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السعودي12 المياه منتدى أهمية يؤكد موضوعاً
االستدامة تحقيق نحو الطريق في خطوة بوصفه

والتنموية  المائية

 

 
 واس-الرياض

مباركته الوزراء لمجلس السعودي٬ المياه منتدى في المشاركون ثمن
وان عن ل حم ذي ال دى تدامة"للمنت مس اه تدامة..مي مس ة ٬"لتنمي

بقطاع ام واالهتم دعم وال جيع للتش استمرارًا أتي ي ك ذل ه أن دين مؤك
من ض ا٬ يواجهه تي ال ديات والتح عوبات الص ع جمي ذليل وت اه المي

ة المملك رؤية دى2030مستهدفات المنت نجاح دعم ي ذي ال ر األم ٬
ودولياً محلياً المياه تحديات مواجهة في المساهمة في  .واستمراريته

 

ة أهمي دى٬ المنت خالل ت تم تي ال ات والمناقش ل العم أوراق دت وأك
والتنموية12 المائية االستدامة تحديات لمواجهة  .موضوعاً
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ة اللجن س رئي اه٬ للمي ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي ن وبي
ة أهمي أكد المنتدى أن السبيعي٬ فيصل الدكتور للمنتدى 12التنفيذية

مان لض ديثها وتح تراتيجيات االس ط خط ذ تنفي ملت ش وعا٬ً موض
ذي ال ير الكب دور وال ه٬ خدمات ودة ج ين وتحس اه المي اع قط تدامة اس
اه المي اع قط ر تطوي اريع مش ي ف تثمار لالس اص الخ اع القط ه يلعب
ز وتعزي ل٬ والنق ة والمعالج اج واإلنت داد اإلم دمات خ يص وتخص
تدامة اس لضمان ة المائي ات والسياس للتشريعات االستراتيجي دور ال
ادة وزي اريع المش ات متطلب وطين ت ى إل افة إض ة٬ والتنمي اه المي
د تحدي ى عل والعمل الخاص٬ القطاع ع م اون بالتع ي المحل المحتوى
قطاع ودعم وطين لت السعودية الجامعات من المطلوبة التخصصات

 .المياه
 

أيضًا المنتدى عليها ركز التي المواضيع من أن إلى السبيعي :وأشار
ن م اع القط اج الحتي ات الجامع ات مخرج ة مواءم ة مراجع ة أهمي
ة الطريق تخدام واس ددة المج اه المي ن م تفادة واالس ري٬ البش ادر الك
ة٬ الطاق اءة كف ع ورف ة الحديث ات التقني ل بأفض ة للمعالج بة المناس
ا٬ وتوطينه ة الناجح ة الدولي برات والخ ارب التج ن م تفادة واالس
ع ورف اه المي ادر مص ة تنمي ي ف دة الواع ارات االبتك ن م تفادة واالس
ات تقني واستخدام الجوانب٬ جميع في واستخداماتها المياه إنتاج كفاءة
ات الجه ن بي اون التع ز وتعزي والتوزيع٬ المياه إمداد سلسلة في ذكية
ة وأهمي ة٬ المائي تدامة االس ديات تح ى عل ب للتغل ة البحثي ز والمراك
اه المي تدامة اس ز لتعزي ة المجتمعي اركة والمش يد والترش ة التوعي
اءات اللق عقد في االستمرار إلى الدعوة إلى إضافة عليها٬ والمحافظة
كل من مارس شهر في السعودي المياه منتديات سلسلة تحت السنوية

 .عام
 

ات وحلق ة العلمي الجلسات ن م دد بع دى المنت ن م األخير اليوم وحفل
تناولت حيث واستدامته٬ تطويره وكيفية المياه بقطاع المتعلقة النقاش

وع موض ابعة الس ة اه"الجلس المي داد إم لة سلس ي ف ة ذكي ات تقني
داد"والتوزيع اإلم سالسل مواضيع ن بي ا م األطروحات وتنوعت ٬

الذكي م والتحك ع التوزي ق وتطبي اه٬ المي تحلية وتقنيات صناعات في
غيل تش ي ف ة الذكي ات التقني ق تطبي ات عقب ي وتخط اه٬ المي بكات بش
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والتحكم المراقبة في حديثة تقنيات واستخدام وتطوير المياه٬  .قطاع
 

ة العام المؤسسة ي ف والصيانة غيل للتش افظ المح ب نائ تحدث ث حي
من المؤسسة إنتاج عن الزويد٬ هللا عبد المهندس المالحة المياه لتحلية

غ بل ذي وال المحالة٬ م5.6المياه ون خالل3ملي من محطة٬33
بر ع اه المي ل ة6تنق المؤسس أن ى إل يرًا مش ة٬ رئيس ل نق وط خط

المحالة اه للمي ج منت أكبر لكونها العالمية غينيس شهادة على حصلت
ت بلغ ة عملي برة خ ديها ل ة المؤسس أن اً مبين الم٬ الع ي نة45٬ف س

ؤمِّن%70وتغطي وت اه٬ المي ن م المملكة احتياج من%99من
المقدسة المشاعر في المحالة  .المياه

 

دس المهن ة الوطني اه المي ركة لش التشغيلي رئيس ال اقش ن ه جانب ن م
بكات ش ي ف ذكي ال م والتحك ة الذكي ات التقني ق تطبي دي٬ الغام صالح
ع الوض م بتقيي اً حالي وم تق ركة الش أن ى إل ار وأش ع٬ والتوزي اه المي
إصالحها٬ على والعمل الفجوات وتحديد المياه٬ توزيع لقطاع الحالي
اس٬ للقي رات ومؤش دى الم ة طويل تقبلية مس ط خط ع وض بر ع

متقدمة مياه توزيع شبكات إلى  .للوصول
 

دادات بالع تبدالها واس الذكية العدادات بتوزيع بدأت الشركة بأن وأفاد
المملكة في يوجد أنه إلى مشيرًا يجري2القديمة٬ اه مي داد ع مليون

د يزي ما إلى وصل اآلن حتى المستبدل العدد أن مبينًا حاليا٬ً استبدالها
ام الع ة نهاي ع م ك ذل ن م اء االنته ع المتوق من وأنه عداد٬ مليون عن

2019. 
 

برنامج على الضوء الغامدي ثالث)SMART HAJJ(وسلط ذ من الشركة ه ب وم تق والذي ٬
أفضل جائزة ى عل للحصول ه أهل ا م وهو ه كفاءت البرنامج أثبت حيث الحج٬ موسم في سنوات

للعام العالم في ذكي  .م2018مشروع
 

السلطان٬ سلطان دكتور ال ان الياب ي ف أكيتا مقاطعة جامعة في والمشاريع البحوث أستاذ وتحدث
استخدام ضرورة على وشدد والتحكم٬ المراقبة في الحديثة التقنيات واستخدام تطوير أهمية عن
ة المراقب ة عملي ي ف ية٬ األرض د الرص ات ومحط ار طي دون ب ائرات والط ناعية الص ار األقم
دول من عدد في كفاءته أثبت ذلك أن إلى مشيرًا المملكة٬ في وزراعي مائي مجال ألي والتحكم

 .العالم
 

وان بعن ة الثاني اش النق ة حلق اءت اه"وج والمي ع الخيري"المجتم امج بالبرن ف التعري ت وتناول ٬
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الماء يوسف)سقاية(لسقيا المهندس والزراعة والمياه البيئة وزارة في البرنامج مدير قدَّم حيث
في زال ا م وأنه والتشغيلية٬ المستقبلية وخططه وحوكمته البرنامج أهداف عن عرضًا الغامدي٬
ع جمي مع اون بالتع المستقبل ي ف يرة كب بصمة ه ل سيكون امج البرن هذا بأن واعدًا البداية٬ طور

المختلفة والقطاعات واالقتصادية الخيرية  .المؤسسات
البيشي٬ هللا عبد المهندس الوطنية المياه شركة في بالعمالء للعناية الرئيس نائب تحدث جانبه من
الشركة أن ى إل مشيرًا المجتمع٬ في استخدامه ترشيد ثقافة وتعزيز المياه على الحفاظ أهمية عن
وم تق الشركة أن ى إل ًا الفت ك٬ ذل ي ف ة التوعوي ادرات والمب والحمالت ات الفعالي ن م بعدد قامت
اض٬ الري ة مدين مساجد من عدد ي ف الترشيد ة تجرب بتطبيق األوقاف وزارة مع بالتعاون حاليًا
من المياه استخدام في وفرة تحقيق إلى سيؤدي ذلك أن متوقعًا الترشيد٬ أدوات تركيب خالل من

 %.40إلى30%

 
وان بعن فجاءت واألخيرة الثالثة النقاش حلقة استدامة"وأما ي ف ة البحثي ات والجه المراكز دور

اه"المياه المي بدراسة متخصصة أبحاث كراسي إيجاد في السعودية الجامعات جهود وتناولت ٬
ول والحل اكل والمش اه المي اع بقط ة المتخصص ة العلمي اث األبح دار وإص ة٬ والجوفي طحية الس
ضعف منها تي وال البحث ة عملي تعترض التي الصعوبات وأهم واستدامته٬ القطاع هذا لتطوير
ادة وزي تواصل٬ وات قن إنشاء وضرورة ة٬ الحكومي والقطاعات ة البحثي ات الجه ن بي التواصل

العلمية واللقاءات المؤتمرات إقامة طريق عن المياه بقطاع المهتمين بين العلمي  .التواصل
 

ن والدوليي المحليين والخبراء المياه قطاع قادة اللتقاء منصة يعد السعودي٬ المياه منتدى أن يُذكر
ة المتمثل ة العالق ذات الجهات ع م اه٬ المي قطاع في والباحثين والعلماء والمستثمرين والمطورين
اه المي ركة وش ة٬ المالح اه المي ة لتحلي ة العام ة والمؤسس ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ي ف
قطاع خارج من شركاء إلى إضافة للري٬ العامة والمؤسسة والكهرباء٬ الماء وشركة الوطنية٬
الحلول أفضل إلى الوصول في الناجحة وممارساتهم خبراتهم خالصة لتقديم ودوليّا٬ً محليًّا المياه
إضافة ة٬ المملك احتياجات مع ق تتواف اه مي مشاريع ر وتطوي المياه٬ قطاع تواجه التي للتحديات
اص الخ اع القط جيع وتش وي الحي اع القط ذا ه ر لتطوي تثمارية االس رص الف ن م تفادة االس ى إل

تطويره في للمساهمة والدولي  .المحلي
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الخبر تفاصيل

الخبر السعوديعنوان المياه منتدى في استدامتها:مشاركون مشروع في وجادة المياه إنتاج مشاريع في رائدة المملكة

الخبر الخبرالخميس-21/03/2019-14/07/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

السعودي المياه منتدى في مشاريع:مشاركون في رائدة المملكة
استدامتها مشروع في وجادة المياه  إنتاج

 

 واس-الرياض
العنزي:إعداد مشاري الماجد٬ عبدالملك الحسن٬  محمد

الوحيمر:تصوير  فيصل
السعودي المياه منتدى في المشاركين من عدد مستدامة"اتفق تدامة..مياه مس ة "لتنمي

اه المي تدامة اس هدف ق تحقي على المملكة قدرة على السعودية٬ األنباء لوكالة حديث في
اه٬ المي ة وتحلي اج انت محال ي ف ود لعق دت امت برة خ ل بفض ه٬ إلي ع وتتطل تنشده ذي ال
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حراوية الص اريس التض روف ظ ى عل ًة متغلب كانية الس ات التجمع ف لمختل الها وإيص
ي الت ود الجه ضمن يأتي الذي المنتدى إلى النظر الفتين األميال٬ آالف قاطعًة والجبيلة٬
ة المملك ة رؤي أهداف في جاء ما لتنفيذ سعيها في والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة تبذلها

2030. 

رق بالش اه المي دى منت س ومؤس رئيس بق األس ي األردن ري وال اه المي ر وزي ف ووص
الناصر حازم الدكتور السعودي"األوسط المياه وجوانب"منتدى لعوامل جدا٬ً بالمتميز

جميع تشهده الذي والدؤوب الكبير للعمل مواكباً جاء إذ إقامته٬ توقيت أهمها من عديدة٬
اة الحي شؤون ف مختل ي وف ة٬ واألهلي ا منه ة العام ة المملك ي ف االقتصادية(القطاعات

ية والسياس ة واالجتماعي ة داف)والثقافي أه ق للتحقي يرة كب ات تطلع ن م ا يرافقه ا وم ٬
ة المملك رؤية في دقيقة بصورة مفصلة جاءت ضخمة أن2030تنموية ى إل يراً مش ٬

ملحة بصورة تدعي تس تي ال ع أجم الم وبالع بالمملكة المياه قطاع يعيشها التي التحديات
وة وق بصالبة ديات التح ذه ه ة ومواجه معالجة أنها ش ن م بل وس ات آلي ة ومناقش بحث
د بالتحدي و وه مستدامة٬ تنمية ضمان على القادرة المائية االستدامة تحقيق عبر وتمكن٬
ة والثقافي تثمارية واالس ة التقني الجوانب جميع من له وتطرق بل المنتدى٬ عليه ركز ما
ذا ه ات وفعالي ال أعم الل خ ة المتناول اور المح ي ف حاً واض دى ب ذي ال ة٬ واالجتماعي

والمهم بالرائد وصفه يستحق الذي  .الحدث

دى٬ المنت ذا ه ة إلقام ة المبذول ا جهوده توجت والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة أن وأكد
اً إقليمي ة النخب ين والمتخصص براء الخ من ض نفون يص اركين مش وة ودع افة باستض
تعكس المنتدى هذا تنظيم في جلية ظهرت التي والتمكن الخبرة أن على مشدّداً وعالميا٬ً
دول ة قائم رأس ى عل يضعها ونهضة تطور من السعودية العربية المملكة به تتمتع ما
ي الت والجودة درة الق دى وم ا٬ وتقنياته المالحة اه المي ة تحلي ات بعملي ق يتعل ا فيم العالم
ك ذل ن وم م٬ المه وي الحي اع القط ذا ه ي ف ة العامل عودية الس ركات الش ا تمتلكه ت بات

أعمالها في المستخدمة  .التقنيات

وورش ة العلمي ات الجلس اقي وب ا به شارك تي ال الجلسة ى إل الناصر دكتور ال وأشار
ة وجدي ة٬ عالي فافية بش ل الخل امن ومك ديات التح ت تناول تي ال ية النقاش والحلقات العمل
المنشودة األهداف تحقيق في ستسهم وشاملة ومتميزة خالقة أفكار عبر معها٬  .التعاطي

ركة ش ي ف ال واألعم ي المحل وى المحت ر تطوي دة وح س رئي رق تط ب نائ ه جهت ن م
ابك( ي)س العلم امج البرن من ض ها ترأس تي ال ة العلمي ة للجلس ى موس ؤاد ف دس المهن

رؤية أوردته ما وفق التقنيات٬ وتوطين المحلي المحتوى محور على وركزت للمنتدى٬
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ومن2030المملكة ة الحيوي القطاعات ه ب ت حظي ذي ال والتركيز باالهتمام منوهاً ٬
ي المحل وى المحت ي ف العناصر م أه ضمّت الجلسة أن إلى مشيراً المياه٬ قطاع أبرزها
ي ف ت وتمثل أن٬ الش ذا به ة المعني ات الجه م وأه ة٬ المملك ي ف اه المي اع لقط بة بالنس
برات خ م بحك و٬ أرامك وشركة ة الوطني اه المي وشركة اه المي ة لتحلي ة العام ة المؤسس
ه في راعت ة٬ طويل عقود منذ ومستمر ودؤوب مميز عمٍل عبر تراكمت وعميقة طويلة
ذا ه ي ف ل العم ومواصلة ا٬ اكتفاءه في أسهم ما برنامجها٬ في التوطين عمليات بأهمية
دريب٬ الت ات عملي ى عل ل العم ومواصلة ة٬ العامل ة الوطني وادر الك بتأهيل الخصوص
يشهدها تئ ف ا م تي ال ة التكنلوجي رات والطف ة الحديث ات التقني ع م ة متوازي مضت التي

 .القطاع

دهللا عب ة الدولي ارات لالستش ران العم لشركة التنفيذي والرئيس المؤسس قال جانبه من
ز الركائ د اح ل يمث دى المنت أن السعودية اء األنب ة وكال ى عل يفاً ض حل ذي ال ران العم

المواطن ورفاهية المملكة اقتصاد في  .المهمة

يما الس ة المملك اطق من وم عم ي ف اه المي اع انقط دم ع ى عل ة حريص ة الدول أن ان وأب
اه المي اع قط ي ف ين المتخصص ى عل م يحت ا م ذا وه الصحراوية٬ ة البيئ ذات اطق المن
ة األهمي عار استش ام ع بشكل ع المجتم وعلى وحثيث أكبر بشكل العمل خاصة بصورة
يدة الرش القيادة أولته الذي البالغ واالهتمام الكبير الحرص استدعت التي للمياه القصوى
والخاص ام الع القطاعين ن بي اون التع ز لتعزي دف يه دى المنت أن ًدا مؤك اه٬ المي لقطاع

المائية االستدامة لتحقيق تكاملي  .وبدور

ل عم ة ورق ي القريش د خال دس المهن اء والكهرب اه المي ركة لش ذي التنفي رئيس ال ّد وع
لشركة تراتيجية اس ى عل ا فيه الضوء سلط الجديدة للمشاريع المياه قطاع في االستثمار

ة رؤي األهداف إلى للوصول المياه وتحلية الصرف ومشاريع دا2030ًوالخطط مؤك ٬
اه المي ة وتحلي الصرف ة معالج ن لتمكي الخاص اع القط ع م تثمار االس ة أهمي القريشي

التكلفة وتقليل االستدامة ورفع آمنة مياه  .لتوفير
 

ه حديث في الضوء الموكلي محمد المهندس الوطنية المياه لشركة التنفيذي الرئيس وسلّط
البرنامج"واس"لـ ضمن نقاشية حلقة في مشاركته خالل قدمها التي العمل ورقة على

عنوان لها واختار للمنتدى٬ ي"العلمي ف الخاص القطاع اركة لمش االستثمارية الفرص
المياه اه"توزيع للمي الوطنية االستراتيجية أولتها التي الجوانب من مهم جانب بوصفها ٬

