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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 09/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المياهعنوان عدادات وافدون..مراقبو

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالجمعة09/09/143925/05/2018 وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة الخبر)ذات جهة

اليومالمصدر المرشدالكاتب16415العددجريدة الرحمن عبد

الصفحة اليومموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

المياه عدادات  وافدون..مراقبو

 
 

المرشد:بقلم الرحمن  عبد

ن م القرب ب ول يتج الً رج د أج ي ب وإذ عة التاس اعة الس د عن ام األي د أح باح ص ي منزل ن م ت خرج
دك؟ عن اذا م ألته وس ه من القرب ب ت فتوقف داد الع ى عل يضعه طويل أنبوب وبيده المنازل مياه عدادات
من االستهالك تسجيل ه عمل أن ه من وفهمت اه٬ المي ب مراق ني إن العربية الدول إحدى بلهجة فأجابني

هناك لتفريغها للشركة بها الذهاب ثم ومن يديه بين يحمله الذي الجهاز  .خالل
 

تقدام الس نضطر حتى دة معق ة عملي وليست بها للقيام وافدا تحتاج ال العملية هذه ان استغرابي مصدر
ويسجل ا إلكتروني رأ يق و وه داد الع ى عل تمرره جهاز األمر في ما كل الوطن٬ ابن بدل يؤديها أجنبي
د وتحدي ا تفريغه المختصون ى يتول ث حي للشركة دادات الع ارئ ق ا به ذهب ي ذلك وبعد البيانات جميع

المستحقة  .المبالغ
 

اصدقه م ول ة المهم ذه ه ى يتول سعودي غير شخصا شاهد أنه سنة قبل أبلغني الجيران احد أن أتذكر
يتجاوز لمؤهل حتى اج تحت ال تي ال ة المهم ذه ه سهولة بسبب األمر عليه التبس ربما نفسي في وقلت
ة الجه دى ل ديال تع اج يحت ًال خل اك هن أن ب ت أيقن ي بنفس اهدت ش أن د بع ن ولك طة المتوس اءة الكف

المياه شركة أم المياه وزارة سواء األمر هذ عن  .المسؤولة
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الـ تتجاوز بطالة المملكة%11لدينا رؤية أن ى2030كما إل ة البطال تقليص ضرورة ى عل اكدت
من خبرات%6أقل اج تحت ال تي ال الوظائف وطين ت دون ب ك ذل ق تحقي ن يمك وال ة قليل ترة ف خالل

ي تأت م ث ن وم ير كث ا وغيره دوبين والمن والمشرفين ائعين الب وظائف ل مث ى٬ أول كمرحلة متخصصة
ول أط ًا وقت ي٬ رأي ي ف اج٬ تحت تي وال ن والمهنيي ن الفنيي ائف وظ ى عل ز ترك تي ال ة الثاني ة المرحل
أن ن يمك ال بأعم دين الواف ف تكلي خالل من ات الجه بعض اعس تق ظل ي ف ولكن توطينها٬ لنستطيع

المحددة المدد في للتوطين المطلوبة النسب تحقيق يمكن ال المواطن بها  .يقوم
 

وجوده أحد يالحظ ال حتى مقصودًا لي يبدو التاسعة الساعة بعد الوقت هذا في العدادات قارئ حضور
خطأ وجوده أن درك ت ه عن المسؤولة ة الجه أن د يؤك مما أحد به يشعر ولن أعمالهم في الجميع حيث

الحديث يريد ال وكأنه االرتباك عليه بدا حيث معه تحدثت عندما ذلك لمست  .وقد
 

ذه ه ل مث ي ف واطن الم تعيين على الحرص أهمها ومن البلد تجاه الوطنية المسؤولية نستشعر أن يجب
حصرنا و ل ا أنن ا كم الكثير٬ إليها لتقدم النوعية هذه بمثل شواغر عن اإلعالن تم لو وأعتقد الوظائف٬
تفاد اس نى بمع عوائلهم الي وبالت السعوديين ن م ات المئ ن تعيي الستطعنا المملكة مستوى على أعدادها

غيرهم من بها أحق هم مواقع في وبناتنا أبنائنا من  .اآلالف
 

ي الت القطاعات ة وبقي اني المب بي ومراق اء الكهرب دادات ع ى عل ق ينطب اه المي عدادات على ينطبق ما
بالسعودة الخاص القطاع ب نطال أن يمكن وال بالتوطين غيرها من أولى فهي الحكومية الصبغة تأخذ

بالوافدين مليئا زال ما الحكومي  .والقطاع
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 09/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالمملكةعنوان البيئي العمل تاريخ من ياليل:صفحة أطولك ما الصحي الصرف

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالجمعة09/09/143925/05/2018 وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة الخبر)ذات جهة

الجزيرةالمصدر السنانيالكاتب16675العددجريدة احمد

الصفحة الجزيرةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

بالمملكة البيئي العمل تاريخ من ياليل:صفحة أطولك ما الصحي الصرف

 

 

السناني.د حمد بن عبدهللا بن  أحمد

عام بصحة1407في متخصص واطن كم ام البس دهللا عب يزة عن ة بلدي رئيس ل اً خطاب كتبُت هجرية
ي ف اء الفيح حي ي ف ازل من ة ثالث إلى الواصلة المياه من عينات تحليل نتائج عن أبلغه البيئة٬ وحماية

ات للخزان ولها وص ل قب يزة عن ة الشيخ(مدين نزل وم ق المطل راهيم إب نزل وم ناني الس دهللا عب نزل م
ليم الس د الحم د محم ت الوق ك ذل ي ف يزة عن ير أم عم واألخير هللا رحمهم ليم الس دهللا ليم«عب س و »أب

هللا بالرياض)حفظه ة البلدي الشؤون وزارة ب ة البيئ لصحة ة العام اإلدارة برات مخت ي ف التحليل وتم ٬
بإشراف ل التحلي م وت للشرب٬ صالحة غير وأنها وكيميائًيا جرثوميًا المياه تلوث التحاليل أكدت حيث

ه حين ي ف م النعي أحمد ونائبه البيئة صحة عام مدير العيسى محمد إجراء..األستاذ وزارة ال ذ تتخ م ول
عنيزة بلدية رئيس إلى كتبت ولذلك أخرى٬ وزارة في أعمل أنني بحجة التحليل نتائج حول  .رسميًا

 

في(• القصيم ة منطق ي ف الصحي والصرف اه المي مصلحة عام دير م ى إل ا موجًه ال مق نشرُت ثم
ي ف اض الري دة يزة1407-6-13جري عن اء وأحي ة خاص يزة بعن اء الفيح ي ح اه مي وث تل ول ح

ال المق عنوان وكان المذكور التحليل نتائج فيه وكتبًت عامة٬ وث(والقصيم تل ع لمن للمجاري ة األولوي
القصيم منطقة في اآلبار المقال)مياه محتوى يلخص والعنوان ٬. 

 

ن الحي ك ذل ي ف القصيم ة منطق ي ف والمجاري المياه مصلحة عام مدير البالع صالح األستاذ عليه ورد
بتاريخ الجريدة ا1407-7-25بنفس بإنهائه د ووع اء األحي داخل المياه آبار بمشكلة فيه واعترف

ة أهمي د وأك الكلور٬ ب المياه وتعقيم بالمنطقة المياه آلبار شاملة تحاليل برامج عملوا وأنهم سنتين خالل
ل ك ات الخزان ف السبب6تنظي أن م يعل ال ا وربم ذكر ي م ول ا٬ لنظافته مانًا ض ات المخلف ن م هر أش
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ي وف ار اآلب ي ف رب الش اه مي ع م ارات البي ي ف حي الص رف الص اه مي الط اخت و ه وث للتل رئيس ال
الصرف اه مي معالجة ومحطات بكات لش مستقبلية مشاريع أي عن شيئًا يذكر ولم المنزلية٬ الخزانات

صيانة.الصحي فريق مقالي نشر يوم في مشكورًا وأرسل للمشكلة والجذري المطلوب الحل هو وهذا
تبعد التي البئر و40إلى اء بالفيح الوالد بيت عن أنابيب10متًرا ير تغي م وت ت بي رب أق عن ار أمت

الموقع وصيانة تنظيف وتم القديمة  )...البئر
 

والدي• يمرض أن هللا هللا-قدر ة-رحمه قليل بأشهر الموضوع نشر بعد الهضمي الجهاز بسرطان
الجمعة يوم في المحرم21وتوفي شهر م1409من ت ث حي المرض٬ تشخيص من واحدة سنة بعد

ة جراحي ات عملي اك هن ه ل ت وأجري اض بالري العسكري فى المستش م ث دة بري ي تخصص ي ف ده ترقي
كثيًرا اآلالم من وعانى منه يستفد لم أشهر عدة مدى على كيماوي لعالج وخضع  ...لالستئصال

 

في أعلم وهللا الملوثة للمياه ضحية كان بأنه نشر1417محرم11وأجزم من سنوات عشر بعد أي
د أحم األخ م بقل ا تحقيقً رة الجزي دة جري رت نش الصحي رف الص اه المي لحة مص ووعد األول الي مق

وان بعن وب د(المحب تؤك يم بالقص اه المي لحة مص بر مخت ل ر:تحالي وغي ة ملوث يزة عن دارس م اه مي
للشرب كيميائيًا أن).صالحة و11وذكر ا كيميائيً ة ملوث دارس م اه مي ة ا7عين جرثومًي ة ملوث ا منه

ي الت وهي الفيحاء بحي االبتدائية عفان بن عثمان مدرسة مياه هذه وأحد للشرب٬ صالحة وغير أيًضا
من أقل وتبعد سنوات رائد األصغر أخي بها هللا300درس رحمه الوالد منزل عن  .متر

 

