32 و 36 كيلو للروبيان األسمر القوي، من 750 إلى 850 رياال،
والروبيان األحمر القوي من 1000 إلـى 1100 ريال، وفرخ الجامبو الكبير بسعر بين 1800 إلى 1900

ريال، أما الجامبو الكبير فبين 2300 إلى 2500 ريال.
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الملف الصحفي لتاريخ 11-05-1444

شركة المطاحن األولى تطلق برنامج المخبز السعودي ضمن مبادراتها المجتمعيةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر11-05-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

شركة المطاحن األولى تطلق برنامج المخبز السعودي ضمن مبادراتها المجتمعية

بهدف تدريب وتأهيل 400 من الشباب في مهارات صناعة
المخبوزات ومشتقاتها

سبق
انطالًقا من دورها الريادي في المسؤولية االجتماعية وخدمة المجتمع، تطلق شركة المطاحن األولى
مبادرتها المجتمعية األولى من نوعها تحت شعار "المخبز السعودي" بالتعاون مع المركز الوطني
للمسؤولية االجتماعية وهيئة فنون الطهي والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

(منشآت)، مع شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

 
وتفصيًال، تهدف المبادرة إلى تدريب وتأهيل 400 من الشباب السعودي في مهارات صناعة

المخبوزات ومشتقاتها، في كٍل من الرياض وجدة والدمام.
 

وتأتي هذه المبادرة ضمن توجهات شركة المطاحن األولى في دعم وتمكين الشباب السعودي لبناء
كوادر وطنية مؤهلة ومستعدة للدخول إلى سوق العمل والمساهمة في تعزيز االقتصاد السعودي.
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وتستقطب المبادرة المواهب الطموحة من شباب الوطن، وذلك ضمن معايير محددة يمكن
االطالع عليها في رابط التسجيل، لتوفير التدريب النظري والعملي لهم. سُتسهم المبادرة في تأهيل
الشباب إليجاد فرص عمل تتناسب مع خبراتهم، كما تمكنهم من اكتساب الخبرات الالزمة الفتتاح
وإدارة مشروعات ناجحة ومتخصصة في قطاع المخبوزات، والذي يمثل قطاًعا حيوًيا وواعًدا يشهد

إقباًال متنامًيا.
 

وتعليًقا على المبادرة، قال المهندس عبدالله أبابطين، الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن األولى:
"ملتزمون في شركة المطاحن األولى بمسؤوليتنا االجتماعية لبناء برامج فّعالة ُتسهم في تمكين

المجتمع السعودي ككل.
 

وتابع أن هذه المبادرات تأتي إيماًنا منا بدور كل فئات المجتمع في تحقيق رؤية المملكة 2030
والمشاركة في تعزيز االقتصاد الوطني. ستمكن مبادرة المخبز السعودي بتأهيل مواهب سعودية
قادرة على إدارة مشروعات ريادية في قطاع المخبوزات ومشتقاتها، وضمان تحقيق االكتفاء الذاتي،

إضافة إلى المساهمة في منظومة األمن الغذائي للمملكة."
 

وأوضح أبابطين أن المبادرة تتماشى مع أهداف ورؤية شركة المطاحن األولى، والتي تتصدر قطاع
األغذية واألعالف في سائر أنحاء المملكة وهي المصدر الموثوق للمنتجات الحيوية للسوق

والمجتمع.
 

وأكد أن الشركة ستقوم بدعم رواد األعمال الذين سيفتحون مشروعاتهم خالل األشهر الستة األولى
من انتهاء البرامج التدريبية للمبادرة، وذلك عن طريق تزويدهم بالطحين، فضًال عن تزويدهم

بالخبرات الالزمة لضمان نجاح المشروعات.
 

وسيتمكن المتدربون من دخول سوق العمل السعودي وتزويدهم بالمهارات الالزمة من خالل عدٍد
من الدورات المتخصصة والدقيقة في مجال المخبوزات، وسيقوم بتقديم هذه البرامج التدريبية
نخبة من المختصين والعاملين في قطاع المخبوزات بالتعاون مع هيئة فنون الطهي، كما سيتم
استخدام أفضل األجهزة العملية والتدريبية، وفي نهاية البرنامج يحصل المشاركون على شهادات

معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
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الملف الصحفي لتاريخ 11-05-1444

 "المياه الوطنية" تنفذ مشاريع منظومة توزيع المياه المحالة في الدمام والخبر واألحساء والقطيفعنوان الخبر

