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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 10/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر المياهعنوان أرهقتنا..فواتير

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالسبت10/09/143926/05/2018 وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة الخبر)ذات جهة

الرياضالمصدر البحيريالكاتب18233العددجريدة سلمان

الصفحة الرياضموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

المياه  أرهقتنا..فواتير

 

 

 

 

البحيري محمد  سلمان

ص وملخ اه٬ المي ركة ش روع لف راجعتهم م د عن واطنين الم ن م دد ع ذمر ت يرة األخ ة اآلون ي ف ثر ك
ن بي ا م الشكاوى واع أن تراوح ت ث حي ا٬ فيه الغ المب اء الم فواتير بسبب وهي واحدة فحواها مشكالتهم
وال دائق ح ا به د يوج ال غيرة ص ل فل ى عل أو كونة المس ير غ ل الفل ض بع ى عل يرة كب الغ مب ود وج
اك هن ان ك ا م إذا د للتأك ازلهم من يفحصون م جعلته د فق واطنين للم ير الفوات ذه ه وصول وبعد مسابح٬

قالت رب التس كشف زة أجه ولكن رب عن:تس م تتكل ديو في اطع مق رت انتش د ولق رب٬ تس يوجد ال
ة٬ مقفل ة والعوام ئ ممتل األرضي الخزان أن رغم ب تحسب ا إنه ث حي ة اإللكتروني دادات الع مشكالت
داد الع ف كي إذًا أيضا٬ً ئ ممتل وي العل الخزان ذلك وك األرضي الخزان ي ف تصب ال فالماسورة لذلك
ك ولذل الحي٬ بشارع تي ال ة الخارجي الماسورة ي ف الذي الهواء ضغط بسبب يعمل أنه أعتقد يحسب؟
د بع م ث الشكوى٬ لبحث داً موع يعطونه فإنهم الماء فاتورة بسبب المواطن يراجعها حينما المياه شركة

ه ل يقال مرفوض:ذلك اعتراضك أو.إن ة معين خطة اك هن فليس ي٬ الحقيق استهالكك هو ذا ه وإن
المواطن ترهق التي اإلشكاالت هذه لبحث  .دراسة

 

دد يح حتى اتورة الف اب احتس ة طريق واطن الم م يعل ي لك ددة مح ة آلي ع وض اه المي ركة ش من و نرج
ير الفوات هذه تجاه وا.ميزانيته ليعيش اء؛ أعب ن م واطنين الم عن يخفف ا لم تسعى يدة الرش ا فحكومتن

كريمة  .حياة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 10/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر للمساجدعنوان بناء كود

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالسبت10/09/143926/05/2018 وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة الخبر)ذات جهة

الرياضالمصدر النعيمالكاتب18233العددجريدة مشاري

الصفحة الرياضموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

للمساجد بناء  كود
 

 
 
 
 
 
 
 

النعيم.د  مشاري

إلى سلطان األمير الضائعة«يشير المشروع»الفرص ذا ه رى ي أن يتمنى كان إنه ويقول
ان وك المساجد ن م وف األل عشرات ت بني وم الي تى وح الفترة تلك فمنذ عاما٬ً عشرين قبل
د مزي تضييع عدم ة أهمي ى عل د ويؤك وللبيئة٬ لإلنسان صديقة المساجد هذه تكون أن يمكن

المستقبل على تؤثر ألنها االقتصادي الجانب في خصوصًا الفرص  .من

ت الفائ ن االثني وم ي د وبالتحدي ام أي ل ان5(قب ائزة)رمض وج المية اإلس ؤون الش وزارة ت وقع
مشروع اتفاقية الفوزان المساجد«عبداللطيف بناء لمان»كود س بن سلطان األمير من كريمة برعاية
الفوزان جائزة أمناء مجلس اهتمامات.رئيس ه ل لطان س األمير ف داً ج دة بعي جذور ا له ة االتفاقي هذه

عام بدأت للمساجد معايير بوضع ذاك1417قديمة آن اإلسالمية الشؤون لوزير مخاطباته تضمنتها هـ
وضع ي ف دء والب المساجد ارة عم ي ف ير التفك ادة إع ة أهمي ا فيه وضح تي وال التركي عبدهللا الدكتور
ي الت اه والمي ة الطاق ي وف مساحاته ي ف در اله ن م ل وتقل الرمزي نى المب ذا ه جودة من ع ترف ايير مع

المسجد تتحول.يحتاجها أن ب م يحل ير األم ظل ل ب ات المخاطب ك تل د عن تتوقف لم المبكرة اللفتة تلك
يتحقق الحلم برؤية نبدأ الزمن من عقدين مرور بعد اليوم نحن وها واقع إلى  .األفكار

ى إل لطان س ير األم ير ائعة«يش الض رص ل»الف قب روع المش ذا ه رى ي أن نى يتم ان ك ه إن ول ويق
ون تك أن ن يمك ان وك المساجد ن م وف األل عشرات بنيت اليوم وحتى الفترة تلك فمنذ عاما٬ً عشرين
ي ف خصوصاً الفرص ن م د مزي تضييع عدم أهمية على ويؤكد وللبيئة٬ لإلنسان صديقة المساجد هذه

المستقبل على تؤثر ألنها االقتصادي التوجه٬.الجانب ذا ه ا يثيره ة مهم اط نق د عن نتوقف أن ويمكن
اه والمي ة الطاق ن م تستهلك المملكة٬ وقرى مدن كافة على موزعة مسجد ألف مئة من أكثر اآلن فلدينا

هللا إال يعلمه اه(ما ومي اء كهرب ن م المساجد تهلكه تس ا م يعلن أن يريد أحد ال ذه)ألنه ه ن م ير وكث ٬
كان الس دد ع أن نا افترض و ل ا ألنن احتها مس ي ف الغ مب اجد ال33المس وأطف اء نس فهم نص ون ملي

الصالة( عليهم توجب ممن جميعهم المتبقي النصف أن هنا لكل)وسأفترض ة المطلوب السعة فستكون
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على تزيد ال عن170مسجد تزيد ال أن يجب االفتراضية المسجد مساحة أن أي مترا250ًمصلياً
المرافق(مربعاً للمساجد)مع المكاني التوزيع أحسنا المساجد«ببساطة.لو اء بن يعمل»كود سوف
مستوى»ترشيد«على ى عل الشامل العمراني بالتخطيط وربطها وتطويرها وتقنينها المساجد عمارة

فقط االحياء مستوى على وليس ككل  .المدينة
عمل فكرة طرح تم سيكون»كود«عندما وكيف ود الك ذا ه ة أهمي عن البعض ائل تس للمساجد بناء