ات العقب ذليل بت ق يتعل ا فيم تثمار االس ه يلعب ذي ال المحوري للدور نظراً كبيرا٬ً اهتماماً
دى بم األمر هذا رابطاً المائية٬ االستدامة تحقيق تعطل أو تمنع التي التحديات ومواجهة
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ة فاعل اركة ومش املي تك ل لعم ب المتطل ائي٬ الم اع القط ي ف تثمار االس ودة وج ة متان
أن داً مؤك اه٬ المي قطاع ي ف ل بالعم ن المعنيي والحكومي٬ األهلي القطاعين بين وحقيقية
أرض ى عل ة اإليجابي ائج النت ورت بل أنها ش ن م اعين٬ القط ن بي اون تع راكة ش اد إيج
اً متطرق ا٬ خالله ن م ديات التح ة مواجه ن يمك ة٬ ناجع ول حل اد بإيج اح والنج ع٬ الواق
وجودة أقل بتكلفة المياه توفير ضمنها ومن منها الصدد٬ هذا في ناجحة وتجارب ألمثلة

المملكة رؤية أهداف إلى للوصول والخصخصة  .2030عالية

ماه أس ا م ى إل ار اج(وأش اإلنت اءة بل)كف الس اد إيج ى عل تراتيجية االس زت رك إذ ٬
الل خ من ك وذل ة٬ المملك اطق من ف مختل ي ف اءة٬ الكف ك تل ين بتحس ة الكفيل ات واآللي
اءة بالكف ع يتمت اج إلنت الضامنة العناصر لجميع والتطويرية التأهيلية بالبرامج االستعانة

 .العالية

اه المي ة لتحلي ة العام ة المؤسس ة التحلي ات وتقني األبحاث د بمعه الخبير تناول جهته من
ات واآللي اميم التص دث أح ل عم ة ورش ي ف كوف فوتش والي نيك دس المهن ة المالح
أحدث ى عل ا فيه الضؤء لط س اور مح دة ع بر ع باالغشية٬ التحلية لمحطات التشغيلية
ة٬ عالي جودة ق لتحقي وصيانتها اة المي ة تحلي محطات وتطوير المياة تحلية في التقنيات
يسهل ذي ال ر االم المالحة المياة تحلية تكلفة تقليل في الجديدة التقنيات قدرة إلى مشيراً

القطاع هذا في والمنافسة لالستثمار ومشجع العالم دول مختلف في منها  .االسفادة

اه المي لشؤون الوزارة وكالة في اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج الفني الرئيس أكد بدوره
اه٬ المي دى ومنت اإلنمائي المتحدة األمم برنامج بين التوافق أن كيلر٬ مارتن البروفيسور
دة المتح م األم امج برن ع م والزراعة والمياه البيئة وزارة بين اتفاقية طريق عن انطلق
األنشطة جميع في قدماً للمضي العاملة القوى توفير إلى البرنامج يهدف حيث اإلنمائي٬
تقييم للمشروع٬ الرئيسية الموضوعات من العديد ولدينا حاليا٬ً الوزارة عليها تعمل التي
ة المائي وارد الم ادارة دينا ل ا كم ددة٬ المتج اه والمي السطحية اه المي تقييم الجوفية٬ المياه
ي ف اه المي إدارة ى إل إضافًة المخاطر٬ تقييم مثل الفرعية المواضيع وبعض والتخطيط٬

والعرض  .الطلب

ية الرئيس األهداف أحد يمثل للمياه وطنية بيانات قاعدة إنشاء أن كيلر البروفيسور وأفاد
اه المي ة مراقب ة وغرف اه٬ المي ات ودراس وث لبح ني وط ز مرك اء وإنش ٬ امج٬ للبرن
أن و ه ائي٬ االنم دة المتح م األم امج وبرن ر المؤتم ن بي ة العالق أن إلى مشيراً الوطنية٬
ذا ه داد إع ي ف اعدة بالمس اآلن ون يقوم امج البرن ل قب ن م وظيفهم ت تم الذين األشخاص

المؤتمر مواضيع تحديد إلى تنظيم من  .المؤتمر
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أن ائي اإلنم دة المتح م األم امج لبرن ني الف رئيس ال د أك ة عام ورة بص دى المنت ن وع
خالل ث الحثي سعيها إلى استناداً تحديدا٬ً السعودية العربية للمملكة الكثير يعني المنتدى

ة المملك ة رؤي منتها تض ة تنموي داف أه ق لتحقي ية الماض ة القريب نوات 2030٬الس
ستشكل تي ال ة٬ الطموح ة الرؤي ذه ه ي ف المستهدفات أهم أحد واستدامتها المياه وتشكل
ن بي ا مكانته ز تعزي ى إل ع تتطل تي ال ة الدول هذه لدى المستويات جميع على كبيراً فارقاً
أن٬ الش ذا ه ي ف اه المي لقطاع م المه دور بال منوهاً وسياسيا٬ً وثقافياً اقتصادياً العالم دول
تدامة اس ضمان ينبغي تي وال اة٬ الحي ي ف ب الجوان د بعدي المباشر ارتباطه ى عل عطفاً
ة الرفاهي ع والمجتم رد للف يضمن بما يمكن٬ ما أفضل إلى الجوانب بتلك للوصول مائية
ذا ه ي ف اه المي اع قط ي ف والمختصون براء الخ اع اجتم أن داً مؤك واالستقرار٬ واألمن
اً حدث ل يمث الطموحات٬ ق لتحقي ارهم وأفك م رؤاه ديم وتق م٬ بينه ا فيم ة للمناقش المنتدى

أجمع للبشرية الحياة ظروف لتحسين فرصة فهو فحسب٬ محلياً ليس مهماً  .عالمياً

ذي ال الحضور أن القريشي خالد الدكتور المياه لشراكات التنفيذي الرئيس نّوه جهته من
وأن يما الس ه٬ أعمال دأ تب أن ل قب تى ح النجاح يمنحه له٬ األول اليوم منذ المنتدى شهده
براء خ خالل من ه٬ في يطرح ا مم تفادة االس ن م والحرص الرغبة دليل الحضور هذا
ذا ه وم وهم قضايا م أه اقش تن اور مح خالل من عموما٬ً المياه قطاع في ومتخصصين
ة مظل ت تح واالقتصادي العلمي ع التجم ذا ه ل مث رار تك عب يص إذ وي٬ الحي القطاع
ة ونوعي يفة المستض ة والدول ت التوقي ث حي ن م اح٬ النج ات مقوم ا فيه ر تتواف دة واح
ي٬ العلم امج البرن ة نهاي تى ح تراجع ت م ل الحضور كثافة أن مؤكداً المطروحة٬ القضايا

أيضًا وريادة نجاح دليل  .وهذا

معالجة لمشروعات ا طرحه المنتظر تثمارية االس رص الف ى إل اه االنتب القريشي ولفت
لعام المملكة في المياه تثمرين,2020و2019وتحلية للمس بة بالنس أهميتها ومدى

ي ف اركة المش ات الجه ى إل يراً مش ا٬ً وعالم اً محلي القطاع ذا ه ي ف باالستثمار المهتمين
المصاحب  .المعرض

 

دس المهن ة المالح اه المي لتحلية العامة بالمؤسسة والتطوير للتخطيط المحافظ نائب وأكد
اج إنت ال أعم مستوى ى عل المياه قطاع أعمال طبيعة أن العبدالكريم٬ إبراهيم بن عبدهللا
٬ ة المملك احة مس ى عل رة النتش ر والهج رى والق دن الم ى إل ا نقله ات عملي أو اه٬ المي

ذلك بعد  .التوزيع
 

ومدى اه٬ المي قطاع أعمال في الخاص القطاع مشاركة إلى العبدالكريم المهندس وأشار
سوق اد وإيج ب٬ الطل تلبية فرص وزيادة الكفاءة٬ رفع في بها يسهم التي الكبيرة الفائدة
أن ًا ومبين ية٬ الماض ترة الف الل خ ة المنظوم ذه به ت تكفل ة الحكوم أن دًا موك اه٬ للمي
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ح يفت ة قائم محطات أو ٬ نى تب دة جدي محطات وهي منفصلة قسمين إلى ينقسم اإلنتاج
فيها الخاص القطاع لمشاركة  .المجال

 

من حالياً عليها العمل يجري مهمة خطوة المياه قطاع في الخصخصة عمليات أن وأبان
معالي برئاسة إشرافية لجنة باهتمام العمل ويتابع والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة خالل
الوطني٬ التخصيص ز ومرك ة المالي وزارة وعضوية ٬ والزراعة والمياه البيئة وزير

والتنمية االقتصادية الشؤون لمجلس ورفعها الفرق أعمال  .لمتابعة
 

المحافظ نائب "وقال شركات: برى وك ٬ اه المي صناع أمبر تجمع تظاهرة المنتدى إن
ة الطالب ات الجه ام أم وح مفت وي ق ال المج ذا ه وأن ٬ رض المع ي ف ودة موج ة التحلي

للخدمة المقدمة أو  ".للخدمة
 

ن ب دهللا عب دكتور ال ة والطاق اء للم ي البوان ركة لش ذي التنفي رئيس ال د أك ة جهت ن م
ع يجم ه والن ط فق اه المي اع بقط اختص ه الن مميز المنتدى هذا انه الشيخ آل عبدالعزيز

المياه قطاع مسؤولية عليهما تقع اللذان والخاص العام  .القطاعين
 

ي ف اساسي دوره ان يخ الش آل دالعزيز عب ن ب دهللا عب دكتور ال ن بي المواطن دور وعن
دف ته تي ال قطرة منصة اطالق م ت ك ذل والجل االول المستفيد انه حيث المياه ترشيد

الماء استعمال تجاه الوعي  .لرفع
 

ان دي الغام الح ص دس المهن ة الوطني اه المي ركة لش غيلي التش رئيس ال د أك ه جهت ن م
تراتيجية االس الخطة ى عل وللتعرف واالراء برات الخ ادل لتب د جي ان مك د يع دى المنت

القطاع في المتاحة واالستثمارات  .للمملكة
 

ط الخط ى عل ع الجمي الع الط دف يه دى المنت ان دي الغام الح ص دس المهن اف واض
تراتيجية اس ذ لتنفي ة الوطني اه المي وشركة الوزارة تعراض2030واستراتيجيات واس

ة العالمي ركات الش ع م برات الخ ادل لتب ة وفرص اص الخ اع للقط ة المتاح رص الف
بالمحافظه اشراكهم خالل من واطنين الم وعي ى عل اً مراهن ٬ دى المنت ي ف المشاركة

الماء نعمة  .على
 

ان دي الغام الح ص دس المهن ة الوطني اه المي ركة لش غيلي التش رئيس ال د أك ه جهت ن م
تراتيجية االس الخطة ى عل وللتعرف واالراء برات الخ ادل لتب د جي ان مك د يع دى المنت

القطاع في المتاحة واالستثمارات  .للمملكة
 

دكتور ال الشورى س بمجل والزراعة ة والبيئ اه المي ة لجن عضو ال ق أخرى ة جه من
اع القط ه ب ر يم ت وق ي ف أتي ي عودي الس اه المي دى منت ان ديس الكري عد س ور منص
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ة المملك ة رؤي ق لتحقي ديات التح مناقشة الى المنتدى هذا ويهدف عدة 2030بتحديات
المياه قطاع يخص  .فيما

 

ات السياس و اه للمي ة الوطني تراتيجية االس ة لمناقش دف يه دى المنت أن اف وأض
اع للقط ة المتاح رص الف و اه المي تدامة اس ى عل ة المحافظ ي ف ا ودوره ريعات والتش

المملكة رؤية تحقيق في يساهم مما  .الخاص
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لتاريخ الصحفي 14/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر منعنوان السعودي40أكثر المياه منتدى معرض في بمثالية نفسها تقدم وعالمية محلية شركة

الخبر الخبرالخميس-21/03/2019-14/07/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

من معرض40أكثر في بمثالية نفسها تقدم وعالمية محلية شركة
السعودي المياه  منتدى

 

النفيسة:إعداد السفاعي-نايف  صالح

الوحيمر:تصوير  فيصل

اءات اإلنش ال وأعم ا وتوزيعه ا وإنتاجه اه٬ المي ة تحلي ال مج ي ف ة الحديث ة التقني ائل وس ت واكب
دمتها ق ارات٬التي واالستش اث واألبح ات الدراس ن ع الً الري٬فض ة ة40وأنظم محلي ركة ش

ا قطعته تي ال ة المتقدم ل المراح عودي٬ الس اه المي دى لمنت احب المص رض المع الل خ ة وعالمي
المشاركة ات الجه حرصت ذا ل ٬ ود عق ثالثة من أكثر منذ المياه وإنتاج تحلية مجال في المملكة
روعات المش ة ونوعي تقبلية المس ات التطلع توى مس وازي ي ا بم ارات االبتك دث أح ديم تق ى عل

المياه مجال في  .الوطنية
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وأن ٬خاصة القطاع ع واق ة معرف المشاركين ى عل حتمت اه المي اج إنت قطاع في المملكة تجربة
د وتولي المحاله اه المي اج إنت في والغربية الشرقية سواحلها طول على الممتدة المتراكمة الخبرات
دن الم ي ف كانية الس ات للتجمع والً وص ال والجب حاري الص برت ع تي ال دات الطاقة٬والتمدي
اد ألبع اركات المش ة طبيع الءم تت أن ٬فرضت ا وغيره اه المي حجز روعات ومش والمحافظات
براء الخ ن م ير كث اه انتب ت لف ي ف هم أس ا م و وه ة٬ الخدم ة ونوعي ول الحل ي ف دوى ج ثر أك
محاور خالل من دين مؤك الميين٬ الع دى المنت ضيوف من السيما دى المنت ذا ه ي ف المشاركين
تثمارية اس ات وكيان شركات ام قي ا عنه تمخض ا وم ة المملك ة تجرب حجم داخالتهم وم دى المنت
ك تل ا فيه ا بم ة٬ التقني ول الحل ةً مقدم اً عالمي اه المي اع قط واق أس ي ف ا مثيالته افس تن عودية٬ س

العالمية التجارب أمام حاضرًا رقمًا وباتت والحديثة٬ المعقدة  .التقنيات
 

اه للمي ة والزراع اة والمي ة البيئ وزارة ة وكال ي ف والمستشار للمنتدى التنظيمية اللجنة رئيس وأفاد
مشاركة شهد المعرض أن الشيباني عبدالعزيز إلى40الدكتور ودولية٬ محلية لشركات جناحًا

ة المقدم روض الع وع تن ى إل يراً مش م٬ التنظي ي ف ركاءها وش وزارة٬ ال ات قطاع ة أجنح ب جان
ات تخصص ي ف يما ات"الس والدراس ري٬ ال ة أنظم اوالت٬ المق ع٬ التوزي ة٬ التحلي اج٬ اإلنت
واالستشارات  ".واألبحاث

 

االجتماعات د عق اح أت األول لمسارين٬ المعرض تخصيص إلى االنتباه الشيباني الدكتور ولفت
ص خص ا فيم ات٬ االتفاقي ن م د العدي هد ش إذ ات٬ االتفاقي رام وإب تثمرين٬ المس اركين المش ن بي

لـ اني الث اح ة"الجن التقديمي ن"العروض م ة المقدم والخدمات روض الع رح وش ديم تق اً متيح ٬
ن ع ة التقني وم للعل دالعزيز عب ك المل ة مدين ن م ة المقدم رض الع رار غ ى عل ات٬ الجه ف مختل
ي ف المطروحة العمل أوراق إلحدى معززًا جاء والذي الترشيد٬ إلدارة نظاٍم تطبيق في تجربتها
اركين٬ والمش زوار ال ال أفع وردود انطباعات ة جداري جمعت ا فيم ٬ العلمي امج البرن ات فعالي

اه المي استهالك لترشيد الوطني بالبرنامج اإلشادة على اتفقوا معالي"قطرة"الذين ه أطلق ذي ال ٬
الوصول في كبير بشكٍل يسهم أن وينتظر المنتدى٬ افتتاح حفل في والزراعة والمياه البيئة وزير
ي المعن رئيس ال دف اله ق لتحقي اً نجاح رى أخ ادرات مب ع م كل ستش يرة٬ كب دة فائئ ذات ائج لنت

المياه  .باستدامة
 

المياه مشاريع وتنمية المياه بقطاع للرقي فرصة المنتدى أن بالمعرض المشاركين من عدد وبين
خالل من الشركات ن بي ة متبادل وخبرات مكتسبة د فوائ اك هن أن دين مؤك المملكة٬ مناطق في

ة المملك ة رؤي مستهدفات أحد ق تحقي ي ف يسهم ذي ال ر األم المعرض٬ قطاع2030هذا ي ف
العالية والجودات الخدمات أفضل تقديم في المملكة بدور مشيدين  المياه٬
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الخبر عالميًا:الموكليعنوان المعدالت أعلى من المملكة في للماء الفرد استهالك

الخبر الخبرالخميس-21/03/2019-14/07/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 16تكرار

المعدالت:الموكلي أعلى من المملكة في للماء الفرد استهالك
 عالمًيا

 

 
 واس-الرياض

 
ي المدن ع المجتم ي٬ الموكل د أحم ن ب د محم دس المهن ة الوطني اه المي لشركة التنفيذي الرئيس دعا

اه المي استهالك يد لترش الوطني امج البرن ع م للتفاعل ة كاف واطنين برنامًجا"قطرة"والم و وه
ج برام د أح ه أن ا مبيًن ددة٬ متج ير غ ة وطني روة ث ا باعتباره اه المي ى عل اظ بالحف ني يع ا وطنيً

المملكة رؤية أهداف وفق المياه قطاع بتنفيذها المعني الوطني التحول  .2030مبادرات
 

ن ب دالرحمن عب دس المهن والزراعة اه والمي ة البيئ ر وزي الي مع وإطالق ة رعاي ي الموكل ن وثم
وان عن ت تح السعودي اه المي دى منت ال أعم ينه تدش الل خ رة قط امج برن الفضلي ن عبدالمحس

مستدامة" مستدامة..مياه الماضي"لتنمية األحد  .مساء
 

ي ف الم الع توى مس ى عل ة متقدم ة مرتب ة المملك الل احت ل ظ ي ف رة قط امج برن الق إط أتي وي
المائية ظروفها مع يتماشى ال الذي األمر للمياه٬ الفرد  .استهالك
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الموكلي "وقال المملكة: ي ف اه المي من رد الف استهالك متوسط وحسب263يبلغ ا٬ يومًي تًرا ل