أخبار شركة المياه الوطنيةتصنيف الخبر11-05-1444تاريخ الخبر

30تكرار الرصدالعددالكاتب

 "المياه الوطنية" تنفذ مشاريع منظومة توزيع المياه المحالة
في الدمام والخبر واألحساء والقطيف

 

الرياض - واس
أعلنت شركة المياه الوطنية عن انطالق مرحلة تنفيذ مشاريع منظومة توزيع المياه المحالة في
الدمام والخبر واألحساء والقطيف؛ لتغطيتها بشكل كامل وعلى مدار الساعة بالمياه المحالة،
وتشمل المشاريع تنفيذ أكثر من (316) كيلو متًرا طولًيا من الخطوط الناقلة والرئيسة، وتشييد

خزانات تشغيلية بسعة (1.5) مليون متر مكعب، باإلضافة إلى مشاريع لتحسين شبكات المياه.

وأوضحت الشركة أنه جرى االنتهاء من أعمال التصاميم الهندسية للمشاريع، وتهيئة مواقع إنشاء
الخزانات التشغيلية، وتوريد مواد ومعدات التنفيذ للبدء في تمديد أنابيب الخطوط الرئيسة
والفرعية خالل شهر ديسمبر الجاري، مبينة أن إجمالي تكلفة المشاريع تجاوزت (4.3) مليارات ريال،
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مشيرة إلى أنه من المتوقع االنتهاء منها خالل الفترة ما بين (14 و26) شهًرا القادمة وبشكل
متتالي؛ لتخدم أكثر من أربعة ماليين مستفيد.

وأفادت الشركة أن هذه المشاريع ستنفذ باستخدام أفضل التقنيات وأحدثها، وبالتنسيق والتكامل
بين جميع الجهات ذات العالقة لضمان سرعة إنجاز المشاريع وتعظيم الفائدة منها، مؤكدًة أنها
ستسهم في تعزيز الُبنى التحتية لمنظومة التوزيع، وضمان استمرارية كفاءة عملياتها التشغيلية

في مدن المنطقة الشرقية ومحافظاتها.
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الملف الصحفي لتاريخ 11-05-1444

المياه الوطنية توضح آلية االعتراض على فاتورة االستهالكعنوان الخبر

أخبار شركة المياه الوطنيةتصنيف الخبر11-05-1444تاريخ الخبر

4تكرار الرصدالعددالكاتب

المياه الوطنية توضح آلية االعتراض على فاتورة االستهالك

الرياض
أوضحت شركة المياه الوطنية طريقة وخطوات رفع شكوى لالعتراض على فاتورة االستهالك.
وقالت الشركة، أنه يمكن رفع شكوى من خالل الدخول إلى الصفحة الرئيسية بالتطبيق، ثم

الشكاوى وبعدها يتم تسجيل شكوى جديدة وفواتير.
 

وأضافت أن الخطوات تتضمن أيضًا الضغط على أيقونة اعتراض على الفاتورة واختيار فاتورة المراد
االعتراض عنها، ثم وصف الشكوى
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الملف الصحفي لتاريخ 11-05-1444

"الزويد": "المؤسسة العامة" تقود صناعة التحلية العالمية كأكبر منتج للمياه المحالةعنوان الخبر

أخبار المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةتصنيف الخبر11-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

"الزويد": "المؤسسة العامة" تقود صناعة التحلية العالمية
كأكبر منتج للمياه المحالة

وانخفاض تكاليف الطاقة بنسبة تراوحت بين 70 إلى %80

عبدالله الراجحي
قال نائب المحافظ لشؤون اإلنتاج والنقل بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله
بن ناصر الزويد، إن المؤسسة تقود صناعة التحلية عالمًيا كأكبر منتج للمياه المحالة. وأضاف "الزويد"
أن "المؤسسة" تعمل في تنفيذ مشروعاتها وفق الخطط االستراتيجية لوزارة البيئة والمياه والزراعة

والتي يوجد لديها لجنة تنفيذية إلدارة خطة العرض والطلب حتى العام 2050.
 

وأكد لبرنامج المشروع الذي يقدمه الزميل عبدالله األسمري، عبر القناة السعودية أن هذه المؤسسة
تسعى إلى إنتاج مستدام بجودة قياسية للمياه وبأقل تكلفة اقتصادية وبتقنيات صديقة للبيئة.
وأشار إلى أن منظومة تحلية الجبيل حققت معدل استهالك طاقة أقل من 2.7 كيلو واط للمتر

المكعب الواحد من المياه، معتبًرا أنه رقم غير مسبوق على مستوى العالم.
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وأوضح "الزويد"، خالل لقائه مع برنامج "المشروع"، أن مشروع تحلية الجبيل من مميزاته تحقيق
خفض في تكاليف الطاقة بنسبة تراوحت بين (70 - %80).