وان• بعن أعاله ق التحقي ى عل ا تعليًق مفصالً علميًا مقاالً الصحي((كتبت والصرف اه المي :مصالح
التلوث من المياه شبكات حماية في))مطلوب الجزيرة جريدة أول10في ه1417ربيع في أشرت

قبل المنشور السابق مقالي وقلت10إلى نتين٬ س خالل المشكلة بإنهاء الرسمي والوعد سنوات عشر
دن م ي ف اء األحي ع جمي ى إل الصحي الصرف بكة ش إيصال سرعة هي تتخذ أن يجب خطوة أهم إن

المملكة  .وقرى
 

ه• التوجي ه حين ي ف ة للبيئ ة الوزاري ة اللجن س رئي دالعزيز عب ن ب سلطان ير األم سمو ه في وناشدت
األخرى٬ وث التل ومصادر الصحي الصرف بمياه المملكة مدن في الشرب مياه لتلوث شاملة بدراسة
ات ومحافظ دن م ل ك ي ف حي الص رف الص اه مي ة معالج ات ومحط بكات ش اريع مش ذ بتنفي ت وطالب
دة جري نشرت دن للم ة التحتي ة والبني والبيئة اإلنسان لصحة حماية عاجلة أولوية ذلك وإعطاء المملكة

ي ف رة ة1417-5-15الجزي البلدي ؤون الش وزارة ب الم واإلع ة العام ات العالق إدارة ن م ردًا
ام وأرق ات معلوم ه في ن يك م ول الوقت ذلك في الصحي والصرف المياه مصالح بها المرتبطة والقروية

الصحي الصرف معالجة ومحطات شبكات ومشاريع المياه جودة دراسات  .عن
 

بعنوان• مقال ة((نشرت المملك دن م ي ف والسائلة الصلبة النفايات مشكالت بعض لحل ))اقتراحات
عدد في الجزيرة بجريدة والمجتمع البيئة زاويتي أولوية1418محرم1في إعطاء أهمية فيه أكدت

الصحي الصرف وشبكات محطات مشاريع وإقرار لدراسة األمطار«قصوى اه مي ألن»وتصريف
ر الكثي تقبًال ومس ا حالًي تسبب تي ال والعمرانية والصحية البيئية المشكالت من عدد لحل ضروري ذلك

التنمية وخطط الوطني االقتصاد مكتسبات عن كثيًرا تزيد واألمراض والتكاليف األضرار  .من
 

اريخ• بت ة والقروي ة البلدي ؤون الش وزارة ن م ويالً ط رًدا رة الجزي رت ان1418-3-20نش وك
ر ذك ه ولكن ددة٬ مح اريع مش أو ام أرق أو إحصاءات ى عل يحتوي ال الوزارة لنشاطات إنشائًيا عرًضا

الصحي للصرف الوطنية اإلستراتيجية بإعداد قامت الفنية للشؤون الوزارة وكالة  .إلخ...أن
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عام في ام1439نحن ع ذ من اه للمي وزارة اء إنش ن م الرغم وب ة1422للهجرة الدول وتخصيص
الصحي والصرف المياه لمشاريع مليارات عام-الكريمة رفع من أول أيًضا كنت اقتراًحا1417وقد

ار كب ى وإل الشورى س مجل ى إل دة واح وزارة ي ف الصحي والصرف بالمياه المختصة األجهزة لدمج
دن-المسؤولين م اء أحي بعض في المجاري وتطفح الشرب مياه تلوث البالوعات مياه زالت ما أنه إال

ة حنيف وادي ل مث ة الجميل ة األودي ي ف ب وتص بالصهاريج ات البالوع اه مي ل تنق ت زال ا وم ة٬ المملك
ة وجميل ة نظيف ت كان تي ال الشواطئ ي وف دن الم وحول داخل منتنة وبحيرات حفر وفي الرمة ووادي
ة دولي ارير تق بحسب ا تلوثً العالم وشواطئ مدن أكثر من البيئية اإلدارة وفشل الفساد بسبب وأصبحت
ول يق ر األحم للبحر عروس من بدالً عجوًزا جدة وأصبحت اإلنسان الستهالك صالحة غير وأسماكها

في السدحان طاش«الممثل ما  .»طاش
 

ليل يا أطولك ما معي  ردد

بقية وللمقال وسلم وصحبه آله وعلى محمد نبينا على هللا وصلى وأكرم أعلم  ...وهللا
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 09/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر فيعنوان الزراعي للتسويق تعاونية جمعية عسير"شعف"إنشاء

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالجمعة09/09/143925/05/2018 عامةتصنيف ومؤشرات الخبرتقارير جهة

السعوديةالمصدر االنباء الكاتب0العددوكالة

الصفحة السعوديةموقعاسم االنباء الصفحةوكالة 0رقم

في الزراعي للتسويق تعاونية جمعية  عسير"شعف"إنشاء

 

 واس-أبها
وزارة رع وف ا بأبه ة االجتماعي ة التنمي ز مرك ع م اون بالتع ٬ ة بالمملك التعاونية الجمعيات مجلس نظم
ة الزراعي ة التعاوني ة للجمعي ا تأسيس اء لق س٬ أم اء مس ير عس ة منطق ي ف ة والزراع اه والمي ة البيئ

بمركز من"الشعف"التسويقية وعدد الزراعيين والمسوقين المزارعين بحضور عسير لمنطقة التابع
 .المهتمين

 
يحرص س المجل أن كدمان٬ سعيد بن عبدهللا الدكتور التعاونية الجمعيات إدارة مجلس رئيس وأوضح
ن بي ات والبيان ات المعلوم ادل تب ٬وتسهيل المجاالت ف مختل ي ف ة تعاوني ات جمعي إنشاء تشجيع على
وتشجيع اوني٬ التع القطاع لتنمية التعاونية للجمعيات االستثمارية الفرص وتوفير التعاونية٬ الجمعيات
داخل اوني التع ل العم ة ثقاف ونشر ه٬ مع والتفاعل اوني التع ل العم دعم على والخاص العام القطاعين

التعاونية بالجمعيات للعاملين والتأهيلية التدريبية البرامج إقامة على والتشجيع  .المجتمع٬
 

ومنظمات ة التعاوني ات الجمعي ع م ة حقيقي شراكة اء بن حول تتمحور س المجل الة رس أن ى إل وأشار
ى عل ة المبني ة التعاوني ات والفعالي ات الترتيب ن م ة حزم ني تب خالل من ة العالق ذات دني الم ع المجتم
ي والفن التنظيمي دعم ال واع أن ديم تق زز يع ا بم ة التعاوني ة العالمي الممارسات وأفضل التجارب أحدث
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وتنميته ونشره التعاوني العمل ثقافة ترسيخ أجل من المملكة في للتعاونيات واالستشاري  .والبحثي

● 
● 

● 
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 09/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر المصريةعنوان الزراعية للحاصالت المستوردة الدول تتصدر المملكة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالجمعة09/09/143925/05/2018 عامةتصنيف ومؤشرات الخبرتقارير جهة

البالدالمصدر الكاتب22411العددجريدة

الصفحة البالدموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

المصرية الزراعية للحاصالت المستوردة الدول تتصدر  المملكة

 

 

خالل الزراعية المصرية للصادارت اإلجمالية القيمة سبتمبر7بلغت شهر من إلى2017أشهر
مارس بنسبة1.34نحو2018شهر بارتفاع دوالر عام%2مليار من الفترة بذات مقارنة

2016/2017. 
ة العربي ة المملك أن وم الي ه ل ان بي ي ف ة الزراعي الت للحاص ري المص ديري التص س المجل ف وكش
ت بلغ ة إجمالي ة بقيم ترة الف الل خ ة الزراعي الت للحاص توردة المس دول ال ة قائم درت تص عودية الس

ة224 بقيم يا روس تلتها دوالر ة216مليون بقيم المتحدة ة العربي ارات اإلم ة دول م ث دوالر ون ملي
دوالر73  مليون

 

الل خ درة المص ات الكمي اع ارتف ى إل يرا غ7مش لتبل هر ل2.58أش مقاب ن ط ون 2.29ملي
بنسبة بارتفاع طن  %.13مليون
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 09/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر النعمعنوان فائض على للمحافظة وعطاءاتها إنجازاتها تواصل النعمة حفظ جمعية

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالجمعة09/09/143925/05/2018 عامةتصنيف ومؤشرات الخبرتقارير جهة

الرياضالمصدر الكاتب18232العددجريدة

الصفحة الرياضموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

فائض على للمحافظة وعطاءاتها إنجازاتها تواصل النعمة حفظ جمعية
 النعم

 

السكران–الرياض  راشد

المحافظة ي ف يرة الكب ا وعطاءاته ا إنجازاته مواصلة ي ف اض الري ة بمنطق ة النعم حفظ جمعية تسعى
ة البيئ صحة ى عل اً وحفاظ للمحتاجين٬ وتقديمها والعامة الخاصة المناسبات في النعم من الفائض على

االستهالك لترشيد المجتمع أفراد بين الوعي  .ونشر

يحقق ا بم ة النعم ائض ف الج تع تي ال ة المنظوم ن م جزءًا تكون أن ب طموحة ة ورؤي ة الجمعي وتحمل
ة ثقاف وترسيخ تهدفة٬ المس ات الفئ كرامة تحفظ واحترافية علمية بطريقة البيئة صحة ويعزز استدامتها
وضمان النعمة احترام أهمية على والتأكيد الغذائية٬ المواد من اليومي االستهالك وترشيد التبذير عدم

اآلدمي لالستهالك الصالحة بقاياها من االستفادة خالل من تصريفها وسهولة األطعمة  .حفظ
 

