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ب������������رع������������اي������������ة خ�����������������������ادم احل��������������رم�������ي������ن ال���������������ش�������ري�������ف���ي���ن

اجل���ام���ع���ة ت��ن��ظ��م امل�����ؤمت����ر ال�������دويل ل�تر���ش��ي��د
ا����س���ت���ع���م���االت امل����ي����اه يف امل����ن����اط����ق اجل���اف���ة
كلمــــة العـــدد

Under the patronage of the Custodian of the Holy
Mosques

King Abdulaziz University organize the International Conference on Water Conservation in Arid Regions
modate this relatively large number
of papers in the limited time available, the conference is programmed
to have two parallel sessions and a
poster session.

حتت الرعاية ال�سامية خل��ادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد
اهلل بن عبد العزيز ،حفظه اهلل ،تنظم اجلامعة ممثلة يف مركز
�أبحاث املياه فعاليات امل�ؤمتر الدويل لرت�شيد ا�ستعماالت املياه يف
املناطق اجلافة خالل الفرتة من 1430 /10/25-23هـ املوافق
2009 /10/ 14-12م  ،بقاعة االحتفاالت ومركز امل�ؤمترات
باجلامعة  .وقد عرب معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة
بن �صادق طيب عن �شكره وتقديره ملقام خادم احلرمني ال�شريفني
على رعايته الكرمية لفعاليات امل�ؤمتر الدويل لرت�شيد ا�ستعماالت
املياه يف املناطق اجلافة ،من جانبه �أو�ضح الأ�ستاذ الدكتور عدنان
بن حمزة زاهد وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي
ورئي�س اللجنة املنظمة للم�ؤمتر ،ب�أن امل�ؤمتر يهدف �إىل مناق�شة
�أح��دث الأب��ح��اث والدرا�سات والتقنيات والت�شريعات املحلية
والعاملية يف جمال تر�شيد ا�ستعماالت املياه يف القطاعات املختلفة
( املنزلية والزراعية وال�صناعية ) وتبادل اخلربات والتجارب
الناجحة بني البلدان املختلفة للحفاظ على ال�ثروات املائية
الطبيعية واحلد من �إهدارها .
وقد مت حتديد ثمانية حماور للم�ؤمتر لت�شمل جميع جماالت
تر�شيد ا�ستعماالت املياه وهي  :م�صادر املياه يف املناطق اجلافة ،
تر�شيد ا�ستعمال املياه يف املنازل واملرافق العامة  ،تر�شيد ا�ستعمال
املياه يف الزراعة  ،تر�شيد ا�ستعمال املياه يف ال�صناعة � ،إعادة
ا�ستعمال املياه  ،التقنيات احلديثة يف الرت�شيد  ،اقت�صاديات
تر�شيد املياه ،دور التعليم والثقافة والإع�لام يف تر�شيد املياه
 .كما �سي�شارك يف فعاليات امل�ؤمتر عدد من اخلرباء واملخت�صني
والباحثني وال�شركات وامل�ؤ�س�سات املعنية برت�شيد املياه وتقنياتها
احلديثة

The conference will include three
keynote speeches by world renowned
scholars to address the delegates in
the latest development and experiences in water conservations. In addition, specialized exhibition is organized to accompany the conference
scientific activities and to provide a
platform for private and governmental agencies working in water sector
to exchange their experiences and
services.
Besides the printed abstract volume,
the complete papers are also made
available on a DVD to facilitate easy
search and utilization. It is hoped that
this conference will be beneficial to
the conference delegates and play a
significant role in gaining knowledge
and exchanging ideas that will assist
in the adoption of appropriate strategies and technologies that deal effectively with the current shortage in
water resources associated with arid
regions and consequently in achieving water security for the different
populations.

Under the patronage of the Custodian of the Two Holy Mosques, King
Abdullah Bin Abdulaziz, the Water
Research Center at King Abdulaziz
University is very proud to organize
the “ (ICWCAR)” during the period
12- 14 October 2009 (23-25 Shawal 1430H). This conference aims to
provide a proper platform for international researchers, scientists, engineers and governmental authorities
to present and discuss the latest development in research and technologies in the field of water conservation
and reuse. The conference focuses on
;eight themes
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Water resources in arid regions
Domestic water conservation
Water conservation in agriculture
Water conservation in industry
Water reuse
New technologies in water conservation
7. Economics of water conservation
8. Education, culture and media role
in water conservation
The conference has received worldwide acknowledgement and acclaim,
with 268 abstracts from 27 countries
being submitted initially to the conference for review. After subsequent
rigorous peer review of the completed
manuscripts, 108 papers were finally
accepted for oral and poster presentations in the conference. To accom-

�إن ن��ق�����ص امل��ي��اه
ي�����س��ب��ب م�شكلة
عوي�صة �أ�صبحت
ت���واج���ه ال��ن��ا���س
وال��������دول يف كل
�أرج�����اء ومناطق
ال����ع����امل وت��ك��م��ن
�أه�����م�����ي�����ة ه����ذه
امل�����ش��ك��ل��ة حينما �أ.د� .أ�سامة بن �صادق طيب
ن��ع��رف �أن ن�سبة
املياه العذبة من الأنهار والبحريات ن�سبة جزيئية
ال متثل �سوى قدر قليل ال يعول عليه �إذاما قورن
بالبحار� ،إذ ال تتعدى الن�سبة � ، %0.2إ�ضافة �إىل
�أن م�صادر املياه يف العامل يف نق�صان م�ستمر.
ونحن يف منطقة اخلليج ق��د ن��واج��ه م�ستقب ًال
خماطر النق�ص احل��اد يف خم��زون املياه ،فلذلك
ك��ان الب��د من التفكري يف �إيجاد م�صادر جديدة
واتخاذ التدابري للحفاظ عليها ،ونحن قد هي�أ
اهلل لنا بدائل �أخرى كالتحلية التي تغطي جزء ًا
من االحتياجات ولكنها لي�ست احلل ،وبالدنا ال
تعاين كثري ًا من هذا الأم��ر� .إذا ما قورنت بدول
ومناطق �أخرى.
م��ن �أه���م ط���رق جت���اوز ه���ذه امل�شكلة �أن ن�ضع
ا�سرتاتيجية وا�ضحة لرت�شيد ا�ستعمال املياه من
خالل احلفاظ على املياه و�إيجاد �إدارة واعية
وو�سائل ناجعة مثل :ت�شييد ال�سدود مما ي�ساعد
على رفع املخزون املائي وكذلك التحكم يف مياه
الفيا�ضانات ،وكذلك �إن�شاء م�ستودعات لتخزين
امل��اء واال�ستفادة من مياه ال�صرف ال�صحي� ،أما
يف جمال حتلية املياه ف��إن الطاقة الكهربائية
امل�ستخدمة ترفع تكاليف هذه التقنية ،فلذلك
من ال�ضروري اللجوء �إىل طرق �أقل تكلفة ،مثل
الرياح والطاقة ال�شم�سية.
ال�شكر والتقدير خلادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبد اهلل ب��ن عبد ال��ع��زي��ز ،حفظه اهلل ،على
رعايته الكرمية لهذا امل�ؤمتر احليوي الذي ن�أمل
�أن يخرج بتو�صيات ت�ساعد يف تر�شيد ا�ستعماالت
املياه ،ومن ال�ضروري �أن تكون هناك توعية كاملة
للإن�سان ،فهي املحور الأ�سا�س يف مو�ضوع امل�ؤمتر
متمني ًا للجميع التوفيق وال�سداد و�أن نتذكر قوله
تعاىل ( :قل �إن �أ�صبح ما�ؤكم غور ًا فمن ي�أتيكم
مباء معني).
مدير اجلامعة

2
هيئة التحرير
رئي�س هيئة الإ�شراف
عميد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
د .حممد بن �سعيد الغامدي

رئي�س التحرير
رئي�س ق�سم الإعالم املكلف
د� .شارع بن مزيد البقمي

نائب رئي�س التحرير
د� .أمنار بن حامد مطاوع

نائبة رئي�س التحرير
م�شرفة ق�سم الإعالم
د .حنان بنت �أحمد �شوقي �آ�شي

املرا�ســــــالت :
�ص.ب  80202جدة
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اللجنة العلمية املنظمة للم�ؤمتر
�أو ًال  :اللجنة املنظمة:
�أ.د .عـدنان بن حمزة زاهـــــد
1
د .عبداهلل بن �سعيد �آل غامن الغامدي
2
د� .صالح بن عمر باجبع
3
�أ.د .عبدالرحمن بن �سعيد �آل حجر
4
د .خالد �سعيد عبداهلل باخلري
5
د .خالد بن حممود زبري
6
د� .صالح بن فرج مقرم
7
د .حممد زهري بن عبدالعزيز قطب
8
د .متيم بن عبدالهادي �سمان
9
وزارة املياه والكهرباء
10
هيئة امل�ساحة اجليولوجية
11
�شركة املياه الوطنية
12
ثاني ًا  :اللجنة العلمية:
�أ.د .عبدالرحمن بن �سعيد �آل حجر
1
�أ.د .جالل بن حممد با�صهي
2
�أ.د .ح�سن بن �سعيد الزهراين
3
د� .سعود بن عبد العزيز قطب
4
د .عبداهلل بن �سعد الوقداين
5
د� .صالح بن فرج مقرم
6
د� .إقبال بن حممد �إبراهيم �إ�سماعيل
7
د .خالد بن �سعيد عبداهلل باخلري
8
د .طارق بن ح�سن بيومي
9
م� .سامر بن حممد خليل الطب�ش
10

كلية العلوم
كلية الأر�صاد والبيئة وزراعة املناطق اجلافة
كلية العلوم
كلية الهند�سة
كلية الأر�صاد والبيئة وزراعة املناطق اجلافة
كلية الهند�سة
كلية العلوم
كلية الأر�صاد والبيئة وزراعة املناطق اجلافة
كلية علوم الأر�ض
مركز �أبحاث املياه

الطالب امل�شاركون :

وا�ستمرت جهود اجلامعة ب�إقامة عدد من املعار�ض والندوات
التوعوية عن تر�شيد ا�ستخدام املياه ،ففي 1430/3/26هـ
قامت مركز �أبحاث املياه ب�إقامة معر�ض قطرة بعمادة
�ش�ؤون الطالب ،ويف 1430/4/4ه��ـ نظم املركز ندوة �أوىل

فاك�س 6952907

الإعــالنــــات:
جوال0503645848 :
الربيد الإلكرتوين :

مكان �إقامة املعر�ض :
قاعة الإحتفاالت الكربى ومركز امل�ؤمترات بجامعة
امللك عبدالعزيز بجدة .
�أوقات املعر�ض :
يقام املعر�ض على فرتتني الفرتة ال�صباحية من 12 - 8
�صباحا ويف الفرتة امل�سائية  4 - 1ع�صر ًا .

امل�شاركون يف املعر�ض امل�صاحب
مـركـز �أبحـاث الـميـاه
وزارة املياه والكهرباء
�شركة كوثر ابراهيم عبدالقادر و�شركائها املحدودة
م�صنع منتجات البوزالن
�شركة تعبئة املياه ال�صحية املحدودة()HWB
ال�شركة العربية خلدمات الإنرتنت والإت�صاالت� -أول نت
هيئة امل�ساحة اجلولوجيا ال�سعودية
جائزة الأمري �سلطان بن عبدالعزيز العاملية للمياه
�شركة املياه الوطنية
�شركة تطوير وت�شغيل املدن ال�صناعية
كر�سي جمموعة الزامل لرت�شيد الكهرباء واملياه – جامعة
امللك �سعود
مركز التميز يف الدرا�سات البيئية
مركز التميز البحثي يف تقنية حتليه املياه
كليه الهند�سة
كلية ت�صاميم البيئة
كليه علوم البحار
كليه علوم الأر�ض
كليه الأر�صاد و البيئة وزراعة املناطق اجلافة
معهد البحوث واال�ست�شارات
�إدارة امل�شاريع
مركز املبدعون للدرا�سات والأبحاث التابع للوقف العلمي

جهود اجلامعة يف ت�شجيع تر�شيد ا�ستخدام املياه

akhbar@kau.edu.sa

هاتف 6952350

معلومات عن املعر�ض امل�صاحب للم�ؤمتر

وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي ورئي�س اللجنة العليا املنظمة
مدير مركز �أبحاث املياه ونائب رئي�س اللجنة العليا
نائب مدير املركز ورئي�س جلنة العالقات العامة
نائب مدير املركز للأبحاث واملختربات ورئي�س اللجنة العلمية
مدير وحدة موارد املياه ورئي�س اللجنة املالية
مدير وحدة تلوث ال�شواطئ ورئي�س جلنة �أمانة امل�ؤمتر
مدير وحدة معاجلة املياه وال�صرف ال�صحي ورئي�س جلنة اخلدمات امل�ساندة
رئي�س جلنة الت�سجيل
رئي�س جلنة املعر�ض
ممثل وزارة املياه والكهرباء
ممثل هيئة امل�ساحة اجليولوجية
ممثل �شركة املياه الوطنية

قامت اجلامعة ممثلة يف مركز �أبحاث املياه بحمالت توعوية
لت�شجيع تر�شيد ا�ستخدام املياه ب�شكل عام ،حيث قامت العام
املا�ضي بحملة ر�شد على نطاق وا�سع ،وذلك من �أجل التوعية
بخطورة هدر املياه و�ضرورة تر�شيده واحلفاظ عليه ،وي�أتي
هذا امل�ؤمتر الدويل امتداد ًا جلهود اجلامعة يف هذا املجال
بهدف اخل���روج بنتائج وتو�صيات تر�سخ مفهوم تر�شيد
ا�ستعماالت املياه كمبد�أ نبيل يحث عليه ديننا حلنيف ،حيث
قال �سبحانه وتعاىل( :وكلوا وا�شربوا وال ت�سرفوا� ،إنه ال
يحب امل�سرفني) ،وقد بذلت اجلامعة بتوجيهات من معايل
مديرها الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب جمهودات
كبرية للتح�ضري لهذا امل�ؤمتر العاملي الذي يحمل عنوان :
امل�ؤمتر الدويل لرت�شيد ا�ستخدامات املياه يف املناطق اجلافة،
والذي �صدرت موافقة املقام ال�سامي الكرمي على �إقامته يف
رحاب اجلامعة.