ى إل ل يص أن قطرة امج برن الل خ ن م دين جاه ل نعم اه للمي ة الوطني ر200االستراتيجية لت
عام إلى2020بحلول خفضه على العمل في وسنستمر عام٬150 في وذلك2030لتًرا ؛

ع م اون بالتع ذ تنف تهالك٬ االس يد ترش ول وحل ة٬ والتوجيهي ة التوعوي برامج ال ن م ة حزم بر ع
الترشيد أدوات لتوفير العالقة ذات االستهالك"الجهات ترشيد اءة كف ة بطاق اعتماد تم أنه مبينًا ٬

ي الت ة٬ الهيئ من الصادرة ة الفني الالئحة حسب اييس والمق للمواصفات السعودية الهيئة قبل من
ا وفقً ة الالئح ذه ه ة قائم ي ف مولة المش ات المنتج الل خ ن م اه المي تهالك اس يد ترش ى إل دف ته
ة المعني ات الجه ل قب من المرشدة ألدوات ل الموردين وتوجيه المحددة٬ المياه استهالك لمعدالت
ر غي األدوات اف وإيق ة المملك مستوى على المحلي السوق في المعتمدة األدوات بتوفير بااللتزام

 .المرشدة
 

ة المملك ي ف اه المي تهالك اس يد لترش ني الوط امج البرن أن ن رة(وبيّ ن)قط م د الح ي ف هم سيس
لوكيات س ير تغي رورة وض يدها٬ ترش ة بأهمي ي الوع ر ونش اه٬ للمي ل األمث ير غ تخدام االس
ض بخف ابي اإليج أثير الت داث إح ي ف ال فّع ر أث ا له يكون س امج البرن أن ًدا مؤك تخداماتها٬ اس
ة٬ المائي وارد الم تدامة اس ق وتحقي ائي٬ الم ي الوع ع ورف ى إل افة إض تهالك٬ االس دالت مع

عليها والمحافظة استهالكها ترشيد عبر المائية للثروة األمثل  .واالستثمار
 

اته ومؤسس ع المجتم راد أف ع جمي ى عل ب يج ا وطنًي ا برنامًج د يع رة قط امج برن أن ح وأوض
عن ًال فض اه٬ المي ى عل اظ الحف خالل من ه مع التفاعل الخاصة أو ة الحكومي واء س ه وقطاعات

المائي الوعي ورفع السلوك تغيير  .ضرورة
 

ة المملك ي ف اه المي استهالك يد لترش ني الوط امج بالبرن ة ممثل ة الوطني اه المي شركة ى إل ار وأش
للحد"قطرة" ه تطبيق ي ف دء الب أجل من الخاصة الجهات من العديد مع اتفاقيات توقيع في نجح

أو راد األف دى ل واء س اني المب ي ف الي الع تهالكها اس ض وخف ازل٬ المن ي ف اه المي ربات تس ن م
اع ارتف باب أس م أه د أح اني المب ل داخ ربات التس أن برًا معت ة٬ الخاص أو ة الحكومي ات الجه
خالل من التسربات ة معرف يمكن أنه موضحًا الفاتورة٬ قيمة ارتفاع إلى يؤدي الذي االستهالك
ف كش ي ف ة متخصص ركات ش ى إل وء اللج أو ه٬ بنفس ل العمي ذها ينف أن ن يمك راءات إج دة ع

الهدر هذا من للتقليل  .التسربات
 

المملكة في المياه استهالك لترشيد الوطني البرنامج مع بالتفاعل المدني المجتمع الموكلي وطالب
التعهد"قطرة" دعم منصة خالل  ).www.qatrah.com(من
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الخبر تفاصيل

الخبر للبيئةعنوان صديقة عاصمة

الخبر الخبرالخميس-21/03/2019-14/07/1440تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الصويغالكاتب حمد الرصد16715العددمحمد 1تكرار

للبيئة صديقة  عاصمة
 

 

 

الصويغ:بقلم حمد  محمد

ق والمناط ادين المي ل وداخ ريعة الس رق والط ة والفرعي ية الرئيس وارع الش جير تش
المناطق ى عل السكني والزحف التصحر عوامل أدت حيث للغاية٬ حيوي أمر السكنية
درات الق عف ض ى إل ة بالنتيج ك ذل وأدى وظ٬ ملح كل بش اتي النب اء الغط ع تراج ى إل
لمان س ك المل الشريفين الحرمين ادم خ إطالق ب إعجاب ا أيم ت أعجب د وق -الطبيعية٬

هللا ة-حفظه اإلجمالي ا تكلفته غ تبل اض٬ الري ة مدين ي ف كبرى نوعية مشروعات أربعة
مل86 تش لایر٬ ار لمان«:ملي س ك المل ة حديق روع اض«و»مش الري روع مش

راء ي«و»الخض الرياض ار المس روع آرت«و»مش اض الري روع ا.»مش م ق وف
السعودية األنباء وكالة تعادة)واس(أوردت اس ي ف ابي اإليج ا أثره ا له مشاريع وهي ٬

الغطاء  .ذلك
 

ينا تدش دة عدي ات ومؤسس ركات ش حذوها ذو تح أن م أتعش ة للغاي ة طيب المشاريع ذه ه
الطموحة المملكة ة2030لرؤية الطبيعي درات الق ى عل اظ الحف ددة المتع ا بنوده ومن

ة الرؤي ك تل داف أه يحقق األمر واقع في فالتشجير اندثارها٬ عدم على والعمل بالمملكة
ة الفطري اة الحي م ودع ة البيئ ى عل للمحافظة ي الطبيع اتي النب اء الغط ة تنمي الل خ من
ة تنمي ي وه كنية٬ والس الصناعية آت والمنش ات الطرق ى عل ال الرم زحف آثار وتقليل
ي الت ة الطبيعي القدرات على الحفاظ لمبدأ تحقيقا الغطاء ذلك أهمية على حفاظا منها البد

عليها الحفاظ من  .البد
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ة الجم ده فوائ تنحصر ة المملك اطق من ي ف النباتي الغطاء استعادة من الرئيسي والهدف
إال ا تحقيقهم ن يمك ال ران واألم ة٬ المناخي األجواء وتحسين االحيائي التنوع تحسين في
ن م ير كث ي ف دة متواج ت كان تي ال األشجار واع أن تزراع اس ادة بإع االهتمام خالل من
آت المنش اء وبن ي العمران ف والزح حر التص ل قب أي نوات٬ س ل قب ة المملك اطق من
الحرارة ات درج خفض ى عل ل يعم والتشجير ة٬ المزروع األراضي ى عل الصناعية

التلوث من للحد الكربون أكسيد ثاني  .وامتصاص
 

ة الفطري اة للحي ة الطبيعي ة البيئ اد ايج رأسها ى عل يقف ة للغاي يرة كث جير التش د وفوائ
ة وحماي ة الخالب اظر المن ر نش ى عل عالوة ة٬ النقي واء األج وتأمين والمهاجرة المحلية
ى عل الحرص ف ة٬ المملك اطق من من باالنقراض المهددة الحيوانات من المتعددة األنواع
تقبل لمس ي الطبيع ئي البي وازن الت تعزيز إلى حتما يؤديان أحوالها وتحسين البيئة حماية
ة منطق هي ا بطبيعته نعلم كما والمملكة وفضله٬ هللا بإذن القادمة ألجيالنا مرسوم أفضل
ى عل ة المحافظ ن م د ب ال دة فري ات لبيئ وطن م ت الوق ذات ي ف ا ولكنه حراوية ص

 .تشجيرها
 

اة الحي جودة ى إل والوصول ة البيئي االستدامة تعزيز أيضا المتعددة التشجير فوائد ومن
ارات واالبتك ات التقني تخدام باس ة البيئ ين تحس ر عناص ن م ان حيوي ران عنص ا وهم
اظ للحف الكبري الحيوية األهداف من انطالقا يجيء الرياض تشجير ومشروع المتقدمة٬
ي ف ب يص ة المملك دن م ن م ة مدين أي ي ف ي الزراع اء فالغط ينها٬ وتحس ة البيئ ى عل
اة لحي ال المج ة وإتاح األجواء ة تنقي ى عل اإليجابي أثرها لها التي المحافظة تلك قنوات
اة الحي ى عل لبا س ر تؤث ازات غ ن م والمصانع ات المركب ن م ينبعث ما ظل في أفضل
اظ للحف ؤدي ي بالسكان المكتظة المدن في الزراعية الرقعة اتساع فإن وبالتالي الفطرية٬
ي ف بالتشجير ام فاالهتم ضارة٬ ة هوائي ات مخلف ن م يشوبها مما وخالية نقية بيئة على
أي عن اده وإبع وصحته اإلنسان سالمة ى عل اظ للحف ة وهام دة جي خطوة د يع أساسه
ا إليه تضيف ث حي دن الم ي ف ة الجمالي ا أبعاده تزريع ال رة لفك أن كما صناعي٬ ضرر
ة المهم ات الفعالي ن م ير الكث في تض تي ال ات الجمالي ن م ة مختلف ا ألوان التشجير ل بفع
ن م واء األج ة تنقي ي ف ورة المتمح ا أبعاده ا وله حية الص ا وتنميته ة البيئ ى عل اظ للحف
العاصمة في وطبيعية نظيفة بيئة ترسيخ نحو جديدة انطالقة يمثل فالمشروع الملوثات٬

المملكة مدن من غيرها وفي  .الرياض
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الخبر تفاصيل

الخبر الجديدةعنوان الرياض

الخبر الخبرالخميس-21/03/2019-14/07/1440تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

السليمانالكاتب الرصد19199العددخالد 1تكرار

الخمس  الجهات

الجديدة  الرياض

 

 

 

السليمان  خالد

األول أمس الشريفين الحرمين ادم خ ا أطلقه تي ال ة األربع المشاريع أعتبر أن أستطيع
ن ل الحياة جودة معايير تحقيق استهدفت التي فالمشاريع الجديدة٬ الرياض لهوية تجسيداً
مناطق ف مختل ن م اً مزيج وم الي كلون يش الذين العاصمة لسكان أفضل حياة بيئة تحقق
ياً ومعيش وصحياً اً اجتماعي م منه شخص كل ى عل إيجاباً ستنعكس بل وحسب٬ المملكة

ونفسياً ومناخياً  .وترفيهياً
 

الخضراء احات المس ن م رد الف نصيب رفع يستهدف الذي الخضراء الرياض مشروع
ن ى?م?.?م بة?م??إل نس ن م راء الخض احات المس ادة ى%?.?بزي %?إل

من????بحلول أكثر وزراعة ى?.?٬ عل ير كب ئي بي أثير ت له سيكون شجرة مليون
ل سيص رارة الح اض انخف دل فمع ة٬ ة٬?المدين المدين توى مس ى عل ة مئوي ة درج

ى إل ل يد??-?وسيص أكس اني ث ينخفض س ا بينم جار٬ األش ل ظ ت تح ة مئوي ة درج
إلى تصل بنسبة فسيكون%?الكربون الطاقة توفير مقدار أما ساعة???٬ جيجاوات

أي الطاقة?.?سنويا٬ إلنتاج نفظ برميل  .مليون
 

ه طول غ يبل ذي ال الرياضي المسار مشروع ة???أما نوعي إضافة ه ذات د بح و فه م٬ ك
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ف مختل ة ممارس ح يتي اة والحي ة بالحرك ابض ن ريط بش به أش يكون س ث حي ة للمدين
ي الت العصرية ارات بالمس وسيتميز الخيل ركوب إلى الدراجات ركوب من الرياضات
التنزه ب تمتاع االس ع م رة مبتك أجواء في البدنية واألنشطة الرياضة ممارسة على تحفز
ن م د الفري التصميم ذو الرياضي برج ال ه مالمح أبرز مما ولعل المقاهي٬ واستراحات
دم الق رة ك ا منه ة متنوع لرياضات ب ومالع دريب٬ للت صاالت يحتوى س ذي ال ه نوع
ي وهوك باحة والس ة والرماي لق والتس اء الم رة وك ة والمالكم لة والس ف والجول والتنس

الهوائية للدراجات ومضماراً  .الجليد٬
 

مشروع و وه سلمان٬ الملك حديقة مشروع مع أخضَر٬ بالفعل فسيكون المدينة قلب أما
مساحة على يقع المدينة٬ داخل مدينة فهو المتميزة٬ تفاصيله بكل م??مختلف ك ?ألف

أنه أي القديم المطار أرض تشكل و?كانت ة اللندني دبارك هاي ة حديق حجم 4أضعاف
ة مائي ب ومالع ة متخصص دائق ح م وسيض ورك٬ نيوي ارك ب نترال س م حج عاف أض

حدودها ضمن يقع الذي للفنون الملكي المجمع سيضم بينما ينما?ومشاتل٬ للس صاالت
و?و فنية مراكز?أكاديميات ة الحديق وستضم لألطفال٬ تعليمياً ثقافياً ومركزاً مسارح

وكذلك للفروسية٬ ومركزاً االفتراضي الواقع ومالعب المظلي كالقفز رياضية نشاطات
العمارة و والطيران والنباتات والعلوم والفضاء للفلك  .متاحف

 
الحديقة من التجارية المساحات حصة م???وستكون م???والمكتبية?ألف ف ?أل

والسكنية إلى??٬ باإلضافة سكنية٬ وحدة  .فندقاً??ألف
 

دة واح ة بجمل اختصاره تطيع أس ذي ال آرت٬ الرياض مشروع مع مسك ه:وختامها أن
ه أركان ل ك ي ف بصماتهم انون الفن ا فيه يضع وح مفت ني ف متحف إلى الرياض سيحول

 .ومساحاته
 

بالفعل تكون ال ذلك كل بعد الجديدة؟..هل  !الرياض
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الخبر تفاصيل

الخبر الخضراءعنوان الرياض

الخبر الخبرالخميس-21/03/2019-14/07/1440تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الحليانالكاتب الرصد19199العددعيسى 1تكرار

الحقيقة  بعض

الخضراء  الرياض

 
 
 
 
 
 
 

الحليان  عيسى

شراء د وبع رة٬ م ألول ك وذل اض الري ة مدين ي ف النخيل مول دخلت الماضي العام في
يارات الس ف مواق ى إل االنطالق قبل للراحة بحاجة شعرت الخاصة االحتياجات بعض
دونما الموجودة المقاهي كل مع حاولت يستقبلني٬ واحدًا مقهى أجد لم أنني إّال المجاور٬
أحمر خط هذا بأن أفادوا أنهم إالّ اآلخر٬ تلو واحداً الفلبينيين الجراسين ومع (استثناء٬

for families(ة لمدين الصعبة ة االجتماعي اة الحي ن م اء تش ا م ك ذل ى عل س وق
المملكة مدن من وغيرها  !الرياض

 
االجتماعي اح واالنفت البهجة ينقصها ان ك ن لك اييس٬ المق بكل عصرية مدينة الرياض
أمراضها ل ك ن م التعافي إلى الطريق في حالياً لكنها العامة٬ والحدائق التسلية ومرافق

المزمنة  .االجتماعية
  

 
بن سلمان الملك أطلق عندما الرياض لمدينة مشهوداً يوماً كان الماضي الثالثاء يوم

هللا-عبدالعزيز اجتماعياً-حفظه منها تتنفس التي والرئة للرياض العمر مشاريع سلة
القوالب هذه في المدينة أغرق الذي العمراني التكدس هذا ضوء في وسياحياً وبيئياً
وحجم بأهمية تليق منتزهات باعتماد للبلديات المتعاقبة اإلدارات قيام وعدم اإلسمنتية
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ألهلها الوحيد الحل هو المجاورة المدن أو البر إلى الهروب جعل مما هذا.الرياض
الحياة جودة لدعم عمالقة خطوة يشكل وإنما فحسب٬ أهلها يخدم ال العمالق المشروع
المدن أهم كإحدى القدية تلعبه سوف الذي الدور مع ويتكامل الوطنية٬ السياحة وحركة

العالم في  .الترفيهية
 

وعندها غيره٬ كان مثلما يوزع أو يخطط أن يمكن كان والحساس الهام الموقع وهذا
المكان هذا يكون أن إالّ أبى األول اإلصالح رجل أن إالّ تعوض٬ ال فرصة تضيع
عالي معلماً يقدم وأن أنفاسها٬ طوبة طوبة بناها التي المدينة منه تستمد التي الرئة

حولنا من األخرى المدن به نفاخر حضاريا٬ً  .القيمة
 

فقد وجلية٬ ظاهرة العمالقة المشاريع هذه مثل في سلمان بن محمد األمير بصمات
وذلك تقريبا٬ً االتجاهات كل وفي والعمالقة٬ الكبرى المشاريع أجواء طريقه عن دخلنا

عبدالعزيز بن سلمان الملك األول التنمية رجل من مباشر  .بتوجيه
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الخبر تفاصيل

الخبر تعقلونعنوان كنتم لو خضراء ...!الحياة

الخبر الخبرالخميس-21/03/2019-14/07/1440تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

المزهرالكاتب الرصد1894العددعبدهللا 1تكرار

تعقلون كنتم لو خضراء  ...!الحياة

 
 
 
 
 
 

المزهر  عبدهللا

ان ك األول٬ أمس مساء الحرمين خادم دشنها التي الرياض لمدينة الكبرى المشاريع في
اه٬ والمي بالخضرة هوس دي ل التشجير٬ موضوع هو ي ل بالنسبة إبهاجا األشياء أكثر

أقل بدرجة كان وإن بالطبع الحسنة  .والوجوه
 

والوجه التصحر عن وتكرارا مرارا تكلموا وكثيرون الخبر٬ هذا أبهجهم مثلي كثيرون
غريب بشكل الخضراء المساحات عنها تغيب التي المدن من وغيرها للرياض  .البشع

 
ي ف تقلصت تي ال اتي طموح من أكثر كان باألمس عنه أعلن ما أن الناس أيها والحقيقة
ي ف ة الناجي الشجيرات ترك ت أن ب ط فق م أحل ت كن ى٬ األدن دها ح ى إل يرة األخ وام األع

إال الخضراء الشجرة يرون ال الذين أولئك كل يد تكف وأن لم»حزمة«حالها٬ حطب
بعد  .تنضج

 
ي من غ بل أن د بع التخيل على قدرتي من أكثر أمر شجرة ماليين سبعة من أكثر زراعة
شجرة ألن ولكن يحدث٬ ن ل ه ألن ليس يحدث٬ لن هذا إن أقول زلت وال مبلغه٬ اليأس
ي إن جديدة٬ أمل شجرة تنمو لكي وقت إلى وأحتاج ما٬ حطاب اقتطعها داخلي في األمل
ن ميادي تنتظر ا كم ل األم شجرة و نم وأنتظر الشاحب اض الري ه وج عاناه مما أعاني
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الناظرين تسر خضراء تصبح أن  .الرياض
 

ر غي ة المعلن المشاريع في أخرى أمور استحسانهم ونال اهتمامهم أثار يكون قد آخرون
ن م ثر أك ا يحبه تي ال ياء األش ى إل ينجذب اإلنسان ولكن والخضرة٬ األشجار موضوع

أهمية أقل أنها اآلخرون ظن وإن حتى ي.غيرها٬ عن ه يقول بما اإليمان وشك على وأنا
ال ذلك ول د بع ذا ه ل تق م ل تي زوج ابقة٬ س حياة في شجرة كنت أني من الصدقاء بعض

لي بالنسبة شك محل األمر شجرة.زال ة فالزيتون الطبع ب ديح الم اب ب ن م س لي ذا وه
األخرى هي شجرة  .والحنظلة

 
أن ب أيضا م أحل ي فلعل ع متوق و ه ا مم أسرع يبدو فيما تتحقق أصبحت األحالم أن وبما
ي ويكتف هللا ه لوج ة النخل ق تعت وأن ة٬ بعناي ا زراعته تتم س تي ال جار األش ار اختي م يت

ا إنتاجه من فيها يستفاد التي واألماكن المزارع في ة٬.بوجودها جميل ليست ا ألنه س لي
بعض ألن وأيضا جميل٬ التنوع ألن ولكن للنخيل٬ مناسبا مكانا ليست الرياض ألن وال
ك ذل زال وال اض٬ الري ية ومش يتها مش يع فتض اض الري د تقل أن تحب األخرى دن الم
ي ف ارقين الغ ك أولئ ى عل ال كمث ذاكرة ال ي ف ر يم السودة ال جب ي ف ل النخي زرع الذي

الدبرة« صنعا»قلة يحسنون أنهم يظنون وهم ٬. 
 