وث والبح ة التدريبي دورات وال الم اإلع ائل وس بر ع ة التوعي الل خ ن م ا رؤيته ق لتحقي عى تس ا كم
ذات المؤسسات مع الناجحة الشراكات وإقامة التوعوية والمعارض والمؤتمرات والندوات والدراسات
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المتاحة اإلمكانات وفق  .العالقة
 

وتعاضد  تكافل

ر األمي الملكي السمو صاحب إشهارها ل حف رعى تي ال اض الري ة بمنطق ة النعم ظ حف ة جمعي تتطلع
ة الخيري للجمعيات األعلى التنسيقي المجلس رئيس الرياض منطقة أمير عبدالعزيز بن بندر بن فيصل
واإلسراف ا٬ بالدن ي ف م النع اثر تك ظل ي ف النعمة ظ حف هم في ع المجتم لمشاركة اض الري ة بمنطق
ا م و وه ة٬ للنعم ة الماس ة والحاج ة الفاق ن م اني تع دول ل ب أسراً اك هن أن ن حي في البغيض والتبذير
دارس للم ارات بزي ة الجمعي وم تق كما والتعاضد٬ التكافل إلى يدعو الذي الحنيف ديننا تعاليم مع يتنافى

لمحتاجيها منها الفائض إيصال وطرق وحفظها النعم حفظ بكيفية وتثقيفهم الطلبة  .لتوعية
 

ة الجمعي داف أه ن ارات:وم واالستش ات المعلوم ديم وتق تهالك االس يد ترش رق بط ع المجتم ة توعي
ورؤيتها الجمعية أهداف يحقق بما والتوعوية اإلعالمية الوسائل كافة واستخدام له٬  .الضرورية

 

المجاالت كل في النعمة بحفظ التوعية إطار واقتصادياً(وتوسيع وصحيا٬ً دى)اجتماعيا٬ً ل والسعي ٬
اندة للمس افة إض ا٬ أدواته ر وتطوي ة النعم ظ بحف ة العالق ذات ة األنظم دار إلص ة المختص ات الجه
ة النظامي راءات اإلج ق وف اً وعالمي اً محلي ة النعم ظ بحف ة العالق ذات ات الهيئ ع م يق والتنس اون والتع

النعمة بحفظ العالقة ذات المؤسسات مع ناجحة شراكة نحو والسعي  .المتبعة٬
 

اإلدارة س مجل رئيس العودة العزيز عبد بن عودة قال جهته ذي:من ال ف الحني ا دينن م قي ن م اً انطالق
ا وإكرامه م النع ة كاف ظ وحف والمشرب المأكل ي ف اإلسراف وعدم شيء كل ي ف الوسطية ى عل حث
أخذت وقد الغذائي٬ الهدر من والتقليل الحيوية مواردنا على المحافظة الواجب من فإنه لدوامها٬ رجاء
صحي بشكل وتغليفه وجمعه الطعام من الفائض على الحفاظ مسؤولية عاتقها على النعمة حفظ جمعية

لمستحقيه وإيصاله  .نظيف
 

وعدم:وأضاف عليها الحفاظ يجب التي الطعام نعمة البشر٬ على بها هللا أنعم التي العظيمة النعم ومن
لم وس ه علي هللا صلى قال حيث عليها٬ هللا وشكر ائع(اإلسراف ج اره وج يشبع ذي ال ؤمن الم س ٬)لي
تعالى قال بالشكر إال يكون ال وزيادتها النعم دوام أن ئِن{:كما َولَ ْم كُ ِزيَدنَّ ألَ ْم َكْرتُ شَ ئِن لَ ْم كُ َربُّ َن ذَّ أَ تَ ْذ َوإِ

لََشِديٌد َعَذابِي إِنَّ ْم إبراهيم)7(}َكَفْرتُ  .سورة
 

ال ا:وق بالدن ي ف م النع اثر تك ظل في ة النعم ظ حف هم ع المجتم يشاركها أن ى إل ع تتطل ة الجمعي أن
ة٬ للنعم ة الماس ة والحاج ة الفاق من تعاني دول بل أسراً هناك أن حين في البغيض والتبذير واإلسراف

الحديث ي وف والتعاضد التكافل إلى يدعو الذي الحنيف ديننا تعاليم مع يتنافى ما ه(وهو مع ان ك ومن
له زاد ال من على به فليعد زاد من  ).فضل

 

الفائض  معالجة

ى عل المناسبات ي ف اهي التب اهر مظ في ادي التم من اض الري ة بمنطق ة النعم ظ حف ة جمعي وحذرت
ت وقال ة٬ النعم ى عل المحافظة ادئ لمب امية الس م القي اب من:حس ير الكث ه في اج تحت ذي ال ت الوق ي ف

رى ن والحاجة؛ ر والفق والحسرة الجوع يعانون وهم وينامون يجدونها٬ وال عيش لقمة واألفراد األسر
ي ف تُرمى بات والمناس الت والحف األعراس ي ف ل األك وبقايا األطعمة من األطنان آالف بل مئات؛ أن

 ".القمامة
 

لدعم تدامتها اس ق يحق ا بم ة؛ النعم ائض ف الج تع تي ال ة المنظوم ن م جزءًا تكون أن ة الجمعي دف وته
تهدفة٬ المس ات الفئ ة كرام ظ تحف ة٬ واحترافي ة علمي ة بطريق ة البيئ صحة ويعزز والمحتاجين٬ الفقراء
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عمل ويخضع المجتمعي٬ ل التكاف ى إل والوصول ام٬ الطع من يتبقى مما االستفادة ثقافة لنشر والسعي
مستويات ى أعل ى إل للوصول ذاء الغ وسالمة بصحة ق يتعل ا فيم خصوصًا دقيق ال لإلشراف الجمعية
ي ف المدروسة األسس اة مراع ى عل العمل خالل من بالبيئة٬ تضر التي للممارسات والتصدي الجودة

المحتاجين إشباع يضمن بما الغذاء وتغليف وتعبئة فرز  ".عملية
 

در٬ اله ن م ة النعم ظ لحف األساليب بأفضل المجتمع وتوعية إرشاد طرق في الرقي على تعمل أنها كما
ن م اليومي االستهالك وترشيد التبذير عدم ثقافة وترسيخ الضرورية٬ والمعلومات االستشارات وتقديم
خالل من تصريفها وسهولة األطعمة حفظ وضمان النعمة احترام أهمية على والتأكيد الغذائية٬ المواد

اآلدمي لالستهالك الصالحة بقاياها من  .االستفادة
 

ام الطع ع وتوزي يومي٬ بشكل اض الري ي ف والحفالت المناسبات لتغطية النعمة حفظ جمعية تسعى كما
سكنهم مواقع في والعمالة األسر من خصوصاً المحتاجين؛ على  .الزائد

 

 

بالبيئة  اإلضرار

ام الطع ائض ف ل لتحوي ة النعم ظ لحف مصنعا تنفيذ الرياض بمنطقة النعمة حفظ جمعية مشروعات ومن
ا دينن م قي ن م اً انطالق أتي ت روع المش رة وفك وأعالف٬ مدة أس ى إل ي اآلدم تهالك لالس الح الص ير غ
ظ وحف والمشرب ل المأك ي ف االسراف وعدم شيء كل في واالعتدال الوسطية على حث الذي الحنيف

تعالى لقوله واستشعارًا لدوامها٬ رجاًء وإكرامها النعم (كافة ْم: كُ َدنَّ ِزي َألَ ْم َكْرتُ شَ ن ئِ لَ ْم كُ َربُّ َن ذَّ أَ تَ ْذ ِ ?َوإ
َشِديٌد لَ َعَذابِي إِنَّ ْم َكَفْرتُ ئِن الغذائي)َولَ الهدر من والتقليل الحيوية مواردنا على وحفاظاً ٬. 

 

ام الطع ن م ائض الف ى عل اظ الحف مسؤولية عاتقها على الرياض بمنطقة النعمة حفظ جمعية أخذت وقد
مستحقيه الى وإيصاله نظيف صحي بشكل وتغليفه  .وجمعه

 

من أكثر أن اإلحصائيات ويذهب%80وتفيد اآلدمي لالستهالك صالح غير يكون الفائض هذا من
تصنيعها ادة بإع ا منه تفادة االس ن يمك تي ال وارد للم وهدراً للبيئة ضرراً يسبب مما النفايات مكّب إلى
مساحتها أرض ة للجمعي خُصصت د وق ات للنب عضوياً سماداً أو ات للحيوان أعالف ى إل (وتحويلها
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ق)9000 لتحقي ل متكام مصنع إلنشاء صناعي ترخيص إصدار وتم الصناعية٬ الخرج بمدينة متر
الهدف  .هذا

 

المشروع أهداف م:ومن النع ترام واح اآلدمي٬ لالستخدام الصالح ير غ الطعام فائض على المحافظة
ل األمث تثمار واالس ة٬ الغذائي ات للمخلف البة الس اآلثار من والحد البيئة على والحفاظ للمنعم٬ الشكر من
ذ تنفي ي ف هم يس ة للجمعي الي م د عائ ق وتحقي ع٬ للمجتم دة مفي ات مخرج ق تحقي ي ف درة المه وارد للم

أهدافها وتحقيق  .برامجها
 

ام قي ضرورة ى عل د التأكي ة الجمعي سعت د فق البيئة على األطعمة بمخلفات والتأثير الهدر لعدم وسعيا
ر الحص ال ال المث بيل س ى عل ا منه ة٬ الغذائي ات المخلف ة كمي ض لخف ة عملي وات خط دة بع ع :المجتم
راد٬ األف ة حاج ن ع دة المائ ى عل دم المق ام الطع ات كمي د تزي وأال بة مناس ات بكمي ام الطع ير تحض
وضرورة ام٬ الطع در له ا تجنب ا٬ تجفيفه أو ا تخزينه أو دها بتجمي ة الغذائي ات الوجب ظ لحف ط والتخطي
دة م اء انته بب بس ة األطعم ي رم م اليت تى ح ة الغذائي واد الم الحية ص اء انته واريخ ت ى عل رف التع
ضرورية٬ غير ياء أش يتبضع المشتري ل يجع فهذا جائع٬ والشخص التسوق عدم وكذلك صالحيتها٬
خصوصا ام الطع ار اختي د عن ه في الغ مب بشكل بات المناس أو الت الحف في الطعام أطباق ملء وتجنب

