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يطلق سلمان بـ4الملك كبرى نوعية في86مشاريع لایر مليار
 الرياض

 

  واس-الرياض
 

وم الي هللا٬ ده أي ٬ سعود آل دالعزيز عب ن ب لمان س ك المل الشريفين الحرمين خادم أطلق
اء ب12الثالث ارس19(هـ1440رج ة)2019م نوعي روعات مش ة أربع

ة اإلجمالي ا تكلفته غ تبل اض٬ الري ة مدين ي ف برى تشمل86ك لایر٬ ار "ملي مشروع:
لمان س الملك الخضراء"و"حديقة اض الري الرياضي"و"مشروع ار المس "مشروع

آرت"و الرياض  ".مشروع
 

ذه به ام المق المعرض ى عل اطالعه اء أثن هللا٬ ده ٬أي الشريفين رمين الح ادم خ واستمع
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ن ب لمان س ن ب د محم ير األم ي الملك مو الس احب ص ن م ل مفص رح ش ى إل بة المناس
ذه ه حول دفاع٬ ال ر وزي وزراء ال س مجل رئيس نائب العهد ولي سعود٬ آل عبدالعزيز

عليها تقوم التي األربعة الكبرى"المشاريع المشاريع إلى"لجنة وتهدف سموه٬ برئاسة
اض الري ي ف الخضراء احة المس ن م رد الف نصيب اء16مضاعفة إنش بر ع ٬ ضعفاً

من أكثر وزارعة العالم٬ في المدن حدائق ي7أكبر ف شجرة ون الملي ونصف ن ماليي
اء إنش بر ع ة والفني ة الثقافي ب الجوان ز تعزي ب جان ى إل ٬ اض الري ة مدين اء أنح ة كاف
ون٬ الفن ات وأكاديمي ينما الس االت وص ارض والمع ارح والمس احف المت ن م ة مجموع
ذ تنفي خالل من ة اإلبداعي ال باألعم زاخر وح مفت معرض إلى الرياض مدينة وتحويل

ى1000 عل السكان وتشجيع الميين٬ وع محليين فنانين إبداعات من فني وعمل معلم
رياضي مسار إنشاء ٬عبر الحياة في صحية أنماط واتـباع المختلفة الرياضات ممارسة

بطول ا بغربه ة المدين شرق ربط مخصصة135ي ارات مس ى عل تمل يش ترا٬ كيلوم
اة٬ للمش مسارات إلى باإلضافة للخيول٬ وأخرى والمحترفين٬ للهواة الهوائية للدراجات

وثقافية رياضية  .ومراكز
 

أهداف تحقيق إطار في األربعة المشاريع هذه ة"وتأتي المملك ة ومن"2030رؤي ٬
اد إيج ي ف هم تس أن ع ف70المتوق مختل ي ف واطنين للم دة جدي ل عم ة فرص ف أل

ة المملك ل داخ ن م تثمرين المس ام أم دة واع تثمارية اس ا فرص توفر س ا كم ات٬ القطاع
و بنح ا قيمته دّر تق تثمارات اس الي بإجم ا٬ مل50وخارجه تش لایر٬ ار اريع:ملي مش

وتجارية وترفيهية ورياضية وصحية وتعليمية ومكتبية وفندقية  .سكنية
 

رر المق ن م تي ال اريع المش ذه له اميم والتص ات الدراس داد إع تكمال اس ا حالي ري ويج
الحالي العام من الثاني النصف خالل تنفيذها أعمال  .م2019انطالق

 

لمان س ك المل ة حديق د احة..وتع بمس الم الع ي ف دن الم دائق ح بر ر13.4أك مت و كيل
الجوية سلمان الملك قاعدة أرض في وتقام القديم(مربعاَ الرياض ر)مطار أكب مشكلة ٬

ط ويرتب الرياض٬ مدينة يتوسط الذي المحوري بموقعها وتتميز العالم٬ في المدن حدائق
ر عب ام الع ل للنق دالعزيز عب ك المل روع وبمش ية٬ الرئيس رايينها وش ا طرقه ن م تة بس

و اض٬ الري ار قط ن م األخضر الخط ى عل محطات افالت10خمس ح محطات ن م
المدينة أرجاء كافة من الموقع إلى الوصول يسهل مما  .الرياض٬

 

بيئي مشروع بمثابة سلمان الملك حديقة تعد يضم-ثقافي–ترفيهي-كما استثماري٬
على مساحتها تزيد مفتوحة وساحات خضراء ومناطق ع9.3٬حدائق مرب تر م مليون

(تشمل ة: محمي ة٬ الزراعي ة المتاه ة حديق ة٬ عمودي دائق ح اإلسالمي٬ بالطراز حديقة
والفراشات بطول)الطيور اة للمش ري دائ مسار إلى ة7ر5إضافة ومنطق تر٬ م و كيل
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بمساحة"الوادي" الحديقة تتوسط العناصر800التي من ومجموعة مربع٬ متر ألف
الفنية واأليقونات والمعالم  .المائية

 

على الحديقة٬ للفنون"وتشتمل ملكي ى"مجمع عل د تزي احة مس ى عل ام ألف400يق
بسعة ا وطني مسرحا يضم مربع٬ متنوعة2500متر ة مغلق ارح مس وخمسة د٬ مقع

توعب يس ق الطل واء اله ي ف ا خارجي رحا ومس ام٬ ب8000األحج جان ى إل اهد٬ مش
ون للفن د ومعاه ات وأكاديمي ات٬ قاع الث ث م يض ينما للس ع (مجم ون: الفن ة أكاديمي
الموسيقى ومعهد الفنون٬ معهد التمثيل٬ فنون أكاديمية يعنى)البصرية٬ تعليمي ومركز

األطفال مواهب  .بتنمية
 

متاحف بعة س ة إقام ي ف ل تتمث ة٬ الثقافي المرافق من مجموعة على الحديقة تحتوي كما
ة (متنوع وم٬: العل ف متح ات٬ الغاب متحف والفضاء٬ ك الفل ف متح الطيران٬ متحف

االفتراضي الواقع متحف العمارة٬ مساحة)متحف على لالحتفاالت ساحات إلى إضافة
مربع40 متر  .ألف

 

ا بينه ن م حية٬ والص ية الرياض ق المراف ن م ة مجموع ة الحديق ن "وتحتض ب: ملع
جولف مساحة"الرويال على يقام ى850الذي عل رياضي ع ومجم ع٬ مرب تر م ألف

د50٬مساحة والمناطي ي المظل القفز مركز االفتراضي٬ الواقع ملعب مربع٬ متر ألف
ق المراف ن م دد ع ى إل إضافة ة٬ الهوائي دراجات وال للجري ومسار للفروسية٬ ومركز

ا بينه من احة:الترفيهية مس ى عل ام تق ة ترفيهي اب ألع ة ع100٬منطق مرب تر م ف أل
احة مس على المائية لأللعاب ائلي140٬وحديقة الع ه للترفي ز ومرك ع٬ مرب تر م ف أل

المشاهدة وجسر  .وبرج
 

احة مس ى عل ام يق افي٬ ثق ـ ئي بي ـ ي تعريف مركز بمثابة يكون للزوار مركزاً تضم كما
ددة80 متع وصاالت ة٬ الحديق عن ة تفاعلي معروضات ى عل تمل يش مربع٬ متر ألف

ة منطق ب جان ى إل روبات٬ والمش ة لألطعم ذ ومناف ات لالجتماع ة وقاع راض األغ
مفتوحة وساحات ومناطق والنباتات٬ األشجار لمشاتل  .مخصصة

 

ا بينه ن م ة٬ وفندقي ة وتجاري ة ومكتبي كنية س ق مراف ى عل ة الحديق مجمعات:وتحتوي
توفر السكنية و12للمباني ة٬ مختلف سكنية وحدة ر16ألف توف دقا دة2300فن وح

ى عل احتها مس د تزي بالتجزئة البيع وقطاع والمقاهي للمطاعم تجارية ومساحات فندقية٬
احتها500 مس غ تبل ة المكتبي اني للمب ات ومجمع ع٬ مرب تر م ف ر600أل مت ف أل
 .مربع
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ة٬ الحديق داخل والدراجات الكهربائية والمركبات الذكية التنقل عربات باستخدام وتتميز
ي ف ل تتمث تي وال العامة٬ والخدمات المرافق كافة فيه تتوفر الذي الوقت المساجد٬:في

اة للمش رات ومم دمات الخ وطرق ة واالجتماعي ة والتعليمي والصحية األمنية والمراكز
ة اإلجمالي احتها مس غ تبل يارات الس لمواقف ي280ومبان ف ة موزع ع مرب تر م ف أل

الحديقة  .أطراف
 

مشروع الرياضي"ويمتد اض135٬بطول"المسار الري ة مدين مخترقا ٬ متراً كيلو
طة أنش م ٬ويض رقها ش ي ف لي الس ووادي ة المدين رب غ ي ف ة حنيف وادي ن بي يربط ل

ا بينه ن م ة٬ وبيئي ة وترفيهي ة وثقافي دراجات85رياضية ال ارت ا مس ن م تراً م و كيل
و و135للهواة٬ ترفين٬ للمح دراجات ال ارات مس من متراً ن123كيلو م تراً م و كيل

مجموعة ب جان ى إل ار٬ المس طول على للمشاة ومشجرا آمنا وممرا الخيول٬ مسارات
ار المس داد امت طول ى عل نزهين والمت للدراجين واالستراحات والمحطات البوابات من

ة المدين ل ن.داخ للدراجي ة ترفيهي دمات خ دم تق لي٬ الس ووادي ة حنيف وادي ي وف
متنوعة ومتاجر مقاهي على وتحتوي  .والمتنزهين٬

 

ى عل د تزي احة بمس ة مفتوح اطق ومن خضراء مسطحات ار المس يضم ن3كما ماليي
بواسطة تشجيرها يتم مربع٬ متر المليون ا120ونصف ريّه م يت دة جدي شجرة ف أل

بنسبة المعالجة ة%100بالمياه الفني ات واأليقون الم المع ن م مجموعة عن فضال ٬
المسار امتداد على تنتشر  .التي

 