الرمز الربيدي 21589

ب���ان���ورام���ا

عن الرت�شيد مب�سرح كلية العلوم ،وبتاريخ 1430/4/16هـ
ق��ام املركز بتوزيع م�سابقة بعنوان (ر�شد) حيث عرفت
م�شاركة كبرية من قبل ط�لاب اجلامعة ،بالإ�ضافة �إىل
تنظيم دوري لكرة القدم بتاريخ 1430/4/1ه��ـ بالأ�ستاد
الريا�ضي وال��ردي��ف للتوعية برت�شيد ا�ستعماالت املياه،
ويف 1430/4/25ه��ـ قام اجلامعة بتنظيم برنامج توعوي
يحث ط�لاب وط��ال��ب��ات اجلامعة على تر�شيد ا�ستخدام
املياه ،ثم ندوة ثانية بتاريخ 1430/5/9ه��ـ بكلية الآداب
والعلوم الإن�سانية ،بالإ�ضافة �إىل معر�ضني �أخريني يف
1430/5/14ه��ـ و 1430/5/29ه��ـ باملبنى  73واملبنى 44
يف رحاب اجلامعة ،ويف 1430/6/2ه��ـ نظم اجلامعة �أي�ض ًا
ندوة ثالثة عن الرت�شيد بكلية املعلمني ،ثم مت تنظيم حفل
ختامي بعمادة �ش�ؤون الطالب يف 1430/6/8ه���ـ حيث مت
تنظيم م�سابقات وتوزيع عدد من اجلوائز على امل�شاركني
وامل�شاركات.
وي�أتي هذا امل�ؤمتر تتويج ًا للعمل ال��د�ؤوب ال��ذي تقوم به
اجلامعة لن�شر ثقافة تر�شيد ا�ستخدام املياه.

ح�����س�ين ال��ع��ب��ديل
نغــــــــا�ش البيــ�شــــي
ع���ب���داهلل ال��زب��ي��دي
�أح����م����د ط��اب��ع��ج��ي
ف������ادي������ة ب����خ����اري

حماور امل�ؤمتر
املحور الأول  :م�صادر املياه يف املناطق اجلافة
املحور الثاين  :تر�شيد ا�ستعمال املياه يف املنازل واملرافق العامة

ري����ـ����م الأح�����م�����دي

املحور الثالث  :تر�شيد ا�ستعمال املياه يف الزارعة

م���������روج ب���اع�������ش���ن

املحور الرابع  :تر�شيد ا�ستعمال املياه يف ال�صناعة

ن�������ورة امل����رزوق����ي
م������ي ال�������ش���ـ���ري���ف
�أمــيـــــــــرة ال�سـلمـــي

املحور اخلام�س � :إعادة ا�ستعمال املياه
املحور ال�ساد�س  :التقنيات احلديثة يف الرت�شيد
املحور ال�سابع  :اقت�صاديات تر�شيد املياه
املحور الثامن  :دور التعليم والثقافة والإعالم يف تر�شيد املياه
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جهود و�إجنازات اململكة يف تر�شيد ا�ستعماالت املياه
نبذة عن قطاع املياه يف اململكة:
يعد قطاع املياه من �أه��م املحددات الأ�سا�سية للتنمية
امل�ستدامة ،ولقد �أدركت اململكة منذ بداية م�سرية التنمية
هذه احلقيقة و�أعطت ملو�ضوع املياه اهتمام ًا متزايد ًا على
كافة امل�ستويات ملا له من �أبعاد اقت�صادية واجتماعية
وبيئية على املجتمع ال�سعودي.
وتقوم وزارة املياه والكهرباء ب��إع��داد برنامج متكامل
لتوفري مياه ال�شرب وتنفيذ �شبكات املياه وال�صرف ال�صحي
ومعاجلة املياه و�إع��ادة ا�ستخدامها من خالل املديريات
التي مت �إن�شا�ؤها يف جميع مناطق اململكة ،كما �ستقوم
ب��إع��داد خطة وطنية �شاملة للمياه حت��دد ال�سيا�سات
املتعلقة باملياه و�إجراء الدرا�سات املائية.
و�ستعمل وزارة املياه والكهرباء على حتقيق الأه��داف
العامة والأ�س�س الإ�سرتاتيجية للمملكة من خالل �إتباع
منهج الإدارة املتكاملة للموارد املائية واال�ستفادة منها
وتطوير �أ�ساليب تنميتها واحلفاظ عليها.
وقد �شهدت خطة التنمية الثامنة تقدم ًا يف االهتمام
بقطاع املياه وال�صرف ال�صحي وذلك لالرتقاء مب�ستوى
القطاع باململكة ،وق��د �صدر ق��رار املجل�س االقت�صادي
الأعلى بتاريخ 1427/2/14ه���ـ القا�ضي باملوافقة على
القواعد املنظمة مل�شاركة القطاع اخلا�ص يف قطاع املياه
وال�صرف ال�صحي ،وهو ما �سيحدث نقلة نوعية يف م�ستوى
تقدمي خدمة املياه وال�صرف ال�صحي يف اململكة مب�شيئة
اهلل.
�إجنازات اململكة يف جمال تنمية موارد املياه:
 بلغ عدد الآبار احلكومية املحفورة للأغرا�ض املختلفة( )425,6بئر ًا.
 بلغت �أطوال �شبكات املياه املنفذة حالي ًا ()550,61كيلومرت.
 بلغ عدد التو�صيالت املنزلية (� )556,1ألف تو�صيلهمياه.
 ب��ل��غ ع���دد ال��ت��و���ص��ي�لات امل��ن��زل��ي��ة لل�صرف ال�صحي( )536,687تو�صيلة.
 بلغت �أطوال �شبكات ال�صرف ال�صحي (137,16كم. بلغ عدد حمطات التنقية ( )62حمطة موزعة علىامل�شاريع املختلفة.
 بلغ عدد حمطات معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي ()56حمطة بنهاية العام الثالث (1428/1427هـ).
 تنفيذ �أكرث من ( )20حمطة تنقية م�صغرة تخدمامل�شاريع ال�صغرية.
 بلغ عدد ال�سدود (� )237سد ًا بطاقة تخزينية قدرها( )863مليون مرت مكعب.كما يجري العمل يف ()164
�سدا تبلغ طاقتها التخزينية ( )1349مليون مرت
مكعب.
 خالل الثالث �سنوات من خطة التنمية الثامنة متحفر ( )386بئر ًا �أنبوبية )243( ،بئر يدوية.
 مت تنفيذ املرحلة الأوىل مل�شروع �إعادة ا�ستعمال مياهال�صرف ال�صحي املعاجلة بالريا�ض ويجري حاليا
تنفيذ املرحلة الثانية.
 العمل جا ٍر لتنفيذ م�شروع مع �أحد املكاتب اال�ست�شاريةالعاملية لعمل درا�سة لإعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف
ال�صحي املعاجلة على م�ستوى اململكة.
�إجنازات اململكة يف جمال �إمدادات مياه ال�شرب:
 املرحلة الثانية ملياه عفيف والدوادمي والقرى املجاورة(اجلزء الأول) ون�سبة الإجناز .%90
 م�شروع جلب املياه لنجران (املرحلة الأوىل) ون�سبةالإجناز يف امل�شروع (.)%70
 م�شروع مياه اخل��رج ال�شامل ،وت�شمل حفر الآب��ارالعميقة وملحقاتها و�إن�شاء حمطة التنقية ون�سبة
الإجناز يف امل�شروع (.)%95
 �إكمال م�شروع خطي نقل املياه من خزانات الطوارئ �إىلمدينة الريا�ض.

 مت �إكمال م�شروع �إ�ضافة التنا�ضح العك�سي ملحطةتنقية املياه بالو�سيع (.)%100
 مت �إجناز تنفيذ حمطة تنقية املياه يف كل من (حوطةبني متيم)( ،حمطة بي�شة)( ،حمطة القويعية),
كما يجري حاليا يف تنفيذ حمطات تنقية كبرية يف
جازان وعرعر والعويقيلة والأفالج ورماح بالإ�ضافة
اىل عدد من املحطات ال�صغرية يف العديد من املراكز
واملحافظات املختلفة.
 بد�أ العمل يف تنفيذ م�شروع مياه حائل ال�شامل (املرحلةالأوىل) بطاقة (� )71ألف م/3يوم.
 ب��د�أ العمل يف تنفيذ م�شروع مياه تبوك ال�شامل(املرحلة الأوىل) بطاقة (� )50ألف م/3يوم.
 اال�ستمرار يف ت�شغيل و�صيانة م�شاريع املياه وحمطاتالتنقية وال�سدود.
�إجنازات اململكة يف جمال تخ�صي�ص قطاع املياه وال�صرف
ال�صحي:
	�إن�شاء �شركة امل��ي��اه الوطنية ح�سب ق��رار جمل�سال��وزراء رقم ( )5وتاريخ  12حمرم 1429ه��ـ ويكون
مقرها مدينة الريا�ض ،وكذلك �إن�شاء فروع يف املدن
امل�ستهدفة يف اخلطة بالتخ�صي�ص.
 توقيع ع��ق��ود ���ش��راك��ة م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص لإدارةو�صيانة وت�شغيل قطاع املياه وال�صرف ال�صحي باملدن
امل�ستهدفة يف اخلطة بالتخ�صي�ص.
 تخ�صي�ص حمطات ال�صرف ال�صحي بهدف الرفع منالطاقة اال�ستيعابية وزيادة كفاءة الت�شغيل.
 دعم وحت�سني البنية التحتية لقطاع املياه وال�صرفال�صحي.
 ن�شر ث��ق��اف��ة ال�تر���ش��ي��د امل��ائ��ي يف املجتمع واط�ل�اعاملواطنني على الو�ضع احلايل وامل�ستقبلي مل�صادر املياه
يف اململكة.
�إجنازات اململكة يف خدمات املياه وال�صرف ال�صحي :
يف جمال مياه ال�شرب �أجنزت الوزارة عدد من امل�شاريع
لت�أمني املواطنني مبياه �شرب نقية من امل�صادر اجلوفية
وم�صادر التحلية ملا يزيد على ( )212مدينة وحمافظة
ومركز �إداري يزيد �سكانها عن ( )5,000ن�سمة ،وكذلك
( )1,446مركز �إداري ومركز (قرية وهجر) يف خمتلف
مناطق اململكة بتنفيذ العديد من امل�شاريع املائية املتكاملة
من حفر �آبار للمياه ،وحدات �ضخ ،خطوط نقل ،خزانات
املياه ،حمطات تنقية و�شبكات مياه رئي�سية وفرعية حيث
بلغ عدد الآبار احلكومية املحفورة للأغرا�ض املختلفة
( )6,425ب��ئ��ر ًا .وكذلك �أط���وال �شبكات املياه املنفذة
حتى نهاية عام 1428ه��ـ ح��وايل ( )61,550كيلو مرت
طويل ب�أقطار خمتلفة .ويتوقع مع نهاية اخلطة الثامنة
1431/1430هـ �أن ت�صل �أطول ال�شبكات �إىل ()71،736
كيلو مرت ،كما يجري العمل على تنفيذ العديد من امل�شاريع
املائية الكبرية وال�صغرية ،بالإ�ضافة �إىل تو�سعة امل�شاريع
القائمة ملواكبة التو�سع العمراين يف خمتلف املناطق ،كما
يجري العمل يف تنفيذ م�شاريع املياه ال�شاملة التي تغذي
العديد من القرى والهجر يف م�شروع واحد ،حيث يجري
تنفيذ هذا النوع من امل�شروعات املائية لت�أمني مياه ال�شرب
لعدد من املدن والقرى والهجر �ضمن نطاق امل�شروع الواحد
ي�شملها بخدمات امل�شروع ال�شامل من خالل عنا�صره التي
ت�شمل على حقل الآب��ار وخطوط نقل مياه ،وخزانات،
وحمطات �ضخ وغري ذلك ويتميز هذا النوع من امل�شاريع
بتخفي�ض امل�شروعات ال�صغرى وتوفري اجلهود وتوحيدها
لرفع الكفاءة وتقلي�ص عدد حمطات التقنية ،و�إمداد
�أك�بر ع��دد ممكن من ال�سكان باملياه ،وتوفري الكثري من
تكاليف الت�شغيل وال�صيانة ،ومن �أهم هذه امل�شاريع التي
يتم تنفيذها ما يلي -:
 - 1م�شروع مياه حائل ال�شامل وهو من امل�شاريع الهامة
ملنطقة حائل ويحتوي امل�شروع على م�صدر واحد
للمياه .وقد ق�سم امل�شروع �إىل عدة مراحل تنفيذية
وطاقة امل�شروع حوايل ( )000,71م / 3يوم ،و�سي�شمل
مدينة حائل )54( ،مدينة )600( ،قرية ،وقد بد�أ
باملرحلة الأوىل من امل�شروع والتي ت�شمل حقل الآبار

