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الخبر تفاصيل

الخبر لـ..»الضاحية«عنوان الصحي«من%54وإنجاز»المياه«وحدة »الصرف

الخبر الخبرالسبت-16/01/2021-03/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17382العددالكاتب 1تكرار

لـ..»الضاحية« من%54وإنجاز»المياه«وحدة
الصحي«  »الصرف

 

الدمام ـ السليمان  محمد

دمام بال د فه ك المل ضاحية اريع مش ة متابع فريق ورئيس البلدي٬ المجلس عضو كشف
ى.د عل الع االط أن بش ق٬ الفري اع اجتم ات مخرج رز أب ن ع دي٬ الغام دالوهاب عب

فهد الملك ضاحية مشاريع وتحديات  .مستجدات
 

م ة الوطني اه المي ركة لش رقي الش اع القط دير م ار الل.وأش خ راري٬ الش دي حم
اء إنه وضرورة ألهميته٬ الحي؛ أهالي لخدمة مستقلة أعمال وحدة إنشاء إلى االجتماع٬

م ن األمي ل وكي بحضور وذلك ة.مشاكله٬ بأمان ة العام ات العالق دير وم ال٬ الم عصام
الدوسري فالح الشرقية  .المنطقة
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إيصال مشروع دء ب لحين بالضاحية٬ المنازل لجميع اآلبار مياه إيصال تم إنه وأضاف
محطة ال اكتم ى إل إضافة ددة٬ المح ة الزمني ة الخط حسب الحي داخل المحالة المياه

العام»المعالجة« من الثاني النصف  .م2022خالل
 

إنجاز إلى العمل%54ولفت استمرار مع بالضاحية٬ الصحي الصرف مشروع من
المشروع من تبقى ما الستكمال مكثف  .بشكل

 
م اريع والمش ير للتعم الشرقية ة المنطق ة أمان لوكيل مرئي عرض على الفريق .واطلع
ى إل الحي٬ داخل ارة٬ واإلن السفلتة٬ أعمال جميع اكتمال فيه أوضح الذي المال٬ عصام
ي ينته أن ى إل وري وف عاجل كل بش ع التجمي ر حف ن م اه المي زح ن ال أعم دء ب ب جان

القادمة األشهر الثالثة خالل الصحي الصرف بمحطة وربطه التصريف٬  مشروع
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الخبر تفاصيل

الخبر عكاظعنوان لـ وصديقة:اقتصاديون نظيفة ضوضاء..بيئة بال

الخبر الخبرالسبت-16/01/2021-03/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19866العددالكاتب 1تكرار

عكاظ لـ وصديقة:اقتصاديون نظيفة ضوضاء..بيئة  بال

 
 

 

الصبحي  @malsobhi18)الرياض(محمد

تقيم المس الخط ة مدين إطالق أن واالقتصاديين الخبراء من عدد ن«اعتبر الي ي»ذا ف
ر توف تي ال وم٬ و380ني ة٬ وظيف ف ام180أل ع ول بحل لایر ار ر2030ملي أكب ٬

د الجدي ام الع ة بداي ي ف للشعب لمان س ن ب د محم ير األم د العه ي ول من 2021٬هدية
أن دين ن«مؤك الي ة»ذا الطبيعي دن الم و نح عودية الس ه توج ي ف ا مهم وال تح ل تمث

للبيئة والصديقة الضوضاء من الخالية  .النظيفة
 

ة نقل ل ويمث نوعه٬ من فريد المشروع أن إكرام رامي المهندس االقتصادي الخبير وأكد
تقبل٬ المس دن م اء لبن يزا متم ا ومفهوم رية٬ الحض ق المراف ي ف ول تح ة ونقط يرة كب
إطالق دى ل لمان س ن ب د محم ير األم عنها كشف الحياة أسلوب في نادرة مزايا ويحمل
ستحمي تي ال ة٬ الكربوني ات واالنبعاث يارات والس الشوارع دام انع في تتمثل المشروع٬

ة95% المملك لمشروع وامتداد وفريد٬ مختلف المشروع أن يثبت ما وهو البيئة٬ من
رؤية تحقيق نحو  .2030الطموح

م العال حول طيبة بسمعة وسيحظى المملكة٬ وشعب لقادة فخر المشروع أن على وشدد
ة مدين د توج ال ه أن ى إل يرا مش ه٬ طموحات ويجسد تقبل والمس األصالة ن بي ع يجم ه ألن
تقبل٬ المس ي ف يرة كث اهيم مف تغير س ا أنه د يؤك ا م واألعراف٬ المميزات هذه كل تجمع
يتم س ه أن يما الس ا٬ عالمي ا ونموذج ة عالمي تحول نقطة د العه ي ول ا توقعه كما وتصبح

الصناعي بالذكاء  .ربطها
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ر أكب بر يعت د الجدي العمالق المشروع أن ى إل الطيار سهيل االقتصادي أشار جهته من

الي الح ام الع ة بداي في للسعوديين الوة2021هدية فع لمان٬ س ن ب د محم ير األم ن م
يوفر س ه أن ى بـ380عل اهم يس ة وظيف ف ي180أل المحل اتج الن ي ف لایر ار ملي

عام بحلول للمملكة يرة2030اإلجمالي الكب السعودية اإلرادة المشروع يجسد حيث ٬
خالل من اإلنسان ر وتطوي ان٬ للمك األمثل االستثمار خالل من المعجزات٬ تحقيق في
ي الغال ا وطنن مسيرة في نقلة وتعد بل ومسيرته٬ حياته في حضارية نقلة تمثل مبادرات

