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لتاريخ الصحفي 16/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العهدعنوان الجمال..ولي قيم واستنطاق المشاريع

الخبر الخبرالسبت-23/03/2019-16/07/1440تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

اليومالكاتب الرصد16717العددكلمة 1تكرار

العهد الجمال..ولي قيم واستنطاق  المشاريع
 

اليوم:بقلم  كلمة

الكبرى المشاريع ة لجن رئيس العهد ولي سلمان بن محمد األمير الملكي السمو صاحب يحرص
اإلنسان٬»أنسنة«على ن وبي ا بينه المسافة يختصر ا م بكل المكانية البيئة دعم بمعنى المكان٬

لتكون تأهيلها وإعادة البيئة٬ تطوير أجل من العمل وتحفيز الجمال٬ قيم استنطاق خالل من وذلك
تشابه أن دن الم معظم بل العواصم٬ معظم أوشكت بعدما خاصة الناس٬ حياة تفاصيل من جزءًا
ة٬ الزجاجي ات والواجه اق واألنف والجسور السحاب ناطحات من مكررة نسخا وتصبح بعضها٬
ا٬ عنه يفصله ا م ة ثم أن بعضها ع م المرء يشعر ة جاف دن م ى إل األحوال معظم في حوّلها مما

مفهوم كرّس قد السعودية الرؤية رجل أن الجميع يالحظ المدن«لذلك مشاريع»أنسنة كل ي ف
والشجر٬ اء الم حضور وتكثيف ة الطبيع ال جم بين لتجمع الجديدة المشاريع وجّه عندما الرؤية
األخرى والرياضات المشي يمارس أن لإلنسان تسمح التي والرياضية الترفيهية الخدمات وبين
ة وإتاح رية٬ البص ون الفن دعم ب ال الجم ات مقوم ل ك تدعاء اس ى إل افة إض ة٬ مالئم واء أج ي ف
يحوّل ا مم ون٬ الفن ات جمالي من ديهم ل ا م ار إظه ي ف افس للتن ا وعالمي ا محلي دعين للمب الفرصة
المثال سبيل على روما مثل العالم في قليلة مدن على حكرا كان ما وهو فنية٬ لوحة إلى  .المدن

 
ة لبيئ ا لم ان٬ والمك اإلنسان ن بي ا م اإلنسانية المسافة تقريب الرئيس هدفه كان وإن التوجه وهذا
تنافسية رة فك يدعم س اآلخر ب الجان ن م ه فإن ه٬ قاطني نفسيات تشكيل ي ف الغ ب ر أث ن م ان المك
كن للس األول ار الخي ا جعله ؤهالت م ع ورف تثمرين٬ المس تقطاب اس ي ف اض الري مة العاص
دول٬ ال بعض ات ب ي ذك تصور و وه ة٬ والنوعي ة البيئي دمات الخ ذه ه ن م ره توف ا بم ة واإلقام
ر يتوف ال ما على تحتوي رديفة مدن بإنشاء عنه تستعيض مدنها في الحاصلة لالختناقات ونتيجة
دمات الخ نى ب ن بي ا م ل فص أي أن درك ت السعودية ة الرؤي ن لك والزجاج٬ منت اإلس دن م ي ف
ات منتجع مجرد ى إل اطق المن ك تل يحوّل وأن البد البيئة منظومة وبين الخدمة٬ ودوائر الرئيسية
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أّي ي ف مسبوق وغير جريء وبشكل ة الرؤي ذهبت لذلك والعطل٬ اإلجازات خالل إال تعمل ال
ت اتجه تي ال مة العاص ن م داء ابت ا وترفيهي ا بيئي ا ذاته دن الم ل تأهي ادة إع ى إل الم الع دول ن م
اض الري اس لب ة بمثاب ون لتك را مؤخ ريفين الش رمين الح ادم خ ا أطلقه تي ال ة األربع اريعها مش
اء الم وات قن دى بن ل والمغتس راء٬ الخض طحات والمس جار٬ األش رة بخض ح المتش د الجدي
ة بقي دها بع ن وم العاصمة ون لتك الرياضة ادين بمي اة بالحي ابض والن االصطناعية٬ والبحيرات

حياة العالم مدن أجود  .المدن
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الخبر تفاصيل

الخبر والمناخعنوان التكنولوجيا ثورة

الخبر الخبرالسبت-23/03/2019-16/07/1440تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

ناصرالكاتب الرصد6749العددمحمد 1تكرار

والمناخ التكنولوجيا  ثورة

 

ناصر    محمد

والمانشيت العالمية الصحف صدر على تتربع الحراري واالحتباس المناخ ا.مشكلة بم
السعودية الصحف جديدة.فيها قديمة المشكلة أن ورة..وبما ث مع واقعيا بها الشعور بدأ

العالم مستوى على السلبية وتبعاتها الصناعية ا..التكنولوجيا واقع عاشها العربي العالم
ت الكوي ي ف ط النف ار بآب ه فعل ا وم بغداد صدام حرب مع خاصا داءات.مؤذيا الن هر أش

أنه إلى يلمح والذي الصامت٬ الربيع كتاب ة«المبكرة غاب ب قل ي ف الخطى ذ تتخ بينما
ة فراش ة لرؤي ج تبته أو ور الطي أصوات ع م خطاك اغم تتن ن ل ة جميل حديقة أو عتيقة

ئي البي وث التل ل بفع انقرضت د ق تكون س ألنها ن.تطير بي ا م ة الجميل األصوات ك تل
اض وانخف اع وارتف ق وترقي وهين اذ..ت األخ ج األري أو ة العبق روائح ال ك (وتل

captivating(الماضي ن م رة مفك ي ف ات يومي مجرد األسباب..سيكون نى وتب
ة لمنفع ة التالي دمات الخ ع وجمي كاني الس ار االنفج من ووحشية همجية صور عدة على

العصري  .»اإلنسان

3



تملك ال العالمية التجارة منظمة ذلك في بما ومنظماتها الدول اتفاقات أخرى سياقات في
ي العالم اج اإلنت ل وتكام االقتصاد ة عولم لتفرض دول ال ة بقي ى عل سلطة أو صالحية

المستدامة والتنمية البيئة مع مالئم تتصاعد.بشكل العلماء والمرض..تحذيرات الوباء
ملموس وبشكل اعتبار كل فوق صحته الذي اإلنسان وتهدد تتنوع رآن..والمخاطر الق

ول يق ريم اس(الك الن دي أي بت كس ا بم ر والبح بر ال ي ف اد الفس ر وا..)ظه والحظ ٬
ع تقتل ن م هي ديهم أي األرض٬ كوكب سكان الناس كل الناس٬ أيدي تحديد في اإلعجاز

ر والبش ر الحج م وتظل ر والنه ر البح ردم وت جر هللا..الش ق خل ير ول.وتغ الحل ن م
المصانع فلتر متابعة وم..البسيطة ي ي ف المكتظة دن الم ي ف أكسجين صهاريج إطالق

للمناخ وم..عالمي الي ك ذل ي ف البحر ماء من بطائرات األرض دري.رش ن ال يرا وأخ
ي ف ددة المح ات والميزاني ة اآلني الح والمص اء٬ العلم ذيرات لتح الم الع تجيب يس تى م

الخاصة المليارات لغة إال تفهم ال معينة  .اتجاهات
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الخبر تفاصيل

الخبر وعنوان الخضراء الحياة«الرياض »جودة

الخبر الخبرالسبت-23/03/2019-16/07/1440تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الشلهوبالكاتب الرصد9294العددصالح 1تكرار

و الخضراء الحياة«الرياض  »جودة

 

الشلهوب.د فهد بن  صالح
 

 
وبرامج المملكة"خطط فلم"2030رؤية المجاالت من كثير في ملموسا واقعا اليوم أصبحت

بناء أو الطرق إنشاء مثل السابق في كما معتادة تقليدية ومشاريع برامج عن اليوم الحديث يعد
اليوم أننا إال المشاريع من النوع هذا استمرار رغم وغيرها٬ المستشفيات مشاريع أو مدارس
من عاليا مستوى له يحقق وبما احتياجاته٬ بمختلف اإلنسان تخدم نوعية مشاريع نشاهد
الحياة بجودة العالمية المعايير وفق اليوم يوصف ما وهو والسعادة٬ والرضا االرتياح

Quality Of Lifeال العامة والخدمات والتعليم بالصحة يتعلق فيما التنموية فالمشاريع ٬
الجيدة البيئة توفير بمكان األهمية من ذاته الوقت في ولكن المجتمع٬ في كبيرا أثرا لها أن شك
تكلفتها تبلغ كبرى نوعية مشاريع خالل من الرياض مشاريع إعالن كان هنا ومن للحياة٬

الخضراء86٬اإلجمالية الرياض ومشروع سلمان٬ الملك حديقة مشروع وتشمل لایر٬ مليار
آرت الرياض ومشروع الرياضي٬ المسار  .ومشروع

المشاريع لهذه إن حيث المجتمع٬ على كبيرة بصورة آثارها ستنعكس المميزة المشاريع هذه

5



لها الرياضة أن يدرك المجتمع أفراد من كثيرا إن حيث واضحة٬ وبيئية واجتماعية صحية آثارا
المزمنة األمراض من كثير أثر من تحد أو وتجنيبه لإلنسان العامة الصحة في كبير دور
أن إال والنفسية الجسدية اإلنسان صحة في ودورها الرياضة أهمية تؤكد كلها والدراسات
المتاح أن كما ممارستها استدامة على تشجع ال قد مناسبة غير أماكن في الرياضة ممارسة
المواطن يجد قد الرياضات من أنواع هناك ولكن المشي٬ مثل الرياضات من محددة أنواع

وجود لعدم الرياضات من أخرى وأنواع والجري الهوائية الدراجات مثل ممارستها في صعوبة
ممارسة أن كما ممارستها٬ المجتمع من أكبر لعدد تتيح التي لها المناسبة األماكن من يكفي ما
هنا ومن للخطر غيره أو الشخص يعرض قد الحالي بوضعها عامة أماكن في الرياضات بعض
له إمتاعا أكثر التي الرياضة ممارسة على الفرد يشجع ما لذلك مناطق تخصيص أهمية تأتي

مناسبة وأماكن ظروف  .وفي
من وكثير التلوث٬ من والحد األجواء تحسين في أثر له التشجير فإن بالبيئة يتعلق فيما أما

بصورة يؤثر التلوث أن تؤكد كثيرة دراسات إن إذ التلوث بسبب المجتمع في تنتشر األمراض
بما مكشوفة أصبحت النباتي الغطاء قلة ظل وفي المملكة في والمدن اإلنسان٬ صحة في كبيرة
وانتشار السنة٬ في معينة فترات في األمراض بعض وانتشار التلوث حاالت زيادة إلى يؤدي

العامة الصحة في إيجابي أثر له سيكون النباتي  .الغطاء
ويسهل الرياض مدينة تتوسط التي سلمان الملك حديقة العامة الحديقة المميزة المشاريع من
الحدائق من المملكة في المجتمع الستفادة اليوم والمشاهد المناطق٬ مختلف من لها الوصول