عن السعودي«مختلفاً البناء ام.»كود نظ عن يخرج ال المساجد ود ك أن نوضح أن يجب البداية في
المساجد ارة بعم الخاصة ب الجوان ي ف سيفصل ه لكن ه وتنظيمات تشريعاته وعن السعودي اء البن كود

ني والتق اري والمعم ي التخطيط توى المس ى ط.عل للمحي ديقاً ص جد المس ون يك أن ار باختص دف اله
تقنياً للبيئة صديقاً كذلك ويكون وجمالياً تخطيطياً عمل.السكاني دون ق تتحق أن يمكن ال المعادلة هذه

ا به تزام واالل المواصفات ر تطوي مستوى وعلى والتنظيم التشريع مستوى على ود.حقيقي الك أن ا كم
يعني لما واضح تصور وضع إلى المستقبل«يهدف يرة»مسجل كب اجد مس ني نب أن د نري نحن ل فه ٬

بة مناس غيل تش اليف وتك ة عالي اءة كف ذات اجد مس اء بن ى إل ه نتج أم ك ذل ى إل ة الحاج دون عة وواس
 واقتصادية؟

عملت ذلك ل البداية٬ منذ اعتبارها في المساجد لعمارة الفوزان عبداللطيف جائزة وضعتها األسئلة هذه
ومهني اجتماعي وعي لبناء تنظيمي حراك هناك يكون كي مباشر بشكل اإلسالمية الشؤون وزارة مع
ة الوظيفي اءة الكف وذي والبسيط المرن للمسجد نموذج لخلق المسجد وبمستخدم بالمصمم المتبرع يجمع
ل قب ن م ه تطبيق م ويت ام الع اء البن ود لك تفصيًال يكون زم مل ود ك وضع دون يحدث لن وهذا والتقنية٬

ق دقي كل بش ممون المص اه ويتبن ة المهني ة الحكومي ات والجه المية اإلس ؤون الش ة.وزارة النقل ذه ه
المملكة رؤية مع تتواءم سوف ستصنع2030النوعية أنها كما الوطني التحول برنامج تدعم وسوف

سلطان األمير قال كما يجعلها المساجد لعمارة جديداً ثقافياً بيوتنا«وعياً من وأكفأ وأنظف  .»أهم
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 10/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تعيدعنوان بتسمم10المملكة مصابة سوداني ضان رأس تحقق..آالف والخرطوم

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالسبت10/09/143926/05/2018 عامةتصنيف ومؤشرات الخبرتقارير جهة

االلكترونيةالمصدر سبق الكاتب2534العددصحيفة

الصفحة سبقموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

تعيد بتسمم10المملكة مصابة سوداني ضان رأس والخرطوم..آالف
 تحقق

نفوق وحاالت إكلينيكية بأعراض إصابتها واتضاح عليها الكشف  عقب

 

علي  الرياض-خالد

 

 

من أكثر المملكة دموي10أعادت بتسمم إصابتها اكتشاف ب عق السوداني الضأن ن م رأس آالف
جدًا بالكبيرة وصفت نفوق حاالت وجود عن  .فضًال

 
البواخر إحدى بإعادة الجاري٬ األسبوع خالل اإلسالمي جدة ميناء كي"وقام تحمل"مرزوقة تي وال

أعراض10,885 ب ابتها إص اح واتض ا عليه ف الكش ب عق ودان الس ن م ة قادم أن الض ن م اً رأس
نفوق وحاالت  .إكلينيكية
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بطلب دم تق دالجبار عب ود محم السوداني٬ ان البرلم عضو أن سودانية تقارير ذكرت متصل سياق في
حنة الش أن بش أرور ة جمع بشارة ة الحيواني ثروة ال ر وزي تدعاء الس ر عم راهيم إب ان البرلم رئيس ل
ة العربي واق األس ي ف ودانية الس ية الماش معة س ى عل ر يؤث ك ذل أن برًا معت عودية٬ الس ن م ادة المع

 .والعالمية
 

قامت التي واإلجراءات تصديرها قبل المواشي تطعيم عدم أسباب عن طلبه في عمر إبراهيم وتساءل
المعني المرض ضد يُطعم أن يجب الضأن وأن سيما األمر هذا تجاه الزراعي الحجر سلطات  .بها
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 10/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البقميعنوان يكرم الصحة وزير

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالسبت10/09/143926/05/2018 عامةتصنيف ومؤشرات الخبرتقارير جهة

الشرقالمصدر الكاتب2365العددجريدة

الصفحة الشرقاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

التدخين مكافحة في  ..لجهوده

البقمي يكرم الصحة  وزير

 

 الشرق–الجبيل

أ ة الربيع ق توفي دكتور ال الصحة وزير البقمي.كرم راهيم اب ن ب در ن-ب التدخي ة مكافح ة لجن عضو
المالحة المياه لتحلية العامة للمؤسسة التابعة الجبيل لجهوده,بمحطات اموذلك ق الذي والدور المؤثرة

ببها يس تي ال يرة الكب واألضرار دخين الت مخاطر ة توعي ي ف ع المجتم ة خدم في مساعدته,به ذلك وك
الشرقية ة والمنطق ًا عموم ة المملك مستوى ى عل ه عن االقالع ي ف ن والمقيمي السعوديين من دخنين الم

االجتماعي,خصوصًا التواصل وصفحات وسائل عدة  .عبر
 

وزارة ال ه نظمت ذي ال غ التب ة بمكافح ة العامل ات للجه امس الخ ني الوط ى الملتق ام خت ي ف ك ذل اء ج
مؤخراً  .بالرياض

 

في لالستمرار قوي حافز بمثابة يعد والذي التكريم لهذا الصحة وزير وتقديره شكره عن البقمي وعبر
ع المجتم صحة ى عل اظ والحف والوطن الدين لخدمة العطاء والتوفيق,هذا العمل ول قب هللا من ًا متمني

ا ورؤيته يدة الرش ا حكمتن ات توجه ع م ود الجه ذه به يرقى أداء نحو ادة2030والسداد قي ظل تحت
األمين عهده وولي عبدالعزيز بن سلمان الملك الشريفين الحرمين  .خادم
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 10/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر واالنتهاكاتعنوان القدرات ضعف تشكو المحميات

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالسبت10/09/143926/05/2018 عامةتصنيف ومؤشرات الخبرتقارير جهة

الوطنالمصدر الكاتب6448العددجريدة

الصفحة الوطنموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

واالنتهاكات القدرات ضعف تشكو  المحميات

 

 

العصيمي:الرياض    نايف

في الوزراء مجلس وافق وعلمت2018مايو8فيما ة٬ للبيئ ة الوطني اإلستراتيجية وطن«على »ال
النظم أن ب الدراسة انتهت إذ ة٬ البيئي ب الجوان ة لكاف مسحية ة تحليلي ة دراس بقتها س اإلستراتيجية أن