 .كله
 

ى إل ار أش دما عن المشروع٬ إطالق في العهد ولي ذكرها التي المهمة األرقام إلى ولفت
بب7أن بس سنويا ان إنس ون ملي د ونفق وث٬ التل بب بس سنويا ون يموت إنسان ن ماليي

ي الت نوات الس در ه ف لوق دفع وي دن٬ الم مفاهيم تجديد إلى يدعو الذي األمر الحوادث٬
ال لألجي مفخرة دة الجدي السعودية المدينة ستكون إذ التنقل٬ في اإلنسان حياة من تضيع
ى إل تصل متجددة ة وبطاق كربونية٬ انبعاثات وال سيارات وال شوارع ال حيث القادمة٬

100.% 
 

ي التنازل د للع الشركة وضعتها تي ال اعة الس أن ى إل باسهل د خال ال األعم رجل ولفت
ي ف السرعة و وه ادة القي ه علي تسير ذي ال ج النه ى عل د تأكي روع المش إطالق لموعد
ي ه تقيم المس ط الخ ة مدين أن دًا مؤك ة٬ العالمي ودة الج ايير مع ى أعل ق تحقي ع م ذ التنفي
ا حكومتن أن ى عل دلل وت وطن٬ ال ذا ه اء أبن وب قل ي ف ة والبهج عادة الس ر تنش ادرة مب
ة فالمدين دة٬ الجدي ال األجي ل أج ن م ل وتعم ر٬ والتطوي ل العم ن ع ف تتوق ال يدة الرش
وث٬ تل أو ضوضاء ال ب ة بيئ ضمن بالذكاء والمعززة المترابطة المجتمعات من واحدة
ة البني ل مث ديات٬ التح ل لك مباشر بشكل تجيب وتس ام٬ واالزدح ات المركب ن م ة وخالي

والسكاني العمراني والزحف البيئي٬ والتلوث المتهالكة٬  .التحتية
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الخبر تفاصيل

الخبر الخضراءعنوان األراضي رقعة وانتشار الساحل قرى تدعم السدود مياه

الخبر الخبرالسبت-16/01/2021-03/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19199العددالكاتب 1تكرار

الخضراء األراضي رقعة وانتشار الساحل قرى تدعم السدود  مياه

السياحية مكة لمناطق وسياحي زراعي  حراك

 

السدود من القريبة السواحل على كبير  توافد

الهاللي-جدة   أحمد

ة مك ة منطق ي ف األحمر ر البح احل س داد امت ى عل رى وق محافظات ن م عدد جلت س
المحافظات تلك في المزارعين احتياجات تلبية في أسهمت متسارعة تطورات المكرمة

ن م ثر أك ير توف خالل من م25والقرى مزارعه قيا لس اه المي ن م مكعب تر م ون ملي
الكميات  .بتلك

من أكثر المزارع25توفير لسقيا المياه من مكعب متر  مليون

الخضراء٬ األراضي ة رقع ار انتش في أسهمت حيث الساحل٬ قرى على المياه وتتدفق
أصبحت اطق المن ك تل أن ى إل إضافة زارعهم٬ م ي ف اه المي ن م زارعين الم تفادة واس
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ام الع ف نص ازة إج ل ظ ي ف يما الس زوار٬ ال آالف ه علي د يتواف ير كب ياحي س دف .ه
فتح من قرى عدة ي"واستفادت حل وادي و"سد ا"٬ قنون د ز"س مراك تضمنت تي وال ٬

ن م دد وع له٬ التابعة والقرى زيد بني وأحد وقراه٬ الجارة وسبت وقراه٬ حرب خميس
حلي وادي في  .القرى

 

ت أطلع ة المملك ي ف دود الس ن ع ه والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل ر تقري ب وبحس
دود"الرياض" الس ف خل التخزين الي إجم إن ف ه٬ من نسخة 663.995.775على

د3متر األح وم ي ى إل السدود ى إل واردة ال يول الس م حج بلغ حين في السيول٬ مياه من
الـ ة قراب ي تر1.539.775الماض م ون ن3ملي م تهلكة المس اه المي م حج غ وبل ٬

متر1.119.0600السدود تبخر3مليون أو شرب بين  .ما
 

غ بل دود الس ف خل اه المي زين تخ م حج ي ف ير التغي الي إجم أن ى إل ر التقري ار وأش
سد3متر420.253 بوابات من المنصرفة المياه حجم بلغ فيما حلي"٬ ي"وادي ف

المكرمة مكة وادي3متر489.460منطقة سد وفي ا"٬ ة"قنون مك ة لمنطق ابع الت
الحالي التخزين حجم بلغ المياه3متر41.064.720المكرمة  .من

 

ة لتهيئ وتهم ودع زارعين٬ للم ات االلتف ى عل والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة وحرصت
ي الت المة الس ات بتعليم د والتقي زارعهم٬ م ري ن م تفادة لالس ة الزراعي يهم أراض

د س ح فت د بع مية الرس ات الجه درها ا"تص قنون د"وادي وس ي"٬ حل الل"وادي خ
الـ ة لقراب تمر تس تي وال ية٬ الماض ابيع ددة30٬األس المح اه المي ات كمي ب بحس اً يوم

ق عوائ أو وم٬ عق إقامة بعدم وتحريره الوادي٬ مجرى عن االبتعاد ضرورة إلى إضافة
مجراه ة.في زراع ي ف زارعين للم اقتصادي د راف دود الس تلك في المناطق وأصبحت