يعرف منا وكثير الكبير٬ المشروع هذا أهمية يدرك للجميع متنفسا تكون أن يمكن وكيف العامة
مثال بارك"لندن بـ"بالهايد بارك"ونيويورك جذبا"سنترال األكثر العالم عواصم معظم ٬

المجتمع أفراد لجميع تجمعا تمثل لحديقة واسعة مساحة من تخلو ال والزيارة٬ للسياحة
أن دون المباني تراص هو الكبيرة المدن في يزعج ما أكثر أحد أن نعلم ونحن له٬ والزائرين

مفتوحة مساحات هناك  .يكون
واسعة مساحات على مشاريع أنها كما واحدة منطقة في تتركز لم بأنها المشاريع هذه تتميز

منها كبير عدد واستفادة لها الوصول يسهل أن شأنه من  .وهذا
المشاريع هذه إن إذ الخارجية أو الداخلية سواء السياحة في كبير أثر لها سيكون المشاريع هذه
عناصر أحد منها سيجعل وهذا العالم في نظيراتها عن تختلف مميزة تصاميم على اعتمدت
ألسباب سواء المملكة لزيارة اليوم متعددة أسباب بوجود خصوصا المملكة في للسياحة الجذب
من كثير ومشاهدة للمشاركة أو واألثرية التاريخية المواقع لزيارة أو والعمرة الحج مثل دينية
للقطاع ضخمة مشاريع اكتمال مع ستكتمل المشاريع هذه أن كما والرياضية٬ الترفيهية األنشطة

للمملكة العالمية االستثمارات استقطاب سيدعم ما الرياض مدينة في  .الخاص
تكلفتها:الخالصة ستبلغ التي الرياض مدينة في النوعية المشاريع تشمل86إن لایر٬ مليار

ستغير آرت٬ والرياض الرياضي٬ والمسار الخضراء٬ والرياض سلمان٬ الملك حديقة مشاريع
في التحسن إلى إضافة المجتمع٬ في العامة الصحة من وستحسن الرياض مدينة شكل من كثيرا

6



ع بصورة الحياة جودة على ينعكس بما والترفيه والخدمات وستكونالبيئة المجتمع٬ في امة
آثار له سيكون هذا أن كما وغيرها٬ واالستثمارات السياحة مثل ألمور جذب مركز الرياض

الناحيتين من سواء الرياض مدينة في العامة الحياة في البيئية:كثيرة أو  .االقتصادية
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لتاريخ الصحفي 16/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المياهعنوان ومعاناة..فواتير !تعنت

الخبر الخبرالسبت-23/03/2019-16/07/1440تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

القشالكاتب الرصد1896العددعبدالغني 1تكرار

المياه ومعاناة..فواتير  !تعنت
 

 

القش  عبدالغني

ذار إن ابق س ودون ذا هك ة٬ غريب رارات وق ة٬ عجيب فواجع ى عل فجأة المجتمع يستيقظ
تعنت وبكل كلي وبشكل سريعا تطبيقها ويراد أنظمة  !تسن

 
ه٬ تقبل م ليت راد؛ ي ا م ق تطبي م يت وبه الحكماء٬ وطريقة العقالء٬ سمات من سمة التدرج

عليه تطبيقه يراد من عند مستساغا  .ويصبح
 

فوري٬ وبشكل الكلي التطبيق نريد بل نتدرج٬ ال أنظمتنا من كثير في أننا المالحظ لكن
ون يك أن ترض يف ان ك ذي ال روري الم ام كالنظ ة األنظم بعض عن الحديث سبق وقد
ه٬ تطبيق ي ف قسوة ل يمث آخر٬ ام نظ من المجتمع على طرأ ما لكن اليوم٬ حديث محور
المة الس ال مق ل تأجي ي ف ببا س ان ك ن٬ يمك ا م ى أقص ى إل ول الوص إرادة ي ف ا وتعنت

 .المرورية
 

ا وم ب عجائ من يمثله لما المجتمع٬ حديث بات والذي للمياه٬ الحديث الفواتير نظام إنه
غرائب من  .يعتريه

 
ي مالك ن م ى العظم بة النس أن هللا ف لط ن وم واطنين٬ للم ا توجيهه م ت يرة كب الغ مب
عددا ولخسرنا اإلسقاط حاالت من العديد وشاهدنا لسمعنا وإال الرجال٬ من هم العقارات

األجنة من  !كبيرا
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شهرا يكمل لم ومواطنا لایر٬ ألف الخمسين فاتورته قاربت كبيرا شيخا عيني بأم رأيت

وق تف ه فاتورت ت وكان د الجدي ه منزل ي راجعين14٬ف الم ن م دة عدي االت وح ا٬ ألف
غ المبل ذا ه أن ب هم بعض بر ويخ ة٬ التهدئ إال ك يمل ال ره أم ى عل وب المغل ف والموظ

النظام(تقديري  ).من
 

عشوائي مبلغ وضع للنظام يترك وكيف اإلجراء؟ هذا مثل تبرير يمكن كيف أعرف ال
عليهم؟ ذلك تطبيق يتم أن النظام على القائمون يقبل وهل نفسه٬ تلقاء  !من

 
العجائب من اريخ-إن الت ي ف ى األول رة للم يحدث ذا ه أن أجزم اد تصدر-وأك أن

م ل ني أن واألعجب االعتراض٬ تركين المش من ويطلب متعمد٬ عشوائي بشكل الفواتير
ي ف التخفيض وصل ا ربم دا٬ ج كبير وبشكل فاتورته قيمة تخفيض وتم إال مواطنا أجد

إلى الحاالت يمض%80أو70بعض م ل ذي ال فالشخص بكثير٬ ذلك فاق وربما ٬
تجاوزت لنسبه فاتورته تخفيض تم شهر سكناه  %!93على

 
الوضع ديل لتع محاولة في جدا٬ سريع وبشكل العدادات معظم تغيير يتم أن عجب ومن
ى عل وإطالعه المشترك إخطار دون القديمة٬ العدادات سحب الوقت ذات وفي السابق٬
ول٬ معق ك من المطلوب المبلغ إن ذلك بعد له ليقال المسحوب٬ العداد في القديمة القراءة
ال واقعه في وهو مقبوال٬ األمر على القائمون يراه ربما كبير٬ بمبلغ العام احتساب ويتم
از الجه دير تق ائغ الس ير غ ن فم ذلك ك ر األم ان ك وإن واطنين٬ الم من كثير عند يطاق

الزمان من لعقود تصل لسنوات تمتد ربما  !لسنوات
 

وزارة مع تتكامل وأن الوضع٬ هذا في النظر للمياه الوطنية الشركة تعيد أن المؤمل إن
مضى ا عم صفحا تضرب وأن انضباطا٬ ثر أك العمل ليكون والزراعة٬ والمياه البيئة
أن ا وطالم مضت٬ ود لعق الغ مب ب وتطل وم ي في تأتي أن المقبول غير فمن الزمن٬ من

ة دقيق ن تك م ل القديمة ان-العدادات للعي ظاهر و ه ا ن-كم م دء الب و ه ترح المق إن ف
م ت ا م ي ه ه إلي رد ت تي ال اتورة الف أن ترك مش كل دى ل ة قناع تتولد س دها وعن د٬ جدي

المياه من فعليا  .استهالكه
 

ادة إع و أرج تي وال دة٬ الجدي ة للتعرف ة مكثف ة إعالمي حمالت ك ذل يصاحب أن وأتمنى
ة التعرف أن امين ع نحو ل قب ن األمي دنا عه ي ول ر ذك أن سبق د وق أيضا٬ ا فيه النظر
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ي ف النظر ادة إع التصحيح ومن تصحيحها٬ وسيتم مرضية غير بطريقة طبقت الجديدة
كثيرة أضعافا قبل عما تضاعفت التي الحالية  !التعرفة

 
ة حفيظ ير يث ر أم ذار إن ابق س دون دادات الع حب س ة عملي إن ف رى أخ ة ناحي ن وم

عاجال إيقافه ويرجون  .المشتركين٬
 

ر غي ا أنه ه ب توصف أن ن يمك ا م ل أق ير فوات ه وردت قد الجميع فإن المشهد ختام وفي
ات ف ا م اوز وتج للتصحيح السريع دخل الت والمرجو بكثير٬ التوقعات وفاقت مرضية٬

ذلك؟ يتحقق فهل جديد٬ من  والبداية
 

aalqash1@gmail.com 
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لتاريخ الصحفي 16/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر للقلقعنوان مثير الماء !وضع

الخبر الخبرالسبت-23/03/2019-16/07/1440تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الناصرالكاتب الرصد16977العددهالة 1تكرار

 هاالت

للقلق مثير الماء  !وضع
 
 
 
 
 

الناصر  هالة

ا ظروفه بسبب ديد الش ائي الم ر الفق ن م اني تع ة منطق ي ف ع تق السعودية أن د أح ى عل ى يخف ال
ن م د العدي ا تاريخه وال ط ة المملك ق تطل أن ي الطبيع ن م ان ك ذلك ل ة٬ والمناخي ة الجغرافي

والزراعي الصحي الصرف مياه ومعالجة البحر مياه تحلية مجال في الضخمة  .االستثمارات
 

مكعب تر م ار بملي المحالة اه المي ن م وحدها السعودية اج إنت حجم الدراسات د بع در تق ا وحالًي
يقارب ما أي أن%45سنويًا٬ ك ذل ى عل وترتب كله٬ العربي العالم مستوى على اإلنتاج من

و50% البحر٬ اه مي ة تحلي من أتي ت بالمملكة الشرب مياه اه%40من المي استخراج من
و المتجددة غير جنوب%10الجوفية ة الجبلي اطق المن ي ف وخاصة السطحية اه المي من فقط

المملكة  .غرب
 

ا م إذا خاصة ق٬ للقل ير مث ه بأن سوى المائي وضعنا نصف أن يمكن ال األوضاع٬ هذه ظل وفي
االستهالك معدالت أعلى من يعد والذي السعودية٬ في للفرد اليومي االستهالك بحجم اصطدمنا

السعودية ي ف رد الف استهالك متوسط غ يبل الرسمية للتصريحات ا فطبقً الم٬ الع ي تًرا263ف ل
العالمي االستهالك متوسط بينما أضعاف70يوميًا٬ ثالث من ثر أك نستهلك ا أنن أي فقط٬ لترًا

ة ثقاف ضعف وكذلك ائي٬ الم وضعنا بخطورة الوعي اب غي يكشف ا م وهو المقبول٬ المتوسط
المياه  .ترشيد

 

المملكة المدى2030رؤية ة وطويل قصيرة حلوًال وضعت أن فكان الوضع٬ لخطورة تنبهت ٬
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اه المي تهالك اس يد لترش ني الوط امج البرن ول٬ الحل ذه ه ن بي ن وم ائي٬ الم عنا وض ة لمعالج
الوطني»قطرة« التحول ادرات مب رامج ب د أح و وه اه٬2020٬ المي قطاع ذها بتنفي ني المع ٬

