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لتاريخ الصحفي 12/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر اجتماععنوان أعمال للتمور"بدء الدولي المنورة"المجلس بالمدينة

الخبر الخبرالجمعة-17/05/2019-12/09/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 17تكرار

اجتماع أعمال للتمور"بدء الدولي "المجلس
المنورة  بالمدينة

 

المنورة  واس-المدينة
اع اجتم ال أعم وم٬ الي ورة المن ة بالمدين ت ي"انطلق الدول س المجل

ور ات"للتم والمنظم ات الهيئ ي وممثل ة الزراع وزراء اركة بمش
ور للتم توردة والمس ة المنتج ة ة,الدول والزراع ة األغذي ة ومنظم

المتحدة ة"الفاو"باألمم الزراعي ة للتنمي العربية ي,والمنظمة وممثل
الخاص  .القطاع

ن ب دالرحمن عب دس المهن ة والزراع اه والمي البيئة وزير معالي وأكد
ل النخي قطاع ه يمثّل ما على االفتتاحية كلمته في الفضلي عبدالمحسن
ى عل ه أن مبيناً كبيرة٬ وبيئية واجتماعية اقتصادية أهمية من والتمور
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ة التنمي ق تحقي ي ف فاعلة مساهمة من القطاع هذا يشكّله ما من الرغم
ي ف ديًا تقلي زال ي ال ه في ل العم أن إال المستدامة٬ ة والريفي ة الزراعي

ه مراحل متطور,جميع قطاع ى إل ه لتحويل يراً كب داً جه ب يتطل ا مم
والتسويق بالتصنيع اإلنتاج فيه ق,يرتبط وتحقي المنافسة من ليتمّكن

أفضل  .مردود
الحرمين خادم بقيادة المملكة حكومة توليه بما الفضلي المهندس ونّوه

سعود آل دالعزيز عب ن ب لمان س ك المل ده,الشريفين عه ي ول وسمو
ن هللا-األمي ا اع-حفظهم قط تدامة واس ر بتطوي ير كب ام اهتم ن م

ل النخي قطاع ر لتطوي رامج ب دة ع اد إيج خالل من ور والتم النخيل
ة المملك ة رؤي من ض ي المحل اتج الن ي ف هامه إس ع ورف ور والتم

تكامل2030 ى عل تتركز القطاع ذا ه في المملكة جهود أن مبينًا ٬
ز ومراك ة العالق ذات الحكومية الجهات من المبذولة الوطنية الجهود
اص الخ اع والقط زارعين الم ع م راكة بالش ات والجامع وث ,البح
د الفاق ل وتقلي ه٬ وكميت اإلنتاج جودة وتحسين القيمة سالسل ,لتطوير
ات المعلوم ير وتوف تثمار٬ االس وتشجيع ور التم تسويق كفاءة ورفع
ز وتعزي اإلمداد سلسلة كفاءة وتحسين الالزمة٬ والدراسات والبيانات

والمؤسسية البشرية  .القدرات
ل النخي اع قط تراتيجية اس دعم ت ة المملك ة حكوم أن ه معالي ن وبيّ
ذي ال ور٬ والتم ل للنخي ني الوط ز المرك اء إنش الل خ ن م ور والتم
تية واللوجس ة الزراعي الخدمات من متكاملة منظومة خلق إلى يهدف
اءة الكف ق لتحقي ة الحديث ات التقني ني وتب ة٬ والمعرفي ويقية والتس

وعالمياً محلياً السعودية التمور استهالك معدل وزيادة  .اإلنتاجية

الفضلي المهندس رة:"وقال فك ر مبّك وقت ومنذ دعمت المملكة إن
ل النخي اع قط ة بأهمي ا منه اً إيمان ور للتم دولي ال س المجل اء إنش
ا كم ال٬ المج ذا ه ي ف دولي ال اون التع ز تعزي رورة وض ور٬ والتم

ام ع س للمجل األول دي التمهي اع االجتم افت م2011٬استض
عام التأسيسي ي2013واجتماعه الحال اع االجتم تستضيف ا كم م٬
الجهود هذه ى,"لمواصلة عل حرصها من اً انطالق ة المملك أن مبيناً

ن أحس ي ف اطه نش ير س ن حُس أمين وت س٬ المجل ذا ه ل وتفعي ام قي
س للمجل التشغيلية اليف التك ل بتحم تلتزم س ا فإنه ة٬ الممكن الظروف
ز تعزي ي ف س المجل ل تفعي هم يس أن ؤمالً م ادمتين٬ الق نتين س دة لم
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ه تواج تي ال تركة المش ديات والتح ات المعوق ل وح دولي ال اون التع
ة التنمي ق تحق تي ال برامج ال ذ وتنفي داد إع ي ف والنجاح التمور٬ قطاع
المحافظة ع م دول ال مستوى ى وعل وإقليمياً عالمياً للتمور المستدامة
ة الريفي ة التنمي في واإلسهام للموارد٬ األمثل واالستغالل البيئة٬ على

 .المستدامة
اإلرادة دعم ي ف س المجل ال أعم تسهم أن ب ه أمل عن معاليه وأعرب
ّدي للتص ود الجه يق لتنس اغم وتن دول٬ ال اون وتع تزام وال ية السياس
ة وثيق بإيداع الدول تقوم وأن والتمور٬ النخيل قطاع تهم التي للقضايا
ل هياك استكمال يمكن حتى ممكن٬ وقت أقرب في للمجلس االنضمام
داف األه ق لتحقي تراتيجية االس ة الخط ذ تنفي ي ف دء والب س٬ المجل

ة القادم نوات للس ومة ة,المرس المقبل ام المه از إنج ن م اء واالنته
ة اللجن ي ف ل للعم ة الالزم وادر الك ن وتعيي س المجل ل عم ل وتفعي
ور والتم ل النخي قطاع ر تطوي مساعي ّزز يع بما للمجلس التأسيسية

العالم  .في
 

جانبه ة,من الزراعي ة للتنمي ة العربي للمنظمة العام المدير معالي أكد
ي ف ور والتم ل النخي اع قط ة أهمي دخيري ال د أحم راهيم إب دكتور ال
ور التم نخيل زراعة انتشار إلى بالنظر العربي العالم سيما وال العالم

ة العربي دول ال ن م د العدي ي في,ف ل النخي جار أش دد ع ّدر يق ث حي
ن م أكثر ب ة العربي دول ن160ال م ثر أك ج تنت ة نخل ون 6,6ملي

نوياً س التمور من طن ي,مليون حوال ل يمثّ ا ي%78م إجمال من
نحو يبلغ الذي للتمور العالمي طن8,5اإلنتاج  .مليون

دة٬ عدي ديات تح ن م ل النخي قطاع ه يواجه ا م عن الدخيري وتحدث
ة المائي وارد الم ّح وش ة المناخي الظروف ب دءًا ى,ب إل افة باإلض

اج اإلنت ال بأعم ة المرتبط ية والمؤسس ة والهيكلي ة التقني ديات ,التح
لمنتجي متاحة الفرصة أن إال التحديات هذه من الرغم على أنه مبينًا
التصنيع واالرتقاء األمام إلى اإلنتاج بمستويات للدفع والتمور النخيل

القطاع,والتسويق من المأمول تحقيق في كبيرة بصورة  .واإلسهام
ة منظم ع م ة الزراعي ة للتنمي ة العربي ة المنظم إسهامات واستعرض

العالمية والزراعة د"الفاو"األغذية العدي ذ تنفي ي ف آخرين وشركاء
ي ف ور والتم ل النخي اع قط ر تطوي ال مج ي ف اون التع اريع مش ن م
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ل النخي اع لقط ة القيم لة سلس ة ودراس ة٬ العربي دول ال ن م د العدي
دول ال ي ف اع القط ر لتطوي تراتيجي االس ار اإلط ع ووض ور والتم