حال أي  ..وعلى
 

ة بقي إلى العدوى تنتقل وأن أنظارنا٬ به وتسر نراه واقعا المشاريع هذه تصبح أن أتمنى
الخضراء٬ احات المس اب غي بسبب رة المبك يخوخة الش ات عالم من تعاني التي المدن
ن م د جدي ل جي يوجد وأن دنهم٬ م ة وجغرافي وتاريخ لطبيعة المدن تلك أمناء فهم وعدم

غير»الفنانين«المهندسين أخرى أشياء في الجمال يرون  .»المواعين«الذين
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الخبر تفاصيل

الخبر الكبرى«عنوان مثيالتها»المشروعات بين العاصمة تصنيف رفع في تساهم

الخبر الخبرالخميس-21/03/2019-14/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد18532العدد0الكاتب 1تكرار

الكبرى« بين»المشروعات العاصمة تصنيف رفع في تساهم
 مثيالتها

للبيئة..الرياض وصديقة  عصرية

 

العاصمة في الخضراء المساحة لزيادة المشروع  يهدف

العطوي-تبوك  نورة

دالعزيز٬ عب ن ب سلمان ك المل الشريفين الحرمين خادم ا أطلقه تي ال المشروعات ة حزم جاءت
داف أه د أح ق لتحقي لمان٬ س ن ب د محم ير األم ة برئاس برى الك روعات المش ة لجن ا عليه وم وتق

عودية الس ة ون2030رؤي لتك الم٬ الع دن م ن م ا نظيراته ن بي اض الري ة مدين نيف تص ع برف
مستدامة بيئة وذات وجميلة جاذبة حضارية واجهة  .العاصمة

 

راء الخض اض الري روع مش د روعات-ويع المش ك تل د ة–أح الرؤي داد امت ى عل د تؤك تي ال
ي ف اة للحي المدن أفضل من الرياض لتكون الحياة جودة تحقق وبرامج بخطط العمل في ومضيها
عصرية المدن ثر أك لمصاف اض الري سينقل ري التطوي المشروع هذا مثل أن شك وال العالم٬
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بة المناس ب المالع ن م واع وأن راء٬ الخض احة المس اعف ستض يرة كب دائق ح من يتض ث حي
ي يأت ا كم كانها٬ لس ودة الج ة عالي ة وترفيهي حية ص ة بيئ ر يوف ا مم ة؛ مائي يرات وبح ين للجنس
االقتصادي التطور ن بي وازن الت ق تحقي ق طري عن ومستدامة صحية ة لمدين تجسيدا المشروع

المحمية  .والبيئة
 

من المدينة في الخضراء المساحة من الفرد نصيب رفع إلى المشروع ع1.7ويهدف مرب تر م
إلى يعادل28حالي٬ بما مربعا٬ً المساحات16مترًا بة نس ادة وزي اآلن٬ عليه هي عمّا ضعفًا

ن م ة المدين ي ف ة اإلجمالي راء ى%1.5الخض إل اً ادل%9حالي يع ا ترا541ًبم كيلوم
من أكثر زراعة خالل من وذلك الرياض7مربعا٬ً أنحاء ي ف شجرة٬ ون الملي ونصف ماليين

 .كافة
 

البيئة  تحسين

د الزراعي المستشار ة.وأوضح التنموي المشروعات ة حزم ضمن من أن الفهيد محمد بن خالد
الشريفين الحرمين خادم أطلقها هللا-التي مشروع-حفظه العاصمة اض الري ر وتطوي ة لتنمي

ة نوعي ة تنموي ة نقل إحداث ى إل يهدف يزا مم ا نوعي ا بيئي مشروعا يعد الذي الخضراء الرياض
ة رؤي ع م ق يتواف ا بم الم الع عواصم ل أفض اف مص ي ف رية عص ة مدين ى إل مة العاص ل لتحوي

د2030المملكة العه ي ول سمو ة الرؤي عراب يقودها هللا-التي ة-حفظه جاذب ة مدين لتكون
لساكنيها والرفاه العيش سبل فيها  .يتوفر

 

ة:وقال مدين من تتحول بحيث الرياض أداء تحسين في المشروع هذا يساهم أن المؤمل من إنه
ومن ا فيه ة الطبيعي ات المقوم استخدام اءة كف برفع للبيئة صديقة خضراء مدينة إلى التلوث تزيد

ن م ثر أك ة بزراع راء الخض ة الرقع ادة لزي ة المعالج اه المي ن م تفادة االس ا ن7.5أهمه ماليي
يفوق ألشجار متعددة أنواع من ل75شجرة النخي ضمنها من ليس ة المحلي ة البيئ تناسب نوعا

ر األث ل وتقلي ة المدين ي ف األكسجين نسبة ع رف ي ف هللا بمشيئة ستساهم العاصمة أنحاء كافة في
ث حي حي الص الصرف اه مي تنقعات مس ى عل القضاء ي ف المساهمة ذلك وك ا به وث للتل لبي الس

من أكثر إلى المعالجة المياه استغالل معدل  .ضعفا11سيتضاعف
 

ا له تي ال ة الحيوي المنشآت من د العدي استهداف المشروع يزات مم أهم من أن إلى الفهيد وأشار
ات والجامع دارس الم الب ط ن م ئة الناش ة وخاص ع المجتم رائح ش ف بمختل ق وثي اط ارتب

منها المرافق زراعة يستهدف و9000والمشروع و6000مسجد  .جامعة64مدرسة
 

المستدامة  التنمية

من كونه في تكمن الخضراء الرياض مشروع أهمية أن حسين طارق البيئي الناشط أوضح كما
ي والت المستدامة التنمية تحقيق نحو رئيس وداعم المتكامل البيئي المردود ذات المشروعات أكبر

السعودية ة رؤي تحقيق مع حيث2030تتوافق من اعي االجتم الرخاء ات مقوم ة كاف ر ويوف
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ي االجتماع اه الرف أو حي الص ب الجان ى عل واء س يوفرها٬ س تي ال دمات الخ ائل وس دد تع
ة وظيفي فرص سيخلق ادي م ردود م ذو سيكون األشجار ماليين زراعة إن حيث واالقتصادي

بالتنمية شريك يكون ألن الخاص للقطاع الفرصة وإتاحة البطالة نسبة خفض في  .تسهم
 

ادة وزي افي والثق الصحي المستوى ع برف اة الحي جودة في تساهم الخضراء المدن أن على وأكد
دالت ار(مع األعم ط وث(متوس التل ة وإزال اخ المن ير وتغ حر التص اهرتي لظ دي التص بر ع

د فق وث التل واع أن ر أخط من ي الهوائ وث التل د يع ال المث بيل س ى عل وأشكاله٬ ه أنواع ف بمختل
بوفاة الهواء تلوث عام)9(تسبب والصين د الهن ي ف شخص آخر)2015(ماليين ق ووف
نسبة فإن إلى%7اإلحصائيات مشيرا الهواء٬ وث تل نتيجة المملكة في السكري مرضى من

والتعامل ه ب اإلضرار شأنه من ما لكل بالتصدي البيئي محيطنا سالمة في تكمن الحياة جودة إن
ة الحيوي ات بالمكون الضرر ألحقت التي الخاطئة الممارسات وتجنب التلوث بمكافحة معه األمثل
أن دا مؤك وث٬ التل خالف والعشوائي الفوضوي والرعي المحظور والصيد االحتطاب كفوضى
الشوائب من الجو وتنقية تلطيف وتحقق السلبيات هذه تالفي في األول الدور لها التشجير أعمال

المصانع عمل عن الناتجة الحمضية األمطار من والحد والمتفاعلة الذائبة  .والغازات
 

النفسية الصحة  تعزيز

أ النفسي االستشاري د أّك ه جانب ليست.من الخضراء المسطحات أن ى عل صحفان بن ي عل د
اك هن أن مضيفا والرسامين٬ للشعراء ة ملهم ا إنه ل ب فحسب٬ والنفسية الجسدية للصحة مفيدة
جار األش أثير ت درة ق د تؤك ة محكم ة عالمي ة علمي الت بمج رت ونش ت عمل وث وبح ات دراس
والتعامل ة والوظيفي األسرية ا حياتن ى عل ه بظالل ي يلق أمر وهو النفسية٬ صحتنا على والنباتات

الخضراء المسطحات ذات المدن لهذه القاطنين البشر بين  .البيني
 

من د وتزي األخيرة بالسنوات المنتشرة ة األترب ل تقل ة للمدين ة كرئ تعمل األشجار أن إلى وأشار
لإلنسان٬ التنفسي از والجه ن العي ى عل ة األترب أثير ت من ل لتقلي آخر أمر وهو ة٬ الرطوب نسبة
ويحسن للعمل م همته من د يزي المسطحات ذه ه ى عل الموظفين ب مكات ة إطالل أن ى عل مؤكدا

بالعمالء نتيجة.عالقتهم التراكمي النفسي الضغط من يخفف الخضراء الطبيعة في التأمل الن
بالمراجعين اليومي واالحتكاك  .العمل

 

علمية  دراسات

د التي.وذكر الموظفين أن نتائجها أظهرت الموظفين على أجريت دراسة هناك أن صحفان بن
ى عل اتبهم مك تطل ال ذين ال بنظرائهم ة مقارن ة إنتاجي أكثر خضراء مساحات على مكاتبهم تطل
ى المرض أن دت وج فيات المستش دي بأح ت أجري رى أخ ة دراس اك وهن راء٬ خض طحات مس
شفاء أسرع انوا ك خضراء مساحات على مطلة غرفهم وكانت جراحية لعمليات تعرضوا الذين
ي ف انوا ك ذين ال المرضى من المختلفة للمضاعفات عرضة وأقل العملية٬ بعد النقاهة مرحلة في

ات العملي ن م وع الن س لنف وا وتعرض راء خض احات مس ى عل ل تط ال رف ه.غ بقول ابع :وت
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طحات المس ثر وتك ور الزه ه في ح تتفت ذي ال الربيع ب ف تختل ا أنه د يج اس الن يات لنفس ن المتمع
اف الج يف الص ل بفص ة مقارن راء ام!الخض باالهتم يرة األخ ة الدول ات توجه أن ى عل دا مؤك

ي والت دننا م اطنين ق م ته تي ال يل التفاص أدق ب ام لالهتم ة كريم ة لفت و ه راء الخض بالمسطحات
صماء بكتل تكون ما أشبه ذه!كانت ه إال ك ذل على أدل وال رائعا سيكون لمدننا المستقبل أن إّال

ة الحبيب دينتنا بم راء الخض طحات المس ادة لزي االت الري ارات بملي ت وقع تي ال روعات المش
اض" الرياض"الري ة مدين اطني ق ى عل ة ميداني ة دراس ل لعم اض الري ة وأمان احثين الب اً داعي ٬

والمسطحات الحدائق وبقية سلمان الملك حديقة افتتاح بعد الحقا ومقارنتها اآلن نفسياتهم لمعرفة
 .الخضراء

1 
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الخبر تفاصيل

الخبر الخضراء"مشروععنوان العاصمة7.5"..الرياض أجواء تلطيف في ستُسهم شجرة ماليين

الخبر الخبرالخميس-21/03/2019-14/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2833العددالكاتب 1تكرار

الخضراء"مشروع تلطيف7.5"..الرياض في ستُسهم شجرة ماليين
العاصمة  أجواء

المعالجة للمياه جديدة شبكة إنشاء خالل من الري مياه  يوفر

 

 

حضاض  الرياض-محمد

مشروع الخضراء"يأتي ك"الرياض المل الشريفين الحرمين ادم خ أمس ه أطلق ذي ال
بـ اض الري ي ف برى ك مشروعات أربعة ضمن عبدالعزيز٬ بن لایر86٬سلمان ار ملي

السعودية للعاصمة مسبوقة غير تاريخية نوعية نقلة  .ليمثل
 

روع مش اعد الخضراء"وسيس اض ض"الري خف ي ف س٬ أم ه عن اب النق ف كش ذي ال
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تحسين ى إل وسيؤدي الصيف٬ ل فص خالل مة العاص تشهدها تي ال رارة الح درجات
ي ثان از غ ات انبعاث ن م والحد والرطوبة٬ األكسجين نسبة زيادة خالل من الهواء جودة

الغبار نسبة وتقليص الكربون٬  .أكسيد
 

زراعة على المشروع تشجير7.5ويشتمل ا منه المدينة٬ أنحاء كل في شجرة ماليين
و3330 و43حديقة٬ و1100متنزًها٬ الخضراء٬ ة األحزم ن م تر م 272كيلو

و األودية٬ من متًرا اجد16400٬كيلو المس آالف عن فضالً الطرق٬ ن م تر م و كيل
تخدم وسيس ة٬ الحكومي آت والمنش ات٬ والجامع دارس٬ ن72والم م اًرا مخت ا نوًع

العاصمة لبيئة المالئمة المحلية  .األشجار
 

مشروع يوفر أن المنتظر الخضراء"ومن بكة"الرياض ش اء إنش خالل من الري مياه
يومًيا مكعب متر مليون واحد إلى استغاللها معدل رفع في تُسهم المعالجة للمياه  .جديدة

 

مشروع الخضراء"ويعمل العاصمة٬"الرياض ي ف العمرانية التشريعات تحديث على
ة الجانبي األرصفة ى عل ًدا وتحدي ة٬ كاف ا أرجائه ي ف التشجير لتعزيز ضوابط ويضيف

المشي على تشجع مواتية بيئة توفير في يُسهم مما والشوارع؛  .للطرق
 

ى إل العاصمة ي ف الخضراء المسطحات احة مس ع رف ي ف المي الع المشروع وسيُسهم
إلى545 منها الفرد نصيب ويزيد مربًعا٬ متًرا مربًعا28كيلو  .متًرا
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الخبر تفاصيل

الخبر لألجيالعنوان مستدامة ومنفعة أعلى بجودة حياة

الخبر الخبرالخميس-21/03/2019-14/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير
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لألجيال مستدامة ومنفعة أعلى بجودة  حياة

سلمان الملك العاصمة..حديقة  رئة

 

الصحية الحياة جوانب بالمشروعات الخدمات  تعزز

الرميح-الرياض  رحاب

 
 

بن سلمان الملك الشريفين الحرمين خادم رعاها التي الجديدة للمشروعات توقع
هللا-عبدالعزيز مدينة-حفظه على كبير وسياحي ومجتمعي بيئي أثر ذات تكون أن

سيلمسون الذين لساكنيها٬ كبير ومتنفس سياحي جذب منطقة إلى وستتحول الرياض٬
البيئية المقاييس بكل عصرية مدينة وستكون الرياض٬ بمدينة الجديدة الحياة نمط تغير

الحياة جودة ومعايير  .واالجتماعية
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حضارية  واجهة

ذه ه الق إط أّن يري الجب د أحم دالرحمن عب ادي االقتص ل والمحل ب الكات ر وذك
ن الحرمي ادم خ يدي س من لة المتواص ات والتوجيه دعم ال يؤشر ة النوعي المشروعات

د العه ي ول سيدي وسمو دالعزيز عب ن ب لمان س ك المل هللا-الشريفين م ون-حفظه لتك
وذج كنم مستدامة ة نقي ة ببيئ الي مث اة حي ط نم وذات ة جاذب ارية حض ة واجه اض الري
ة رؤي تهدفات لمس دادًا امت د تع تي وال ة الغالي ا لبالدن رقة المش ورة الص س تعك المي ع

ة ل2030المملك افض ن م دة واح اض الري ون لتك اة الحي ودة ج ى عل دت أكّ ث حي ٬
ع100 مجتم اء بن إلى ووصوالً ومتطورة جميلة مكونات وذات العالم في للحياة مدينة

ناعة وص ر الحاض ي ف ًا وتنموي اديًا اقتص ًا حراك هد نش وم الي ن نح ا هن ن وم وي٬ حي
األخرى٬ للمناطق والنموذج االنطالقة هي العهد ولي سمو قال كما فالرياض للمستقبل٬