 
ولفت إلى أن المؤسسة تسعى إلى االستفادة من الطاقة الشمسية إلمداد المشروع بالطاقة
الالزمة، موضًحا أنه يتم على قدم وساق إضافة محطات شمسية عائمة لمنظومة تزويد الطاقة؛

حيث يمكن تشغيل عمليات التحلية بالكامل بواسطة الطاقة الشمسية النظيفة.
 

وكشف مقدم البرنامج الزميل عبدالله األسمري، عن سير األعمال في منظومة إنتاج المليون، والتي
تعد أكبر منظومة إنتاج للمياه المحالة في العالم بتقنيات صديقة للبيئة.

 
من جانبه قال مدير مشروع منظومة إنتاج المياه المحالة بالجبيل للمرحلة الثانية المهندس أحمد
الضويمر: إن المشروع راعى الحفاظ على البيئة، بتطبيق عزل كامل على مدخل المياه أثناء عمليات
البناء البحرية. إضافة إلى مراقبة أعمال الحفر لمنع تأثير "العكارة" على منظومات الجبيل الحرارية

التي مازالت تعمل، ريثما يتم االنتهاء من كامل المشروع وخروجها من الخدمة.
 

يذكر أن المملكة تتصدر دول العالم في إنتاج المياه المحالة، بما يزيد على 3.4 مليار متر مكعب من
المياه سنوًيا، وبنسبة 18% من إنتاج العالم من المياه المحالة. وتتصدر المؤسسة العامة لتحلية
المياه المالحة في المملكة، أكبر منتجي المياه المحالة عالمًيا بإنتاج يصل 2.2 مليار متر مكعب
سنوًيا، منها 1.2 مليار متر مكعب سنوًيا من منظومات اإلنتاج بالساحل الشرقي و1.0 مليار متر

مكعب سنوًيا من منظومات اإلنتاج بالساحل الغربي على البحر األحمر.
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الملف الصحفي لتاريخ 11-05-1444

«التحلية» تتميز في كفاءة اإلنفاق وتوّفر أكثر من 1,6 مليار ريالعنوان الخبر

أخبار المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةتصنيف الخبر11-05-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

«التحلية» تتميز في كفاءة اإلنفاق وتوّفر أكثر من 1,6 مليار ريال

«الجزيرة» - االقتصاد:
حققت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وفرا ماليا بلغ 1.651.550.091 ريال لعام 2021م،
وبزيادة قدرها (80 في المائة) عن المحقق في العام السابق، ووّثقته لدى هيئة كفاءة اإلنفاق
والمشروعات الحكومية، في سياق مبادراتها لتعزيز عناصر كفاءة االنفاق في أعمالها وأنشطتها،
وتعزيز منهجية منظومة العمل المطورة، واالرتقاء بجودة المشاريع المنفذة، وإنجازها وفق األهداف

والمسارات المعتمدة.
 

وتلقت «التحلية» الشكر من هيئة كفاءة اإلنفاق والمشروعات الحكومية، نظير تميزها في رفع
كفاءة اإلنفاق، واتباعها نهج االستدامة المالية، وتسخيرها أحدث الحلول التقنية لخفض تكلفة وحدة
إنتاج المياه المحالة، باالستثمار في النتائج البحثية لرفع الكفاءة اإلنتاجية، وتعظيم االستفادة من
الموارد المتاحة، وزيادة كفاءة استخدام األصول، والتحديث المستمر للعمليات التشغيلية. فيما أدى
تحسين اإلنفاق التشغيلي، واعتماد التطوير الممنهج في فلسفة العمليات واألنشطة التشغيلية،
إلى جانب دعم الفرص اإلبداعية في مجال رفع الكفاءة التشغيلية، لتحقيق مستهدف كفاءة اإلنفاق
في العمليات، وفق أفضل الممارسات المحلية والعالمية، مع ضمان المحافظة على جودة

وموثوقية الخدمات.
 

