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لتاريخ الصحفي 22/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العلميعنوان والبحث السحب استمطار

الخبر الخبراألحد-16/02/2020-22/06/1441تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الرصد9624العددالخريفرشودالكاتب 1تكرار

العلمي والبحث السحب  استمطار

 
 

 
 
 
 

الخريف.د.أ محمد بن  رشود

 
امج برن ق تطبي ى عل عودي الس وزراء ال س مجل ق واف ة٬ قليل ام أي ل تمطار"قب االس

ى"الصناعي إل تصل بنسبة المطري الهطول معدل لزيادة المملكة٬ ة20في المائ ي ف
يتجاوز ال الذي الحالي المعدل الدول100عن أكثر من المملكة أن خاصة سنويا٬ ملم

نتيجة المتزايد الطلب لمواجهة المائية مواردها وتنمية المائي مخزونها زيادة إلى حاجة
نحو البالغ الكبيرة٬ والصناعية الزراعية والتنمية السكاني مكعب24النمو تر م مليار

خالل من ب الطل ذا ه تلبيته وتتم والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة تصريح حسب سنويا
بمقدار تسهم التي البحر مياه السحب2.7تحلية خالل من األكبر القدر وتوفير مليار٬

األمطار خالل من تعويضه يمكن مما بكثير أكبر بمعدالت الجوفية المياه  .من
 

اة الحي عصب د تع تي ال اه المي مصادر تنويع إلى حاجة في المملكة فإن ذلك٬ ضوء في
تمرارها واس ة التنمي تدامة ة.الس الطاق تخدام باس ر البح اه مي ة تحلي ات تقني ر فتطوي

صنعا وزراء ال س مجل أحسن التي السحب استمطار جانب إلى وطني٬ مطلب الشمسية
المملكة في تطبيقه على  .بالموافقة

 
كثيرة٬ دولية وتجارب محاوالت فهناك جديدة٬ ليست وتلقيحها السحب استمطار وعملية
يرة كث دول ي ف السحب ة وطبيع تخدمة المس ات التقني حسب النجاح ن م متفاوتة بنسب
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وغيرها والصين وروسيا وأستراليا أمريكا  .مثل
 

ة بدراس ة طويل ترة ف ذ من ة المملك ادرت ب د فق ة٬ للمملك ى األول ة التجرب س لي ذه وه
ام ع ي ف ناعي الص تمطار ة1976االس جامع ع م اون بالتع ى أول ة تجرب راء إج م ث ٬

اض الري اطق من ى إل التجارب توسعت دها وبع ير٬ عس ة منطق ي ف األمريكية وايومنج
ة عملي أول أن ا علم الدي٬ المي رن الق ذا ه ن م األول د العق الل خ ل وحائ يم والقص

عام في لويزيانا والية في نفذت للسحب ياق.1948استمطار الس هذا في ويحضرني
عام في كتاب عنوان1989صدور يحمل أقرب٬ العلمي الخيال إلى ن"هو اب نظرية

ية األرض الكرة ن م حراء الص ى عل للقضاء دي النج س س"طعي طعي موسى ه لمؤلف
ي ف بالتفصيل الصحاري ى عل القضاء ة كيفي يصف ترح360النجدي٬ ويق صفحة٬

لتعمل الم٬ الع اء أرج ة وكاف العربية الجزيرة شبه في شاهقة جبلية سالسل بناء المؤلف
ي الت اردة الب و الج ات لطبق ا ورفعه بالرطوبة٬ المحملة الرياح مواجهة على الجبال هذه

األمطار هطول ثم ومن الماء٬ بخار تكاثف على  .تعمل
 

ا منه يرة٬ كث السحب واستمطار الطقس تعديل فوائد أن شك (وال األمطار)1: ادة زي
ة الزراعي يل المحاص ادة زي م ث ن وم ة٬ الجاف اطق المن ي ف اه المي ى إل ة الماس ة للحاج

ي الزراع اج (واإلنت االت)2. الح ض بع ن ع ة الناتج ار األخط ل لتقلي س الطق إدارة
دمر الم البرد نزول من الحد أو الضباب لتقليل (المتطرفة يران)3. الط ة حرك ة خدم

