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زيد أبو محمود للدآتور المشرقة الشمس وسام

سابقال العربى للمياه ، ووزير الموارد المائية والرى محمود أبو زيد رئيس المجلس/ اليابان الدآتور  منحت
ًا لجهودتقدير لوسام الشمس المشرقة من الدرجة األولى وذلك بجمهورية مصر العربية ، وسام الوشاح األآبر

.الموارد المائية والرى سيادته الدولية والقومية فى مجاالت

األوسمة المرموقة التى تمنحها وهو من أرفع) 1875الذى تأسس في (اليابانية  ويعتبر الوسام أقدم األوسمة
تعبر عن أشعة الشمس المشرقة التى ويرمز تصميم الوسام الى. أجنبي على مستوى العالم اليابان لمواطن

".ةأرض الشمس المشرق"بأنها  قوتها من شروق الشمس ، متمشيًا مع مفهوم اليابان الطاقة المستمدة

2010نوفمبر  5محمود أبو زيد يوم الجمعة الموافق / الدآتور  سلم جاللة إمبراطور اليابان الوسام الى معالى وقد
.بطوآيو

سوريا في للري جديدًا وزيرا

مرسوما يقضي بتسمية الدآتور جورج ملكي 2010 الرئيس السوري بشار األسد في الثالث من أآتوبر أصدر
الوطن العرب في الري والموارد المائية الذين يعتز وزيرا للري ، والدآتور جورج صومي من آبار الخبراء صومي

.التهنئة يتوجه لسيادتة بخالص العربي بعلمهم و خبرتهم والمجلس العربي للمياه

)2010 نوفمبر 5 – 4( متناقص لمورد مستدامه إدارة: المياه

فى مرآز المؤتمرات بفندق 2010نوفمبر  5 و 4للمنتدى العربى للبيئة والتنمية الذي إنعقد فى  المجلس العربى للمياه فى المؤتمر السنوى الثالث شارك
".ناقصمت إدارة مستدامة لمورد: المياه" للمنتدى حول وضع المياه العربية ، تحت عنوان جراند فى بيروت ، وتناول المؤتمر التقرير السنوى حبتور

يئات الحكومية ،إلى جانب وسائل اإلعالم واله خبراء ومراآز أبحاث وشرآات خاصة ومنظمات أهلية ، المنتدى العربى للبيئة آل ذوي العالقة بالمياة من وجمع
اني ،أمين عام المجلس ، والدآتور حمو العمر صفوت عبد الدايم ،/ ، من بينهم األستاذ الدآتور  خبيرًا 50شارك فى إعداد التقرير السنوى عن المياه  وقد

.بالمجلس ةالمحافظين و مدير البرامج الفني شارك في المؤتمر الدآتور خالد أبو زيد عضو مجلس والدآتور عابدين صالح أعضاء مجلس المحافظين ، آما

www.afedonline.org. المياة في الوطن العربي صدر عن المؤتمر مجموعة من التوصيات الهامه حول وقد

للمياه الثانى العربى المنتدى

رعاية بالقاهرة بجمهورية مصر العربية تحت 2010نوفمبر  23 – 20عقد المنتدى العربى الثانى للمياه أيام  تقرر
بة تم إعدادوبهذه المناس ،" التعايش مع ندرة المياه فى المنطقة العربية" جامعة الدول العربية ، وذلك تحت شعار

مجلس صورتها النهائية فى إجتماع ومحاور المنتدى المقترحة التى سيتم إقرارها فى نشرة أولية حول أهداف
.2010 الذى سينعقد فى شهر ديسمبر المحافظين القادم

2010 أآتوبر 6 – 3 -" والتعاون واإلبتكار المعرفة خالل من المستدام اإلزدهار"  شعار تحت السعودى والطاقة المياه منتدى

المياه ين بمنتدىالعربى للمياه آأحد المتحدثين الرسمي الموارد المائية والرى السابق ، رئيس المجلس معالى األستاذ الدآتور محمود أبو زيد ، وزير شارك
والذى آان بصدد اآتوبر ، 6 – 3أيام فى الفترة من  3وعلى مدار  استضافته مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ، والذى) SWPF( 2010والطاقة السعودى 

لدعم اإلبتكار ومبادرات أيضًا المشاريع وآفاق مستقبل مستدام ، المياه والطاقة فى المملكة العربية السعودية ، مناقشة سياسات واستراتيجيات مستقبل
المالية المائية ، واألدوات الحفاظ على الطاقة وإدارة الطلب ، إدارة الموارد التكنولوجيا ، وفرص الطاقة المتجددة والحلول ، فى هذا القطاع ، إعمال إمكانات