وملحقاتها وخطوط نقل املياه بطول حوايل ()400,1
كم ،وخزانات التوزيع بتاريخ 1428/1/29هـ.
 - 2م�شروع مياه تبوك ال�شامل وه��و م�شروع حيوي
ينفذ على عدة مراحل حيث يقع حقل الآب��ار �إىل
ال�شمال من مدينة تبوك .وتنفيذ املرحلة الأوىل
�سيوفر املياه ال�صاحلة لل�شرب ملدينة تبوك وقراها
بطاقة ( )000,50م / 3ي��وم ،ميكن زيادتها ح�سب
النمو ال�سكاين باملنطقة .وبد�أ تنفيذ املرحلة الأوىل
بتاريخ 1427/1/20هـ.
 - 3م�شروع جلب مياه ال�شرب �إىل مدينة جنران وقد
بد�أت املرحلة الأوىل من امل�شروع الذي ي�شتمل على �آبار
�إنتاجية ،وحمطات �ضخ وخزانات جتميع ،وخطوط
نقل �إىل مدينة جنران بطول ( )123كيلومرت ،وقطر
( )800ملم ،وطاقة امل�شروع حوايل ( )000,50م/3
يوم ،و�سيتم تو�سعته يف املرحلة الثانية للمحافظات
ال�شمالية للمنطقة.
 - 4م�شروع مياه ال�شرب النقية ملحافظة وادي الدوا�سر
وقراها واملراكز التابعة لها و�إنتاجية امل�شروع حوايل
( )000,40م /3يوم ،وي�شتمل على خطوط النقل من
حقل الآبار بطول ( )28كيلومرت وقطر ( )600ملم،
وحمطات �ضخ وملحقاتها.
ويف جمال حمطات تنقية مياه ال�شرب فلم يقت�صر دورالوزارة على توفري املياه لأغرا�ض ال�شرب والري فقط بل
تعداه �إىل حت�سني نوعية املياه املخ�ص�صة لل�شرب وفق ًا
للمعايري الدولية وقد �أقامت ال��وزارة حمطات املعاجلة
الأولية وحمطات التنقية التي بلغ عددها بنهاية العام
الثالث من اخلطة الثامنة 1428هـ ( )62حمطة موزعة
على امل�شاريع املختلفة بالإ�ضافة �إىل تنفيذ �أكرث من عدد
( )20حمطة تنقية م�صغرة تخدم امل�شاريع ال�صغرية.
وم��ع نهاية اخلطة الثامنة 1431/1430ه����ـ يتوقع �أن
ي�صل عدد حمطات التنقية �إىل عدد ( )70حمطة.
ويف جمال ت�شييد ال�سدود ف�إنه نظر ًا الختالف ت�ضاري�ساململكة وحجم الأودي��ة ف��إن نوعية ال�سدود املقامة يف
مناطق اململكة ال تكون يف نوعية واحدة ولذلك ف�إنه قد
مت �إن�شاء وتنفيذ العديد من ال�سدود ب�أحجامها املختلفة
التي بلغت (� )237سد ًا بطاقة تخزينية قدرها ()863
مليون م�تر مكعب ل�ل�إف��ادة م��ن مياه ال�سيول لأغرا�ض
ال�شرب وال��ري املبا�شر �أو لتغذية الطبقات اجلوفية
باملياه بالإ�ضافة �إىل درء خماطر ال�سيول والتحكم من
مياه ال�سيول اجلارفة واجلدول التايل والر�سوم البيانية
تو�ضح توزيع ال�سدود ح�سب �أغرا�ض �إن�شا�ؤها وطاقتها
التخزينية وتطويرها.
ويف جمال برنامج الت�شغيل وال�صيانة ف�إن الوزارة تعملعلى ت�شغيل و�صيانة امل�شاريع املختلفة لتحقيق اجلدوى
منها وتوفري املياه للمواطنني يف خمتلف املواقع حيث
تبلغ عدد حمطات تنقية مياه ال�شرب التي مت ت�شغيلها يف
اخلطة ال�سابعة  23حمطة بينما بلغ عدد هذه املحطات
يف اخلطة الثامنة احلالية ( )62حمطة تنقية خمتلفة،
كما بلغ ع��دد ال�سدود التي مت ت�شغيلها بنهاية خطة
التنمية ال�سابعة (� )190سد ًا بينما بلغ عدد ال�سدود التي
يتم ت�شغيلها يف اخلطة الثامنة احلالية (� )237سد ًا.
ويف جمال خدمات ال�صرف ال�صحي فقد �شهدت
خطة التنمية الثامنة تقدم ًا يف االهتمام بقطاع ال�صرف
ال�صحي لالرتقاء مب�ستوى القطاع باململكة وحتقيق املزيد
من اال�ستفادة من مياه ال�صرف ال�صحي بتجميعها يف
�شبكات �صرف ثم معاجلتها وا�ستغاللها على الوجه الأمثل،
وقد �صدر قرار املجل�س االقت�صادي الأعلى رقم()27/2
وتاريخ 1427/2/14هـ القا�ضي باملوافقة على القواعد
املنظمة مل�ساهمة القطاع اخلا�ص يف قطاع املياه وال�صرف
ال�صحي ،وهو ما �سيحدث نقلة نوعية يف م�ستوى تقدمي
خدمتي املياه وال�صرف ال�صحي باململكة خالل الفرتة
القادمة ب�إذن اهلل.
ومت خالل خطة التنمية الثامنة تنفيذ عدد من م�شاريع
ال�صرف ال�صحي التي تهدف �إىل زي��ادة معدالت تقدمي
اخل��دم��ة وزي���ادة ع��دد حم��ط��ات معاجلة م��ي��اه ال�صرف
ال�صحي واال�ستفادة منها مثل م�شاريع ال�شبكات ومتديد
خطوط النقل وحمطات ال�ضخ وحمطات املعاجلة وكذلك
م�شاريع التخطيط اال�سرتاتيجي و�إع���داد املخططات

الإر�شادية لل�صرف ال�صحي ملناطق اململكة .وبلغ عدد
حمطات ال�صرف ال�صحي املنفذة ح��وايل ( )56حمطة
بنهاية العام الثالث من اخلطة الثامنة 1428/1427هـ،
ويتوقع �أن ي�صل ع��دد ه��ذه املحطات مع نهاية اخلطة
الثامنة 1431/1430هـ �إىل ( )70حمطة معاجلة.
ومن �أه��م اخلطوات التي متت يف جمال تقدمي خدمات
ال�صرف ال�صحي ومعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي واال�ستفادة
منها هي طرح وتنفيذ م�شاريع للتخطيط اال�سرتاتيجي
و�إعداد املخططات الإر�شادية لل�صرف ال�صحي يف خمتلف
مناطق اململكة وذل��ك للنطاق العمراين املعتمد حتى
عام 1450ه��ـ بقرار جمل�س ال��وزراء املوقر رقم ()157
وت��أري��خ 1428 /5/11ه��ـ ،ع�لاوة على �إع��داد ت�صاميم
لطرح م�شروعات التنفيذ على مراحل وفق امل�شروعات
املعتمدة بامليزانيات ،وكذلك لتو�ضيح �أن���واع وكميات
ال�صرف ال�صناعي والزراعي بكل منطقة متهيد ًا لت�سلم
وزارة املياه والكهرباء م�سئوليات الإ�شراف عليهما وفق ًا
لقرار املجل�س االقت�صادي الأعلى رقم ( )27/2وتاريخ
1427/2/14هـ ،وللم�ساهمة يف �إجناح اململكة يف حتقيق
الأهداف املحددة من الأهداف الإمنائية للألفية.
وحر�ص ًا من ال���وزارة على ت�أ�سي�س متطلبات ال�صرف
ال�صحي ومعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي حالي ًا وم�ستقبلي ًا
على تخطيط م�سبق وبدرا�سات علمية كاملة و�شاملة
للمنطقة حمل الدرا�سة متهيد ًا لتنفيذ امل�شروعات التي
تلبي هذه املتطلبات� ،سيما يف املديريات ال�ستة اجلديدة
التي �أن�ش�أتها ال��وزارة  ،فقد مت طرح م�شاريع للتخطيط
الإ�سرتاتيجي لتلك املناطق ال�ست ويجري حالي ًا تنفيذ
�أربعة عقود منها ملناطق جازان وحائل واحلدود ال�شمالية
والباحة  ،وك��ذل��ك مت ط��رح عقدين ملنطقتي اجلوف
وجن��ران ،وبنهاية اخلطة الثامنة �سيتم �إكمال تنفيذ
جميع تلك العقود.
نبذة عن خطة التنمية التا�سعة:
تقوم وزارة املياه والكهرباء حالي ًا بالتن�سيق مع وزارة
االقت�صاد والتخطيط على �إعداد خطة التنمية التا�سعة
(1432/1431ه��ـ 1436/1435-ه��ـ) �أخذة يف االعتبار
ال�سيا�سات الرئي�سية املراد حتقيقها يف اخلطة التنموية
الثامنة وهي كالتايل:
 - 1املحافظة على احتياطي املياه اجلوفية غري القابلة
للتجديد للحاالت الطارئة وذلك باحلد من ا�ستغالل
الطبقات اجلوفية احلاملة للمياه للأغرا�ض الزراعية
يف املناطق املحظورة وق�صر ا�ستخدامها على ال�شرب يف
املناطق التي ال ميكن تزويدها مبياه التحلية .و�إعادة
ا�ستخدام مياه ال�صرف الزراعي وال�صحي املعاجلة يف
بع�ض امل�شاريع وتنفيذ برنامج ال�سدود لزيادة الطاقة
التخزينية للمياه املتجددة ال�سطحية.
 - 2ات��ب��اع �سيا�سة زراع��ي��ة ت����ؤدي �إىل تخفي�ض معدل
ا�ستهالك املياه يف القطاع الزراعي ..وحتققت هذه
ال�سيا�سة �إىل حد ما باتخاذ �إجراءات فعالة لتخفي�ض
�إنتاج القمح وال�شعري ،والرتكيز على املحا�صيل التي
ت�ستهلك كميات قليلة من املياه.
 - 3تر�شيد ا�ستخدام املياه ..وحتققت بتنفيذ احلملة
الوطنية لتوعية وتوجيه املواطنني واملقيمني عرب
و�سائل الإع�لام املختلفة ب�أهمية تر�شيد ا�ستخدام
املياه املنزلية و�سبل املحافظة عليها وحققت احلملة
نتائج جيدة.
 - 4برنامج درا���س��ة ك�شف ومعاجلة الت�سربات لتقليل
الفاقد من املياه ..لقد مت يف هذا امل�شروع جراء درا�سة
ميدانية مف�صلة عن الت�سربات و�إج��راء اختبارات
دقيقة يف بع�ض املدن منها مدينة الريا�ض ومدينة
جدة واملدينة املنورة وكانت هناك ن�سب عالية من
الفاقد ،مما ي��دل على جن��اح ه��ذا الربنامج و�سوف
ت�ستمر الوزارة يف برنامج ك�شف ومعاجلة الت�سربات
يف بقية امل��دن الأخ��رى ملعاجلة هذا الأم��ر و�أ�سبابه
واحللول الالزمة لذلك.
ونظر ًا لأن هذه ال�سيا�سات م�ستمرة لتحقيق الهدف العام
لتنمية املياه ف�سيتم �إتباعها يف خطة التنمية التا�سعة.
امل�صدر :وزارة املياه والكهرباء
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مــــركـــز �أبحـــاث امليــــاه باجلامعــــة  ..الر�ؤيــة والر�سالـــة