الطعام لهدر تجنبا المفتوحة البوفيهات  .من
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 09/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر فسح«عنوان المهدرة»منصة الساعات ماليين وتوفر البضائع لفسح وآمنة سريعة منظومة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالجمعة09/09/143925/05/2018 عامةتصنيف ومؤشرات الخبرتقارير جهة

الرياضالمصدر الكاتب18232العددجريدة

الصفحة الرياضموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

فسح« ماليين»منصة وتوفر البضائع لفسح وآمنة سريعة منظومة
المهدرة  الساعات

 
الرياض غرفة في فسح بمنصة التعريف  ورشة

 "الرياض"-الرياض

تيراد لالس ة الوطني ة المنظوم أن افر الظ د خال اض الري ة بغرف ي الجمرك ص التخلي ة لجن س رئي د أك
فسح"والتصدير وستحقق"منصة ة٬ بالمملك والصادرات واردات ال فسح نظام ي ف ة نوعي ة نقل ل تمث

إن ال وق ة٬ التقليدي الفسح إجراءات ي ف درة المه الساعات ن ماليي ر يوف الفسح زمن في كبيرة سرعة
مع اون بالتع يتم س اً إلكتروني سيطبق ذي ال المنصة ام22تنفيذ الع أواخر ة العالق ذات ة حكومي جهة

 .2018الجاري
 

ع م اون بالتع بالغرفة التجارية اللجنة نظمتها التي فسح بمنصة التعريف ورشة افتتاح في الظافر وقال
ًا إلكتروني ات المعلوم لتبادل السعودية ادل"الشركة ود"تب جه ستعزز المنصة إن اء األربع امس وم ي

ة رؤي ادرات مب كإحدى عالمي٬ لوجستي مركز إلى المملكة ي2030تحويل الوطن التحول امج وبرن
2020. 

 

شركة ل ممث تحدث جانبه ادل"من اء"تب لبن دف ته ا أنه فأوضح المنصة خدمات عن دي البري د رائ
ن م عة واس ة مجموع ديم تق الل خ ن م ن٬ آم كل بش ا إلكتروني ات البيان ادل لتب ة ومتكامل دة موح ذة ناف
والتصدير تيراد االس ات بعملي ة العالق ذوي واألطراف ات الجه ع لجمي ة المتكامل اإللكترونية الخدمات
ة ثق ز وتعزي ة الجمركي ذ المناف بر ع البضائع فسح ات عملي وتسريع لتسهيل ركيين٬ الجم والمخلصين
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بالمملكة الفسح بمنظومة الدوليين  .المستثمرين
 

ئ٬ للموان ة العام والهيئة السعودية٬ الجمارك مع بالتعاون تنفيذها يتم التي المنصة أن البريدي وأوضح
تبادل- ق-شريكي والوثائ ات البيان ديم تق ن م العمالء ن تمك إلكتروني٬ موقع عبر موحدة نافذة تمثل

ات جه ة لمراجع ة الحاج دون ا إجراءاته اء وانه ا٬ً إلكتروني دير والتص تيراد باالس ة المتعلق ة التجاري
البضائع فسح إجراءات من يسرع مما  .الفسح٬

 

أن إلى للمواصفات"فسح"ولفت السعودية ة الهيئ ل مث ة المعني ة الحكومي ات الجه من بالعديد مرتبطة
دواء٬ وال ذاء للغ ة العام ة الهيئ اييس٬ ة٬والمق والزراع اه والمي ة البيئ ة٬ووزارة الخاص برات والمخت

خالل من مباشرة ا ومتابعته إلكترونيًا المعاملة تحويل من يمكن مما السيارات٬ ا"فسح"ووكالء كم ٬
ئ٬ الموان ومشغلي السريع٬ د البري وشركات الجوي الشحن ووكالء ن المالحيي بالوكالء مرتبطة أنها

والمصدرين للمستوردين التجارية العمليات وتسريع تسهيل في يسهم  .مما
أن دي البري ابع ة"فسح"وت الجوي ذ والمناف ة البحري ئ الموان ي ف والتصدير االستيراد ة منظوم تخدم

توفرها التي الخدمات تفاصيل وشرح بالرياض٬ الجاف الميناء إلى إضافة ع"فسح"والبرية جمي ي ف
درين والمص توردين المس ن م الء العم ات بيان جيل بتس دأ تب تي وال ة٬ الجمركي ذ والمناف ئ الموان
واالستعالم جمركي٬ ان بي ب طل ل مث دة عدي خدمات ى عل تفيد المس يحصل ثم إلكترونيا٬ً والمخلصين
ن م اء اإلعف ب طل ة وخدم ة٬ الجمركي وم الرس تعادة اس ة إمكاني عن واالستعالم الجمركي٬ رقم ال عن

ة وخدم ات٬ الغرام ن ع تعالم واالس ة٬ الجمركي وم ار"الرس ة"مس بوليص ار ومس حنات الش ع لتتب
 .الشحن
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 09/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األلباب..بالصورعنوان يخطف جمال أبها في ورد مزرعة أكبر

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالجمعة09/09/143925/05/2018 عامةتصنيف ومؤشرات الخبرتقارير جهة

االلكترونيةالمصدر المواطن الكاتب0العددصحيفة

الصفحة المواطنموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

األلباب..بالصور يخطف جمال أبها في ورد مزرعة  أكبر

 

 
 

هطالء-المواطن ال  عسير-سعيد

في نوعية نقلة أبها٬ مدينة في الزراعية الثمرات جني لمؤسسة التابعة عثمان٬ آل ورد مزرعة سجلت
عوامل أهم كأحد تصنف إذ ة٬ المملك مستوى ى عل ا نوعه ن م األكبر لتكون الورد؛ مزارع جماليات

للمدينة السياحي  .الجذب
 

عام من دُشنت المزرعة أن عثمان عبدهللا بن محمد المزرعة صاحب مالك1434وأوضح ني ب في
مساحة على أبها ة250٬شمال الطبيعي اظر والمن ورد ال اق عش من الزوار وتستقبل مربع٬ متر ألف

ل مث الورد ب ة المتعلق المنتجات وبعض ورد ال ودهن وعطر ورد ال اء م من العطور من العديد وتنتج
ر أكث زراعة م تت إذ ورد٬ ال الستخالص تقطير ل معم المزرعة تضم كما بالبشرة٬ والعناية الكريمات

ي40من حوال ج وتنت نة٬ الس في وردة ى120مليون عل يعمل ذي ال ت الوق ي ف نويا٬ً س وة عب ف أل
ورد ال اء م ن م المقطرة وات العب ن م د المزي اج وإنت ورد ال ن م المزيد زراعة خالل من أدائها تطوير

خالل موسمي بشكل تقطف التي المختلفة زراعة45وعطوره د بع السيما السنة٬ في ألف60يوماً
المجال هذا في مختصين خالل من ورد  .شجيرة

 

ي ف التسويق ذ ومناف المزرعة داخل الزراعي التسويق بر ع تباع المزرعة منتجات أن عثمان وأبان
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العروس٬ اء وم ورد ال اء م ى عل بر األك ال اإلقب أن اً مبين ي٬ اإللكترون والمتجر والطائف أبها من كل
المزرعة ه تحتوي ا لم نظراً المزرعة٬ داخل ي ريف زل ن إلنشاء الدراسة تحت خطة وجود عن كاشفاً

متعددة بألوان الطائفي للورد خالبة مناظر  .من
ياحية الس أن رة العم د محم دس المهن ير عس ة بمنطق ياحة للس ة العام ة الهيئ ام ع دير م ن بيَّ ه٬ جهت من
ة الوطني ياحة الس ناعة ص ر لتطوي ني الوط تراث وال ياحة الس ة هيئ ادرات مب دى إح ي ه ة الزراعي
ة الريفي اطق للمن ياحية الس رحالت ال ادة زي ى إل المشروع خالل من الهيئة تسعى حيث بها٬ المرتبطة
ك تل ي ف واطنين الم ى عل ة واجتماعي اقتصادية عوائد من منها يتحقق ما نظير المملكة٬ في والزراعية

 .المناطق
 

اون بالتع ك وذل المملكة في المزارعون منه ليستفيد التوجهات هذه مثل يدعم الهيئة فرع أن على وشدد
ات بجمالي ة معروف ة المنطق أن خصوصًا ة٬ والخاص ة الحكومي ات القطاع ي ف شركائها ع م والتنسيق
ى عل يحرص رع الف ل يجع ا م ة٬ الطبيع محبي من للسياح جاذب مصدر تعتبر والتي الخالبة الطبيعة
يزة٬ المتم المواقع هذه مثل لزيارة السياح الستقبال إمكانيات لديها تكون وأن المشاريع هذه مثل وجود

تسهيالت إيجاد خالل من المشاريع هذه مثل دعم في جهداً يألوا ال الفرع أن  .مبيناً
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 09/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بجازانعنوان المياه لخدمات اإللكترونية المنصة يدشن والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالجمعة09/09/143925/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

السعوديةالمصدر االنباء الكاتب0العددوكالة

الصفحة السعوديةموقعاسم االنباء الصفحةوكالة 0رقم

لخدمات اإللكترونية المنصة يدشن والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل
بجازان  المياه

 
 
 
 
 
 

 