في,العربية والشركاء السعودية العربية المملكة حكومة جهود مثمنًا
للتمور الدولي المجلس  .إنشاء

دخيري ال ال من:وق ض اعد سيس ور للتم دولي ال س المجل اء إنش إن
ق تحق ة جماعي برامج وتنفيذ إعداد في الدولية المنظمات مع شراكاته
م ودع ور للتم ترويج وال ا٬ً وإقليمي اً عالمي ور للتم تدامة المس ة التنمي
اريع مش ة وأهمي ة الذكي ة الزراع ات تقني من واالستفادة االستثمارات

القدرات ورفع شراكات,التدريب ق خل ي ف المجلس ينجح أن ونأمل
سريع ردود وم ة أهمي ذات مشاريع ذ لتنفي الخاص القطاع مع رائدة

المطلوب والتشجع الدافع تعطي  .حتى

ه جهت ن ة,م والزراع ة لألغذي ة الدولي ة منظم ل ممث ن او"ثّم "الف
ر لتطوي المشاركة والدول للمملكة المهم الدور محمد بكر أبو الدكتور

ور والتم ل النخي اع قط ة ة,وتنمي وثقافي ة ديني ة أهمي ن م ه يمثّل ا لم
ادية واقتص ة ة,واجتماعي والتنمي ذائي الغ ن األم ي ف ال الفّع ودوره

والريفية ة,الزراعية منظم ب ترحي داً او"مؤك المجلس"الف اء بإنش
بين والتنسيق التعاون في بارز دور من له سيكون لما للتمور الدولي
ال مج ي ف اون والتع ة والزراع ة األغذي ال مج ي ف ة المنتج دول ال
ة واألنظم ات السياس اد إيج ي ف هم تس ة بيئ ق لخل ود الجه يق تنس

للمجلس ومستدام فّعال دول تعّزز التي واإلجراءات  .والقوانين
دول ال ود وف ي وممثل ة الزراع وزراء ات كلم ت ذلك٬توال ب عق

الخاص القطاع شركات وممثلي الزراعة,المشاركة وزير أكد حيث
ه يمثّل ا م ى عل الحسني حسين صالح دكتور ال ة العراقي ة بالجمهوري
دول ال جميع وسعي الدولي المجتمع تواجه تحديات من الغذائي األمن
تغالل باالس ي المحل اج اإلنت م تعظي الل خ من ذائي الغ ا أمنه ز لتعزي

رة المتوف رية والبش ة والمادي ة الطبيعي وارد للم ل ر,األمث وتوفي
الوصول سبل لتعزيز األغذية من الواردات لتعظيم المختلفة الفرص

مستدام وبشكل صحيًا مأمون غذاء  .إلى
ر بالجزائ البحري والصيد ة الريفي ة والتنمي الفالحة وزير أشار فيما
ور للتم والمستوردة المنتجة دول ال تعاون أهمية إلى عماري شريف
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ذائي٬ الغ ن األم ق تحقي ي ف ة بالغ ة أهمي ن م القطاع ّكله يش لما نظراً
ي العرب الوطن في سيما ال الصادرات وتنمية الدول اقتصادات ودعم

مهمًا قطاعًا فيه والتمور النخيل قطاع يمثّل تشجيع,الذي ب جان إلى
المصاحبة واألنشطة القطاع في  .االستثمار

ل النخي قطاع ة أهمي اول تن ا مرئي عرضا الحضور اهد ش ك٬ ذل بعد
ه تنميت ل ذائي,ومراح الغ ن األم ق تحقي ي ف وري المح ا,ودوره كم

خطط دعم ي ف ودوره ور للتم دولي ال س المجل اء إنش مراحل تناول
الدول في الزراعية والتنمية واإلنتاج اش,التسويق نق جلسة بدأت ثم

ي ف ل التمثي توى ومس ويت للتص ة المطروح وعات الموض ول ح
األعضاء وترشيح ل,المجلس بتفعي ة المتعلق والمقترحات والمرئيات

للتمور الدولي  .المجلس
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لتاريخ الصحفي 12/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بحائلعنوان الحبوب حصاد موسم بدء

الخبر الخبرالجمعة-17/05/2019-12/09/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد6804العددالكاتب 1تكرار

بحائل الحبوب حصاد موسم  بدء

الرمالي:حائل  فريح

موسم يبدأ ما وعادة الموسم٬ لهذا الحبوب حصاد موسم لبدء اآلالت حائل بمنطقة دارت
ط يح أن ل قب ل٬ وحائ يم٬ والقص رج٬ الخ ى عل ا تباع ر ويم ر٬ الدواس وادي ب اد الحص

وف الج ة منطق ي ف ال ي.الرح الزراع ب بالجان ن المهتمي ب بحس م الموس ذا ه د ويع
دالت المع من ض برد وال ار٬ األمط زارة غ ث حي ن م ة مثالي واء األج ت فكان يزا٬ متم

المحصول ى عل ر أث ار غب أو قوية رياح وجود وعدم ارس.الطبيعية ف زارع الم وه ون
في السعودية في القمح زراعة موسم بداية تكون ما عادة أنه إلى ديسمبر15الشمري

محصول أن ب ا منوه سنويا٬ يونيو وأوائل مايو أواخر في الحصاد وموعد عام٬ كل من
ار٬ للهكت ان أطن بعة س اج اإلنت اوز تج د فق ر٬ األوف نوات الس ن م يعد العام لهذا الحبوب
د عم ح القم مزارعي بعض أن ى إل يرا مش عير٬ الش وخاصة المزارعين من كثير عند
ع٬ ورب بلایر الواحد و الكيل سعر در فيق وب٬ للحب العامة المؤسسة لصوامع توريده إلى

اآلن تى ح ل حائ ي ف وردين الم دد ع زارعين10ووصل أن.م ى إل ارة اإلش در تج
غ تبل ل حائ ي ف ة الزراعي احة ادل1.3المس تع ار٬ هكت ون احة%36ملي المس ن م

ة للمملك ة ن.الزراعي م ثر أك ى عل اع القط ذا ه تحوذ ة%50ويس العامل وى الق ن م
ل حائ ج وتنت ة٬ غ800بالمنطق وتبل نويا٬ س ة الزراع ات المنتج ن م اج إنت ن ط ف أل

من أكثر بالمنطقة الزراعية  .ملياراتلایر4االستثمارات
الفيديو  شاهد

https://youtu.be/FgtZUjhoDn8 
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الخبر تفاصيل

الخبر االستوائيةعنوان والفواكه المانجو مهرجان افتتاح من 14لقطات

الخبر الخبرالجمعة-17/05/2019-12/09/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

الخير بشهر غير مذاقها شعار  تحت

االستوائية والفواكه المانجو مهرجان افتتاح من  14لقطات

 

 

 جازان-المواطن

ل حف أمس٬ اء مس ازان٬ ج ة منطق ير أم دالعزيز٬ عب ن ب ناصر ن ب محمد األمير رعى
توائية االس ه والفواك انجو الم ان مهرج اح شعار14افتت ت تح الحالي٬ ام ا“للع مذاقه

الخير..غير ازان”بشهر ج ة بمنطق ياحية الس ة التنمي س مجل بإشراف رع,وذلك وف
٬ الخاص والقطاع الحكومية الجهات من عدد بمشاركة والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة

موقع في رمضان“وذلك جيزان”مهرجان  .بمدينة
 

المتخصصة الشركات اركة مش على المهرجان بأقسام جولته خالل جازان أمير واطلع
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ة فاكه من المنطقة منتجات من متميزة أنواًعا المهرجان يضم حيث المانجو٬ ومزارعي
عن ددها ع د يزي تي ال ا بزراعته ة المنطق تهر تش تي ال األصناف ف مختل تمثل المانجو

