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لتاريخ الصحفي 15/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الـعنوان الوطني اليوم بمناسبة القيادة يهنئ البيئة للمملكة91وزير

الخبر الخبراألربعاء-22/09/2021-15/02/1443تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

الـ الوطني اليوم بمناسبة القيادة يهنئ البيئة  للمملكة91وزير

 
 

المبارك-الرياض  سعيد

دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي الي مع د ن/أك عبدالمحس ن ب دالرحمن عب
الـ الوطني بيومها تحتفي وهي المملكة أن تزاز)91(الفضلي٬ واع فخر ل بك تلهم تس ٬
عبدالعزيز الملك المؤسس يد على توحيدها ثراه-ذكرى هللا اق-طيب آف نحو لتنطلق

والتقدم والرفاهية  .التنمية
 
 

اه والمي البيئة منظومة منسوبي عن ونيابة باسمه الفضلي٬ المهندس رفع المناسبة وبهذه
ده عه ي وول دالعزيز٬ عب ن ب لمان س ك المل الشريفين الحرمين لخادم التهنئة والزراعة

دالعزيز عب ن ب لمان س ن ب د محم ير األم ن هللا-األمي ا عودي-حفظهم الس عب والش ٬
 .الكريم
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المجاالت ف مختل ي ف دم وتق ان وأم ن أم ن م ة المملك ه ب م تنع ا م أن إلى معاليه وأشار
ة جائح بب بس ات أزم ن م الم الع هده يش ا م م رغ ة٬ والثقافي ة واالجتماعي ادية االقتص

عباً)19-كوفيد(كورونا وش قيادة البالد لهذه الصادقة والعزيمة الراسخ النهج يؤكد ٬
المملكة رؤية تحقيق مواصلة البُنى)م2030(على متانة وأكدت نجاحها٬ أثبتت التي

راءات اإلج خالل ن م ة الدول تجابة اس سرعة ي ف بجالء ك ذل ر وظه للمملكة٬ التحتية
اليوم وحتى ظهورها منذ الجائحة لمواجهة اتخذتها  .التي

 

رؤية من انطالقاً أنه الفضلي٬ الوزير اء)م2030(وأوضح بن ى عل الوزارة عملت ٬
م الدع الل خ ن م ت عمل ا كم ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ االت مج ي ف تراتيجياتها٬ إس
ة الوطني تراتيجية اإلس من ض ة البيئ ام نظ ق تطبي ى عل يدة الرش ادة القي ن م ل المتواص
وزارة ال أن معاليه مؤكًدا للبيئة٬ الوطنية للمراكز التنفيذية اللوائح جميع وأكملت للبيئة٬
ات الدراس التصحر ة ومكافح اتي النب اء الغط ة لتنمي ني الوط ز المرك الل خ ن م دأت ب
ة المتعلق ات الدراس ـ هللا إذن ب ـ تليها وس الخضراء٬ السعودية ادرة مب ذ لتنفي التفصيلية

ة زراع تهدفان تس ن اللتي األخضر٬ ط األوس الشرق ادرة في)50(بمب جرة ش ار ملي
ادة الج ة المملك اعي مس من ض ك وذل ة الكربوني ات االنبعاث بة نس ض وتخفي ة٬ المنطق
ًة حماي ا؛ عليه ب والتغل ة البيئي ديات التح ة مواجه ي ف ًا ودولي ًا إقليمي راكتها ش ز لتعزي
اض الري يف تستض وف وس اخي٬ المن ر التغيُّ ة مكافح ود لجه ا ودعًم األرض ب لكوك

ن م دة الم الل ر25-23خ ادرة2021أكتوب مب دى لمنت ة االفتتاحي خة النس م٬
األخضر األوسط الشرق مبادرة وقمة الخضراء٬  .السعودية

 

التشجير ادرة مب أيضاً ت أطلق الوزارة أن معاليه٬ خضراء(وأفاد ا ونجحت)لنجعله ٬
نحو ة زراع ي ا)10(ف كم ة٬ والخاص ة الحكومي ات الجه اركة بمش جرة٬ ش ن ماليي

البيئة أسبوع شعار1442أطلقت تحت ا(هـ٬ وألجيالن ا لن ه)البيئة خالل ن م ت وحقق ٬
ادرات مب خالل من اتي النب اء الغط ة وحماي البيئية التوعية مجاالت في كبيرة إنجازات
اء الغط ع مواق ل تأهي ادة إع ى إل إضافة المملكة٬ مناطق جميع في نظمت التي التشجير

بيئياً وإثرائها الوطنية المتنزهات وتنمية كبيرة٬ بمساحات المراعي في  .النباتي
 

اع قط تواجه تي ال ديات للتح ول حل اد إيج ى عل عملت وزارة ال أن ى إل ه معالي ار وأش
إلدارة ية مؤسس أدوات ب دعوم وم واضح مؤسسي إطار داد إع خالل من وذلك المياه٬
ة خط ة بمثاب ون لتك اه للمي ة الوطني تراتيجية اإلس وزراء ال س مجل ر أق ث حي اع٬ القط
اه المي ادر مص ى عل ة المحافظ ى إل دف يه ذي ال اه٬ المي ام نظ اد واعتم اه٬ للمي ة متكامل
قطاع ة وحوكم م تنظي ى عل ل للعم اه للمي منظم اء إنش ر أق ا كم ا٬ منه االستفادة وتعظيم

للمستهلك المقدمة الخدمات وموثوقية جودة ومراقبة  .المياه
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بهدف اه٬ المي ى عل والطلب للعرض خطة بإعداد أيضاً قامت الوزارة أن الفضلي وبيَّن
اه المي ن م ى المثل تفادة واالس السكان٬ ة حاج ة لتغطي المحالة المياه إمدادات في التوسع
ه أن ى إل يراً مش والزراعية٬ والصناعية البلدية األغراض في المعالجة والمياه السطحية
يد وترش كفاءة رفع في لإلسهام المياه؛ وترشيد لكفاءة السعودي المركز إنشاء مؤخراً تم
الوزارة أن إلى الفتاً الممارسات٬ أفضل إلى مستندة وطنية برامج تنفيذ خالل من المياه
ى إل أدى ا كم اه٬ المي اريع مش ذ تنفي الل خ من اص الخ اع القط راك إش ى عل ت حرص

بنسبة المحالة المياه إنتاج تكلفة ام%)53(خفض ع ي ف ه علي ت كان ا 2016(عم
 ).م
 

خدم تقديم صعيد قامتوعلى وزارة ال أن ه معالي أوضح الصحي٬ والصرف المياه ات
ي حوال ب بتركي ام الع ذا ه من)ألف72(خالل ثر أك ة لخدم اه مي ون(توصيلة ملي

قرابة)شخص وتركيب من)ألف53(٬ أكثر لخدمة صحي صرف 750(توصيلة
ف ن)أل م تفيدين للمس اه المي خ ض اعات س ادة زي ى إل افة باإلض خص٬ 19(ش
 ).اليوم/ساعة21(إلى)يوم/ساعة

 

غار ص م دع االت مج ي ف زات قف هد ش ة الزراع اع قط أن لي٬ الفض دس المهن ن وبي
دمات الخ ديم تق ي ف ي الرقم ول والتح ة٬ الحيواني ثروة ال ر وتطوي ة وتنمي زارعين٬ الم
ك وذل ة٬ الزراعي ة الريفي ة التنمي امج برن ذ تنفي ى عل وزارة ال ت عمل ا كم تفيدين٬ للمس
ن م ن المنتجي صغار قدرات لتعزيز لمستحقيها٬ الزراعية اإلعانات توجيه على بالعمل
ة٬ التعاوني ات والجمعي السمكي االستزراع وقطاع الدواجن إنتاج وقطاع الماشية مربي
روض ق ديم تق ى إل باإلضافة األسواق٬ ى إل والوصول ة اإلنتاجي وارد الم من وتمكينهم

إلى تصل بقيمة الزراعية تسعى)3,5(للمشاريع وزارة ال أن ى إل منوهاً لایر٬ مليار
ق تحقي ى إل العام هذا ى(خالل األول ة بة)المرتب نس ادة بزي ور التم تصدير ي ف اً عالمي