ا هبوطه أو ائرات الط الع إق أخر ت دون ة (للحيلول ة)4. وتغذي ة المائي وارد الم ة تنمي
الجوفية  .المياه

 

مثل السلبيات بعض ذلك الطائرات:ويقابل تخدام اس تتطلب أنها خاصة التكلفة٬ ارتفاع
واد للم ة المحتمل ة البيئي األضرار ى إل إضافة مضمونة٬ ير غ ا نتائجه أن ى عل عالوة
اطع ق بشكل أضرارها تؤكد دراسات وجود عدم من الرغم على المستخدمة٬ .الكيماوية

منها السحب٬ الستمطار طرق عدة ود:وتستخدم ي ل مث ة كيماوي مواد د(رش يودي )أو
د عن أو الطائرات٬ طريق عن وغيرها الصوديوم وكلوريد البوتاسيوم وكلوريد والفضة
زة أجه بوضع أو حب٬ الس ى إل األرض ن م ق تنطل تي ال اروخية الص ات القاذف ق طري
ر بنث زة األجه ك تل وم لتق ة بالرطوب ة المحمل للرياح المواجهة المرتفعة الجبال قمم فوق

للتكاثف المحفزة  .المواد
 

حراوية الص ا لطبيعته اه٬ المي ى إل ة حاج دول ال ثر أك ن م ة المملك ألن را نظ ا٬ ختام
ر أكث ن م ا فإنه يرة٬ الكب ة التنموي ونهضتها كانها س و نم ى عل عالوة األمطار٬ شحيحة
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السحب٬ تمطار اس ا ومنه المياه موارد تنمية نحو العلمي البحث توجيه إلى حاجة الدول
ة احتمالي ع ترف تي ال ة المناخي والظروف واد الم د وتحدي السحب٬ ح تلقي تقنيات لتطوير
ق تطبي ى عل ة المترتب ة البيئي ار اآلث ة طبيع د تحدي ذلك وك ة٬ المملك ظروف في نجاحها

السحب ذهني.استمطار وفي ذلك تنافس28أقول جامعات أربع منها حكومية جامعة
العالمي المستوى على واالبتكار البحث في متقدمة مراكز  .على
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لتاريخ الصحفي 22/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لألوديةعنوان اإلنشاءات مواقع من المعمرة المدينة أشجار نقل

الخبر الخبراألحد-16/02/2020-22/06/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد18864العددالكاتب 1تكرار

لألودية اإلنشاءات مواقع من المعمرة المدينة أشجار  نقل

 

السكران-الرياض   راشد

المدينة في المعمرة األشجار من العديد نقل عن السعودية مشروعات موقع كشف
اإلزالة من عليها حفاًظا األودية٬ إلى اإلنشاءات مواقع من  .المنورة٬

المحلية البيئة أشجار حماية على تشدد والزراعة والمياه البيئة وزارة أن يشار
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إتالفها في يتسبب من وتعاقب  .المعمرة٬
 

ضبط عن سابق وقت في أعلنت حطبا35٬ًفقد لبيعها قطعت معمرة أشجار من طناً
حسبما وذلك البيع٬ موقع عن بالغ بعد الرياض مدينة في الوزارة فرق وضبطتها

االجتماعي التواصل موقع في الرسمي حسابها عبر الوزارة وقت"تويتر"ذكرت في
 .سابق

1 

5



 

لتاريخ الصحفي 22/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالمملكة»أخضر«مشروع1400عنوان للبيئة صديق

الخبر الخبراألحد-16/02/2020-22/06/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17047العددالكاتب 1تكرار

بالمملكة»أخضر«مشروع1400 للبيئة  صديق

 

 

د راء الخض ة لألبني ي األمريك س للمجل ي اإلقليم دير الم ر أن.ذك رف٬ الص د محم
من أكثر تضم ا1400٬المملكة موثق أو مسجال ان ك سواء باالستدامة متعلق مشروع