لتخفيض خطًطا ويضع ائي٬ الم وضعنا تحسين بهدف وضبطه االستهالك لترشيد يسعى حيث
إلى الفرد بحلول200استهالك في150ثم2020لتر  .2030لتًرا

 

ال ة٬ المملك تقبل مس ي ف ه ب وط المن دور ال م وعظ امج البرن ذا ه ة ومحوري ة أهمي رغم ب ه أن إال
عوامل صميم من امج البرن ى عل الضوء تسليط د يع حيث ب٬ المناس اإلعالمي دعم بال يحظى
إعالمي اب بخط إال أتي ي ال والوعي تهالك االس يد بترش الوعي ع رف ى عل د يعتم ه ألن نجاحه٬

ومكثف وواضح  .قوي
 

ر عب االستهالك بترشيد ة التوعي ي ف المشاركة ى إل اإلعالم وسائل مختلف ادر تب أن نى أتم لذا
ف التكات ة وأهمي ائي الم بوضعنا ن والمقيمي المواطنين ومصارحة جانب٬ من بالبرنامج التعريف

القادمة لألجيال آمن مستقبل وتوفير  .لمواجهته
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لتاريخ الصحفي 16/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان على المحافظة أهمية يؤكدون بالجوف الجمعة خطباء

الخبر الخبرالسبت-23/03/2019-16/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2847العددالكاتب 1تكرار

البيئة على المحافظة أهمية يؤكدون بالجوف الجمعة  خطباء

 
 
 
 
 

 
 واس-سكاكا

ة والعناي ة البيئ ى عل المحافظة ة أهمي ى عل الجوف ه منطق ي ف ع الجوام اء خطب أجمع
والمسؤول األرض٬ ي ف الى تع هللا ة خليف بوصفه ذلك في إلنسان ودور هللا٬ بمخلوقات

البديع النظام بهذا يلحق قد ضرر أي  .عن
 

ب تجل ا وأنه يما الس ة٬ الزراع ى عل ث ح الم اإلس أن ع الجوام اء خطب ن م دد ع د وأك
العناصر بين أهمّية من النباتات تمثله لما الحية؛ الكائنات ولسائر لإلنسان الجمة الفوائد

األرض سطح على  .البيئية
 

ع م ًا تزامن ه٬ البيئ ى عل ة بالمحافظ ع المجتم ه بتوعي ع الجوام اء خطب موضوع أتي وي
والمحافظة ة البيئ ة لحماي يرة كب ه أهمي ة المملك حكومة أولت وقد السيما البيئة٬ أسبوع

القادمه األجيال حياة على عظيمة فائدة من لها لما  .عليها
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لتاريخ الصحفي 16/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان على المحافظة أهمية يؤكدون بعسير الجمعه .خطباء

الخبر الخبرالسبت-23/03/2019-16/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

البيئة على المحافظة أهمية يؤكدون بعسير الجمعه  .خطباء
 

 

عسير مشافي/صحيفة  يحيى
 

٬ هللا بمخلوقات والعناية البيئة على المحافظة أهمية على عسير منطقه في الجوامع خطباء أجمع
يلحق د ق ضرر أي عن والمسؤول األرض٬ في تعالى هللا خليفة بوصفه ذلك في اإلنسان ودور

البديع النظام  .بهذا
 

ة الجم د الفوائ ب تجل ا وأنه السيما الزراعة٬ على حث اإلسالم أن الجوامع خطباء من عدد وأكد
سطح ى عل ة البيئي العناصر ن بي ة أهمّي من ات النبات ه تمثل ا لم ؛ ة الحي الكائنات ولسائر لإلنسان

 .األرض
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ة٬ البيئ أسبوع مع تزامنًا ٬ البيئه على بالمحافظة المجتمع بتوعيه الجوامع خطباء موضوع ويأتي
دة فائ من ا له ا لم ا عليه والمحافظة ة البيئ ة لحماي يرة كب ه أهمي ة المملك حكومة أولت وقد السيما

القادمه األجيال حياة على  .عظيمة
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لتاريخ الصحفي 16/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر ملتقىعنوان تحتضن نورة األميرة برؤية"جامعة الجغرافي "2030البيئة

الخبر الخبرالسبت-23/03/2019-16/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

ملتقى تحتضن نورة األميرة برؤية"جامعة الجغرافي البيئة
2030" 

 

 واس-الرياض
ا الجغرافي م قس اآلداب ة بكلي ة ممتل دالرحمن عب ت بن ورة ن ير األم ة جامع ن تحتض

المقبل ى20األربعاء ملتق ارس٬ م شهر ن م والعشرين للسابع الموافق الجاري رجب
ة" برؤي ي الجغراف ة اه"2030البيئ والمي ة البيئ وزارة ع م اون بالتع م ينظ ذي وال ٬

 .والزراعة
 

من أكثر الملتقى في ه27ويشارك خالل يناقشون ة٬ المملك ارج وخ داخل ن م دثا متح
ات المعلوم نظم باستخدام البيئة مجال في الحديثة التقنية التطبيقات أبرزها٬ محاور عدة
اظ للحف ات المخلف دوير وت ة٬ البيئي ديات والتح تدامة٬ مس ة البيئ ل جع وكيفية الجغرافية٬
ات واالتجاه ة٬ البيئ ة حماي ي ف الم واإلع ع والمجتم األسرة ودور تدامة٬ مس ة بيئ ى عل

البيئية الدراسات في  .الحديثة
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ي ف ة البيئي ة الثقاف راء وإث ق تعمي ى إل ومين٬ ي دى م ى عل د يعق ذي ال ى الملتق دف ويه
ات المعلوم م نظ تخدام باس ة البيئي ايا القض ة لخدم ي العلم ث البح ز وتعزي ع٬ المجتم
تدام٬ المس ئي البي ل العم ي ف دة الرائ رة والمبتك يلة األص ارب التج راز وإب ة٬ الجغرافي
ز وتعزي التنمية٬ خطط في للمساهمة نورة األميرة جامعة في الجغرافيا برنامج وتطوير

البيئة على المحافظة في الوطنية  .القيم
 

البيئة لخدمة منها استشعارا الملتقى٬ عبدالرحمن٬ بنت نورة األميرة جامعة تنظيم ويأتي
ن م اة الحي جودة تحسين في ذلك يساهم حيث القادمة٬ لألجيال عليها والحفاظ السعودية
تخدامها اس ادة وإع ات المخلف إدارة اءة كف ع ورف صوره٬ ة بكاف وث التل ن م د الح خالل
تحقيق يمكن خالله من والتي الطبيعية الثروة على والحفاظ التصحر٬ ظاهرة من والحد

بالبيئة الخاصة وعنايتها الدولة اهتمام من انطالقا المستدامة٬  .التنمية
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لتاريخ الصحفي 16/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الدوليعنوان الطائف بمطار البيئة أسبوع فعاليات انطالق

الخبر الخبرالسبت-23/03/2019-16/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2847العددالكاتب 1تكرار

الدولي الطائف بمطار البيئة أسبوع فعاليات  انطالق

 
 
 
 
 

 
 واس-الطائف

شعار تحت ة البيئ بوع أس ات فعالي دولي٬ ال الطائف بمطار أمس ا"انطلقت بيئتن ي نحم
ا مجتمعن اه ان"لرف إحس ق وفري ة البيئ ة وحماي اد لألرص ة العام ة الهيئ ع م اون بالتع ٬

 .التطوعي
 

عدد إقامة جانب إلى المطار٬ مرافق داخل الشتالت من عدد غرس الفعاليات وتضمنت
ة التثقيفي ات والمطبوع دايا اله ع توزي ى إل افة إض ة٬ والتثقيفي ة التوعوي ان األرك ن م

 .للمسافرين
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لتاريخ الصحفي 16/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بمساحة..صورعنوان بري م400منتزه التمياط2ألف طلعة في

الخبر الخبرالسبت-23/03/2019-16/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

مجتمعنا لرفاه بيئتنا نحمي حملة  ضمن

بمساحة..صور بري م400منتزه التمياط2ألف طلعة  في

 

 

 رفحاء-المواطن

حملة مع التمياط طلعة بلدية مجتمعنا(تفاعلت لرفاه بيئتنا صاحب)نحمي دشنها التي
ضمن مالية الش دود الح ة منطق ير أم لطان س ن ب د خال ن ب فيصل ير األم الملكي السمو

السعودي البيئة أسبوع  .2019فعاليات
 

ذي وال ٬ ة الحمل ة بداي ع م ًا تزامن وم الي ذا ه اط التمي ة بطلع بري ال تزه المن إنشاء م وت
مساحته ارب400تتجاوز يق ما يضم مربع متر ة15ألف البري األشجار ن م ا نوع
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والطلح واألثل السدر  .منها
 

السعودية ة رؤي أهداف مع توافقا ذلك ة2030يأتي البيئ ى عل اظ الحف تتضمن تي ال ٬
ن ب ود حم دس المهن ب وطال ٬ ع المجتم ة ورفاهي اة الحي جودة ودعم الطبيعية والثروات
ي رم دم وع جار باألش اء واالعتن اظ بالحف اط التمي ة طلع ة بلدي س رئي ي الحجيف ل هلي
خضراء ا بيئتن لتستمر ائر الج االحتطاب ن ع اد االبتع ذلك وك ا منه القرب ب ات المخلف

ة طلع ة بلدي قبل من الحملة تستمر آخر جانب من اءمثمرة٬ بإلق دارس الم ي ف اط التمي
المقبل األسبوع من بداية للطالب توعوية  محاضرات

 

. 
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لتاريخ الصحفي 16/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر فعاليةعنوان يطلق التطوعي بيشة بصمة البيئة“فريق الخالدية”أسبوع بحديقة

الخبر الخبرالسبت-23/03/2019-16/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2555العددالكاتب 1تكرار

فعالية يطلق التطوعي بيشة بصمة البيئة“فريق بحديقة”أسبوع
 الخالدية

 

عسير عبدهللا–صحيفة  :خلود
هقشة–تصوير آل  :عزة

٬ داخة بالش ة األهلي ة االجتماعي ة التنمي ة للجن ابع الت التطوعي بيشة بصمة فريق أطلَق
ق المواف س الخمي س أم وم ة??/?/????ي فعالي ٬ ة“م البيئ بوع عار”أس ش ت تح

مجتمعنا“ لرفاه بيئتنا ع”نحمي م اون بالتع ك ذل وكان ٬ بيشة بمحافظة الخالدية بحديقة ٬
البيئة نظافة على المحافظة سكان لتشجيع تهدف الفعالية هذه وكانت بيشة محافظة بلدية
التشكلية الفنانة بمشاركة الطبيعة رسم وركن ٬ التدوير إعادة ركن الفعالية شملت وقد ٬
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الشتالت ة بزراع ال األطف ن م عدد شارك وقد ٬ لألطفال الرسم وركن ٬ محمد الهنوف
ة بيش ة بلدي ي ف النسائي والقسم الفريق متطوعات مع جماعياً والعمل الحديقة مرافق في
ز وتحفي ع٬ المجتم راد أف لدى البيئي الوعي لتعزيز وذلك ٬ للحديقة كاملة تنظيف بحملة
رار ق إلى استناداً الفعالية هذه وتأتي ٬ البيئة حماية على تشجع حميدة وسلوكيات عادات