االستوائية60 الفواكه من عدد جانب إلى  .صنفًا٬

 

جازان لمنطقة الزراعي باإلنتاج التعريف في المعرض أهداف عن عرض إلى واستمع
بها المتوافرة الزراعية  .واإلمكانات

 

ات فعالي ي ف ازان ج ة منطق ير أم تجول ان“كما زم ان٬”رمضان للمهرج المصاحبة
رمضان بشهر المرتبطة القديمة والتقاليد العادات تقدم التي األركان مختلف على واطلع

القديمة الشعبية واأللعاب لألطفال٬ وأناشيد عروًضا وتابع جازان٬ في  .المبارك
 

عادته س الم اإلع ائل لوس ريح تص ي ف دالعزيز عب ن ب ر ناص ن ب د محم ير األم دى وأب
ا دائًم يسعى الذي المانجو مهرجان فعاليات افتتاح في جازان منطقة مزارعي بمشاركة
ل مث لمحصوالت وبخاصة الزراعي اإلنتاج الستمرارية وتحفيزهم المزارعين لتشجيع

المتميز االقتصادي والمردود العالية الجودة ذات والجوافة والتين  .المانجو
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الزراعي والتسويق ر للتطوي ا جهوده تواصل ة والزراع والمياه البيئة وزارة أن وأكد
اث األبح ز لمرك يزة المتم الجهود ب ا منوًه تراتيجية٬ االس ا خططه الل خ ن م ة بالمنطق
ر لتطوي زارعين الم اعدة ومس ة الزراعي ة التنمي ي ف ل الفاع ودوره ازان بج ة الزراعي

المهرجان على للقائمين التوفيق متمنًيا  .إنتاجهم٬
 

القصيبي عبدالعزيز بن خالد للتنمية جازان إمارة وكيل الحفل  .حضر
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الخبر تفاصيل

الخبر ناصرعنوان بن بجازان:محمد الزراعة لتطوير إستراتيجية خطط

الخبر الخبرالجمعة-17/05/2019-12/09/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19256العددالكاتب 1تكرار

ناصر بن بجازان:محمد الزراعة لتطوير إستراتيجية  خطط
 
 

 

 

الكادومي  mohm887777@)جازان(محمد

اه والمي ة البيئ وزارة أن دالعزيز٬ عب بن ناصر بن محمد األمير جازان منطقة أمير أكد
ا خططه خالل من ة بالمنطق الزراعي والتسويق ر للتطوي ا جهوده تواصل ة والزراع

 .االستراتيجية
 

ة التنمي ي ف الفاعل ودوره ازان٬ بج ة الزراعي اث األبح ز لمرك يزة المتم الجهود ب ونوه
إنتاجهم لتطوير المزارعين ومساعدة  .الزراعية

 
ه والفواك انجو الم ان مهرج اح افتت ل حف ناصر٬ بن محمد األمير رعاية خالل ذلك جاء

توائية عار14االس ش ت تح الي٬ الح ام ير«للع غ ذاقها ير..م الخ هر ك»بش وذل ٬
ة٬ والزراع والمياه البيئة وزارة وفرع جازان٬ بمنطقة السياحية التنمية مجلس بإشراف

ع موق ي ف ك وذل اص٬ الخ اع والقط ة الحكومي ات الجه ن م دد ع اركة ان«بمش مهرج
جازان»رمضان  .بمدينة

 
المتخصصة الشركات اركة مش على المهرجان بأقسام جولته خالل جازان أمير واطلع
ة فاكه ن م ة المنطق ات منتج ن م يزة متم ا أنواع ان المهرج يضم إذ المانجو٬ ومزارعي
ى عل عددها د يزي تي ال ا بزراعته ة المنطق تشتهر التي األصناف٬ مختلف تمثل المانجو

االستوائية60 الفواكه من عدد جانب إلى  .صنفا٬
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الزراعي اج باإلنت ف التعري ي ف المعرض أهداف عن عرض إلى جازان أمير واستمع

بها المتوافرة الزراعية واإلمكانات جازان  .لمنطقة
 

ات فعالي ي ف ول ان«وتج زم ان ان»رمض للمهرج احبة ف.المص مختل ى عل ع واطل
ي ف ارك المب ان رمض هر بش ة المرتبط ة القديم د والتقالي ادات الع دم تق تي ال ان األرك

 .جازان
 

القديمة الشعبية واأللعاب لألطفال٬ وأناشيد عروضا ازان.وتابع ج ة منطق ير أم دى وأب
ذي ال انجو الم مهرجان ات فعالي اح افتت ي ف ازان ج ة منطق مزارعي اركة بمش سعادته
ا خصوص الزراعي٬ اج اإلنت الستمرارية يزهم وتحف زارعين الم جيع لتش ا دائًم يسعى
االقتصادي ردود والم ة العالي الجودة ذات والجوافة٬ والتين المانجو٬ مثل المحصوالت

 .المتميز
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الخبر تفاصيل

الخبر رمضان29عنوان في الحرام المسجد طعام فائض وجبة ألف

الخبر الخبرالجمعة-17/05/2019-12/09/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد1951العددالكاتب 1تكرار

رمضان29 في الحرام المسجد طعام فائض وجبة  ألف

 

 

 

المسعودي المكرمة-حاتم  مكة

ة المكرم ة بمك ام الطع ظ لحف رام إك ة جمعي ت ام29رفع طع ائض ف ن م ة وجب ف أل
خالل الحرام الحالي10المسجد رمضان من  .أيام

 
لـ ي المطرف أحمد الجمعية مدير ة«وأوضح ع»مك وتوزي ع جم تطاعت اس ه إدرات أن

برع المت ة رغب ع م ب لتتواك ائمين الص ار إفط د وموائ اجد المس ى عل ات الوجب ائض ف
الحرام٬ المسجد ي ف ام الطع ائض ف ن م جمعها بعد النعمة على حفاظا بالوجبات٬ األول
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التنسيق جرى أن بق س ا منه ام الطع فائض جمع التي المواقع هذه جميع أن إلى مشيرا
ى إل ل ينق ذي ال ام الطع واستالم المبكر واالتصال الجمع طريقة حول عليها القائمين مع

مناسب بشكل وحفظه وتسخينه عبوات في توزيعه ويعاد الجمعية  .?مطبخ
 
ة? مكون م الموس خالل ة عامل وة ق اك هن أن ن ن?وبي ين256م الجنس ن م شخصا

داف أه م أه أن ى إل ا منوه ية٬ قياس ات أوق وفي احترافية بكل أدوارهم ويؤدون مدربين
ام الطع ن م ائض الف وإيصال ة النعم ظ حف ة بأهمي ع المجتم توعية في تتلخص الجمعية
ة ومثوب أجر ن م له ما عن فضال والسالمة٬ الجودة معايير أفضل وفق المستفيدين إلى

النفايات مرمى في يطرح أن من بدال الطعام حفظ في وجل عز هللا  .من
 

لشؤون ة العام الرئاسة خالل من النجاح شركاء مع بالتنسيق الطعام جمع أن إلى ولفت
لبية الس ر الظواه ة ولجن احات الس إدارة ي ف ة ممثل وي٬ النب جد والمس رام الح جد المس
ار إفط روع لمش ذة المنف ة الخيري ات والجه ادة والرف قاية الس ة ولجن األبواب ب ة الخاص

بالحرم  .صائم
 

الفائض  :جمع
 

الساحات10,941 إدارة مصادرات من مشكلة  قطعة
 

السلبية7,495 الظواهر لجنة مصادرات من مشكلة  قطعة
 

بالساحات20,430 الخيرية الجهات فائض من مشكلة  قطعة
 

والرفادة201 السقاية لجنة مصادرات من مشكلة  قطعة
 

الطعام فائض جمع  :مواقع

الشرقية5● الساحة في  مواقع

عبدالعزيز4● الملك باب  مواقع

باب4●  84مواقع

عبدهللا● الملك توسعة  موقعان
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الفائض جمع سيارات  :مواقع