القادمة واألجيال الجيل لهذا مزدهر بشكل الصورة مستقبالً ستكتمل  .حيث
 

وظيفية  فرص

"وتابع االقتصادية٬: واألنشطة القطاعات ن م دداً ع تخدم سوف المشروعات هذه إن
ي ف ة هائل درات ق ن م القطاع ذا ه ي ف ه تخلق سوف ا وم والترفيه السياحة قطاع فهناك
ا وم المستفيدين ألذواق ا وموافقته ا وجودته ة المقدم الخدمات ة ومرون ة الجاذبي ب جان
ال لألعم وحاضنة مصاحبة اقتصادية برامج ل د وتوال وظيفية فرص من أيضاً ستوفره

والترفيه السياحة حركة ويحفز المعرفي٬ االقتصادي قيم معها ستتعاظم  ".مما
 

لإلبداع  ملتقى

"وأضاف ة: الثقافي وصورتها ة المملك ة مكان ن م زز يع سوف احف والمت ن الف اع قط
آرت" عرض"الرياض وواحة دعين والمب داع لإلب ى ملتق اض الري ة مدين تحويل إلى

ن م ثر أك ذ تنفي الل خ ن م ك وذل رية٬ العص اة والحي الة األص ن بي زج يم وح مفت ني ف
مختلف1000 ي ف ور الجمه ام أم وعالميين محليين فنانين إبداع من فني ومعلم عمل

ارض مع ن م الم الع ي ف ة العام اكن األم ن ف مشروعات بر أك كّل لتش اض٬ الري اء أرج
لقطاع إضافة والسكان٬ انين الفن ن بي التفاعل تتيح المدينة ساحات في مرموقين لفنانين

ل مث تفيدين المس ات رغب ي ف التنوع استهدف والذي جولف"الرياضة ال الروي ب "ملع
مساحة على يقام احة850الذي مس ى عل رياضي ومجمع مربع٬ متر ألف50ألف

ز ومرك د٬ والمناطي ي المظل ز القف ز مرك ي٬ االفتراض ع الواق ب ملع ع٬ مرب تر م
ة الترفيهي ق المراف ن م دد ع إلى إضافة الهوائية٬ والدراجات للجري ومسار للفروسية٬

ا بينه احة:من مس ى عل ام تق ة ترفيهي اب ألع ة ة100منطق وحديق ع٬ مرب تر م ف أل
احة مس ى عل ة المائي رج140لأللعاب وب ائلي٬ الع ه للترفي ز ومرك ع٬ مرب تر م ف أل
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المشاهدة  ".وجسر
 

واعدة  استثمارات

اد إيج تستهدف المشروعات تلك أّن إلى الجبيري دة70وأشار جدي ل عم فرصة ف أل
تثمرين المس ام أم دة واع استثمارية فرصاً ستوفر كما القطاعات٬ مختلف في للمواطنين

و بنح ا قيمته ّدر تق تثمارات اس الي بإجم ا٬ وخارجه ة المملك داخل لایر50٬من ار ملي
مل ة:تش وترفيهي ية ورياض حية وص ة وتعليمي ة ومكتبي ة وفندقي كنية س روعات مش

وتكامله٬ المحلي المحتوى من تعزز عمل ورشة الى الرياض سيحول ما وهو وتجارية
تهدفات مس ي ف األساسي الشريك الخاص القطاع يز تحف ي ف ستسهم المشروعات هذه

ة المملك ة مجال2030رؤي ي ف ك ذل ان ك سواء فاعل اجي إنت دور ن م يلعبه س ا وم
اإلجمالية كلفتها االستثمار أو الشراكة أو تشمل86التنفيذ لایر٬ حديقة"مليار مشروع

لمان س ك راء"و"المل الخض اض الري روع ي"و"مش الرياض ار المس روع "مش
آرت"و الرياض ة"مشروع عالمي مراكز تحقيق من المزيد ستخلق المعطيات هذه فكل

د المزي يفتح مما االقتصادية والمؤشرات الحياة بجودة تتعلق التي المؤشرات في متقدمة
والتنموي االقتصادي بالمشهد المتعلقة األبعاد وكافة االستثمارية اآلفاق  .من

 

الكبرى المشروعات  لجنة

وين تك أن ري الجعف ي عل ادي االقتص ل المحل برى"ورأى الك روعات المش ة "لجن
ة لمتابع نظراً ة عالي وبجودة المشروعات تنفيذ سرعة سيضمن العهد ولي سمو برئاسة
اقتصادياً ير كب أثر المشروعات هذه إلقرار أّن مبيّناً المشروعات٬ لتنفيذ اللصيقة سموه
يرة كب مجاالت ي ف تثمرين للمس متاحة ستكون كبيرة تأجيرية مساحات توفير خالل من

ددة٬ المجالومتع ي ف يرة كب تثمارات اس ذلك وك ورياضية٬ ة ترفيهي تثمارات اس ا منه
ال مج ي ف تثمارات االس ن م ير لكث ال المج تفتح وس ة٬ وجاذب يزة مم ة بني داخل الفندقي
ع تتمت ذي ال اريخي الت اإلرث لثراء المتاحف في االستثمار كذلك والمشروبات٬ األغذية
ن للزائري أو ة المملك كان لس واء س اذب ج بشكل اره إظه ى إل نحتاج والذي المملكة٬ به
يجب تي وال ة القادم ترات الف خالل ة محال ال م وجهته اض الري تكون س ذين ال والسياح
افرين المس تخدم س تي ال اض الري ار لمط تيعابية االس درة الق ادة زي ة القادم ترة الف خالل
رب للغ الشرق ن م افرين للمس يزة مم ور عب ة منطق اض الري ون تك ث بحي ابرين والع
ترة الف خالل يره كب جذب ة منطق تكون س تي ال اض الري ي ف ام أي دة ع لقضاء والعكس

 .القادمة
 

للمشروعات  قاعدة

"وقال تثمارية: االس للمشروعات دة قاع تكون س برى الك المشروعات ذه ه خالل من
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ذ تنفي ترة ف خالل نى أتم تي وال ة ومتنوع خصبة بيئة ستجد والتي والصغيرة المتوسطة
اقتصادية جدوى دراسات ير بتوف ة الحكومي ات الجه إحدى وم تق أن المشروعات هذه
بها واالستثمار الدخول على محالة ال الشباب ستساعد التي االستثمارية للفرص صغيرة
ى إل والسعي ل عم اب أرب باب الش ل جع ى عل سينعكس الذي االستثماري التنوع لزيادة
ة المتنوع االت المج ي ف ل للعم ة ونوعي ة مكثف ة تدريبي رامج ب خالل من الشباب تأهيل
ل والعم ة التجاري رص الف ير توف ي ف اهم يس ا مم ل والعم تثمار لالس متاحة ستكون التي

تأهيل إلى يحتاج الذي  ".المناسب
 

التلوث  تخفيف

ابع "وت اة: حي يمنح س ا منه يًرا كب زًءا ج أن دة الجدي روعات بالمش ة المهم ور األم ن م
ة المختلف والرياضية ة االجتماعي األنشطة ة لممارس رين والزائ للمقيمين مجانية صحية
ي والت ة المتنوع ات الرياض ن م ير كث ة ممارس ى عل ن والمقيمي كان الس جع يش ا مم
إلى باإلضافة العامة٬ الصحة على إيجابية آثارها وستكون السكان على صحياً ستنعكس
اض الري ة مدين ي ف وث التل ن م ف ويخف اة الحي ى عل يبعث س ا مم يرة؛ كب حدائق توفير
ة مدين كامل تطال س التشجير روعات مش أن ًا وخصوص للسكان٬ حية ص ة بيئ ر ويوف
ي الت الخضراء األحزمة لزيادة الطرق وكذلك األحياء داخل الداخلية والحدائق الرياض

واألحياء بالطرق  ".تحيط
 

سياحية  وجهة

ياحية س ة وجه ى إل تتحول س المشروعات ذه ه خالل ن م اض الري أن ري الجعف د وأّك
ة مدين وستصبح اً إيجابي وثقافياً واجتماعياً اقتصادياً ذلك مردود وسيكون متميزة وثقافية
ن م ير الكب ياحي والس افي والثق العمراني والتطور بالحياة تنبض الصحراء وسط حالمة
ة٬ ثري ة واح اض الري ن م ستجعل والتي افتقدناها التي المبتكرة المشروعات هذه خالل

ة لمواكب ديات والبل اض الري ة أمان ادر تب أن ًا راء"متمني الخض اض اهمة"الري بالمس
ي الت األشجار وقص واستبعاد المنازل أمام للزراعة المناسبة الشتالت إيجاد في الفاعلة
مضرة وهي ا به الشوارع تمتلئ التي الكونابارس أشجار مثل التحتية البنية على تؤثر
اض الري ون لتك الصحي٬ الصرف بكة ش أو واطنين الم ات لخزان واء س التحتية بالبنية

خضراء واحة المشروعات انتهاء  .بعد
 

التصحر  محاربة

ات لبن ن م ة كلبن أتي ت المشروعات ذه ه إّن العساف ليمان س ادي االقتص ل المحل ال وق
ة ح2030رؤي فت اة الحي ودة ج ين تحس ى إل دف ته ق طري ل ب دف به ت ليس ي وه

لمان س ك المل ة حديق حة٬ الص ين وتحس ة البيئ ين تحس ل عم االت مج ح فت تثمارات اس
ة رئ ع رب ن م ل بأق س تتنف مدينه الرياض ألن الرياض لمدينة ضرورية إضافة ستكون
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ه الترفي اب ب من مفيدة إضافة ستكون كثرتها٬ مع منظم غير بشكل الحدائق تناثر بسبب
ر أكث حوالي وسيكون جدا٬ً عديدة أبواب ومن والبيئة الصحة باب ومن العمل باب ومن
درجة تخفيض على ستساعد والتي الرياض مدينة في ستزرع شجرة ماليين ثمانية من
حراوية الص ة البيئ بب بس حر للتص ة محارب اك وهن ن درجتي ى إل ة درج ن م رارة الح
ات موج ا فيه زادت اض الري ة مدين ألن ة الترابي ق والعوال اح الري د ص ى عل تعمل وس
ة البيئ ين وتحس الجو ين تحس ى عل ك ذل اعد ويس نة بالس هر أش ة أربع وأصبحت الغبار
ى عل ك ذل وينعكس ة العمري ات الفئ ع جمي ى عل ة العام الصحة وتحسين التلوث وتقليل

التلوث بسبب والمستشفيات األدوية على الصرف  .تقليل
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مستوى لرفع التنفيذية خطتها تطلق المنورة المدينة تطوير هيئة
البيئة  حماية

 

المنورة  واس-المدينة
ة البيئ ة حماي توى مس ع لرف التنفيذية خطتها المنورة٬ المدينة منطقة تطوير هيئة أطلقت

برنامج المدينة"ضمن ا"بيئة بينه ن م ية الرئيس اور المح ن م مجموعة على المشتمل ٬
اتي٬ النب اء والغط وي الحي وع والتن ة الطبيعيـ الموارد على والحفاظ الهواء٬ جودة قياس
ة بمنطق ة البيئ ة حماي ؤون ش ي ف ة العالق ذات ات الجه ع م يق بالتنس اخي المن ير والتغ

المنورة  .المدينة

امج برن خالل من ة الهيئ ة"وتهدف المدين ة ر"بيئ تظه ة إلكتروني ة خارط ير توف ى إل
جودة ة مراقب محطات ع لجمي آنية بيانات على مشتملة المنورة المدينة في الهواء جودة
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ة آني ورة بص ات الملوث يز وترك اس وقي رات مؤش من تتض ة٬ والمتنقل ة الثابت واء اله
ة المدين ي ف ة البيئي ات للملوث اللحظي الرصد على تعمل التي الهواء٬ ملوثات لمستويات
جد بالمس ة المحيط ة المركزي ة بالمنطق ة المختلف طة األنش ع ومواق ام ع كل بش ورة المن

خاص بشكل والمصانع التجارية المنشآت ومواقع الشريف  .النبوي

ة منظوم ز لتعزي دابير والت راءات اإلج ل تفعي امج للبرن ة التنفيذي ة الخط من وتتض
وتحسين الهواء ملوثات مصادر من للحد المعنية القطاعات تنفذها التي البيئي اإلصحاح
ة التنمي ة ومنظوم ر التطوي ة خط ات متطلب ع م ب لتتواك ة فعال ورة بص توياتها مس
ن ب فيصل ير األم ي الملك السمو صاحب ومتابعة بدعم المنطقة تشهدها التي المستدامة

المنطقة تطوير هيئة رئيس المنورة المدينة منطقة أمير عبدالعزيز بن  .سلمان
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النسائم"الطائف" به تتعّطر الذي وردها  تجني

 

 واس-الطائف
تصوير:إعداد الطويرقي الشيباني:خالد  فيصل

ًا إيذان ة الطائفي العطور رائحة ا منه وح تف تي ال ورد ال ألوان ب ام األي هذه الطائف محافظة تكتسي
من ثر أك بين فمن الربيع٬ فصل دخول ن800ببدء بي ا م منتشرة ٬:مزرعة فا والش ٬ دا اله

ورد ال استطاع وهيط٬ وال والوهط ٬ البني ووادي ٬ األعمق ووادي ٬ محرم ووادي ٬ والمخاضة
ال ذي ال األخاذ ا وعطره ة البيئ ات جمالي مشاهد أروع ا وأهله الطائف لزوار يرسم أن الطائفي

العالم في العطرية للروائح ذائق كل أنف  .يخطئه
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وح تف تي ال ا وأنواعه ا بألوانه ورود ال زارع م ة الحالم ا جباله ى عل ر تنتش ث حي ائف الط ن وم
الطائف اء أبن من المزارعون يعمل معها٬ النفس وتبتهج ٬ النسائم به لتتعطّر االستثنائي بأريجها
ذي ال العطري اء الم استخراج ي ف دء والب ه وجني الي الح ه قطاف موسم ي ف ورود ال ف قط ى عل

الطائفي الورد ماء باسم مسجًال وبات طويلة عقود منذ الطائف باسم  .ارتبط

فا والش الهدا في الورد تقطير مصانع إلى المزارع من كبيرة بكميات الورود المزارعون ويجلب
ى عل ويقه لتس رى األخ ورد ال ات ومنتج ور العط ى وأغل ب أطي ه من تخلص ليس رم٬ مح ووادي
رض الغ ذا له أة المنش ل المعام ي ف ره وعط ه مائ تخراج اس أو ة المحلي واق باألس ورود كال أش
ذي ال واح الف العطري ج المنت ذا ه أذواق ع جمي ة لتلبي ا٬ وخارجه المملكة داخل لتسويقه استعدادًا

والدولي اإلقليمي المستوى على بل فحسب المحلي النطاق على ليس واسعة شهرة  .اكتسب

شتالت زراعة د مواعي أن ابوسعيد هليل الورد بزراعة المهتمين أحد أوضح السياق٬ ذلك وفي
التشذيب دأ ويب الطرف ع الربي فصل في تبدأ الشتلة"الورد روع ف ًا"قص قديم زرعت تي ال

ي تأت ه أن ى إل مشيرًا بسهولة٬ ورد ال ثمار جني للمزارع ليتسنى واحدة سنة عمرها كان لو حتى
التشذيب بعد من تبدأ التي الري عملية ذلك فصل"التحطيب"بعد ة نهاي ى إل ع الربي فصل في

ومعتدلة.الصيف تدريجية  .وبكميات

دة لم ويستمر مارس شهر من ى األول ام األي العشر ة بداي ع م دأ يب ورد ال قطف موسم أن وأبان
تتأخر ث حي األربعة الفصول ي توال اختالف ب وتختلف أسابيع٬ سبعة إلى خمسة بين ما تتراوح

ن م نة س ل ك ي ف ف القط ة بداي دة ى12م ا16إل م,يوًم تت ورد ال ني ج ة عملي أن حاً موض
ك يمتل ال لمن المصانع ألصحاب بيعه أو وعطرة ورد ال اء م تصنيع ثم ومن التقليدية بالطريقة

ن بي ما يبلغ الذي بينهما عليه االتفاق يتم الذي السعر حسب ألف60و40مصنعًا لكل اًال ري
تقريبًا  .وردة

ال وق الطائفي٬ الورد وعطر ماء صناعة عن شرًحا سعيد ابو وضع:وقدم خالل من م تت ا إنه
النار وإشعال والتقطير الورد بطبخ الخاص القدر في وردة ألف عشر ثالثة إلى آالف عشرة من
تمر دورها ب تي ال در الق غطاء في أنبوب من ويخرج الطبخ عن الناتج البخار يتجمع حيث تحته
وهي ة التلقي يسمى ا م ى إل قطرات تخرج ثم ومن يتكاثف حيث البخار لتبريد ماء به إناء داخل

من تسع عنق ذات قنينه عن  .لترا35ًإلى20عبارة

وتسمى ة٬ العطري ادة الم ق العن ي ف عليها ويطفو األولى٬ التلقية عليها يطلق العملية هذه أن وأفاد
اير الس وتسمى رى أخ ة تلقي ع توض ا امتالئه د وبع ة,العروس٬ رائح يز ترك بة نس أن موضحاً

ي حوال إلى تصل ى%80العروس إل و ز%50والثن التركي نسبة تتجاوز ال ف الساير ا أم
عن الورد رائحة من  %.20فيه
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من أكثر إلى تصل الصافي الورد تولة سعر أن حتى3وأضاف األسعار اوت وتتف لایر٬ آالف
الورد ماء سعر إلى ورد50بـ)العروس(تصل ال اء م و اًال و(ري اء30بـ)الثن وم اال٬ً ري

رياالت عشرة الساير  .الورد
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لتاريخ الصحفي 14/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر حقلعنوان بمحافظة التطوعي والعمل البيئة مشروع ينفذ تبوك تعليم

الخبر الخبرالخميس-21/03/2019-14/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

حقل بمحافظة التطوعي والعمل البيئة مشروع ينفذ تبوك  تعليم

 

 واس-تبوك
بمحافظة أمس الطالب٬ اط نش إدارة ب ة ممثل وك تب ة بمنطق م للتعلي العامة اإلدارة نفذت

ن م ثر أك اركة بمش التطوعي ل والعم ة البيئ مشروع ل مختلف500حق ن م ب٬ طال
ري٬ الُعم ين حس ن ب راهيم إب ة بالمنطق م للتعلي العام المدير بحضور الدراسية٬ المراحل

التعليمية للشؤون م)البنين(والمساعد التعلي ب مكت ومدير القعير٬ عبدالرحمن بن ماجد
الزهراني موسى بن محمد  .بحقل