عام كل في بالبيئة خاص أسبوع تخصيص في الوزراء  .مجلس
 

ة الفعالي ذه ه ي ف أيضاً اركة مش اك هن ان ك ه بأن التطوعي بيشة بصمة قائدة وأوضحت
من أبنائنا داون(من ة ع)متالزم م اً تزامن ك وذل ٬ ة الفعالي ذة ه ل تفعي ي ف اركوا ش ٬

يوافق والذي داون لمتالزمه العالمي م????/مارس/??اليوم دمجه لهدف ًا وتحقيق ٬
للفعالية ونجاح مميزة إضافه تواجدهم وكان بالمجتمع  .ومشاركتهم

 

ذه ه ة برعاي اهمتهما لمس وع المط ة وكال ى إل كرهن ش ق الفري ات متطوع ن وجه ا كم
اإللكترونية عسير صحيفة االعالمي للشريك موصول الشكر وكذلك ٬  .الفعالية
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لتاريخ الصحفي 16/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر سلمان100زراعةعنوان الملك منتزه في شجرة

الخبر الخبرالسبت-23/03/2019-16/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصدالعددالكاتب 1تكرار

سلمان100زراعة الملك منتزه في  شجرة
 

 
 

 :الرياض–إنماء
ة جمعي ت نظم ل٬ أجم اض الري ون تك تى ح راء الخض اطق المن ة رعاي ة بأهمي اً اق“انطالق آف

ى”خضراء إل ة رحل اتي النب والغطاء ة البيئ ة وتنمي اخي المن ير التغ أبحاث كرسي مع بالتعاون
الرياض أمانة وبموافقة بنبان٬ في سلمان الملك  .منتزه

 

سلمان٬ ك المل تزه من تشجير ة فعالي ة بإقام ك وذل اض٬ بالري ة البيئ أسبوع مع بالتزامن ذلك يأتي
الموافق الخميس أمس يوم صباحًا????مارس??وذلك التاسعة في الرحلة وانطلقت  .م٬

 

ة بأهمي منهن ًا إيمان سعود٬ ك المل ة جامع ات طالب من والعديد الجمعية أعضاء فيها شارك حيث
ي حوال األشجار قاية وس جير بتش ن قم ا كم راء٬ الخض اطق المن ة ح100رعاي طل من جره ش

وبلخ وسدر  .ملحي
 

في سعادتها حجم ومدى المشاركين ع لجمي شكرها عن اف العي هدى التنفيذي المدير وعبرت
ة بيئي لتجارب داد امت تكون سوف ل ب ى األول ة التجرب تكون ن ل ا بأنه ة الفعالي واصفة التجربة٬

أخرى  .مماثلة
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ن المتطوعي لمان س ك المل تزه من ن ع ئول المس ارس ف دس المهن ق راف ة الفعالي ة نهاي ي وف
ومعالمه المنتزه مرافق لرؤية لهن جولة عمل وتم  .والمشاركات

 

ن االماك ي ف جار األش ة زراع ي ف اركة والمش جيع التش ى عل راء خض اق آف ة جمعي ن م عياً وس
رؤية لتحقيق وذلك الرياض2030المناسبة مدينة في الخضراء الرقعة  .لزيادة
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لتاريخ الصحفي 16/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر حائلعنوان بتعليم المدارس تشجير مبادرة تدشين

الخبر الخبرالسبت-23/03/2019-16/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد678العددالكاتب 1تكرار

حائل بتعليم المدارس تشجير مبادرة  تدشين

 

نت  :حائل-حائل

الدكتور حائل بمنطقة التعليم عام مدير دارسدشن الم تشجير ادرة مب الثويني ق(يوسف الحدائ
اإلدارات)المدرسية ديري م من عدد يرافقه الغربي قفار بحي االبتدائية رباح بن بالل بمدرسة

شاهر تاذ األس المدرسة د وقائ ان الرديع راهيم إب األستاذ وب الجن ب مكت دير وم العامة اإلدارة ب
من ري لل ة الحديث الطرق أفضل من بر تعت والتي المائية الزراعة نموذج تضمنت والتي السعيّد
النشاط د رائ ا عليه المشرف المبادرة هذه شرح وقدم المياه من ممكنة كميات أقل استهالك حيث
ادرات المب ذه ه ل مث دعم في المجتمعية الشراكات دور موضحا التميمي أحمد األستاذ بالمدرسة
ر مدي ثمن ث حي ة الحديق ي ف األشجار بعض زراعة في الطالب بعض العام المدير شارك كما
م ت التدشين ة نهاي ي وف ا عليه ائمين للق شكره وقدم تكرارها على وشجع المبادرة هذه التعليم عام

التميمي اد حم حمود األستاذ ال األعم رجل وهم المبادرة لهذا الداعمين سعودتكريم واألستاذ
البلدي المجلس عضو  .العجالن
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لتاريخ الصحفي 16/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئيعنوان المخيم يُدّشِن الشملي محافظ

الخبر الخبرالسبت-23/03/2019-16/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19201العددالكاتب 1تكرار

البيئي المخيم يُدشِّن الشملي  محافظ
 

 

 
 

الغضوري  bandar_alanzii@)الشملي(بندر

ي البيئ م المخي ات فعالي النخيل٬ منتزه في المريخي٬ كميخ بن نايف الشملي محافظ دشَّن
ة٬ البيطري دة والوح ة٬ االجتماعي ة التنمي ة لجن ه تنظم ذي وال ة٬ بالمحافظ وي التوع
ة البلدي تشمل ة الحكومي ات الجه ن م دد ع اركة بمش ة٬ التطوعي ة البيئي الشملي ورابطة

والصحة  .والتعليم
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ي ف ة الحكومي اإلدارات ديري م ن م دد ع اركة بمش جرة ش أول ي المريخ رس وغ
المدارس وطالب بالبيئة٬ تهتم التي والتطوعية  .المحافظة٬

 

ى إل ؤدي ت تي ال الممارسات عن د والبع ئي البي الوعي ادة زي إلى البيئي المخيم ويهدف
البيئة على المحافظة في المجتمع دور وتفعيل بالبيئة٬  .اإلضرار

 

ئي البي م المخي ذا ه إلقامة المبذولة الجهود الشملي محافظ ات,وثمَّن الجه ع جمي اكراً ش
والمتعاونة المشاركة  .الحكومية
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لتاريخ الصحفي 16/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بيشعنوان قرى مشكالت لحل إستراتيجية خطة

الخبر الخبرالسبت-23/03/2019-16/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد6749العددالكاتب 1تكرار

بيش قرى مشكالت لحل إستراتيجية  خطة

 

الحسين:جازان    محمد

بحضور للمحافظة٬ ة التابع رى الق ن م عددًا أمس من أول شرحة و أب حسن بيش محافظ تفقد
الحكومية اإلدارات ومديري دغريري رمزي المهندس بيش بلدية  .رئيس

مشاريع من والقصادة ة العبادل تي قري احتياجات على المحافظ الصرفووقف شبكات ير وتوف
وعرائفالصحي بمشايخ ى والتق اء٬ الكهرب شركة مشاريع ومتابعة ة الداخلي الشوارع وسفلتة

م٬ راحته من يض ا بم م له ة المقدم دمات الخ ير بتوف ب وطال والهم٬ أح د وتفق الي٬ واأله ل القبائ
يواجهونها قد التي الصعوبات بتذليل  .والتوجيه

محافظة قرى مشكالت حل إلى إستراتيجية خطة خالل من تسعى المحافظة أن شرحة أبو وأكد
 .بيش
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لتاريخ الصحفي 16/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر سرية:العسكرعنوان اتفاقيات تحكمها كورونا لقاح أبحاث

الخبر الخبرالسبت-23/03/2019-16/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد18534العددالكاتب 1تكرار

سرية:العسكر اتفاقيات تحكمها كورونا لقاح  أبحاث

 

سنوات عدة تستغرق البحثية  النتائج

الحيدر-الرياض  محمد

 

 

العسكر٬.دأشاد ةأحمد الطبي اث لألبح المي الع دهللا عب ك المل ز لمرك ذي التنفي دير الم
ارك( رص)كيم بح اض«٬ م»الري ته تي ال ة الطبي اث األبح ار بأخب ا واهتمامه

 .ونشرهاالمجتمع

ورات تط ر آخ ن ع ؤاله س دى احول لق اج إنت روع ا«مش ه»كورون ب وم يق ذي ال ٬
ارك( والسقف)كيم فورد٬ أكس ة وجامع ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ع م بالشراكة

العسكر ال ق اح٬ اللق وإطالق ائج النت إلعالن المحدد فكري«:الزمني اج نت اث األبح
اء االنته م يت تى ح األبحاث ي ف ة المتبع والضوابط العمل سرية تضمن اتفاقيات تحكمه
ره نش ل قب ة العلمي ه نتائج ر نش م ث ارب٬ التج ن م ي العلم ق التحق م ث ل٬ العم ذا ه ن م

31



حافيًا أن.ص ح أوض ا اج«كم بنت ور للظه عى تس تي ال ك تل ة وخاص اث األبح ار مس
أن مضيفاً األقل٬ على سنوات عدة تستغرق ي)كيمارك(ملموس ف ة المتعاون والجهات

ا منه اء االنته د عن اث األبح ائج نت تعلن س ا الكورون يروس ف اث أبح روع مش
ا ةواجتيازه المعروف وات ظ.»الخط كر«وتحف ؤال»العس س ن ع ة اإلجاب ى عل

اآلنحول»الرياض« إلى المشروع تكلفة  .تقديرات
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لتاريخ الصحفي 16/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر جديدةعنوان بمنهجية النخيل سوسة إدارة عن عمل ورشة يقيم باألحساء والتمور النخيل مركز

الخبر الخبرالسبت-23/03/2019-16/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

سوسة إدارة عن عمل ورشة يقيم باألحساء والتمور النخيل مركز
جديدة بمنهجية  النخيل

 

 
 واس-األحساء

امس األحساء بمحافظة والزراعة اه والمي البيئة وزارة مكتب مع بالتعاون والتمور النخيل مركز أقام
وان بعن ل عم ة ورش دة"األول جدي ة بمنهجي راء الحم ل النخي ة سوس ن"إدارة م دد ع ور بحض

باألحساء الخيرية العيون جمعية بمقر وذلك الزراعي٬ بالشأن والمهتمين  .المزارعين
 

الألحساء واحة شمال ون والعي راح الم ة منطق ي ف أقيمت تي ال ة العلمي ة التجرب الورشة واستعرضت
بحوالي تقدر مساحة وشملت350على على600هكتار تحتوي م65مزرعة ت ث حي نخلة٬ ألف