مت �إن�شاء مركز �أبحاث املياه باجلامعة
بتاريخ 1418/4/20ه���ـ  .ويتميز مركز
�أبحاث املياه ب�إمكاناته بوجود �أكرث من
 80متخ�ص�ص ًا من �أع�ضاء هيئة التدري�س
باجلامعة من ذوي االخت�صا�ص مبجاالت
املياه  ،وتتنوع تخ�ص�صات الباحثني يف
مركز �أب��ح��اث املياه لت�شمل على �سبيل
املثال ال احل�صر :
 جيولوجيا املياه . اال�ست�شعار عن بعد . منذجة هيدرولوجية . تر�شيد ا�ستخدام املياه . اجليوفيزيائية اال�ستك�شافية . خ�صائ�ص املكونات املائية . �إدارة وتخطيط وتنمية موارد املياه . جم�����االت ج���وي���ة دق��ي��ق��ة – امل��ي��اهال�سطحية .
 جماري املياه . الري وال�صرف . الت�آكل الكيميائي . �أعذاب املياه . تنقية املياه . معاجلة املخلفات . تلوث املياه اجلوفية . ت�صميم ال�شبكات . كيمياء املياه . فيزياء وكيمياء ال�شواطئ والبحار . علوم بحرية .الر�ؤية :
ال���ري���ادة يف جم���ال �أب��ح��اث امل��ي��اه على
امل�ستوى املحلي والوطني والإقليمي.

الر�سالة :
تقدمي امل��ب��ادرات العلمية حلل م�شاكل
امل��ي��اه ع��ل��ى امل�����س��ت��وى امل��ح��ل��ي والوطني
والإقليمي من خالل الأبحاث الإبداعية
والتدريب واال�ست�شارات ونقل وتوطني
التقنية ون�شر املعرفة .
�أهداف املركز
 .1امل�ساهمة يف بحث الو�سائل والأ�س�س
البحثية واملعلوماتية ذات العالقة
بقطاع املياه مبا يحقق زيادة موارده
وتر�شيد ا�ستخدامه .
 .2امل�ساهمة يف اق�تراح احللول العلمية
لق�ضايا وم�شاكل امل��ي��اه ع��ن طريق
ال���ب���ح���وث وال����درا�����س����ات العلمية
والتطبيقية .
 .3تقدمي اال�ست�شارات العلمية واملالية
للجهات احلكومية واخل��ا���ص��ة ذات

العالقة مب��ج��االت امل��ي��اه و�إم��داده��ا
باملعلومات الالزمة مبا ي�ساعد على
حتقيق اخلطط.
 .4تزويد الباحثني واملهتمني واجلهات
املعنية بنتائج الأبحاث والدرا�سات يف
جمال �أبحاث املياه وتبادل املعلومات
التخ�ص�صية مع اجلهات ذات العالقة.
� .5إقامة امل�ؤمترات والندوات والدورات
التدريبية .
 .6نقل وتوطني التقنية يف جمال املياه
من خالل التوا�صل مع مراكز الأبحاث
العاملية .
التجهيزات املعملية:
يتوفر مركز �أبحاث املياه على جتهيزات
ومعامل وخم��ت�برات متخ�ص�صة بكليات
اجلامعة مزودة ب�أحدث الأجهزة املعملية
واحلقلية وهي :

• معمل الهيدرولوجيا
•معمل م�صادر املياه
• معمل كيمياء املاء
•معمل العالقات املائية
•معمل نظم عمل الهيدرولوجيا
•معمل الهيدروليك
•معمل الكيمياء البحرية
•معمل الفيزياء البحرية
•معمل الأبحاث البيئية
•حمطة الأبحاث الزراعية
• معمل الإعذاب
الوحدات البحثية:
 -1وحدة موارد املياه
 -2وح����دة م��ع��اجل��ة امل��ي��اه وال�����ص��رف
ال�صحي.
 -3وحدة تلوث ال�شاطئ

 -4وحدة قاعدة املعلومات واملتابعة
 -5وح����دة ال���درا����س���ات االق��ت�����ص��ادي��ة
والت�سويق.
الأبحاث وامل�شروعات البحثية:
 م�شروع لإعادة ا�ستخدام مياه ال�صرفال�����ص��ح��ي امل��ع��اجل��ة يف �أب��ه��ا لأغ��را���ض
زراعية.
 يقوم املركز حالي ًا مب�شروع لإعادة �إحياءعني زبيدة  ،وقد مت االنتهاء من مرحلتني
وهو ب�صدد القيام باملرحلة الثالثة قريب ًا
�إن �شاء اهلل تعاىل وهذا امل�شروع مدعم
من خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد
اهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل .
 م�شروع خا�ص باخلزن الإ�سرتاتيجيللمياه وق��د انتهينا من املرحلة الأوىل
وينتظر الدعم للقيام باملرحلة الثانية .
 م�شروع تقدير الطلب على امل��ي��اه يفاململكة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة )وزارة
املياه).
امل�شاريع امل�ستقبلية :
 .1م�شروع مقدم لدرا�سة تلوث مياه الآبار
ملزارع جنوب مكة املكرمة .
 .2مقرتح لدرا�سة تلوث املياه اجلوفية
مبحتويات خزانات حمطات الوقود .
 .3م�شروع لدرا�سة و�ضع املياه املعب�أة يف
اململكة

جهود اجلامعة يف �إن�شاء الكرا�سي العلمية اخلا�صة ب�أبحاث املياه
يف �إطار اهتمامها بالبحث العلمي املرتبط بحل م�شكالت
املياه و�إيجاد حلول لندرة املياه يف اململكة ب�شكل عام ويف
مدينة جدة ب�شكل خا�ص ،و�سبل مواجهة التحديات
التي يفر�ضها هذا القطاع نظر ًا لالرتفاع املطرد لأعداد
ال�سكان ،وقلة م�صادر املياه ،ورغبة منها يف �إيجاد حلول
علمية مل�شكالت املياه �سواء يف مدينة جدة �أو يف خمتلف
مدن اململكة ،واال�ستفادة من الأبحاث املنجزة يف هذا
اجلانب� ،أن�ش�أت اجلامعة ع��دد ًا من الكرا�سي العلمية
اخلا�صة ب�أبحاث املياه وهي:
كر�سي ال�شيخ حممد بن ح�سني العمودي لأبحاث �شبكات
املياه وكر�سي جمموعة بن الدن لأبحاث املياه.
كر�سي ال�شيخ حممد بن ح�سني العمودي �أبحاث �شبكات
املياه :
وقد و�ضع ر�ؤية تتلخ�ص يف �إيجاد احللول الهند�سية
املبنية على الدرا�سات العلمية للم�ساهمة يف حل �أزمة
املياه يف مدينة جد ،كما و�ضع ر�سالة تتمثل يف توفري
امل�شورة العلمية والدعم الفني لإدارة �شبكات مياه
ال�شرب مبدينة جدة مبهنية وكفاءة عالية.
حيث تعتمد املدن احلديثة بدول العامل املتقدم على
�شبكة مياه متكاملة ت�ضخ امل��ي��اه على م��دار ال�ساعة
لإي�صالها �إىل امل��ن��ازل ،وتت�صل �شبكة امل��ي��اه العامة
بال�شبكة الداخلية للمنازل مبا�شرة دون احلاجة
�إىل خزانات �أر�ضية �أو علوية املنازل .و يكون ال�ضغط
يف ال�شبكة العامة كاف لدفع املياه �إىل الأدوار العليا
باملنازل.
ونظرا ل�شح املوارد املائية يف كثري من دول العامل النامية
وزيادة الطلب على املياه تلج�أ بع�ض �إدارات �شبكات املياه
يف املدن الرئي�سية بدال من �ضخ املياه ب�شكل م�ستمر يف
ال�شبكة �إىل جميع امل�ستفيدين �إىل ا�ستخدام نظام ال�ضخ
املتقطع (املناوبات) يف ت�شغيل ال�شبكة :
•تق�سيم املدينة �إىل عدة مناطق وت�ضخ املياه بالتناوب
بني تلك املناطق وفق جدول ت�شغيلي حمدد.

من ال�شبكة مما يلحق ال�ضرر باملنازل الأخرى ويربك
خطة الت�شغيل و ي�ستنزف جهد ووقت �إدارات املياه يف
مالحقة املخالفني.
الهدف الرئي�سي

•قد متتد فرتة انقطاع املياه عن امل�ستفيدين �إىل �أيام
ورمبا �إىل �أ�سابيع .

ال�ضارة بها خا�صة مع تباعد فرتة ال�صيانة والتنظيف
لها.

•يتطلب الأم���ر �أن يقوم ال�سكان ب�إن�شاء خزانات
�أر�ضية ملحقة بكل مبنى لتخزين املياه �أثناء فرتة
ال�ضخ واال�ستفادة منها بعد انقطاع فرتة ال�ضخ عن
طريق �ضخ املياه ح�سب احلاجة �إىل خ��زان علوي
مت�صل بال�شبكة الداخلية للمبنى .

تكلفة ت�شغيل و�صيانة ال�شبكة مرتفعة حلاجة ال�شبكة
�إىل عدد �أكرب من العمالة لفتح وقفل املحاب�س الفا�صلة
بني مناطق ال�ضخ وت�شغيل و�إقفال امل�ضخات وخزانات
التغذية.

�سلبيات نظام املناوبات
احتمال اختالط مياه ال�شرب باملياه اجلوفية امللوثة
وخا�صة �أن معظم امل��دن الرئي�سية تعاين من ارتفاع
من�سوب املياه حتت ال�سطحية كنتيجة حتمية لعدم
وجود �شبكات متكاملة لل�صرف ال�صحي واعتماد ال�سكان
على حفر االمت�صا�ص (البيارات) لت�صريف مياه املجاري
�إىل باطن الأر�ض.
اخل��زان��ات الأر���ض��ي��ة للمنازل معر�ضة للتلوث مبياه
ال�صرف ال�صحي  ،حيث �أن حفر االمت�صا�ص (البيارات)
تقع بالقرب من خ��زان��ات املياه الأر���ض��ي��ة ،واحتمال
اختالط مياه ال�شرب مبياه ال�صرف ال�صحي وارد خا�صة
عند انخفا�ض من�سوب املياه يف اخلزان وارتفاع من�سوب
املياه حتت ال�سطحية الناجتة من حفر االمت�صا�ص.
قد تبقى املياه يف اخلزانات الأر�ضية والعلوية راكدة
لبع�ض الوقت ،وخا�صة عند �سفر ال�سكان �أو عدم ت�أجري
املن�ش�أة ،مما يجعلها عر�ضة لنمو البكترييا ال�ضارة.
اخلزانات العلوية باملنازل معر�ضة للتلوث ومنو البكترييا

املحاب�س ومكوناتها وامل�ضخات ت�ستهلك ب�شكل �أ�سرع
وحت��ت��اج �إىل �صيانة �أك�ثر م��ع تعدد م��رات الت�شغيل
والإيقاف.
التكلفة املرتفعة التي يتحملها املالك لإن�شاء و�صيانة
اخلزانات الأر�ضية والعلوية باملنازل.
ي�سبب انقطاع املياه لفرتات طويلة قد ي�ضطر ال�سكان
�إىل ت��رك �أع��م��ال��ه��م وال��ذه��اب �إىل حم��ط��ات تعبئة
ال�صهاريج للح�صول على املياه �أو �شراء املياه من متعهدي
ت�أمني مياه الآبار والتي قد ال تكون �صاحلة لل�شرب.
�صممت جميع ال�شبكات على �أ�سا�س ال�ضخ امل�ستمر للمياه
بال�شبكة ،بينما يتم ت�شغيلها عمليا على نظام املناوبات،
ويف ذلك هدر للموارد وزيادة يف تكاليف �إن�شاء ال�شبكة.
عند �ضخ املياه يف ال�شبكة ي�ؤدي ذلك �إىل حدوث تدفق
غري منتظم لوجود الهواء يف خطوط الأنابيب مما ي�ؤثر
على ا�ستمرارية تدفق املياه و �إحداث �أ�ضرار بال�شبكة.
نتيجة النخفا�ض ال�ضغط يلج�أ بع�ض ال�سكان �إىل
تركيب م�ضخات على تو�صيالتهم املنزلية ل�شفط املياه