يذكر أن «التحلية» حصدت خالل شهر يونيو الماضي جائزة التميز المؤسسي، المقدمة من هيئة
كفاءة اإلنفاق والمشروعات الحكومية، في دورتها الرابعة، وحققت المركز األول على فئة الجهات

العامة، التي شهدت تنافس أكثر من 170 جهة حكومية على الجائزة.
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الملف الصحفي لتاريخ 11-05-1444

تجاوبًا مع "سبق".. "المياه الوطنية" توضح أسباب تدفق المياه بمدخل القيم بالطائفعنوان الخبر

الشكاوى و الردودتصنيف الخبر11-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

تجاوبًا مع "سبق".. "المياه الوطنية" توضح أسباب تدفق المياه بمدخل القيم
بالطائف

أكدت أن الفرق الميدانية أجرت مسحًا لكافة مسارات الشبكة
بالموقع للتأكد من سالمتها

سعود الدعجاني
كشفت شركة المياه الوطنية عن أسباب تدفق المياه على مدخل القيم األعلى بالطائف، موضحة أنه
يعود إلى عّبارة لتصريف مياه األمطار وال تتبع لشركة المياه الوطنية وذلك تجاوبًا لما نشرته "سبق"
يوم أمس بعنوان: تتدفق منذ شهر ومطالبات بحل عاجل.. مياه مجهولة تقتحم مدخل "قيم

الطائف".
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وفي التفاصيل، بّينت شركة المياه أنه نود في البداية أن نشكر "سبق" حرصها على خدمة المواطن،
واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه
تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين؛ ونفيدكم بأن الفرق الميدانية باشرت الموقع
المذكور واتضح أن تدفق المياه بالموقع المشار إليه في الخبر، يعود إلى عّبارة لتصريف مياه األمطار
وال تتبع لشركة المياه الوطنية، كما قامت الفرق الميدانية بإجراء مسح ميداني لكافة مسارات

الشبكة بالموقع للتأكد من سالمتها.
 

واختتمت الشركة أنها ترحب بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن ويحقق المصلحة العامة
هذا ما لزم التنويه.

 
يشار أنه تتدفق منذ شهر حتى اآلن مياه مجهولة على مدخل القيم األعلى بمحافظة الطائف بعد أن
تكّرر المشهد قبل سنوات وتسّبب في تهالك طبقة األسفلت لمدخل الحي وانتشار البعوض والروائح
الكريهة، وعاد المشهد مجددًا لجريان هذه المياه القادمة من طريق المطار وسط مطالبات األهالي

برفع الضرر قبل تهشم طبقة األسفلت.
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الملف الصحفي لتاريخ 11-05-1444

خطة خمسية للمياه بـ 4 أحياء في المدينةعنوان الخبر

الشكاوى و الردودتصنيف الخبر11-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

خطة خمسية للمياه بـ 4 أحياء في المدينة

المدينة المنورة : سعد الحربي
يترقب سكان بعض أحياء المدينة المنورة إيصال شبكة المياه إلى منازلهم وإنهاء معاناة الصهاريج
التي تالزمهم طيلة السنوات، فيما طالب عدد من بعض سكان األحياء التي تصلها الشبكة بتعزيز

الضخ وعدم تقليله حتى ال يضطروا إلى الصهاريج في بعض األوقات.
 

وأوضح لـ«الوطن» عدد من سكان العاقول والسكب والسالم والحمراء والتي تعد بعضها من األحياء
القديمة ويمتد عمرها الى أكثر من 30 عاًما أن االعتماد على الصهاريج أنهكهم مالًيا، مشيرين إلى أن

الحل في إيصال شبكة ضخ المياه.

56

https://www.alwatan.com.sa/article/1117003


 
في حين أوضحت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الشمالي الغربي لـ «الوطن» أنه تمت دراسة
وتصميم خطوط شبكة توزيع المياه الفرعية لألحياء المذكورة وإدراج أعمالها ضمن قائمة مشاريع
محفظة الخطة الخمسية إذ إنه يجري إتمام ترسية مشروع شبكات المياه المطلوبة لمخططات
طيبة والسالم، وفي الوقت الحاضر يتم خدمة سكان هذه األحياء بواسطة الصهاريج من محطات

التعبئة القائمة والواقعة جوار تلك األحياء غرب وشرق وجنوب المدينة المنورة.
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الملف الصحفي لتاريخ 11-05-1444

الجهات األمنية واإلسعافية تباشر سقوط مركبة في سد بيدةعنوان الخبر

الحوادثتصنيف الخبر11-05-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

الجهات األمنية واإلسعافية تباشر سقوط مركبة في سد بيدة

أحمد العبدالله
?تباشر الجهات األمنية واإلسعافية بمنطقة الباحة هذه اللحظات سقوط مركبة من على كوبرى سد
بيدة. ولم يكشف المصدر عن حالة ركاب المركبة. وقد استخدمت ِفرق الدفاع المدني الكشافة

الليلية في موقع الحادث.
 

" سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع عن الحادث فور توافرها.
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