من ت انطلق ة٬ الحكومي اإلدارات ن م دد وع الطالب ا فيه شارك بمسيرة البرنامج وبدأ
ل النخي نزه مت ي ف المشروع تنفيذ مقر إلى وصوالً الحدودي الدرة منفذ حتى حقل مدينة
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ن م ات المخلف ع ورف ف وتنظي تالت الش ة وزراع جار األش رس بغ الب الط ام ق ث حي
البحر أعماق بتنظيف الغواصين المعلمين من عدد قام فيما  .الشواطئ٬

 

46



 

 

47



 

لتاريخ الصحفي 14/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األصفر"عنوان الشتاء..باألحساء"بحيرة وبياض الصيف كحل

الخبر الخبرالخميس-21/03/2019-14/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

األصفر" الشتاء..باألحساء"بحيرة وبياض الصيف  كحل

 

 واس-الدمام
األصفر"تشتهر يرة الطبيعي"بح ا بمنظره الشرقية ة بالمنطق اء األحس محافظة ي ف

ة٬ المتنوع جيرات والش اب واألعش ة الرملي الل والت ان الكثب ا به ط تحي ث حي الب الخ
ا وقت لقضاء والسواح للمتنزهين ومقصدا المهاجرة٬ الطيور أنواع لتجمع محطة وعدت

بها المحاطة والمرتفعات البراري  .بين

تحويل عن أعلنت قد والزراعة والمياه البيئة وزارة األصفر"وكانت د"بحيرة تع التي
مساحتها تبلغ إذ طبيعية محمية إلى العربي الخليج منطقة في المائية التجمعات أكبر من
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واحة326 ى عل المحافظة رامج ب م دع ي ف سيسهم ذي ال ر األم ٬ ع مرب تر م ون ملي
اليونيسكو منظمة لدى المعتمدة الخضراء  .األحساء

ل مث ة الطبيعي ات المقوم أروع ب فر األص يرة بح ع ة:وتمت الذهبي ال والرم جار٬ األش
ن المؤرخي ن م مجموعة إن ايب٬ الش دهللا عب دس المهن الباحث ال وق اه٬ والمي الناعمة٬

عن"فيدال"و"الجاسر"و"ياقوت"وهم تحدثوا الزراعيين يرة"والباحثين ي"البح ف
ي ف ة الترفيهي ات اإلمكان ن ع ديث الح د عن ا له وا تطرق ا كم ة٬ الزراعي دارات اإلص

شامل كتاب في  .األحساء

نان٬ والش رخس٬ الس ات كنب ة٬ المتنوع حراوية الص ات النبات يرة البح ول ح و وتنم
ام لألغن ا غني مرعى ون تك صيفا اه المي تنحسر دما وعن وغيرها٬ واألرطى والطرفاء٬
ي ف البحيرة مساحة وتعادل الغرض٬ لهذا البادية أهل من جمع حولها يخيم حيث واإلبل

ى إل ا طوله يصل ذي ال ة٬ المزروع ة الواح احة مس ى األعل د ا25الح أم ترا٬ م و كيل
ا خلجان ل وتمث ن؛ الس ن ع ارة عب ه ألن تاء٬ وش يفا ص اخ المن ب بحس ير فيتغ ها عرض

 .صغيرة

ا عبوره خالل من المختلفة؛ الطيور لهجرات استراحة محطة عن عبارة هي والبحيرة
ي ف ور الطي ذه ه وع تتن إذ س٬ والعك وب؛ الجن ى إل مال الش ن م ام٬ ع ل ك ي ف رتين م
ن يمك ذي ال البحيرة ب ماك األس ش تعي ا كم افير٬ والعص ل البالب ى إل ؛ البط ك ا أحجامه

اصطيادها عن المتنزهين يبتعد حيث مختلفة٬ وبأحجام ومشاهدتها٬  .مراقبتها

ئي٬ البي وازن الت ى عل بالمحافظة ا جانبه ن م وم وتق متكاملة٬ فطرية حياة على وتشتمل
توعب تس ث حي صحراوية٬ ات منتجع ة وإقام ة٬ ترفيهي ألغراض استغاللها يمكن وأنه
ة٬ المفتوح ارف المص بر ع تنقعات المس ن م ة المنطق ي وتحم رة٬ الغزي ار األمط اه مي
ون لل تاء الش ي وف امق٬ الغ ون لل صيفا لونها وتحول الزراعي٬ الصرف لزيادة ونتيجة

عليها يطلقون األمطار٬ بسبب الشتاء"الفاتح وبياض الصيف  ".كحل

دس المهن رقية الش ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م ح وأوض
من مائي كمسطح يحميها سوف محمية إلى البحيرة تحويل أن المطيري٬ علي بن عامر
نتيجة ائلة والس الصلبة ات المخلف اء إلق راء ج يرة البح ى إل تصل التي الملوثات أشكال
اد إيج ا منه ة البيئي داف األه ن م ة جمل يحقق س ا مم ادية واالقتص الصناعية اطات للنش
أو ا معه ل التعام يصعب تي ال ات والنفاي للمخلفات نافعة لحلول النشاطات هذه أصحاب
تفادة االس أو ة البيئ ى عل بالمحافظة ة الملزم والتشريعات وانين الق ع م تتالءم تصريفها
والمحافظة ة المائي المسطحات ة بيئ ى عل ا إيجابي تنعكس الي وبالت دويرها ت بإعادة منها
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الحياة الستمرار البيولوجي التنوع  .على

ن م ير لكث نة حاض د وتع ة٬ متكامل ة فطري اة حي ا فيه ش تعي فر األص يرة بح أن ن وبي
ور الطي لهجرات استراحة محطة البحيرة تعد إذ والمهاجرة٬ القيمة والطيور الحيوانات
الشمال٬ ى إل وب الجن ن وم الجنوب إلى الشمال من العام في مرتين تعبر التي المختلفة
باإلضافة والضفادع ة البرمائي ات الحيوان ن م دد وع البحرية السالحف بوجود وتشتهر
ن م ير الكث ل تتحم تي وال الفطرية للحياة المغذية الطحالب و المائية األعشاب أنواع إلى

وغيرها والعقربان والسويداء الكرغل مثل  .الملوحة
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الخبر تفاصيل

الخبر السعوديةعنوان في لإلبل الدولية المنظمة غدًا..تأسيس

الخبر الخبرالخميس-21/03/2019-14/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2833العددالكاتب 1تكرار

السعودية في لإلبل الدولية المنظمة  غًدا..تأسيس

لـ ممثلين  دولة96بحضور

 

اإللكترونية سبق  الرياض-صحيفة

وذلك اض٬ الري ة مدين ا مقره سيكون تي ال ل لإلب الدولية المنظمة تأسيس عن الخميس غدًا يعلن
ة بمدين ون هيلت دق فن ي ف تعقد س تي وال ل٬ لإلب ة الدولي ة للمنظم ة العمومي ة الجمعي الل خ ن م

 .الرياض
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عرض م ث ومن ن٬ حثلي ن ب د فه ل٬ اإلب ادي ن إدارة مجلس لرئيس بكلمة الجمعية اجتماع وسيبدأ
لإلبل الدولية المنظمة  .عن

 

وشعار األساس النظام اد اعتم م ث ومن ل٬ لإلب ة الدولي ة المنظم تأسيس محضر اعتماد ذلك يلي
لإلبل الدولية المنظمة إدارة مجلس رئيس واعتماد تزكية ذلك بعد ليتم  .المنظمة٬

 

ندوق٬ الص ن وأمي ام٬ الع ن األمي ن وتعيي اإلدارة٬ س مجل كيل تش اد اعتم ة الجمعي الل خ يتم وس
لإلبل والعربية اآلسيوية المنظمة لتأسيس المنظمة إدارة مجلس  .وتفويض

 

لـ ون ممثل الدولي96وكان لالتحاد ة العمومي ة الجمعي اع اجتم لحضور أمس وصلوا د ق ة دول
ة للمنظم التأسيسية ة العمومي ة الجمعي أعضاء اع اجتم سيتم ضوئها على والتي البدوية٬ لأللعاب

غًدا لإلبل  .الدولية
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الخبر تفاصيل

الخبر عطًشا..فيديوعنوان يموت كاد ضب مع شاب فعله ما هذا

الخبر الخبرالخميس-21/03/2019-14/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

عطشًا..فيديو يموت كاد ضب مع شاب فعله ما  هذا
 

 

 الرياض-المواطن

ي ف بًّا ض د وج خاص األش د أح ر يظه ديو في ع مقط اعي االجتم ل التواص ع مواق رواد داول ت
العطش أعياه وقد الضب.الصحراء بسقي ام وق اه مي زجاجة بإحضار ور٬ الف ى عل الشاب وقام

ة بالمملك اطق المن دى إح ي ف ده جس ى عل اء الم اب٬.ورش الش لوك بس ع المقط داولو مت اد وأش
ه٬ من يهرب ولم للشاب مستسلمًا وقف الذي الضب سلوك من متعجبين الضب٬ بحيوان ورحمته

الماء سقاه أن المتداول.بعد المقطع توقيت أو مكان تحديد يتسنَّ لم أنه  .يذكر
الفيديو  شاهد

https://youtu.be/4dI1-l1p4hY 
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الخبر تفاصيل

الخبر اللوزعنوان أشجار حصاد الباحة»المثمرة«بدء بمرتفعات

الخبر الخبرالخميس-21/03/2019-14/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد20420العددالكاتب 1تكرار

اللوز أشجار حصاد الباحة»المثمرة«بدء  بمرتفعات

الكيلو40 سعر مناطقه..رياال أشهر حسن  وبني

 

البيضاني  الباحة-محمد

در يق تي ال رة٬ المثم وز الل أشجار ام األي ذه ه خالل ة الباح ات بمرتفع الي األه د يحص
إن مصادر ت وقال أسواقها ثري وت ة المنطق ات مرتفع ي ف اثر تتك التي باآلالف٬ عددها

دة الواح الشجرة ة-منتج قراب زارعين٬ الم بعض در يق ا م200٬كم الموس ي ف م كج
وي تحت تي ال ة٬ الباح ة منطق غرب دق والمن حسن ني ب بمحافظة ة النابت ك تل وبخاصة
ن ولك ار٬ انحس ة لمرحل تعرضت د ق اللوز شجرة وكانت اللوز مزارع من العديد على
يرة كب ادية اقتص ة قيم ن م ه يمثل ا لم وز٬ الل جار أش ة لزراع ة التدريجي ودة الع دأت ب

ي الزهران يى يح م الع ال وق اه٬ للمي تنزافها اس ة قل ى إل باإلضافة اع:للمزارع٬ ارتف إن
و كيل غ بل ث حي ا٬ لزراعته ودة الع ي ف هم أس اب اللب و وه وز الل شجرة محصول أسعار

ى عل د يزي ا م اب ة???اللب غذائي د فوائ ن م ه يحتوي ا وم ه علي ب الطل ثرة لك اًال ري
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ة..عديدة عمل أصبح دي البل اب اللب أن لدرجة كبير بشكل تضاءل اإلنتاج أن إلى الفًتا
ال إهم ا بينه ن وم وز الل اج إنت ار انحس إلى أدت أسباب عدة هناك الحال وبطبيعة نادرة
عن فضًال األخيرة٬ السنوات في األمطار قلة وكذلك اللوز٬ لزراعة الحقيقيين المنتجين

أقل وبثمن وأمريكا٬ وسوريا٬ إيران٬ من المستورد من القوية المنافسة  .وجود
 

ر الزائ إن إذ ة٬ الباح ة منطق ي ف المنقرضة به ش األشجار ن م وز الل أشجار وأصبحت
وادي م٬ حمي المصاقير٬ الصدر٬ وادي ان٬ جاف ة قري ن م ل ك ي ف اللوز شجرة لموطن

األشجار تلك إليه آلت ما إلى والحسرة باأللم يصاب وغيرها والفرعة  .فيق٬
 

الباحة لوز عن  معلومات

العمر● لكبار المفضلة الشجرة  تعد

انحسارها● وراء األمطار وقلة المنتجين  إهمال

الواحدة200● الشجرة إنتاج الموسم في  كجم

وجدة● ومكة الطائف ألسواق رئيس ممول  الباحة

إيران● من المستورد مع قوية  منافسة

إنتاجه● موعد الشتاء  نهاية

إلى● يصل اللوز من الكيلو  رياال40ًسعر
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الخبر تفاصيل

الخبر الرياضعنوان بمنطقة البيئية السياحة لتطوير بندر بن فيصل األمير برنامج فعاليات اختتام

الخبر الخبرالخميس-21/03/2019-14/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العدد0الكاتب 3تكرار

البيئية السياحة لتطوير بندر بن فيصل األمير برنامج فعاليات اختتام
الرياض  بمنطقة

 

 واس-الرياض
ة العام ة الهيئ ذه تنف ذي ال ة٬ البيئي ياحة الس ر لتطوي بندر بن فيصل األمير برنامج اختتم
ات محافظ ي ف ه فعاليات ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ ووزارة ني الوط تراث وال ياحة للس
ه محطات آخر ت كان حيث محافظات٬ سبع في البرنامج تنفيذ خالل من الرياض٬ منطقة

مؤخراً الدوادمي بمحافظة جبلة منتزه  .في

التميمي٬ محمد بن زيد بالمحافظة السياحية التنمية لجنة رئيس الدوادمي محافظ وشارك
ياحة س ع م راكة بالش اض٬ الري ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة راف وبإش
بالمحافظة٬ السياحية التنمية ولجنة والبلدي المحلي المجلس أعضاء وحضور الرياض٬

إنسان جمعية وأطفال بالدوادمي المدارس طالب من كبيرة  .ومجموعة

وزارة ع م اون بالتع اض الري ة بمنطق الوطني والتراث للسياحة العامة الهيئة فرع وقدم
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بعة الس ادئ المب ن ع المحافظة٬ دارس م لطالب ل عم ورشة والزراعة٬ والمياه البيئة
أثر(لبرنامج تترك العبث)ال دم وع ة العام ات والمتنزه ة بالبيئ العناية أهمية تناولت ٬

نزه الت رحالت وأساسيات لها٬ تهديد تشكل التي المخلفات إلقاء أو باالحتطاب سواء بها
وارئ الط االت لح ة الكهربائي ابيح والمص ة األولي عافات اإلس ة حقيب ل مث م التخيي أو
ا مم ك ذل وغير األشجار قطع وعدم النظافة على الحفاظ ضرورة على مشددة وغيرها٬
بالمحافظة العام التعليم طالب من واسعة بمشاركة والطبيعة٬ البيئة على الحفاظ  .يخدم

دس المهن اض الري ة منطق ي ف ني الوط تراث وال ياحة للس ة العام ة الهيئ دير م وأوضح
حظي ة البيئي ياحة الس ر لتطوي در بن ن ب فيصل ير األم امج برن أن حسن آل عبدالعزيز
ة منطق ير أم دالعزيز عب ن ب در بن بن فيصل األمير الملكي السمو صاحب ودعم برعاية
ل قبي البرنامج بتدشين سموه قام حيث بالمنطقة٬ السياحية التنمية مجلس رئيس الرياض
د محم ير األم ي الملك السمو صاحب من بمتابعة كذلك حظي البرنامج أن مبيناً إطالقه٬
لسموه دم ق ه أن ى إل اً الفت اض٬ الري ة منطق ير أم ب نائ دالعزيز عب ن ب دالرحمن عب ن ب
ة البيئ ووزارة ة الهيئ دور ب ة المنطق ير أم ب نائ أشاد حيث البرنامج٬ عن إيجاز مؤخراً
تدامته اس ى عل ل والعم امج البرن داف أه ق تحقي ي ف رئيس ال الشريك والزراعة والمياه
ام واالهتم تمر والمس المشترك التعاون تفعيل بضرورة طالب وأيضاً المنشود بالمستوى

الطبيعية والموارد البيئة ألهمية والتوجيه بالتدريب  .بالنشء

برنامج مع بالشراكة والزراعة٬ والمياه البيئة ووزارة الهيئة نفذته البرنامج أن وأوضح
ر" أث ترك ت ة"ال الهيئ ه علي رف وتش وزارة٬ وال ة الهيئ ن بي ة الموقع ة االتفاقي من ض

ام الع اع القط ن بي راكة الش ة وتقوي ياحية الس ة التنمي ط خط ن م زءاً ج ه لجعل عى وتس
ج البرنام ادئ مب على الطبيعية المناطق ورواد المجتمع أفراد لتدريب وهدف والخاص٬
ن م ه تفعيل دأ ب امج البرن أن ى إل يراً مش ين٬ ومرخص ين متمرس ادة ق ل قب ن م بعة الس
تزه من ي ف ك ذل د وبع ادق٬ ث متنزه وفي حريمالء ومتنزه الوطني الغاط متنزه ثم الزلفي

بالدوادمي جبلة وأخيراً بالعيينة الحيسية وشعيب بالدلم  .وثيالن

الرياض ة منطق ي ف الوطني تراث وال ياحة للس ة العام ة الهيئ مدير برنامج:وقال د يع
ة الهيئ ا به وم تق تي ال اريع للمش تكماالً اس البيئية السياحة لتطوير بندر بن فيصل األمير
مناطق ف مختل ي ف ة البيئي ياحة الس ط نم ر تطوي ي ف الوطني تراث وال ياحة للس العامة
ز تعزي ي ف ة الدول ذلها تب تي ال ود الجه يرة مس دعم ي ف يسهم ا م ة؛ المملك ومحافظات
دورات ال ن م عدد ذ وتنفي ديم تق خالل من البرنامج الهيئة تدعم حيث بالمملكة٬ السياحة

امج لبرن السبعة للمبادئ ر"التدريبية أث ترك ت رحالت"ال من دد ع ذ تنفي ى إل إضافة ٬
الوعي ثقافة نشر في تسهم التي والتوعوية اإلرشادية اللوحات من عدد ووضع الهايكنج
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المجتمع أفراد  ".لجميع

أن ى إل اض٬ الري ة منطق ي ف ني الوط تراث وال ياحة للس ة العام ة الهيئ دير م ار وأش
إلى وهدف البيئي٬ الوعي وزيادة والنظافة كالتشجير المناشط من عدداً تضمن البرنامج
من العام المال على تحافظ التي والقيم المبادئ لترسيخ وسلوكية معرفية تغيرات إحداث
ة مكافح بل س ز وتعزي وطني٬ راث وت ار آث ن م ة الدول ممتلكات وحماية طبيعية موارد
ى إل إضافة ه٬ بالترفي ة الوطني المسؤولية وتعزيز الممتلكات٬ لتلك التدمير أو التخريب