من الرياضي٬ المسار تشمل8ويتكون المختلفة٬ أجزائه بين تتوزع رئيسية  :مكونات
 

حنيفة1 وادي مسار بطول:ـ يمتد ي29.5الذي ف ب العل د س ن م داء ابت تراً م كيلو
واة اله دراجين لل ارات مس ويضم ا٬ً جنوب ورة المن ة المدين ق طري حتى شماال ة الدرعي
وب رك ى عل دريب للت ز بمرك رتبط وي ول٬ والخي اة للمش ارات ومس ترفين٬ والمح

وي ويحت السفارات٬ حي بجوار يضم13الدراجات وادي ال داد امت طول ى عل محطة
ا منه ل ن:ك المتنزهي ة لخدم اجر ومت ة متنوع اهي ومق دراجات٬ ال يانة لص زاً مرك

 .والرياضيين
 

الفنون2 منطقة بطول:ـ خالد الملك طريق شرق أنشطة3تمتد وتضم مترات٬ كيلو
إلى للمتنزهين٬ وجلسات والخيول٬ والدراجات للمشاة ومسارات وترفيهية٬ وفنية ثقافية
العروض٬ وساحات واالستديوهات والمكتبات والمعارض المراكز من مجموعة جانب

استثمارية ومناطق المحاضرات وقاعات الفنون  .ومنتديات
 

اليسن3 منطقة ى:ـ حت ة حارث ن ب ويد س ارع ش ن م اإليسن وادي مجرى ى عل تقع
4



بطول د فه ك المل طريق ى3.5غرب عل منخفضة ة مائي اة قن وتتوسطها تر٬ م و كيل
ومناطق نزهين للمت وجلسات دراجات وال اة للمش ارات مس وي يحت وح مفت نزه مت شكل

المالي عبدهللا الملك بمركز يتصل علوي بمسار وترتبط  .استثمارية٬
 

ة4 الترفيهي ة المنطق ان٬:ـ عف ن ب ان عثم ق طري حتى د فه ك المل ق طري شرق ع تق
بطول ترفين المح دراجين لل متصال جسرا وتضم مترات٬ كيلو أربعة و40بطول كيل

ينمائية الس روض الع ع مجم ى إل افة إض واة٬ اله دراجين لل ياً أرض اراً ومس ترا٬ً م
والضوء للصوت وعروض ات للفعالي ع ومواق ق٬ الطل الهواء في وسينما والمسرحية٬
مفتوحة وساحات ة٬ طبيعي الل ت شكل على والمتنزهات المدرجات من وعدد التفاعلية٬
ة والمكتبي كنية الس ق المراف ن م لة سلس العناصر ذه ه ى عل وتطل اه٬ المي برذاذ مزودة

لالستثمار المتاحة  .والتجارية
 

ية5 الرياض ة المنطق ق:ـ طري رق ش ى إل ان عف ن ب ان عثم ق طري رق ش ن م د تمت
ول بط ى5المطار عل تمل وتش ٬ ترات م و ا60كيل بينه ن م رياضياً اً 16:موقع

و قدم٬ كرة و18ملعب مغطى٬ س12٬ملعبًا والتن لة والس الطائرة لكرة مكشوفاً ملعباً
للتزلج  .وساحة

 

ى عل ة المنطق وي تحت ا ي"كم رياض رج ى"ب عل دريب للت االت وص ب مالع م يض
ا بينه ن م ة مختلف ات ة٬:رياض الريش س٬ التن لة٬ الس ة٬ المالكم ف٬ الجول ري٬ الج

مار مض ى إل افة إض ا٬ وغيره د الجلي ي هوك ة٬ ٬الرماي لق التس اء٬ الم رة ك باحة٬ الس
طح س ت تح ق مغل مار مض برج ال وار ج ى إل ام ويق فلية٬ الس األدوار ي ف دراجات لل

الهوائية الدراجات لسباقات  .األرض
 

ط ليحي ار المط ق طري بر ع ر يم انبي ج ار بمس ة المنطق ذه ه ة نهاي ي ف المسار ويرتبط
عبدالرحمن بنت نورة األميرة  .بجامعة

 

البيئية6 المنطقة وادي:ـ ى عل ة الجنادري ق طري حتى المطار ق طري شرق من تمتد
بطول ار14السلي ومس ترفين٬ المح للدراجين مرتفع مسار على وتحتوي مترا٬ً كيلو

اط ونق اورة٬ المج اء باألحي متصلة والجري اة للمش ارات ومس الهواة للدراجين أرضي
ا٬ عليه ة والمحافظ ات النبات ة زراع م لتعلي اطق من ب جان ى إل ف٬ للتوق تراحات واس
ذور الب لتطوير محمية وبيوت وحقول البيئية٬ االستدامة مجاالت في متخصصة ومواقع
الترويحية٬ المناطق من عدد إلى إضافة العضوية٬ األغذية وإنتاج الزراعية والمنتجات

والمقاهي والمطاعم التجارية واألسواق السكنية المرافق من  .ومجموعة
 

السلي7 وادي منطقة ي:ـ الدول د فه ك المل تاد اس ن م لي الس وادي ى عل ار المس د يمت
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ول بط ماال ش ان بنب نزه مت تى ح اً دراجات53جنوب لل ارات مس م ويض ترا٬ً كيلوم
تتخللها الخيل ولركوب للمشاة ومسارات إلى15للمحترفين إضافة واستراحة٬ محطة

والتخييم البرية للنزهات  .مناطق
 

ة8 الرملي الكثبان متنزه د:ـ خال ك المل ار مط شرق وب جن ة الرملي ة المنطق ي ف ام يق
غ تبل احة مس ى عل دولي ة20ال الجبلي دراجات لل ارات مس م يض ا٬ً مربع ترًا م و كيل

زوار لل ومركزاً الخيل٬ لركوب ومضامير للفروسية ومركزاً للمحترفين٬ والصحراوية
كنية س ق ومراف ا٬ً ريفي دقيًا فن ًا ومنتجع دراجين٬ لل ات ومجمع تراحات واس ات ومحط

احة بمس ات للحيوان سفاري ة وحديق ة نباتي دائق وح ة٬ ة5٬متنوع مربع ترات م و كيل
بارتفاع متعرج مسار عن عبارة بارز فني معلم إلى وردة50٬إضافة شكل على متراً

المجاورة الطبيعية المناطق على واإلطاللة أعاله إلى الصعود للدراجين  .يتيح
 

ل تتمث ة٬ العام والخدمات ق المراف ن م مجموعة الرياضي٬ المسار طول على وتتوزع
ف ومواق ة٬ واالجتماعي ة والتعليمي والصحية ة األمني ز المراك إلى إضافة المساجد٬ في
اض الري ار قط بكة ش خطوط من ة بثالث ار المس فيه يرتبط الذي الوقت في السيارات٬

ي األزرق(ه ط والخ جي٬ البنفس ط والخ فر٬ األص ط ار)الخ لقط ات محط أربع وب
الرئيسية المالي عبدهللا الملك مركز محطة بينها من  .الرياض

 

ي ف الخضراء احة المس ن م رد الف نصيب رفع إلى الخضراء الرياض مشروع ويهدف
من إلى1.7المدينة ٬ حالياً مربعاً ادل28متراً يع بما ٬ مربعاً ا16متراً عمّ ضعفاً

من ة المدين ي ف ة اإلجمالي الخضراء المساحات نسبة وزيادة اآلن٬ عليه %1.5هي
إلى يعادل%9حاليا من541بما ثر أك ة زراع خالل من وذلك ٬ مربعاً كيلومتراً

كافة7 الرياض أنحاء في شجرة٬ المليون ونصف  .ماليين
 

يشمل ا بم ة٬ المدين ات ومكون عناصر معظم المشروع ي ف التشجير امج برن :ويغطي
ة3330٬ يرا43٬ًحديق كب ًا جد9000٬متنزه ة6000٬مس أة64مدرس منش

ة٬ وكلي ة صحية390٬جامع أة ة1670٬منش حكومي أة ر16.400منش مت و كيل
والطرق٬ الشوارع من يارات2000٬طولي الس ف لمواق ع ر1.100موق مت و كيل

من الخضراء"طولي العامة"األحزمة المرافق خطوط اء(ضمن الكهرب ل نق أبراج
ترول الب ب أنابي ٬175٬)ومسارات فضاء أرض ة قطع ف ن272أل م تراً م و كيل

وروافدها  .األودية
 

اه المي تخدام باس دة جدي بكات ش اء إنش يتم س للمشروع٬ ة المطلوب ري ال ات كمي ولتوفير
ن م ة المدين في استغاللها معدل رفع في يسهم مما األودية٬ في تهدر التي 90المعالجة
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هللا بمشيئة يومياً مكعب متر مليون من أكثر إلى حاليا٬ً مكعب متر  .ألف
 

استخدام سيتم م72كما تالئ تي ال ف الكثي الظل ذات المحلية األشجار من مختاراً نوعا
ة الداعم ات المتطلب ة كاف ير توف ه في يجري س ذي ال ت الوق ي ف اض٬ الري ة مدين ة بيئ

ن م ة ريعات:والممكن التش ر وتطوي تالت٬ بالش روع المش ة لتغذي اتل مش بكة ش اء إنش
ز الحواف ديم وتق والخاصة٬ ة العام اريع المش ي ف التشجير لتعزيز العمرانية والضوابط

تطوعية تشجير مبادرات في المشاركة على لتشجيعهم المجتمع فئات  .لكافة
 

أوكسيد ثاني من الحد عبر الهواء جودة تحسين في هللا٬ بمشيئة التشجير أعمال وستسهم
ن بي ا م تراوح ت ب بنس ون ة%6و3الكرب والرطوب جين األوكس بة نس ادة وزي

بمقدار الحرارة درجات وخفض الهواء٬ في الغبار ة2إلى1.5وتقليص مئوي ة درج
دار وبمق ة٬ المدين توى مس ى عل الصيف ل فص ضمن8خالل ا تقريب ة مئوي ات درج

ة المدين درة ق ادة وزي ة٬ الطاق تهالك اس خفض في والمساهمة المكثف٬ التشجير مناطق
آثارها من والحد واستغاللها األمطار مياه استيعاب  .على

 

ز وتعزي ة٬ المدين كان س ن بي صحية ل تنق اط أنم ة ممارس ى عل المشروع جع سيشّ ا كم
بشكل الحياة جودة مؤشرات وتحسين المجتمع٬ فئات كافة بين فيما االجتماعي التواصل
و بنح اض الري ى عل اقتصادي د عائ ق تحقي ي ف يسهم ذي ال الوقت في المدينة٬ في عام