سريع تدهور من تعاني المملكة في البرية  .البيئية
 

من يتكون د وفري ري ث ي وحيوان اتي نب ائي أحي بتنوع تنعم المملكة أن الدراسة من79وأكدت اً نوع
و و99الثدييات٬ الزواحف٬ و432من ور٬ الطي ن م اً ى3099نوع إل باإلضافة ات٬ الالفقري ن م

المهددة111 الفطرية الحيوانات من  .نوعاً
 

المحميات  إدارة
إعالن ى عل تركزت ود الجه أن ة مبين ة٬ الفطري اة للحي السعودية ة الهيئ ود جه ى إل ة الدراس أشارت
ا جعله ا م ات٬ المحمي ار اختي ي ف يزاً متم اً علمي نهجا اتبعت الهيئة أن إلى باإلضافة المحميات٬ وإدارة

المحميات عن اإلعالن في صعوبة قابلته ذلك أن إال المجال٬ هذا في عالمياً متقدمة مرتبة  .تحتل
 

أن ا كم المحميات٬ إدارة في والتقنية البشرية القدرات في ضعف من الهيئة تعانيه بما الدراسة ونوهت
ة الهيئ دير ت إذ راد٬ واألف ة التنموي القطاعات ن م ات لالنتهاك تتعرض ات ي3المحمي ف واء إي ز مراك
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والثمامة والقصيم  .الطائف
 

الطيور432 من  نوعاً
أوي ت ة المملك أن ة الدراس فت ي432كش حوال أن إال اجرة٬ والمه ة المحلي ور الطي ن م ًا 12نوع

باالنقراض المهددة الطيور من الحبارى معتبرة المملكة٬ في سنوياً صيدها يتم طائر  .مليون
 

ة٬ البيئي ديات التح ذه ه راً مؤخ وزراء ال س مجل ا عنه ن أعل التي اإلستراتيجية تواجه أن المنتظر ومن
اه والمي ة البيئ وزارة ى تتول ام٬ ع ل ك ي ف ة بالبيئ اص خ بوع أس يص تخص ن ع س المجل ن أعل ا كم

العالقة ذات والقطاعات الحكومية الجهات ودعوة وتنفيذه إقامته  .والزراعة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 10/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر جازانعنوان منطقة أمين مع يجتمع والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالسبت10/09/143926/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

السعوديةالمصدر االنباء الكاتب0العددوكالة

الصفحة الصفحة0اسم 0رقم

 

جازان منطقة أمين مع يجتمع والزراعة والمياه البيئة وزارة  وكيل

 
 
 

 واس-جيزان
أمس اجتماعاً موكلي محمد بن أحمد المهندس المياه لخدمات والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل عقد

سعيدان بن نايف جازان منطقة أمين مع المنطقة,٬ أمانة بمقر  .وذلك
 

من الحد ي ف تسهم تي ال ات اآللي د بتحدي ة المتعلق الموضوعات ن م عدد بحث االجتماع خالل وجرى
م ت ث حي ٬ الصحي والصرف اه المي اريع مش اولي مق أعمال مخلفات عن الناتجة البصرية التشوهات
ات ومحافظ يزان بج حي الص رف والص اه المي اريع لمش ذين المنف اه المي اولي مق زام إل ى عل اق االتف
عالية فنية بجودة اإلسفلت طبقة وإعادة ٬ المشاريع تلك لتنفيذ المحددة الزمنية بالجداول بالتقيد المنطقة
٬ وارع بالش فة األرص ي ف ير تكس أو فلت اإلس ي ف ر حف ن م رية البص وهات التش ة ومعالج ة وإزال ٬

الصحي والصرف المياه مشروعات لتنفيذ المقاولين لتراخيص األمانة إصدار  .وسرعة
 

ووزارة األمانة بين وإيجابية عملية وتوصيات نتائج عن أثمر االجتماع أن ٬ جازان منطقة أمين وأكد
يتم س ه أن إلى مشيراً ٬ المنطقة ومراكز ومحافظات جيزان مدينة خدمة بهدف والزراعة٬ والمياه البيئة
المشاريع از إنج سرعة ى عل م وحثه اولين المق ة ومراقب ٬ ل العم ة ومتابع تمت تي ال ات االتفاقي ذ تنفي

لها المعدة الزمنية بالجداول  .والتزامهم
 

ساهمت ة والقروي ة البلدي الشؤون وزارة ا أطلقته تي ال البصرية وهات التش معالجة ادرة مب أن ان وأب
المنطقة ومراكز محافظات وفي جيزان مدينة في الحضري المشهد تحسين في كبير  .بشكل
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 10/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البصريةعنوان التشوهات من الحد سبل والمياه البيئة وزارة وكيل مع يبحث جازان منطقة أمين

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالسبت10/09/143926/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

الرياضالمصدر الكاتب18233العددجريدة

الصفحة الرياضموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

من الحد سبل والمياه البيئة وزارة وكيل مع يبحث جازان منطقة أمين
البصرية  التشوهات

 

حكمي-جازان  محمد

والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي ع م وم الي ه مكتب ي ف سعيدان بن نايف جازان منطقة أمين بحث
ن الجهتي ن بي المشتركة المواضيع ن م عددا ه ل المرافق والوفد الموكلي محمد المهندس المياه لخدمات
اريع مش اولي مق اعمال مخلفات عن الناتجة البصرية التشوهات من تحد التى اآلليات وتحديد ومناقشة
اريع لمش ذين المنف اه المي اولي مق زام إل ى عل االتفاق تم حيث ٬ جازان بمدينة الصحي والصرف المياه
ك تل لتنفيذ المحدده الزمنية بالجداول بالتقيد المنطقة ومحافظات جازان بمدينة الصحي والصرف المياه
ن م البصرية التشوهات ة ومعالج ة وإزال ٬ ة عالي ة فني بجودة اإلسفلت طبقة وإعادة ٬ المياه المشاريع
ن المقاولي تراخيص ل ة األمان إصدار رعة وس ٬ بالشوارع األرصفة ي ف تكسير او االسفلت ي ف ر حف
أن سعيدان ن ب ايف ن تاذ االس ازان ج ة منطق ن أمي د وأك ٬ الصحي والصرف المياه مشروعات لتنفيذ
اه والمي ة البيئ ووزارة ة األمان ن بي ة وإيجابي ة عملي يات وتوص ائج بنت روج الخ ى عل ر أثم اع االجتم
يتم س ه أن ى إل يرا مش ٬ ة المنطق ز ومرك ومحافظات جازان ة مدين ة خدم إلى تهدف والتي والزراعة٬
المشاريع از إنج سرعة ى عل م وحثه اولين المق ة ومراقب ٬ ل العم ة ومتابع تمت تي ال ات االتفاقي ذ تنفي
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ا أطلقته التي البصرية التشوهات معالجة مبادرة أن إلى مضيفاً لها٬ المعدة الزمنية بالجداول والتزامهم
٬ يخ الش ال دالملك عب ن ب داللطيف عب ر الوزي ن م ة ومتابع ه بتوجي ة والقروي ة البلدي ؤون الش وزارة
٬ ة المنطق ز ومراك محافظات ي وف جازان مدينة في الحضري المشهد تحسين في كبير بشكل ساهمت
جازان اه مي خدمات ومدير موكلي٬ محمد المهندس والزراعة والمياه البيئة وزارة لوكيل الشكر مقدما
توجيهات ظل في واإلنسان المكان جازان خدمة شأنه من ما كل في تعاونهما على جبر بندر المهندس
صاحب ه ونائب ٬ ازان ج ة منطق ير ام دالعزيز عب ن ب ناصر ن ب د محم ير األم ي الملك السمو صاحب

عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن محمد االمير الملكي  السمو
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 10/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البصريةعنوان التشوهات من الحد سبل والمياه البيئة وزارة وكيل مع يبحث جازان منطقة أمين

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالسبت10/09/143926/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

االلكترونيةالمصدر الين اون فيفاء الكاتب0العددصحيفة

الصفحة اليناسم اون فيفا صحيفة الصفحةموقع 0رقم

من الحد سبل والمياه البيئة وزارة وكيل مع يبحث جازان منطقة أمين
البصرية  التشوهات

 

 

جازان ـ معشي  حسين

 

والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي ع م وم الي ه مكتب ي ف سعيدان بن نايف جازان منطقة أمين بحث
ن الجهتي ن بي المشتركة المواضيع ن م عددا ه ل المرافق والوفد الموكلي محمد المهندس المياه لخدمات
اريع مش اولي مق اعمال مخلفات عن الناتجة البصرية التشوهات من تحد التى اآلليات وتحديد ومناقشة
اريع لمش ذين المنف اه المي اولي مق زام إل ى عل اإلتفاق تم حيث ٬ جيزان بمدينة الصحي والصرف المياه
ك تل لتنفيذ المحدده الزمنية بالجداول بالتقيد المنطقة ومحافظات جيزان بمدينة الصحي والصرف المياه
ن م البصرية التشوهات ة ومعالج ة وإزال ٬ ة عالي ة فني بجودة اإلسفلت طبقة وإعادة ٬ المياه المشاريع
ن المقاولي تراخيص ل ة األمان إصدار رعة وس ٬ بالشوارع األرصفة ي ف تكسير او االسفلت ي ف ر حف
أن سعيدان ن ب ايف ن تاذ االس ازان ج ة منطق ن أمي د وأك ٬ الصحي والصرف المياه مشروعات لتنفيذ
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اه والمي ة البيئ ووزارة ة األمان ن بي ة وإيجابي ة عملي يات وتوص ائج بنت روج الخ ى عل ر أثم اع االجتم
يتم س ه أن ى إل يرا مش ٬ ة المنطق ز ومرك ومحافظات جيزان ة مدين ة خدم إلى تهدف والتي والزراعة٬
المشاريع از إنج سرعة ى عل م وحثه اولين المق ة ومراقب ٬ ل العم ة ومتابع تمت تي ال ات االتفاقي ذ تنفي
ا أطلقته التي البصرية التشوهات معالجة مبادرة أن إلى مضيفاً لها٬ المعدة الزمنية بالجداول والتزامهم
ك عبدالمل ن ب داللطيف عب دس المهن ر الوزي الي مع من ومتابعة بتوجيه والقروية البلدية الشؤون وزارة
ومراكز محافظات وفي جيزان مدينة في الحضري المشهد تحسين في كبير بشكل ساهمت ٬ الشيخ ال
خدمات دير وم ي٬ موكل د محم دس المهن والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة لوكيل الشكر مقدما ٬ المنطقة
ي ف ان واإلنس ان المك ازان ج ة خدم أنه ش من ما كل في تعاونهما على جبر بندر المهندس جازان مياه
٬ جازان ة منطق ير ام دالعزيز عب ن ب ناصر ن ب د محم ير األم ي الملك السمو صاحب ات توجيه ظل

عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن محمد االمير الملكي السمو صاحب  .ونائبه
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 10/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الدواسرعنوان وادي محافظة في الزراعية التنمية صندوق مقترضي مع مفتوح لقاء

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالسبت10/09/143926/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

الرياضالمصدر 0الكاتب18233العددجريدة

الصفحة الرياضموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

وادي محافظة في الزراعية التنمية صندوق مقترضي مع مفتوح لقاء
 الدواسر

 

الدواسر مسيـب–وادي آل  سعود

ة العام اإلدارة ي ف المستشار ع جم اً مفتوح اًء لق الدواسر وادي بمحافظة الزراعية التنمية صندوق عقد
ن م ندوق الص ي مقترض ع م ر النم د محم ن ب دالرحمن عب دس المهن ة الزراعي ة التنمي ندوق لص

 .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
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تحقة المس ديون ال ة لمعالج تعجلة مس ول حل ن ع ث بالبح ندوق الص ات توّجه من ض أتي وي ٬ ية أساس
 .والمتعثرة

 

٬ ك ذل لحل الصندوق ادرة مب ار مس ع م الخّالق التفاعل ى إل الصندوق مقترضي ٬ ار المستش وحث
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
تقدم س تي ال التسهيالت حسب الديون تحصيل يريد لمن الدواسر وادي محافظة في الصندوق فرع إلى
شكره دمًا مق ٬ الصندوق ة رؤي حسب ميسرة دفعات شكل على كامًال المستحق المبلغ تحصيل في لهم
م تنظي ى عل م قطي آل منصور ن ب د محم دس المهن الدواسر وادي محافظة في الصندوق لمدير وتقديره

اللقاء  .هذا
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 10/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر األحساءعنوان بمياه إدارية وقرارات تكليفات

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالسبت10/09/143926/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

الوطنالمصدر الكاتب6448العددجريدة

الصفحة الوطنموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

األحساء بمياه إدارية وقرارات  تكليفات
 

 

الهزاع:األحساء  منذر
 

 

رارات الق ن م عددا الغامدي٬ صالح المهندس باألحساء المياه لخدمات العامة اإلدارة فرع مدير أصدر
الصناعي ن األم وإدارة برز الم اه المي دة ووح العيون ب اه المي دة وح شملت بالفرع اإلدارية والتكليفات
لوحدة ديرا م الصنيخ صالح ن ب ؤاد ف ف تكلي م ت حيث والصيانة٬ التشغيل إدارة وأقسام الجودة وإدارة
دهللا عب ن ب د وأحم دة٬ الوح دير لم ا نائب دير المخي دهللا عب ن ب اهر وط برز٬ الم ز بمرك اه المي دمات خ
ديرا م دهنين ال دهللا عب ن ب عبدالمحسن ف تكلي م وت العيون٬ بمركز المياه خدمات لوحدة مديرا الفارس