 واس-جيزان
ة الوطني اه المي ركة لش ذي التنفي رئيس ال اه المي دمات لخ ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي ن دش

وم الي ي الموكل د أحم ن ب د محم دس اه,المهن المي لخدمات ة العام اإلدارة ب ة اإللكتروني ة المنص ع موق
جازان  .http://www.jazanwater.comبمنطقة

 
جبر ناصر بن بندر المهندس جازان بمنطقة المياه خدمات عام مدير من,وأوضح تهدف اإلدارة أن

اه المي ات محط ة ومراقب ات البالغ ديم تق ة عملي وتسهيل واطنين الم ع م ل التواص ى إل المنصة الل خ
ات العملي ة ومراقب ع البي اط بنق م والتحك ار اآلب ة انتاجي ة ومتابع برات المخت وأداء حي الص رف والص
ي٬ الكترون بشكل ا معه والتعامل للعمالء التوصيالت طلبات استقبال الحقة مرحلة وفِي بذلك الخاصة
ا وتقديمه التواصل ات آلي وتحديث ر تطوي على اإلدارة من حرصا يأتي المنصة تدشين أن إلى مشيرا

اإلجراءات تسهيل في لتسهم اإللكترونية الخدمات من حزمة  .ضمن
 

الصحي والصرف المياه بخدمات الخاصة البالغات أنواع جميع لتقديم اإلمكانية يتيح الموقع أن وبين
خالل من المحددة البالغات بمعالجة والمكلفة المختصة اإلدارة إلى البالغات إحالة آليًا وتتم بالمنطقة

البالغات هذه مثل مع بالتعامل الخاصة المؤشرات وقياس ومتابعتها اإللكترونية المنصة  .موقع
 

وم الي ي الموكل دس المهن ع اجتم أخرى جهة ة,من الوطني اه المي بشركة ذيين والتنفي اإلدارات ديري بم
روع والف اإلدارات ديري وم جبر در بن دس المهن ازان بج اه المي دمات لخ ة العام اإلدارة ام ع دير ,وم
النظم اءة وكف ا٬ به ة المكلف ام والمه اإلدارات٬ ودور العمل٬ سير ى عل االطالع االجتماع خالل جرى

بها المعمول والتشغيلية  .الفنية
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ة التطويري واإلجراءات دادات٬ الع راءة ق ي ف ة المطبق ة األنظم استعراض اع االجتم خالل جرى كما
ة المطبق الممارسات وسبل الموضوعة٬ االستراتيجية الخطط آلية شرح إلى باإلضافة بالفوترة المتعلقة

جازان منطقة في المائية التحديات لمواجهة والفنية التشغيلية الكفاءة  .لرفع
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 09/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بجازان"الموكلي"عنوان المياه لخدمات اإللكترونية المنصة يدشن

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالجمعة09/09/143925/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر سبق الكاتب0العددصحيفة

الصفحة سبقموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

بجازان"الموكلي" المياه لخدمات اإللكترونية المنصة  يدشن

المختبرات وأداء المحطات ومراقبة البالغات تقديم  لتسهيل

 

 

اإللكترونية سبق  جازان-صحيفة

ة٬ الوطني اه المي لشركة ذي التنفي رئيس وال اه المي لخدمات والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي دشن
اه المي دمات لخ ة العام اإلدارة ب ة اإللكتروني ة المنص ع موق وم٬ الي ي٬ الموكل د أحم ن ب د محم دس المهن

جازان  .http://www.jazanwater.comبمنطقة
 

م تقدي ة عملي وتسهيل واطنين الم ع م التواصل ى إل ة الذكي ة اإللكتروني المنصة هذه من اإلدارة وتهدف
بالمنطقة الصحي والصرف المياه خدمات  .بالغات

 
جبر ناصر ن ب در بن دس المهن ازان ج ة بمنطق اه المي خدمات عام مدير المنصة:وقال ع موق تدشين

الصحي والصرف المياه محطات مراقبة إلى يهدف بجازان المياه لخدمات العامة باإلدارة اإللكترونية
بذلك الخاصة العمليات ومراقبة البيع بنقاط والتحكم االبار انتاجية ومتابعة المختبرات  .وأداء
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الكتروني:وأضاف بشكل معها والتعامل للعمالء التوصيالت طلبات استقبال سيتم الحقة٬ مرحلة  .فِي

 
ضمن:وأردف وتقديمها التواصل آليات وتحديث تطوير على االدارة من حرًصا يأتي المنصة تدشين

اإلجراءات تسهيل في لتساهم اإللكترونية الخدمات من  حزمة
 

الصحي:وتابع والصرف اه المي بخدمات الخاصة البالغات أنواع جميع لتقديم اإلمكانية يتيح الموقع
المحددة البالغات ة بمعالج ة والمكلف اإلدارة ب المختصة اإلدارة إلى البالغات إحالة آلية وتتم بالمنطقة
ذه ه ل مث ع م ل بالتعام ة الخاص رات المؤش اس وقي ا ومتابعته ة اإللكتروني ة المنص ع موق الل خ ن م

 البالغات
 

د عق رى٬ أخ ة جه ن ي"م ن"الموكل التنفيذيي ديرين والم اإلدارات ديري م ور بحض اً اجتماع وم٬ الي ٬
ديري وم جبر در بن دس المهن ازان بج ا المي لخدمات ة العام اإلدارة ام ع دير وم الوطنية المياه بشركة

والفروع  .اإلدارات
 

ة الفني النظم اءة وكف بها٬ المكلفة والمهام اإلدارات٬ ودور األعمال٬ سير على االطالع االجتماع وشهد
بها المعمول  .والتشغيلية

 
الفوترة ب ة المتعلق ة التطويري واإلجراءات العدادات٬ قراءة في المطبقة األنظمة المجتمعون واستعرض
اءة الكف ع لرف ة المطبق الممارسات بل وس الموضوعة٬ تراتيجية االس الخطط ة آلي شرح ى إل باإلضافة

جازان منطقة في المائية التحديات لمواجهة والفنية  .التشغيلية
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 09/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر القادمعنوان الدراسي للعام التسجيل مواعيد عن يعلن باألحساء البيطري التدريب مركز

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالجمعة09/09/143925/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

السعوديةالمصدر االنباء الكاتب0العددوكالة

الصفحة السعوديةموقعاسم االنباء الصفحةوكالة 0رقم

 

للعام التسجيل مواعيد عن يعلن باألحساء البيطري التدريب مركز
القادم  الدراسي

 
 

 واس-األحساء
الـ يوم االحساء بمحافظة للري العامة بالمؤسسة ممثلة والزراعة والمياه البيئة وزارة من16حددت

التدريب ز بمرك لاللتحاق دة جدي دفعة لقبول الشخصية والمقابلة للتسجيل موعدا المقبل القعدة ذو شهر
الدراسي للعام باألحساء لمدة1439/1440البيطري التسجيل ويستمر ٬  .يومًا12هـ

 
ن الفنيي للمساعدين انوي الث دبلوم ال الطالب بعدها يمنح سنوات ثالث لمدة بالمركز الدراسة فترة وتمتد

الحيواني واإلنتاج البيطرة  .في
 

عن ل يق ال دير بتق المتوسطة اءة الكف شهادة ى عل حاصالً الطالب يكون أن للقبول الوزارة واشترطت
الطالب عمر يتجاوز ال وأن بالمركز21جيد٬ اق لاللتح المخصصة تمارة االس ات بيان ة وتعبئ سنة٬

الطبي والكشف الشخصية٬ المقابلة واجتياز التسجيل٬ مدة خالل األوراق  .واستيفاء
 

ع م الدراسي ل المؤه أصل اق٬ إرف ع م اء باالحس البيطري دريب الت ز مرك إدارة ى إل ات الطلب وتقدم
ي الت المدرسة ن م وسلوك سيرة حسن وشهادة شمسية٬ صورة وأربع مصدقة٬ صورة أو منه صورة
أو ة الوطني ة الهوي ة بطاق من صورة ى إل إضافة مصدقة٬ صورة أو اءة الكف شهادة على منها حصل

العائلة  .سجل
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 09/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر األحساء"عنوان القادم"بيطرى الدراسي للعام التسجيل مواعيد عن يعلن

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالجمعة09/09/143925/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

اليومالمصدر الكاتب16415العددجريدة

الصفحة اليومموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

األحساء" القادم"بيطرى الدراسي للعام التسجيل مواعيد عن  يعلن

 

 األحساء-واس
 
 

الـ يوم االحساء بمحافظة للري العامة بالمؤسسة ممثلة والزراعة والمياه البيئة وزارة من16حددت
التدريب ز بمرك لاللتحاق دة جدي دفعة لقبول الشخصية والمقابلة للتسجيل موعدا المقبل القعدة ذو شهر

الدراسي للعام باألحساء دة1439/1440البيطري لم التسجيل تمر ويس ٬ ًا12هـ د.يوم وتمت
ي ف ن الفنيي للمساعدين انوي الث دبلوم ال ب الطال دها بع ح يمن نوات س الث ث لمدة بالمركز الدراسة فترة

الحيواني واإلنتاج  .البيطرة
 

عن ل يق ال دير بتق المتوسطة اءة الكف شهادة ى عل حاصالً الطالب يكون أن للقبول الوزارة واشترطت
الطالب عمر يتجاوز ال وأن بالمركز21جيد٬ اق لاللتح المخصصة تمارة االس ات بيان ة وتعبئ سنة٬

الطبي والكشف الشخصية٬ المقابلة واجتياز التسجيل٬ مدة خالل األوراق  .واستيفاء
 

ع م الدراسي ل المؤه أصل اق٬ إرف ع م اء باالحس البيطري دريب الت ز مرك إدارة ى إل ات الطلب وتقدم
ي الت المدرسة ن م وسلوك سيرة حسن وشهادة شمسية٬ صورة وأربع مصدقة٬ صورة أو منه صورة
أو ة الوطني ة الهوي ة بطاق من صورة ى إل إضافة مصدقة٬ صورة أو اءة الكف شهادة على منها حصل