البيئة مع المتوافق  .االستجمام

دكتور ال اض الري بمنطقة والمياه والزارعة البيئة وزارة فرع عام مدير ثمن جهته٬ من
ة التنمي يرة مس دعم ي ف ه نائب وسمو اض الري ة منطق ير أم سمو ود جه راج٬ الف د ماج
ات للمتنزه ة الطبيعي ة بالبيئ ة العناي دعم ي ذي ال ام اله امج البرن ذا ه ا ومنه ة بالمنطق
الوطني والتراث السياحة وهيئة الوزارة بين المثمرة بالشراكة مشيداً عليها٬ والمحافظة
ذ وتنفي ة والتراثي ة الوطني ات المتنزه ى عل ة المحافظ ال مج ي ف اض الري ة منطق ي ف

المنطقة بمحافظات البيئية السياحة لتطوير بندر بن فيصل األمير  .برنامج

ثمرات د أح ة البيئي ياحة الس ر لتطوي در بن ن ب فيصل ير األم امج برن أن راج الف اد وأف
تراث وال ياحة للس ة العام ة والهيئ اه والمي ة والزراع ة البيئ وزارة بين الموقعة االتفاقية
ل ك ره أث يلمس مزدهر اقتصاد بناء في باإلسهام مطالبة المملكة أن إلى مشيراً الوطني٬

والخاصة الحكومية الجهات بين تبرم التي التعاون اتفاقيات خالل من  .مواطن
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لتاريخ الصحفي 14/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الحيّة10تعلن"البيئة"عنوان المواشي الستيراد جديدة ضوابط

الخبر الخبرالخميس-21/03/2019-14/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العدد0الكاتب 30تكرار

الستيراد10تعلن"البيئة" جديدة ضوابط
الحيّة  المواشي

 

 واس-الرياض
ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ت ن,أعلن ات10ع وآلي وابط ض

لكل ية قياس أوزان د تحدي تضمنت ة٬ الحي المواشي تيراد الس دة جدي
ية الماش ن م ل(رأس اإلب ار٬ األبق اعز٬ الم أن٬ دف)الض وته ٬

من والحد المملكة٬ دخول بعد األعالف استنزاف تقليل إلى الضوابط
المواشي٬ ة تربي ى عل الخضراء األعالف زراعة اف إيق انعكاسات
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ع الوض ب حس ة المملك ى إل واردة ال اليات اإلرس ى عل تطبّق س ا كم
دولة لكل  .الوبائي

ع جمي ي ف دة الجدي ات اآللي ق بتطبي دأت ب ا أنّه وزارة ال حت وأوض
ذ من اجر ة30المح الثاني ادى ق1440جم المواف ارس7هـ م

د2019 تحدي م وت محدد٬ وزن السالالت من نوع لكل أن مبينة م٬
للضأن35 جرامًا والسواكني(كيلو و)العواسي ا٬25ً جرام و كيل

و و20للبربري٬ للماعز٬ جرامًا و280كيلو ار٬ لألبق جرامًا كيلو
األوزان200 ه بمراجع وزارة ال وم تق أن ى عل ل٬ لإلب رام ج و كيل
 .مستقبالً

ذ منف ي ف ة المحجري راءات اإلج ق تطبي أن ى إل وزارة٬ ال ارت وأش
مل تش دخول اليات:ال لإلرس احبة المص تندات المس ن م د التأّك

المواشي٬ ى عل الظاهري والكشف الصحية٬ لالشتراطات ومطابقتها
ي ف المدرجة األمراض ضد مخبريًا لتحليلها الالزمة العيّنات وسحب

الواحدة اإلرسالية في المواشي عدد حسب  .اآللية
ا خلوه ن المعل اطق والمن الدول من االستيراد حالة في أنه إلى ولفتت
ة الحيواني للصحة ة العالمي ة المنظم قبل من الوبائية األمراض (من

OIE(ا٬ً ظاهري ف ستكش ة المملك ى إل ا منه تيراد االس موح والمس ٬
وتحجر المخبري٬ للفحص ات العين سحب يتم س تباه االش حالة وفي
ينات التحص ال إلكم تورد المس ة مزرع أو وزارة ال اجر مح ي ف

 .الالزمة
إذن ى عل ول الحص ة الحي ي المواش تيراد الس وزارة ال ترط وتش
در٬ المص د بل ي ف حية الص تراطات االش ق وتطبي تيراد٬ االس
ج برنام ق تطبي ات وإثب دخول٬ ال ذ مناف ي ف ة المحجري راءات واإلج

ة البيئي تدامة ة(االس التنفيذي راءات واإلج ي للمواش ية القياس األوزان
والتحصين اإلرساليات  ).لوزن

ر عب دة الجدي ة الالئح ى عل الع االّط تفيدين المس وزارة ال ت ودع
اإللكترونية  .بوابتها
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لتاريخ الصحفي 14/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر يرعىعنوان جازان منطقة للمياه"أمير األول الملتقى بجازان"فعاليات

الخبر الخبرالخميس-21/03/2019-14/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 10تكرار

يرعى جازان منطقة األول"أمير الملتقى فعاليات
 بجازان"للمياه

 

 واس-جيزان
ز عبدالعزي ن ب ناصر ن ب د محم ير األم الملكي السمو صاحب رعى

اليوم جازان منطقة ذي,أمير ال بجازان٬ األول اه المي ملتقى فعاليات
جازان جامعة مع بالتعاون بجازان المياه لخدمات العامة اإلدارة تنفذه
دكتور ال ازان ج ة جامع دير م الي مع بحضور الهندسة٬ ة بكلي ممثلة
ازان بج اه المي دمات لخ ام الع دير والم اني٬ القحط ين حس ن ب ع مري

جبر ناصر بن بندر ة,المهندس مدين ي ف الهندسة كلية بمسرح وذلك
 .جيزان

رآن الق ن م ات آي الوة بت المناسبة ذه به ّد المع الخطابي ل الحف دئ وب
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ا خالله دم ق ة كلم بالمنطقة المياه لخدمات العام المدير ألقى ثم الكريم٬
اه للمي األول ى الملتق ه رعايت ى عل ة المنطق ير أم لسمو كره التي,ش

ر األمي الملكي السمو صاحب نائبه وسمو سموه لمتابعة امتداًدا تأتي
تمرة والمس ة الدائم دالعزيز٬ عب ن ب د محم ن ب دالعزيز عب ن ب د محم
ي الت والخدمات اإلدارة٬ ذها تنف تي ال والمشروعات ات الفعالي لجميع
ا ومراكزه ة المنطق ات محافظ ف بمختل م والمقي واطن للم دمها تق

 .وقراها
د يعق ذي ال الملتقى هذا أهمية بجازان المياه لخدمات العام المدير وأكد

اه للمي المي الع وم الي بة مناس ع م التزامن ن,ب م دًدا ع اول ويتن
عيًا س اه المي دمات لخ ة العام اإلدارة ل عم م ته تي ال وعات الموض
ه ب دم تق ذي ال المستوى وتطوير المقدمة٬ الخدمات في التميز لتحقيق

الخدمات ة,تلك الحكومي والقطاعات الي األه يحتاجه ما كل وتوفير
ة الفعلي الحاجة وفق المياه من والخاصة در,والخدماتية ه عن داً بعي

ة والمحافظ ا توفيره ي ف هم يس ا بم تهالكها٬ اس ي ف ة والمبالغ اه المي
التحول امج لبرن ًا تحقيق تقبًال ومس حاضرًا الجميع منها ليستفيد عليها

ني ة,2020الوط المملك ة إدارة,2030ورؤي ى عل ل والعم
اه المي ة ومعالج اه٬ المي ادر لمص ة المتكامل اإلدارة ام نظ بر ع اه المي

ة البيئ ى عل ر تؤث ال تي ال حيحة الص الطرق ات,ب التقني تخدام باس
لها األمثل واالستهالك وتوزيعها المياه إمدادات في  .الحديثة

مجاالت في المشروعات من العديد أنهت اإلدارة أن إلى جبر وأشار
اوزت تج ة إجمالي ة بقيم ة والبيئ اه و4المي ارات ون200ملي ملي

ذ تنفي ى عل اً حالي اإلدارة ل لعم افة إض ة40لایر٬ بقيم روعاً مش
و ارين ملي بلغت اإلدارة300إجمالية حرص داً مؤك لایر٬ ون ملي

المرجوة داف األه ق وتحقي ى الملتق ذ تنفي ى عل اه المي لخدمات العامة
ى الملتق ر بمق ومين ي دى م ى عل تنفذ س فعاليات من يصاحبه وما منه

جيزان لمدينة الشمالي الكورنيش  .وفي
اً إلكتروني دالعزيز عب ن ب ر ناص ن ب د محم ير األم ق أطل ك ذل ب عق
ة للمدين ل الناق اه المي ط وخ ازان٬ بج األول اه المي ى ملتق ات فعالي

بطول جازان لجامعة بلغت14الجامعية ة إجمالي ة بقيم تًرا٬ كيلوم
و8  .ألفلایر500ماليين
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ة والداعم ة المتعاون ات الجه المنطقة أمير سمو كرم الحفل ختام وفي
ه في اركين والمش ى للملتق ة ة,والراعي تذكاري ة هدي موه س لم وتس

 .بالمناسبة
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لتاريخ الصحفي 14/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بجازانعنوان األول المياه بملتقى متخصصة علمية جلسات

الخبر الخبرالخميس-21/03/2019-14/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

بجازان األول المياه بملتقى متخصصة علمية  جلسات

 

 واس-جيزان
ذه تنف ذي ال بجازان األول اه المي ى ملتق ات فعالي ضمن ة المتخصص ل العم ات جلس وم الي دأت ب
ك وذل ٬ الهندسة ة بكلي ة ممثل جازان جامعة مع اون بالتع ة بالمنطق المياه لخدمات العامة اإلدارة
ة كلي بمسرح ك وذل ٬ جبر ناصر بن بندر المهندس بجازان المياه لخدمات العام المدير بحضور

جيزان بمدينة  .الهندسة

وع موض ول ح ة متخصص اور مح ى األول ل العم ة جلس منت ة"وتض المملك ة رؤي ي ف اه المي
صالح"2030 راهيم إب دكتور ال سعود ك المل ة بجامع التدريس هيئة عضو من كل بمشاركة

تضمنت كما ٬ عنقي عيسى بن علي الدكتور خالد الملك بجامعة التدريس هيئة وعضو ٬ المعتاز
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ول ح وراً مح ة اه"الجلس المي ادر لمص ة المتكامل ة"اإلدارة هيئ و عض ن م ل ك ارك ش ث حي ٬
عن متخصصة ة بورق جازان بجامعة دريس ة"الت المملك ي ف اه المي نقص دم"تحديات وق ٬

عن عمل ة ورق ا معاف د محم ن ب د أحم دس المهن الشقيق تحلية محطة ومستقبل"مدير حاضر
بجازان المائية"التحلية الموارد عن عمل ورقة زيدان علي الدكتور وقدم ٬. 

ج ببرام ف والتعري ٬ اه المي ي ف ة المملك ود جه ى عل وء الض ليط تس ى إل ل العم ات جلس عت وس
الوطني التحول مبادرات ضمن المعتمدة والزراعة والمياه البيئة المملكة2020وزارة ورؤية

للمياه2030 المفرط االستهالك في التحديات  .لمواجهة

من الملتقى في المشاركين من والمقترحات واآلراء المداخالت من العديد العمل جلسات وشملت
من وعدد ٬ بجازان اه المي قطاع ومنسوبي ٬ جازان بمنطقة المجتمع وأفراد والطالبات الطالب
اع القط ن م اركين والمش ٬ ازان ج ة بجامع دريس الت ة هيئ اء وأعض ات الكلي وبي ومنس الب ط

المياه بقطاع المهتمة الخيرية والجهات  .الخاص
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لتاريخ الصحفي 14/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان ألسبوع المصاحب المعرض غدًا يدشن الشرقية المنطقة أمير

الخبر الخبرالخميس-21/03/2019-14/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العدد0الكاتب 3تكرار

البيئة ألسبوع المصاحب المعرض غًدا يدشن الشرقية المنطقة  أمير

 

 
 واس-الدمام

غدًا٬ الشرقية ة المنطق ير أم دالعزيز عب ن ب ايف ن ن ب سعود األمير الملكي السمو صاحب يدشن
وان بعن ة البيئ ألسبوع المصاحب ا"المعرض مجتمعن اه لرف ا بيئتن ي رع"نحم ف م بمخي ك وذل ٬

من ض ي الرئيس م المخي و وه دمام ال ورنيش لك ة البحري ة بالواجه وزارة رى6ال أخ ات مخيم
المنطقة محافظات على ذاته الوقت في ة"متوزعة قري و اطن الب ر حف ل الجبي ف القطي األحساء

 ".العليا

 
عامر المهندس الشرقية بالمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير أوضح جهته من
ه ب ي تحتف وزارة ال ت كان الذي الشجرة أسبوع عن بديًال يأتي األسبوع هذا أن المطيري علي بن

ذ من عام كل والتعريف1398في بالشجرة ال االحتف مجرد من أوسع رحاب في ق لتنطل هـ
من ا جنباته بين تحتضنه ما وكل بالبيئة االحتفاء إلى برعايتها والتعهد عليها والمحافظة بأهميتها

والهوائي البحري البري محيطنا كامل في ومؤثرات وممارسات  .أنشطة
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بعض بمشاركة ددة المتع ه أركان خالل من الضوء يسلط المصاحب المعرض أن ى إل أشار و
ي الت الرسالة إيصال ى عل ة التطوعي واللجان ات والجمعي ة األهلي والقطاعات الحكومية الجهات
ات المؤسس دور ل وتفعي ة البيئ ى عل اظ الحف ة بأهمي ي الوع توى مس ع رف ى وه م أقي ه أجل ن م
تجاه األفراد مسؤولية مستوى رفع وكذلك البيئة على الحفاظ في والجمعيات والخاصة الحكومية
األسبوع ذا ه من الرسالة أن ًا مبين البيئي٬ التلوث من الحد في والمساهمة عليهم ذلك وأثر البيئة
ي ف المشاركة و م المخي لزيارة دعوته قدم كما أعمارهم٬ بمختلف كافة المجتمع شرائح تستهدف

أروقته داخل المقامة والفعاليات  .األنشطة
 

نايف ن ب سعود ير األم الملكي السمو لصاحب الخالص وتقديره شكره المطيري قدم الختام وفي
ن ب د فه بن أحمد األمير الملكي السمو صاحب نائبه ولسمو الشرقية٬ المنطقة أمير عبدالعزيز بن
شأنه من ما لكل والفعاليات األنشطة دعم على والمستمر الدائم لحرصهم العزيز٬ عبد بن سلمان
حكومتنا ورعاية لدعم امتدادًا يأتي والذي الوطن ومصلحة المواطن ورفاهية صحة على الحفاظ

محدودة الغير هللا أعزها  .الرشيدة
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لتاريخ الصحفي 14/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان أسبوع فعاليات يطلق الباطن حفر محافظ

الخبر الخبرالخميس-21/03/2019-14/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

البيئة أسبوع فعاليات يطلق الباطن حفر  محافظ

 

الباطن  واس-حفر
ات فعالي وم الي اطن الب ر حف افظ مح عد س ن ب د محم ن ب ور منص ير األم مو الس احب ص ق أطل

ة" البيئ بوع وان"أس بعن ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ه تنظم ذي اه"ال لرف ا بيئتن ي نحم
المصاحبة,"مجتمعنا الفعاليات من عددًا  .ويتضمن

 
أن الخرمي راهيم إب ن ب مروعي الباطن بحفر والزراعة والمياه البيئة فرع مكتب مدير وأوضح

ادة القي رص ح ن م ا انطالق أتي ت ة الفعالي ذه هللا-ه دها ن-أي المواط ة رفاهي ى عل ل العم ي ف
والتشريعات ة األنظم من د العدي ر مبك وقت ذ من أصدرت حيث ا٬ وراحتهم وسالمتهما والمقيم
ط الوس ا كونه األرض ر جوه ة البيئ اداً ع ة٬ الفطري اة والحي اتي النب اء والغط ة بالبيئ نى تُع تي ال
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اظ الحف ة كيفي ي ف ير كب تحٍد ام أم ا يجعلن ا مم ه مكونات بمختلف اإلنسان فيه يعيش الذي والمحيط
ة الطبيعي وارد الم استعمال ي ف راط اإلف وعدم والتصحر٬ وث والتل التدهور من الوسط هذا على

سلبية  .بصورة
 

الخضراء الرقعة لزيادة التوسع في والزراعة والمياه البيئة وزير معالي بتوجيهات الخرمي ونوه
المملكة لرؤية سيكون2030تحقيقا تي ال المشاريع من عدد ى عل ة مقبل المحافظة أن مؤكدًا ٬

مركز وإنشاء ة٬ الرعوي ات والنبات ذور الب ار إكث مركز إنشاء ا منه للمحافظة اإليجابي األثر لها
عدة وإنشاء ٬ النباتية واألصول البذور حفظ وبنك ٬ المراعي أبحاث ومركز الحضاري٬ البادية

المسيّجات من عدد وإنشاء  .مشاتل٬
 

يتضمن توعوي معرض إقامة خالل من البيئة أسبوع فعاليات في الباطن حفر صحة وشاركت
ات العين أخذ ق طري عن اآلبار مياه أو الشرب لمياه فحص يقدم الذي البيئة بصحة للتوعية ركنًا
للمستهلك صالحيتها ومدى ة األغذي جودة لفحص از جه ير توف م ت ا كم بر٬ المخت ي ف وفحصها
واد الم ع بي ز ومراك ات الحلوي ع بي ومحالت المطاعم ى عل التفتيشية الجوالت في يستخدم الذي

 .الغذائية
 

خاص ركن يضم توعوي معرض إقامة خالل من الفعليات في الباطن حفر صحة شاركت كما
م لقس افة إض ة٬ البيئي ات الملوث ن م ن العي ة لحماي ة الالزم ائح والنص ة التوعي دم يق العيون ب
البصر ى عل والمحافظة ن العي ة لحماي الصحيحة بالطرق الصحية التوعية يقدم الذي البصريات
ي ف االنحراف اس وقي النظر اس مقي وأخذ ن العي عدسة لفحص إضافة اإللكترونية األجهزة من