مثل مميزة خضراء لمباٍن ك:إضافة المل ة ومدين عبدالرحمن بنت نورة األميرة جامعة
وارد الم تخدامها الس ة عالي اءة بكف ع تتمت راء الخض ة األبني إن يفا مض ة٬ المالي دهللا عب

حياتها دورة  .طوال
 
 كفاءات3»

 
د ح ة.وأوض المنظم ن م هادة ش ى عل ل حاص عودي س أول ك نف ُص ذي ال رف٬ الص

وارد٬ والم ة والطاق اه٬ المي تخدام اس مل تش اءة الكف أن تدامة٬ االس ي لمحترف ة الدولي
ة كلم نى مع تعرف ال الخضراء المباني أن المياه٬ استخدام بكفاءة إضاعة«والمقصود

واستخدامها»شيء الرمادية والمياه األمطار مياه تدوير بإعادة المباني تلك تقوم ولذلك ٬
ذه ه ير توف ي ف ة الطاق تخدام اس اءة كف تتمثل فيما المثال٬ سبيل على المرحاض لتنظيف
ة٬ الطاق وارد م ل ك ى عل ا العتماده إضافة الطوب٬ ب ة المبني ن م ثر أك ة الطاق اني المب

اء٬:مثل والكهرب للحرارة تخدم تس تي ال ددة٬ المتج اح والري ة٬ المائي ية٬ الشمس ة الطاق
وارد الم اءة كف ي ف ا بينم ة٬ المغلق اكن األم ي ف واء اله جودة تحسين شأنه من ذلك وكل
دويرها٬ ت اد ومع امة س ير وغ ة طبيعي واد م ن م الخضراء المباني تشييد يتم المستخدمة

ل مث كثيرا٬ تكلف صديقة:وال انة الخرس دويرها٬ ت اد المع ادن المع ش٬ الق يزران٬ الخ
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وغيرها  .»البيئة
 
االحتراف»  شهادة

 
برة خ لديهم لَمْن باالستدامة االحتراف شهادة االستدامة لمحترفي الدولية المنظمة وتمنح
م العال ي ف دة رائ ة مهني ة رابط ي وه ار٬ االختب از اجتي ن م ن يتمك ْن وَم ا٬ فيه ة عميق
تمكين خالل من األمام٬ إلى االستدامة مهنة تحرك منظمة أنها كما االستدامة٬ لممارسي
ي ف تدامة االس ز لتعزي ن المهنيي ن تمكي و ه رئيس ال دف واله ا٬ وعلمي ا مهني راد األف

العالم حول والمجتمعات  .المنظمات
 
االستدامة»  أهداف

 
ي ه ة٬ رئيس داف أه ة ثالث ي ف ة المنظم داف أه ص تلخي ن يمك ه بأن رف الص ان :وأب
رص الف ير وتوف ا٬ وعلمي ا مهني راد األف ن وتمكي تدامة٬ االس داف أه ق لتحقي اون التع
ة الدوري االجتماعات خالل من وارد والم ار باألفك للمشاركة االستدامة بمجال للعاملين

اإلنترنت عبر والندوات  .والمحاضرات
 

د٬ البعي دى الم ى عل نعيشها التي الحياة٬ نوعية حفظ على القدرة بأنها االستدامة وعرف
ا كم الطبيعية٬ للموارد المسؤول واالستخدام الطبيعي العالم حفظ على يعتمد بدوره وهذا

ة والتنمي ة للبيئ دة المتح م األم ية مفوض ت تدامة(عرف المس ة ي)التنمي تف تي ال ا بأنه
ا احتياجاته ة تلبي ى عل ة المقبل ال األجي درة بق المساس دون الحاضر ت الوق باحتياجات

 .الخاصة
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لتاريخ الصحفي 22/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بـعنوان المائي مخزونها تغذي تنقية548المملكة ومحطة سدا

الخبر الخبراألحد-16/02/2020-22/06/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2226العددالكاتب 1تكرار

بـ المائي مخزونها تغذي تنقية548المملكة ومحطة  سدا

 

 
 