.وعالقات المستهلك لتطوير التكنولوجيا

ين ، وزير المياهومعالى المهندس عبد اهللا الحص الفيصل بن عبد العزيز ، أمير منطقة مكة المكرمة ، من أبرز المتحدثين بالمنتدى سمو األمير خالد وآان
لدآتور هاشم يمانىللعلوم والتكنولوجيا ، ومعالى ا محمد آل سعود ، نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز والكهرباء ، وسمو األمير الدآتور ترآى بن سعود بن

وسعادة لمياه ،الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية ا والطاقة المتجددة ، ومعالى الدآتور فهيد بن فهد ، رئيس مدينة الملك عبد اهللا للطاقة الذرية
.الوطنية لشرآة المياه المهندس لؤى المسلم ، الرئيس التنفيذى

2010 سبتمبر 26 - خطوطها على السفر فى تسهيالت تقدم للطيران مصر

ول السادة أعضاءوشرآة مصر للطيران يتم بمقتضاها حص توقيع إتفاقية تفاهم بين المجلس العربى للمياه تم
جلسأو المشارآون فى المؤتمرات التى ينظمها الم المجلس المسافرون على خطوط الشرآة في مهام رسمية

.المذآرة التوقيع على تخفيضات فى أجور السفر ، ويتم العمل بها من تاريخ على



)2012 فرنسا – مرسيليا( للمياه السادس العالمى للمنتدى والتحضير باإلعداد المختصة العربية للجنة الثانى اإلجتماع

2010 )سبتمبر 20 – 19(المياه العرب  مجلس وزراء –األمانة العامة 

إنعقاده في  لمياه المقرروالتحضير للمنتدى العالمى السادس ل اإلجتماع الثانى للجنة العربية المختصة باإلعداد بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية عقد
.2010سبتمبر  20 – 19يومى  وعلى مدار 2012مرسيليا بفرنسا عام 

مواضيع التى تهم بشأن الترآيز على بعض ال اللجنة المنظمة للمنتدى ، وتم اإلتفاق على توصيات وقد درست اللجنة المحاور الرئيسية المقترحة من هذا
 اه ، والشبكة العربيةالزراعية والمجلس العربى للمي اللجنة بدعوة آل من المنظمة العربية للتنمية آما أوصت. العربية ، وأسلوب المشارآة فى المنتدى الدول

العالمى  رية للمنتدىللمياه المشترآة فى اإلجتماعات التحضي الدولى للزراعة المحلية واألآاديمية العربية للبيئة وجمعية مرافق المياه العربية ، والمرآز
وجهات  والعمل على أن يتضمن جدول أعمال المنتدى 2011 المقرر عقده بالعاصمة الفرنسية باريس شهر يناير السادس للمياه ، وخاصة اإلجتماع القادم

 .النظر العربية المتفق عليها

بالمغرب السادس المحافظين مجلس إجتماع

من  لمغرب فى الفترة، األمين العام ، بزيارة قصيرة ل العربى للمياه ، واألستاذ الدآتور صفوت عبد الدايم األستاذ الدآتور محمود أبو زيد ، رئيس المجلس قام
 حاك ، أمين عاموالبيئة ، ومعالى الدآتور ادريس الض الكبير زهود ، آاتب الدولة المكلف بملف المياه بدعوة من معالى المهندس عبد 2010أغسطس  17 – 15

م مناقشة للمجلس والمهتمة بشئونه ، حيث ت العربية ، بإعتبار المغرب أحد الدول المؤسسة الحكومة المغربية ، وعضو المجلس عن آبار الشخصيات
اية شهر القادم فى المغرب ، فى نه اإلتفاق على دعوة مجلس المحافظين لعقد اجتماعه العمل بالمجلس ودور المغرب فى تطويره ، آما تم مستقبل
.الحالى من العام) أول آانون(ديسمبر 

والعشرين الحادى القرن فى واألفريقية العربية المياه

/ لألستاذ الدآتور  "العربية واألفريقية فى القرن الحادى والعشرين المياه"حديثًا آتاب باللغة العربية بعنوان  صدر
رفى لمجلس األسبق ، والرئيس الش العربى للمياه ، وزير الموارد المائية والرى محمود أبو زيد ، رئيس المجلس

ن طريق والنشر ، ويمكن شراء الكتاب ع صادر عن دار نشر مؤسسة الطوبجى للتجارة والطباعة المياه العالمى ،
awc@arabwatercouncil.org. المجلس العربى للمياه سكرتارية

 

للمياه العربي المجلس
مصر العربية جمهورية, القاهرة, مدينة نصر, الدائم، الحي السادس شارع المخيم 9 :العنوان

+2 02 2402 3253 - 2402 3276 :رقم الهاتف
 +2 02 2260 0218 :رقم الفاآس

www.arabwatercouncil.org :االلكترونى الموقع
awc@arabwatercouncil.org :البريد االلكترونى
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