 .العين
 

ام لع األول ة البيئ بوع أس رض بمع اطن الب ر حف ي ف م التعلي إدارة همت أس ا ذي1440فيم ال
المحافظة امج برن ذ لتنفي وصور ة بيئي رسومات ى عل واشتمل اطن الب ر حف محافظ سمو افتتحه
وحمايتها البيئة لنظافة الكشفي الوطني المشروع برنامج تنفيذ من ونماذج البرية المتنزهات على
استخدام خالل من العلمي ادي للن اعلي التف ئي البي المعرض ى إل باإلضافة المحنطة والحيوانات
باستخدام ورق ال عن واالستعاضة ة البيئ ى عل حفاظًا الورق استخدام بعدم وذلك المعزز الواقع

الباركود عبر الجوال بالهاتف العلمية المادة أخذ طريق عن الحديثة  .التقنية
خاص أسبوع تخصيص ي ف وزراء ال س مجل رار ق ى إل استنادًا أتي ت ة الحمل ذه ه أن ى إل يشار
ات الجه وة ودع ذه وتنفي ه إقامت ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ى وتتول ام٬ ع ل ك ي ف ة بالبيئ
من أسبوع أول ي ف ك وذل نشاطاته٬ ي ف للمشاركة البيئية والجمعيات الخاص والقطاع الحكومية

عام كل من الربيع  .فصل
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لتاريخ الصحفي 14/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر غداًعنوان تبوك بمنطقة البيئة أسبوع فعاليات انطالق

الخبر الخبرالخميس-21/03/2019-14/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2845العدد0الكاتب 1تكرار

غداً تبوك بمنطقة البيئة أسبوع فعاليات  انطالق

 

 واس-تبوك
غداً تبوك بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع لعام,يطلق البيئة أسبوع فعاليات

ة1440 بالمنطق ة والترفيهي ة التثقيفي ات الفعالي ن م د العدي يتخلله س ذي ال تحت,هـ
عار ا"ش مجتمعن اه لرف ا بيئتن ي ة"نحم المدني ة الحكومي اإلدارات ن م دد ع اركة بمش

الخضراء تبوك ورابطة والشركات والجامعات  .والعسكرية
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من د العدي ا يتخلله بوع أس دى م ى عل تمر تس تي ال ات الفعالي أن وزارة ال فرع وأوضح
ن والمهتمي ين المختص من دد ع ديمها تق ي ف ترك يش والمحاضرات ة الميداني طة األنش
ة المنطق ادة وقي وك تب ة وجامع ة بالمنطق وزارة ال فرع منها مواقع عدة في وتعقد بالبيئة
اح كجن األجنحة ن م دد ع ة إقام ى إل باإلضافة لالحتفاالت٬ تبوك أمانة ومركز الشمالية
ي ف يقام الذي والمخيم مول المكان في الفعاليات ومسرح والزراعة والمياه البيئة وزارة
الحكومية اإلدارات لبعض األجنحة من عدًدا ويشمل بتبوك سلطان بن فهد األمير متنزه

والمحاضرات الندوات بعض يتخللها الخضراء تبوك  .ورابطة

تنظيف ا منه ة الميداني األنشطة بعض ة إقام كذلك ستشمل الفعاليات أن الفرع وأضاف
ي الدول ق والطري وك تب ة جامع حرم ي ف شتالت وغرس لطان س ن ب فهد األمير متنزه

شرما طريق على والرعوية البرية النباتات لبذور ونثر هرماس بن بئر من  .بالقرب

ات الفعالي ذه ه ي ف اركة للمش واطنين الم ع جمي وك تب ة بمنطق وزارة ال رع ف ا ودع
رائح ش ع لجمي ة موجه ة متنوع طة وأنش ات معلوم ن م ا خالله دم يق ا مم تفادة واالس
ي ف ع الجمي اركة مش ى عل والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة حرص من انطالقاً المجتمع

جوانبها بشتى البيئة على  .المحافظة
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لتاريخ الصحفي 14/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر غدًاعنوان الباحة بمنطقة البيئة أسبوع فعاليات انطالق

الخبر الخبرالخميس-21/03/2019-14/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

غًدا الباحة بمنطقة البيئة أسبوع فعاليات  انطالق

 

 
 واس-الباحة

ي عل ن ب د محم دس المهن ة الباح ة بمنطق ة والزراع اة والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م ح يفتت
المنتزه ب ك وذل والمحافظات٬ ة بالمنطق رع الف ه ينظم ذي ال ة البيئ أسبوع ات فعالي غدًا٬ الشهري

ببلجرشي  .الوطني
 

ة٬ واجتماعي رسمية جهات بمشاركة ة٬ وتثقيفي ة توعوي ان أرك عدة األسبوع ات فعالي وتتضمن
ى إل باإلضافة م٬ الغني بمجمع المصاحب والركن الشكران٬ بمنتزه البيئي المعرض تتضمن حيث
سوف تي ال والحمالت ة٬ بالمنطق المنتزهات من عدد ونظافة وتشجير وأهميتها٬ البيئة عن ندوة

المنطقة بمحافظات الوزارة فرع مكاتب  .تنفذها
 

المؤسسات دور وتفعيل البيئة٬ على الحفاظ بأهمية الوعي مستوى رفع إلى البيئة أسبوع ويهدف
مسؤولية مستوى رفع عن فضًال البيئة٬ على الحفاظ في الخيرية والجمعيات والخاصة الحكومية

البيئي التلوث من الحد في واإلسهام البيئة٬ تجاه  .األفراد
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لتاريخ الصحفي 14/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر غداًعنوان القطيف بمحافظة البيئة أسبوع فعاليات انطالق

الخبر الخبرالخميس-21/03/2019-14/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2845العددالكاتب 1تكرار

غدًا القطيف بمحافظة البيئة أسبوع فعاليات  انطالق

 

 
 واس-القطيف

ه ينظم ذي ال ة البيئ أسبوع ات فعالي ٬ دا غ الصفيان٬ دالعزيز عب ن ب د خال القطيف افظ مح ح يفتت
المحيسنيات بكورنيش وذلك بالمحافظة والزراعة والمياه البيئة وزارة  .مكتب

 
ا بينه ة واجتماعي رسمية جهات بمشاركة وتثقيفية توعوية أركان عدة االسبوع فعاليات وتتضمن

ادرة ومب ائية النس اء العط ة ح"جمعي ص ا ي"ارميه االجتماع ريك والش ف٬ القطي م تعلي ب ومكت
ول م يتي وس نابس٬ بس ي الرياض ور الن ادي بن ام تق تي ال ات الفعالي ى ال افة إض وم٬ الي ف القطي

للزوار تثقيفية ومطبوعات هدايا توزيع وتشمل  .القطيف٬
 

المؤسسات دور وتفعيل البيئة٬ على الحفاظ بأهمية الوعي مستوى رفع الى البيئة أسبوع ويهدف
مسؤولية مستوى رفع عن البيئة٬فضًال على الحفاظ في الخيرية والجمعيات والخاصة الحكومية

البيئي التلوث من الحد في واإلسهام البيئة٬ تجاه  .األفراد
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لتاريخ الصحفي 14/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر غدًاعنوان الطائف بمحافظة البيئة أسبوع فعاليات انطالق

الخبر الخبرالخميس-21/03/2019-14/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2845العددالكاتب 1تكرار

غًدا الطائف بمحافظة البيئة أسبوع فعاليات  انطالق

 
 
 
 
 

 
 واس-الطائف

اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت ه ينظم ذي ال ة البيئ بوع أس ات فعالي ًدا غ ائف الط ة بمحافظ ق ينطل
عنوان تحت وذلك بالمحافظة مجتمعنا"والزراعة لرفاه بيئتنا  ".نحمي

 
ة٬ واجتماعي رسمية جهات بمشاركة ة٬ وتثقيفي ة توعوي ان أرك عدة األسبوع ات فعالي وتتضمن
المجتمع دى ل الوعي لرفع األسبوع خالل مول٬ الجوري في إرشادية توعوية فعالية إلى إضافة

البيئة على الحفاظ أجل  .من
 

في وتشجير تنظيف حملة بعمل وذلك القادم٬ األحد من اعتبارًا البيئة أسبوع تنفيذ الفعالية ويتخلل
الخضار سوق بجوار الحدايق وشارع الوطني الطائف تزه ومن وهيط وال وهط ال تزه من من كل
د والمعه م التعلي وإدارة ائف الط ة أمان ن م ل ك اركة وبمش داد٬ بالس جرة الش ة وحديق زي المرك

بالطائف ثقيف فتاة وجمعية المبدعين طالئع ومدارس  .العلمي
 

دور ل وتفعي ة٬ البيئ ى عل اظ الحف ة بأهمي الوعي مستوى ع رف ى إل يهدف ة البيئ أسبوع أن يذكر
ع رف ن ع ًال فض ة٬ البيئ ى عل اظ الحف ي ف ة الخيري ات والجمعي ة والخاص ة الحكومي ات المؤسس

البيئي التلوث من الحد في واإلسهام البيئة٬ تجاه األفراد مسؤولية  .مستوى
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لتاريخ الصحفي 14/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخميسعنوان لعام:غد البيئة أسبوع فعليات عنوان1440إنطالق مجتمعنا(تحت لرفاه بيئتنا )نحمي

الخبر الخبرالخميس-21/03/2019-14/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2553العددالكاتب 1تكرار

الخميس لعام:غد البيئة أسبوع فعليات تحت1440إنطالق
مجتمعنا(عنوان لرفاه بيئتنا  )نحمي

 

عسير مشافي/صحيفة  /يحيى
عسير منطقه امير الملكي السمؤ صاحب رعايه ز/تحت عبدالعزي بن طالل بن تركي

الموافق الخميس غداً يوم ام1440/7/14تنطلق لع ه البيئ بوع أس ات فعالي هللا بإذن
عنوان1440 مجتمعنا(تحت لرفاه بيئتنا  )نحمي

 
اعه الس ام تم ي ف وذلك عسير بمنطقه والزراعة والمياة البيئه وزارة فرع ينظمه والذي
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أسبوع لمدة الفعليات هذه وتستمر مول الراشد بمجمع عصراً  الخامسه

 
ة بمنطق ة والزراع اة والمي ه البيئ وزارة رع ف ام ع دير م سعادة حيفة للص ذلك ب صرح

المهندس واضاف/عسير اد زي ال ين حس ن ب ي..فيصل يات بوع االس ذا ه ذ تنفي أن ب
ه المملك مناطق مستوى على البيئة أسبوع بتنفيذ الموقر الوزراء مجلس قرار مع تمشياً
ام الع ذا ه ي ف يصادف ذي وال ام ع كل في الربيع فصل من األول األسبوع خالل وذلك

الموافق الخميس بوع1440/7/14يوم األس ذا ه ه الي دف مايه ضمن ومن هجري
دس المهن كر ش ا كم ع المجتم رائح ش ه كاف دي ل ه وتنميت ئي البي س الح ع رف و ال(ه

وفعليات)زياد لمناشط الالمحدود دعمه على عسير منطقة امير الملكي السمؤ صاحب
األسبوع  هذا

والداعمة المشاركة الجهات جميع  .وكذلك
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لتاريخ الصحفي 14/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الربيع"األرصاد"عنوان فصل خالل للمملكة المناخية للحالة الفصلي تقريرها تصدر

الخبر الخبرالخميس-21/03/2019-14/07/1440تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد0العددالكاتب 13تكرار

للحالة"األرصاد" الفصلي تقريرها تصدر
الربيع فصل خالل للمملكة  المناخية

 

 
 واس-الرياض

لي الفص ا تقريره ة البيئ ة وحماي اد لألرص ة العام ة الهيئ درت أص
ع الربي فصل خالل المملكة ى عل ة والمتوقع ائدة الس ة المناخي للحالة

مايو( ٬ أبريل ٬ ام)مارس ة2019لع مناخي لمحة والمتضمن ٬ م
مناخية وتوقعات  .تاريخية

 
العظمى الحرارة درجات معدالت ٬أن تقريرها في الهيئة وأوضحت
ة بداي ة المملك أجزاء معظم على تدريجيا ارتفاعا ستسجل والصغرى
خالل ا له اع ارتف ى أعل تسجل ا بينم ٬ أبريل وحتى مارس شهر من
شهر يتسم ث حي ٬ والشرقية ة الداخلي اطق المن ب أغل في مايو شهر
ات درج دالت لمع بة بالنس يف الص ل لفص ة المناخي المالمح ب ايو م

الجغرافي المملكة موقع نتيجة العظمى  .الحرارة
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سيرتفع األمطار هطول معدل أن هللا-وأفادت يئة أعلى-بمش ى إل

ة المكرم ة مك ة منطق ا تليه ٬ ير عس ة منطق ى عل المملكة في له قيمة
منها( المملكة)المرتفعات وسط مناطق  .ثم

 
ذا ه ع لربي الفصلية ات التوقع مخرجات ل لتحلي اً وفق الهيئة وتوقعت

تعالى-العام هللا دل-بإذن المع حول ستكون األمطار هطول ٬كمية
ن م ى أعل ون تك أن أة مهي ة والفرص ٬ ة المملك اطق من م معظ ى عل

من األجزاء بعض ى عل دل ٬(المع وغرب ٬ وسط ٬ شرق شمال
ة المملك رب غ وب ى)وجن إل يرة ومايو٬مش ل أبري هري ش الل خ

ن م ى أعل ة المتوقع رارة الح ات درج دالت مع ون تك أن ة احتمالي
المملكة مناطق معظم على  .المعدل

 
رات مؤش اك هن أن ة٬ البيئ ة وحماي اد لألرص ة العام ة الهيئ ت وبين
ا معه تهطل د ق ة المتطرف ة المناخي الحاالت بعض وجود الحتمالية
اذج النم ات مخرج ي ف ر تظه ال االت الح ذه وه ٬ رة غزي ار أمط
ات التوقع خالل من ا به ؤ التنب ن يمك ا بينم ٬ دى الم ة طويل المناخية

المدى ة)اآلنية(قصيرة للهيئ ي اإللكترون ع الموق بر ع ث تب تي (ال
www.pme.gov.sa. ( 
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لتاريخ الصحفي 14/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر يحمِّلونعنوان المياه المغاالة»الفوترة«مشتركو مسؤولية

الخبر الخبرالخميس-21/03/2019-14/07/1440تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد19199العددالكاتب 1تكرار

يحمِّلون المياه المغاالة»الفوترة«مشتركو  مسؤولية
 

 
 

المغامسي المنورة(سامي  sami4086@)المدينة

ة الوطني ركة للش د الجدي رة الفوت ام نظ ورة المن ة بالمدين تهلكون ومس تركون مش ل حم
بعض اعتراضات الشركة ول بقب ك ذل ى عل تدلوا واس اه٬ المي ير فوات اع ارتف مسؤولية

الصحيحة راءات الق ى إل الرجوع د بع فواتيرهم وخفض تهلكون.المشتركين مس ال وق
من»عكاظ«لـ اه مي دادات ع وسحب إغالق ي ف بدأ المدينة في المياه وزارة فرع إن ٬

السداد في التعثر أو السداد عدم بحجة  .منازل

يؤكد للمشتركين االعتراضات من الكثير تصحيح فإن القش٬ عبدالغني لإلعالمي وطبقا
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الكبيرة المغاالة بسبب المدينة في المجالس حديث بات الذي الفوترة نظام في خلل وجود
ة قيم خفض ا أحيان م يت إذ ة٬ غريب الشركة ن م المتخذة اإلجراءات أن كما األرقام٬ في
وتبعث تسريبات بوجود دائما الشركة وتتعذر المستهلك رغبة الخفض يلبي وال الفاتورة

للفحص   .مندوبها

رع الف أن التاسي د محم ة المدين ي ف اه المي وزارة فرع باسم المتحدث يرى المقابل٬ في
د التأك د بع التصحيح م ويت ي اإللكترون الموقع خالل من المشتركين اعتراضات يستقبل
ن م دد ع ول قب م وت فلية الس أو ة العلوي ات الخزان ي ف ربات تس ود وج دم ع ن م

الفواتير خفض وتم مشتركين من قدمت التي  .االعتراضات
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لتاريخ الصحفي 14/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر غمر:»المياه«عنوان الشبكة بالصرف»الثقافة«انسداد

الخبر الخبرالخميس-21/03/2019-14/07/1440تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد19199العددالكاتب 1تكرار

غمر:»المياه« الشبكة  بالصرف»الثقافة«انسداد
 
 
 

 

 

 

 ).4/7/1440(في»عكاظ«
 

 Okaz_online@)جدة(»عكاظ«

ي حي ن بي د الممت ة الثقاف شارع ي ف الصحي الصرف اه مي دفق ت ة الوطني اه المي ركة ش أرجعت
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الصرف شبكة في مؤقت انسداد إلى ومشرفة نشرته»المياه«وأكدت.الرحاب ا م ى عل ا تعقيب
الثقافة«بعنوان»عكاظ« الصرف..شارع من وع جرت)4/7/1440(في»ممن ه أن ٬

الموقع في مشكلة أي حاليا توجد وال فورا ه»عكاظ«وكانت.معالجته في ت نقل را تقري نشرت
الشارع٬ ي ف حي الص الصرف دفق ت من ة الثقاف شارع في اجر المت حاب وأص السكان شكوى
مشاريع من يحتاجه ا بم ده ورف الحي ى إل ات بااللتف ة الوطني اه المي وشركة جدة ة أمان مطالبين

بصلة لها الحالي وضعه يمت ال التي الثقافة اسم يحمل أنه خصوصا  .تنموية٬
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لتاريخ الصحفي 14/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر كاريكاتيرعنوان

الخبر الخبرالخميس-21/03/2019-14/07/1440تاريخ كاريكاتيرتصنيف

الرصد9292العددالكاتب 1تكرار
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لتاريخ الصحفي 14/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر كاريكاتيرعنوان

الخبر الخبرالخميس-21/03/2019-14/07/1440تاريخ كاريكاتيرتصنيف

الرصد16975العددالكاتب 1تكرار
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لتاريخ الصحفي 14/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المياهعنوان استهالك لترشيد الوطني البرنامج

الخبر الخبرالخميس-21/03/2019-14/07/1440تاريخ اإلعالناتتصنيف

الرصد9292العددالكاتب 1تكرار
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