ام71 ع لایر ار ات2030ملي نفق ص تقلي ي ف دوره الل خ ن م ك وذل ة:٬ الرعاي
ري٬ ال ي ف الشرب اه مي هدر وترشيد العقارات قيمة ورفع الكهرباء استهالك الصحية٬

المعالجة للمياه بشبكات دة.واستبدالها جدي تثمارية اس فرصا ه في ق يطل الذي الوقت في
أعمال في الخاص القطاع ق:أمام الحدائ يق وتنس وتصميم والتشجير والبستنة المشاتل

الري  .وأعمال
 

مشروع آرت"ويهدف وح"الرياض مفت ني ف معرض ى إل اض الري ة مدين تحويل إلى
ن م ثر أك ذ تنفي خالل من وذلك والمعاصرة٬ األصالة بين م1000يمزج ومعل ل عم

اض٬ الري أرجاء ف مختل ي ف الجمهور ام أم الميين وع ن محليي انين فن داع إب ن م ني ف
العالم في العامة األماكن فن مشاريع أكبر  .لتشكّل

 

روع المش من ي10ويتض تغط رامج ات٬:ب المتنزه دائق٬ الح كنية٬ الس اء األحي
مداخل اة٬ المش جسور الطرق٬ جسور العام٬ النقل محطات العامة٬ الساحات الميادين٬

المدينة في السياحية الوجهات وكافة البرامج:المدينة٬ هذه  :وتشمل
 

ن-1 الف ن:ساحات بي التفاعل ح تتي ة المدين احات س ي ف وقين مرم انين لفن ارض مع
والسكان  .الفنانين
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المرح-2 معروفين:حدائق فنانين قبل من األحياء حدائق ألعاب وتنفيذ  .تصميم
الرياض-3 ياحية:جواهر الس ات الوجه ي ف القيّمة الفنية األعمال من مجموعة نشر

 .بالمدينة
الرياض-4 إبداعية:بوابات بتصاميم الرياض مدينة مداخل عند بوابات  .تنفيذ
الفن-5 المدينة:ميادين طرق تقاطعات أهم في فنية مجسمات  .إقامة
الفن-6 الرياض:محطات وحافالت قطار محطات في فنية أعمال  .نشر
العابر-7 وتشجيع:الفن ة المدين رابط ت لتعزيز فنانين قبل من المشاة جسور تصميم

المشاة  .حركة
الفن-8 ة:وادي فني ال أعم ونشر ة المدين ة أودي طبيعة مع تتناسب فنية أعمال تنفيذ

اإلضاءة باستخدام الجسور  .على
ون-9 الفن نزه مات:مت والمجس ال األعم ن م ة مجموع وي يح ون للفن نزه مت ة إقام

 .الفنية
الرياض-10 الرياض:معلم لمدينة يرمز فني معلم  .إقامة
ور-11 الن ى:احتفالية عل د تعتم ة تفاعلي ة فني ال أعم يعرض نوي س ال احتف م تنظي

 .اإلضاءة
 

مشروع آرت"وسيسهم ة٬"الرياض المدين في اإلبداعية للحركة جديدة آفاق إطالق في
والمهتمين والمختصين للفنانين وملتقى اإلبداعية الفنية لألعمال حاضنة الرياض وجعل
المحليين الفنانين أمام مميزة فرصة خلق في مساهمته جانب إلى العالم٬ أرجاء كافة من
والتفاعل المجتمعية القيم وتعزيز المدينة٬ وزوار سكان أمام إبداعاتهم لطرح والعالميين
ياحية الس ة الحرك وتحفيز المجتمع٬ في اإلبداعي والتعاون المعرفي والتبادل الحضاري

المدينة في  .والترفيهية
 

للمشاريع اإللكترونية المواقع يلي  :وفيما
سلمان الملك  RiyadhKSP.saحديقة

الرياضي  RiyadhAlmasar.saالمسار

الخضراء  RiyadhGreen.saالرياض

آرت  RiyadhArt.saالرياض
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لتاريخ الصحفي 13/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الفضليعنوان العالم:المهندس مدن أجمل من ستجعلها الرياض لمدينة الشريفين الحرمين خادم أطلقها التي المشروعات

الخبر الخبراألربعاء-20/03/2019-13/07/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 15تكرار

الفضلي خادم:المهندس أطلقها التي المشروعات
من ستجعلها الرياض لمدينة الشريفين الحرمين

العالم مدن  أجمل

 

 
 واس-الرياض

ن ب دالرحمن عب دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ وزير معالي رفع
الفضلي سلمان,عبدالمحسن ك المل الشريفين الحرمين ادم لخ الشكر

سعود آل عبدالعزيز ن,بن األمي ده عه ي ول هللا-وسمو -حفظهما
ا تكلفته ة البالغ اض الري ة مدين ي ف ة النوعي المشروعات إطالق على

لایر86اإلجمالية  .مليار
 

حفي ص ريح تص ي ف ه معالي ال "وق برى: الك روعات المش ذه ه إن
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الم الع دن م ل أجم ن م وستجعلها ير كب بشكل الرياض مدينة ,ستغير
مسبوقة غير أعداد إلى األشجار معدالت رفع في إسهامها جانب إلى

المملكة ة,في العالمي الصحة ة منظم من ة المطلوب المساحات ورفع
مربعا28ًإلى9من  .متراً
 

لي الفض دس المهن الي مع دى ذه,وأب ه الق إط ق بتواف عادته س
ة فعالي مع السعودي"المشروعات ة البيئ بوع اً,"2019أس متوقع

ة المملك اطق من ف مختل ى عل تعم س تي ال روعات المش ن م ير ,الكث
المشروعات هذه للجميع  .مباركًا
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لتاريخ الصحفي 13/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر السعودي«عنوان المياه المياه»منتدى وتوزيع إنتاج في الناجحة الدولية التجارب يستعرض

الخبر الخبراألربعاء-20/03/2019-13/07/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 11تكرار

السعودي« المياه التجارب»منتدى يستعرض
المياه وتوزيع إنتاج في الناجحة  الدولية

 

 

 

المطيري  almoteri75@)الرياض(حازم

اه المي دى منت ن م ث٬ الثال وم الي جلسات خالل دوليون خبراء شارك
األردن خبرة شملت اه٬ المي تدامة اس ي ف ة الدولي التجارب السعودي
ة إقليمي منصات ى إل والحاجة ة٬ المائي وارد للم ة المتكامل اإلدارة في
استعرضها إقليمي٬ نطاق على بالمياه والمعرفة العام الوعي من تزيد
ر وزي اه٬ للمي األوسط الشرق دى منت س رئي الناصر ازم ح الدكتور

أن اً مبين األردن٬ ي ف ابق الس ري وال اه ت14المي تح ة عربي ة دول
ن م ير الكث ة العربي دول ال ل يحم ر األم ذا وه ائي٬ الم ر الفق ر خط
من المملكة أن مؤكدًا والحكومات٬ المواطن على االقتصادية التبعات

المياه تحلية وخاصة المياه بقضايا العالم في الدول  .أفضل
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غ تبل ي العرب وطن ال ي ف المياه من الفاقد نسبة أن الناصر٬ 50وبين
تراوح% ي إذ ا٬ً عالمي األكبر هو لمياه العربي الفرد استهالك ويعد ٬
ن ى200بي ة300إل العالمي ائيات اإلحص أن ى إل يراً مش تر٬ لي

بـ العربي للفرد الطبيعي االستهالك أن130تقدر اً مبين يوميا٬ً ليتر
ي ف اه للمي برر الم ير غ تهالك االس اع ارتف ن م تحد س اه المي ة تعرف

العربي  .الوطن
 

اه مي ة لمنطق ام الع دير الم ر كيتلينغ ري جيف يد الس اول تن ه جانب ن م
ة محارب ي ف ا كاليفورني ة تجرب ا٬ كاليفورني وب جن في ان متروبوليت
دف به تراتيجية اس اً خطط وضعت ا كاليفورني أن حاً موض اف٬ الجف
اه المي لتحلية واحد مشروع أنجاز كلف حيث أقل٬ بتكلفة المياه توفير

جدا3ً مرتفعة تكلفة وهذه دوالر  .مليارات
 

ق ش ا أبرزه االت مج دة ع ى عل زت رك تراتيجية االس أن ح وأوض
القطاع وتشجيع ة٬ قليل مياه تستهلك التي المحاصيل وتنويع القنوات٬
ي ف ير كب بشكل أسهم ما المائي٬ الخزن مجال في لالستثمار الخاص
ي الدول اون التع أن مؤكدًا كاليفورنيا٬ جنوب في المياه الندرة محاربة
اه المي ى عل المحافظة ي ف سيسهم اخي المن ير التغ ة مكافح مجال في

الجفاف تمدد من ويحد العالم المستوى  .على
 

ابق الس ذي التنفي رئيس ال ي مورف وزان س يدة الس لطت س دورها ب
من تفادة المس الدروس على الضوء أستراليا٬ غرب في المياه لشركة
أستراليا اخ من أن دة مؤك ة٬ الغربي أستراليا في المياه أمن استراتيجية

المملكة بمناخ شبيه  .الغربية
 

ي ف تراليا أس رب غ ي ف ة الناجح ارب التج ي٬ مورف ت واستعرض
اه٬ المي دوير ت الل خ ن م دة جدي ادر مص اد وإيج ر التبخ ص تقلي
ائل وس عبر ع المجتم ة توعي خالل ن م دأت ب ة التجرب أن حة موض
ذه له ان وك ة٬ التعليمي اهج والمن د٬ الجدي الم اإلع ة وخاص الم اإلع
استهالل في تقليص في نجحت الحملة أن مؤكدة جيدة٬ نتائج التجربة

منذ للمياه إلى2015وحتى1985الفرد تصل  %.40بنسبة
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أن ذا%50وأوضحت وه اه٬ المي ة تحلي ن م أتي ت ت كان المياه من
رف الص اه مي ة معالج ة رحل دأت ب تى ح دا٬ ج ف مكل ان ك ار الخي
ي قانون إطار وضع بعد وذلك التوزيع٬ شبكات في وضخها الصحي
نحو استمرت ع المجتم ة توعي ة حمل أن ة مبين اه٬ المي هذه الستعمال

ذ15 من دأت ب األمد طويلة عملية وهي نجاح2004عاما٬ً حتى
في عمليًا  .2016استخدامها

 