 الشبيكة●

أجياد●  مدخل

الشرقية●  الساحة

المشارك العمل  :فريق

 مشرفين4●

 موثقان●

 رجال84●

 امرأة166●
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الخبر تفاصيل

الخبر قديماعنوان العرب عند ذكرا..المياه مأرب»زمزم«أطيبها سد انهيار وأسوأها

الخبر الخبرالجمعة-17/05/2019-12/09/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد9349العددالكاتب 1تكرار

قديما العرب عند ذكرا..المياه سد»زمزم«أطيبها انهيار وأسوأها
 مأرب

 

 

الرياض»االقتصادية«  من

إنه الماء عن مفقود"يقال وأعز موجود ة"أهون قيم ون يعرف الء العق ن م يرا كث ن لك ٬
اء الم ة أهمي يعرف ل فالك اء٬ جمع البشرية واجب ذا وه عليه٬ ويحافظون جيدا٬ الماء
جل ه في ال ق ذي ال اء الم اء٬ بالم االتهم مب وعدم كثيرين إسراف من الرغم على وقيمته

قائل حي"من شيء كل الماء من  ".وجعلنا

 
استهالك ل جع ا م ذا وه قبل٬ من تعرف لم زيادة األخيرة العقود في البشرية عدد ازداد
يضمره ا مم وتوجسوا ر٬ األم ذا له رين والمفك العلماء بعض تنبه وقد يتضاعف٬ الماء

المستقبل في.لنا وصدرت الماء٬ بسبب ستنشب المقبلة الحروب أن إلى بعضهم وذهب
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كتب عدة الموضوع  .هذا
 

كتاب من األولى الطبعة ديما"صدرت ق العرب عند المياه د"قضايا عبدالحمي دكتور لل
ام ع المة ة1424/2004س كلي ي ف ت نوقش وراه دكت ة أطروح اب الكت ل وأص ٬

ام ع ونس ت ي ف ي2002اآلداب ف اب الكت ع ويق دار٬548 ن ع در وص فحة٬ ص
اإلسالمي  .الغرب

 
أن أليف٬ والت ث البح دواعي عن ف المؤل ر ة"وذك المنطق ي ف الي الح ائي الم الوضع

ي المائ الوضع لمعرفة الماضي إلى الرجوع في ملحة رغبة فينا أثار الذي هو العربية٬
ي والطبيع ي الجغراف ة٬ العربي ة المنطق ع بموق ه ارتباط دى وم ذاك٬ آن ائد الس ي العرب
وال ط ايا قض ن م م عليه ه طرح ا وم ه٬ مع دامى الق رب الع ل تعام ة وكيفي اخي٬ والمن
ن م ة أم فحاضر تقبلهم٬ ومس حاضرهم ي ف ار آث ن م ديهم ل ه خلف ا وم السابقة٬ القرون
الماضي ذا ه ان ك إذا يما س وال ماضيها٬ عن دا بعي ا يدرس أن يمكن ال ومستقبلها األمم
م٬ المالئ ير غ ة العربي المنطقة موقع بسبب ندرسها٬ التي الحالة هذه مثل في عليها عبئا
الخصوبة م ومواس اقطات التس ام نظ ي ف م يتحك ذي ال هو الموقع فهذا الحقا٬ سنبين كما
ان األزم ل ك ي ف الناس حياة على مباشرة انعكاسات وله اليوم٬ إلى القديم منذ .والقحولة
دم نتق أن ى عل عزمنا المائي٬ العرب ماضي معرفة في رغبتنا تحقيق على منا وحرصا

قديما العرب عند الماء قضايا حول الزمني".بدراسة اإلطار أن سالمة الدكتور ويذكر
د يمت ه كتاب ه يغطي ذي الـ11ال رن الق د عن ي وينته ة الجاهلي ن م ق ينطل ا٬ 11قرن

واالقتصادية.الهجري واالجتماعية الطبيعية الماء قضايا الكتاب  .ويوضح
 

فصول٬ تة س ى إل ا فيه باب كل ينقسم أبواب٬ وأربعة عام مدخل إلى كتابه المؤلف قسَّم
كاآلتي تعبيره حد على  :وجاءت

 
ام الع دخل ي:الم الطبيع عها وض ديم وتق ة العربي ة المنطق ة جغرافي د لتحدي ق منطل

األول.والمناخي عن:الباب بالحديث اداتهم وع العرب اريخ ت ي ف اء الم قضايا تناول
ى عل ادهم باعتم أو وحضر٬ دو ب ى إل بانقسامهم سواء السكان حياة توجيه في الماء أثر
ر الظف بيل س ي ف اتهم بحي امراتهم ومغ ش العط اتهم معان ي ف أو ؤونهم ش ل ك ي ف ل اإلب

امه واقتس خزنه في جهد من يلقونه وما ماء٬ من.بشربة راثهم ت عن ف المؤل وتحدث
اإلسالم قبل بالماء صلة لها التي باألحاديث وعالقاتهم ن.األساطير حادثتي استعرض ثم

د عن وقداسة ة برك ن م ه ب تأثرت اس ا وم زم زم ئر ب ار بانفج ى األول تتعلق مشهورتين
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ا واجتماعي اقتصاديا ه عن المنجرة والمآسي أرب م سد ار بانهي ة الثاني ق وتتعل العرب٬
المؤلف.وديمغرافيا انفجار"يقول عن ذكريات ال ب بأطي احتفظوا قد العرب كان وإذا

عن ذكريات ال وأ بأس احتفظوا د ق فإنهم بركات٬ من البئر هذه لهم حملته وما زمزم بئر
عنه انجّرت التي والمآسي مأرب سد اء".خراب الم دور اب الب ذا ه في المؤلف ويبين

اء٬ والم والجود ار اإليث مظاهر عن تحدث ا كم وحروبهم٬ العرب ام أي ي ف والمرعى
العرب افس تن وعن االستسقاء٬ إلى اإلنسان حاجة اتخذته الذي االجتماعي الطابع وعن

ات والطرق دن الم ي ف واألسبلة السقايات بناء اصطدم.في تي ال اء الم مشكالت وأورد
يروان والق ة والكوف البصرة ي ف لهم حدث كما وتعميرها المدن تأسيس عند العرب .بها

الجوية األحوال إلى نظرتهم خالل من العرب عند المطر منزلة  .وتتبع
 

الثاني اإلسالم:الباب ا به خص تي ال ة والمنزل اإلسالمي٬ التشريع في الماء مقام بيان
األراضي اء وإحي اء٬ الم ة ملكي ن م اإلسالم ف موق ان وبي ادات٬ والعب القرآن في الماء
ى عل اء الم ع توزي م وتنظي ري٬ ال ائل وس وع لتن ا تبع والخراج اة الزك وتنويع الموات٬
ات الواح ي ف اء الم ام اقتس كالت مش ل والتعلي ل بالتحلي اول وتن ة٬ الزراعي ي األراض
غال بأش ام القي ي ف راج الخ ل وأه ال الم ت بي تراك اش ن م اء الفقه ف ومواق الج٬ واألف

واإلصالح  .الصيانة
 

الثالث ي:الباب ف العرب ب ت لحق تي ال المتاعب ان ببي واء س الفالحة٬ في الماء قضايا
في الطبيعي الوسط هشاشة ببيان أو واإلصالح٬ بالصيانة وتعهدها المائية المنشآت بناء
رة لهج يئة الس ات االنعكاس ان ببي أو للزراعة٬ الحة الص احات المس يق وض ات٬ الواح