ة المنطق ل لنخي دوري وال الشامل الفحص بر ع راء الحم النخيل لسوسة كاملة الغير األطوار استهداف
استخدام)يوم45(كل دون وذلك الكاملة٬ الحشرات إنتاج لمرحلة وصولها قبل اإلصابات الكتشاف

الحشرية بالمبيدات الوقائي بة,الرش بنس ة الفرموني المصائد ى عل اد االعتم ل تقلي إلى %85إضافة
البرامج في حاليًا المتبع  .عن

 
من راء الحم ل النخي بسوسة األصابة لمستوى والكبير المتدرج االنخفاض إلى التجربة نتائج وأشارت

ر114 أكث بته نس اض بانخف فحص دورة آخر مع فقط إصابتين إلى األولى الفحص دورة في إصابة
للنخيل%98من الدوري الفحص نتيجة  .وذلك
 

ل النخي ة سوس ى عل القضاء ق عوائ م أه د تحدي نحو المهمة االستنتاجات بعض إلى التجربة وتوصلت
منها والتي ر:الحمراء الغي ل النخي وجود فحص٬ دورة كل مع ة المغلق المزارع تواجد مشكلة تكرار

وفحصها دخولها يصعب والتي المهملة المزارع وجود للفحص٬  .مهيئ
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لتاريخ الصحفي 16/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بتبوكعنوان األول البيئة أسبوع بمعرض الحكومية اإلدارات من لعددٍ فاعلة مشاركة

الخبر الخبرالسبت-23/03/2019-16/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

البيئة أسبوع بمعرض الحكومية اإلدارات من لعدٍد فاعلة مشاركة
بتبوك  األول

 

 واس-تبوك
اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ه ينظم ذي ال رض المع ي ف ة الحكومي اإلدارات ن م دد ع ارك تش

ام لع األول ة البيئ أسبوع هامش ى عل تبوك بمنطقة شعار1440والزراعة تحت نحمي"هـ
مجتمعنا لرفاه تبوك"بيئتنا بمدينة مول المكان بمجمع وذلك ٬. 

اء األنب ة لوكال تصريح في الرويلي هزاع المهندس تبوك بمنطقة الوزارة لفرع العام المدير وأكد
الرشيدة القيادة أن ٬ هللا-السعودية دها ة-اي وحماي ة الطبيعي والموارد الزراعي القطاع ت أول

ة المملك ة رؤي ه علي ت نص ا م الل خ ن م ة الكامل ة العناي ة ذه"2030البيئ ه ن م دف واله
البحري بري ال ا محيطن كامل ي وف ا جوانبه بشتى ة البيئ ى عل المحافظة ثقافة نشر هو الفعاليات
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البيئي,والهوائي التلوث من المجتمع,والحد شرائح ع جمي ة التوعوي الرسالة للوصول,لتشمل
األولى بالدرجة اإلنسان صحة على تنعكس نظيفة بيئة  .إلى

ة البيئ ى عل المحافظة ط ورواب ة والتطوعي ة الحكومي ات الجه لجميع شكرة عن الرويلي وأعرب
البيئة أسبوع بفعاليات المشاركة والشركات والجامعات  .بالمنطقة

والمحاضرات ة الميداني األنشطة من العديد يتخللها بالمنطقة البيئة أسبوع فعاليات أن إلى وأشار
وزارة ال فرع منها مواقع عدة في وتعقد بالبيئة والمهتمين المختصين من عدد تقديمها في يشترك

لالحتفاالت تبوك أمانة ومركز الغربية الشمالية المنطقة وقيادة تبوك وجامعة  .بالمنطقة
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لتاريخ الصحفي 16/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان على الحفاظ في تساهم مشاريع ثالثة تقدم تبوك تقنية

الخبر الخبرالسبت-23/03/2019-16/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2847العددالكاتب 1تكرار

البيئة على الحفاظ في تساهم مشاريع ثالثة تقدم تبوك  تقنية

 

 واس-تبوك
أسبوع ات فعالي ي ف ه ب ارك تش ذي ال اح الجن خالل من تبوك بمنطقة التقنية الكلية تقدم

لعام األول ه1440البيئة ينظم والذي البيئة٬ على الحفاظ في تساهم مشاريع ثالثة هـ
شعار تحت بالمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة مجتمعنا"فرع لرفاه بيئتنا ٬"نحمي

تبوك بمدينة مول المكان بمجمع حالياً  .والمقام
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ارك تش ة الكلي أن ني الجه دان حم دس المهن ة بالكلي ة العام ات العالق دير م ح وأوض
وم لمفه وتعزيزاً المجتمعية والمسؤولية للشراكة تفعيالً المناسبات من وغيره بالمعرض

الحكومية االدارات بين والتنسيق  .التكامل

ذه:وقال له د أع اح جن خالل من اريع مش ة ثالث دمون يق ة الكلي ومتدربي مهندسي بأن
ر وتوفي ة٬ الجوفي اه المي ى عل اظ الحف ى إل دف يه ذي وال الري بمشروع تمثلت المناسبة
نسبة بقياس محددة زمنية لفترات الخضراء المسطحات على المياه وتوزيع العاملة٬ اليد

فيه المياه منسوب انخفاض عند آليا الخزان لتعبئة باإلضافة التربة٬  .رطوبة

وان بعن ة الذكي زة األجه ى عل ق تطبي بطرح تمثل الثاني المشروع أن دوير"وبيّن "ت
د بع رى أخ رة م ا منه تفادة واالس ة٬ المنزلي زة األجه دوير ت ادة وإع ع جم ى إل دف ويه
بعض ن م تفادة االس أو وك تب ة بمنطق ة العامل ة الخيري ات للجمعي ا به التبرع ب صيانتها

أخرى أجهزة صيانة او إلنتاج والبالستيك والنحاس كالحديد  .قطعها

وعنوانه الثالث المشروع السيارات"أما في العادم ونظام ي"البيئة الجهن دس المهن أفاد
ل تحوي عن عبارة وهو السيارات محرك احتراق نواتج من البيئة حماية منه الهدف أن

ونيتروجين الكربون اكسيد وثاني ماء إلى االحتراق عن الناتجة المحركات  .غازات
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لتاريخ الصحفي 16/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التابعةعنوان والقرى المركز في البيئة أسبوع يدشن بداء مركز رئيس

الخبر الخبرالسبت-23/03/2019-16/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2847العددالكاتب 1تكرار

التابعة والقرى المركز في البيئة أسبوع يدشن بداء مركز  رئيس

 
 
 

 
 واس-تبوك

أمس ي المروان دان حمي ن ب حماد الوجه لمحافظة التابع بداء مركز رئيس عدد,دشن بمشاركة
شعار تحت أتي ي ذي ال ة البيئ بوع أس ات فعالي الخضراء٬ وك تب ورابطة ة الحكومي ات الجه من

مجتمعنا" لرفاه بيئتنا بالمركز"نحمي الحكومية اإلدارات مديري عدد,بحضور بغرس وذلك
البلدية والساحات بالمنتزهات والشتالت األشجار  .من

 
القيادة"المرواني"وأكد حرص من انطالقا تأتي الفعالية هذه هللا-أن مستوي-أيدها رفع في

ة األنظم ن م د العدي الل خ ن وم ة٬ المملك اطق من ف بمختل ة البيئ ى عل اظ الحف ة بأهمي ي الوع
مزدهرة ة بيئ ق لتحقي ة٬ الفطري اة والحي اتي النب والغطاء بالبيئة وتُعنى صدرت التي والتشريعات

 .ومستدامة

38



 

لتاريخ الصحفي 16/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان أسبوع بمناسبة برنامجا تنظم نجران بجامعة المجتمع كلية

الخبر الخبرالسبت-23/03/2019-16/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2847العددالكاتب 1تكرار

البيئة أسبوع بمناسبة برنامجا تنظم نجران بجامعة المجتمع  كلية

 
 
 
 

 
 واس-نجران

ات وطالب النشاط٬ وطالبات الطالبية٬ األنشطة بوحدة ممثلة نجران٬ بجامعة المجتمع كلية نظمت
وان بعن ة٬ للبيئ العالمي اليوم بمناسبة توعوياً برنامجاً أمس٬ الطالبي اه"التشغيل لرف ا بيئتن ي نحم

الكلية"مجتمعنا بمسرح وذلك ٬. 
 

ة كيفي ذلك وك ا٬ وأهميته ة بالبيئ ات الطالب ف وتعري الوعي٬ توى مس ع رف ى إل امج البرن دف وه
يمكن التي باألخطار وتوعيتهن الصحيحة٬ بالطرق الطبيعية الموارد وحماية البيئة٬ على الحفاظ

البيئية الملوثات عن تنجم  .أن
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لتاريخ الصحفي 16/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالنماص..صورعنوان البيئة أسبوع تدشين

الخبر الخبرالسبت-23/03/2019-16/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2073العدد0الكاتب 1تكرار

بالنماص..صور البيئة أسبوع  تدشين
 

 

الشيخ آل  النماص-عوض

ل وكي بحضور ك وذل ة البيئ بوع أس بالنماص والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع دشن
د محم ن ب دالرحمن عب اص النم بلدية ورئيس الشهري فراج بن حسن النماص محافظة

الحكومية اإلدارات مديري من وعدد  .ردعان
 

في ك وذل ع الربي فصل من أسبوع أول في عام كل المقام البيئة بأسبوع االحتفال ويأتي
عنوان1440رجب20–14الفترة مجتمعنا(تحت لرفاه بيئتنا  ).نحمي

 
م ث ن وم ريم٬ الك رآن الق ن م ات بآي بالنماص التقنية الكلية بمقر أقيم الذي الحفل بدأ وقد
وزارة رع ف دير لم ة كلم م ث ن وم الشهري حسن ن ب د محم ة الكلي لعميد ترحيبية كلمة
ير عس ة رابط رئيس ل ة كلم م ث ري البك ايز ف ن ب دالرحيم عب اه والمي ة والزراع ة البيئ
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الشهري خالد المهندس  .الخضراء
 

اركون المش رم كُ م ث ة٬ البيئ على المحافظة أهمية عن توعوية محاضرة أقيمت ذلك بعد
ام األقس ى عل الع واالط ة الكلي اء فن ي ف جار أش ة زراع م ت م ث ن وم ات الفعالي ي ف

الكلية عليها تشتمل التي  .والتجهيزات
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لتاريخ الصحفي 16/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بعنيزةعنوان البيئة أسبوع انطالق

الخبر الخبرالسبت-23/03/2019-16/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2847العددالكاتب 1تكرار

بعنيزة البيئة أسبوع  انطالق

 

الفنيخ:عنيزة    عبدالرحمن

بمحافظة ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ه ينظم ذي ال ة البيئ بوع أس أمس انطلق
أيام سبعة لمدة وذلك عنيزة مجمع في  .عنيزة

 
أول في وذلك بالبيئة٬ خاص أسبوع إقامة حول الوزارة لقرار تنفيذا األسبوع هذا ويأتي
ة بأهمي الوعي مستوى لرفع ذلك من يهدف بحيث عام٬ كل من الربيع فصل من أسبوع
ي ف ة الخيري ات والجه والخاصة ة الحكومي ات المؤسس دور ل وتفعي ة البيئ على الحفاظ
ر واألث ة البيئ اه تج راد األف لدى المسؤولية مستوى رفع على عالوة البيئة٬ على الحفاظ

البيئي التلوث من الحد في يسهم وهذا لذلك٬  .الكبير
 

ه تخلل الطالب ن م دد ع اركة بمش الوطني عنيزة متنزه في باالستزراع الحدث بدأ وقد
م وتقدي الصغر ذ من ا به ام واالهتم عليها والمحافظة البيئة أهمية وتبيان الشتالت توزيع
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مجمع ي ف مصاحب رض مع يز تجه ن م اء االنته م ت ا كم ابقات٬ ومس ة توعوي رات فق
العروض ديم لتق ومسرح ة٬ بالبيئ ة المعني ات الجه ن م عدد مشاركة يتخلل مول عنيزة
ج وبرام ر ح م ومرس ور وطي ات نبات اتل مش ذلك وك ة٬ المتنوع ة والترفيهي ة التوعوي
ة البري الغضا ات لمتنزه شاملة نظافة وحمالت المجتمع٬ أطياف كافة تستهدف متنوعة

توعوية ومحاضرات الرياضية األندية  .ومشاركة
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لتاريخ الصحفي 16/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر شعارعنوان تحت البيئة أسبوع مجتمعنا«بمناسبة لرفاه بيئتنا »نحمي

الخبر الخبرالسبت-23/03/2019-16/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2558العددالكاتب 1تكرار

شعار تحت البيئة أسبوع مجتمعنا«بمناسبة لرفاه بيئتنا  »نحمي

 

اليوم الروسي-المجاردة  ابراهيم

ده للوح ه التابع ز المراك ع جمي ى عل تالت ش ع بتوزي والبحر ا بقن ه الزراع دة وح ة قام
الموافق الخميس يوم ه•1440/7/14وذلك الزراع دة وح دير م وإشراف بمباشرة

الغريس محمد أحمد األستاذ والبحر  بقنا
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لتاريخ الصحفي 16/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر جازانعنوان في البيئة أسبوع فعاليات انطالق

الخبر الخبرالسبت-23/03/2019-16/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

جازان في البيئة أسبوع فعاليات  انطالق

 

سهل:جازان    عبدهللا
ات فعالي أمس٬ من أول عبدالعزيز بن ناصر بن محمد األمير جازان منطقة أمير افتتح

عار ش تحت ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ه ينظم ذي ال ة البيئ نحمي«أسبوع
مجتمعنا لرفاه نايف»بيتنا المنطقة أمين بحضور بجازان٬ التجاري مول بكادي وذلك ٬

ازان ج ة جامع دير وم الجذعان انم غ دس المهن وزارة ال رع ف ام ع دير وم عيدان س ن ب
الحكومية الجهات ومديري القحطاني مرعي  .الدكتور

 
ة المنطق ة أمان اركة مش عن مفصل لشرح واستمع االفتتاح٬ شريط جازان أمير وقص
ة٬ المخصص ان واألرك المعرض ب ول وتج اركة٬ المش ات والجه ة البيئ وزارة رع وف

والداعمين المشاركين كرم ثم مرئي عرض على  .واطلع
 
 فعاليات8
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رق والف ة الخيري ات والجمعي ة والخاص ة الحكومي ات الجه ة البيئ بوع أس ي ف ارك يش
ات والمنتزه الشواطئ ف وتنظي التشجير حمالت ذ تنفي ه خالل من يتم حيث التطوعية٬

ع وتوزي ة توعوي محاضرات ديم وتق البحر قاع األشجار30وتنظيف ن م تلة ش ف أل
مجتمعية شراكات وبناء  .المحلية

 
 أهداف5

 
م غان دس المهن ازان ج ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م ال ق

إنه ة«الجذعان بالبيئ خاص بوع أس بتخصيص رار ق صدر المملكة رؤية من انطالقا
ة الحكومي ات الجه وة ودع ذه٬ تنفي ة والزراع اه والمي البيئة وزارة تتولى حيث عام٬ كل

للمشاركة البيئية والجمعيات ل»والخاصة تتمث ئي البي بوع األس داف أه أن ى إل مشيرا ٬
ة الحكومي المؤسسات دور ل وتفعي البيئة على المحافظة بأهمية الوعي مستوى رفع في
اه تج راد األف مسؤولية توى مس ع ورف البيئة على للحفاظ الخيرية والجمعيات والخاصة

البيئي التلوث من الحد في والمساهمة عليهم ذلك وأثر  .البيئة
 

أن ة«وأضاف بالمنطق ة واألهلي ة الحكومي ات الجه ل ك ع م بالتنسيق قام الوزارة فرع
ي الغال الجزء ذا ه ة بيئ ى عل النفع ب ود تع مشتركة أعمال لتنفيذ تفاهم٬ مذكرات وتوقيع

الوطن  .»من
 

ا تنفيذه يتم س تي ال ات الفعالي ي ف اركة بالمش ع المجتم رائح ش ل ك ذعان الج ب وطال
اع وق ات والمنتزه الشواطئ وتنظيف تشجير حمالت على وتشتمل المنطقة٬ بمحافظات
ن ب ناصر بن محمد األمير جازان منطقة ألمير الشكر مقدما الغواصين٬ بواسطة البحر
والخاصة ة الحكومي ات وللقطاع ة٬ الوطني بة المناس هذه ورعاية دعمه على عبدالعزيز

الفاعلة مشاركتهم على  .والمتطوعين
 

البيئة أسبوع فعاليات  :أبرز
 

مجتمعية شراكات  بناء
 

تفاهم مذكرات  توقيع
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تشجير حمالت  تنفيذ
الشواطئ تنظيف  حمالت
المنتزهات تنظيف  حمالت
البحر قاع تنظيف  حمالت

توعوية  محاضرات
المحلية30توزيع األشجار من شتلة  ألف

 
البيئة أسبوع أهداف  :أبرز

 
الوعي مستوى  رفع

المؤسسات دور  تفعيل
البيئة على  المحافظة

األفراد مسؤولية مستوى  رفع
البيئي التلوث من الحد في  المساهمة
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لتاريخ الصحفي 16/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر للبيئة:القرياتعنوان أسبوع تدشين

الخبر الخبرالسبت-23/03/2019-16/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد19201العددالكاتب 1تكرار

للبيئة:القريات أسبوع  تدشين

 
 
 
 
 

 
 

المشيطي  Abdulaziz010100@)القريات(عبدالعزيز

اليوم الجاسر عبدهللا القريات محافظ البيئة)الجمعة(دشن أسبوع القريات مول بمجمع ٬
مجتمعنا"األول لرفاه بيئتنا ة"نحمي والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت نظمه الذي ٬

القريات  .بمحافظة

برامج د أع ب المكت أن وي٬ البل ب متع ات بالقري وزاة ال ب مكت مدير أوضح جهته٬ من
موجهة رسائل إلى إضافة واإلعالمية٬ الميدانية األصعدة كافة على األسبوع هذا لتفعيل
كشركاء والخاصة ة الحكومي ات والقطاع ات الجه ع م بالمشاركة المجتمع فئات لجميع

المناسبة لهذه  .استراتيجيين
 

وان بعن رحية مس ت عرض ك ذل د ة"بع البيئ ديق ة"ص إبتدائي ة مدرس الب ط دمها ق ٬
 .اليرموك
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لتاريخ الصحفي 16/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان أسبوع مجتمعنا“فعاليات لرفاة بيئتنا ”نحمي

الخبر الخبرالسبت-23/03/2019-16/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

البيئة أسبوع مجتمعنا“فعاليات لرفاة بيئتنا  ”نحمي
 
 
 

محنشي المنورة–عيشه  :المدينة
والزراعة والمياه البيئة وزارة مع بالشراكة األغراض متعددة التعاونية الجمعية أقامت

البيئة أسبوع فعاليات المنورة الخميس1440بالمدينة أمس مساء مارس21هجري
مى2019 بمس ا”م٬ مجتمعن اة لرف ا بيئتن ي ب(و”نحم ويج ا علين ز عزي ة البيئ

عليها دكتورة)الحفاظ ال وكلمة الحكيم الذكر من آيات بتالوة الحفل عيطة:وبدأ يرة أم
زرع ب ور الحض ام ق ين التدش ل حف ام خت ي وف ة الطبيعي وارد الم در وه تغالل اس ن ع

البذور ونثر  .األشجار
 

حماية في الطفل مشاركة إلى تهدف األطفال مسابقات للمبادرة المصاحبة الفعاليات ومن
بمسمى بيتك(البيئة٬ في شجرة ى)ازرع عل زرع شتالت ع بتوزي الجمعية تقوم حيث

 .الحضور
 

بمسمى جيدة(ومبادرة بيئة في لتنمو بذرة ا)خذ لزراعته ذور الب ع توزي ي وآخر.وه
بمسمى البيئة(المبادرات ى)خبراء إل المبادرة تهدف حيث التوعوي٬ البيئة مخيم وهو

تالت الش ع توزي ق طري ن ع ة الزراع ة أهمي وزرع حراوية الص اكن األم جير تش
ادرة المب نشر ي ف التطوعية الفرق مشاركة للمبادرة المصاحبة الفعاليات ومن والبذور٬
ة بالمدين ة مختلف اكن أم ي ف بوع أس ة الفعالي تمر تس وف وس جير التش ي ف اهمة والمس

البذور ونثر لتشجيرها  .المنورة
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لتاريخ الصحفي 16/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الشرقية«عنوان مدن تشجير البيئة»مبادرة أسبوع فعاليات في

الخبر الخبرالسبت-23/03/2019-16/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد16717العدد0الكاتب 1تكرار

الشرقية« مدن تشجير البيئة»مبادرة أسبوع فعاليات  في

 الدمام-اليوم

رقية الش ة المنطق ة أمان اركت دمات-ش الخ ة بوكال ة ة-ممثل البيئ بوع أس ات فعالي رض مع ي ف
شعار1440 تحت مجتمعنا«هـ لرفاه بيئتنا الوطني»نحمي التحول امج برن 2020٬ضمن

إمارة وكيل افتتحه والذي العالمي٬ البيئة يوم بمناسبة والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة تنظمه الذي
سعود األمير الملكي السمو صاحب رعاية تحت األول أمس البتال خالد الدكتور الشرقية المنطقة
ة البحري ة بالواجه هللا د عب الملك منتزه في وذلك الشرقية٬ المنطقة أمير العزيز عبد بن نايف بن

البيئة بشؤون المعنية والخاصة والمحلية الحكومية الجهات من عدد بمشاركة  .بالدمام٬
 

د م.وقام للخدمات ن األمي وكيل استقباله في وكان األمانة٬ لمعرض بزيارة ل٬.البتال مغرب اد زي
م ة البيئ ارة وعم للحدائق العامة اإلدارة عام ة.ومدير النظاف إدارة عام دير وم المقهوي٬ يوسف

ه.د وأهداف المعرض ات محتوي عن المقهوي ل قب من مفصل شرح ى إل واستمع ديني٬ الم حمد
المجال هذا في تمت التي والمنجزات األمانة بها قامت التي على.والمبادرات المعرض واشتمل

نع مص امج برن ذلك وك ة٬ النعم ظ حف امج برن ذلك وك ة المنزلي ات النفاي دوير ت ن ع كامل رح ش
تشجير في االمانة مبادرة إلى باإلضافة عضوية٬ أسمدة إلى وتحويلها الزراعية المخلفات تدوير

الشرقية المنطقة بها«مدن لننعم اك3600بمشاركة»نزرعها هن أن ى إل باإلضافة متطوع٬
ة األمان ا تطلقه سوف تي وال دوير٬ الت حدائق امج برن في التقدم عالم مدارس مع أخرى مشاركة
ة؛ جمالي أشكال ى إل ا وتحويله اإلطارات دوير ت ادرة مب ل مث ة٬ األمان ادرات مب ضمن ادرة كمب
ن المهتمي ن م اال إقب المعرض شهد ا كم الشرقية٬ المنطقة لمدن الحضري المشهد تحسين بهدف

البيئة  .بمجال
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لتاريخ الصحفي 16/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األمالك7عنوان بين الشوارع ضم طلبات لقبول شروط

الخبر الخبرالسبت-23/03/2019-16/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد6749العددالكاتب 1تكرار

األمالك7 بين الشوارع ضم طلبات لقبول  شروط

 

 
 

المنورة الحربي:المدينة       عبدالعزيز

رات والمم وارع الش م ض ات طلب ول قب ى عل ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ت وافق
المعتمدة الزراعية المخططات في المتجاورة األمالك بين  .الواقعة
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توفر عند المواطنين طلبات باستقبال  .شروط7وسمحت

ذات الجهات ممثلي من عدد اجتماع بعد جاءت الطلبات قبول دراسة أن الوزارة وبينت
وهي السبعة والشروط الضوابط على واتفاقهم  :العالقة

وحدود• ي العمران النطاق وخارج الطلب صاحب أمالك بين فاصال الشارع يكون أن
 .التنمية
شرعية• بصكوك مملوكة المواقع تكون  .أن
الزراعية• بالطرق الخاص الوزراء مجلس قرار مع الشوارع ضم يتعارض  أال
راد• الم الطريق ب ن والمنتفعي اورين المج ى عل رر ض ارع الش م ض ى عل ب يترت أال

الطلب على الصريحة مرئياتها وأخذ المحافظة٬ مع بالتنسيق وذلك  .إلغاؤه٬
د• معتم أو ذة منف سواء ا٬ غيره أو اء الكهرب ل قب من بالشارع خدمات هناك تكون أال

العالقة ذوات الجهات مع بالتنسيق  .تنفيذها
وزارة• أو ل٬ النق وزارة ن م ذها تنفي دة المعتم أو المنفذة الطرق من الشارع يكون أال

والقروية البلدية  .الشؤون
رع• ف ن م ون تتك ة محلي ة لجن ل قب ن م ضمه وب المطل ارع الش احة مس ة قيم دير تق

ن م دوب ومن ة٬ المنطق ارة إم ن م دوب ومن ة٬ بالمنطق والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة
شرعي بصك ه ل رغ ويف ب٬ الطل صاحب ى عل اع ويب ة٬ الدول ارات لعق ة العام ة الهيئ

التعليمات  .حسب
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الخبر بتبوكعنوان البيئة أسبوع في توعوي بمعرض تشارك األرصاد

الخبر الخبرالسبت-23/03/2019-16/07/1440تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

بتبوك البيئة أسبوع في توعوي بمعرض تشارك  األرصاد

 

 واس-تبوك
ذي ال ٬ ة البيئ أسبوع ات بفعالي الشمالية ة بالمنطق ة البيئي ة وحماي لألرصاد العامة الهيئة شاركت

شعار تحت وك تب ي ف ا بفرعه ة ممثل والمياه والزراعة البيئة وزارة اه"تظمته لرف ا بيئتن ي نحم
.مجتمعنا " 

في ا مبادراته خالل من ئي البي دورها ب للتعريف تفاعلية وشاشات أنشطة للهيئة جناح ويتضمن
ى إل دف ته تي وال ٬ ة البيئ ة بحماي ة المعني الرسمية ات الجه د أح ا كونه ٬ الوطني التحول برنامج
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قياسية٬ ايير مع ق وف الوطني ئي البي واألداء األرصاد بخدمات االرتقاء في الهيئة رسالة تحقيق
الحياة جودة وتحسين البيئة على والمحافظة والممتلكات األرواح  .لسالمة

ني الوط ول التح ضمن ة الهيئ ادرات مب دد ع أن ذكر اءة17ي كف ع رف ول ح تتمحور ادرة٬ مب
ود الوق لمحطات ة لمراقب دوري ال ئي البي والفحص ئي البي ترخيص وال اد االعتم ات وآلي ات عملي
ودة ج ة لمراقب ة مركزي دة وح اء إنش ذلك ك در٬ المص ن م رف الص ة ومراقب ة٬ الخدم ز ومراك

المصدر من واالنبعاثات  .الهواء

ع وتنوي األرصاد خدمات في والتحول ة٬ الملوث ؤر الب ل تأهي وإعادة الكيميائية٬ السالمة وتشمل
إضافة ة٬ التنموي القطاعات ادرات لمب االستراتيجي ئي البي م التقيي ذلك وك ة٬ الهيئ تمويل مصادر
ي الوطن امج والبرن طحية٬ والس ة الجوفي اه المي ى عل ة البيئي ة للمراقب ني وط امج برن اء إنش ى إل
ك وكذل ة٬ البحري ة البيئ ة وحماي المناخي٬ للتغير مركز وإنشاء المستدامة٬ والتنمية البيئية للتوعية
ة الجغرافي ة التغطي ادة وزي ة الجوي للظواهر التوقعات دقة لتحسين العددية النماذج أنظمة لتطوير

واالستشعار الرصد  .لمحطات
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الخبر تفاصيل

الخبر غداً"األرصاد"عنوان الجوية باألرصاد واإلعالم للتوعية الثالث تعقداالجتماع

الخبر الخبرالسبت-23/03/2019-16/07/1440تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد0العدد0الكاتب 3تكرار

واإلعالم"األرصاد" للتوعية الثالث تعقداالجتماع
غداً الجوية  باألرصاد

 

 واس-جدة
ا اجتماعه ة الجوي اد باألرص الم واإلع ة للتوعي ة العربي ة اللجن د تعق
اد لألرص ة العام ة الهيئ ي ف ة ممثل ة المملك يفه تستض ذي ال ث الثال
دول ال ة جامع س لمجل ة العام ة األمان ع م اون بالتع ة البيئ ة وحماي
ي العالم اليوم ب ال االحتف ع م التزامن ب دا٬ غ دة ج ة بمدين ة العربي

شعار تحت الجوية السبت23مارس2019الشمس٬"لألرصاد
والطقس  ".األرض

ق مراف ر تطوي ل عم ط خط أن بش تجدات المس اع االجتم اقش وين
تطوير إلى وسيتطرق اإلعالمي الجانب من العربية الجوية األرصاد
ي الت راءات اإلج ة ومتابع الم٬ واإلع ة الجوي اد األرص ن بي ة العالق

الجوية األرصاد بعلوم للتوعية العربية الدول  .تتخذها
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ن ب ل خلي الدكتور البيئة وحماية لألرصاد العام الرئيس معالي وأشار
ن م دد ع ور حض هد سيش ث الثال اع االجتم أن ى إل ي الثقف لح مص
ة العالمي ة والمنظم ة العربي دول ال ة جامع ن م براء والخ ؤولين المس
الم اإلع الي مج ي ف ن ودوليي ن محليي براء وخ ة الجوي اد لألرص
اركة بمش يزًا مم يكون س ام الع ذا ه ال االحتف أن ث حي اد٬ واألرص
الرئيسي ز المرك ي ف تقام س تي ال ه٬ فعاليت ي ف ة العربي دول ال ي ممثل
ق مناط ع جمي ي ف رى أخ ات فعالي اك هن تكون س ا فيم دة٬ بج ة للهيئ
ز ّحي ة الجوي لألرصاد العالمية المنظمة اتفاقية دخول لذكرى المملكة

 .التنفيذ
ى أعل ى إل الوصول أجل من جاهدة تسعى الهيئة أن إلى معاليه ونوه
ا حالي وهي ٬ األرصاد مجال في والعلمية الفنية القدرات من مستوى

امل ش ام نظ داد إع ى عل ل ة2030تعم دق ي ف دافها أه ق لتحقي
ل العم م بتنظي ني مع اد لألرص ة المملك ة رؤي ار إط ي ف ا معلوماته
ا ولديه اخ٬ والمن س الطق دمات خ مجال ي ف راكات والش ادي األرص
لتحسين ة العددي النماذج أنظمة تطوير في الهامة المبادرات من عددا
ترات لف يق ض انيٍّ مك اٍق نط من ض ة الجوي ر للظواه ات التوقع ة دق
ة البيئ ات لمعلوم ز مرك اء إنش ا وأيض دى٬ الم يرة قص ة زمني

والتلوث الطقس حاالت عن المبكر واإلنذار  .واألرصاد
ود جه دعم ي وطني ات معلوم مركز إنشاء إلى الهيئة تسعى وأضاف
ات المعلوم ير توف ي ف اص اختص ة كجه دورها ب ام القي ي ف ة الهيئ
وسرعة ة دق ع ورف الوطني٬ المستوى على األرصادية والمؤشرات
ة حماي ي ف تساهم تي ال ة المعني ات للجه ة الطارئ ات المعلوم توصيل
ادرة ومب ة٬ الطبيعي وارث الك ار آث ن م ة العام ات والممتلك األرواح
ظل ي ف ة٬ الهيئ ل تموي مصادر وتنويع األرصاد خدمات في التحول
ة الداعم واألرصاد الرصد ات ومعلوم ات بيان ى عل د المتزاي ب الطل

العامة السالمة وتعزيز القطاعات  .إلنتاجية
ل خلي دكتور ال ة البيئ ة وحماي لألرصاد العام الرئيس معالي وسيدشن
عار ش ت تح الم واالع اد لألرص ي العرب ى الملتق ي الثقف لح مص ن ب

ع" المجتم ي ف الم اإلع ودور ة الجوي ر ادم"الظواه الق د األح وم ي
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ة العربي دول ال ة جامع ن م براء والخ ؤولين المس ن م دد ع ور بحض
الجوية لألرصاد العالمية  .والمنظمة

األوسط الشرق ي ف دة الرائ دول ال ن م تعد المملكة أن بالذكر الجدير
ا به تزخر تي ال اءات والكف ات اإلمكان ث حي من األرصاد مجال في
ات٬ المعلوم ة وتقني يانة والص د للرص االت المج ف مختل ي ف ة الهيئ
ر عناص د لرص ة المملك اء أرج م معظ ي تغط ة متكامل ة ومنظوم
اإلقليمي ا مركزه ب جان ى إل الساعة٬ دار م ى عل ي آن بشكل الطقس
اخ والمن ة الجوي المالحة ة لخدم األرصاد بمجاالت المتعلق والعالمي

الهيئة من مباشر بإشراف الجفاف  .ومراقبة
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الخبر بنهاية:األحساءعنوان الزراعي الري دعم آبار ثالثياً..2019توقف المعالجة المياه والبديل

الخبر الخبرالسبت-23/03/2019-16/07/1440تاريخ للريتصنيف العامة المؤسسة أخبار

الرصد20441العددالكاتب 1تكرار

بنهاية:األحساء الزراعي الري دعم آبار ..2019توقف
ثالثيًا المعالجة المياه  والبديل

 

بنهاية:األحساء الزراعى الرى دعم آبار ثالثياً..2019توقف المعالجة المياه  والبديل

البقشي-األحساء  حسن

في حاليًا المستخدمة اآلبار توقف عن مبارك٬ آل فؤاد الدكتور الري لمؤسسة العام المدير كشف
الي الح ام الع ة بنهاي ي الزراع ري ال م ا2019٬ًدع ثالثي المعالجة اه المي ا له ديل الب يكون وس ٬

ستوفر مصادر400والتي من اه المي ك تل أتي ت إذ الزراعي٬ للري المياه من مكعب متر ألف
حوالى تنتج التي الهفوف محطة في80منها إنتاجها وسيصل يوميا٬ً المياه من مكعب متر ألف

ام ى2025ع ى250إل إل ة المقبل الث الث السنوات خالل ع وترتف مكعب٬ تر م ف 600ال
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اليوم في مكعب متر  .ألف

جلسة خالل مبارك آل الزراعي«وأوضح االستثمار في ومبادرات ضمن»أفكار أقيمت التي ٬
ن ب ايف ن ن ب سعود الشرقية ة المنطق ير أم افتتحة ذي وال االستثماري٬ األحساء منتدى فعاليات

و نخلة٬ مليوني تختزن األحساء واحة بأن وجه32عبدالعزيز٬ ى عل ع تنب كانت ارتوازية عينًا
الـ وخالل طبيعي٬ بشكل حدث30األرض ة المناخي والتغيرات الظروف وبسبب الماضية سنة

وهو األساسي العنصر د فق في تسبب ما كبير٬ بشكل العيون عدد وانحسار المياه في حاد نقص
ي العمران دد التم ان ك ا كم استدامتها٬ ددة مه المشكالت من عدد روز وب للواحة٬ اة الحي شريان

الزراعية المساحة حساب على والتجاري  .والصناعي
 

الحفاظ إلى أدى وهذا والصرف٬ الري مشروع إقامة قابله السابق في المياه نقص أن إلى وأشار
لتناقص ديل الب هو ذا وه ير٬ كب بشكل ة الزراعي ة الرقع وبقاء واستدامتها الزراعية الواحة على

المياه نقص تعويض فى أسهمت الثالثية المجددة المياه مشروع أن إلى الفتا العيون٬  .مياه
 

مبارك آل المعالجة٬«:وقال اه المي استخدام في الماضية السنوات خالل قفزت حققت المؤسسة
العام هذا الزراعة في المعالجة المياه استخدام نسبة المئة80وبلغت هناك»في أن إلى مشيرًا ٬

ة الرقع اب حس ى عل ي العمران ع والتوس دد التم و وه ة الواح تدامة اس دد يه د ق ر آخ ر عنص
ذا ه ف لوق ق التواف ى إل لنا وتوص ة المختص ات الجه ع م ت عمل ة المؤسس أن داً مؤك ة٬ الزراعي
ة الرقع ى عل اظ الحف ل أج ن م وف الوق ن م د ب وال رطانية٬ الس ا بالخالي ميه أس ذي وال دد التم

 .الزراعية
 

على اظ للحف ن معي اتفاق على تعمل عدة حكومية جهات من المشكلة اللجنة إلى مبارك آل ولفت
ي ف طة األنش ة عملي م وتنظي ي٬ العمران دد التم اف وإيق ة٬ الواح ى ف ا وزيادته ة الزراعي ة الرقع
وبلغت ط المحي ذا ه ي ف ل تعم تي ال طة األنش بعض ة المؤسس حصرت د وق ي٬ الزراع ط المحي

عشوائية1200 ة وبطريق وتعمل ا٬ له مرخص غير ا وأغلبه ة٬ الزراعي ة الرقع داخل نشاط
ي الت ع المواق ذه ه كل إغالق ى عل ة اللجن وستعمل سيارات٬ وورش عمالة سكن مصانع ومنها

الزراعية الواحة  .تشوه
 

ارك مب آل اف ة«:وأض الزراعي ة الرقع ادة زي ل أج ن م تقبيلة مس اريع مش ة المؤسس تنفذ س
ليشمل المؤسسة نشاط توسيع إلى ونسعى المقبلة٬ القليلة السنوات خالل المياه توافر مع بالواحة
ان مرج ن وعي ة البريق ومخطط يفة والس خريسان أم ل مث ة المخدوم ير غ القطاعات ن م دداً ع
نعمل الواحة شمال في واحات اك وهن ة٬ المخدوم غير األم الواحة داخل واحات تعتبر والتي

والغويبة بريقا واحة مثل لها المياه إيصال خالل من لها الخدمات تقديم  .»على
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قائمة ى إل وانضمت الم٬ الع ي ف ة الطبيعي ل النخي واحات وأشهر أكبر من األحساء واحة واعتبر
مت وض نين٬ الس آالف ُذ من برى ك توطنة مس ا باعتباره كو٬ باليونس المي الع اني اإلنس تراث ال
ي٬ العمران تراث ال ن م ة ومجموع ة أثري اطق ومن ار واآلب ون والعي وات والقن ل النخي اتين بس

وبها التمور٬ ألجود منتجة نخلة مليوني ة32وتحتضن الزراعي ة الرقع ومساحة ة٬ طبيعي عينًا
يبلغ8,000بالواحة الزراعية الحيازات وعدد  .حيازة30,000هكتار٬

 
األجيال بقدرة المساس دون من الحاضر الوقت بحاجات تفي التي هي المستدامة التنمية أن وأكد
ة٬ المائي تدامة االس ر عناص ى عل ترتكز الواحة تدامة اس إن ف ذلك ل ا٬ حاجاته ة تلبي ى عل ة القادم
ة الغذائي ناعات الص ر تطوي ا٬ وتنميته ة الزراعي ة الرقع ى عل ة المحافظ ة٬ الزراعي تدامة االس
السياحة في االستثمار تشجيع الزراعية٬ للمنتجات األسواق إيجاد التمور٬ على المعتمدة وخاصة

والترفيهية  .الريفية
 

في ع التوس ري٬ ال اه مي نقص معالجة من تتض الواحة تدامة اس ق تحق تي ال ادارت المب أن ن وبي
م التحك ونظام ري ال لشبكات ة التحتي ة البني بناء إعادة التقليدية٬ غير المياه مصادر من االستفادة

ي كادا(اآلل اءة)س كف ع لرف زارع الم ي ف ة الحديث ري ال م نظ ق تطبي ري٬ ال ة منظوم إدارة ي ف
العمراني٬ التمدد من الحد ملوحتها٬ درجة وخفض الزراعي الصرف مياه معالجة دراسة الري٬
ي األراض ى عل ناعي والص اري والتج ي العمران ع التوس ن م للحد بة المناس التشريعات دار إص
ة لمتابع وحساسات ة مناخي أرصاد محطات تركيب اخي٬ المن التغير تأثير من والحد الزراعية٬

المؤسسة مناطق داخل المناخ تغير لمراقبة التربة في  .الرطوبة
 

ا به ت قام دراسة الل خ من ك وذل ري٬ ال رامج ب ر تطوي تشمل ادرات المب إن ارك مب آل ال وق
بعنوان البخر«المؤسسة ل وتقلي اه المي هدر من الحد أجل من األنسب ري ال اه مي ة كمي دير تق

الحرارة ات درج اع ارتف ن ع اتج ن»الن م تفادة واالس ة الزراعي ارف المص ة تغطي ن م والحد ٬
لزراعة التشجير ومبادرة الرمال٬ زحف من الحد الحرارة درجات تقليل في الصرف مياه تبخر

باألحساء شجرة  .مليون

62



 

لتاريخ الصحفي 16/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الزراعية9عنوان الواحة الستدامة مبادرات

الخبر الخبرالسبت-23/03/2019-16/07/1440تاريخ للريتصنيف العامة المؤسسة أخبار

الرصد6749العددالكاتب 1تكرار

الزراعية9 الواحة الستدامة  مبادرات

 

الغزال:األحساء       عدنان

لـ ارك مب الشيخ آل ن ب ؤاد ف دكتور ال ري لل ة العام ة المؤسس س رئي وطن«كشف »ال
إطالق ي9أمس٬ ف هام لإلس تقبلية مس اريع مش ة حزم ذ تنفي ب بجان ية رئيس ادرات مب

المعالجة محطات من المجددة المياه كميات زيادة بينها من والتي الواحة٬  .استدامة

في المبادرات بناء:وتتمثل إعادة التقليدية٬ غير المياه مصادر من االستفادة في التوسع
ي اآلل م التحك ام ونظ ري ال بكات لش التحتية ري٬»سكادا«البنية ال ة منظوم إدارة ي ف

الصرف اه مي ة معالج دراسة الري٬ كفاءة لرفع المزارع في الحديثة الري نظم تطبيق
ع التوس ن م د للح بة المناس ريعات التش دار إص ا٬ ملوحته ة درج ض وتخفي ي الزراع
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اد أرص ات محط ب تركي ة٬ الزراعي ي األراض ى عل ناعي والص اري والتج ي العمران
ق مناط ل داخ اخ المن ير تغ ة لمراقب ة الترب ي ف ة الرطوب ة لمتابع ات وحساس ة مناخي

وان بعن ة المؤسس ا به ت قام ة دراس خالل من ري ال رامج ب تطوير ر«المؤسسة٬ تقدي
اع ارتف عن اتج الن ر التبخ ل وتقلي اه المي هدر من الحد أجل من األنسب الري مياه كمية

رارة الح اه»درجات مي تبخر ن م تفادة واالس ة الزراعي المصارف ة تغطي ن م الحد ٬
شجرة مليوني زراعة الحرارة٬ درجات تقليل في  .الصرف

مياه لتوفر الحالي الوضع أن إلى تشير اإلحصائية األرقام أن مبارك الشيخ آل وأضاف
بـ يقدر المؤسسة بمشروع النحو76.87الري ى عل موزعة سنوياً مكعب متر مليون

(التالي مجددة49.15٬: مياه مكعب متر صرف20.02مليون مكعب متر مليون
استخدامه٬ معاد جوفية7.70زراعي مياه مكعب متر عام)ماليين في كانت أن بعد ٬

جوفية1975 الري مياه  %.100م
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