البحث أكاديمية في الرئيس نائب يونغي سونغ الدكتور قدم جهته من
اه مي معالجة ي ف الناجحة التجارب الصين٬ في البيئية للعلوم الصينية
أن حاً موض ين٬ الص ي ف رية الحض اطق المن ي ف حي الص رف الص
ع توزي ونسب اخي٬ المن وع التن ة بدراس ة التجرب ذه ه دأت ب الصين

والتلوث المياه نقص مشاكل على الضوء وتسليط  .السكان٬
 

حتى ار األنه ن م ت كان الصين في المياه مصادر معظم أن وأوضح
و2017 نح يعيش ث حي ذا٬60% وه دن٬ الم ي ف السكان ن م

ار أنه اه مي وجود ى إل إضافة ع٬ التوزي ال مج ي ف يراً كب دياً تح خلق
ى إل دف ته استراتيجية الصين في المياه وزارة وضعت حيث ملوثة٬
والدعم المتكاملة٬ والحوكمة المياه٬ توزيع في والتوازن المياه٬ توفير

والعام الخاص القطاع بين  .الثنائي
 

في المعالجة اه المي حجم ارتفاع في أسهم االستراتيجية تنفيذ أن وأكد
إلى الحضرية ز800المناطق التركي د بع ك وذل ا٬ً يومي طن مليون

منذ البيئة حماية قانون تطبيق اه2015على مي معالجة في والبدء ٬
توعية في واالستمرار الحديثة٬ التقنيات واستخدام الصحي٬ الصرف

المياه استهالك لترشيد  .المجتمع
 

عنوان اه«وتحت المي قطاع الستدامة واعدة استعرض»ابتكارات ٬
ة والطاق اه المي تدامة اس لمؤسسة ذي التنفي رئيس ال سوماريفا كورادو
ى إل ة الحراري ات المحط ن م ول التح ارات٬ اإلم ي ف ارية االستش

ر البح اه لمي ائية الغش ات غيل..المحط لتش ل األمث تراتيجية واالس
الخدمة من خروجها قبل الحرارية  .المحطات
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بيركلي كاليفورنيا جامعة في أستاذ ياغي عمر الدكتور قدم جانبه من
تجربة للمياه٬ العالمية سلطان األمير جائزة على والحائز أمريكا٬ في

الصحراء« هواء من المياه من»حصاد تفادة االس طرق وأفضل ٬
اك هن أن دًا مؤك راء٬ الخض طحات ة160المس تقني ق تطب ة دول

ة جامع لطالب ة تجرب مستعرضاً الصحراء٬ واء ه من المياه حصد
ونجاح بسيط٬ از جه باستخدام الهواء من المياه حصد في كاليفورنيا
ة وقليل اخنة س أجواء ي ف للشرب صالح ي نق اء م ع جم ي ف التجربة
ن األماك ي ف تخدامها اس ن يمك ة التقني ذه ه أن حًا موض ة٬ الرطوب

معقولة٬ وبتكلفة  الرطبة

 

شركة ي ف وباحث ير خب كوريهارا ماسارو الدكتور شرح جهته من
أن داً مؤك اطن٬ الميغ ة تقني نظام تطور اليابان٬ في الصناعية توراي
ة منطق ي ف اه المي ي ف الملوحة ن م ير كب يز ترك ويوجد جاف المناخ
ية األغش تخدام باس ن ويمك ة٬ المملك ي ف ة وخاص ط األوس رق الش

لالستخدام%20استعادة الصالحة المياه  .من
 

و أك بشركة ا التكنولوجي رئيس نائب التمان٬ توماس السيد تناول كما
اه٬ المي ة تحلي ي ف ارات االبتك ريع تس ارب تج ارات٬ اإلم ي ف اور اب

أن عام2018مؤكدًا المياه«هو في»تحلية دولي تسابق وهناك ٬
اءة كف ع رف ي ف ارات اإلم ة تجرب اً مستعرض اه٬ المي ة تحلي اع قط
بة بنس ة التكلف ض تخفي م ت ث حي تفادة٬ االس م وتعظي رد الف تخدام اس

ى إل ل ذ%50تص وتنفي ميم تص ي ف ير الكب ول التح ى إل افة إض ٬
العمليات هذه في العالية والكفاءة اإلمارات في المياه تحلية  .محطات

 

ري لل ة العام ة المؤسس ي ف اه المي جودة برات مخت إدارة دير م وذكر
ا به ت اختتم تي ال ة الجلس ي ف ه بوطويب د محم ن ب دهللا عب دس المهن

وان عن ت وحمل للمنتدى٬ الثاني اليوم واستخدامات«جلسات ات تقني
ددة المج اه اه»المي المي تخدام اس ي ف ري لل ة العام ة المؤسس ة تجري ٬

نموذجها وكان األحساء«المجددة٬  .»واحة
 

ل النخي داد أع ن وع اء األحس ن ع ذة نب ه بوطيب دس المهن ا فيه دم وق

15



من الواحة تنتجه وما األصناف وعدد األحساء٬ واحة في واألشجار
اه للمي ن اآلم االستخدام ي ف المؤسسة استراتيجة مستعرضًا أصناف٬
ى إل افة إض ري٬ ال اه مي ادر مص ور وتط ري٬ ال راض ألغ ددة المج
اه المي ة نوعي لمراقبة المجددة المياه استخدام إلعادة السعودية الالئحة

القياسية للمعايير جودتها ومطابقة  .المجددة
 

ي اإلقليم دير الم ورادو٬ خ روزا ال دي و خولي يد الس دم ق ا فيم
وان بعن اً عرض ارات٬ اإلم ي ف وا أغ يونا اه«ألكس المي تخدامات اس

والصناعة الزراعة في الرئيسية»المجددة االستخدامات إلى مشيرًا ٬
اه المي تخدامات اس لبيات وس ا ومزاي ة٬ الزراع ي ف ة المعالج اه للمي

الصناعية القطاعات في  .المعالجة
 

ة بوالي ت غوين ي ف اه المي ارات ابتك ز مرك ديرة م دثت تح ا بينم
عن ميكري٬ ميليسا ام«جورجيا الع ول والقب المياه استخدام ٬»إعادة

وم مفه ق تعمي ى عل د تعتم تي ال االستخدام إعادة تطبيقات مستعرضًة
في تثمار االس ة أهمي رت ذك ا كم تخدام٬ االس وإعادة اه المي استخدام
اه بالمي ول القب ألة مس لمعالجة ة العام والسياسات االجتماعية البحوث
ي الت ائل الوس ن م عدد ذكر إلى ميليسا السيدة تطرقت كما المعالجة٬
وم الرس تخدام باس ة المعالج اه المي ألة لمس ور الجمه ول قب ي ف هم تس

العلمي الجانب لشرح  .المتحركة
 

المجددة المياه تقنيات اختيار لمعايير مرئي بعرض الجلسة واختتمت
ي ف الهندسة م لقس ني الف دير الم ه قدم اه٬ للمي ائي النه لالستخدام ًا تبع
ات تقني عن تحدث ذي ال اريال٬ ف ارلوس ك دس المهن بانيا بإس أكواليا

إلى وتطرق المعالجة٬ وجودة«المياه االستخدام أساس على االختيار
ة المعالج اه ى»المي عل اد باالعتم ة المعالج اه المي تخدامات واس ٬

ة المعالج اه المي ودة ج ي ف ات فروق ك هنال أن حًا موض ودة٬ الج
الصناعية الزراعية  .لالستخدامات
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لتاريخ الصحفي 13/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر شركةعنوان استراليا«رئيس المملكة»مياه في بالتغييرات معجبه

الخبر الخبراألربعاء-20/03/2019-13/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19198العددالكاتب 1تكرار

شركة استراليا«رئيس المملكة»مياه في بالتغييرات  معجبه
 

 
 

 

المطيري  almoteri75@)الرياض(حازم
 
 

دى منت ي ف ا إعجابه ي٬ مورف سوزان استراليا لغرب المياه لشركة السابق التنفيذي الرئيس أكدت
المملكة قبل من والرغبة التغيير وتيرة في وخاصة السعودي٬  .المياه

 

االول مسارات ثالث ا اتبعن استراليا في الجفاف مع التعامل حول د:وبينت جدي مصادر ايجاد
والثاني المملكة٬ في حاليا مايحدث وهو أيضا:للمياه وهو الصرف اه مي ومعالجة دوير ت أعادة
والثالث واسع٬ نطاق على المملكة به إشراكهم:تقوم خالل من ة المجتمعي المشاركة ي ف ل تتمث

أقل بطريقة المياه واستخدام ترشيد  .في
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لتاريخ الصحفي 13/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مكةعنوان المقدسة:أمير المشاعر لتشمل الخضراء والمسطحات الزهور زراعة في التوسع أتمنى

الخبر الخبراألربعاء-20/03/2019-13/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19198العددالكاتب 1تكرار

األول الزهور مهرجان  افتتح

مكة لتشمل:أمير الخضراء والمسطحات الزهور زراعة في التوسع أتمنى
المقدسة  المشاعر

 

 

المكرمة(»عكاظ«  )مكة

ضرورة المكرمة٬ ة مك ة منطق ير أم الشريفين الحرمين خادم مستشار الفيصل خالد األمير أكد
المقدسة المشاعر في الحجاج مسارات كافة الخضراء والمسطحات الزراعة عمليات تشمل  .أن

 
وم الي ه افتتاح دى ل ة المكرم ة مك ة منطق ير أم ال اء(وق ي)الثالث ف األول ور الزه ان مهرج

ة المنطق ير أم ب نائ دالعزيز عب ن ب سلطان ن ب در ب األمير بحضور المقدسة ى«:العاصمة أتمن
ر لتطوي ة الملكي ة الهيئ عليها تشرف التي المقدسة والمشاعر مكة مدينة مشاريع من االنتهاء فور
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راء الخض والمسطحات ور الزه زراعة ي ف التوسع م يت أن المقدسة٬ اعر والمش ة المكرم ة مك
ة كاف اعر المش مل اً»لتش معرض ة كاف اعر بالمش ة المحيط ال الجب ون تك أن د الب ه أن يفاً مض ٬

ذلك تحقيق على المنطقة تطوير وهيئة المقدسة العاصمة أمانة تعمل وأن  .للزهور٬
 

ع طاب ذات جادة س كيل تش ي ف ة متنوع رة زه ون ملي ة٬ مزدلف نه تحتض ذي ال ان المهرج م ويض
بطول وعرض185إسالمي الزهور45متراً من واع أن سبعة من ثر أك بين تنوعت مترا٬ً
متعددة  .بألوان