 
 

يماني المكرمة_أماني  مكة

نوعيتها وسوء المياه شح فإن المتحدة لألمم لباوفقا س ر يؤث الصحي الصرف وقصور
وفرص المعيشة سبل واختيارات الغذائي األمن يعلى ف يرة الفق ر لألس بة بالنس م التعلي

العالم أنحاء ول.مختلف بحل ه فإن دة المتح لألمم يعيش2050ووفقا أن رجح الم ن م
أوشخص زمن م نقص ن م اني يع د بل ي ف أشخاص ة أربع ل ك ن م ل األق ى عل واحد

ة العذب اه المي ي ف رر اه.متك والمي ة البيئ ات قطاع ي ف ا ملحوظ دما تق ة المملك هد وتش
اه والمي ة البيئ وزارة خطت حيث متواصل٬ حكومي دعم من تلقاه لما وذلك والزراعة٬
ك تل هدته ش ذي ال ور التط ي ف ية أساس ورة بص ت تمثل يرة٬ كب وات خط ة والزراع

بالمملكة والغذائي المائي األمن تحقيق مجال في الخصوص وجه وعلى  .القطاعات
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المياه لتوفير والزراعة والمياه البيئة وزارة  خطط

 

وخطوط● ة التنقي ومحطات والسدود اآلبار مثل المياه لقطاع األساسية البنية مشاريع
الصحي والصرف المياه  نقل

من● المخزون ة وتغذي الشرب مياه مصادر من كمصدر األمطار مياه من االستفادة
تنفيذ  :خالل

 

تبلغ1508. تخزينية بسعة مكعب2.2سدود متر  مليار

وتحت240. ذة المنف دود للس ة التخزيني عة الس الي إجم غ ليبل ا حالي ذ التنفي تحت سدا
مكعب2.5التنفيذ متر  مليار

الشرب358. مياه لتوفير مخصصة  سدا

مشروع● ا منه طرح سد٬ ألف بإنشاء وذلك السطحية٬ المياه مصادر تعزيز مبادرة
ل منها60دراسة الشرب24سدا مياه توفير  لغرض

المياه● ترشيد سبل وتقديم للمستهلكين توعوية مبادات  تقديم

اه● مي استخدام يد لترش الزراعي اع القط ل مث تهلكة المس للقطاعات ائل رس إيصال
 الري

ة● تحلي ال مج ي ف ة المختلف ة البحثي ات الدراس إلجراء متخصص بحثي معهد إنشاء
المالحة  المياه

رؤية ضمن الوزارة  2030أهداف
 

والترابي● والمائي٬ الصوتي الهوائي٬ مثل أنواعه بمختلف التلوث من  الحد

المائية● الموارد من مستدامة استفادة  ضمان

للمواطنين● المقدمة الخدمات بجودة  االرتقاء

المدن● في المقدمة الخدمات بجودة  االرتقاء
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لتاريخ الصحفي 22/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر دويسعنوان الصحراء:آل عطش تروي عمالقة مياه مشاريع

الخبر الخبراألحد-16/02/2020-22/06/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد7078العددالكاتب 1تكرار

دويس الصحراء:آل عطش تروي عمالقة مياه  مشاريع

 

الكستبان:شرورة●  قاسم

س٬ دوي آل ين حس ن ب د محم دس المهن نجران منطقة في المياه خدمات عام مدير رحب
ر ألمي ة الكريم ارة بالزي ا٬ وفروعه اإلدارة وبي منس ه زمالئ ن وع ه نفس ن ع الة أص
ارة الزي أن مؤكدا شرورة٬ محافظة إلى مساعد بن عبدالعزيز بن جلوي األمير المنطقة
د تفق ى عل األمين عهده وولي الشريفين الحرمين خادم وتوجيهات حرص إطار في تأتي