والحروب والثورات الفتن وآلثار المختصة٬ العاملة  .األيدي
 

ع الراب تعراض:الباب باس ك وذل ه٬ وكثرت اء الم ة قل عن الناتجة وارث والك ات األزم
ع م رة مري ة تجرب ن م العرب ه عن أفصح وما العربية٬ اللغة في والقحط الجدب معجم

ثرهم ون وشعرهم م لغته ي ف ك ذل وصدى والجوع٬ والظمأ األمطار ا.قلة عم وتحدث
اس الن تدفع ثقيلة وديمغرافية واقتصادية اجتماعية تبعات من األزمات هذه يصحب كان

يائسة ل فع بردود القيام أو لممارساتهم تبريرات عن البحث أشهر.إلى تعرض اس ا كم
ق والمراف ات الممتلك ي ف ة العربي دن الم ببعض يمة جس أضرارا ت ألحق تي ال السيول
ة المقدس اكن األم ى إل ة المؤدي ات الطرق ي ف ج الحجي د عن العطش آفة وتتبع واألرواح٬
ة نوعي ي ف وب عي ن وم ار٬ اآلب ع توزي ي ف ل خل ن م ات الطرق ذه ه ي ف يوجد كان وما

 .الماء
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كل منها واستخرج العربي٬ التراث كتب واستعرض كتابه٬ في كبيرا جهدا المؤلف بذل

ة وطريف ادرة ون ة مهم ات بمعلوم اء فج ه٬ كتاب موضوع يخص العرب.ما أن ذكر وي
لخزن ول الحل بعض تنبطوا واس والعطش٬ اء الم قلة على للتغلب وحيال طرقا ابتكروا

العصيبة لألوقات بطون.الماء وفي النعام٬ بيض في الماء حفظ الطرق هذه من ويذكر
"الرواحل ي. ف ة الطريق ذه به لكة الس ن ب ليك الس و وه ة الجاهلي صعاليك أحد واشتهر

بعض ي ف ه ويدفن المطر اء م النعام بيض في يستودع الشتاء أقبل إذا فكان الماء٬ حفظ
من أدل وكان اليمن٬ على أغار الخيل إغارة وانقطعت الصيف حل إذا حتى المغارات٬

ويستثيرها البيضة على فيقف يجيء  ".قطاة٬

 

 
القََطا٬ ير ط وا يالحق اء م ى عل ثروا يع م ول العطش م به اشتد إذا العرب أن ذكره ومما
أرخى إذا اء الم ى عل عثر القطا أن ون ويعرف اء٬ الم ابع من ى عل ه ب لالستدالل ك وذل

يران الط اء أثن ه ي.جناحي ف روبهم وح رب الع ام أي ف المؤل اول يتن ر آخ ث مبح ي وف
ي ف يرا كث اء الم سالح تخدموا اس العرب أن ويذكر فيها٬ سبب للماء كان التي الجاهلية

النصر اح مفت اء الم أن ويرى أن.قتالهم٬ سالمة دكتور ال يوضح اب الكت ة خاتم ي وف
دة"العرب بش تعرف ة جغرافي ة منطق ي ف لوجودهم اء٬ الم ع م محظوظين وا يكون م ل

ة وهشاش دهورها ت وسرعة ة الترب ر وفق ا وتملحه أراضيها ة وقحول والجفاف الحرارة
ا زمن ا انتظامه دم وع ا وعنفه ا أمطاره درة ون ة المائي ا موارده ة وقل اتي النب ا غطائه
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ا ذلوا".ومكان يب وأن ا٬ حظ ثر أك اء الم ع م رب الع تقبل مس ون يك أن نى نتم دورنا وب
وتوفيره عليه الحفاظ في أكبر  .جهودا

 
أن ف المؤل ا أورده تي ال ات المعلوم ن ة97٬وم مالح األرض اه مي ن م ة المائ ي ف

مجلة نشرته تقرير مع يتفق اء"بعنوان"إيكونوميست"وكالمه للم مختلفة إدارة "نحو
فيه األرض"جاء سطح ى عل وانتشارا شيوعا المواد أكثر ن.الماء ة97لك المائ ي ف

البشري لالستخدام صالح غير المالح والماء بحار٬ ماء ة.منه البالغ الباقية النسبة ومن
والجنوبي3 الشمالي القطبين في مجمدان ثلثان المائة٬ األرض.في اه مي ن م يبقى وال

سوى البشر1إذن تهلكه ليس اح مت ة المائ ي الـ.ف ذا رة1وه الك اه مي ن م ة المائ ي ف
كلها البشرية يكفي أن يجب  ".األرضية
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الخبر تفاصيل

الخبر بالمنطقةعنوان البيئة وزارة فرع مدير يستقبل الجوف أمير

الخبر الخبرالجمعة-17/05/2019-12/09/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

بالمنطقة البيئة وزارة فرع مدير يستقبل الجوف  أمير

 

 واس-سكاكا
ة منطق ير أم دالعزيز عب ن ب واف ن ن ب ل فيص ير األم ي الملك مو الس احب ص تقبل اس

اليوم باإلمارة بمكتبه دس,الجوف المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة فرع عام مدير
األحمري أحمد بن  .عبدهللا

 
رع ف ال أعم عن ر تقري ى عل اً مطلع رع٬ الف ي ف ل العم ير س عن لشرح سموه واستمع

ي الماض ام الع الل خ ة المتحقق واإلنجازات ة بالمنطق وزارة االول2018ال ع والرب م
قطاعات2019لعام ي ف ام٬ الع ذا ه ن م ى تبق ا م خالل ا تحقيقه المتوقع واألهداف م٬

والزراعة والمياه  .البيئة
 

ة الزراعي ات االعان ه توجي ادة وإع ة الريفي ة التنمي امج برن عن راً تقري سموه تسلم كما
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وعن الجوف٬ ة بمنطق الحمراء النخيل سوسة مكافحة وبرنامج الماشية٬ مربي لصغار
بورشة الخاص ر والتقري ة٬ بالمنطق ة الهيدرولوجي والدراسات ة بالمنطق السدود أعمال
ا إقامته م ت تي ال الجوف ة بمنطق والزراعة والمياه البيئة مجاالت في واالستثمار التنمية

الماضي العام أواخر في ة2018بالمنطقة التنمي دعم ت توصيات ن م به خرجت وما م
الوزير نائب معالي من واعتمادها إقرارها تم التي  .بالمنطقة٬

 
ة المملك ة رؤي ق تحقي أجل ن م ل العم ة أهمي ى عل سموه أكد اللقاء نهاية 2030وفي

والحفاظ البرية٬ والمتنزهات الرعوية المناطق عن والبعد التلوث من البيئة على للحفاظ
جوالت ل بعم ام القي خالل ن م ا عليه ديات التع ع ومن ة الحكومي األراضي ى عل أيضًا

التوفيق لهم سموه متمنيا مستمرة٬ بصفة  .ومسوحات
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لتاريخ الصحفي 12/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالمنطقةعنوان المياه خدمات مشروعات سير على يطلع الجوف أمير

الخبر الخبرالجمعة-17/05/2019-12/09/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

بالمنطقة المياه خدمات مشروعات سير على يطلع الجوف  أمير

● 

 واس-سكاكا
ة منطق ير أم دالعزيز عب ن ب واف ن ن ب ل فيص ير األم ي الملك مو الس احب ص تقبل اس
ز عبدالعزي دس المهن ة بالمنطق المياه خدمات عام مدير اليوم٬ باإلمارة مكتبه في الجوف
ا وفروعه ة بالمديري ل العم ير س ن ع ًا عرض موه لس دم ق ذي ال رب الطوي د محم ن ب
ن الحرمي ادم خ أساسها حجر وضع تي ال ة التنفيذي المشروعات أعمال وسير بالمنطقة