 
ب رج شهر ن م عشر اني الث ن م دءاً ب ام أي ة خمس دة لم تمر سيس ذي ال ان المهرج وي يحت ا كم
رح ومس ال٬ لألطف ة مخصص اكن أم ى عل ه٬ نفس هر الش ن م ر عش ادس الس تى وح اري الج

المنتجة لألسر مخصصة وأركان  .ترفيهي٬
 

األسباب أن المقدسة٬ العاصمة ة أمان أضافت المهرجان٬ الحتضان مزدلفة اختيار أسباب وعن
إضافة ه٬ في الخدمات ل ك وتوفر الموقع وجاهزية إليه٬ الوصول وسهولة الموقع قرب إلى تعود
ق طري ل مث المقدسة بالمشاعر الخدمية المرافق على للضوء تسليٍط من الهرجان سيقدمه ما إلى
ة٬ بمزدلف روراً م نى م عر مش تى وح ات٬ عرف عر بمش ة الرحم ل جب ة منطق ن م د الممت اة المش

بالمشاعر الخدمية  .والمرافق
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لتاريخ الصحفي 13/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الحمراءعنوان النخيل سوسة لمكافحة الجهود مضاعفة أهمية يؤكد القصيم أمير

الخبر الخبراألربعاء-20/03/2019-13/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد6746العددالكاتب 1تكرار

النخيل سوسة لمكافحة الجهود مضاعفة أهمية يؤكد القصيم أمير
 الحمراء

 

 
 

الجهني:بريدة    فهد
 

ة٬ بالمنطق الحمراء ل النخي سوسة مكافحة لمتابعة ا العلي ة اللجن رئيس القصيم٬ ة منطق أمير أكد
ن للمزارعي المستمرة ة التوعي ة أهمي دالعزيز٬ عب ن ب سعود ن ب مشعل بن فيصل الدكتور األمير
ود الجه اعفة ومض راء٬ الحم ل النخي ة سوس ار انتش ن م د للح دة جي ة زراعي ات بممارس ام للقي
القصيم منطقة في كامل بشكل عليها القضاء لحين دائم بشكل ذلك ومتابعة اآلفة٬ هذه  .لمكافحة

 
مكافحة أعمال لمتابعة العليا للجنة الرابع لالجتماع ترؤسه خالل ـ مشعل بن فيصل األمير ودعا
ذه ه ع م والتفاعل اون التع ى إل والخاصة ة الحكومي ات الجه ـ ة بالمنطق راء الحم ل النخي سوسة
صحي زراعي ج منت دينا ل ليكون ة الدقيق ة الرقاب خالل من اآلفة٬ هذه انتشار من للحد الجهود٬
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الحمراء النخيل سوسة من خالية القصيم ولتكون الجودة٬  .عالي
 

ق لتحقي ة عالي ودة بج ذها وتنفي ل العم ات مخرج ى عل يز الترك ة فاعلي دى م القصيم ير أم ن وبي
رع ف ل قب ن م ة المبذول ود والجه ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي دعم ب يدا مش ة٬ المأمول ائج النت

الحمراء النخيل سوسة مكافحة في النوعية والنقلة بالمنطقة٬  .الوزارة
 

عرضا الصوينع سلمان دس المهن ة بالمنطق والزراعة اه والمي البيئة وزارة فرع عام مدير وقدم
الحمراء ل النخي سوسة ومكافحة ل النخي عالج في الماضية الفترة خالل المحققة للنتائج موجزا

فحص على شملت التي في20,907,621بالمنطقة٬ مستوى9433نخلة ى عل مزرعة
الج وع يم٬ القص ة الف116928منطق وإت ة وإزال ة٬ ورش11902نخل ة٬ نخل

المنطقة710484 مستوى على  .نخلة
 

لعام الحمراء النخيل بسوسة المصابة النخيل عدد أن ة2018وكشف المنطق 167346في
سوسة مكافحة ال أعم ة لمتابع ا العلي ة اللجن رئيس القصيم ة منطق ير أم ات بتوجيه مشيدا نخلة٬
اص الخ اع والقط ة الحكومي ات الجه ن بي ا وتكثيفه ود الجه اتف لتك ة الدائم ه ومتابعت ل النخي

اآلفة هذه انتشار من للحد المكافحة عملية يخدم بما  .والمزارعين
 

ة البيئ وزارة رع ف دير وم وزان٬ ال دالرحمن عب دكتور ال ة المنطق ارة إم ل وكي اع االجتم ر حض
علي د العمي المكلف المنطقة شرطة ومدير الصوينع٬ سلمان المهندس بالمنطقة والزراعة والمياه

اللجنة وأعضاء المزارعين كبار من وعدد  .القحطاني٬
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لتاريخ الصحفي 13/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر سعوديعنوان المياه-ملتقى وتحلية المتجددة الطاقة لتكنولوجيا بريطاني

الخبر الخبراألربعاء-20/03/2019-13/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد16974العددالكاتب 1تكرار

سعودي وتحلية-ملتقى المتجددة الطاقة لتكنولوجيا بريطاني
 المياه

 

 :اقتصاد-»الجزيرة«

في ٬ اء األربع وم الي اه٬ المي ة وتحلي المتجددة ة الطاق ا لتكنولوجي بريطاني سعودي ملتقى يبحث
ن وتوطي والخدمات ناعات الص ويشمل ة الطاق قطاع وع وتن تدامة اس بل س اض٬ الري العاصمة

بمشاركة البشرية٬ وادر الك ل وتأهي الصلة٬ ذات في20التقنيات متخصصة ة بريطاني شركة
المتجددة الطاقة  .تكنولوجيا

 

ة المقبل األعوام أن البريطاني٬ السعودي ال األعم مجلس رئيس المطوع ناصر المهندس وذكر
ة بقيم مشتركة تثمارات اس إطالق الل خ من تركا٬ً مش اً بريطاني عودياً س اطاً نش 100ستشهد

الـ خالل دوالر  .السنوات10مليار
 

رف الغ س مجل اركة بمش ام يق ى الملتق أن اني٬ البريط عودي الس ال األعم س مجل س رئي ر وذك
ر تطوي ومكتب لالستثمار٬ العامة والهيئة المعدنية٬ والثروة والصناعة الطاقة ووزارة السعودية٬
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ركة وش ددة٬ المتج ة الطاق روعات ابك«مش زدوج٬»س الم اج واإلنت اء الكهرب م تنظي ة وهيئ ٬
ركة اور«وش ب وا غيرة»أك الص ركات الش ا فيه ا بم اص٬ الخ اع القط ركات ش ن م دد وع ٬

نحو.والمتوسطة سيشارك البريطاني٬ الجانب ة20من الطاق ا تكنولوجي في متخصصة شركة
الالزمة ة والقانوني االستشارية والخدمات والرياح الشمسية الطاقة وحلول المياه وتحلية المتجددة

المشروعات  .لهذه
 

ذي ال المشترك٬ ان البي بموجب ا اتفقت ا وبريطاني السعودية أن المطوع أوضح المجال٬ ذا ه ي ف
دفاع٬ ال وزير الوزراء مجلس رئيس نائب سلمان بن محمد األمير العهد ولي زيارة خالل صدر

مشتركة استثمارات إطالق على الماضي٬ العام من مارس شهر في المتحدة٬ المملكة  .إلى
 

البريطاني السعودي األعمال مجلس رئيس بحلول«وقال تستهدف السعودية اج2030إن إنت ٬
منها60 المتجددة٬ الطاقة من و40غيغاواط شمسية ة طاق ة20غيغاواط طاق من اواط غيغ

أخرى مصادر إلى باإلضافة  .»الرياح٬
 

والخدمات الصناعات يشمل مستدام ة طاق قطاع اء بن ى عل تعمل المملكة أن المطوع٬ وأضاف
أن إلى مشيرًا البشرية٬ الكوادر وتأهيل التقنيات المتجددة«وتوطين ة للطاق هللا د عب الملك مدينة

ومن»والذرية ة٬ جدي بكل تعمل المتجددة٬ الطاقة مشروعات تطوير ومكتب الصناعة ووزارة
األهداف هذه لتحقيق توقف٬  .دون

 

اع قط ز تعزي ى الملتق داف أه ن م أن ى إل اني٬ البريط عودي الس ال األعم س مجل س رئي ت ولف
ي ف تثمرين ومس ن محتملي ركاء ش ع م اً مع ل للعم دين٬ البل ي ف طة والمتوس غيرة الص آت المنش

االستدامة من الصلة ذات والتكنولوجيا المتجددة الطاقة قطاع تمكن  .قطاعات
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لتاريخ الصحفي 13/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر أسبوععنوان لمدة الخفجي«..فعاليات البيئة»محافظ حملة 1440يدشن

الخبر الخبراألربعاء-20/03/2019-13/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2206العددالكاتب 1تكرار

أسبوع لمدة الخفجي«..فعاليات البيئة»محافظ حملة يدشن
1440 

 
 

الضاعني  ناصر

ة بلدي س رئي ه يرافق اء٬ الثالث وم الي زاع٬ اله لطان س ن ب د محم ي الخفج افظ مح ن دش
ر ومدي الخفجي محافظة ي ف واألبحاث وم للعل عبدالعزيز الملك مدينة ومدير المحافظة
ات فعالي امج برن ي٬ المحل س المجل أعضاء وبعض المياه خدمات ومدير المساجد إدارة

البيئة شعار1440أسبوع تحت الخفجي محافظة في مجتمعنا“هـ لرفاه بيئتنا ؛”نحمي
ي الخفج ات عملي ن م دعم ب بوع أس دة ولم ات الفعالي ن م عددًا امج البرن يتضمن ث حي

 .المشتركة
 

أستكمال فعالية كذلك المحافظة٬ جوامع من عدد بتشجير وذلك األولى الفعالية تنفيذ وبدأ
27



م وقس الخفجي ة ببلدي والتشجير دائق الح إدارة وشاركت سلطان٬ األمير طريق تشجير
ج برنام تكمل يس دًا وغ جير٬ التش ال بأعم ة المدين اث أبح ة بمحط ة الزراعي دمات الخ

بالخفجي البرية المتنزهات في البرية النباتات بزراعة  .الفعاليات
 

ة البيئ أسبوع إلقامة الوزراء مجلس قرار إلى إستناًدا أتت الحملة هذه أن بالذكر الجدير
مو وس الشرقية ة المنطق ير أم مو س ه وتوجي ام ع ل ك ي ف ع الربي فصل من أسبوع أول