القيام بدرا�سة م�ستفي�ضة من النواحي الهند�سية و
البيئية لنظام املناوبات امل�ستخدم يف �إدارة �شبكة املياه
مبدينة ج��دة للتعرف على ايجابيات و�سلبيات هذا
النظام مقارنة بنظام ال�ضخ امل�ستمر .وذلك ك�أمنوذج
ميكن تطبيق نتائجه على �شبكات املياه باملدن الرئي�سية
باململكة التي تتبع نظام املناوبات يف توزيع املياه
الأهداف الفرعية
 .1تقييم نظام الت�شغيل احلايل ل�شبكة مياه ال�شرب
مبدينة جدة وحتديد م�ؤ�شرات الأداء لل�شبكة
 .2مقارنة �أداء ال�شبكة بال�شبكات العاملية امل�شابه.
 .3ا�ستخدام برامج هيدروليكية متخ�ص�صة لإجراء
التحليل الهيدروليكي ل�شبكة املياه مبدينة جدة
حتت الظروف الت�شغيلية احلالية (نظام املناوبات)
و الت�صميمية لل�شبكة (الت�شغيل بال�ضخ امل�ستمر)
 .4جمع وحتليل عينات للمياه من مواقع خمتلفة من
نظام نقل وتوزيع املياه لتحديد جودة املياه ومدى
مطابقتها للموا�صفات املحلية والعاملية ملياه ال�شرب
وت�أثرها بنظام �إدارة وت�شغيل ال�شبكة
تقدمي تو�صيات هند�سية عملية لتح�سني نظام الت�شغيل
احل��ايل مبا ي�ضمن توفري املياه لكافة ال�سكان بكمية
كافية ونوعية عالية وفق املوا�صفات املحلية والدولية
ملياه ال�شرب.
كما �أن�ش�أت اجلامعة كر�سي ًا علمي ًا �آخر حتت ا�سم كر�سي
جمموعة ب��ن الدن لأب��ح��اث امل��ي��اه ،وال��ه��دف م��ن هذه
الكرا�سي هو و�ضع حلول علمية قائمة على البحث
وال��درا���س��ة مل�شكالت املياه يف مدينة ج��دة على وجه
اخل�صو�ص.

ب���ان���ورام���ا
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research and outreach projects.

The Water Research Center for King
Abdulaziz University in Saudi Arabia. is
composed of three research units :

research, education, consultation,
technology transfer and information
dissemination.

Vision

The mission of the WRC will be achieved
through the following objectives:

Water Resources Unit, Water and Waste
Treatment Unit, Coastal Pollution Unit.

Primary Objectives

To be a pioneer in water research at
national and regional levels.

1. To plan, facilitate, conduct and administer
water-related research to help resolve
local, national and regional water
problems.

Mission

To develop a roadmap and lead initiatives
to solve water problems at local, national
and regional levels through innovative

املياه عامل مهم
حلياة الكائنات

ً �تعترب املياه ع��ام
لا م��ه��م� ًا حلياة
،الكائنات احلية ويف مقدمتهم الب�شر
وم��ن امل��ع��روف �أن امل�صدر الرئي�س
للمياه يف املناطق اجلافة هي املياه
 وعليه وج��ب االهتمام،اجلوفية
ال�شديد بها وع���دم الإ����س���راف يف
ا�ستخدامها لأنها م�صدر نا�ضب وغري
متجدد حيث �أن كميات التغذية
ال�سنوية للتكاوين املائية التكاد
.تقارن بكميات ال�ضخ من الآبار
�إن ال�تر���ش��ي��د يف ا�ستعمال املياه
اجل��وف��ي��ة يعني ا���س��ت��م��رار احلياة
ل�لان�����س��ان واحل����ي����وان وال��ن��ب��ات
و�إن ا�ستنزاف املياه اجلوفية يتطلب
وج���ود م�صادر بديلة قد التكون
 و يف ح��ال��ة ت��وف��ره��ا قد،م��ت��وف��رة
تكون ذات تكلفة عالية جد ًا ت�ضر
 وي�شمل.باقت�صاد ورفاهية البالد
االهتمام باملياه اجلوفية العناية بها
 ومن،كم ًا وكيف ًا وحفظها من التلوث
ثم فان حمور م�صادر املياه اجلوفية
يف املناطق اجلافة يركز على هذه
الأ�س�س لتوفري امل��اء العذب الالزم
 ويتوقع �أن ي�ساعد امل�ؤمتر.للحياة
يف تو�ضيح ال�����ص��ورة للم�س�ؤولني
واملواطنني ب�صفة عامة عن �أهمية
ال�تر���ش��ي��د وال���ط���رق والأ���س��ال��ي��ب
املختلفة الواجب اتباعها للحفاظ
.على هذا امل�صدر احليوي الهام
 طارق بن ح�سن بيومي.د
ع�ضو اللجنة العلمية
كلية علوم الأر�ض

Professor E.A. Sudicky

2. To educate and train scientists and
engineers working in water and related
fields through participation in water

3. To disseminate knowledge on waterrelated issues through technical
publications, newsletters, reports, and
application of research outcomes.
4. To provide professional consulting
services in water engineering and
management.

5. To promote technology transfer through
seminars, workshops, conferences as
well as other outreach and educational
activities.
6. To establish postgraduate research

programs in water-related topics.

7. To develop a database of water resources
and researches in the Kingdom.
Closed Projects
-Reconstruction of Zubaida Spring in
Mecca (First, Second and Third Phases).
-Reducing groundwater levels in several
cities in the kingdom
- strategic storing for water in Mecca( first
phase)
- Water Research Database (First Phase).

ال��ب��رن�����ام�����ج ال���ع���ل���م���ي ل���ل���م����ؤمت���ر
،حما�ضرة رئي�سة للربوفي�سور ادوارد �سديكي
.من جامعة ووترلو بكندا

No.
Abstract

 ع��دد الأوراق العلمية يف كل:)2( ج���دول
حمور

2

Pakistan

2

Palestinian Territory,
Occupied

2

Syrian Arab Republic

1

Belgium

1

China

1

Libyan Arab
Jamahiriya

1

Netherlands

1

Sudan

1

Switzerland

1

United Kingdom

1

United States

No.
Abstract

36
7
24
6
23
6
3
7
112

Theme
Water resources in arid regions
Water conservation in agriculture
Water reuse

New technologies in water
conservation
Domestic water conservation
Education, culture, and
media role in water conservation
Water conservation in industry
Economics of water conservation
Total

 هيئة تقدمي الورقة العلمية:)3( جدول
No.

Presentation type

80

Oral

32

Poster/Proceeding

112

Total

Country

 عدد امل�ستخل�صات املقبولة:)1( جدول رقم
من الدول املختلفة
No.
Abstract

Country

64

Egypt

53

Saudi Arabia

17

Iran

13

Algeria

8

Morocco

6

Iraq

6

Japan

6

Jordan

6

United Arab Emirates

4

India

4

Yemen

3

Oman

 حما�ضرات رئي�سية كما3 كما �سيقدم يف امل�ؤمتر
:يلي

2

Australia

حما�ضرة رئي�سة للربوفي�سور دراقان �سافيك من
.)جامعة اك�سرت باململكة املتحدة (بريطانيا

2

Bahrain

2

Canada

2

Malaysia

212

Total

وبعد التحكيم النهائي ل�ل��أوراق املقدمة مت
80( ورقة علمية للعر�ض يف امل�ؤمتر112 اختيار
 ورقة32ورقة تقدم يف اجلل�سات العلمية و
للمل�صقات) مق�سمة ح�سب امل��ح��اور كما هو
.)3( ) واجلدول رقم2( مو�ضح باجلدول رقم
(مرفق الربنامج العلمي التف�صيلي للم�ؤمتر يف
)ال�صفحتني ال�ساد�سة وال�سابعة

and quality. In this talk, an overview of the
capabilities and recent numerical developments
of the HydroGeoSphere (HGS) model are
presented together with several applications.
HydroGeoSphere is a fully-coupled 3D model
Flow, Contaminant and Thermal Energy
designed to simulate water flow and advectiveTransport in Integrated Surface-subsurface
dispersive solute and heat transport on the 2D
Flow Systems: Model Applications over Multiple
land surface and in the 3D subsurface under
Spatial and Temporal Scales
variably-saturated conditions. Full coupling
Prof. E.A. Saducky
Abstract
of the surface and subsurface flow regimes is
Over the past several years, increasing attention
accomplished implicitly by simultaneously
has been directed towards understanding flow, solute
solving one system of non-linear discrete equations
and thermal energy transport processes occurring at the
describing flow and transport in both flow regimes, as well
interface between surface water and groundwater, and a
as the water, solute and energy fluxes between continua.
variety of numerical strategies have been proposed to
The model capabilities and main features are demonstrated
couple these processes in a holistic, physically-based
with several 3D numerical simulations performed for
modelling framework. Management of watersheds and
catchments of various scales. The examples range from
ecosystems requires such numerical models that can
the scale of regional watersheds (300 to 7000 km2), to
simulate surface and subsurface water flow, contaminant
the continental scale that comprises a simulation of the
migration and heat transport. Moreover, it is now generally
impact of global climate change to explore impacts due
accepted within the scientific community that the climate
to plausible climate-change scenarios on Canada’s surface
is changing, and that future climate change may have
and subsurface water resources.
significant impact on water resources in both quantity
Department of Earth & Environmental Sciences
University of Waterloo
Waterloo, Ontario, Canada N2L 3G1

لقي امل ��ؤمت��ر ���ص��د ًا طيب ًا م��ن الباحثني على
 حيث ورد �إىل،امل�ستويني املحلي وال��ع��امل��ي
، دولة27  م�ستخل�ص ًا من268 اللجنة العلمية
واختارت اللجنة العلمية بعد التحكيم الأويل
 ورقة علمية ليتم ا�ستكمال حتكيمها بعد212
 كما هو مو�ضح،و�صول الأوراق العلمية الكاملة
.)1( باجلدول رقم

تر�شيد ا�ستعمال
املياه يف املنازل
واملرافق العامة
�إن �شعور كل فرد من �أفراد املجتمع
بامل�س�ؤولية جتاه وطنه �أمر �ضروري
 وخ�صو�ص ًا يف تر�شيد ا�ستعمال،ومهم
امل��ي��اه واملحافظة عليها م��ن الهدر
 ونحن يف ه��ذه الأي���ام يف.والتلوث
�أم�س احلاجة �إىل توفري �أي كمية
ممكنة م��ن امل���اء وت��وف�ير تكاليف
تنقيته و�إي�����ص��ال��ه �إىل امل��ن��ازل
وخ�صو�ص ًا يف الدول القليلة املوارد
 ون��ظ��ر ًا لأهمية.امل��ائ��ي��ة ال��ع��ذب��ة
امل��ي��اه يف قيام وب��ق��اء احل��ي��اة على
�سطح الأر���ض فال بد من االقت�صاد
،يف ا�ستخدامها وعدم الإ�سراف فيها
لأنه ال تنمية من دون ماء وال حياة
 ون��ظ��ر ًا لال�ستهالك.م��ن دون م��اء
املرتفع للمياه يف املنازل واملرافق
الأخرى بل يُعد �أكرثها ا�ستهالكا
للماء بعد الزراعة ف�إنه يجب علينا
البحث على �أجن��ع الو�سائل للحد
من الإ�سراف يف ذلك امتثا ًال ملبادئ
، وطاعة لوالة الأمر،الدين احلنيف
وح��ف��ظ� ًا ل��ه��ذه ال��ث�روة امل��ه��م��ة من
 وحفظ ًا للأموال وذلك لقلة،ال�ضياع
.املياه العذبة والأمطار يف بالدنا
 ح�سن بن �سعيد الزهراين.د.�أ
ع�ضو اللجنة العلمية
كلية العلوم

Professor DRAGA A. SAVIC

DRAGA A. SAVIC Professor of Hydro
informatics University of Exeter School
of Engineering, Computer Science and
Mathematics North.
Education:
PhD, 19871990, University of Manitoba,
Winnipeg, Canada (Civil Engineering)
M.Sc, 19841987 University of Belgrade,
Prof. Draga Savi
Belgrade, Yugoslavia (Civil Engineering)
Dipl. Ing, 19781983, University of
Belgrade, Belgrade, Yugoslavia (Civil Engineering)
Publications:
Coauthor/coeditor of 15 books and book chapters, over 300 papers
in refereed journals and conference proceedings.
Research Grant Review:
Member of the UK EPSRC College of Peer Reviewers.
Reviewer, European Commission, Framework V programme
Reviewer, Australian Research Council and CRC for Water Quality
and Treatment
Reviewer, National University of Singapore
Reviewer: US Civilian Research and Development Foundation
Reviewer: United States Israel Binational Science Foundation

الربنامج العلمي
12:15 - 12:30

Hydrology and Water Harvesting Techniques of Wadi Muheiwir Catchment
Area-The case study of Jordan
Al-Zu>bi, Jarrah
Yasin Al- Zuصbi, Samih Abubaker

Use Mulching in Decreased the Irrigation Requirements for Corn and Water
Use Efficiency in Medial Iraq
AlذDhufairi, Abdulla A.