سعود آل دالعزيز عب ن ب لمان س ك المل هللا-الشريفين ه ه-حفظ لمنطق ه زيارت اء أثن
 .الجوف

المعالجة المياه فائض بحيرة لتجفيف إنجازها تم التي األعمال عن لشرح سموه واستمع
ات القري بسيطاء اه مي خط ى عل ة الواقع رى الق ط رب ال أعم ٬وعن ات القري بمحافظه
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بسيطاء محطة توسعة مشروع وتدشين اء االنته د بع بها العمل تم التي بالمياه لتغذيتها
 .مؤخراً

ة المديري اريع مش عن راً ٬تقري رب الطوي المهندس من الجوف منطقة أمير سمو وتسلم
عام نهاية حتى الشبكات تغطية ونسب المياه لخدمات  .م2018العامة

ة المملك ة رؤي داف أه ق وف ل العم ة ٬أهمي واف ن ن ب فيصل األمير سمو 2030وأكد
تهالك اس ن م ل تقل تي ال ة الحديث الطرق ب تزراع واالس ة المائي وارد الم ى عل اظ بالحف

المياه  .كميات
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لتاريخ الصحفي 12/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر وفريقهعنوان بخليص السعودية هايكنج مدير يُكرم البيئة وزارة مكتب مدير

الخبر الخبرالجمعة-17/05/2019-12/09/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد1682العددالكاتب 1تكرار

البيئة أسبوع فعالية في  ..لمشاركتهم

وفريقه بخليص السعودية هايكنج مدير يُكرم البيئة وزارة مكتب  مدير

 

الصبحى-بقلم  خليص-عيسى
 

دس المهن ص خلي ة بمحافظ ة والزراع ة البيئ وزارة ب مكت دير م ّرم ول“ك مقب س أن
األستاذ”البالدي السعودية هايكنج فريق مدير الشيخ“٬ عبدالعليم درع”أنور ه ل دم وق ٬

ص خلي ه بمحافظ عوديه الس ايكنج ه ريم تك م ت ا كم دير٬ وتق كر ش هادات قوش الفري و
الفعالية في  .المشارك

 

ة٬ الفعالي راءه وإث ة٬ البيئ بوع بأس ص خلي ايكنج ه ق فري اركة لمش ريم التك ذا ه اء ج
ع جمي ن م ا وأهميته ة الطبيع ي ف المشي أو ايكنج اله رياضة ى عل المواطنين وتعريف
ف التعري ى إل إضافة ة٬ المختلف اطق المن ى عل التعرف أو الصحة على سواء النواحي
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بالطبيعة اإلضرار وعدم البيئة على المحافظة  .بأهمية
 

عبر أعضاء”الشيخ“وقد اقي ولب ه ل ومُحفّزاً دافعاً يُعد والذي التكريم بهذا سعادته عن
 .الفريق
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لتاريخ الصحفي 12/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األحمرعنوان البحر على الصيد مرافئ لتطوير دراسة

الخبر الخبرالجمعة-17/05/2019-12/09/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

األحمر البحر على الصيد مرافئ لتطوير  دراسة

 

خليل–جدة  ياسر

ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكية الس ثروة لل ة العام االدارة ام ع دير م ح أوض
ث اللي ة بمحافظ الصيادين ا مرف ر لتطوي خطة هناك أن الشيخي٬ محمد علي الدكتور
شركة من وفدا أن إلى الفتا ٬ الوسقة بقرية المحافظة جنوب المصينع مركز ٬ومرفأ
وزارة ع م دة والمتعاق ة العالمي ة المهني ركات الش بر أك دى إح ي وه غ ويون ت ارنس
ا تطويره والعمل المرافيء دراسة بهدف المملكة بزيارة قام والزراعة والمياه البيئة

بها االستثمار فرص  .وتهيئة
 

ل عم ة بيئ ير لتوف دف ته ة بالمملك الصيد ىء مراف ر تطوي ادرة مب ان يخي الش وأضاف
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ي ف تثمرين للمس استثماري مناخ بيئة تشكيل الى تهدف كما السعوديين للمواطنين جاذبة
ا معلم ل تمث احلية الس ئ المراف ك تل أن ا كم الصيد٬ ة بمهن ة المتعلق اللوجستية الخدمات
ر اث ن م ا له ا لم ة البحري ياحة الس ة تنمي ى عل وتشجع الترفيهية المدن معالم من سياحيا
اد لالقتص ا دعم ة النزه ائط وس غلي ومش يادين الص ى عل الي م ردود وم الغ ب ابي ايج

االقتصادية المملكة رؤية مع يتوافق بما ا????الوطني حكومتن ه ماتولي ضمن وذلك ٬
ة رعاي من هللا ا حفظهم األمين عهده ولي وسمو الشريفين الحرمين خادم بقيادة الرشيدة

خاصة والصيادين عامة بالمواطنين  .واهتمام
 

ة البيئ وزارة ب بمكت السمكية ثروة ال و موظف ر الزائ د الوف تقبال اس ي ف ان ك ه أن ذكر ي
الليث بمحافظة والزراعة  .والمياه
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لتاريخ الصحفي 12/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األحساء419عنوان في زراعية لمخالفات غرامات ألفاً

الخبر الخبرالجمعة-17/05/2019-12/09/1440تاريخ للريتصنيف العامة المؤسسة أخبار

الرصد6804العددالكاتب 1تكرار

األحساء419 في زراعية لمخالفات غرامات  ألفًا

 

الغزال:األحساء  عدنان

ري لل ة العام ة المؤسس ي ف الرسمي المتحدث واإلعالم٬ ة العام ات العالق دير م كشف
نحو رصد عن الخالدي٬ حماية67سلطان نظام في ومخالفات وبيئية٬ زراعية مخالفة

الـ خالل اء٬ األحس داخل ة المعالج الصحي الصرف اه مي ام ونظ العامة٬ 12المرافق
الماضية  .شهًرا
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أن بلغت«وأضاف المخالفات تلك في اإلجمالية دأ419الغرامات تب ث حي لایر٬ ألف

تصل د وق ا٬ وآثاره ا وتكراره ة المخالف ة طبيع بحسب وتزيد لایر٬ ألف من الغرامات
مبلغ من100إلى ة المخالف ن م ج ينت ا وم ة اإلزال ة كلف الف المخ إلزام مع لایر٬ ألف
أن.»أضرار الخالدي المرصودة«وأوضح ي34المخالفات ف ات مخلف رمي مخالفة

و الري٬ وقنوات مصارف أو ي5األحرام ف الصحي الصرف اه مي تصريف مخالفات
و القنوات٬ أو المصارف أو و8األحرام المؤسسة٬ أحرام في بيارات إنشاء 3مخالفات

و المؤسسة٬ مصارف في غسيل مواسير تمديد خطوط4مخالفات على اعتداء مخالفات
و وملحقاتها٬ أو4الري المصارف أو األحرام على عبارات أو جسور إنشاء مخالفات

و أخرى9القنوات٬  .»مخالفات
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لتاريخ الصحفي 12/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العربيعنوان العالم في والطاقة والغذاء الماء تحدي

الخبر الخبرالجمعة-17/05/2019-12/09/1440تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد9349العددالكاتب 1تكرار

العربي العالم في والطاقة والغذاء الماء  تحدي
 

 

 

جاجيرسكوج  أندرس
 

 
بعنوان جديدة دراسة الدولي البنك مجموعة ة"أطلقت والطاق ذاء والغ الماء بين الترابط

إفريقيا وشمال األوسط الشرق ئي"خالل"في البي للسالم نوي الس د"المؤتمر عق ذي ال
أخيرا األردن في الميت البحر منطقة  .في

 
مال وش ط األوس رق الش ة منطق ي ف ريعة س يرة بوت ب تنض ة الجوفي اه المي وارد م إن
الشحيحة٬ وارد الم ذه ه تغالل اس ي ف ا حاله ى عل ور األم اء بق نهج استمر وإذا إفريقيا٬