هللا–نائبه شعار–حفظهما تحت األسبوع ا“إلقامة مجتمعن لرفاه بيئتنا حيث”نحمي
وم للعل دالعزيز عب ك المل ة ومدين ي الخفج ة محافظ ن م ون مك ل عم ق فري كيل تش م ت
وإدارة م التعلي ب ومكت المشتركة الخفجي وعمليات المحافظة وبلدية بالخفجي واألبحاث
ورابطة ي الحرب ي عل ي المحل س المجل وعضو الخفجي كلنا مهرجان وإدارة المساجد
يد الرش ركة وش اوالت للمق نزي الع ين حس ة ومؤسس ي الخفج رع ف راء الخض نا أرض

السعودية لإلنشاءات الهدف وشركة اإلنشائية  .لألعمال
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لتاريخ الصحفي 13/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر :البيئة"عنوان السعودي70" البيئة بأسبوع احتفاءً المملكة مستوى على فعالية

الخبر الخبراألربعاء-20/03/2019-13/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 15تكرار

:البيئة" المملكة70" مستوى على فعالية
السعودي البيئة بأسبوع  احتفاًء

 

 واس-الرياض
د غ د بع ق عودي,تنطل الس ة البيئ بوع أس ات ذي2019فعالي ال ٬

شعار تحت مرة ألول والزراعة والمياه البيئة وزارة نحمي"تنظمه
مجتمعنا لرفاه  ".بيئتنا

 
مجلس من رت أق التي البيئة٬ أسبوع فعاليات أن الوزارة وأوضحت
رد الف اة حي ي ف ة أهمي ن م ة للبيئ ا لم ة بالغ ة برعاي تحظى الوزراء٬
ى بأعل تحظى ومستدامة٬ مزدهرة بيئة تحقيق إلى وتهدف والمجتمع٬

الجميع من الرعاية  .درجات
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بـ ة٬ كاف المجتمع شرائح فعالياتها في الوزارة ة70وتستهدف فعالي
ا منه ة٬ المملك توى مس ى واق30عل األس ى عل ة موزع ة فعالي

وأنشطة"الموالت"التجارية ابقات ومس بيئية توعوية مواد لعرض
بيئي طابع ذات  .لألطفال

 
رائح ش ع وجمي ة٬ التعاوني ات والجه ات المؤسس وزارة ال دعو وت
ول ح ي الوع اهيم مف يخ وترس ة٬ البيئ ة حماي ي ف هام لإلس ع٬ المجتم
اظ الحف ثقافة وتعزز حمايتها٬ سبل وتعزز البيئة٬ تهدد التي المخاطر

المملكة لرؤية تحقيقًا البيئة  .2030على
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لتاريخ الصحفي 13/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مختلفةعنوان بفعاليات غد بعد تبوك بمنطقة البيئة أسبوع انطالق

الخبر الخبراألربعاء-20/03/2019-13/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

مختلفة بفعاليات غد بعد تبوك بمنطقة البيئة أسبوع  انطالق

 

 
 واس-تبوك

فعاليات تبوك بمنطقة غد بعد البيئة"تنطلق الفعاليات"أسبوع من العديد سيتخلله الذي
ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف عام مدير بحضور ٬ بالمنطقة والترفيهية التثقيفية
دهللا عب دس المهن ة بالمنطق ة البيئ رع ف دير وم ي الرويل زاع ه دس المهن وك تب ة بمنطق

بتبوك سلطان بن فهد األمير بمنتزه وذلك  .العطوي٬
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ل الطف رح ومس ئي البي م المخي ا أهمه ن م ات بفعالي ر المنتظ ئي البي بوع األس يحفل وس
ي ف وتشجير ف تنظي تي وحمل ٬ ة التوعوي المسرحية رق والف والمحاضرات ٬ التثقيفي

بالمنطقة محددة  .مناطق
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لتاريخ الصحفي 13/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر فروععنوان يتصدر مكة البيئية"الزراعة"فرع الرقابة في

الخبر الخبراألربعاء-20/03/2019-13/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد20419العددالكاتب 1تكرار

فروع يتصدر مكة الرقابة"الزراعة"فرع في
 البيئية

 

 

 جدة-المدينة

 

ي ف ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف حلّ
مجال ي ف ة٬ المملك ي ف وزارة ال روع ف مستوى على األولى المرتبة
روع ف ن بي االبل حليب على والرقابة البيطرية المنشأت على الرقابة
ك وذل الجاري٬ ام الع ن م ر وفبراي اير ين شهر ترة ف خالل الوزارة٬

المملكة في الفروع أداء متابعة تقرير  .بحسب
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دكتور ال الوزارة ب ة البيطري ة والرقاب حة الص إدارة ام ع دير م ّدم وق
ة البيئ وزارة رع ف عام لمدير والتقدير الشكر الدويرج محمد بن علي
هللا جار ن ب سعيد دس المهن ة المكرم ة مك ة بمنطق والزراعة والمياه
ي ف املين الع ل لك ديره٬ وتق كره ش ر اآلخ و ه دم ق ذي الغامدي٬وال
م إياه ا اإلنجاز٬حاث ذا ه ي ف الص اخ و د بجه اهموا س ذين ال رع٬ الف

العطاء من المزيد بذل  .على
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لتاريخ الصحفي 13/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئيعنوان التفتيش حملة تطلق البيئة المكرمة)1001(هيئة مكة منطقة في

الخبر الخبراألربعاء-20/03/2019-13/07/1440تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد0العددالكاتب 8تكرار

البيئي التفتيش حملة تطلق البيئة (هيئة
المكرمة)1001 مكة منطقة  في

 

 واس-جدة
ة البيئ بوع أس ع م ا تزامًن ة البيئ ة وحماي لألرصاد العامة الهيئة تطلق

عودي ئي2019الس البي ش التفتي ة حمل ن م ة الثاني ة المرحل ٬ (م
ة)1001 مك ة بمنطق ة والخدماتي الصناعية المنشآت تستهدف التي

خارجه أو العمراني النطاق داخل كانت سواء ٬  .المكرمة
٬ األنصاري أحمد الدكتور البيئة لشؤون العام الرئيس نائب وأوضح
وتستهدف ٬ ة البيئ بأسبوع االحتفال مع بالتزامن تأتي الحملة هذه أن
ة والتوعي ئي البي تزام االل درجة ورفع ٬ البيئي التفتيش أعمال تكثيف
ل عم ة آلي ق وتطبي ٬ ة للبيئ ام الع ام النظ ق تطبي ب جان ى إل ٬ ة البيئي
ل ونق درات الق ر وتطوي دريب والت ٬ ي اإللكترون ئي البي ش التفتي

المستهدفة للمنشآت الشامل المسح واستكمال ٬  .المعرفة
يستهدف ئي البي دقيق والت ش التفتي امج برن أن ٬ األنصاري وأضاف

ن م دانيين المي ين المفتش دد ع ع ى48رف إل ًا ش200مفتش مفت
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الي الح د العق الل خ ن م ة الوطني وادر الك ن م ة 2019٬ومفتش م
د وق ٬ ف التوظي د بع ل والتأهي دريب الت الل خ ن م دراتهم ق ع ورف
ث وتحدي ادة زي ى إل افة باإلض ٬ ة المملك اء أنح ع جمي ى عل وا وزع
ل للتحالي ة المحمل زة واألجه يارات الس ن م ش التفتي رق ف يزات تجه

 .البيئية
ة الهيئ ن مك ٬ ئي البي والتدقيق التفتيش برنامج أن ٬ األنصاري وأبان
نيف تص ا عنه ج نت ا مم آت؛ للمنش لة مفص ات بيان دة قاع اء إنش ن م
ث تحدي م ويت ٬ ة وتعديني ة وزراعي ة وتنموي ناعية ص ى إل آت المنش

البيئي التفتيش أعمال في الستخدامها دوري بشكل  .البيانات
تفتيش حمالت ذت نف ة البيئ ة وحماي لألرصاد العامة الهيئة أن يذكر
داخل ل المحتم ئي البي أثير الت ذات المنشآت تهدفت اس ٬ ة نوعي بيئية
٬ ة منتظم ش تفتي الت حم ى إل افة إض ٬ ا وخارجه ناعية الص دن الم

رقم ال ى عل ة البيئي ات المخالف بالغات تتلقى دار988فيما م ى وعل
 .الساعة
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لتاريخ الصحفي 13/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر واإلعالمعنوان لألرصاد العربي الملتقى أعمال بجدة..انطالق القادم األحد

الخبر الخبراألربعاء-20/03/2019-13/07/1440تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد2844العددالكاتب 1تكرار

واإلعالم لألرصاد العربي الملتقى أعمال القادم..انطالق األحد
 بجدة

 

 
 واس-جدة

األحد وم ي ي الثقف مصلح ن ب ل خلي دكتور ال ة البيئ ة وحماي لألرصاد ام الع رئيس ال الي مع يدشن
شعار تحت واإلعالم لألرصاد العربي الملتقى فعاليات اإلعالم"القادم ودور ة الجوي الظواهر

المجتمع د"في جران البيضاء دار ال دق بفن ك ٬وذل لألرصاد المي الع وم الي ع م ا تزامن يأتي الذي
ة والمنظم ة العربي دول ال ة بجامع ين والمتخصص ؤولين المس ن م دد ع ور بحض دة ج ة بمحافظ

واإلعالم األرصاد مجالي في ٬والمهتمين الجوية لألرصاد  .العالمية
 

في تعرض سيس ى الملتق أن غالم ن أيم دكتور ال األرصاد وؤن لش ام الع رئيس ال ب نائ وأوضح
دور ال ذلك وك ة اإلعالمي الجهات مع التنسيق وآليات الجوية واالنذارات النشرات تطوير جلساته
المعلومة ايصال ي ف اإلعالم وسائل درات ق وتحسين ر وتطوي ة الجوي األرصاد لمرافق الفاعل
اد األرص الي مج ي ف ين متخصص ور بحض ة حواري بجلسة ى الملتق م يختت ن حي ي ف ٬ رها ونش