العائلة  .سجل
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 09/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المنطقةعنوان في المياه وزارة مشروعات على يطلع جازان أمير

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالجمعة09/09/143925/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

الرياضالمصدر الكاتب18232العددجريدة

الصفحة الرياضموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

المنطقة في المياه وزارة مشروعات على يطلع جازان  أمير

 

 

المياه خدمات وزارة وكيل مستقبًال ناصر بن محمد  األمير

 »الرياض«-جازان

وزارة ل وكي جازان ة منطق ير أم دالعزيز عب بن ناصر بن محمد األمير الملكي السمو صاحب استقبل
المرافق والوفد الموكلي أحمد بن محمد المهندس الوطنية المياه لشركة التنفيذي والرئيس المياه خدمات

حالياً المنطقة يزور الذي المنطقة.له في الوزارة تقدمها التي واألعمال بالجهود سموه  .ونوه

العام خالل باإلدارة الخاص السنوي التقرير على سموه اطلع حيث2017ثم ن٬ ب بندر المهندس قدم
ا به ام ق تي ال اركات المش وعن ة وقائم ذه منف مشروعات من التقرير محتوى عن شرحاً الجبر ناصر
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رف والص السدود٬ ة ومتابع يدية الترش الت والحم ة بالمنطق ات والمهرجان ات الفعالي ي ف اإلدارة رع ف
ال أعم ن م ذه تنف ا م ب جان ى إل اه٬ المي لخدمات ة العام إلدارة ل التابعة المجاالت من وغيرها الصحي
ل أفض ق وف ة المنطق رى وق ز ومراك ات محافظ ف بمختل م والمقي واطن للم دماتها خ ال إليص ود وجه

المستويات  .وأعلى

من اء اللق خالل ق المراف د والوف إليه استمع وما بالزيارة سعادته عن الموكلي أعرب اللقاء نهاية وفي
شهدته ا بم ه إعجاب دياً مب ة بالمنطق المشروعات از إنج ة أهمي حول ازان ج منطقة أمير من توجيهات
ام واهتم ة رعاي من تجده وما والخدمية التنموية المجاالت مختلف في ونمو تطور من المنطقة وتشهده

المملكة مناطق من كغيرها الرشيدة قيادتنا قبل  .من
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 09/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر النمرعنوان المستشار الدواسر بوادي مفتوح لقاء الزراعي”:في المقترضين”الصندوق من وفاء عدم بحاالت يمر

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالجمعة09/09/143925/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر الدواسر وداي الكاتب0العددصحيفة

الصفحة الدواسراسم وادي صحيفة الصفحةموقع 0رقم

مستعجلة حلول عن بالبحث وجه الصندوق ان  قال

النمر المستشار الدواسر بوادي مفتوح لقاء الزراعي”:في ”الصندوق
المقترضين من وفاء عدم بحاالت  يمر

 

 

 

شمالن آل  محمد

الدواسر  وادي

اإلدارة ي ف ار المستش ع جم اً مفتوح اء لق ر الدواس وادي محافظة ي ف ة الزراعي ة التنمي ندوق ص د عق
من الصندوق مقترضي ع م النمر د محم ن ب دالرحمن عب دس المهن ة الزراعي ة التنمي لصندوق العامة

 .المزارعين
 

بسبب ة إيجابي أرضية توفر التقاء نقاط عن البحث إلى يهدف اللقاء هذا أن على النمر المستشار وأكَّد
بدرجة زاً محفِّ برنامجاً يعد اللقاء هذا وأن ٬ المقترضين من وفاء عدم حاالت من الصندوق به يمر ما
تحقة المس ديون ال ة لمعالج تعجلة مس ول حل ن ع ث بالبح ندوق الص ات توجّه من ض أتي ي ٬ ية أساس

 .والمتعثرة
 

ك٬ ذل لحل ندوق الص ادرة مب ار مس مع الّق الخ التفاعل ى إل الصندوق ي مقترض ٬ ار المستش وحث
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المزارعين بها يمر التي الراهنة الظروف ومراعاة التسهيل هو الصندوق طموح أن إلى  .مشيراً
 

التقدم جميعهم من تمنى ٬ الصندوق مقترضي من المقدَّمة المداخالت إلى النمر المستشار استمع وبينما
ي الت هيالت التس ب حس ديون ال يل تحص د يري ن لم ر الدواس وادي ة محافظ ي ف ندوق الص رع ف ى إل
الصندوق ة رؤي حسب ميسرة دفعات شكل على كامًال المستحق المبلغ تحصيل في الصندوق سيقدمها
م قطي آل منصور بن محمد المهندس الدواسر وادي محافظة في الصندوق لمدير وتقديره شكره وقدم ٬

اللقاء هذا تنظيم  .على
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 09/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر رمضانعنوان شهر خالل البيئية أعمالها تكثف الشمالية بالمنطقة األرصاد هيئة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالجمعة09/09/143925/05/2018 البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة الخبرأخبار جهة

السعوديةالمصدر االنباء الكاتب2545العددوكالة

الصفحة السعوديةموقعاسم االنباء الصفحةوكالة 0رقم

 

رمضان شهر خالل البيئية أعمالها تكثف الشمالية بالمنطقة األرصاد  هيئة
 
 
 
 

 

 واس-تبوك
ة الميداني ا وجوالته ة البيئي ا أعماله مالية الش ة بالمنطق ة البيئ ة حماي و اد لألرص ة العام ة الهيئ ت كثف

تبوك بمنطقة الحيوية المنشآت على البيئي  .للتفتيش
 

ة طيل ذ تنف التي الحمالت أن إلى البلوي ثامر المهندس الشمالية بالمنطقة الهيئة فرع عام مدير وأوضح
وم تق ث حي ٬ ة بالمنطق آت للمنش ئي البي تزام االل مستوى ع رف ى إل تهدف ارك المب رمضان شهر ام أي
ي البيئ ش التفتي و المسح خالل من التنموية و الصناعية األنشطة مختلف على أعمالها بمواصلة الفرق
ة نوعي ار االعتب ن بعي ذ األخ ع م ومسائية صباحية فترتين على أعمالها وزعت الهيئة أن إلى مشيراً ٬

العامة الصحة و البيئة على المنشآت و األنشطة تأثير مدى  .و
 

و واطنين الم ل قب ن م ة بيئي ات مالحظ أي تقبال الس تعداد االس م أت ى عل رع الف اقم ط أن وي البل د وأك
البيئية للبالغات المخصص الرقم على  988المقيمين
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 09/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المداريةعنوان العاصفة من تحذّر »مكونو«األرصاد

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالجمعة09/09/143925/05/2018 البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة الخبرأخبار جهة

الرياضالمصدر الكاتب18232العددجريدة

الصفحة الرياضموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

المدارية العاصفة من تحّذر  »مكونو«األرصاد

 

الهاللي-جدة  أحمد

ة المداري بالعاصفة ة المملك ن م أجزاء أثر ت ى إل البيئة وحماية لألرصاد العامة الهيئة توقعات (تشير
MEKUNU(من اعتباراً وذلك اليمنية٬ والجمهورية عمان سلطنة في المناطق ببعض مرورها بعد

الثالثاء إلى السبت  .هـ14/09/1439غداً
 

للعاصفة العددية النماذج ومخرجات الصناعية األقمار صور ومتابعة الطقس خرائط تحليل أن وأكدت
ة رقية)MEKUNU(المداري الش ة للمنطق ة الجنوبي زاء األج أثر ت ن ع ادت أف رب الع ر بح ي ف

الخرخير( نجران)محافظة منطقة ع)شرورة(٬ الرب وصحراء ان عم سلطنة مع الحدودي والشريط
ى إل سرعتها تصل د ق تي ال النشطة اح والري السيول جريان إلى تؤدي التي الغزيرة باألمطار الخالي

من األفقية/كم80أكثر الرؤية في انعدام إلى وتؤدي والغبار لألتربة مثيرة  .س
 

الرياض منطقتي من الجنوبية األجزاء تتأثر أن تستبعد ليلى(ولَم الدواسر٬ وادي والشرقية)األفالج٬
وذلك)العبيلة( والغبار لألتربة المثيرة النشطة والرياح المتوسطة الرعدية باألمطار نجران ومحافظة
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القادم األحد يوم مساء من اعتباراً العاصفة اقتراب  .بسبب
 

ام األي خالل مسارها ير يتغ قد والتي الحالة عن تقارير من يستجد ما متابعة إلى الجميع الهيئة وتدعو
ى عل المبكر ذار اإلن نظام ن م الصادرة ذارات واإلن ة اليومي س الطق ارير تق متابعة خالل من القادمة٬

االجتماع التواصل ووسائل الرسمي الهيئة  .موقع
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 09/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر إعصار:»األرصاد«عنوان الثانية»مكونو«تحول الدرجة إلى

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالجمعة09/09/143925/05/2018 البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة الخبرأخبار جهة

الرياضالمصدر الكاتب18232العددجريدة

الصفحة الرياضموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

إعصار:»األرصاد« الثانية»مكونو«تحول الدرجة  إلى

 

 

 )الرياض(»عكاظ«

إعصار يتحول أن ة البيئ ة وحماي لألرصاد ة العام الهيئة و«توقعت د»مكون بع ة٬ الثاني ة الدرج ى إل
شمال باتجاه ويتحرك األولى٬ الدرجة إلى د/تحوله يبع اإلعصار مركز أن إلى مشيرة غرب٬ شمال