بالفرع الصناعي األمن  .إلدارة
 

ن ب سعيد ف وتكلي الهجر٬ عقد على باإلشراف الشقاق عبدالمحسن بن حسن تكليف القرارات وشملت
بالفرع والصيانة التشغيل بإدارة البيئة صحة لقسم رئيسا العلوي  .جواد

 
بوعيسى ي عل دس والمهن ات٬ المعلوم ة وتقني الجودة لقسم رئيسا الدوسري فياض بن فهيد تكليف وتم

الجودة قسم في بمستوى.بالعمل اء االرتق نحو اد الج السعي ى عل ن المكلفي دي الغام دس المهن وحث
م لتقدي الي٬ المث ار بالمعي تفيدين المس ا رض ق يحق ا بم د جه ى أقص ذل وب تفيدين٬ للمس دمات الخ ديم تق

لهم المقدمة الخدمة في والتميز  .الخدمات
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 10/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر محظورة400:الزراعةعنوان مبيدات وتداول لبيع غرامات لایر ألف

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالسبت10/09/143926/05/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

المدينةالمصدر الكاتب20121العددجريدة

الصفحة المدينةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

محظورة400:الزراعة مبيدات وتداول لبيع غرامات لایر  ألف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

رزق  جدة-أمين

 

فرض عن والزراعة والمياه البيئة وزارة نظام400كشفت الفي مخ ى عل ة مالي ات عقوب لایر ألف
الصالحية ة ومنتهي محظورة دات مبي داول وت ع بي شملت ات المخالف أن إلى مشيرة ولفتت.المبيدات٬

أن موضحة ة٬ آمن ة وبطريق متخصصة شركة ق طري عن المخالف حساب على الكميات إتالف إلى
ل تحوي ي ف ح نج وية العض ة الزراع اث أبح ز ماد120مرك س ى إل ة الزراعي ات المخلف ن م ا طًن

الخارج.عضوي ن م الخضراء األعالف تيراد الس ة النهائي اإلجراءات بحث ى إل الوزارة وأشارت
ل المقب ام الع ن م صفر في ة المملك ي ف زراعتها إيقاف قرب مع تزامًنا اإلجراءات.مؤخًرا٬ وشملت

ص التخلي دة وم ي المواش ات احتياج أمين لت تيراد االس هيالت تس توردين المس ع م ا بحثه رى ج تي ال
مناسبة بتكلفة العالقة ذات الخدمات وتقديم استهالك.الجمركي يد ترش ود جه إطار في اإلجراء ويأتي

ة العمال اليف تك تقليص دف به الزراعي القطاع ي ف ير أج نظام مؤخًرا أطلقت الوزارة وكانت المياه٬
الشركات بين بتبادلها السماح خالل من  .الزراعية
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 10/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر المياه"عنوان لـ"تحلية التقديم باب أمن"وظيفة170تفتح "رجل

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالسبت10/09/143926/05/2018 المياهتصنيف لتحلية العامة المؤسسة أخبار
المالحة

الخبر جهة

السعوديةالمصدر االنباء الكاتب0العددوكالة

الصفحة السعوديةموقعاسم االنباء الصفحةوكالة 0رقم

 

المياه" لـ"تحلية التقديم باب أمن"وظيفة170تفتح  "رجل
 
 

 
 

 واس-الرياض

دد لع ديم التق اب ب فتح عن المالحة المياه لتحلية العامة المؤسسة ة"170"أعلنت أمن"وظيف "رجل
د األح وم ي ن م دًءا ب اغرة٬ ق12/09/1439ش المواف ى27/05/2018هـ عل ك وذل م٬

 .https//swcc.gov.sa:الرابط
 

اإلدارة٬ ر لمق الحضور تدعي يس وال أسبوعين٬ دة لم سيستمر ات الطلب تقبال اس أن ة المؤسس ت وبين
اق وإرف ة٬ المطلوب الشروط تيفائهم اس ن م د التأك الوظائف٬ ذه له التقدم في الراغبين المواطنين داعيًة
الشروط٬ ا عليه ق تنطب ال تي ال ات الطلب ي النظرف يتم لن أنه مؤكدةً بهم٬ الخاصة والمستندات الوثائق

الرسمي الموقع غير من ترد  .أو
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 10/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر المياه"عنوان لـ"تحلية التقديم باب أمن"وظيفة170تفتح "رجل

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالسبت10/09/143926/05/2018 المياهتصنيف لتحلية العامة المؤسسة أخبار
المالحة

الخبر جهة

اليومالمصدر الكاتب16416العددجريدة

الصفحة اليومموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

المياه" لـ"تحلية التقديم باب أمن"وظيفة170تفتح  "رجل

 

 الرياض-واس

دد لع ديم التق اب ب فتح عن المالحة المياه لتحلية العامة المؤسسة ة"170"أعلنت أمن"وظيف "رجل
د األح وم ي ن م دًءا ب اغرة٬ ق12/09/1439ش المواف ى27/05/2018هـ عل ك وذل م٬

 .https//swcc.gov.sa:الرابط
 

اإلدارة٬ ر لمق الحضور تدعي يس وال أسبوعين٬ دة لم سيستمر ات الطلب تقبال اس أن ة المؤسس ت وبين
اق وإرف ة٬ المطلوب الشروط تيفائهم اس ن م د التأك الوظائف٬ ذه له التقدم في الراغبين المواطنين داعيًة
الشروط٬ ا عليه ق تنطب ال تي ال الطلبات في النظر يتم لن أنه مؤكدةً بهم٬ الخاصة والمستندات الوثائق

الرسمي الموقع غير من ترد م.أو التقدي اب ب ح فت عن المالحة اه المي ة لتحلي ة العام ة المؤسس ت أعلن
أمن"وظيفة"170"لعدد د"رجل األح وم ي من بدًءا الموافق12/09/1439شاغرة٬ 27هـ
الرابط05/2018/ على وذلك  .https//swcc.gov.sa:م٬

 
اإلدارة٬ ر لمق الحضور تدعي يس وال أسبوعين٬ دة لم سيستمر ات الطلب تقبال اس أن ة المؤسس ت وبين
اق وإرف ة٬ المطلوب الشروط تيفائهم اس ن م د التأك الوظائف٬ ذه له التقدم في الراغبين المواطنين داعيًة
الشروط٬ ا عليه ق تنطب ال تي ال الطلبات في النظر يتم لن أنه مؤكدةً بهم٬ الخاصة والمستندات الوثائق

الرسمي الموقع غير من ترد  .أو
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 10/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر المياهعنوان لـ»تحلية التقديم باب أمن«وظيفة170تفتح »رجل