ي اراض ة تنمي ذلك وك ار٬ والثم وب٬ الحب واع أن ود أج اج وإنت ة٬ الزراعي يهم أراض
بالمجرى المحيطة والغابات  .المراعي٬

 

ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي ة موافق د بع دود الس اه مي ي ف ورات التط ذه ه أتي وت
د س ات بواب ح فت ى عل الفضلي عبدالمحسن بن عبدالرحمن ا"المهندس قنون ي"وادي ف

كمية لتصريف المكرمة مكة يوم15منطقة من اعتباراً مكعب متر "األربعاء"مليون
دة لم و ي ريف35الماض التص دل مع غ يبل ث حي ا٬ ة3م5يوم تلبي دف به ة بالثاني

ع م بالتنسيق ك وذل د٬ الس فل أس ار اآلب ي ف المياه منسوب ورفع المزارعين٬ احتياجات
العالقة ذات والجهات المدني٬ والدفاع المنطقة٬  .إمارة

 

عبدالمحسن بن عبدالرحمن المهندس والزراعة والمياه البيئة وزير موافقة تضمنت كما
بوابات فتح إعادة حلي"الفضلي وادي ة"سد كمي لتصريف المكرمة مكة منطقة 5في
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ذات ات والجه دني٬ الم دفاع وال ة٬ المنطق ارة إم مع بالتنسيق اضافية مكعب متر مليون
الجوفية المياه منسوب ورفع الزراعية٬ االراضي لسقيا  .العالقة

 
حلي وادي امتداد على المزارع من  جانب

 
السدود خلف تخزينها يتم التي المياه من كبيرة  كميات
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الخبر تفاصيل

الخبر بتعليماتعنوان النار«تقيدوا الشتاء»شبّة في

الخبر الخبرالسبت-16/01/2021-03/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19199العددالكاتب 1تكرار

بتعليمات النار«تقيدوا الشتاء»شّبة  في

 

النار مخلفات بتركه البيئة منظر تشويه على يُصر من  هناك

السكران-الرياض   راشد

تزدان الشتاء ليالي النار"في الدفء"شبة عن بحثاً واألصدقاء األهل لمة في خاصًة
و القارص٬ جوه النار"في التنزه"شبة لهم يحلو ال الذين عشاقها إالّ"والمكاشيت"لها

أشعارهم٬ في الشعراء خلدها وقد جلساتهم٬ فاكهة فهي أحدهمبإشعالها  :يقول

النار شبه سوا ماله الشتاء  جو

حطبها زود البرد جور زاد  وان
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م خاصًة البيئة٬ على ضرر إشعالها في يكون ال أن يجب باإلجراءاتلكن يتقيد ال من
أخذ أهمية تنص والتي البيئي٬ لألمن الخاصة القوات أصدرتها التي والتعليمات

النار إشعال أثناء الالزمة الضو-االحتياطات بشبة يعرف ما الرحالت-أو خالل
بين تتراوح لغرامة أنفسهم عرضوا وإالّ و500البرية٬ وإلزامهم50لایر لایر٬ ألف

ذلك عن الناتجة األضرار  .بإصالح
 

بـ يسمى ما أو البرية الرحالت وتزايد الشتاء٬ موسم دخول مع مناسب "الكشتات"قرار
ذ أخ رورة ض ى عل د تؤك ذلك ب ي وه خ٬ الطب أو ة للتدفئ ار للن عال إش ن م ا يتبعه ا وم

اتة" والكش نزهين رار"المت اإلض أو ق الحرائ وب نش ع تمن تي ال ات االحتياط ع جمي
في تتمثل التي االحتياطات أخذ أهمية تؤكد كما النباتي٬ وعدم:بالغطاء مواقد٬ استخدام

ل قب منها االنتهاء بعد كامل بشكل النار وإطفاء األشجار٬ جذوع من بالقرب النار إشعال
المكان  .مغادرة

 

وترتيب  احتياط

ضمن اء ج ه ل اثال مم رارا ق ة الزراع وزارة وأصدرت بق س د فق د بالجدي ليس القرار
ونصه الملكي وم بالمرس الصادر ات والغاب المراعي ام أو:نظ ار الن إشعال يجوز ال

نزه والت ياحة للس ة المخصص ذلك٬ ب ا فيه موح المس اكن األم ي ف إّال تعمالها اس
ات والترتيب اط االحتي ع جمي اذ اتخ ع م ة٬ والتدفئ خ الطب راض ألغ ك وذل واالصطياف٬
ة الثالث ادة الم تضمنت كما ذلك٬ تجيز التي لألنظمة ووفقاً الحريق٬ نشوب لمنع الالزمة

الفقرة األراضي)و(عشر في واألعشاب الزراعية المحاصيل بقايا حرق يجوز ال أنه
ة القريب أو ة والبيئي ة الرعوي ات والمحمي والمراعي ات الغاب ل داخ الموجودة الزراعية
رة عش ة الثالث ادة الم ام أحك الف يخ من ل ك ويعاقب ق٬ الحرائ نشوب ن م ًا منع ا٬ منه
ة المخالف ن ع ة الناجم رار األض ب بحس لایر٬ ف أل ين خمس ى عل د تزي ال ة بغرام
در بق ة المخالف عن ة الناجم األضرار إصالح ع م رار التك ال ح في العقوبة وتضاعف
اء أثن ة الالزم ات باالحتياط ذ بأخ ئي البي ن لألم ة الخاص وات الق رار ق ولعل ان٬ اإلمك
ن م دد ع ي ف ق حرائ ن م أيضاً حصل ا م ده يؤك ة٬ البري رحالت ال خالل ار الن إشعال
اذ اتخ دم ع بابها أس ن م ق الحرائ ك تل أن رّجح ي تي وال را٬ً مؤخ ازان وج بعسير الجبال