المعطاء الوطن أرجاء كافة في احتياجاتهم وتلمس المواطنين  .أحوال
 

المياه  خدمات
 

ا منه تفاد اس اه المي دمات لخ ة عمالق اريع مش ة إقام هد تش شرورة أن س دوي آل أوضح
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ة بالمحافظ اه المي ة تغطي بة نس ت بلغ ث حي ة٬ والبادي رة الحاض ي ف كان ٬%80الس
إلى النسبة ستصل انتهائه حال في حالياً مشروع إنشاء%97ويوجد تم كما ٬8596

من ل تعم تي ال ار اآلب ة الفعلي اه المي ضخ ة وكمي مياه٬ في1500عداد ى3م إل ام أي
ي19500 ف ع3م التوزي ات محط دد وع ام٬ ان4أي اثن ياب األش دد وع ات٬ محط

ى إل فتصل ار اآلب ي ف االحتياطية المياه كمية عن وأما للطوارئ٬ واحد وشيب يعمالن٬
في6000 ات3م الخزان ي ف ة االحتياطي اه المي ة لكمي بة وبالنس ام٬ 3٬م39000أي

الصحي للصرف التغطية ة%95ونسبة المنزلي الوصالت دد وع وصلًة٬6750٬
من نسبتها فتصل المعالجة لمحطة الداخلة الصحي الصرف مياه كمية عن 3200أما

ى ي4500إل ف ددة3م المتع تخدامات لالس الحة والص ة المعالج اه المي ة وكمي ام٬ أي
من نسبتها في4500إلى3200فتصل  .أيام3م

 
الوديعة  مشاريع

 
ة التغطي بة نس در تق ث حي الخدمات٬ بنفس يحظى الوديعة مركز أن إلى دويس آل أشار

ل%97للمياه النسبة ستصل انتهائه حال في حالياً مشروع وبوجد وعدد٬100% ٬
إنشاؤها تم التي المياه ة1517عدادات الفعلي الضخ اه مي ة كمي عن ا وأم اه٬ مي دورة

من في3500إلى2500فتبلغ فقط3٬م واحدة محطه التوزيع محطات وعدد أيام٬
ة االحتياطي اه المي ة لكمي بة بالنس ا أم للطوارئ٬ وآخر واحد شيب يوجد األشياب وعدد

ار« غ»آب في1760فتبل ات3م الخزان ي ف ة االحتياطي اه المي ة كمي عن ا وأم ام٬ أي
غ حي3م2500فتبل الص رف للص ة التغطي بة ونس دد٬98% ع د ويوج ٬1000

من المعالجة لمحطة الداخلة الصحي الصرف مياه كمية عن أما منزلية٬ 500وصله
في650إلى من3م ددة المتع تخدامات لالس والصالحة المعالجة اه المي ة وكمي ام٬ أي

في650إلى500  .أيام3م
 

األخاشيم  مركز
 

ى إل وصلت يم األخاش لمركز للمياه التغطية نسبة أن دويس آل اك%98أوضح وهن ٬
ى إل بة النس ستصل ه انتهائ ال ح ي وف حالياً ينفذ دادات%100مشروع ع عن ا وأم ٬

غ فتبل المركز لخدمة إنشاؤها تم التي ن210المياه م ة الفعلي الضخ اه مي ة كمي غ وتبل ٬
في600إلى500 ويوجد3م ط٬ فق دة واح محطة التوزيع محطات عدد ويبلغ أيام٬

خزانات االحتياطية المياه كمية وتبلغ المركز٬ يخدم واحد اه2000شيب المي غ وتبل م٬
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آبار في500االحتياطية بـ3م لشرورة ة التابع ة المتبقي ز المراك ة خدم م تت كما أيام٬
المركز29 كامل على موزعة وأشياب خزانات على تحتوي  .بئراً
 

العمالء  خدمة
 

ضمن مؤخراً تم أنه لسلوم فايز بالمنطقة المياه خدمات إلدارة الرسمي المتحدث أوضح
ة المملك رؤية خالل2030مبادرات من العمالء دمات خ ال ألعم ة نوعي ة نقل ل عم