 .واإلعالم
 

ادل تب ي ف تسهم إذ الجوية األرصاد مجال في الدولية المنظومة في فاعًل شريك المملكة أن وأكد
ة منظم ي مؤسس ضمن ن م ة المملك ون ك ٬ ات والدراس ي العلم والبحث برات والخ ات المعلوم
رق الش ي ف دة الرائ دول ال ن م ة المملك د تع ا كم ٬ ها مجلس ي ف اً دائم وعضواً ة العالمي األرصاد
ة العام ة الهيئ ا به ر تزخ تي ال اءات والكف ات اإلمكان ث حي ن م اد األرص ال مج ي ف ط األوس
ة ومنظوم ٬ المعلومات ة وتقني والصيانة للرصد المجاالت ف مختل ي ف ة البيئ ة وحماي لألرصاد
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إلى ٬ الساعة دار م ى عل ي آن بشكل الطقس عناصر لرصد المملكة أرجاء معظم تغطي متكاملة
اخ والمن ة الجوي ة المالح ة لخدم اد األرص بمجاالت ق المتعل المي والع ي اإلقليم ا مركزه ب جان

الجفاف  .ومراقبة
 

في ة والعلمي ة الفني درات الق من مستوى ى أعل ى إل الوصول أجل من جاهدة الهيئة بسعي ونوه
المملكة رؤية إطار في معلوماتها دقة في أهدافها لتحقيق األرصاد أن2030مجال إلى مشيرًا

والشراكات األرصادي العمل م بتنظي ني مع لألرصاد شامل نظام إعداد على حاليًا تعمل الهيئة
ة العددي اذج النم أنظمة تطوير في المبادرات من عدد ولديها ٬ والمناخ الطقس خدمات مجال في
المدى قصيرة زمنية لفترات ضيق مكانيٍّ نطاٍق ضمن الجوية للظواهر التوقعات دقة  .لتحسين

 
المبكر ذار واإلن واألرصاد ة البيئ ات لمعلوم مركز إنشاء ى عل أيضا تعمل ة الهيئ أن إلى ولفت
في الهيئة جهود يدعم وطني معلومات مركز إنشاء إلى تسعى كما ٬ والتلوث الطقس حاالت عن
توى المس ى عل ادية األرص رات والمؤش ات المعلوم ير توف ي ف اص اختص ة كجه دورها ب ام القي

تسهم التي المعنية للجهات الطارئة المعلومات توصيل وسرعة دقة ورفع ٬ هللا-الوطني إذن -ب
خدمات في التحول ادرة ومب ٬ الطبيعية الكوارث آثار من العامة والممتلكات األرواح حماية في
الرصد ات ومعلوم ات بيان ى عل المتزايد الطلب ظل في ٬ الهيئة تمويل مصادر وتنويع األرصاد

العامة السالمة وتعزيز القطاعات إلنتاجية الداعمة  .واألرصاد
 

ممثلي لمشاركة يزًا مم سيكون ام الع ذا ه ال احتف أن األرصاد لشوؤن ام الع رئيس ال نائب وبين
اك هن ستكون ا فيم ٬ بجدة ة للهيئ الرئيسي ز المرك ي ف تقام س تي ال ٬ ه فعاليت ي ف ة العربي دول ال
ة الجوي لألرصاد العالمية المنظمة اتفاقية دخول لذكرى المملكة مناطق جميع في أخرى فعاليات

بتاريخ التنفيذ العالم23حيّز من  .م1950مارس
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لتاريخ الصحفي 13/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر السعوديعنوان البيئة أسبوع في شواطئ وتنظيف نبطي شعر

الخبر الخبراألربعاء-20/03/2019-13/07/1440تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد19198العددالكاتب 1تكرار

السعودي البيئة أسبوع في شواطئ وتنظيف نبطي  شعر
   
 

 

األنصاري  أحمد
 

داوود  Okaz_Online@)جدة(محمد

غدا شعار)الخميس(ينطلق تحت السعودي ة البيئ أسبوع السعودية مناطق جميع نحمي«في
مجتمعنا لرفاه أن.»بيئتنا األنصاري د أحم دكتور ال ة البيئ لشؤون ام الع رئيس ال ب نائ وأوضح

ى إل تهدف وزراء٬ ال س مجل من أقرت تي ال ة البيئ أسبوع ات فعالي ي ف األرصاد ة هيئ مشاركة
المجتمع شرائح ة كاف بمشاركة ة٬ الرعاي درجات أعلى ب تحظى ومستدامة مزدهرة بيئة تحقيق

بيئي وتفتيش تنظيف وحمالت شعر ومسابقات بيئي عارض  .عبر
 

ضمن ة البحري ة البيئ ى عل اظ الحف ي ف المجتمع ة كتوعي عدة ات فعالي ت اطلق الهيئة أن وأوضح
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للشعر مسابقة جانب إلى التزامها٬ مدى من للتأكد المنشآت على التفتيش وحمالت نحميها٬ حملة
من جزءا وخصصت ي٬ العرب ج والخلي األحمر البحر ساحل شواطئ لتنظيف وفعالية النبطي
الب الط تهداف اس م يت ا كم ا٬ وحمايته ة البيئ ى عل اظ الحف ة بأهمي ال األطف ة لتوعي ات الفعالي

م التعلي وزارة ع م اون بالتع ات ي.والطالب ف اركتها مش الل خ ن م ل تعم ة الهيئ أن ى إل ار وأش
ة٬ البيئ ة حماي ي ف اهمة للمس ة٬ التطوعي ات والجه المؤسسات ث ح ى عل ة البيئ بوع أس ات فعالي
ة ثقاف يع وتوس ا٬ حمايته بل س وتعزز ة٬ البيئ دد ته تي ال المخاطر ول ح الوعي اهيم مف وترسيخ

لرؤية تحقيقًا البيئة على  .2030الحفاظ
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لتاريخ الصحفي 13/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الوطنيةعنوان المياه7خدمة:المياه بشبكات الطائف بمحافظة جديدة أحياء

الخبر الخبراألربعاء-20/03/2019-13/07/1440تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العددالكاتب 17تكرار

الوطنية بمحافظة7خدمة:المياه جديدة أحياء
المياه بشبكات  الطائف

 

 واس-الطائف
في الشرب اه مي بكات ش ال أعم ذ تنفي ة الوطني المياه شركة 7أنهت

بلغت بتكلفة الطائف بمحافظة لایر66.12أحياء  .مليون
 

ن ب د محم دس المهن ة المكرم ة مك ة بمنطق اه المي ام ع دير م وأوضح
جبرة اء أحي يخدم المشروع أن الغامدي برة1صالح برة2وج وج

ال3 والج ن فت ن ب ط ر"ومخط يم"النويش والنس اء والمليس
ور" ت"الزه بلغ بكة الش وال أط أن اً مبين ع٬70.586 بواق م٬ ك

منها2010 يستفيد عقار  .نسمة20100توصيلة
 

ة مراجع بضرورة اء األحي ك تل ي ف العمالء الغامدي المهندس ودعا
ب مكت خالل من أو بالموقع٬ خصيصًا أعد الذي العمالء خدمة مكتب
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م طلباته تقبال الس اة بالمثن ركة الش ر مق ي ف الء العم دمات خ
اريع المش ذ تنفي لون سيواص م أنه داً مؤك ة٬ المنزلي يالت للتوص
اه المي دمتي خ ة تغطي نسب ع لرف تكمالها واس ينية والتحس ة التطويري
ي ف ك وذل ا٬ ومحافظاته ة المكرم ة مك ة منطق في الصحي والصرف

المملكة رؤية ضمن المياه توزيع قطاع مبادرات  .2030إطار
 

السمو صاحب ام اهتم ة المكرم ة مك ة بمنطق اه المي ام ع دير م وثمن
ر أمي الشريفين الحرمين ادم خ مستشار الفيصل د خال األمير الملكي
سلطان ن ب در ب األمير الملكي السمو وصاحب المكرمة٬ مكة منطقة
ة البيئ ر وزي الي مع ة ومتابع ودعم ة٬ المكرم ة مك منطقة أمير نائب
دس المهن ة الوطني اه المي شركة إدارة مجلس رئيس والزراعة والمياه
د محم دس المهن ركة للش ذي التنفي رئيس وال لي٬ الفض رحمن ال د عب

 .الموكلي
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لتاريخ الصحفي 13/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الصحيعنوان والصرف المياه ضخ مشاريع في التقنيات كفاءة رفع

الخبر الخبراألربعاء-20/03/2019-13/07/1440تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد2832العددالكاتب 1تكرار

الصحي والصرف المياه ضخ مشاريع في التقنيات كفاءة  رفع

والزراعة" والمياه ورشة"البيئة  تنّظم

 

اإللكترونية سبق  الرياض-صحيفة

والزراعة والمياه البيئة وزارة المنورة-نّظمت بالمدينة للمياه العامة اإلدارة في -ممثلة
وان عن ت تح عمل ة ورش اه٬ المي ال ألعم ة الوطني الشركة ع م اون اءة"بالتع كف ع رف

الصحي والصرف المياه ضخ مشاريع في  ".التقنية
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ن ب د محم دس المهن ة٬ الوطني اه المي لشركة ذي التنفي رئيس ال عن نيابًة الورشة وافتتح
د محم ن ب الح ص دس المهن ة الوطني اه المي ركة بش غيلي التش رئيس ال ي الموكل د أحم
بن سلطان المهندس المنورة المدينة بمنطقة المياه خدمات عام مدير وبحضور الغامدي٬
اه المي لخدمات ة العام اإلدارات ي وممثل اه المي قطاع قيادات من والعديد الذبياني٬ عواد
ة ووكال ة٬ المالح اه المي ة لتحلي ة العام ة المؤسس ي ممثل ذلك وك الوزارة٬ ب اطق بالمن
ب والمكات ر٬ التطوي ات وهيئ ة٬ الملكي ات والهيئ دن٬ الم ات وأمان اولين٬ المق نيف تص
ف مختل ي ف اه المي قطاع في والعاملين المهتمين المهندسين من كبير وعدد االستشارية٬

المملكة  .مناطق
 

اون التع ك ذل أثمر حيث والخاص؛ الحكومي القطاعين بين بالتعاون العمل ورشة وتأتي
اه٬ المي ال ألعم ة الوطني والشركة ورة المن المدينة في المياه لخدمات العامة اإلدارة بين