المتنزهات في النيران إشعال عند الالزمة  .االحتياطات
 

بيئية  مخالفة

ذا ه ي ف البيئية المخالفات ضبط بالذات األيام هذه البيئي٬ لألمن الخاصة القوات وتكثف
ى عل المحافظة أجل من البيئية المناطق مراقبة في وواجباتها مهامها من انطالقاً الشأن
ي ف ار الن عال إش ات مخالف م بحقه وتصدر الفين المخ ضبط ي ف ا مراقبته وتسهم البيئة٬
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ماضية ا أنه ئي البي لألمن الخاصة القوات تؤكد ما ودائماً لها٬ المخصصة األماكن غير
شعارها ن م ا انطالقً ة٬ البيئي ة األنظم يخالف من كل ضبط ونصون"في ا بيئتن ي نحم

ا وطنن أجل ن م ة"طبيعتنا البيئي ة باألنظم د للتقي ة التوعوي الحمالت ذ بتنفي ا قيامه ع م ٬
بات المناس ي ف اركاتها مش البيئي لألمن الخاصة القوات وتستغل البيئة٬ على والمحافظة
ة بأهمي ور الجمه ة وتوعي ة البيئي ة باألنظم ف للتثقي ا بمهامه ف للتعري ان والمهرج
الخاصة وات الق ذتها نف تي ال ة التوعوي ائل الرس ن وم واستدامتها٬ البيئة على المحافظة

ئي البي ن اذ:لألم اتخ دون ة البري ات والمتنزه ات والغاب ي المراع ي ف ار الن عال إش
للعقوبة تعرضك بيئية مخالفة الالزمة  .االحتياطات

 

ع ف-والواق األس ع د-م يتقي ال ن مم اتة بالكّش مون يس ا م أو نزهين المت ض بع أن
ىبالتعليمات٬ عل اظ الحف م عليه م تحت تي ال بالمسؤولية اإلحساس دم ع ى عل دل ي ذا وه

رك ت من البيئة وحماية للطبيعة٬ الجمالية المشاهد على والحرص العامة والنظافة البيئة
ا مم ا٬ له المخصصة األماكن في وضعها دون األخرى والمخلفات الفحم مثل النار بقايا
ذا وه ات٬ والمتنزه دائق الح في الطبيعية للمواقع المشوهين المستهترين ردع يستوجب

المجتمع أفراد من الحريصين من الكثير يراه  .ما
 

البيئة  تشويه

ابهها ش ا وم دائق والح ات المتنزه في النار مخلفات ترك عن الكرت جمعان ه:وقال إن
بسوءلجمالتشويه  .التصرفالبيئة

 

ويضيف الغامدي كيده صالح المواطن ذلك في ي:يؤيده ف ئي البي العبث نالحظ ما كثير
متنزهاتنا من  .كثير

 

ه أن ي الزهران خالد فورأى وتكثي ل المنق تخدام باس إالّ ار الن شب عدم ترض المف ن م
وخاصهة الشوي مخالفات برمي يقوم ومن للمخالفين غرامات وإعطاء السرية المراقبة

الفحم  .بقايا
 

ول يق ث حي اير مغ رأي ارف الع ان أماكن:ولجمع ير توف م ت ه أن و فل ترك٬ مش الخطأ
الكثير رأينا ولما أفضل٬ األمر لكان النار لشب مخصصة تكون األمانة قبل من مجهزة

التشويه مناظر  .من
 

آخر يقول البراري في النار مخلفات ترك ار:وعن الن تشب اس الن ب أغل أن كلة المش
ت زال ا م وهي األرض ى عل الفحم ات بمخلف يلقي المكان يغادر أن أراد وإذا منقل٬ في
ف بالتعري ئي البي ن لألم الخاصة وات الق ود بجه يدًا مش يئا٬ً ش تفد نس م ل ني يع تحترق٬
ا فيه يوضح اطع المق من العديد بث حيث المخالفات٬ لتجنب النار لشبّة المثلى بالطريقة
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ا به موح المس ار الن بّة ش اً أيض ويوضح ة٬ العقوب توجب تس تي وال ة المخالف ار الن بّة ش
الالزمة لالحتياطات  .والمطابقة
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لتاريخ الصحفي 03/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الجملةعنوان مؤشر ترفع األسماك وصيد الزراعة %5.2أسعار

الخبر الخبرالسبت-16/01/2021-03/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد21087العددالكاتب 1تكرار

الجملة مؤشر ترفع األسماك وصيد الزراعة  %5.2أسعار

 
 

 الرياض-المدينة
 

نحو الجملة ألسعار القياسي الرقم مؤشر الماضي%5.2ارتفع مبر ديس شهر خالل
عام من نفسه بالشهر أمس2019٬.٬مقارنة لإلحصاء٬ ة العام الهيئة بيانات وكشفت

بة بنس األسماك وصيد الزراعة عار أس زيادة إلى رئيس بشكل يعود المؤشر ارتفاع أن
المؤشر14.8% في لثقلها نظراً وذلك المنتجات.٬ عار أس اض انخف أن ى إل وأشارت