ي حوال ة العماني صاللة ة مدين ن470عن بي ا م اإلعصار ز مرك حول اح الري سرعة در وتق م٬ (ك
الساعة144إلى126 في ن)كم بي ا م العرب بحر موج ى5ويتراوح ائج(م8إل وبسرعة)ه
بـ  .ساعة/كم12تقدر

 
ببعض ا مروره د بع ة المملك ن م أجزاء بها ستتأثر التي المدارية العاصفة تحول إلى التوقعات وتشير
ر تتأث ادم٬ الق اء الثالث ى إل بت الس وم ي ن م ارا اعتب ة٬ اليمني ة والجمهوري ان عم لطنة س ي ف اطق المن

الشرقية للمنطقة الجنوبية الخالي(األجزاء نجران)الربع منطقة من الشرقية واألجزاء ير٬(٬ الخرخ
ر)شرورة أكث ى إل سرعتها تصل النشطة٬ والرياح السيول جريان إلى تؤدي التي الغزيرة باألمطار ٬

األفقية/كم75من الرؤية في انعدام إلى تؤدي ما والغبار٬ لألتربة مثيرة  .ساعة٬
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من ة الجنوبي األجزاء ى عل ة رطب ة هوائي ة كتل دفق تت أن تبعد يس ال أن لألرصاد ة العام الهيئة وبينت
الرياض الدواسر(منطقتي وادي أمطار)األفالج٬ ا منه تهطل د ق ة٬ الرعدي السحب تكون في تتسبب

د األح وم ي اء مس ن م ارا اعتب ار والغب ة لألترب مثيرة نشطة رياح يصاحبها متوسطة إلى خفيفة بين ما
 .القادم
 

ام األي خالل مسارها ير يتغ د ق تي ال س٬ الطق ة حال عن تقارير من يستجد ما متابعة إلى الهيئة ودعت
ة الهيئ ع موق ى عل المبكر اإلنذار نظام من الصادرة واإلنذارات اليومية الطقس تقارير بمتابعة القادمة٬

االجتماعي التواصل ووسائل  .الرسمي
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 09/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بإعصار:األرصادعنوان ستتأثر التي المناطق هي "مكونو"هذه

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالجمعة09/09/143925/05/2018 البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة الخبرأخبار جهة

االلكترونيةالمصدر سبق الكاتب0العددصحيفة

الصفحة سبقموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

بإعصار:األرصاد ستتأثر التي المناطق هي  "مكونو"هذه
بـ:قالت مركزه حول الرياح سرعة الساعة144تقدر في  كم

 

 

اإللكترونية سبق  الرياض-صحيفة

العرب بحر ي ف داري الم باإلعصار أثرة المت اطق المن إن ة البيئ ة وحماي لألرصاد العامة الهيئة قالت
ي الخال ع والرب رورة ش مل تش اء الثالث ى إل بت الس ن م ة مداري فة عاص ى إل ار اإلعص ول تح د بع

من أكثر إلى سرعتها تصل قد نشطة ورياحا غزيرة أمطاراً تشهد حيث  .س/كم75والخرخير٬
 

طة متوس ى إل ة خفيف ار أمط ا منه ل تهط د ق ة رعدي حبا س ر الدواس ووادي الج األف ة منطق هد تش ا كم
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والغبار لألتربة مثيرة نشطة رياح ن.يصاحبها بي ا م اإلعصار ز مرك حول اح الري سرعة در "وتق
الساعة144إلى126 في بين"كم ما العرب بحر موج ويتراوح ائج"م8إلى٬5 وبسرعة"ه ٬
بـ  .ساعة/كم12تقدر
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 09/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر حائلعنوان مياه:مياه البركانية»طابة«تحول الرواسب بسبب األسود اللون إلى

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالجمعة09/09/143925/05/2018 الشكاويتصنيف على الخبرالردود جهة

الرياضالمصدر الكاتب18232العددجريدة

الصفحة الرياضموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

حائل مياه:مياه الرواسب»طابة«تحول بسبب األسود اللون إلى
 البركانية

 

 
 

النازح-حائل  ياسر

تحول حول الماضية االيام في تداوله ماتم حول حائل بمنطقة المياه لخدمات العامة المديرية أوضحت
فيه جاء صحفي بيان في األسود اللون إلى الماء وتحول نفط إلى طابة  :مياه

 

ئر٬ الب ة لمعاين ة بالمديري المختصين والمهندسين وجين الجيول من عمل فريق قبل من الموقع زيارة تم
ن وتبي االسود ون الل ذات ة الترب ا بقاي ن م ات عين سحب ذلك وك ئر الب مياه من عينات سحب تم حيث
اد الرم ن م رواسب على تحتوي خامدة بركانية فوهة عن عبارة عام بشكل المنطقة أن المعاينة خالل

بحدود تصل قد بسماكة األسود 200٬البركاني اً جوفي اً مائي ا خزان شكلت ا تقريب تر ذهم ه ا وأحيان
سوائل الستخدام ار الحف يضطر وقد مفككة شبه تكون األسود البركاني والرماد الرواسب من الطبقات
٬ طبيعية ظاهرة يعتبر الوضع وهذا التنظيف مع فتخرج البئر جدران تثبيت بقصد صحيحة غير حفر
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ة بعملي ه قيام ى إل ئر الب صاحب أضطر ا مم ئر الب فل أس ردم ال بسبب اه المي ة إنتاجي ضعف أن حيث
ي ف الترسيب ة طبيع حسب األسود اللون ب واد الم ذه ه خرجت التنظيف وأثناء الردم مواد من تنظيفه
ح أفت ا لونه ون يك ا جفافه وعند األسود باللون تظهر رطبة كونها وكذلك بركانية منطقه لكونها المنطقه

 .بدرجات
 

المنطقة بها تتصف والتي جداً العالية الكبريت نسبة هي الكريهة الرائحة سبب أن النتائج  .وأظهرت
 

بشكل اء الم ون ل ر ظه ئر الب وتشغيل الضخ دات مع ب وتركي ف التنظي ة عملي د بع ه أن بالذكر الجدير
األمالح ب نس المركزي المختبر ب ل التحلي ائج نت أظهرت ث حي ٬ سيئة دأت ب ة النوعي أن إال طبيعي

ه الذائب ه ت8977ppmالكلي الكبري بة نس ا أم ه المنطق وين لتك بة بالنس ه طبيعي بر 1400وتعت
ppmالكريهة الرائحة إنبعاث الى أدت عاليه نسبه  .وتعتبر

 

البشير صالح حمود المياه لخدمات العامه للمديرية الرسمي المتحدث بذلك  .صرح
 

اء م تحول ديو في مقطع في وثق قد كان حائل شرق طابة مدينة في مزرعة صاحب أن بالذكر الجدير
األسود اللون نحو بمزرعته االرتوازي  .البئر
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 09/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر حائلعنوان النفطية.…مياه طابه مياه حقيقة توضح

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالجمعة09/09/143925/05/2018 الشكاويتصنيف على الخبرالردود جهة

االلكترونيةالمصدر حائل عين الكاتب0العددصحيفة

الصفحة حائلاسم عين صحيفة الصفحةموقع 0رقم

حائل النفطية.…مياه طابه مياه حقيقة  توضح

 
 

حائل عين  صحيفة

اإلخبارية( حائل عين  )صحيفة
ط نف ى ال ه طاب مياه تحول من اإلجتماعي والتواصل اإلعالم وسائل عبر تداوله تم لما وتحولإشارة

األسود اللون الى المديرية..الماء أوضحت ارةعليه زي م ت ه أن ل حائ ة بمنطق اه المي لخدمات ه العام
م ت ث حي ئر٬ الب ة لمعاين ه بالمديري المختصين والمهندسين وجين الجيول من عمل فريق قبل من الموقع
خالل ن وتبي االسود ون الل ذات ه الترب ا بقاي ن م ات عين سحب ذلك وك ئر الب اه مي ن م ات عين سحب
اد الرم ن م ب رواس ى عل وي تحت دة خام ة بركاني ة فوه ن ع اره عب ام ع كل بش ة المنطق أن ه المعاين

قد بسماكة األسود بحدودالبركاني 200٬تصل اً جوفي اً مائي ا خزان شكلت ا تقريب ذهمتر ه ا وأحيان
سوائل إلستخدام ار الحف يضطر وقد مفككة شبه تكون األسود البركاني والرماد الرواسب من الطبقات
٬ طبيعيه ظاهره يعتبر الوضع وهذا التنظيف مع فتخرج البئر جدران تثبيت بقصد صحيحه غير حفر
ة بعملي ه قيام ى إل ئر الب صاحب أضطر ا مم ئر الب فل أس ردم ال بسبب اه المي ة إنتاجي ضعف أن حيث

المواد هذه خرجت التنظيف وأثناء الردم مواد من يتنظيفه ف الترسيب ة طبيع حسب األسود اللون ب
ح أفت ا لونه ون يك ا جفافه وعند األسود باللون تظهر رطبة كونها وكذلك بركانية منطقه لكونها المنطقه

 .بدرجات
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المنطقة بها تتصف والتي جداً العالية الكبريت نسبة هي الكريهة الرائحة سبب أن النتائج  .وأظهرت
 

بشكل اء الم ون ل ر ظه ئر الب وتشغيل الضخ دات مع ب وتركي ف التنظي ة عملي د بع ه أن بالذكر الجدير
األمالح ب نس المركزي المختبر ب ل التحلي ائج نت أظهرت ث حي ٬ سيئة دأت ب ة النوعي أن إال طبيعي

ه الذائب ه ه8977ppmالكلي المنطق وين لتك به بالنس ه طبيعي بر توتعت الكبري نسبة ا 1400أم
ppmة الكريه ه الرائح اث إنبع ى ال أدت ه عالي به نس بر ل.وتعت حائ ن عي حيفة لص ك ذل ن بي