من يقرب ما خالل تتالشى أن المتوقع ي30فمن ف دمر م أثير ت ذلك ل يكون وس ا٬ عام
ينخفض س ث حي اه٬ المي ذه ه ى عل د تعتم التي الرزق كسب وموارد المحلية المجتمعات

إلى تصل قد بنسبة البلدان بعض في الزراعي يدعو60اإلنتاج مما أنه بيد المائة٬ في
ر تدابي ة فثم ا٬ محتوم درا ق س لي وارد الم ذه ه الستغالل الي الح ط النم أن اؤل التف ى إل
شح ة فمواجه ا٬ غيره عن بمعزل معالجتها تمكن ال المياه مشكلة لكن بها٬ القيام يمكن
ا نطاق ع أوس نظرة ى إل ة حاج اك وهن والزراعة٬ ة بالطاق ا وثيق ا ارتباط رتبط ت اه المي

العالقة لهذه تتصدى سياسات  .لوضع
 

و وه غزة٬ قطاع ي ف الصحي الصرف مياه لمعالجة جديدة محطة افتتاح أخيرا تم وقد
ا مع ة والزراع ة والطاق اه المي إدارة داخل ت ة كيفي برز ي ا دم.م ع ة حال تمرار فاس

ن حي ي وف ة٬ دائم ليست الصحي والصرف المياه خدمات أن يعني غزة في االستقرار
36



ي وف معالجة٬ دون الصحي الصرف اه مي ن م التخلص يتم سريعا٬ الجوفية المياه تنفد
ى إل تتسرب الصحي الصرف اه مي ت كان ة٬ الجوفي اه المي امن مك فيه تنفد الذي الوقت
ة العام الصحة تحسين على الجديدة المياه معالجة محطة وستعمل وتلوثها٬ الشرب مياه

امن المك ك تل وارد م لتجديد الوسائل توفير على الحل.وأيضا المحطة دم تق ن حي ي وف
ر تواف مواصلة ى عل يتوقف س افع المن ذه ه ير توف ي ف تمرارها اس إن ف الصرف٬ لمياه

الكهرباء اه.إمدادات المي ى عل ب الطل ة تلبي أيضا افع المن ذه ه تشمل أن ن الممك ن وم
تخدم تس ة المعالج اه المي ت كان إذا ذا ه ة٬ الجوفي اه المي ن مكم راغ إف ى إل ؤدي ي ذي ال

للمياه مستهلك أكبر تعد التي  .للزراعة٬
 

ة التقليدي ج النُُّه م تحطي ى إل ة الحاج ى عل وء الض دد الص ذا ه ي ف د جدي ر تقري لط يس
فاعلية أكثر السياسات تكون كي ة.المنعزلة٬ والطاق المياه تكون أن على العادة وجرت

عن المنعزل تثماري االس بتخطيطه ا منه كل منفصلة٬ سياسات تركيز محل والزراعة
ديات للتح للتصدي األساسية والبنى والمؤسسات التنظيمية األطر وضعت حيث اآلخر٬

القطاعات هذه من بكل الخاصة  .والمطالب
 

تدامة٬ اس ثر أك تقبل مس اء بن على إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة تعمل حين وفي
ة المختلف ات القطاع ذه له ترك المش المصير اول يتن د جدي ج نه إلى الحاجة ق.تعن يطل

مصطلح ذلك على الجديد الترابط"التقرير ج٬".نهج النه ذا له المضافة القيمة وإلثبات
األوسط رق الش ة منطق ي ف ة والطاق ذاء والغ اه المي ن بي ترابط لل اذج نم ر التقري يسوق
ة المنطق دان بل ع جمي ي ف يتفاقم س اه المي شح أن ل التحلي د ويج ا٬ ويحلله إفريقيا وشمال

الطلب تزايد هو ذلك في الغالب السبب وسيكون المقبلة٬ العقود مدى  .على
 

ة الجوفي اه المي اد نف ال احتم ى إل ص خل ر التقري أن و ه ق القل ير يث ا م ثر أك إن ل ب
ام ع ول بحل ة المنطق دان بل من د عدي ي ف ة راءات2050األحفوري اإلج ذ تتخ م ل ا م

المياه لهذه الجائر االستخراج من بالحد  .الكفيلة
راءات اإلج اذ فباتخ وال٬ حل اك هن إن ف زة٬ غ اع قط ة حال ي ف دث ح ا وكم ذا٬ ه ع م

التحديات من معقدة صغيرة لمجموعة التصدي يمكن اد.الصحيحة اعتم تقليص ويشكل
ي ف تمرار االس مع بالتزامن وذلك أساسيا٬ عنصرا المياه على والطاقة الزراعة قطاعي

ا وزيادته ل ب اه المي ذه ه ة كمي ى عل اظ ى.الحف إل ول التح إن ف ة٬ الطاق ى إل بة وبالنس
اإلضافية الميزة عن فضال المياه٬ على الطلب يخفض أن يمكن منها المتجددة المصادر
أن ا كم راري٬ الح اس لالحتب ببة المس ة الغازي ات االنبعاث من د الح ي ف ة المتمثل ذلك ل
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الوقود واردات على االعتماد تقليص خالل من الطاقة أمن تعزز المتجددة  .الطاقة
 

ر أكث شاملة استراتيجيات وضع وسيجعل بل التحديات٬ هذه صعوبة من المناخ وسيزيد
مضى وقت أي من اع.إلحاحا الرتف عرضة زداد وت ا جفاف ثر أك المنطقة تصبح وبينما

أن ع وتتوق اه المي ى عل االقتصاد اد اعتم ن م تحد التي السياسات فإن الحرارة٬ درجات
هذا في مناخية آثار هناك تقرار"الترابط"تكون واالس ة التنمي تمرار الس مهمة ستكون

دائم ي.بشكل ف ا رئيس دورا ذائي الغ اج واإلنت الزراعة أنظمة تلعب ذلك٬ على وعالوة
إنتاجية أكثر بطريقة واستخدامها المياه قيمة إلى.إعالء تقود التي اإلجراءات بين ومن

ي ف اه المي ة إنتاجي ادة وزي ري٬ ال ة أنظم وتحديث اه٬ المي استخدام ة مراقب ك ذل ق تحقي
الغذاء توريد سالسل في المياه في الفاقد من والحد  .الحقول٬

 
ة كثاف إلى تحتاج التي الحرارية الطاقة توليد تقنيات عن المرحلي االستغناء فإن بالمثل٬
اج االحتي ن م الحد ي ف يرا كب شوطا ا يقطع أن يمكن الكفاءة وتحسين للتبريد٬ المياه في

اء الكهرب د لتولي اه المي ى التخلص.إل رجح الم ن فم د٬ المتزاي اه المي ح ش ع م ل وللتعام
تبدالها واس المفتوحة د التبري دورة ات تقني تخدم تس تي ال الكهرباء محطات من المرحلي
أو البحر اه مي دوير ت ات تقني ى عل ادا اعتم ثر وأك المياه٬ استخدام في كثافة أقل بتقنيات

الجاف  .التبريد
 

اه بالمي الخاصة السياسات ف مختل دمجت ا أنه لو صنعا ستحسن المنطقة أن الخالصة
ا عليه د يعتم تي ال ادات االقتص ا وأيض ة٬ كاف ات القطاع ين لتحس ة والزراع ة والطاق

 .اإلنسان
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لتاريخ الصحفي 12/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الداير«عنوان مياه»بن الصهاريج:واألهالي..بال كلفة أنهكتنا

الخبر الخبرالجمعة-17/05/2019-12/09/1440تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد2879العددالكاتب 1تكرار