ة المملك ة لرؤي ا وفقً تركة مش ة لرؤي الوصول كل2030عن ر لتطوي تسعى تي وال ٬
ة الوطني اريع المش اءة كف ع رف ي ف اهم تس تي ال ة المملك ي ف ة الحيوي ات المنظوم
أنشطة ي ف العالمية والبرامج الحديثة والتكنولوجيا التقنيات أحدث واستخدام واإلنتاجية٬

السعودي الهندسي الكادر وتطوير المشاريع  .تنفيذ
 

من الصحي والصرف اه المي ضخ مجاالت ي ف ول الحل دَث أح ل العم ورشةُ وناقشت
ضخ ة أنظم ي ف تخدمة المس ات التقني اءة كف ع لرف المضافة القيمة وتعظيم تعزيز خالل

ة المملك ي ف الصحي والصرف لضمان..المياه ول الحل أفضل ة لمناقش باإلضافة ذا ه
د البعي دى الم ى عل غيلية التش اليف التك ل وتقلي المصاحبة ة واألنظم المضخات استدامة
اه المي ألعمال الوطنية الشركة نفّذتها التي المملكة مشروعات على عملية لتطبيقات وفقًا

والخاص العام  .للقطاعين
 

أننا المياه٬ ألعمال الوطنية للشركة التنفيذي الرئيس نائب المصيبيح خالد المهندس وأكد
الصحي والصرف المياه ضخ مجاالت في الحيوية المشروعات ألهم كافية بدراسة قمنا
الشركة في الخبراء وتوصل عليها٬ وتشرف الشركة تنفذها التي المملكة أنحاء كافة في
ووضع ة التحتي ة البني ي ف المشروعات ك تل ذ تنفي ي ف ا تواجهن تي ال المشكالت رز ألب
الصحي والصرف المياه ضخ مجال في العالمية المعايير أفضل مستخدمين لها؛ الحلول
ين ومهندس ارين لمستش اذبين وج ة٬ العالمي ا وكاالتن خالل من متكاملة وأنظمة وبمعدات

الشركة في العاملين السعودي للشباب الخبرات لنقل  .عالميين
 

م دع ي ف ه والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ه ب وم تق ذي ال دور ال ى عل يبيح المص نى وأث
اإلدارات ع جمي ي ف ًة ممثل ذها تنفي وتسريع ة المملك ي ف للمياه التحتية البنية مشروعات
المالحة٬ اه المي ة لتحلي ة العام ة والمؤسس الوطنية٬ المياه وشركة المياه٬ لخدمات العامة
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ة والخاص ة الحكومي ات الجه ف مختل ي ف اه المي ير توف ي ف ة العامل اإلدارات ذلك وك
ذا ه م دع ي ف ن األمي ده عه ي وول ريفين الش رمين الح ادم خ ات توجيه ق وف ة؛ بالمملك
ضمت العمل ة ورش أن ًدا مؤك ات؛ واإلمكان برات والخ الحلول بأفضل الحيوي القطاع
ن المتحدثي ؤالء ه خالل من ساهمنا المملكة٬ في عاملة ووطنية ومحلية عالمية خبرات

المشاركة السعودية للكوادر والفنية الهندسية الخبرات وتوطين نقل في  .العالميين
 

التوقعات تجاوز والمهتمين المهندسين من مكثًفا حضوًرا الورشة  .وشهدت
 

وصمامات ومضخات وأنظمة تقنيات ألحدث مصّغر معرٌض الورشة هامش على وأقيم
زة لألجه المصغرة النماذج بعَض المياه ألعمال الوطنية الشركة خالله عرضت المياه٬
بأفضل ائي الم االقتصاد ى عل ود تع التي وفائدتها عملها وطرق ومميزاتها والمضخات

التشغيلية الكفاءة ورفع الالزمة الطاقة بتوفير  .النتائج
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الخبر تفاصيل

الخبر المياهعنوان منتدى في تشارك للري العامة 2019المؤسسة

الخبر الخبراألربعاء-20/03/2019-13/07/1440تاريخ للريتصنيف العامة المؤسسة أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

المياه منتدى في تشارك للري العامة  2019المؤسسة

 
 

القطان  عبدالمحسن

 األحساء

السعودي المياه منتدى في والزراعة والمياه البيئة وزارة ترة)2019(تنظم الف –10خالل
ب12 في1440رج ق ارس19-17المواف تحت2019م اض الري ت فيرمون دق بفن
مستدامة“شعار لتنمية مستدامة  .”مياه

 

ة بتجرب ف للتعري األول عودي الس اه المي دى منت ي ف ري لل ة العام ة المؤسس اركة مش أتي وت
ج وبرام ال بأعم ف والتعري ي٬ الزراع ري ال راض ألغ ددة المح اه المي تخدام اس ي ف ة المؤسس
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المملكة في  .المؤسسة
 

موضوع تحت ة علمي عمل ة بورق تشارك المؤسسة أن إلى اإلشارة المؤسسة:وتجدر ة تجرب
المجددة اه للمي اآلمن االستخدام ي ف ري لل ة The Experience of the Saudiالعام

Irrigation Organization in the Safe use of Treated Water
inم وتقديم إعداد بوطويبة.من مصاحب.عبدهللا معرض إقامة على المشاركة تشتمل  .كما
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الخبر تفاصيل

الخبر العربي»المياه«تعرفةعنوان الفرد استهالك ارتفاع من ستحد

الخبر الخبراألربعاء-20/03/2019-13/07/1440تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد19198العددالكاتب 1تكرار

العالم:»الناصر« دول أفضل من المملكة
المياه  ..بقضايا

الفرد»المياه«تعرفة استهالك ارتفاع من ستحد
 العربي

 

السابق االردني المياه وزير الناصر  حازم
 

المطيري  almoteri75@)الرياض(حازم

وع موض إن ر٬ الناص ازم ح ابق الس ي االردن اه المي ر وزي ح أوض
االقتصادية ة التنمي تدامة لالس ير كب تحدي ي العرب وطن ال ي ف المياه

أن مؤكدًا ائي14٬واالجتماعية٬ الم ر الفق خطر تحت ة عربي دولة
ى عل االقتصادية ات التبع من الكثير العربية الدول يحمل االمر وهذا

العربية الحكومات  .المواطن
 

عودي الس دى المنت امش ه ى عل حفي ص ريح تص ي ف ر الناص د وأك
أمس بقضايا)اإلثنين(للمياه الم الع ي ف الدول أفضل من المملكة إن ٬
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ة متراكم برات خ ود وج ى إل اً الفت اه٬ المي ة تحلي ة وخاص اه المي
ة تحلي مجال في لديها المتوفرة التقنيات لمعرفة العالم جذب استطعت
االوسط الشرق ي ف اً محوري ز مرك ة المملك ل تحت أن متوقعاً المياه٬

المياه  .لقضايا
 

ة التجرب مل ستش دى المنت ي ف يقدمها س تي ال ة الورق أن ح وأوض
ثاني هي االردن أن مبينًا المياه٬ لقطاع المستدامة التنمية في االردنية
ًا الفت اه٬ المي ن م ي االردن الفرد نصيب حيث من العالم في دولة افقر
ع م ل التعام ة ناحي ن م االردنية التجربة ورقته في سيعرض أنه إلى
ن م د الفاق ع م والتعامل ة الجوفي اه المي ن م اه للمي الجار الضخ ضبط
الصرف مياه استخدام واعادة العربي٬ الوطن في عالية ونسبته المياه

المقيدة الزراعية لألغراض التقنية بعد  .الصحي
 

غ تبل ي العرب وطن ال ي ف اه المي ن م د الفاق نسبة إن الناصر 50وقال
ن% مابي تراوح ي اً عالمي بر االك اه لمي ي العرب رد الف استهالك وأن ٬

ى200 در300إل تق ة العالمي ائيات االحص أن ى إل يراً مش تر٬ لي
بـ در تق ي العرب للفرد الطبيعي اك130االستهالك وهن ا٬ً يومي تر لي

ن م ستحد اه المي ة تعرف أن اً مبين العربي٬ الوطن في للمياه كبير فاقد
العربي الوطن في للمياه المبرر غير االستهالك  .ارتفاع
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الخبر تفاصيل

الخبر الجوف«عنوان فيديو»بيئة بصاحب السدر«تطيح بسكاكا»شجرة

الخبر الخبراألربعاء-20/03/2019-13/07/1440تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

الجوف« فيديو»بيئة بصاحب السدر«تطيح  بسكاكا»شجرة

أضرار من به تسبب ما وإصالح النظامية اإلجراءات  تطبيق

 

الرويلي|الجوف  ماجد

ن ب دهللا عب دس المهن الجوف ة بمنطق والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير أكد
وباألخص ة٬ البري ات النبات ة حال تمر مس بشكل ابع يت وزارة ال فرع أن األحمري أحمد
ع وتتاب ا مرتاديه ثرة لك األيام هذه المنطقة تحياها التي الرعوية والمناطق الربيع مناطق
والغابات المراعي أراضي في النامية والشجيرات باألشجار اإلضرار عدم كثب  .عن

ل قب ن م اعي االجتم التواصل ع مواق عبر تداوله تم ما إلى باإلشارة إنه األحمري وقال
ه توجي م ت د فق كاكا٬ س ة مدين مال ش سدر شجرة قطع بخصوص البيئيين المهتمين أحد
الف؛ المخ ة هوي د وتحدي ع الموق ى عل وف للوق ة بالمنطق وزارة ال رع بف الميدانية الفرق

المخالفة عن الناجمة األضرار وإصالح بحقه النظامية اإلجراءات تطبيق تم  .حيث
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رس وغ الطبيعي عها وض ى إل ة المخلوع الشجرة ادة إع ت تم ه أن األحمري اف وأض
الموقع بنفس أخرى  .أشجار

 

ي ف الصادر ات والغاب المراعي ام لنظ ة مخالف د تع األعمال هذه أن إلى األحمري ولفت
ي2004العام ف ة النامي والشجيرات األشجار ي ف اإلضرار حظر ى عل نص الذي ٬

والغابات المراعي  .أراضي
 

دم وع والروضات٬ ات للمنتزه اتي النب اء الغط ى عل اظ الحف الجميع ب ري األحم وأهاب
ي ف ات المخلف ي رم وعدم نظافتها على المحافظة إلى إضافة ونباتاتها٬ بأشجارها العبث
ى إل ديات٬ تع أو اوزات تج أي مشاهدة حال في الزوار ودعا لذلك٬ المخصصة األماكن

الوزارة مع التواصل خالل من عنها اإلبالغ  .سرعة
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