بة بنس ررة٬ مبر%20.1المك ديس ي ف توياتها بمس ة م2019مقارن أه د أح و ه ٬
الجملة أسعار تضخم من قللت التي  .العوامل
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هر بالش ة٬ الجمل عار أس ي ف ادة زي بر أك ماك٬ األس يد وص ة الزراع عار أس جلت وس
بنحو الزراعة منتجات ارتفاع نتيجة والمنتجات%14.8الماضي٬ الحية ٬والحيوانات

ة ة%29.4الحيواني الزراعي ات المنتج عار أس اع ارتف ذلك وك نوي٬ س اس أس ى عل
 %.9.8بنسبة
 

والمنسوجات غ والتب والمشروبات ة الغذائي ات المنتج عار أس أن اإلحصاء٬ هيئة وبينت
بته نس ًا ارتفاع جلت اء%11.5س والنش وب الحب واحين ط ات منتج اع ارتف ة نتيج

بنسبة األخرى الغذائية  %.12والمنتجات
 

نحو ة الجمل عار أس مؤشر ارتفع شهري أساس ديسمبر%0.1وعلى ي 2020٬ف
بنسبة والمعدات واآلالت المعدنية المنتجات أسعار ارتفاع من أساسي بشكل 08متأثراً

بنسبة% القاعدية الفلزات أسعار ارتفاع نتيجة وذلك ٬14.1.% 
 

ة بالتجزئ ع البي ل قب ا م ة مرحل ي ف لع الس أسعار تحركات الجملة أسعار مؤشر ويعكس
من تتكون السلع من ثابتة من343لسلة شهري بشكل عارها أس ُتجمع دن3بندا٬ً م

هي (رئيسة  ).الدمام–جدة–الرياض:
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لتاريخ الصحفي 03/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المائي«عنوان البحري..»االستزراع الغذاء لتوفير سحري في600وإنتاج..حل طن 2030ألف

الخبر الخبرالسبت-16/01/2021-03/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17382العددالكاتب 1تكرار

المائي« البحري..»االستزراع الغذاء لتوفير سحري ..حل
في600وإنتاج طن  2030ألف

 

القطاع لتطوير وطني  مشروع

الدمام ـ المسري  أحمد

ام ع مشواره دأ ب ذي ال ائي٬ الم االستزراع روع مش ة1982٬يستهدف المملك ي ف م٬
أو ريات٬ القش أو ماك٬ األس ك ذل ان ك واء س ة٬ المائي اء األحي ن م ددة مح واع أن ة تربي
أو انية٬ خرس واض أح ي ف ان٬ اإلنس يطرة س ت تح ون وتك ات٬ والمحاري ب٬ الطحال

عائمة أقفاص أو  .ترابية٬
 

د محم رقية الش ة المنطق ذة نواخ ير وكب رقية الش ة بغرف ة الزراعي ة اللجن و عض ال وق
الماضي٬ رن الق ن م ات الثمانيني مطلع في بدأ بالمملكة األسماك استزراع إن المرخان٬

جدة في المائي لالستزراع متخصص أبحاث مركز  .وأوجد
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خ:وأضاف والتفري و النم ل أج ن م بة مناس ة بيئ ي ف ماك األس ة تربي يعني االستزراع

ي ف يعقد س مؤتمر اك هن ون يك أن ترض المف ن وم ك٬ ذل ي ف ودة الج ق وتحقي اثر والتك
تاريخ في الشهر هذا السعودية2021يناير28إلى26الرياض ة الجمعي برعاية م

ليط ولتس السمكية٬ الثروة قطاع لتطوير يهدف وطني مشروع وهذا المائي٬ لالستزراع
المملكة في كبيرة تنموية نقلة يشهد الذي المائي٬ االستزراع على  .الضوء

 
من ّد يُع الذي البلطي٬ سمك استزراعها٬ يمكن التي األنواع من أن إلى المرخان وأشار
سمك تزراع اس ن يمك ا كم ة٬ العذب اه المي ي ف تزراعها اس م يت التي األسماك أنواع أكثر
ب٬ والطحال دنيس٬ وال ي٬ والسبيس بيطي٬ والس د٬ المي وري والب لمون٬ والس امور٬ اله

األسماك من األخرى األنواع من  .وعدد
 

رد الف ن أتق إن ة كتجرب نزل الم ن م دأ يب أن ن يمك تزراع االس أن ان المرخ د وأك
ادية اقتص دوى ج ه ل ون تك ير كب تزراع اس روع لمش الق االنط م ث ن وم ات٬ المتطلب

متابًعا للوطن٬ وكذلك من«:للمستثمر٬ أكثر ة14.865٬هناك بالمملك صيد ارب ق
فيها ى30.370يعمل عل ي المحل ب الطل م حج أن ى إل ير تش واإلحصائيات صياًدا٬

إلى يصل بالمملكة السمكية ة383الثروة ورؤي نوًيا٬ س طن ألن2030ألف تطمح
من أكثر المائي االستزراع في االستثمارات لایر17تتجاوز  .»مليار

 
الم٬ الع توى مس ى عل األبيض ان للروبي المصّدرة دول ال من أصبحت المملكة أن وبيّن

عام إلى2018ففي اإلنتاجية طاقتها وصلت تصدير60م٬ م وت طن٬ ألف50ألف
من ألكثر  .دولة32طن

 
ذي ال ائي٬ الم االستزراع فوائد إلى الفردان رضا القطيف بفرضة الصيادين كبير ولفت
ة الزين أسماك استزراع إمكانية إلى مشيًرا العذبة٬ أو المالحة٬ المياه في يكون أن يمكن

واعد قطاع فهو  .أيًضا٬
 

ردان الف ال ة:وق الطبيعي احر المب ى عل غط الض ف تخفي ائي٬ الم تزراع االس د فوائ ن م
اطق٬ المن ع جمي ي ف ويتوغل ينتشر أن ا م القومي٬ الدخل وزيادة البحر٬ في المتواجدة
ي ف هم ويس ة٬ البحري ات الكائن ن م إضافًيا ثانًيا وموفًرا غذائًيا مصدًرا كونه إلى إضافًة
تنحو دأت ب الزراعة وزارة أن خاصة الواعد٬ القطاع هذا في الشباب من كثير توظيف
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المشاريع هذه مثل إلقامة التسهيالت وتوفر المجال٬ هذا  .صوب
 

د لالقتصاد السعودية الجمعية عضو أكد ناحيته٬ البيئة.من وزارة أن المغلوث٬ عبدهللا
ى إل مكية الس ثروة ال اج إنت ول وص تهدفت اس ة والزراع اه ن100والمي م ن ط ف أل

ام الع ي ف ة البحري واع األن ف و2020مختل ام٬600 الع ي ف ن ط ف 2030٬أل
يفًا ن«:مض م د المتزاي دد للع ري البح ذاء الغ ير لتوف ًال ح ائي الم تزراع االس بر يُعت

المستدامة والتنمية واالجتماعية االقتصادية النواحي في ارتباط وله المملكة٬ في السكان
المملكة في النائية الساحلية المناطق  .»لبعض

 
وم«:وأكمل ي د بع ا يوًم و النم ي ف دأ وب الم٬ الع في هاًما قطاًعا المائي االستزراع شكّل

ر ومخاط تمر المس يد الص ة نتيج ة البحري ائد المص ن م دادات اإلم م حج ص تقل ع م
األسماك من الهامة االقتصادية األنواع بعض  .»انقراض

 
د األعوام.وأوضح خالل البحرية بالمصائد لحقت التي الطبيعية الكوارث أن المغلوث

تهالك االس م حج ى إل النظر ب األكسجين ونقص الحرارة درجات ارتفاع نتيجة الماضية
ام10«للفرد الع خالل ات جرام ة»كيلو كمي إن ف ة البحري ة األغذي ن م ة المملك ي ف

ى إل يصل والذي العالمي٬ المعدل إلى للوصول ومرشحة مستمر٬ ارتفاع في االستهالك
من العام25أكثر في جراًما  .كيلو

مناسبة بيئة في األسماك  )اليوم(تربية
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لتاريخ الصحفي 03/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر جدة7ضبطعنوان في ترخيص بدون دواجن مزارع

الخبر الخبرالسبت-16/01/2021-03/06/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 14تكرار

طائر65بداخلها  ألف

جدة7ضبط في ترخيص بدون دواجن  مزارع

 

الغبيشي جدة-محمد
دة٬ ج بمحافظة ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت ا يقوده رباعية لجنة 7ضبطت

داخلها ب د يوج مرخصة ير غ دواجن ة65مزارع منطق ي ف ائر ط ف ة“أل جعال و ”أب
المحافظة  .جنوب

 

مخالفة دواجن مزارع ضبط  تفاصيل

دة ج ة بمحافظ ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت دير م ح أوض يل٬ التفاص ي وف
ة البيئ وزارة ب مكت من ة مكون ة الفرعي ة اللجن أن يخ٬ الش ق مطل ن ب ادل ع دس المهن
اركة وبمش بالمحافظة٬ العمل ومكتب المحافظة٬ وأمانة المحافظة٬ وشرطة بالمحافظة٬
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ة النظاف وإدارة الخ٬ المس وإدارة ة٬ الفرعي وب الجن ة ببلدي ة ممثل اندة٬ المس ات الجه
باألمانة الصحية الوقاية وإدارة  .والمرادم٬

 

 

د يخ“وأك ة”الش لجن ل قب ن م ة المبذول ود للجه تمراًرا اس ية٬ التفتيش والت الج ذه ه أن
وم تق ة٬ العالق ذات الحكومية الجهات مع متكاملة خطة من جزء وهي الطيور٬ أنفلونزا

ل مث ة٬ البيطري آت المنش ى عل والت ج دة بع ا خالله ن ة:م الزين ور طي ع بي الت مح
ام بنظ ا التزامه دى وم ا عمله ة لمتابع ك وذل ة٬ البيطري ادات والعي ة األليف ات والحيوان
ة االحترازي اإلجراءات ومتابعة البيطرية٬ الطبية المهن مزاولة ونظام بالحيوان٬ الرفق

هللا قدر ال وباء أي لتفشي الصحية  .والوقائية
 

م٬ عليه ة الالزم دات التعه ذ وأخ ة٬ المخالف زارع الم أصحاب تدعاء اس ة اللجن وقررت
التصاريح واستخراج الموافقات بعد إال النشاط ممارسة وعدم المواقع بإزالة ومطالبتهم

المختصة الجهات من  .الالزمة
 

ة المكرم ة مك ة بمنطق والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م د أك ه جهت ن م
اه والمي ة البيئ وزارة ب ة الحيواني ثروة ال اع قط أن دي٬ الغام ارهللا ج ن ب عيد س المهندس
ى عل المحافظة ي ف ل تمث الرشيدة٬ القيادة من كبيريِن واهتمام برعاية يحظى والزراعة
ة البيطري الصحية ة الرعاي ديم تق خالل من ك وذل ا٬ وإنمائه ة بالمملك ة الحيواني الثروة

الحيوانية الثروة مربي لجميع والتثقيف والتوعية٬ الفنية والمشورة النصح٬  .وتقديم
 
 

الزراعية المشروعات  ترخيص

من”الغامدي“ودعا االستفادة إلى المكرمة مكة منطقة في الماشية ومربي المستثمرين
السمكية ثروة وال الزراعة قطاعات في المستفيدين لخدمة الوزارة من المقدمة الخدمات

ة منص بر ع ة المملك ي ف ة الحيواني ثروة ي“وال د”زراع وتجدي تخراج اس ح تتي تي ال
مكية٬ الس ثروة ال راخيص وت ة٬ الحيواني ثروة ال راخيص وت ة٬ النباتي ثروة ال راخيص ت
رابط ال ى إل دخول ال بر ع اندة٬ المس دمات الخ راخيص ت ى إل افة :إض
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https://eservices.mewa.gov.sa/web/loginوات الخط اع واتب
استخراج دمات خ ال إلكم ة الالزم تندات المس ديم وتق المنصة٬ ي ف جيل للتس ة المطلوب

تكاليف ودون وجيز وقت في المذكورة المجاالت في التراخيص  .وتجديد
 

“الغامدي“وأضاف إجراءات” ز تعزي ة أهمي المنطقة في الدواجن مشاريع جميع على
المشاريع في الحيوي رقم”األمن على اشتباه حاالت أية عن اإلبالغ إلى الجميع داعًيا ٬
الحيوانية الثروة مدار8002470000طوارئ على يعمل  .ساعة24والذي
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لتاريخ الصحفي 03/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان المياه«:وزارة العمالء»منظم شكاوى الستقبال الوحيدة الجهة

الخبر الخبرالسبت-16/01/2021-03/06/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

البيئة المياه«:وزارة العمالء»منظم شكاوى الستقبال الوحيدة  الجهة

إلكتروني رابط عبر االعتراضات  تقديم

 

التحرير-الرياض●  فريق

أن والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة المياه«أكدت المختصة»منظم دة الوحي ة الجه هو
لهم المياه خدمات مقدمي برد رضاهم عدم حال في المستفيدين٬ اعتراضات  .باستقبال

المياه منظم تر-وذكر توي ى عل حسابه خالل-عبر من االعتراضات ديم تق ن يمك ه أن
هناالرابط بالضغط  .التالي

 

اريخ بت اء والكهرب اه المي ة هيئ تنظيم نفاذ تم أنه اير8وأوضح والصادر2021ين م٬
رقم الوزراء مجلس ة)263(بقرار البيئ وزارة ي لتول انوني الق اإلطار اكتمل وبذلك

ة٬ المملك ي ف اه المي خدمات أنشطة تنظيم مهام والزراعة٬ إنوالمياه ف ه منظم«وعلي
ى»المياه عل تهلكين المس ن م ة المقدم كاوي الش ي ف ت بالب ة المخول دة الوحي الجهة هو

الخدمات  .مقدمي
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شهرين خالل للمياه االستهالكي الحد مبادرة  طرح

 
 

 جدة-المدينة

 

لشركة رئيس نائب الوطنية«كشف طرح»المياه عن البيشي عبدهللا بالعمالء٬ للعناية
يًرا مش ل للعمي تهالك االس نسبة لتحديد المقبلين الشهرين خالل االستهالكي الحد مبادرة
ر آلخ االستهالك ط متوس ى عل ب تُحتس تي وال دادات٬ للع ة التقديري راءة الق أن ى 3إل

الفعلية القراءة عقب مباشرة تتغير  .أشهر٬
 

أن شرط دادات للع ة حقيقي راءات ق بأخذ يكون ذلك أن صحفية تصريحات في وأوضح
أن مبينا سابقا٬ منها أي على يعترض لم العميل التقديرية«يكون تثناء»القراءة اس هي

وقال الفواتير٬ احتساب في القاعدة من:وليست أكثر الصادرة%90إن الفواتير من
فعلية قراءة على مبنية كانت الشركة  .من

 

ام ع ن م ثر ألك ل تعم ت ظل دادات الع ن م ة مجموع لت أرس ركة الش أن اف وأض
والمقاييس للمواصفات مطابقة كانت النتائج جميع أن مؤكدا مختلفة٬ عالمية .لمختبرات
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االستهالكي« المياه..»الحد استخدام في للتحكم جديدة  آلية

استثناء:»الشركة« التقديرية للمواصفات..القراءة مطابقة الذكية  والعدادات

 

للشكاوى متعددة خيارات  توفير

العمري  الدمام-عبدالعزيز

ة أزم مع الوطنية المياه شركة ة«تفاعلت التقديري راءات ارات»الق خي بوضع ك وذل ٬
ة هيئ ي ف المتمثلة المياه٬ لقطاع والمنظمة األعلى٬ للجهات وتصعيدها للشكاوى٬ متعددة
ي ف ت تب تي وال ركة٬ الش رد ن ع ا الرض دم ع ال ح ي ف اء٬ والكهرب اه المي م تنظي
الل خ ل العم دد بص ا أنه ى إل ًة الفت ل٬ والعمي ة الخدم دم مق ن بي ل وتفص تراض٬ االع

ار خي وضع ى عل ادمين٬ الق االستهالكي«الشهرين د من»الح تفيد المس ن يمكّ ذي ال ٬
المياه من استهالكه بكمية  .التحكم

 
حاكمة  ضوابط

م العمالء ب ة للعناي الوطنية المياه شركة رئيس نائب البيشي.وقال دهللا راءة:عب الق إن
ن م ثر أك وإن ير٬ الفوات اب احتس ي ف دة القاع وليست استثناًء٬ تُعتبر %90التقديرية

ا بينم دادات٬ الع ن م ة فعلي راءة ق ى عل ة مبني الشركة٬ ن م الصادرة الفواتير 9.7من
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منطق٬% ى عل مبنية رياضية معادلة تعتبر وهي تقديرية٬ قراءات كانت الفواتير من
راءة الق تخدم تس دول ال ن م ير الكث أن موضًحا ل٬ للعمي سابقة فعلية قراءات ومدخالتها
يضعها بضوابط ة محوكم وهي ا٬ وألماني بانيا٬ وإس وبريطانيا٬ أمريكا٬ منها التقديرية٬

الخدمة مقدم وليس القطاع٬  .منظم
 
 خيارات3

ل:وأضاف المتمث ة٬ الخدم دم مق ال المث بيل س وعلى والضوابط٬ الطريقة المنظم يضع
ارات٬ خي ة ثالث ه أمام ون فتك داد٬ للع ة فعلي راءة ق على يحصل لم إذا المياه٬ شركة في
ع م استهالك دون اتورة ف دار إص ا وثانيه الحالي٬ هر للش اتورة الف دار إص عدم ا أوله
د عن التقديرية القراءة استخدام وهو الشركات٬ أغلب تتبعه خيار وثالث الرسوم٬ إضافة

للعداد قراءة على الحصول  .عدم
 

أساسي  شرط
ة بطريق الشركة ي ف ابها حس م يت ه أن أوضح ة٬ التقديري راءة الق اب احتس ة طريق وعن
دادات للع ة الحقيقي راءة الق ى عل اد االعتم خالل من الماضية٬ الثالثة لألشهر المتوسط
لضبط أساسي شرط ذا وه ا٬ منه أي ى عل ل العمي تراض اع دم ع بشرط أشهر٬ لثالثة
الشهر اتورة ف ة قيم بلغت و ل المثال سبيل وعلى دقيقًا٬ التقدير يكون بحيث االستهالك٬

باستهالك80األول ل80رياًال٬ العمي تهلك اس الثاني الشهر وفي مكعًبا٬ 100متًرا
ث الثال هر والش ب٬ مكع تر و120م ه ط فالمتوس ا٬ مكعًب ترًا م100م ل إذا ف لایر٬

اآللي ام فالنظ ة٬ الحقيقي راءة الق ى عل ول الحص ن م ع الراب هر الش ي ف ركة الش ن تتمك
بـ ا تلقائًي راءة الق ب ت100يحتس وبلغ الي الت هر الش راءة ق درت ص وإذا 90لایر٬

بـ الصادرة الفاتورة فوًرا يلغي اآللي فالنظام ويصدر100رياًال٬ ة٬ تقديري ا ألنه لایر
بـ دة جدي ارق90فاتورة ف ادة إع م فتت اتورة٬ الف غ مبل دد س د ق ل العمي ان ك وإذا اًال٬ ري

آلية بطريقة يتم ذلك وكل له٬ كرصيد حسابه في  .السعر
 

ائتماني  حد
م ي.وكشف ائتمان د ح وضع ى عل ادمين الق الشهرين خالل تعمل الشركة أن البيشي

ه علي أطلق والذي بالمستفيدين٬ الخاصة العدادات االستهالكي«لقراءات د ى»الح عل ٬
اك هن ون وتك العميل٬ حساب في اإللكتروني الفرع إلى الدخول العميل بإمكان يكون أن
ا وعندم د٬ كح تهدفا مس ا رقم ويضع المتوسط٬ ومعرفة استهالكه٬ تقدير بكيفية طريقة

ى إل تهالكه اس ل تهالك٬%50يص االس ل وص وإذا ذلك٬ ب ه تنبي الة رس له تص ٬
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ى إل ل يص تى ح ه التنبي ل أن%100سيتواص ى إل يرًا مش تهالكي٬ االس د الح ن م
ن م للعدادات الحقيقية القراءات نسبة لرفع حالياً تخطط ى%90الشركة %95إل

الجاري العام من األول الربع  .خالل
 

المواصفات  مطابقة
السعودية:وتابع ة الهيئ دى ل دة المعتم للمواصفات ة مطابق للشركة الذكية العدادات إن

ي ف درت ص تي ال ودة٬ والج اييس والمق فات ركة2010للمواص الش أن ى إل يرًا مش ٬
ي ف دأت ب والمقاييس المواصفات مع تقييس وهي المعايرة مبادرة على 2019٬عملت

ايرة٬ للمع ة نتيج اء وإعط ا٬ واختباره دادات٬ الع ن م ة عين ار اختي حول تتمحور والتي
داء ابت ارات٬ االختب ن م لمجموعة ع تخض ة الوطني اه المي ركة ش عدادات أن حًا موض
أ٬ المنش هادة ش ل مث هادة٬ ش إصدار م يت داد ع ل ك ار اختب ع وم المصنع٬ في باختبارها
للمواصفات السعودية ة الهيئ لدى معتمدة األخرى هي تكون معتمدة جهات عليها توافق
األدوات ع جمي أن دًا مؤك ة٬ المملك ى إل دخولها ب ارك الجم مح تس ن ل وإال اييس٬ والمق

للمعايرة وأخرى فترة بين تخضع المعايرة قياس في  .المستخدمة
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