البشير صالح حمود المياه لخدمات العامه للمديرية الرسمي المتحدث  االخبارية
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 09/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر حائل«عنوان نفط:»مياه خزان إلى طابة آبار إحدى تحول حقيقة )فيديو(هذه

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالجمعة09/09/143925/05/2018 الشكاويتصنيف على الخبرالردود جهة

االلكترونيةالمصدر تواصل الكاتب0العددصحيفة

الصفحة تواصلاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

 

حائل« نفط:»مياه خزان إلى طابة آبار إحدى تحول حقيقة هذه
 )فيديو(

 

 :حائل–تواصل
تحول حول مؤخراً تداوله تم ما صحة الخميس٬ اليوم حائل٬ بمنطقة المياه لخدمات العامة اإلدارة نفت
والمهندسين وجيين الجيول معاينة تقرير على اّطالعها بعد وذلك نفط؛ إلى طابة مركز في مزرعة مياه

للبئر  .المختصين
 

تشكل ى إل األسود٬ ون الل ى إل التربة وبقايا البئر مياه تحّول العمل فريق ي٬وأرجع جوف ائي م خزان
بسماكة األسود البركاني الرماد من رواسب على تحتوي خامدة بركانية فوهة على المنطقة ترقد حيث

حدود إلى تصل الع200قد سحب بعد ذلك وجاء تقريبا٬ً وتحل?متر  .لها?نات
 

ن معتبري الرواسب٬ ك تل ات طبق تفكك بسبب األسود باللون المواد هذه خروج العمل فريق رجح كما
فخرجت ة رطب المحيطة ة الترب ون لك ك وذل ف؛ التنظي د عن تحدث طبيعية ظاهرة البئر من خروجها

جفافها حال أفتح لون إلى تتحول حيث اللون٬  .بهذا
 

ي الت ت الكبري بة نس ادة زي أن إلدارة ل ابع الت المركزي المختبر ب ات العين ل تحلي ائج نت أظهرت ا فيم
إلى ا1400ppmوصلت فيم السوداء٬ واد الم ا به اتصفت التي الكريهة الرائحة تلك وراء كانت ٬

الذائبة الكلية األمالح من نسب وجود التحاليل  .8977ppmتضمنت
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 09/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر حائل"عنوان بئر"مياه عينات فحص نتائج السوداء"طابة"تعلن

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالجمعة09/09/143925/05/2018 الشكاويتصنيف على الخبرالردود جهة

االلكترونيةالمصدر عاجل الكاتب2522العددصحيفة

الصفحة عاجلاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

خامدة بركانية فوهة المكان أن  أكدت

حائل" بئر"مياه عينات فحص نتائج  السوداء"طابة"تعلن
 

 

 حائل

الفهيد  تركي

اه مي ئر ب ن م سحبها م ت تي ال ات العين ائج نت ل٬ حائ ة بمنطق اه المي لخدمات ة العام ة المديري أوضحت
ى"طابة"بقرية إل ا مياهه تحول ن م اعي٬ االجتم والتواصل اإلعالم وسائل خالل تداوله تم ما عقب ٬

األسود  .اللون
 

م ت ه أن س؛ الخمي وم الي البشير٬ صالح حمود المياه لخدمات العامة للمديرية الرسمي المتحدث وأضاف
تم حيث المياه؛ بئر لمعاينة المختصين٬ والمهندسين الجيولوجيين من عمل فريق قبل من الموقع زيارة

األسود اللون ذات التربة بقايا من عينات سحب وكذلك مياهه٬ من عينات  .سحب
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اد الرم من رواسب على تحتوي خامدة بركانية فوهة من مكونة عامًة المنطقة أن المعاينة خالل وتبين
ى إل يصل د ق بسمك األسود ذه200البركاني ه أن مضيفًة ا٬ جوفّيً ا مائّيً ا خزاًن شكلت ا٬ تقريبً تر م

ى إل ار الحف يضطر د وق ا٬ أحياًن ة مفكك به ش تكون األسود اني البرك اد والرم الرواسب ن م ات الطبق
التنظيف مع فتخرج البئر جدران تثبيت بقصد صحيحة غير حفر سوائل يعتبر.استخدام الوضع وهذا

طبيعية  .ظاهرة
 

ه تنظيف ة بعملي ئر الب صاحب ام قي ى إل أدى ئر٬ الب فل أس ردم ال بسبب المياه إنتاجية ضعف أن وتابعت
الردم مواد ة؛.من المنطق في الترسيب طبيعة حسب األسود باللون المواد هذه خرجت التنظيف وأثناء

ح أفت ا لونه ون يك ا جفافه د وعن ود٬ األس اللون ب ر تظه ة رطب ا لكونه ذلك وك ة٬ بركاني ه منطق ا لكونه
 .بدرجات

 

المنطقة بها تتصف التي جّدًا العالية الكبريت نسبة هو الكريهة الرائحة سبب أن النتائج  .وأظهرت
 

أن إال ا٬ طبيعيًّ اء الم ون ل ر ظه ئر٬ الب وتشغيل الضخ دات مع ب وتركي ف التنظي ة عملي بعد أنه يذكر
ة الذائب ة الكلي الح األم ب نس زي المرك المختبر ب ل التحلي ائج نت رت أظه ث حي يئة؛ س دت ب ة النوعي

8977ppmة المنطق وين لتك بة بالنس طبيعية وتعتبر كانت.٬ ت الكبري بة نس ا 1400ppmأم
الكريهة الرائحة انبعاث إلى أدت عالية نسبة  .وهي

 

بقرية مزرعة صاحب األسود"طابة"وفوجئ اللون إلى بالمزرعة بئر مياه بتحول حائل٬  .شرق
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 09/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر حائل"عنوان مواطن"مياه بمزرعة نفط بئر حقيقة خامدة:حول بركانية فوهة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالجمعة09/09/143925/05/2018 الشكاويتصنيف على الخبرالردود جهة

االلكترونيةالمصدر سبق الكاتب0العددصحيفة

الصفحة سبقموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

حائل" مواطن"مياه بمزرعة نفط بئر حقيقة خامدة:حول بركانية  فوهة

لـ يصل بسمك جوفياً مائياً خزاناً تقريبا200ًشكلت  متر

 

 

السليمي  حائل-خالد

والتواصل اإلعالم ائل وس عبر تداوله تم ما حقيقة حائل بمنطقة المياه لخدمات العامة المديرية كشفت
طابة مياه تحول من األسود??االجتماعي اللون إلى الماء وتحول نفط إلى حائل شرق  .كلم

 
من عمل ق فري ل قِب ن م ع الموق ارة زي م ت ه إن ير البش صالح حمود لمتحدثها بياٍن في المديرية وقالت
ر البئ اه مي ن م ات عين سحب م ت ث حي ئر٬ الب ة لمعاين ة بالمديري المختصين ين والمهندس الجيولوجيين
ام ع بشكل ة المنطق أن ة المعاين خالل ن وتبي األسود٬ اللون ذات التربة بقايا من عينات سحب وكذلك
تصل د ق بسماكة األسود اني البرك اد الرم ن م رواسب ى عل وي تحت دة خام بركانية فوهة عن عبارة

جوفيا200ًبحدود مائياً خزاناً شكلت تقريباً  .متر
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أن ير البش دوأضاف وق ة٬ مفكك شبه تكون د ق األسود اني البرك اد والرم الرواسب ن م ات الطبق ذه ه

ف٬ التنظي ع م فتخرج ئر الب جدران ت تثبي بقصد صحيحة غير حفر سوائل الستخدام الحفّار يضطر
طبيعية ظاهرة يعتبر الوضع  .وهذا

 
بشكل اء الم ون ل ر ظه ئر الب وتشغيل الضخ دات مع ب وتركي ف التنظي ة عملي د بع ه أن بالذكر الجدير
الح األم نسب زي المرك المختبر ب ل التحلي ائج نت رت أظه حيث يئة٬ س دت ب ة النوعي أن إال ي٬ طبيع

ة الذائب ة ت8977ppmالكلي الكبري بة نس ا أم ة المنطق وين لتك بة بالنس ة طبيعي بر 1400وتعت
ppmالكريهة الرائحة انبعاث إلى أدت عالية نسبة  .وتعتبر

 
من ة نفاث رائحة وذات ام الخ ط للنف تميل ثقيلة سوداء مادة خروج الحظ قد الموكا حمد المواطن وكان

الماضي األسبوع العمل عن توقفها بعد الماء مضخة صيانة بعد  .بئره٬
 

لـ الموكا "سبق"وقال ا": طوله لمزرعتي ئراً ب ك المضخة160أمل ت وتعطل ة٬ القديم ة بطاب ترًا م
عمق من سحبها تم إذ صيانة٬ لها فأجرينا الماضي٬ ى140األسبوع إل للوصول افة المس وهي مترًا

البئر د,ماء بع طبيعي أمر ذلك أن وتوقعي أسود٬ ماء خرج وبتشغيلها وبإعادتها لها٬ صيانة وأجرينا
ا جعلتن ترول الب تقات مش رائحة ا م اً نوع به تش تي ال ورائحته األسود ولونه الماء ثقل أن إال الصيانة٬
راً متغيّ أصبح ك ذل د بع ن م اء الم أن إال ل٬ الثقي األسود اء الم ك ذل انتهى فترة وخالل األمر٬ نستطلع
ه من ا نخيلن سقي ى عل نخاف ا جعلن ا مم الزمن٬ من عقدين من أكثر من عليه الذي السابق طعمه عن

." 
 

م ت بوع األس ة بداي ي وف بوع األس ازة إج ة عطل ي ف ة الحادث أن ار أش ة٬ المعني ات الجه الغ إب ن وع
 .إبالغها
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