الداير« مياه»بن الصهاريج:واألهالي..بال كلفة  أنهكتنا

األودية بطون في تبخر المياه شبكات حلم إن  قالوا

 

المالكي|الداير●  زاهر

الشح ن م ة حال البن٬ حاضنة جازان٬ منطقة شرق في مالك بني الداير محافظة تعيش
ل٬ العم عن دين المتعه وتوقف العقود نهاية بعد السقيا مشروع تعثر بعد المياه في الحاد
الـ ارب يق ا م ذ من دة الجدي ود العق إحالل ي ف والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ?وتأخر

اقة الش اليف التك ن م ير الكث داير ال ال جب ي ف واطنين الم ل تحم ي ف بب تس ا مم أشهر٬
اه المي ير هلتوف بزراعت تهر تش ذي ال ن الب ة وخاص ة بالزراع ام االهتم ل أج ن م

 .المحافظة

لـ مواطنون اني»عاجل«وقال نع ول حل دون ترة ف ذ من قيا الس مشاريع توقف أنهكنا ٬
عة س ذات ت الواي عر س ل يص إذ اء الم ل نق ة تكلف ن ن??(م ى)ط ٬)لایر???(إل
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دون يتكب م وه وخاصة اه٬ المي بكات ش ر توف دم ع ظل في مستمرة معاناتهم أن مؤكدين
المياه لجلب مادية  .خسائر

حل وال السكان٬ جميع يشمل وال باألشهر عنهم ينقطع السقيا مشروع أن األهالي وأفاد
الخاصة الوايتات عبر الماء بتأمين إال  .أمامهم

 

م ول يول٬ الس ه وجرفت ة األودي بطون في تبخر المياه شبكات مشروع حلم األهالي وقال
التكلفة عدادات إال منه معنا  .يعد

 

رى بق قيا الس روع مش ثر تع ة معالج رعة بس اه والمي ة الزراع وزارة الي األه ب وطال
عن تعدادها يزيد التي األطراف???المحافظة مترامية جبال في  .قرية
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لتاريخ الصحفي 12/09/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الصحيفةعنوان سؤال على الرئيسي”الغامدي“رداً الخط في كسر سببه باالحساء الشرقيه القرى عن المياه انقطاع

الخبر الخبرالجمعة-17/05/2019-12/09/1440تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد1299العددالكاتب 1تكرار

الصحيفة سؤال على القرى”الغامدي“ردًا عن المياه انقطاع
الرئيسي الخط في كسر سببه باالحساء  الشرقيه

 
 

نيوز الدريبي-الجفر ابراهيم
اك ارتب ى ال اء االحس ة بمحافظ رقيه الش رى الق عن اله المح اه المي اع انقط بب تس د لق

ده بعي اكن ام ن وم باهظه بمبالغ المياه توفير عن والبحث ذا.االهالى ه تمر اس ذي وال
الشهر ذا ه ايام خالل وخاصه المياه صهاريج توفر وعدم ايام ثالثه من ألكثر االنقطاع

المياه من كبيرة كميات توفر الى الحاجه وزيادة  .الفضيل
 

اء وج باب االس لتوضيح الشرقيه ة المنطق ه مديري ع م بالتواصل الصحيفه ادرت ب فقد
التالي  -:الرد
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وز ني ر الجف صحيفة تحرير رئيس سعادة
 المحترم

وبركاته هللا ورحمة عليكم  …السالم
 

باآلتي إفادتكم أود ٬ قبلكم من المرسل التساؤل إلى  :إشارة
 

دس المهن األحساء بمحافظة المياه خدمات فرع مدير دي/كشف الغام وار ن ن ب صالح
قطر الرئيسي الخط في كسر وقع القرب)900(أنه ب الشرقية للقرى والمغذي ملم

ذ بتنفي وم يق ان ك ذي وال األخرى ة الخدمي ات الجه اولي مق د أح بسبب عبة الش ل جب من
بالموقع  .أعمال

 

ع الموق بمباشرة ة الفني الطوارئ فرق قامت الفور على أنه إلى الغامدي المهندس وبين
ا يتطلبه تي ال والمعدات القطع وتجهيز البديلة المنظومة لتشغيل الطارئة خططه ووضع

سوى العمل تنفيذ يستغرق لم هللا من وبفضل ٬ المتواصل24العمل ل العم ن م اعة س
بالموقع تمت التي المياه نزح وأعمال الرئيسي الخط حجم  .رغم

 

بكة للش دريجياً ت الضخ ادة أع تمت أنه األحساء بمحافظة المياه خدمات فرع مدير وأكد
خالل اره عق ي ف ة تخزيني ة منظوم ك يمتل م ل من سوى منها المياه بفقدان يشعر لم التي

اإلصالح  .أعمال
 

 أخوكم

 
العنزي الحميدي بن  فهد

واإلعالم العامة العالقات إدارة  مدير
الشرقية بالمنطقة المياه لخدمات الرسمي  المتحدث

 

لسعادة وتقديرها شكرها بخالص نيوز الجفر صحيفة ادارة تتقدم اخرى جهه مديرومن
المهندس األحساء بمحافظة المياه خدمات وده/فرع جه نظير الغامدي نوار بن صالح

في ومساهمته بالمحافظه الشرقيه القرى عن المياه توقف فترة خالل المستمرة ومتابعتة
الشرقيه القرى كافة الى المياه وعودة العطل هذا انجاز  .سرعة
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الخبر تفاصيل

الخبر منذعنوان بناوان المياه خزان مشروع واألعذار:واألهالي..سنوات5تعثر الوعود سئمنا

الخبر الخبرالجمعة-17/05/2019-12/09/1440تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد2128العددالكاتب 1تكرار

اإلدارة مع عقد بموجب لمستثمر المشروع تسليم أكّدت الباحة  مياه

منذ بناوان المياه خزان مشروع :واألهالي..سنوات5تعثر
واألعذار الوعود  سئمنا

 

 

المقّصي-المواطن  :الباحة-محمد
د الجدي اه المي خزان مشروع تعثر من المخواة لمحافظة التابع ناوان مركز أهالي يُعاني
ى حت ازل المن ى إل اه المي بكة ش توصيل يتم ولم أعوام الخمسة قرابة منذ إنشاؤه تم الذي

 .اآلن
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لـ ي الزهران د محم راشد ز المرك أعيان واطن”وقال دى“:“الم ل ا مطالباتن لنا أرس
م ل أخرى ومرة المشروع٬ يستلم لم المقاول فمرة األدراج٬ حبيسة ولكنها المخواة٬ مياه

اعتماد تم بأنه إسكاتنا تم وأيضاً الميزانية٬ في الشبكة تمديد مشروع عداد????يدرج
اة المعان هذه إلنهاء الباحة منطقة أمير سمو تدخل ونطالب ناوان٬ في المواطنين لمنازل

“. 
 

 

اع الرتف تمر مس عزوف في الصهاريج أصحاب بأن الزهراني عقيل المواطن وأضاف
المياه تعبئة  .قيمة

 

لـ ه جالي أحمد الباحة لمياه الرسمي المتحدث واطن”وأوضح يخص“الم ا م أن ب ائالً ق ٬
ة بالمنطق األشياب بجميع أسوة اإلدارة مع عقد بموجب مستثمر إلى ُسلم فقد ناوان شيب
موحد السعر بأن علماً والمقاييس للمواصفات وفقاً للشرب صالحة مياه وتوزيع لتشغيله

وتهامة السراة بمنطقة األشياب جميع  .على
 

ن تأمي م يت المقاول مع المبرم العقد فبموجب المجانية السقيا متعهد يخص ما أن وأضاف
مية الرس عيرة التس بموجب ياب األش ن م التعبئة أو اإلدارة تعتمده مصدر أي من المياه

عليه مالحظة أي وتصحيح القادم األسبوع معه االجتماع  .وسيتم

44