12:30 - 01:30

Break

Break

Venue: Lecture Theatre 1

Venue: Lecture Theater 2

Session 6A: THEME 1

Session 6B: THEME

01:30 - 01:45

Climate Modification Research for Desert Development: III. Analysis ofAsian
Deserts> Simulation Results
Anwar, Nabil M.

01:45 - 02:00

Hydrological Regime and Erosion: Case
Study of Algeria
Belouar, Abdelghani
Amel Laraba

02:00 - 02:15

Evaluation of an Automatic Irrigation
System Compared to Manual Irrigation
Using Wheat Plants
Boutraa, Tahar
Abdellah Akhkha; Abdulkhaliq Alshuaibi; Ragheid Atta

05:00-06:00

Poster Session - Venue: Main Lobby

The Effect of Terracing on Soil and
Water Conservation and Growth of Juniperus procera Hochst. ex Endlicher in
the Sarawat Mountains in South Western
Saudi Arabia
El Atta, H. A.
I. M. Aref

Time

02:15 - 02:30

Hydrochemical Potentiality of Water
Resources for Agricultural Development
in Bahariya Oasis, Egypt
Darwish, Khaled Mohamed

Reducing Water Loss in the Rice Fields
by Allelopathic Control of Weeds
Elhaak, M. A.
A.S. Abd El-Wahab; A.E. Draz; H.A.
El-Sherbiny

02:30 - 02:45

Break

Break

Venue: Lecture Theatre 1

Venue: Lecture Theater 2

Session 7A: THEME 1

Session 7B: THEME 3

Sustainable Development via Optimal
Integrating of Surface and Groundwater
in Arid Environment: Nile River Quaternary Aquifer Case Study
Dawoud, Mohamed A.
Hatem Abdel Rahman Ewea

Water Use Efficiency of Egyptian clover
Productivity as Affected by Irrigation and
Nitrogen Foliar Application
El-Sabbagh, A.A.
S.A. Abd El-Hafez; A.Z. El-Bably; E.I.
Abo-Ahmed; M.M. Abdallah

Integrated LANDSAT ETM+ and Remote Sensing Techniques for Environmental Change Monitoring
Ebaid, Hala M.
Medhat Aziz

Impact of Boron Fertilizer on Growth
and Chemical Constituents of Taxodium
distichum Grown Under Water Regime
Mazher, Azza A.M.

03:15 - 03:30 Studies of Al Asfar & Al Uyoun
Evaporation Lakes Water Quality and
the Potential of Its Reuse in Agriculture
Activities, Al Hassa Area, KSA
El Mahmoudi, A.S.
M.A. Massoud, Y.Y. Al-Dakheel, A.H.A.
Hussein
03:15 - 03:30

04:00 - 04:15

Saving Water Using Sub-irrigation Water
in Sandy Soil by Barrier of Porous ¥
Layers
Ould Ahmed, B.A.
M. Inoue

Flood Control and Water Management in Water Resources in Kerala state (South
Arid Environment: Case Study on Wadi
India): Problems and Solutions
Hagul, Gulf of Suez Region, Egypt
Paimpillil, Joseph Sebastian
EL-Rayes, A. E.
Geriesh, M.H, and Omran, A. F.

03:30 - 04:00 BREAK

09:00 - 10:00

10:00 - 10:15

10:15 - 10:30

10:30 - 10:45

10:45 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 11:45

Venue: Lecture Theater 2

Session 8A: THEME 1

Session 8B: THEME 3

Harvesting of Flash Floods Water, Case
Study: Wadi Watier, Egypt
Farid, M. Samir
Gamal Kotb

Water Distribution Patterns of Drip
Irrigation in Sandy Calcareous Soil As
Affected by Discharge Rate and Amount
of Irrigation Water
Ragheb, H.M.A
M.A. Gameh; S.A. Ismael; N. A. Abou
Al-Rejal
Rhizosphere Bacteria Capable of Producing Acc-deaminase Confer Drought
Tolerance in Wheat and Cotton Grown
Under Semi-arid Climate
Shakir, Masood Ahmad
Asghari Bano; Muhammad Arshad

Wednesday 14 October 2009

Keynote Talk 3 - Venue: Lecture Theatre 1

Venue: Lecture Theatre 1

Venue: Lecture Theatre 2

West Delta Water Conservation Project
Water Management
Ismail, Sherine S.

Modern Wastewater Treatment
Technologies for Better Treatment
and Water Reuse
Radideh, Jamal
Kamel Alzboon; Omar Quteishat

Session 9A: THEME 1

The Disparities of the Temporal and
Spatial Extent of the Changes of the
Solid Particles, and Its Relation to Rainfall and the Surface Water Flow in the
Basin Oued Rhumel
Khetib, Yacine
Khalfaoui Fouzia

Reuse of Treated Water in Concrete
Making and Its Effect on Concrete
Properties
Saricimen, H.
M. Shameem; M. Barry; M. Ibrahim

BREAK

BREAK

Session 10A: THEME 1

Session 10B: THEME 4

Investigation of EIA Methodologies in
Water Resources Management Projects
in Arid Regions and Selection the optimized Combined Method
Partani, S.
M. Roshan, H. Khademzadeh, A. Mahmoudi Mozaffar

Systematic Technical Procedure for
Well Rehabilitation at Talbia, Eastern
Company, Giza, a Case Study
Mahmoud, Saber

Venue: Lecture Theatre 1

Venue: Lecture Theatre 2

Validity of Lake Manzala Water for
Land Reclamation and Crop Production
Rashid, Ahmed
Akram El Ganzori and Mona Faisal
Discussion of the Solutions of Water
Problems in Arid Regions from the Engineering Method Perspective
Rushdi, Ali Muhammad Ali

12:00 - 12:15

The Importance of Managed Aquifer
Recharge for Water and Environmental
Protections
SALEH, Hussain Aziz
Georges Allaert

12:15 - 12:30

12:30 - 01:00
01:00 - 02:00

Session 9B: THEME 4& 5

Depletion Analysis and Low Flow Previ- Water Reuse Applications & Plansion in the North West of Algeria
ning Systems in Arid Areas
Kaabi, Abdennacer
Saleh, Hussain Aziz
Maiza Asma
Georges Allaert

11:45 - 12:00

BREAK

Venue: Lecture Theatre 1

04:15 - 04:30 Harvesting Runoff from Rainfall for
Groundwater Recharge in Saudi Arabia
Ghazaw, Yousry M.

Effect of Different Sources of Fertilizers
and Water Regime on Fodder Beet
Yassen, A.A.

Evaluation of Satellite-Based Estimation Microbial ACC-deaminase - an InnovaTechniques for Improving Rainfall Moni- tive Approach for Improving Water Use
toring as a Potential Water Resource in
Efficiency in Peas (Pisum sativum)
Arid Areas
Zahir, Zahir Ahmad
Habib, Emad
Aneela Munir; Muhammad Naveed;
Muhammad Arshad

Enhancing Field Water Use Efficiency
of Rice Planting Grown Under Sprinkler
Irrigation at North Delta, Egypt
El-Bably, A.Z.
S.A. Abd El-Hafez; A. A. El-Sabbagh;
E.I.Abou-Ahmed

03:00 - 03:15

04:30 - 04:45 Drinking water situation in the coastal
western Algeria
Ghodbani, Tarik
Lesgaa Musa
04:45 - 05:00

Water Resources and Drought Issues in
Inaouene Watershed, Morocco
Brika, Mounia
Lahcen Benaabidate

02:45 - 03:
00
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Palaeochannel In Arid Regions And
Its Groundwater Potentialities  ذA Study
From Rajasthan, Western India
Sinha, Amarendra Kumar
K.S. Raghav, Anup Kumar, Anil Kumar
BREAK

Comparison between Crossflow
and Immersed Membrane Processes
when Treating Petroleum Refinery
Wastewater
Al-Malack, Muhammad H.
Alaadin A. Bukhari; Atique A. Mian

Anaerobic-anoxic Wastewater Stabilization Ponds Has a Good Efficiency
in Treating Petroleum Refinery
Wastewater
Almasi, Ali
M. Malakootian; A. H. Hashemian;
Djalal-Al-Ddin Shahbaz
Water Conservation Practice in a
Dairy Processing Plant, EGYPT
Gharieb, Salem Abd El Ghani

Decolorization and Mineralization of
Brilliant Golden Yellow (BGY) by
Fenton and Photo-Fenton Processes
Habib, Ahsan
Iqbal M. I. Ismail; Abu Jafar Mahmood; M.Rafiqueullah

Closing Remarks - Venue: Lecture Theatre 1

Themes
1. Water resources in arid regions
2. Domestic water conservation
3. Water conservation in agriculture
4. Water conservation in industry
5. Water reuse
6. New technologies in water conservation
7. Economics of water conservation
8. Education, culture and media role in water conservation
http://mail.kau.edu.sa/mime.pl?file=conference-logo.jpg&name=
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الربنامج العلمي

The International Conference on Water Conservation in Arid Regions
ICWCAR 09

Monday12 October 2009

Time
08:00 - 10:00

Registration - Lobby

10:00 - 11:00

Opening Ceremony - Venue: Main Hall

11:00 - 11:30

BREAK

11:30 - 12:30

Keynote Talk 1 - Venue: Lecture Theatre 1

12:30 - 01:30

BREAK
Venue: Lecture Theatre 1

Venue: Lecture Theatre 2

Session 1A: THEME 5

Session 1B: THEME 3&6&7

01:30 - 01:45

Textile Industry Water Reuse after
Bioremediation to Remove Toxic Organic Wastes
Abd El-Rahim, Wafaa M.
Hassan Moawad

Morphological processes of Blue Nile
River between Roseires and Sinnar
Ali, Yasir Salih Ahmed
Alesandra Crosato

01:45 - 02:00

Nanostructured Gold Surfaces for
Monitoring Water Quality Using Surface
Enhanced Raman Scattering Techniques
Abdelsalam, Mamdouh E.
Iqbal M.I. Ismail; Phil N. Bartlett; Jeremy J. Baumberg

Extraction-Injection System for Saline
Groundwater Desalination in Sharm El
Sheikh
Awwad, Ramadan .A.
T.N.Olsthoorn; Y. Zhou; Stefan Uhlenbrook; Ebel Smidt

Innovative Bio-approach For Economic
And Efficient Sewage And Industrial Effluents Remediation
Abou Seeda, M.
M. Abdel- Sabour; E.A.A. Abou El-Nour

Using Airborne Geophysical Survey for
Exploring and Assessment of Groundwater Potentiality in Arid Regions
Dawoud, Mohamed A.