إلى بواقع%)12(الصادرات و)1,75(سنويا٬ً لایر٬ طن)222(مليار  .ألف
 

ى عل ديم ي أن الى٬ تع هللا والزراعة اه والمي البيئة وزير معالي سأل تصريحه ختام وفي
ادم لخ يدة الرش ادة القي ل ظ ي ف تقرار واالس اء والرخ ان واألم ن األم ة نعم الد الب ذه ه

ن األمي ده عه ي ول وسمو عبدالعزيز بن سلمان الملك الشريفين هللا-الحرمين حفظهما
الكريم- والعيش بالرخاء تنعم وهي بالدنا على العزيزة المناسبة هذه يعيد  .وأن
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لتاريخ الصحفي 15/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر وطنعنوان الماء

الخبر الخبراألربعاء-22/09/2021-15/02/1443تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الغامديالكاتب الرصد17631العددمحمد 1تكرار

وطن  الماء

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الغامدي.د حامد  محمد

وطني? الـ يوم الـ بة ع91بمناس أرف ادم٬ خ سيدي لـ تهاني الـ ات آي م وأعظ مى أس
سعود آل عبدالعزيز بن سلمان الملك الشريفين هللا-الحرمين  .-حفظه

 
 

سعود آل لمان س ن ب د محم ير األم ي الملك السمو صاحب د العه ي ول لسيدي -وأيضا
هللا ه كريمة.-حفظ الـ كة المالـ األسرة راد أف ع مخلص.ولجمي ؤول مس كل لـ أيضا

ومواطنة مواطن ولـكل الغاليغيور٬ الوطن لهذا  .ينتميان
 
 

ع? يجم رمزا يمثل الـوطني رقالـيوم يف اء.وال واالنتم والء ال ق زز.يعم ويع ز يحف
السعودية ة العربي ة المملك بالدنا لـ ة خدم ود٬ فخر.الجه وطني الـ وم الي عن فالحديث

ددة٬ متع اعر بمش بة٬ المناس ذه به ه يقولـ ا م ديه لـ واطن م ل ك أن ة خاص جميع٬ لـلـ
تحصى وال تعد ال إنجاز ومواضيع ومتنوعة٬ منتقاة السؤال.وكلـمات و يطف دما :وعن

بقولنا الحديث نتوج أصبحنا٬ وكيف كنا نعمة..الحمد:كيف أدمها  .اللهم
 
 

الـيوم? في حديثي عنوان والـوطنجعلـت الماء تالزم عن اء.الـوطني الم يكون متى
ا« حة»وطن واض الة رس عنوان الـ ة؟ المهم بة المناس ذه هـ ي ف عنوان الـ ذا هـ اذا لم ؟

عنوان.وجلـية ة(الـ الـكبسولـ ة ة)الـرسالـ االجتماعي توياتهم مس ع بجمي كل الـ ا يفهمه ٬
والعمرية والتعليمية والثقافية  .واالقتصادية
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صغيرنا? للجميع٬ مهم أساس ه٬الماء وأهميت يته٬ مسؤولـ ل حم ي ف نشترك والـكبير٬
إلـيه ى.وحاجتنا عل سهلت وان العن ذا به ع؟ الجمي عطش روي ي آخر سائل هـناك فهل

جميع لـلـ ا وطن اء الم ون يك أن نى مع فهم ي.الجميع ف ار اإلبح ع للجمي ترك ي عنوان الـ
المستويات بكل درة.مسؤولياته ن ظل في وطن مسؤولـية ويحمل ويقول٬ يوحي عنوان

الماء محدوديته.هذا ظل في أن.أيضا نتذكر أن يكفي وطن(هل ة)الماء قيم رف لنع
العظمى؟ ومسؤوليته الوطن قيمة بجانب وأهميته  الماء

 
 

ذا? هـ ي ف ذكر ونت تركيز الـ ينا وطنيعلـ الـ يوم الح91الـ مص ة القادم ا ألجيالن أن
كميات الـ دودة ح والم النادرة الجوفية المياه في ن.عظمى م ة أهمي م وأعظ بر أك اء الم

ه علي د تعتم تي الـ اة الحي حقيقة يجسد فهو كذلك٬ يكون أن ويجب حياتنا٬ في شيء .أي
تغيب الماء غياب األوطانفي تغيب وأيضا  .الحياة

 
 

ماء? بدون حياة بدون.ال وطن اء؟.ماءال م دون ب إنسانية حضارة هـناك كانت هـل
رديف الماء أن كما الماء٬ رديفة الحياة ماء؟ بدون سكانية تجمعات هـناك  هـل

 
 

المختلفة.الحياة? أشكالها بجميع الماء مع تظهر  .الحياة
 
 

البقاء يعني والماء الحياة  ?.تالزم
 
 

الماء٬? فقد يعني ال الحياة فقد الحياةإن فقد يعني الماء فقد  .لكن
 
 

أمام? والـتساؤالت األسئلـة الماءتتبخر ندرة من.حقائق البشر ع ينقش اء الم جف إذا
عن بحثا ينتشرون ثم الماءالمكان٬ هذا تحمل أخرى  .أرض

 
 

لـألرض? الـبشر انتماء يكن الـرطبةلـم لـألرض دوما انتماءهم لـكن عشق.الجافة٬
خالل من ق يتحق ا أديمه ى عل ش والعي بها والـتمسك اءاألرض الم ديم تق ى عل درتها ق

 .للبشر
 
 

ائق? الحق ت أثبت ن وط ي ف ش نعي ن انح وأيض دودة٬ مح ة المائي وارده م أن ة العلمي
األطراف والمترامي المساحة الواسع بلـدنا في استثنائي تحدٍّ وهذا  .نادرة٬

 
 

هللا-بلدنا كل-حفظه إلى  بحاجة
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ماء?  .قطرة
 

الوطني اليوم هذا مسؤوليتي91في ٬? 
 

قادمة الـ ه أجيالـ اه وتج أحب الـذي وطني تجاه ون.تتعمق يك أن ب دائي ن رر أك ة كنتيج
ة٬ الجوفي اه المي ة لتغذي ة مطري ة محمي والسراة از الحج ال جب م قم ي ف المطير الشريط

شرقا اء األحس إلى نجد هضبة منفعته تتجاوز م.حيث األه الوطني مشروعنا ا لنجعله
الـعطش من المستقبل فكرته.إلنقاذ وضعت الماءمشروع عن كتبي في  .ومتطلباته

 

الـدعوة? وطنا:أكرر الماء الروحلـنجعل  .يعادل
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الخبر تفاصيل

الخبر وطنعنوان عالمية..السعودية وبيئة

الخبر الخبراألربعاء-22/09/2021-15/02/1443تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

حسينالكاتب الرصد21336العددفاتن 1تكرار

وطن عالمية..السعودية  وبيئة

حسين محمد  فاتن

الـ ني الوط نا بعرس س الخمي داً غ ي ق91نحتف ا23المواف فخرن د لنجس بتمبر س
هللا اه حب ذي ال سعود٬ آل رحمن ال د عب بن العزيز عبد عبقرية أسسته بوطن واعتزازنا
بالشريعة كاً تمس ك ذل وق وف ادة؛ القي وهيبة الخلق وسمو العقل٬ ورجاحة الجسم٬ بسطة
ة النبوي نة والس ريم الك رآن الق ة األم تور فدس ة؛ الدول اء لبن ًا أساس ا وجعله المية اإلس

كثير.الشريفة وغيرها السمات تلك واإلعالميين..وكل والساسة٬ المفكرين٬ ..أبهرت
وعالمية بل ومؤثرة قوية جديدة أمة بوالدة وجزموا عصره  .في

 
از إنج يرة وت تسريع ة العالمي األسواق ي ف األسود ذهب ال ع وبي ط النف دفق ت ساعد وقد

الم الع ي ف ط للنف مصدر بر أك أصبحت تي ال الحضارية د..الدولة عب أسس ذا هك م نع
ال ف ة الطيب دوة الق وذج ونم ادة القي ج نه ى عل ده بع ن م اؤه أبن ار س وهكذا دولته العزيز
والوصول اء والبن ر التطوي ى عل والقدرة بالذات ثقة تزيدهم بل أنملة٬ قيد عنها يحيدون

 .للعالمية
 

العزيز عبد بن سلمان الدولة؛ سر أمين عصر في اآلن هللا-ونحن رضع-حفظه الذي
الملوك وصاحب هللا-القيادة ه-رحمهم ل ل وك هللا د وعب وفهد٬ وخالد٬ وفيصل٬ سعود٬

باتها مكتس ى عل افظ وح أصولها فتشّرب القيادية ة..صفاته وطني رامج ب و نح ار س ل ب
ة؛ العالمي م النظ ي ف أثيرًا ت ثر واألك رين العش دول ن م عودية الس بحت فأص ة وعالمي

ام ع العشرين ة قم استضافت ه بقيادت ة ادي2020فالمملك الح رن الق رص ف إلتاحة
ة الطاق واق وأس ة٬ الكريم اة والحي حة٬ والص م٬ التعلي ي ف الم الع عوب لش رين والعش
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العالمي لالقتصاد والداعمة المحركة القوة زمام  .المتالكها
 

ي ف مسؤول والعب منتج فهي المناخي التغير بمكافحة اهتمامها عن يثنها لم ذلك ولكن
الضارة الكربونية االنبعاثات حول عملية حلوالً قدمت ولكنها الدول واحتياجات إمدادات
السعودية تقدمت حيث الدولي المستوى على النظيفة الطاقة دعم ذلك على أدل 5وليس

ي ف ة النظيف ة الطاق و نح ول التح ي ف ًا دولي ب دى2021مرات المنت ر تقري ب حس م
العالمي  .االقتصادي

 
وم ني ل مث ة النظيف ة الطاق ى عل اً كلي د تعتم السعودية في حديثة مدن هناك ستكون ..بل

األحمر البحر لمان..ومشروعات س ن ب د محم ير األم ي الملك السمو صاحب وقع وقد
مع تفاهم بنك(مذكرة ووجه)سوفت الم الع ي ف ية الشمس ة للطاق مشروع أكبر إلنشاء

عام ول بحل المشروع ل كام م يت أن ى عل المشروع ذ تنفي ي ف دء وتشمل2030بالب م
ة إنتاجي بقدرة أحدهما بالتوازي مشروعين إطالق أيضاً ي3االتفاقية والثان وات ا جيج

ام4.2بقدرة ع ذهما تنفي ي ف دء الب م وت وات٬ ة.2019جيجا الطاق اريع مش اك وهن
توفر س تي ال ددة ول%50المتج بحل اء الكهرب اج إنت ن ى2030م إل افة باإلض م٬

وخاصة ة العالمي ة األنظم ن م تفادة واالس اح الري ة طاق تخدام اس نحو ة متقدم دراسات
المجال هذا في رؤية..األوربية تكن ن2030لم ب د محم مهندسها لعبقرية نتاجاً إال م

إعالن ب المي الع توى المس ى عل حتى ل ب ط فق اً داخلي اة الحي بجودة يهتم لم الذي سلمان
ى عل المبادرتان ستعمل حيث األخضر؛ األوسط والشرق الخضراء٬ السعودية مبادرتي

بزراعة اتي النب الغطاء ع ة10رف المقبل ود العق خالل ة المملك داخل جرة ش ارات ملي
تأهيل المتدهورة40وإعادة األراضي من هكتار  .مليون

 
من أكثر ب ة الكربوني ات االنبعاث سيقلل ة%4وهذا العالمي اهمات المس ن من.م ا وأم

ة زراع تهدف فتس األخضر األوسط الشرق وتكاتف40حيث اون وبتع شجرة ار ملي
بة نس ستخفض ا ألنه ادرة بالمب ت رحب التي األوسط والشرق العربي الخليج 2.5دول

العالمية% الكربون معدالت ط.من النف عن الناتجة الكربون انبعاثات تخفيض أن كما
من أكثر نسبته بما ستكون المنطقة العالمية%10في المساهمات  .من

 
تصل ة عبقري ة رؤي ى إل المؤسس٬ من ثاقبة برؤية قامت فتية دولة السعودية هي هكذا
ر أثّ ة البيئ إدارة سوء عن اتج الن اخي المن التغير ف األرض؛ بكوكب ا باهتمامه للعالمية
ي ف الحرائق ك ة طبيعي وارث ك ي ف بب تس ا مم األرض رارة ح ة درج اع ارتف ى عل
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األرض ن م واسعة أجزاء ي ف والفيضانات واألعاصير والزالزل٬ ى..الغابات٬ وعل
ة والبيئي انية واإلنس ة األخالقي مسؤوليته ل بتحم السعودية ع م اتف التك الدولي المجتمع
ن أم ة بيئ الم وللع دار ا لن ي ه عودية الس ى ولتبق ة الخالف ق لنحق األرض ب كوك اه تج

 .وأمان
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لتاريخ الصحفي 15/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر سلمانعنوان الملك محمية تطوير هيئة أعمال على يطلع الشمالية أمير

الخبر الخبراألربعاء-22/09/2021-15/02/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

سلمان الملك محمية تطوير هيئة أعمال على يطلع الشمالية  أمير

 

 
 

الصقري-عرعر  جاسر

ر أمي دالعزيز عب ن ب لطان س ن ب د خال ن ب فيصل ير األم ي الملك السمو صاحب استقبل
ن ب لمان س ك المل ة محمي ر تطوي ة لهيئ ذي التنفي رئيس ال بمكتبه الشمالية الحدود منطقة
ة بالهيئ ياحة والس ر التطوي ام ع مدير ٬يرافقه العامر أحمد بن عبدهللا الملكية عبدالعزيز

التويجري محمد بن  .فيصل
 

ياحية الس رص الف م وأه تراتيجيتها وإس ة الهيئ أعمال على االستقبال خالل سموه واّطلع
اة الحي ى عل اظ للحف ا عليه العمل التيسيتم واألهداف الخطط إلى باإلضافة واالجتماعية٬

بالمحمية البيئي التوازن يكفل بما داخلها البيئة وحماية وإنمائها٬  .الفطرية
 

يدة الرش ادة القي دعم ب لطان س ن ب د خال ن ب ل فيص ير األم مو س وه هللا-ون ا -حفظه
اة والحي النباتي والغطاء اآلثار٬ على والمحافظة البيئي٬ واألمن بالبيئة الشامل واالهتمام
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المملكة مناطق في  .الفطرية
 

ة والتوعي ة المعرف ونشر ٬ اتي النب وع التن ى عل بالمحافظة ة الهيئ بأهداف سموه وأشاد
اعد تس وأنشطة رامج٬ ب ي ف ة المحلي ات المجتمع وإشراك اتي النب اء الغط تنمية بأهمية
البحوث ل تفعي ى إل ٬باإلضافة ة البيئي االستدامة تعزز حياة وأنماط سلوكيات تَبّني على
ات بالمحمي ام االهتم أن داً ٬مؤك ة المحمي داف أه تركةلتحقيق المش ة البيئي ات والدراس
ام ع بشكل وي الحي وع والتن النباتي الغطاء على المحافظة في تسهم نوعية نقلة سيشكل

المملكة رؤية تحقيق في  .2030وإسهامها
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لتاريخ الصحفي 15/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخضراء"عنوان المحلية"الرياض باألشجار السعودية خريطة ترسم

الخبر الخبراألربعاء-22/09/2021-15/02/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

الخضراء" المحلية"الرياض باألشجار السعودية خريطة  ترسم

 

 واس-الرياض
ارك راء"تش الخض اض ني"الري الوط وم الي االت احتف ي الل91ف خ ن م ة٬ للمملك

بعنوان مستدامة بيئة مبادرة دارانا"إطالق يا شكل"خضراء رسم في المبادرة وتتمثل
الطبيعة جمال تعكس فنية لوحة في المحلية األشجار بزراعة المملكة  .خريطة

ار راء"واخت الخض اض ة"الري مدين مال ش ان بنب ة منطق ي ف ه مبادرت ذ تنفي ع موق
التسجيل خالل من ادرة المب ذه ه ي ف اركة للمش ن والمقيمي واطنين الم ة داعي الرياض٬

التالي الرابط  .https://ce.riyadhgreen.sa:عبر

مبادرة أن دارنا"يذكر يا من"خضراء ادم الق ة والجمع س الخمي ي يوم خالل ستنطلق
مساء الخامسة الساعة وحتى صباحاً الثامنة  .الساعة
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لتاريخ الصحفي 15/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الوطنيعنوان يومها في خضراء بعده...السعودية وما

الخبر الخبراألربعاء-22/09/2021-15/02/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد15639العددالكاتب 1تكرار

الوطني يومها في خضراء بعده...السعودية  وما

مبادرة عبر قادم وضوء والميادين المباني من مختلفة جماليات
 التشجير

 

السعودية مدن في الوطني باليوم متزايدة احتفال صالح:تصوير(مظاهر  )بشير
هالل:الرياض  محمد

اليوم ب ال لالحتف داً غ تعد تس تي ال السعودية٬ دن الم في المباني عليها بدت خضراء حلة
الـ ذكراه في السعودي ة91الوطني رؤي ع م ترافق ت ا لونه ي ف ة الباهي الصورة ك تل ٬

ادرة مب بر ع ة بيئي ات توجه ي ف األخضر السعودي الحضور تدعم السعودية«نوعية
راء روع»الخض مش الل خ ن م اض الري مة العاص ي ف ه وهج دا ب ر آخ روع ومش
 .التشجير

 
ا٬ عليه ون الل ى طغ وأنوار بأعالم زينت خضراء جواهر إلى السعودية المدن وتحولت
ن ع ة أولي ورة ص كلت وش ر٬ األخض م العل ألوان ب ت تزين ة فني ات لوح ى إل ا وحوله
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مستقبالً ستشهده أخضر  .مستقبل
تكون س تي ال السعودية٬ دن الم تقبل مس تمثل حقيقية٬ مختلفة برؤية ستكون األلوان هذه

مبادرة عبر العام٬ طول خضراء«خضراء ا»السعودية نوعه ن م األضخم د تع التي ٬
ستغطي بـ40كونها عة الشاس الصحراوية األراضي ن م هكتار ارات10مليون ملي

التصحر٬ ة ومكافح الرملية٬ العواصف تقليل في وستسهم الهواء٬ جودة لتحسين شجرة
الحرارة درجات  .وتخفيض

 
ادرة لمب دادًا امت روع المش ذا ه د ر«ويع األخض ط األوس رق ى»الش إل دف يه ذي ال

اع وارتف واء اله وث وتل حر٬ التص ل مث ة المنطق تواجه تي ال ة البيئي ديات التح مكافحة
المنطقة لسكان نقي وهواء نظيفة بيئة خلق إلى باإلضافة الحرارة٬  .درجات

 
ي ف ر األخض ط األوس رق الش ادرة مب ة قم الق إلط عودية الس تعد ر25وتس أكتوب

األول( د)تشرين توحي دف به الم والع ة المنطق ن م ارزين ب ادة ق ن بي تجمع وس المقبل٬
المشتركة البيئية االلتزامات تنفيذ نحو  .الجهود

 

ر التغي ة مكافح ى إل دف ويه ه٬ نوع ن م األول د يع الف تح كيل تش ة القم هد ستش ا كم
مجاالت في االستثمار لتعزيز تهدف منصة منها وسينطلق األوسط٬ الشرق في المناخي

س أس ع وستُوض تركة٬ المش ديات التح ة لمواجه ة المعرف ل ونق ة ية«البيئ دبلوماس
جذري»المناخ تغيير إلحداث الالزمة السياسية اإلرادة تعزز  .التي

 
سيسلط ذي ال الخضراء السعودية مبادرة منتدى منها مصاحبة٬ فعاليات القمة وسيتخلل
اذ اتخ ى إل يقود وس الميين٬ الع القادة بحضور البيئة لحماية السعودية جهود على الضوء

المناخي التغير مكافحة في تسهم مبتكرة حلول وإطالق ملموسة  .إجراءات
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لتاريخ الصحفي 15/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تظلم”االستئنافعنوان إحالة عن امتناعها في القصيم فرع الزراعة وزارة قرار القابضة“تُلغي األراضي”القصيم توزيع نظام لجنة إلى
المحياه المساحة تملك بشأن البور

الخبر الخبراألربعاء-22/09/2021-15/02/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

امتناعها”االستئناف في القصيم فرع الزراعة وزارة قرار تُلغي
تظلم إحالة القابضة“عن األراضي”القصيم توزيع نظام لجنة إلى

المحياه المساحة تملك بشأن  البور

 

 التحرير-متابعات

ة االداري تئناف االس ة محكم م حك صدر قد أنه لالستثمار القابضة القصيم شركة أعلنت
يلي كما ومنطوقه القصيم  :بمنطقة

 
شكالً:أوال االستئناف  .قبول
 
اً اريخ:ثاني بت الصادر م الحك اء ة????/?/??إلغ بالمحكم ى األول دائرة ال ن م هـ

برقم المقيدة الدعوى في ببريدة من????لعام)???(اإلدارية المرفوعة شركة/هـ٬
م رق تجاري جل س تثمار لالس ة القابض د??????????:القصيم وزارة/ض رع ف
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بـ القاضي القصيم؛ بمنطقة والزراعة والمياه (البيئة الدعوى: قبول  ).عدم

 
اً (ثالث ن: ع ا امتناعه ي ف ل المتمث لبي الس ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رار ق اء إلغ

ت قام تي ال احة المس ل كام ك تمل دم ع عن لالستثمار القابضة القصيم شركة تظلم إحالة
من العاشرة المادة في عليها المنصوص اللجنة إلى لها المخصصة األرض من بإحيائها

البور األراضي توزيع خ)نظام بتاري م الحك تالم اس يتم وس باب٬ باألس موضح هو لما ؛
29/02/1443. 

 

بتاريخ تداول موقع على إعالنه تم لما الحاقا هذا الموافق29/04/1442ويأتي هـ
ة14/12/2020 والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ضد دعوى د قي بخصوص م

لبي الس ا قراره اء بإلغ ة بالمطالب ك وذل دة بري ة بمدين ة اإلداري بالمحكمة القصيم بمنطقة
ة القابض يم القص ركة ش ك تملي ب بطل امي الس ام للمق ع الرف ن ع ا امتناعه ي ف ل المتمث

بإحيائها قامت التي المساحة كامل  .لالستثمار
 

هللا بإذن الحقا المالي االثر عن االعالن سيتم إنه الشركة  .وقالت
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لتاريخ الصحفي 15/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المياهعنوان صناعة على وأثرها الحديثة التقنيات يناقش السعودي االبتكار مركز

الخبر الخبراألربعاء-22/09/2021-15/02/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3761العددالكاتب 1تكرار

على وأثرها الحديثة التقنيات يناقش السعودي االبتكار مركز
المياه  صناعة

 

المياه تقنيات في االبتكار تناولت افتراضية  جلسة
 

 "الرياض"-الرياض
اه المي ة لتحلي ة العام ة المؤسس ع م اون بالتع المياه لتقنيات السعودي االبتكار مركز نظم

طة والمتوس غيرة الص آت للمنش ة العام ة والهيئ ة د(المالح ة)األح جلس ي٬ الماض
بها تتعلق التي المجاالت وأبرز المياه٬ تقنيات في االبتكار تناولت  .افتراضية٬

 
 

أبرز من تعد الطاقة استهالك تكلفة أن المتحدثون تواجهوأكد التي والعوائق التحديات
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ية وقض ئة٬ الناش ات التقني ر تطوي ى إل افة باالض اه٬ المي ات zero liquidتقني
discharge. 

 

إن إذ ة٬ القادم ترات الف خالل اه المي ات تقني لتطوير المتاحة الفرص الجلسة ناقشت كما
ميسورة بتكلفة سليمة مياه على الجميع حصول ضمان المستدامة التنمية أهداف  .من

 

ر ومدي دي٬ الغام واز ف دس المهن اه للمي عودية الس ة األكاديمي دير م الجلسة ي ف وتحدث
ارق ط دس المهن ة المالح اه المي ة لتحلي ة العام ة بالمؤسس ة المحلي اءات الكف اريع مش

الميكانيكية الهندسة قسم ورئيس المياه–الغفاري٬ لتحلية البحثية المحطة مشرف رابع
التقنية مشاريع في متخصص الحسن محمد والمهندس المطرفي٬ عيضة  .الدكتور

 

إضافة اه٬ المي صناعة ى عل تؤثر أن يمكن التي الحديثة التقنيات أبرز الجلسة وناقشت
المقبلة الفترة خالل المياه تقنيات تطوير من االستفادة عبر الممكنة الفرص أهم  .إلى

 

أن المتحدثون التناضح50وأكد ة تقني ى عل د تعتم المياه تحلية مؤسسات من المئة في
موضحين توعبة٬ المس ة الطاق ن م أضعاف خمسة تستهلك وقد المياه تحلية في العكسي

عملية العكسيhypered systemsأن للتناضح الحالي المنافس  .هي
 

ة والبيئ حة والص ن األم ى عل اه المي اع قط دمات خ توى مس ين تحس ر أث ى إل اروا وأش
االجتماعية والتنمية الحياة وجودة والصناعة  .واالقتصاد

 

برات٬ الخ من االستفادة تعظيم هو المياه تحلية مؤسسة به قامت ما أهم من أن وأضافوا
ن م ثر أك ة ودراس ذ وتنفي ة٬ وطني وادر بك ة المركزي ورش ال ن تمكي ى عل ل 20والعم

رؤية تطلعات لتواكب وابتكار المحلي2030تقنية المحتوى ودعم وتمكين ٬. 
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لتاريخ الصحفي 15/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان المناخ:وكيل على سلبياً سيؤثر الكهربائية السيارات إلى )فيديو(التحول

الخبر الخبراألربعاء-22/09/2021-15/02/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 8تكرار

البيئة على:وكيل سلبيًا سيؤثر الكهربائية السيارات إلى التحول
 )فيديو(المناخ

 
التحرير–متابعات  :فريق

التحول إن فقيها٬ أسامة الدكتور البيئة لشؤون والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل قال
البيئة على سلبي تأثير له الكهربائية السيارات اة.إلى قن ع م مداخلة خالل فقيها وأضاف

عودية“ ى”الس إل ا وغيره ائرات٬ والط الم بالع ودة الموج يارات الس ع جمي ول تح إن ٬
سوى يحل ال الكهربائية بالطاقة تسعى%14العمل ذي ال ئي البي اخ المن كلة مش ن م

لحلها المملكة٬ مقدمتها وفي تهالك.الدول٬ اس ن م د تزي ة الكهربائي يارات الس أن ن وبي
ارات.الكربون المس ع جمي ى عل ل بالعم دأ يب اخي المن التغير مشكلة حل أن إلى وأشار

الموارد واستهالك النباتي٬ والغطاء الغذائي٬ الجانب ومنها واحد٬ صعيد على  .وليس
الفيديو  شاهد

https://twitter.com/i/status/1440020660365955081 
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لتاريخ الصحفي 15/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الوطنيعنوان اليوم فعاليات تدشن جدة الشتالت91بيئة بتوزيع

الخبر الخبراألربعاء-22/09/2021-15/02/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

الوطني اليوم فعاليات تدشن جدة الشتالت91بيئة  بتوزيع

 
المالكي  الطائف-علي

ال االحتف ات فعالي من ض جدة بمحافظة والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت يشارك
الوطني لألرصاد91باليوم الوطني ز المرك ل مث ٬ ة الحكومي ات الجه ن م العديد مع

بحي ة االولي الصحيه ة الرعاي مركز و ٬ البيئي االلتزام على للرقابة الوطني والمركز
ب مكت مشتل استهدف د فق ٬ المدارس من وعدد ٬ العام الثغر مستشفى و ٬ ماجد االمير
رى ذك بة بمناس دايا واله ة الزراعي الشتالت من كبير عدد توزيع جدة بمحافظة الوزارة

شعار تحت وذلك ٬ الوطني دار«اليوم لنا  .»هي
 

ع المجتم ي ف والصحي البيئي الوعي ونشر األهتمام لثقافة ارساءا المبادارت تلك وتأتي
السعودية ة العربي ة المملك ة رؤي داف اه ع م ا ومتفق ٬ للوطن التشجير 2030وأهمية
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ة ورفاهي اة الحي ودة وج ة الطبيعي ثروات وال ة البيئ ى عل ة المحافظ من تتض تي وال
ع ات,المجتم والغاب للمراعي تدامة المس ة التنمي ادرة مب التصحر,وضمن ة ,ومكافح

ى عل اظ والحف التشجير لثقافة ونشرا ٬ التلوث من والحد بالمملكة النباتي الغطاء وإعادة
 .البيئة
 

ق مطل ن ب عادل جدة بمحافظة والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب مدير اكد جهته من
ن المواطني وس نف ى عل والبهجة السرور دخل ت عيدة س بة مناس الوطني اليوم إن الشيخ
المؤسس ك المل د ي ى عل م العظي ان الكي ذا ه د بتوحي ذكرنا ت دة خال مناسبة لكونها جميعاً
د تؤك بة مناس ا ولكونه ٬ البالد وحد الذي هللا رحمه سعود آل عبدالرحمن بن عبدالعزيز
المؤسس اء أبن د ي ى عل وعزة ورفعة تقدم من السعودية العربية المملكة إليه وصلت ما
ه أمان و ه وأمن الوطن على وحافظوا خططوا و قادوا الذين هللا رحمه العزيز عبد الملك
و ًة حكوم ا مملكتن ى عل ه نعم ديم ي إن و ا أمرن ووالة ا بالدن ظ يحف أن ى الموال ًا داعي ٬

 .شعبًا
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لتاريخ الصحفي 15/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر واالشرافيةعنوان الرقابية الزيارات من عدداً ينفذ الخرج زراعة مكتب

الخبر الخبراألربعاء-22/09/2021-15/02/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

 

واالشرافية الرقابية الزيارات من عدداً ينفذ الخرج زراعة  مكتب

 

نت ماضي–الخرج  :ايهاب
ق المواف اء الثالث وم الي رج الخ ة بمحافظ ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت ذ نف

ين1443/2/14 المختص ا به وم يق تي ال رافية واالش ة الرقابي ارات الزي ن م دد ع
نظام ق تطبي ن م د للتأك ك وذل العضوية المنتجات ع بي لمنافذ تفتيشية بزيارات بالمكتب

التنفيذية والئحتها العضوية  الزراعة
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لتاريخ الصحفي 15/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بذرة57جمع..متطوعا82بمشاركةعنوان سيهات»مانجروف«ألف في

الخبر الخبراألربعاء-22/09/2021-15/02/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد17631العددالكاتب 1تكرار

بالحياة وغنيا متكامال بيئيا نظاما تخلق الشتالت  زراعة

بذرة57جمع..متطوعا82بمشاركة في»مانجروف«ألف
 سيهات

 

البذور جمع خالل  متطوعون

 سيهات-اليوم

يقارب82جمع ما ك57839متطوًعا٬ وذل يهات٬ س سواحل من انجروف٬ م بذرة
وزارة فرع لـ تابع الـ قطيف٬ بالـ سمكية الـ ثروة الـ اث أبح ز مرك رع ف استكمال من ض
بالمحافظة٬ وزارة ال ب مكت مع وبالـتعاون الـشرقية٬ بالمنطقة والـزراعة والمياه الـبيئة
ة الثاني الحملـة بصفوى٬ الـصيادين وجمعية سيهات٬ بمركز ممثال الحدود حرس وقيادة

المانجروف بذور  .لتجميع
 

الساحل  تنظيف

م رقية الش ة بالمنطق زراعة والـ اه والمي بيئة الـ وزارة رع ف ام ع دير م د ر.وأك عام
تي الـ قرم٬ الـ ات بنبات السواحل ل تأهي ادة إع ادرة مب ضمن أتي ت ة الحمل أن المطيري٬
بذور الـ ذه هـ زراعة تتم س ه أن إلى الفتا بالقطيف٬ السمكية الـثروة أبحاث مركز ينفذها

25



من ومجموعة ي٬ علـ أبو رأس منطقة في الـقرم نباتات بإنتاج الخاص الـوزارة بمشتل
أن ى إل يًرا مش الموقع٬ ب رة مباش ع الفري منطقة في زراعتها تتم شهدتالـبذور ة الحمل

المانجروف أشجار حول والمتراكمة العالقة المخلفات من للساحل تنظيفًا  .كذلك
 

مستدامة  تنمية

م القطيف ب السمكية ثروة الـ اث أبح ز مرك ام ع دير م ة.وبيَّن الحمل أن ويرد٬ الش د ولي
المناطق ويض وتع احلية٬ الس ة البيئ م دع ي ف ز المرك تراتيجية وإس ام اهتم ضمن تأتي

التنمية على حرًصا شتالتالمتضررة٬ الـ زراعة أن مبينا البحرية٬ للمصايد المستدامة
ة متكامل ة غذائي لة سلس ر وتوف اة٬ بالحي وغني ومتكامل جيد بيئي نظام خلق في ستساهم

في إال تتواجد القرمال نباتات  .بيئة
 

غنية  رواسب

من:وأضاف كربون الـ يد أكس اني ث از غ امتصاص ى علـ انجروف الم أشجار ل تعم
وعزلـه الجوي٬ اوزالـغالف يتج دل مالية30بمع الش اطق المن ات غاب ن م ثر أك رة م

ى عل درتها ق و ه انجروف الم أشجار يز يم ا م أن إال ة٬ والمعتدلـ توائية ن«واالس »دف
األخرى ة الميت عضوية الـ واد والم دقيقة٬ الـ ب والطحال المحتجز٬ الـكربون أكسيد ثاني
كربون الـ تخزين م يت ث حي ة٬ الغني الرواسب ن م ات طبق ي ف هوائية الـ جذورها داخل

السنين آلالف تصل وقد عديدة٬  .لـقرون
 

 

العالقة المخلفات من الساحل  تنظيف

البيئي التوازن لتعزيز متواصلة  جهود
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المبادرة في للمشاركين  )اليوم(جماعية

 

الكربون أكسيد ثاني غاز يمتص  المانجروف
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لتاريخ الصحفي 15/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الوطنيعنوان باليوم القيادة يهنئ الشرقية زراعة عام 91مدير

الخبر الخبراألربعاء-22/09/2021-15/02/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

الوطني باليوم القيادة يهنئ الشرقية زراعة عام  91مدير

 

 
 

الجباره-الدمام  عبدهللا

رور بم د المجي الوطني اليوم ب الوطن امخ91يحتفل الش وطن ال ذا ه د توحي ى عل اً عام
والعطاء الخير من ينضب ال ومعين نبع فهي لترابه٬ بانتمائنا واعتزاز فخر  .وكلنا

 

من ة النابع الصادقة واألخوة التالحم م قي الوطن هذا أبناء منه ليستلهم اليوم هذا ويأتي
سعود بن محمد اإلمام عهد منذ الوطن هذا قادة مسيرة في صادقة وعزيمة صافي إيمان

هذا يومنا وحتى األولى السعودية الدولة  .في
 

ا م الخصوص ى وعل المجاالت ة كاف ي ف ت وأطلق ت تحقق تي ال والمبادرات فالمشاريع
28



صاحب ادرة مب ها رأس ى وعل ام الع ذا ه خالل والزراعة اه والمي ة البيئ ئون بش ق يتعل
وان عن تحت هللا حفظه د العه ي ول لمان س ن ب د محم ير األم ي الملك السعودية“السمو

زراعة”الخضراء أبرزها من المبادرات من عددا تتضمن شجرة10والتي مليارات
ي حوال ل تأهي إعادة يعادل ما القادمة٬ العقود خالل السعودية العربية المملكة 40داخل

باألشجار اة المغط احة المس ي ف ادة زي ني يع ا م المتدهورة٬ األراضي من هكتار مليون
إلى من12الحالية أكثر ب المملكة مساهمة تمثل تهدفات%4ضعف٬ مس ق تحقي ي ف

و ة٬ الفطري ل والموائ األراضي دهور ت من للحد العالمية المستهدف%1المبادرة ن م
ما كل في للقيادة الالمحدود الدعم على شاهد خير لهي شجرة٬ تريليون لزراعة العالمي
ذه ه ى عل م يقي ن م ل لك ل ب والمواطن للوطن والنفيس الغالي وبذل والصالح الخير فيه

المباركة  .األرض
 

ات آي أسمى نرفع أن الشرقية بالمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع في ويشرفنا
سعود آل العزيز عبد بن سلمان الملك الشريفين الحرمين خادم لمقام والتبريكات التهاني
د العه ي ول ز العزي د عب ن ب لمان س ن ب د محم األمير الملكي السمو ولصاحب هللا حفظه
ر األمي ي الملك السمو لصاحب و هللا حفظه الدفاع ووزير الوزراء مجلس رئيس ونائب
ي الملك السمو لصاحب و الشرقية المنطقة أمير سعود آل عبدالعزيز بن نايف بن سعود
الشرقية ة المنطق ير أم ب نائ عود س آل دالعزيز عب ن ب لمان س ن ب د فه ن ب د أحم األمير

رور م بة بمناس ل النبي السعودي والشعب ة الحاكم واألسرة هللا ى91حفظهم عل اً عام
العربية المملكة  .توحيد

 
ا قيادتن ظل ي ف تقرار واالس ن األم نعمة وطننا على يديم أن القدير العلي هللا ونسأل هذا

هللا–الرشيدة خطاهم–حفظها الخير طريق على يسّدد  .وأن
 

المطيري/المهندس علي بن  عامر
الشرقية بالمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام  مدير
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لتاريخ الصحفي 15/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الوطنية"و"التحلية"عنوان خيبر"المياه بمحافظة المياه جودة لتحسين تتعاونان

الخبر الخبراألربعاء-22/09/2021-15/02/1443تاريخ المالحةتصنيف المياه لتحلية العامة المؤسسة أخبار

الرصد0العددالكاتب 6تكرار

الوطنية"و"التحلية" المياه"المياه جودة لتحسين تتعاونان
خيبر  بمحافظة

 

 واس-الرياض
م تقدي ة اتفاقي ة٬ الوطني اه المي شركة ع م المالحة اه المي ة لتحلي ة العام ة المؤسس أبرمت
ار٬ اآلب اه مي ة لتنقي محطة اء إنش طريق عن خيبر بمحافظة المياه جودة تحسين خدمات

ى إل ل تص رب للش الحة ص اه مي ات ب6000بكمي للطل ًة تلبي ٬ ًا يومي ب مكع تر م
بالمحافظة المائي اإلمداد أمن استمرار يضمن بما و المتزايدة  .واالحتياجات

30



محافظ معالي وقعها التي االتفاقية ة"وتأتي د"التحلي العب راهيم إب ن ب دهللا عب دس المهن
لـ التنفيذي والرئيس ة"الكريم٬ الوطني اه ي"المي ف ي٬ الموكل د أحم ن ب د محم دس المهن

اه المي ة معالج ال مج ي ف ذها تنفي ري يج تي ال ة الحيوي ة التحتي ة البني مشروعات إطار
مصادرها  .وتعزيز

خزن)التحلية(وستقوم ع م وربطها خيبر آبار مياه جودة وتحسين بتنقية لالتفاقية وفقاً
برات والخ ات اإلمكان ن م تفادة االس و ورة٬ المن ة المدين رع بف ة الوطني اه المي ركة ش
ذه ه مثل تنفيذ في العالية الكفاءة ذو المياه بقطاع البشرية الكوادر بها تمتاز التي الكبيرة

المعايير ألعلى وفقًا  .األعمال

ة المملك ة رؤي تهدفات مس خيبر بمحافظة المياه جودة تحسين مشروع 2030ويواكب
كما المملكة٬ أنحاء كافة في اإلمداد أمن وضمان المائية االستدامة تعزيز تطلعات ويُلبي

ن بي تراتيجية اإلس ة العالق زز ة(يع ة(و)التحلي الوطني اه اون)المي التع اق آف دعم وي
هدف ق تحقي ي ف مساهمته على عالوةً ومؤسساتها٬ الدولة قطاعات جميع بين والتكامل

المستفيدة للجهات المقدمة الخدمات وتطوير الحياة بجودة  .االرتقاء
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لتاريخ الصحفي 15/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الوطنية"عنوان نحو":المياه وزّع الشرقي م168القطاع خالل3مليون المياه أشهر3من

الخبر الخبراألربعاء-22/09/2021-15/02/1443تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العدد0الكاتب 11تكرار

الوطنية" نحو":المياه وّزع الشرقي م168القطاع 3مليون
خالل المياه  أشهر3من

 

 واس-الرياض
من ثر أك توزيع في نجح الشرقي القطاع أن الوطنية المياه شركة ون168كشفت ملي

الل خ ب مكع تر ر3م والخب دمام ال دنها وم رقية الش ة المنطق ات محافظ ي ف هر أش
ة والنعيري ا العلي ة والقري ورة تن ورأس ي والخفج ف والقطي ل والجبي ق وبقي اء واألحس

أغسطس ة نهاي تى وح و يوني بداية منذ ومليجة٬ الباطن م2021وحفر موس ة لمواكب م
األشهر هذه في المياه على الطلب تزايد يشهد الذي بالمنطقة٬  .الصيف

القطاع أن الشراري حمدي المهندس الوطنية المياه بشركة الشرقي القطاع رئيس وأكد
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العام هذا من الثاني الربع بداية من مبكًرا غيلية2021عمل التش الخطة اعتماد على م
والخزن ة٬ والفرعي الرئيسية بشبكاتها الضخ منظومة تجهيز في بدأ إذ الصيف٬ لموسم
ر عب اه المي تصلها ال تي ال للمناطق الصهاريج أسطول وتجهيز الكميات٬ لهذه التشغيلي

بالمنطقة والهجر القرى في  .الشبكات

و نح رقية الش ة بالمنطق خها ض م ت تي ال اه المي ات كمي أن ح ر168وأوض مت ون ملي
ى عل د يزي ا م منها ا166مكعب٬ فيم ة٬ العام بكة بالش ضخها م ت مكعب تر م ون ملي

نحو ياب األش طريق عن الموزعة الكميات ى3بلغت إل وصلت مكعب٬ تر م ن ماليي
عبر المستفيدين للصهاريج163,191العمالء ترددية  .رحلة

ذه ه ن م يًرا كب زًءا ج استقبلت الصحي الصرف لمياه البيئية المعالجة محطات أن وبيّن
ة٬ البيئي ة المنظوم ات ومحط وط وخط بكات ش بر ع ك وذل تخدمها٬ اس ب عق اه المي
الصرف اه مي ات كمي بلغت ث حي الشرقية٬ ة بالمنطق ة المختلف المحطات في لمعالجتها

ن م ثر أك يف الص م لموس ة ات109المعالج محافظ ع جمي ي ف ب مكع تر م ن ماليي
ومدنها الشرقية  .المنطقة

وفق والبالغات الشبكات ومراقبة التوزيع٬ خطط نفذت والفنية الهندسية الفرق أن وأفاد
ا بدوره تخضع تي ال نوية الس ع التوزي ة خط اح نج ي ف هم أس ا مم ه٬ ل ط مخط هو ا م
اه٬ المي تراتيجيات إس اء بن ا٬ به واإلدارة خ والض ذ التنفي أداء ر لتطوي ة دوري ة لمراجع

المملكة رؤية لنهج وفقًا عمالئها٬ لخدمة الوطنية المياه شركة  .2030وتطلعات
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لتاريخ الصحفي 15/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المناخC5 + 1مجموعةعنوان أزمة ومعالجة الحراري االحتباس غازات انبعاثات بتقليل تتعهد

الخبر الخبراألربعاء-22/09/2021-15/02/1443تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

االحتباسC5 + 1مجموعة غازات انبعاثات بتقليل تتعهد
المناخ أزمة ومعالجة  الحراري

 
 

 واس-واشنطن
ة ومجموع دة المتح ات الوالي دت ي)C5 + 1(أك الت اخ المن ة ألزم ة الطبيع أن ٬

العالم ةيواجهها المجموع دان بل ي ف الثلوج تساقط من والحد المناخ تغير إلى أدت اليوم
على سلباً أثر مما فيالخامسة٬ وأسهم الطاقة٬ وتوليد الغذائي األمن لتحقيق المياه توافر

األراضي وتدهور التصحر البيولوجيتسريع التنوع  .وتقويض
 

تان٬ وقيرغيزس تان٬ كازاخس ع م ترك مش حفي ص ان بي ي ف ك ذل اء تان٬ج وطاجيكس
مجموعة في المناخ وزراء اجتماع بمناسبة وأوزبكستان٬  .C5 + 1وتركمانستان٬

 
ر تُظه أن الضروري ن م أنه إلى األمريكية الخارجية وزارة نشرته الذي البيان وأشار

الل خ من رعة الس وجه ى عل بالعمل ا التزامه دان البل ع طموحةجمي هامات إس ديم تق
ًا وطني ير)NDCs(محددة لتغ والعشرين ادس الس دة المتح م األم ر مؤتم ل اخقب المن
غالسكو)COP26(لألطراف  .في

 
ة مجموع دان بل ع جمي أن ان البي اد ددةC5وأف المح هامات اإلس من تتض أن ب دت تعه

دافاً أه ملموسةوطنياً وإجراءات الحراري٬ اس االحتب ازات غ ات انبعاث ل لتقلي ددة مح
بما األهداف٬ تلك إلى نللوصول م ى أعل حرارة درجة ى عل الحفاظ هدف مع يتماشى
بمقدار الصناعة قبل ما اليددرجة1.5مستويات متناول في  .مئوية
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حكومات أن إلى االنتباه البيان العالمC5 + 1ولفت يعمل ألن الماسة بالحاجة أقرت
دفع ل اً عمع م رن٬ الق ف منتص ول بحل ة النظيف ة الطاق ن م اٍل خ تقبل مس ى إل ال االنتق

يرة الكب ات اإلمكان ى إل ياإلشارة ف دف٬ اله ذا به النهوض أجل ن م اإلقليمي اون للتع
ددة المتج الطاقة استخدام تطوير مثل خاللمجاالت من ذلك وك ان٬ الميث از غ وخفض

لتغير المعرضين السكان لشرائح االجتماعي التحول  .المناخدعم
 

ات حكوم ق قل عن ان البي لتجفيفC5 + 1وأعرب النطاق عة واس ب العواق أن بش
مشدداً آرال٬ واالجتماعيبحر ئي البي الوضع ين تحس ى إل ة الرامي ود الجه أهمية على

منطقة في والديمغرافي آرالواالقتصادي  .بحر
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لتاريخ الصحفي 15/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر إحداثياتعنوان الكيابل«رفع البيئية»حرق المخلفات إزالة دون الدمام بغرب

الخبر الخبراألربعاء-22/09/2021-15/02/1443تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد17631العددالكاتب 1تكرار

مع جذريا..“اليوم”تجاوبا الظاهرة لمكافحة األمانة بإشراف  لجنة

الكيابل«إحداثياترفع المخلفات»حرق إزالة دون الدمام بغرب
 البيئية

 

كبيرة بمساحات بالملوثات التربة  صبغ

المسري  الدمام-أحمد

أثارته ما مع وق»اليوم«تجاوبا تف ة طويل افات ولمس ل الكياب حرق ر400بشأن مت
ة الترب وصبغ ة بيئي ات ملوث ن م عنها نتج وما الـدولـي٬ فهد الملك مطار بجانب طولي
أي حدوث يشهد لـم أنه إال الموقع إحداثيات المختصة الجهات رفعت المضرة٬ بالمواد

للملوثات إزالة أو  .تغيير
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جذري  حل

ة بالمنطق ئي البي تزام االل ى عل ة للرقاب ني الوط ز المرك ام ع دير م ح أوض ه٬ جهت ن م
م من.الشرقية صور والـ داثيات اإلح ذوا أخ ئي البي ز المرك مفتشي أن دي٬ الخال أحمد

تحت ة لجن تشكل وسوف ة العالق ذات ات الجه ع م ور الف ى عل التواصل وتم الموقع٬
ذري ج ل ح ع لوض ا٬ له ون المك ق والفري ها رئيس ع ستض تي والـ ارة٬ اإلم راف إش

 .للحادثة
 

النفوس  ضعاف

أو المطار د عن ك ذلـ ان ك سواء ة المنطق ي ف أخرى مشابهة حوادث وجود إلـى وأشار
س نف تخدمون يس راد األف وهؤالء شرقية٬ الـ ة المنطق نطاق ارج وخ ق بقي ق طري علـى

رق الح يات عملـ ي ف تراتيجية رب«اإلس واه رق ضعاف»اح لـ مح نس ن لـ ا ولكنن ٬
بحق ة النظامي اإلجراءات اذ اتخ م يت وسوف وطن٬ ال ومقدرات بالبيئة بالعبث الـنفوس

 .العابثين
 

ات غرام اك وهن ة البيئ ي ملوث بحق صدرت مشددة ولوائح قوانين وجود الخالدي وأكد
لمرتكبي طائلة البيئية«مالية  .»الجرائم

 

وتعاون  تنسيق

ة المنطق ة أمان أن الصفيان د محم الـشرقية المنطقة أمانة باسم الـرسمي المتحدث وذكر
خطاب إرسال وتم االختصاص٬ جهة حيث المنطقة شرطة مع بالتنسيق قامت الشرقية

دهم تزوي م وت ك٬ بذلـ ها علـ يق ال الحدث ع موق أن دا مؤك ة٬ المطلوب ات المعلوم ة بكاف
م وت ة المنطق ك تل ي ف الكيابل بحرق تقوم عمالـة وأن خارجها٬ بل المنطقة مرادم ضمن

ذلك في يلزم ما  .اتخاذ
 

صريحة  مخالفة

ة لجن وعضو فيصل ك الملـ ة بجامع ة الحيوي تقنية الـ م بقس دريس الت ة هيئ عضو وأكد
د سابقا الشورى مجلس في والبيئية الصحية  .الشؤون

 

ام المق ي ف ك لـذلـ المخصصة اطق المن ير غ ي ف ات المخلف حرق أن خيري٬ آل ل جمي
صحة ى عل لبية الس ب بالعواق االة المب بعدم يوحي حيث األخالق مع يتنافى عمل األول
صادر الـ بيئة الـ نظام لـ ريحة ص فة مخالـ ال األعم ك تلـ أن ا كم واطنين٬ الم ة وبيئ

م رقم الملكي اريخ165/بالمرسوم تمت19/11/1441وت ث حي ة٬ هجري
ى عل ص وتن رة٬ عش عة التاس ادة الم ي وه ك ذل ر حظ ى إلـ يتين الـتالـ ادتين الم ارة إش

أو« اتي٬ النب اء الغط ي بأراض رار اإلض أنه ش من ا م ل ك ر توازنيحظ بالـ الل اإلخ
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ر غي ي ف ا رميه أو ا٬ حرقه أو ا٬ دفنه أو ها٬ داخلـ نفايات الـ رك ت وتشمل فيها٬ الطبيعي
تحددها التي لها المخصصة المختصةاألماكن  .»الجهة

 

محمية  مناطق

الـثانية:وأضاف المادة  أما

على فتنص ما«والثالثون كل اإلخالليحظر أو المحمية بالمناطق اإلضرار شأنه من
في الـنار إشعال الحية٬ وغير الحية بمكوناتها اإلضرار وتشمل فيها٬ الطبيعي بالتوازن
أو ا٬ فيه ات النفاي وترك المختصة٬ الجهة تحددها الـتي لـذلـك المخصصة األماكن غير
ة الجه ددها تح تي ال ا له ة المخصص اكن األم ير غ ي ف ا رميه أو ا٬ حرقه أو ا٬ دفنه

 .»المختصة
 

برية  مساحات

م ائي الكيمي ئي البي ط الناش ت ل.ولف الكياب رق ح ة عملي أن ى إلـ ري٬ الحج ين حس
بها يقوم ولمن للبيئة مدمرة بدائية طريقة هي النحاس إن.الستخالص ف معلوم هو وكما

اء لنق ة البيئي الضوابط وضع ى عل وتحرص يرة كب ة أهمي ة البيئ ة حماي ي تول المملكة
بالمملكة الـصناعية المدن جميع في مطبق هـو كما فيه الـتلـوث درجات وقياس  .الهواء

 

يصعب تي والـ شاسعة الـ برية الـ احات المس ي ف ن تكم المشكلـة محطاتولـكن وضع
النفوس ضعاف قبل من استغاللها فيتم فيها٬  .مراقبة

 

األرض ي وف واء اله ي ف والسموم رطنة المس واد الم ية النحاس األسالك حرق ق ويطلـ
الحرق موقع  حول

. 
العامة  الصحة

المملكة أن إلـى الحجري ةوأشار ومعاقب بيئة الـ ى علـ نوقشحريصة د وق فين المخالـ
لمدةوأقر سجن هناك يكون علىبأن تزيد  سنوات10ال

 

علـى تزيد ال مالـية من30وغرامة كل على العقوبتين هاتين بإحدى أو لایر٬ ملـيون
خطرا تشكل طريقة بأي منها الـتخلـص أو معالجتها أو حرقها أو الـنفايات بتخزين يقوم

الصحة البيئةعلى على ضررا أو  .العامة
 

ميدانية  جولة

صحيفة أن وم«يذكر لـ»الي دا جدي ا موقع ها لـ ة جولـ ي ف كيابل«رصدت الـ ا »مافي
عام الـ من يناير شهر في السيناريو وبنفس تكرر مشهد وهو المطار٬ ببر البيئة وملـوثي

كشفته2015 والـذي يوم«ميالدي٬ ه»الـ علي ت وأطلق ه ب ردت وتف ة«أيضا محرق
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د»الكيابل فه ك المل مطار حرم من قريبا يمارس زال وما كان الحرق هـذا أن علما ٬
سماء الـ ي ف وثات ملـ بإحداث ببين متس قوانين والـ ة باألنظم مبالين غير بالدمام٬ الدولي

علـى تزيد لمسافة الـنيران فامتدت سواء٬ حد على يصل400واألرض وارتفاع متر
ى ار3٬إلـ ىأمت علـ د يزي ا م دمرين م ددة متع ارات ع7000بمس مرب تر م
ة٬.األرضمن البيئي ة والكارث الحدث ذا هـ صورة والـ بالـصوت الـصحيفة وثقت وقد

عليها مختوم كيابل بوجود السعودية«وصدمت أرامكو شركة مع»ملكية وتواصلت ٬
إجراءات في الـفور علـى تحركت التي الحكومية األجهزة من الحادثةعدد هذه  .إيقاف

 

 

الحرق في مستخدمة المسري:تصوير(أدوات  )أحمد
الحرق بموقع بالبيئة  إضرار

 

المسرطنة المواد يبعث النحاسية األسالك  حرق

نشرته لما  »اليوم«ضوئية
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لتاريخ الصحفي 15/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الدواجنعنوان قطاع في التوطين دعم عن افتراضية عمل ورشة يقيم الزراعية التنمية صندوق

الخبر الخبراألربعاء-22/09/2021-15/02/1443تاريخ الزراعيةتصنيف التنمية صندوق أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

دعم عن افتراضية عمل ورشة يقيم الزراعية التنمية صندوق
الدواجن قطاع في  التوطين

 
 

 واس-الرياض
وم٬ الي ة واألغذي ان لأللب ني التق د المعه ع م اون وبالتع ة الزراعي ة التنمي ندوق ص د عق

بعنوان افتراضية عمل "ورشة ذائي: الغ القطاع في التوطين دواجن(دعم ال ٬)"قطاع
بالمملكة الدواجن بقطاع والمهتمين المستثمرين من عدد  .بمشاركة

 
من عدد ى إل إضافة دواجن٬ ال قطاع ي ف وطين الت م دع عن اً نقاش الورشة وتضمنت

الحضور من  .المداخالت
 

دس المهن ة الزراعي ة التنمي ندوق بص ال األعم ر تطوي إدارة ي ف ث الباح ة الورش أدار
الرساسمة  .محمد
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