يلي ما خالله من تم الذي حياة برنامج عبر اإللكتروني عدادات:التحول جميع استبدال
ل نق راج أب ع وتوزي د٬ بع ن ع راءة للق ة قابل ة إلكتروني دادات بع الء للعم اه المي اس قي
ن العاملي ع جمي دريب وت اً إلكتروني مباشرة اتورة الف نظام إلى للعدادات القراءة إشارات

تدريبية ودورات عمل ورشات خالل من للنظام الرقمي للتحول العمالء خدمات  .في
 

والصهاريج  األشياب
 

ي يل ا كم وذلك الصهاريج طريق عن للمواطنين المياه ونقل التعبئة عملية تنظيم م:تم ت
المواطن حصول لتسهيل اإلدارة قبل من متابعة بمكاتب وتجهيزها محدده مواقع تحديد
ة الخاص تراطات لالش ة المخالف هاريج الص ع جمي ع من م ت ذلك وك هاريج٬ الص ى عل
المياه وصول جودة رفع على يساعد مما للمواطنين٬ المياه نقل من المياه نقل بصهاريج
ع البي سعر ا به يوضع ملصقات طريق عن وذلك البيع سعر توحيد كذلك وتم للمواطن٬
م تنظي ى عل ل العم يتم وس ذلك٬ ب ة مخالف وجود حال في للتواصل رقم مع صهريج لكل

إلكترونياً المياه صهاريج بيع  .عملية
 

شرورة بمحافظة المياه إدارة جهود  أبرز
 

المراكز لجميع مياه عدادات  عمل
وأشياب توزيع محطات  إنشاء
الصحي الصرف مياه  معالجة

والخزانات اآلبار عبر احتياطية مياه  تخزين
إلكترونياً القياس عدادات جميع  استبدال

بالجواالت العمالء لجميع وإشعارات رسائل  توجيه
المرافق بجميع إعالنية لوحات  عمل

المياه ونقل التعبئة عملية  تنظيم
13



لالشتراطات المخالفة الصهاريج  منع
الصهاريج بيع تنظيم على  العمل
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لتاريخ الصحفي 22/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العالم100عنوان في لإلبل بيطري مستشفى وأحدث ألكبر لایر مليون

الخبر الخبراألحد-16/02/2020-22/06/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

العالم100 في لإلبل بيطري مستشفى وأحدث ألكبر لایر  مليون

 

المبارك-الرياض   سعيد

ر أكب غيل وتش وتجهيز إنشاء من النهائية المراحل والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة تتابع
بمسمى القصيم ة بمنطق الم الع ي ف بيطري مستشفى مشروع سالم«وأحدث مستشفى
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لإلبل تتجاوز»البيطري تقديرية بتكلفة القطاع٬100 تمكين إلى ويهدف لایر٬ مليون
وتطويره اإلبل قطاع واستدامة اإلبل٬ لمربي البيطرية الخدمات تقديم من  .الخاص

د الحيوانية للثروة الوزارة وكيل العمل.واطلع سير على البطشان٬ عبدالعزيز بن حمد
ي ف للتوسع ة المجموع ة وخط ة٬ البيطري سالم لمجموعة التابع المستشفى مشروع في
ا لم التوسع ذا ه ي ف اندتها ومس الوزارة دعم مناقشة إلى باإلضافة آخر٬ مستشفى إنشاء
اءة الكف ع لرف وزارة ال ود لجه داداً امت المشروع ذا ه يأتي حيث اإلبل٬ لمربي خدمة فيه

وتحسينها البيطرية الخدمات مجال  .في
 

التسهيالت تقديم من الخاص القطاع تمكين في سيسهم المشروع أن الوزارة٬ وأوضحت
ي ف ة الحيواني ثروة ال ر وتطوي ة حماي ي ف أمول الم دوره ب وم ليق ال٬ المج ي ف ة الممكن
ة٬ الحيواني راض األم ى عل والسيطرة بالتحكم الخاصة الوزارة مبادرات ودعم المملكة٬
هم ستس تي وال ة٬ المملك داخل ة البيطري دمات الخ ى إل للوصول ل اإلب ي لمرب وتسهيالً

مميزة مستويات إلى وتطويره اإلبل قطاع استدامة في  .بدورها
الترخيص إصدار يتم وس للمشروع ي أول رخيص ت تثمرين المس منح تم قد أنه وبينت٬

للمستشفى المشغلة والطبية البيطرية الكوادر تعيين استكمال بعد للتشغيل  .النهائي
 

ة البيطري دمات الخ ديم تق ال مج ي ف دخول ال ى إل تثمرين المس وزارة٬ ال ت وحث
االصطناعي ح التلقي ز ومراك برات٬ والمخت والعيادات٬ المستشفيات٬ مثل المتخصصة٬
ذه ه أن دة مؤك ي٬ الحيوان اج اإلنت مجاالت ي ف ة المتخصص ات والمركب ة٬ األجن ل ونق
التسهيالت تقدم س ا أنه ى إل يرة مش القطاع٬ يشهده ذي ال للتطور نظراً واعدة المجاالت

المملكة في الحيوانية الثروة قطاع لخدمة األنشطة هذه مثل ترخيص لدعم  .الممكنة

16



 

لتاريخ الصحفي 22/06/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر إلىعنوان المياه على الطلب م24ارتفاع سنويا3مليار

الخبر الخبراألحد-16/02/2020-22/06/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد20752العددالكاتب 1تكرار

إلى المياه على الطلب م24ارتفاع  سنويا3مليار

الهطول زيادة يستهدف الصناعي االستمطار  %20مشروع
 

 

 جدة-المدينة

 

ى ال اه المي ى عل الي الح ب الطل اع ارتف عن والزراعة والمياه البيئة وزارة 24كشفت
م الصناعة3مليار قطاعات ي ف ب الطل و ونم السكان دد ع ي ف الزيادة ظل في سنويا٬

دين والتع ة ه.والطاق علي ق واف ذى ال ناعى الص تمطار االس امج برن الق اط ت وارجع
بة بنس االمطار هطول معدل زيادة اهمية الى مؤخرا الوزراء ظل%20مجلس ي ف

ة المختلف اه المي ادر مص ى عل دة المتزاي غوط ى.الض يعن امج البرن ان ى ال ارت واش
ن م للهطول لتحفيزها الفيزيائية خصائصها واستغالل السحب من معينة انواع بمعالجة

المائى محتواها لتفريغ السحب في والطبيعية المحفزة المواد بذر  .خالل
 

ى حوال ة تحلي ظل ي ف االمطار مياه كميات زيادة اهمية الى م2.7ولفتت ار ن3ملي م
سنويا  .المياه
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من اقل اليزال المملكة في المطرى الهطول معدل ان يرة100كما مش ام٬ الع ي ف م م
التصحر ومكافحة الترابية العواصف من الحد في يسهم ان شأنه من المشروع ان .الى
ير توف دف به االعالف ة لزراع الضوابط ن م لة سلس مؤخرا اقرت الوزارة 8وكانت

م ر3مليارات اكث تهلك يس والحيواني الزراعي القطاع ان والمعروف سنويا٬ المياه من
اه%80من المي ن بهدف.م ة الحديث ري ال طرق تخدام اس ي ف التوسع يجري ا كم

ة الالزم االعالف ير لتوف خطط اقرار تم ذلك سبيل وفي المائية٬ الثروة على المحافظة
الخارج  .من
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الخبر تفاصيل

الخبر في»البيئة«عنوان بكثافة الجراد أسراب ظهور أسباب بالمملكة4توضح مناطق

الخبر الخبراألحد-16/02/2020-22/06/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 8تكرار

الجراد»البيئة« أسراب ظهور أسباب توضح
في بالمملكة4بكثافة  مناطق

في قليلة لساعات تواجدها وراء الجفاف
 ..المزارع

 

 

التحرير|الرياض  فريق

عن ابع تت ا أنه السبت٬ وم الي والزراعة٬ اه والمي ة البيئ وزارة أكدت
وإقليمًيا محلًيا الجراد أسراب تحركات  .كثب

 

ى عل الرسمي ابها حس بر تر«وع الل»توي خ ن م وزارة٬ ال ت لفت ٬
راف« ي»إنفوج ف راب األس وم جث د عن ة للمكافح تعد تس ا أنه ى إل ٬

ا أنه دة مؤك الشرقية٬ والمنطقة وحائل والقصيم عنالرياض ابع تت
19



وإقليمّيًا محليًّا الجراد أسراب تحركات  .كثب
 

ى إل الجراد أسراب تحركت الجنوبية٬ الرياح تأثير نتيجة أنه وأفادت
ه أن دة مؤك رقية٬ والش ل وحائ يم والقص اض الري اطق من ن م أجزاء
تقرار اس دم ع نالحظ للجراد٬ االعتيادية التكاثر مناطق لجفاف نظًرا
ة قليل اعات لس زارع الم ي ف د فتتواج راب٬ األس اه واتج ة حرك ي ف

 .وتغادر
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الخبر تفاصيل

الخبر المجاري»الوزيرية«:جدةعنوان في يغرق

الخبر الخبراألحد-16/02/2020-22/06/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد19531العددالكاتب 1تكرار

المجاري»الوزيرية«:جدة في  يغرق

 

الوزيرية في الرئيسي الشارع تغمر الصحي الصرف (مستنقعات  )عكاظ.
 

 @okaz_online)جدة(»عكاظ«
 

الوزيرية حي سكان من عدد جدة(أنحى اه)جنوب مي دفق ت ي ف ة٬ األمان على بالالئمة
ة البني اريع لمش د تفتق ات مخطط ي ف اء بن رخص دارها بإص شوارعهم٬ ي ف المجاري
ور األم بتدارك للمياه٬ الوطنية الشركة مطالبين الصحي٬ الصرف شبكة ومنها التحتية٬
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في تتفاقم التي المعاناة تنهي تصريف شبكة آخر»الوزيرية«وإنشاء بعد  .يوما
 

ا٬ إتالفه ي ف ببت وتس الحي٬ شوارع في المجاري مياه تدفق من الزهراني محمد وشكا
بـ ة الوزيري ي ف رف الص اه مي كلة مش فا واص ا٬ فيه ر الحف ر ة«ونش ي»المزمن الت

الحل على  .استعصت
 

ة الكريه روائح ال من يعانون الحي٬ في الرئيسي الشارع ضفتي على القاطنين أن وذكر
منه واسعة أجزاء غمرت التي الصرف مستنقعات من المنبعثة واألوبئة  .والحشرات

 
دارها بإص ة٬ الوزيري ي ح ه يعاني ذي ال وث التل ؤولية مس جدة ة أمان ي الزهران ل وحم
شركة تتحرك أن ا راجي ه٬ في ة التحتي ة البني اريع مش ل تكتم أن دون اء٬ البن تراخيص

الحي سكان أّرقت التي المشكلة وتعالج الوطنية  .المياه
 

في سكنية شقة شرائه على الشديد ندمه الحربي سالم ن»الوزيرية«وأبدى تبي أن د بع ٬
ات الجه ذ تتخ أن دون تمرار٬ باس ه في اري المج اه مي دفق بت وث٬ التل ن م اني يع ه أن

والعالج الحلول  .المختصة
 
ل«:وقال ب الحي٬ ي ف ه تحدث ذي ال ئي البي التلوث على المستنقعات أضرار تقتصر لم

ة حرك ك وترب ات٬ المركب ف لتتل ا فيه ر الحف ونشر فلتية٬ األس ات الطبق دمير لت دت امت
الناجعة»السير الحلول المختصة الجهات تتخذ أن ضرورة على مشددا ٬. 

 
مناطق أن ى إل الحي ن م ل الرحي ي ف ادين ج رون يفك اتوا ب كان الس من كثيرا أن وأكد

يفتقده الذي البيئي اإلصحاح من األدنى بالحد  .»الوزيرية«تنعم
 

ك من ر ننتظ ك٬ أذن ط وس اآلن واطنين الم وت ص ؤول٬ المس عادة س ا ي ير٬ األخ ي وف
ضميرك..اإلجابة  .وحكّم
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