Use of Waste Water for Aquaculture:
an Experimental Field Study at Bahr El
Baqar Drain, Egypt
Abou-ElElla, Salwa M.
Mohamed F. Bakry

Diagnose Analysis and Institutional
Appraisal for Operation of Improved
Control Structures in Egypt
El-Kassar, Gamal Mohamed

Break

Break

Venue: Lecture Theatre 1

Venue: Lecture Theater 2

Session 2A: THEME 5

Session 2B: THEME 3 , 6 and 7

02:00 - 02:15

02:15 - 02:30

02:30 - 02:45

Groundwater Harvesting to Help Reuse
Managing Water Demands Downstream
Irrigation water for Increasing Both Food Aswan High Dam: Case Study River
and Environmental Security in Arid
Nile First Reach (Aswan  ذEsna)
Environment
Sadek, Nahla
Asghar, Muhammad Nadeem
Yasser Raslan
Ismail Farah Hirsi; Zahid Saeed
03:00 - 03:15

03:15 - 03:30

03:30 - 03:45

03:30 - 04:00

04:00 - 04:15

Chromium Removal from Aqueous
Solutions Using Carbon Nanotubes
Atieh, Muataz
Tahar Laoui; Aziah Mohamad; Suleyman
Aremu

Strategic Plans for Sugar Cane Cultivation in Upper Egypt Towards the Implementation of Rational Water Use
Abdin, Alaa E.
Shaban Salem

Reusing of Industrial Wastewater after
Bioremediation of Textile Dyes Residues
Darwesh, Osama M.
Wafaa M. Abd El-Rahim; Hassan
Moawad

Managing Groundwater: A Water and
Electricity Quota Approach
Zekri, Slim
Ali Naifer

Radiation-Induced Chemical Reduction
of Cr(VI) in Aqueous Solutions. Preliminary Study of the Removal of Heavy
Metals from Industrial Wastewater
Djouider, Fathi

Utilization of Brackish and Canal Water
for Reclamation and Crop Production
Zaka, M. A.
H. Schmeisky; N. Hussain; H. U. Rafa

04:15 - 04:30

Water Resources and Reuse in AlMadinah
Gutub, Saud A.
Abdullah S. Alghamdi

Water Conservation: Towards an Ethical
Framework
Bakhbakhi, Yousef

04:30 - 04:45

Management techniques to use saline
water for irrigation in Arab Peninsula
Hussain, Nazir
Osman Ahmad El-Sharief; Ghanim
Abdul Rehman

Water Crisis, Sustainable Use and the
Role of Education and Social Socialization
Benhlal, Mohamed

04:45 - 05:00

Grey water Treatment and Reuse for
Poverty Reduction; Financial and Economical Analysis: The case of Al Amer
Villages at Karak Governorate in Jordan
Hussein, Iyad A.J.
Shahab Al Bairouti

Water Use Ethics: A Tool for Sustainable Water Resources Management in the
Arab Region
Hefny, Magdy A.

08:00 - 09:00 Registration - Lobby
09:00 - 10:00 Keynote Talk 2 - Venue: Lecture Theatre 1

Venue: Lecture Theatre 2

Session 3A: THEME 5

Session 3B: THEME 8

Removal of Organic Pollutants from
the Industrial Wastewaters by ElectroFenton>s Oxidation
Ghoneim, Mohamed M.
M. Zidan

Rationalization of Water Consumption is
a Legitimate Request: students صexperience of Home economic College at King
Abdul Aziz University
Abdel-Wahab, Huda Galal

Venue: Lecture Theatre 1

Venue: Lecture Theater 2

Session 4A: THEME 1

Session 4B: THEME 2

10:00 - 10:15 Water Resources in Sinai Peninsula,
Egypt.
Abd allah, Gamal

Analytical Study of the Influence of
Price and Non-Price Factors in the
Rationalization of Residential Water
Consumption in Saudi Arabia
AlKahtani, Safar H.

10:15 - 10:30 Development of an early warning system
for flash floods in Wadi Watier
Abdelkhalek, A.
W. Bauwens, J. Cools, M. Al-Sammany

Application of Multicriteria Analysis
for Sustainable Management of Water
Resources in the Disi Basin  ذJordan
Al-Zuصbi, Yasin
Jarrah Al-Zu>bi; Samih Abubaker

10:30 - 10:45

Groundwater Exploration in Gifgafa
Area, Central Sinai, Egypt
Abdel-Raouf, Osama
Gamal Abdallah, Shawki Sami

Analytical Study of the Mechanisms of
the Rational Use of Household Water in
Egypt
Batisha, Ayman F.
Nadia Eshra

10:45 - 11:00

Geo-Electrical Data Analysis for
Groundwater Evaluation in an Arid Area:
A Case Study from the Lower Part of
Wadi Meifaah, Yemen
Abu-Lohom, N.
Al-Amry, A.

Effect of Pressure Management on Performance Indicators of Water Distribution Network in Tehran
Jalili, M. R.
Z. Aidi; A. Shamsai

11:00 11:30

BREAK

BREAK

Venue: Lecture Theatre 1

Venue: Lecture Theatre 2

Session 5A: THEME 1

Session 5B: THEME 3

11:30 11:45

Designing a Novel Fog-Water Conversion System by Mimicking Desert Beetle
Ahmad, Zaki
Faheemuddin Patel

Advanced Technology for Enhancing
Water Use Efficiency and Saving Water
for Rice in North Delta, Egypt
Abd El-Hafez, S. A.
A.Z. El -Bably

11:45 - 12:00

Hydrogeochemistry and Quality Assessment of Groundwater in an Arid Area: A
Case Study from the Lower Part of Wadi
Siham Basin, Tihama Coastal Plain,
Yemen
Al-Amry, Abdulmohsen S.
Naif M. Abu-Lohom

Improved Water Management for Irrigation to Rationalize the Quantity of Water
Used for Agricultural Production in the
Green Houses
Abu Sharkh, Majed Subhi
Aws Hafez Mujahd

12:00 - 12:15

UNESCO Role in Sustainable Water Re- Effect of Zeolite and Water Stress on
sources Management in the Arab Region. Barley Irrigated with Sub-surface DripAl-Weshah, Radwan
per in Hot Environment
Al-Busaidi, Ahmed
Tahei Yamamoto; Torahiko Tanigawa

BREAK
Venue: Lecture Theatre 1

Tuesday 13 October 2009

Time

8

االثنني 1430/10/23هـ

ح�سن ا�ستخدام املياه �ضرورة ملحة
ميثل �شح املوارد املائية الطبيعية يف
املناطق اجلافة من العامل حتدي ًا كبري ًا
ل�سكان تلك املناطق وللجهات امل�س�ؤولة
عن �إدارة وتخطيط موارد املياه ،فمع
تزايد �أعداد ال�سكان وارتفاع متو�سط
ا�ستهالك الفرد من املياه ،والتغريات
املناخية العاملية� ،أ�صبح حتقيق التوازن
ب�ين ال��ع��ر���ض وال��ط��ل��ب على امل��ي��اه يف
املناطق اجلافة �أمر ًا ع�سري ًا .ولعل من
�أف�ضل ال�سبل للتعاي�ش مع ندرة املوارد
د .عبداهلل بن �سعيد الغامدي
املائية يف هذه املناطق هو ح�سن �إدارة
الطلب على ه��ذه امل���وارد ال�شحيحة
وتر�شيد ا�ستعماالتها واحلد من هدرها
الناجت عن �سوء اال�ستخدام� ،أو تدين م�ستوى ال�صيانة لأنظمة نقل وتوزيع
وتخزين املياه ،مما ي�ستدعي تبني تقنيات وت�شريعات جديدة ت�ساهم يف
تر�شيد الطلب على املياه وتقنني ا�ستعماالتها .ومن هذا املنطلق ،وتر�سيخ ًا
لدور مركز �أبحاث املياه يف جامعة امللك عبد العزيز يف متابعة امل�ستجدات
ونقل وتوطني التقنيات احلديثة يف جمال عمل املركز ،كانت فكرة الدعوة
لإقامة امل�ؤمتر الدويل لرت�شيد ا�ستعماالت املياه يف املناطق اجلافة ،الذي
ح�ضي برعاية كرمية من خادم احلرمني ال�شريفني -حفظه اهلل.
و يهدف امل��ؤمت��ر �إىل مناق�شة �أح��دث الأب��ح��اث وال��درا���س��ات والتقنيات
والت�شريعات يف جمال تر�شيد املياه يف القطاعات املختلفة :املنزلية و
الزراعية وال�صناعية ،وتبادل اخلربات والتجارب الناجحة بني البلدان
املختلفة للحفاظ على الرثوات املائية الطبيعية و احلد من �إهدارها .وحدد
للم�ؤمتر ثمانية حماور رئي�سية هي )1 :م�صادر املياه يف املناطق اجلافة)2 ،
تر�شيد ا�ستعمال املياه يف املنازل واملرافق العامة )3 ،تر�شيد ا�ستعمال املياه
يف الزارعة )3 ،تر�شيد ا�ستعمال املياه يف ال�صناعة � )4إعادة ا�ستعمال املياه،
 )5التقنيات احلديثة يف الرت�شيد )6 ،اقت�صاديات تر�شيد املياه )8 ،دور
التعليم والثقافة والإعالم يف تر�شيد املياه
وقد لقي امل�ؤمتر �صدى طيبا وتفاعال كبريا من الباحثني على امل�ستويني
املحلي والعاملي منذ اليوم الأول للإعالن عن �إقامته حيث تواىل تقدمي
امل�ستخل�صات من العلماء والباحثني لي�صل عددها �إىل  268م�ستخل�صا
قدمت من  27بلدا .وخ�ضعت هذه امل�ستخل�صات للتحكيم الدقيق من قبل
املخت�صني ومت اختيار  212م�ستخل�صا تتوافق مع حماور امل�ؤمتر وتنطبق
عليها معايري اللجنة العلمية وطلب من الباحثني تقدمي الأوراق العلمية
الكاملة ليتم حتكيمها من املخت�صني ،ووقع االختيار النهائي على  113بحثا
ليتم عر�ضها ومناق�شتها يف فعاليات امل�ؤمتر ،كما مت دعوة عدد من العلماء
البارزين يف جمال هند�سة و�إدارة موارد املياه واملياه اجلوفية من الواليات
املتحدة الأمريكية و بريطانيا وكندا ليقدموا حما�ضرات رئي�سية يف امل�ؤمتر.
و �سي�شارك يف املعر�ض امل�صاحب لفعاليات امل�ؤمتر عدد من اجلهات احلكومية
وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ذات العالقة برت�شيد ا�ستعمال املياه.
ومن امل�ؤمل �أن ت�سفر اجلل�سات العلمية و حلقات النقا�ش يف م�ساعدة الباحثني
وامل�س�ؤولني يف و�ضع اال�سرتاتيجيات املنا�سبة للتعامل مع �شح املوارد املائية يف
املناطق اجلافة و حتقيق الأمن املائي ملجتمعات تلك املناطق .وختاما ونيابة
عن جميع العاملني يف اللجان املنظمة للم�ؤمتر يطيب يل �أن �أرفع خال�ص
ال�شكر والتقدير واالمتنان ملقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل
بن عبد العزيز حفظه اهلل على تف�ضله برعاية امل�ؤمتر وملقام وزارة التعليم
العايل على دعمهم كراعي ر�سمي للم�ؤمتر ،وملعايل مدير اجلامعة على
توجيهاته ال�سديدة ومتابعته الدائمة لأعمال اجلان ،ون�س�أل اهلل تعاىل
التوفيق وال�سداد للم�شاركني واللجان املنظمة.
نائب رئي�س اللجنة املنظمة
مدير مركز �أبحاث املياه

ومــــ�ضـــــة

ف��از مركز �أب��ح��اث املياه باجلامعة مبناف�سة �إع���داد الإط��ار
املرجعي للدرا�سة التف�صيلية مل�صادر املياه يف ال�سهل ال�ساحلي
الغربي للمملكة العربية ال�سعودية التي تعتزم وزارة املياه
والكهرباء القيام بها .وكانت وزارة املياه والكهرباء قد طرحت
امل�شروع يف مناف�سة دع��ت �إليها بع�ض اجلامعات ال�سعودية
واملكاتب اال�ست�شارية املتخ�ص�صة ومتت �إر�ساء املناف�سة ل�صالح
مركز �أبحاث املياه باجلامعة .ومت يوم الثالثاء � 27شعبان
1430هـ توقيع عقد امل�شروع مبكتب �سعادة وكيل وزارة املياه
للتخطيط والتطوير وبد�أ املركز يف تنفيذ امل�شروع الذي يهدف
�إىل حتديد جماالت الدرا�سات التف�صيلية الالزمة و�صياغة
الأه��داف العامة والأه��داف اخلا�صة بهذه الدرا�سات وو�ضع
الإطار املرجعي لإجرائها .

املـ ــوافــق 2009/10/12م

علينا �أن ن�سلح �أنف�سنا بثقافة تر�شيد املياه
ي ��أت��ي تنظيم م��رك��ز �أب��ح��اث املياه
بجامعة امللك عبدالعزيز للم�ؤمتر
الدويل لرت�شيد ا�ستعماالت املياه يف
املناطق اجلافة جتاوبا مع توجيهات
ورعاية خ��ادم احلرمني ال�شريفني
امل��ل��ك ع���ب���داهلل ب���ن عبدالعزيز
ي��ح��ف��ظ��ه اهلل للحملة الوطنية
لرت�شيد ا�ستعماالت املياه حيث وجه
يحفظه اهلل ب�ضرورة احلفاظ على
موارد اململكة املائية واحلر�ص التام
على هذه الرثوة الغالية .

ت�ضمن له اال�ستدامة املرجوة .

ل��ه��ذا تبنت اجل��ام��ع��ة عقد امل�ؤمتر
الدويل للإطالع على �أحدث الأبحاث
والدرا�سات والتقنيات والت�شريعات
املحلية والعاملية يف جم��ال تر�شيد
ا���س��ت��ع��م��االت امل��ي��اه يف القطاعات
املختلفة ( امل��ن��زل��ي��ة وال��زراع��ي��ة
وال�����ص��ن��اع��ي��ة ) وت���ب���ادل اخل�ب�رات
وال��ت��ج��ارب الناجحة ب�ين البلدان
د� .صالح بن عامر باجبع
املختلفة للحفاظ ع��ل��ى ال�ث�روات
املائية الطبيعية واحلد من �إهدارها ،
فقد �شاءت الإرادة الربانية �أن تكون بالدنا �ضمن
من خالل حماور متعددة لت�شمل جميع جماالت تر�شيد
املناطق ال�صحراوية �شديدة اجلفاف واحلرارة مما
ا�ستعماالت املياه من حيث  :م�صادر املياه يف املناطق
زاد من الأعباء امللقاة على قادة هذه البالد يف جمال
اجلافة  ،تر�شيد ا�ستعمال املياه يف املنازل واملرافق
توفري املياه النقية ال�صاحلة لال�ستخدام فبذلت
العامة  ،تر�شيد ا�ستعمال املياه يف الزراعة  ،تر�شيد
حكومتنا الر�شيدة الكثري يف �سبيل توفري املياه حيث
ا�ستعمال املياه يف ال�صناعة� ،إع��ادة ا�ستعمال املياه ،
�أنفقت مليارات ال��ري��االت لبناء ال�سدود و�إن�شاء
التقنيات احلديثة يف الرت�شيد  ،اقت�صاديات تر�شيد
حمطات التحلية لتوفري املاء و�إي�صاله �إىل املواطن
امل��ي��اه ،دور التعليم والثقافة والإع�ل�ام يف تر�شيد
واملقيم .
املياه  .وذلك مب�شاركة نخبة من اخلرباء واملخت�صني
والباحثني وال�شركات وامل�ؤ�س�سات املعنية برت�شيد
لذا وجب علينا �أن ن�سلح �أنف�سنا بثقافة الرت�شيد
املياه وتقنياتها احلديثة  ،لتحقيق ر�ؤية مركز �أبحاث
ونعمل على تر�سيخها  ،فهذه الثقافة �إمنا هي مفاهيم
املياه باجلامعة يف الو�صول للريادة يف جمال �أبحاث
و�سلوك وتربية يعمل بها الإن�سان عن قناعة ففي
املياه على امل�ستوى املحلي والوطني والإقليمي
حال وفرة املاء علينا ا�ستخدامه بقدر احلاجة دون
نائب مدير مركز �أبحاث املياه ورئي�س جلنة
�إ�سراف �أو هدر وعلينا اتباع طرق الرت�شيد املثلى ويف
العالقات العامة والإعالم للم�ؤمتر
حال ندرة املاء نعمل بنف�س املنهج وب�إدارة وحكمة

حمــور اقت�صاديـــات تر�شيـــد امليــــاه
�إن �شح الأمطار وقلة هطولها باململكة
وللتعامل مع امل�شكلة ب�صورة ايجابية
العربية ال�سعودية و�شبه اجلزيرة
وع��م��ل��ي��ة ف��ل��ق��د ب����د�أ ال��وع��ي البيئي
العربية والواقعة يف النطاق اجلاف
واهتمام احلكومات وقيامها باحلمالت
و���ش��ب��ه اجل���اف و�إن �إزدي�����اد التعداد
الرت�شيدية املكثفة للحفاظ على املياه
ال�����س��ك��اين باملنطقة وت��زاي��د الطلب
وا�ستخداماتها اال�ستخدام الأمثل.
على املياه لتلبية احتياجات التطور
ولقد ب��ذل املتخ�ص�صون جهودا كبرية
احل�ضاري والعمراين وال�صناعي الذي
اليجاد احللول املمكنة للحفاظ على
ت�����ش��ه��ده ال��ب�لاد ي�شكل ح��م�لا ثقيال
امل�صادر املائية وا�ستمراريتها فقاموا
وم�س�ؤولية كبرية على عاتق امل�سئولني
باجراء الدرا�سات العلمية الدقيقة
ل��ت��وف�ير امل���ي���اه ول���و ب ��أغ��ل��ى الأ���س��ع��ار
لتقييم وتقدير كميات املياه املتاحة
فاالحتياجات الزراعية متثل حوايل
با�ستخدام اح��دث التقنيات وبان�شاء
د� .سعود عبدالعزيز قطب
 %85من كمية املياه املتاحة .كما �أن
�شبكات ر�صد للأر�صاد اجلوية واملياه
النموال�صناعي ي�ستهلك كميات زائدة
ال�سطحية واجلوفية ،و�إن�شاء نظم جمع
من املياه ونواجته ال�صناعية ت�ؤدي اىل تلوث العديد من
املعلومات وحفظها يف بنوك خا�صة بها ،ومن ثم حتليلها،
امل�صادر املائية .لذا وجب العناية باملياه وا�ستخداماتها
ولكن الأم��ر يتطلب املزيد واملزيد من اجلهود وتوفري
واحل��ف��اظ عليها ب�شكل م��درو���س وم�برم��ج ومنظم من
وتبادل املعلومات بني اجلهات ذات العالقة والباحثني
خالل التقييم والقيا �س واملراقبة والبحث والتق�صي مع
ب�صورة دورية ومي�سرة مع توفري الدعم املايل ال�سخي.
االهتمام بحمالت الرت�شيد �سواء �أكانت اعالمية او من
وال بد على اجلهات املعنية بتوفري وادارة موارد املياه �أن
خالل املناهج املدر�سية وخطط وبرامج الرت�شيد للجهات
ت�ضع اخلطط اال�سرتاتيجية والربامج الكفيلة بتنمية
ذات العالقة.
وحماية املوارد املائية ،والعمل على تهيئة الكوادر الفنية
�شح املياه يف يومنا احلا�ضر م�شكلة عاملية تعني
واملهنية ،وت�أهيلها ،والرتكيز على امل��ردود االقت�صادي
يعترب ّ
�شعوب الأر�ض قاطبة ،فحتى يف الدول الغنية مب�صادرها
الع��ادة ا�ستخدام وتدوير املياه يف جم��االت الزراعة
املائية تدهورت نوعية املياه �إما ب�سبب اال�ستنزاف اجلائر
وال�صناعة ،والعمل على تقليل الفواقد من املياه يف
ملخزوناتها اجلوفية او ب�سبب �سوء ادارتها .فقلة املياه
املجاالت الزراعة واال�ستخدامات احل�ضرية ،وا�ستخدام
ال�صاحلة ي ��ؤدي �إىل تدهور يف القطاع الزراعي ينجم
�أن�سب الربامج والو�سائل الإعالمية للتوعية والإر�شاد يف
عنه جماعات وانت�شار للأوبئة والأمرا�ض .ويف تقرير
كل القطاعات.
للبنك ال��دويل حول �أزم��ة املياه العاملية وجد �أن %80
ولقد �أدركت حكومة اململكة العربية ال�سعودية �أهمية
من �أمرا�ض مواطني العامل الثالث ُت�سببها املياه امللوثة،
املو�ضوع وعنيت على مدى ال�سنوات الع�شر املا�ضية بتنفيذ
و�أن  10ماليني �شخ�ص ميوتون �سنوي ًا لل�سبب نف�سه ،و�أن
برامج تر�شيد ا�ستهالك الطاقة الكهربائية يف معظم
هناك مليار �شخ�ص يف الدول النامية ُيعانون من نق�ص
املباين احلكومية و القطاع اخلا�ص وي�أتي هذا “امل�ؤمتر
مياه ال�شرب النقية .كما �أ�شار التقرير �إىل �أنّ  80دولة
ال��دويل لرت�شيد املياه  “ 2009املنعقد يف جامعة امللك
ت�ضم  %40من �سكانه مهددة بنق�ص املياه و�أن القرن
عبدالعزيز ا�ستمرارا لتلك اجلهود املباركة وبرعاية
املقبل �سوف ي�شهد تفاقم الأزمة وت�أثريها على الزراعة
كرمية من خادم احلرمني ال�شريفني .و�سوف يتم عر�ض
وال�صناعة وال�صحة العامة .وي�شري معهد الر�صد العاملي
العديد من الأوراق العلمية يف اجلل�سات العلمي للم�ؤمتر
�إىل نق�ص امل�ساحة الزراعية املروية يف العامل بحوايل
حول اقت�صاديات الرت�شيد يف املجال الزراعي وال�صناعي
 %7خالل العقد املن�صرم ،وهكذا ي�ستهلك العامل حالي ًا
واال�ستخدامات احل�ضرية والتي �سوف يكون لها دور كبري
من الطعام �أكرث مما ُينتج ،ولوال اعتماد كثري من الدول
يف التوعية بالرت�شيد و�أهميته.
الفقرية على املخزون العاملي للحبوب ،لع ّمت فيها املجاعة،
و�إن ا�ستمرار اجلفاف يف العامل �سيجعل الأمن الغذائي
ع�ضو اللجنة العلمية
العاملي يف خطر كبري( .املرجع :للباحث عبد النا�صر نهار
كلية الهند�سة
�“ ،أزمة املياه يف الوطن العربي واحللول املمكنة”)

الأخيـــرة

امل�ؤمتر فر�صة لو�ضع حلول
مل�شكالت املياه

�أ.د /عـدنـان بن حمـزة حممـد زاهــد

مي��ث��ل ���ش��ح وع����دم ك��ف��اي��ة م����وارد امل��ي��اه
الطبيعية حت��دي � ًا حقيقيا للعديد من
البلدان يف العامل ،وبخا�صة يف املناطق
اجلافة� .إن الفجوة بني العر�ض والطلب
على املاء يف املناطق اجلافة تت�أثر كثري ًا
بالنمو ال�سكاين ،واال�ستهالك املتزايد
للماء من قِ بل ال��ف��رد ،والتغري املناخي.
وتر�شيد ا�ستعمال املياه هو املبد�أ الرئي�سي
لتنظيم الطلب على امل��اء وحفظ املوارد
الطبيعية الثمينة .وتت�شرف جامعة
امللك عبد العزيز �أن ت�ست�ضيف يف ربوعها
«امل�ؤمتر الدويل لرت�شيد ا�ستعماالت املياه
يف املناطق اجل��اف��ة» حت��ت رع��اي��ة خادم
احل��رم�ين ال�شريفني امل��ل��ك عبد اهلل بن
عبد العزيز خالل الفرتة � 14-12أكتوبر
2009م (� 25-23شوال 1430هـ).
يهدف امل�ؤمتر �إىل توفري مظلة للباحثني
والعلماء واملهند�سني والهيئات احلكومية
يف ك���ل �أن���ح���اء ال���ع���امل ل��ع��ر���ض وبحث
ومناق�شة �أح���دث الأب��ح��اث والتقنيات
يف جمال تر�شيد ا�ستعمال املياه ،لتهيئة
بيئة منا�سبة للت�شابك وتبادل الأفكار
واخلربات الناجحة يف جمال االقت�صاد يف
املاء و�إعادة ا�ستخدامه.
نيابة عن اللجنة املنظمة للم�ؤمتر ي�سرين
�أن �أرحب بكل امل�شاركني يف امل�ؤمتر متمني ًا
لهم منا�سبة مثمرة جد ًا و�إقامة طيبة ال
ُتن�سى يف جدة.
وكذلك نيابة عن اللجنة املنظمة وغريها
من جلان امل�ؤمتر ف�إين متحم�س جد ًا لأن
�أر�سل �شكرنا وعرفاننا باجلميل ل�صاحب
اجلاللة خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز ،وذلك لرعايته
الكرمية للم�ؤمتر .و�شكرنا واعرتافنا
ب��اجل��م��ي��ل مي��ت��د مل��ع��ايل ال��دك��ت��ور خالد
العنقري ،وزي��ر التعليم العايل ،لدعمه
امل�ؤمتر والأن�شطة الأخرى يف جامعة امللك
عبد العزيز .وال�شكر مو�صول �أي�ض ًا ملعايل
الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة �صادق طيب ،مدير
جامعة امللك عبد العزيز لتوجيهه الدائم
ودعمه الالحمدود خالل فرتة التح�ضري
للم�ؤمتر.
�إن العمل اجلاد والتفاين الذي قدّ مه كل
�أع�ضاء اللجان الرئي�سية والفرعية خالل
فرتة التح�ضري لهذا امل�ؤمتر م�شكور ومقدَّ ر
جداً.
و�أ�س�أل اهلل القدير �أن يقبل منا عملنا و�أن
يجعله نافع ًا لأمتنا وللإن�سانية جمعاء.
رئي�س اللجنة املنظمة
وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي