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالسبت10/09/143926/05/2018 المياهتصنيف لتحلية العامة المؤسسة أخبار
المالحة

الخبر جهة

االلكترونيةالمصدر تواصل الكاتب0العددصحيفة

الصفحة تواصلاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

 

المياه لـ»تحلية التقديم باب أمن«وظيفة170تفتح  »رجل

 

 :واس–تواصل
دد لع ديم التق اب ب فتح عن المالحة المياه لتحلية العامة المؤسسة ة”170“أعلنت أمن“وظيف ”رجل

د األح وم ي ن م دًءا ب اغرة٬ ق12/09/1439ش المواف ى27/05/2018هـ عل ك وذل م٬
 .https//swcc.gov.sa:الرابط

 

اإلدارة٬ ر لمق الحضور تدعي يس وال أسبوعين٬ دة لم تمر سيس ات الطلب تقبال اس أن المؤسسة٬ وبينت
اق وإرف ة٬ المطلوب الشروط تيفائهم اس ن م د التأك الوظائف٬ ذه له التقدم في الراغبين المواطنين داعيًة
الشروط٬ ا عليه ق تنطب ال تي ال ات الطلب ي النظرف يتم لن أنه مؤكدةً بهم٬ الخاصة والمستندات الوثائق

الرسمي الموقع غير من ترد  .أو
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 10/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر المياه“عنوان لوظائف”تحلية التقديم باب أمن“تفتح شاغرة”رجال

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالسبت10/09/143926/05/2018 المياهتصنيف لتحلية العامة المؤسسة أخبار
المالحة

الخبر جهة

نيوزالمصدر االحساء الكاتب0العددصحيفة

الصفحة نيوزاسم االحساء صحيفة الصفحةموقع 0رقم

 

المياه“ لوظائف”تحلية التقديم باب أمن“تفتح  شاغرة”رجال

 
 

الدوسري  سالم

دد لع ديم التق اب ب ح فت عن المالحة المياه لتحلية العامة المؤسسة ة”70“أعلنت أمن”وظيف ل ”رجـ
د األح وم يـ ن مـ دًء ب ٬ اغرة ق1439/9/12ش المواف ك20/5/2018هـ وذل

 /https://careers.swcc.gov.sa/ar:الرابطعلى
 
 

الميـاه“وأوضحت تدعي”تحلية اليس و ٬ بوعين أس لمدة سيستمر الطلبات استقبال رأن لمق الحضور
مـن التأكد الوظائف لهذه التقدم في الراغبين المواطنين داعية ٬ ٬اإلدارة ة المطلوب الشروط تيفائهم اس

ن ل ه أن دًة مؤك م به الخاصة والوثائق المستندات اوإرفاق عليه ق تنطب ال تي ال ات الطلب ي ف النظر م يت
الرسمي الموقع غير من ترد أو  .الشروط
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 10/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر المياه"عنوان لوظائف"تحلية التقديم باب أمن"تفتح شاغرة"رجال

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالسبت10/09/143926/05/2018 المياهتصنيف لتحلية العامة المؤسسة أخبار
المالحة

الخبر جهة

الجزيرةالمصدر الكاتب16676العددجريدة

الصفحة الجزيرةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

المياه" لوظائف"تحلية التقديم باب أمن"تفتح  شاغرة"رجال

 

أونالين/العاصمة  الجزيرة

 

لعدد التقديم باب فتح عن المالحة المياه لتحلية العامة المؤسسة أمن"وظيفة"170"أعلنت "رجل
األحد يوم من بدًء الموافق12/09/1439شاغرة٬ الرابط27/05/2018هـ على وذلك :م٬

https//swcc.gov.sa.المياه"وأوضحت لمدة"تحلية سيستمر الطلبات استقبال أن
الوظائف٬ لهذه التقدم في الراغبين المواطنين داعيًة اإلدارة٬ لمقر الحضور يستدعي وال أسبوعين٬
يتم لن أنه مؤكدةً بهم٬ الخاصة والمستندات الوثائق وإرفاق المطلوبة٬ الشروط استيفائهم من التأكد

الرسمي الموقع غير من ترد أو الشروط٬ عليها تنطبق ال التي الطلبات  .النظرفي

23



 

الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 10/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر المياه"عنوان لوظائف"تحلية التقديم باب أمن"تفتح شاغرة"رجال

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالسبت10/09/143926/05/2018 المياهتصنيف لتحلية العامة المؤسسة أخبار
المالحة

الخبر جهة

االلكترونيةالمصدر عاجل الكاتب0العددصحيفة

الصفحة عاجلاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

 

المياه" لوظائف"تحلية التقديم باب أمن"تفتح  شاغرة"رجال

أسبوعين يستمر الطلبات  استقبال

 

 الرياض

العرجاني  مسعود

لـ التقديم باب فتح الجمعة٬ اليوم المالحة٬ المياه لتحلية العامة المؤسسة ة"170"أعلنت رجل"وظيف
األحد"أمن يوم من بدًءا  ).مايو27(شاغرة٬

 

اإلدارة٬ ر مق ى إل الحضور تدعي يس وال أسبوعين٬ سيستمر الطلبات استقبال أن المؤسسة وأوضحت
ة٬ المطلوب روط الش تيفائهم اس ن م د التأك ى إل ائف٬ الوظ ذه له دم التق ي ف راغبين ال واطنين الم ًة داعي

بهم الخاصة والمستندات الوثائق  .وإرفاق
المياه"وأكدت ر"تحلية غي من رد ت أو الشروط٬ ا عليه تنطبق ال التي الطلبات في النظر يتم لن أنه

الرسمي  .الموقع
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 10/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر لدي170عنوان شاغرة المياه”وظيفة “تحلية

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالسبت10/09/143926/05/2018 المياهتصنيف لتحلية العامة المؤسسة أخبار
المالحة

الخبر جهة

االلكترونيةالمصدر صدى الكاتب0العددصحيفة

الصفحة صدىاسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

 

لدي170 شاغرة المياه”وظيفة  “تحلية
 

 
 
 

المالكي  ):صدى(فاطمة

لـ ديم التق اب ب ح فت ي عل ة٬ الجمع وم الي المالحة٬ اه المي لتحلية العامة المؤسسة ة170أكدت ”وظيف
أمن األحد“رجل يوم من بدًءا وذلك  .2018مايو٬27

 

ر“المؤسسة”وأوضحت لمق الحضور تدعي يس وال أسبوعين٬ دة لم تمر سيس ات الطلب تقبال اس أن ٬
ع الموق ير غ من رد ت أو الشروط٬ ا عليه ق تنطب ال تي ال الطلبات في النظر يتم لن أنه مؤكدة اإلدارة٬

 .الرسمي
 

ت ة”ودع م“المؤسس التقدي روط ش ي عل رف للتع الوظائف٬ ذه له دم التق ي ف راغبين ال واطنين الم ٬
من الرابط على بالدخول الخاصة والمستندات الوثائق  ..هناالمطلوبة٬
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 10/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر المالحة170عنوان المياه تحلية مؤسسة لدى شاغرة وظيفة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالسبت10/09/143926/05/2018 المياهتصنيف لتحلية العامة المؤسسة أخبار
المالحة

الخبر جهة

االلكترونيةالمصدر المواطن الكاتب1772العددصحيفة

الصفحة المواطناسم صحيفة الصفحةموقع 0رقم

 

المالحة170 المياه تحلية مؤسسة لدى شاغرة  وظيفة

 
 

األحمد-المواطن  خالد

لعدد التقديم باب فتح عن المالحة المياه لتحلية العامة المؤسسة بمسمى)170(أعلنت شاغرة وظيفة
أمن“ ل األحد”رج وم ي من دءًا ب ك وذل الموافق٬12/9/1439 وذلك27/5/2018هـ م٬

التالي الرابط (عبر  ).هنا:
 

ي٬ اإللكترون المؤسسة ع موق خالل من أسبوعين لمدة يستمر الطلبات استقبال أن المؤسسة وأوضحت
من د التأك الوظائف ذه له دم التق ي ف راغبين ال واطنين الم ًة داعي اإلدارة٬ ر لمق الحضور يستدعي وال
ي ف النظر م يت ن ل ه أن دةً مؤك م٬ به الخاصة ائق والوث تندات المس وإرفاق المطلوبة٬ الشروط استيفائهم

الرسمي الموقع غير من ترد أو الشروط٬ عليها تنطبق ال التي  .الطلبات
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 10/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر المياه«عنوان لـ»تحلية التقديم باب أمن«وظيفة170تفتح »رجل

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالسبت10/09/143926/05/2018 المياهتصنيف لتحلية العامة المؤسسة أخبار
المالحة

الخبر جهة

عكاظالمصدر الكاتب18900العددجريدة

الصفحة عكاظموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

المياه« لـ»تحلية التقديم باب أمن«وظيفة170تفتح  »رجل
 

 

 )الرياض(»عكاظ«

لـ ديم التق اب ب ح فت ن ع ة المالح اه المي ة لتحلي ة العام ة المؤسس ت ة170أعلن ن«وظيف أم ل »رج
د األح وم ي ن م دًءا ب اغرة٬ ق12/09/1439ش المواف ى27/05/2018هـ عل ك وذل م٬

 .https//swcc.gov.sa:الرابط
 

اإلدارة٬ ر لمق الحضور تدعي يس وال أسبوعين٬ دة لم سيستمر ات الطلب تقبال اس أن ة المؤسس ت وبين
اق وإرف ة٬ المطلوب الشروط تيفائهم اس ن م د التأك الوظائف٬ ذه له التقدم في الراغبين المواطنين داعيًة
الشروط٬ ا عليه ق تنطب ال تي ال ات الطلب ي النظرف يتم لن أنه مؤكدةً بهم٬ الخاصة والمستندات الوثائق

الرسمي الموقع غير من ترد  .أو
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 10/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر إعصارعنوان لمتابعة إقليمية اتصال نقطة بالهيئة جدة مركز تختار الجوية لألرصاد العالمية "مكونو"المنظمة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالسبت10/09/143926/05/2018 البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة الخبرأخبار جهة

السعوديةالمصدر االنباء الكاتب0العددوكالة

الصفحة السعوديةموقعاسم االنباء الصفحةوكالة 0رقم

 

اتصال نقطة بالهيئة جدة مركز تختار الجوية لألرصاد العالمية المنظمة
إعصار لمتابعة  "مكونو"إقليمية

 
 
 
 

 

 واس-جدة
لألرصاد ة العام ة بالهيئ لالتصاالت اإلقليمي جدة مركز ة الجوي لألرصاد ة العالمي ة المنظم اختارت
بخصوص ة اليمني ة والجمهوري ان عم سلطنة من ث يب ا م ة لمتابع ة إقليمي اتصال نقطة البيئة وحماية

 ".مكونو"إعصار

 
ة المنظم ل قب ن م ار االختي ذا ه أن غالم٬ أيمن دكتور ال األرصاد لشؤون العام الرئيس نائب وأوضح
ة والمعني ا دولي دة المعتم األعاصير ة مراقب ز مراك بأسماء درته أص ذي ال ان البي الل خ جاء ة العالمي

وللهيئة للمملكة جديد إنجازا ويعد اإلعصار  .بمراقبة
 

ص يخ ا فيم ات التعليم ع جمي ة ومراقب ذ بتنفي وم يق ي االقليم ز المرك أن الم غ دكتور ال اف وأض
وحذف بناء وإعادة لإلقليم٬ التابعة الدول ومراقبة األرصادية النشرات بتحديث الخاصة البروتوكوالت

ة أنظم حسب العناوين والجداول"ICAO- WMO"وإضافة ارير التق ل عم بإعداد ذلك ك وم ويق
بها دورية بصفة المنظمة وتزويد الهيئة قبل من  .اإلحصائية

 
ات للمعلوم دولي ال ا فيين ز ومرك م اإلقلي دول ع م ادية األرص ات المعلوم ادل بتب ز المرك وم يق ا "كم

data opmet"ي والت األوسط الشرق دول ل دني الم للطيران ة العالمي ة المنظم توزيع بحسب ٬
عددها  .دولة"14"يبلغ
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 10/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لإلقليم":غالم"عنوان التابعة الدول ومراقبة النشرات بتحديث الخاصة التعليمات ينفّذ

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالسبت10/09/143926/05/2018 البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة الخبرأخبار جهة

االلكترونيةالمصدر سبق الكاتب2534العددصحيفة

الصفحة سبقموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

العالمية" إعصار"األرصاد لمتابعة إقليمية اتصال كنقطة جدة مركز  "مكونو"تختار

التابعة":غالم" الدول ومراقبة النشرات بتحديث الخاصة التعليمات ينفّذ
 لإلقليم

 

 

الراجحي  جدة-عبدهللا
 

لألرصاد ة العام ة بالهيئ لالتصاالت اإلقليمي جدة مركز ة الجوي لألرصاد ة العالمي ة المنظم اختارت
ار إعص ن ع ة اليمني ة والجمهوري ان عم لطنة س ن م ث يب ا لم ة إقليمي ال اتص ة نقط ة البيئ ة وحماي

 ".مكونو"
 

التفاصيل غالم:وفي أيمن دكتور ال األرصاد لشؤون ام الع رئيس ال ب نائ ال د:ق جدي إنجاز ي ف ه إن
لألرصاد ة العام ة للهيئ ابع الت لالتصاالت اإلقليمي جدة مركز ن تعل العالمية األرصاد منظمة للمملكة
بأسماء أصدرته ذي ال ان البي خالل ك وذل و٬ مكون إعصار ة لمتابع إقليمية اتصال نقطة البيئة وحماية

اإلعصار بمراقبة والمعنية دوليًّا المعتمدة األعاصير مراقبة  .مراكز
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ج الخلي دول ل ة التابع ادية األرص ات المعلوم ع جمي ث بب ا ومعنّيً ة المنظم ن م ًدا معتم ز المرك بر ويعت

خالله من العربية الدول وبعض  .واليمن
 

بروتوكوالت"غالم"وأضاف ال يخص ا فيم ات التعليم ع جمي ة ومراقب ذ بتنفي يقوم اإلقليمي المركز أن
افة وإض ذف وح اء بن ادة وإع م٬ لإلقلي ة التابع دول ال ة ومراقب ادية األرص رات النش ديث بتح ة الخاص

ة أنظم ب حس اوين داول"ICAO- WMO"العن والج ارير التق ل عم داد بإع ز المرك وم يق ا كم ٬
دورية بصفة المنظمة وتزويد المنظمة قبل من  .اإلحصائية

للمعلومات دولي ال ا فيين ز ومرك م اإلقلي دول مع األرصادية ات المعلوم بتبادل المركز data"ويقوم
opmet"الشرق دول ل دني الم للطيران ة العالمي ة المنظم ع توزي بحسب المركز ة مهم من ث حي ؛

عددها يبلغ والتي  .دولة14األوسط
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 10/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الموعد..تحول"مكونو":"األرصاد"عنوان هذا وحتى غداً فجر من ستتأثر المناطق هذه

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالسبت10/09/143926/05/2018 البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة الخبرأخبار جهة

االلكترونيةالمصدر سبق الكاتب0العددصحيفة

الصفحة سبقموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

وحتى..تحول"مكونو":"األرصاد" غداً فجر من ستتأثر المناطق هذه
الموعد  هذا

وقالتدعت الحالة عن يستجد ما متابعة خالل:إلى مسارها يتغير قد
القادمة  األيام

 

 

الراجحي  جدة-عبدهللا

السعودية ة العربي ة المملك حدود عن يبعد مكونو إعصار مركز أن البيئة٬ وحماية األرصاد هيئة قالت
ي م350(حوال ن)ك بي ا م ار اإلعص ز مرك ول ح اح الري رعة س در وتق ى157(٬ 167إل

 ).ساعة/كم
 

افت "وأض ات: ومخرج س الطق رائط خ ل وتحلي ناعية الص ار األقم ور ص ر آخ ة لمتابع تمرارًا اس
داري الم لإلعصار ة العددي اذج من)MEKUNU(النم إعصار ى إل تحول ذي ال العرب بحر ي ف

شمال باتجاه يتحرك أن متوقع ٬ الثانية غرب-الدرجة  ".شمال
 

بعد المدارية الحالة مسار في التغير احتمال إلى البيئة وحماية لألرصاد العامة الهيئة توقعات وأشارت
من أجزاء بها تتأثر مدارية عاصفة إلى اإلعصار وتحول اليمنية٬ والجمهورية عمان بسلطنة مرورها

31



 

 

القادم الثالثاء يوم إلى السبت غد يوم فجر من اعتباراً وذلك السعودية٬ العربية  .المملكة
 

"وبينت الشرقية: للمنطقة الجنوبية األجزاء تتأثر الي(حيث الخ ع الرب الشرقية)صحراء واألجزاء ٬
نجران منطقة التي)الخرخير(من النشطة والرياح السيول جريان إلى تؤدي التي الغزيرة باألمطار ٬

ن م ثر أك ى إل سرعتها تصل م75(قد ة)س/ك الرؤي ي ف دام انع ى إل ؤدي وت ار والغب ة لألترب يرة مث
ة لألترب يرة مث نشطة اح بري بق تس رة غزي ى إل متوسطة بأمطار شرورة محافظة تتأثر بينما ٬ األفقية

األحد يوم مساء من األفقية الرؤية مدى من تحد  ".والغبار
 

ام األي خالل مسارها ير يتغ قد والتي الحالة عن تقارير من يستجد ما متابعة إلى الجميع الهيئة ودعت
ع موق ى عل المبكر ذار اإلن نظام من الصادرة واإلنذارات اليومية الطقس تقارير بمتابعة وذلك القادمة؛

االجتماعي التواصل ووسائل الرسمي  .الهيئة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 10/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر العالمية«عنوان لمتابعة»األرصاد إقليمية اتصال كنقطة جدة مركز »مكونو«تختار

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالجمعة10/09/143925/05/2018 البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة الخبرأخبار جهة

اليومالمصدر الكاتب16416العددجريدة

الصفحة اليومموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

العالمية« لمتابعة»األرصاد إقليمية اتصال كنقطة جدة مركز تختار
 »مكونو«

 
 

جدة-واس

لألرصاد ة العام ة بالهيئ لالتصاالت اإلقليمي جدة مركز ة الجوي لألرصاد ة العالمي ة المنظم اختارت
بخصوص ة اليمني ة والجمهوري ان عم سلطنة من ث يب ا م ة لمتابع ة إقليمي اتصال نقطة البيئة وحماية

ار".مكونو"إعصار االختي ذا ه أن غالم٬ أيمن الدكتور األرصاد لشؤون العام الرئيس نائب وأوضح
دة المعتم األعاصير ة مراقب ز مراك بأسماء أصدرته ذي ال ان البي خالل جاء العالمية المنظمة قبل من

وللهيئة للمملكة جديد إنجازا ويعد اإلعصار بمراقبة والمعنية  .دوليا
 

بروتوكوالت ال يخص ا فيم ات التعليم ع جمي يراقب وم يق االقليمي ز المرك أن غالم٬ الدكتور وأضاف
افة وإض ذف وح اء بن ادة وإع م٬ لإلقلي ة التابع دول ال ة ومراقب ادية األرص رات النش ديث بتح ة الخاص

ة أنظم ب حس اوين داول"ICAO- WMO"العن والج ارير التق ل عم داد بإع ذلك ك وم ويق
بها دورية بصفة المنظمة وتزويد الهيئة قبل من  .اإلحصائية
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 10/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العالمية“عنوان إعصار”األرصاد لمتابعة إقليمية اتصال كنقطة جدة مركز ”مكونو“تختار

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالسبت10/09/143926/05/2018 البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة الخبرأخبار جهة

البالدالمصدر الكاتب22298العددجريدة

الصفحة البالدموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

العالمية“ لمتابعة”األرصاد إقليمية اتصال كنقطة جدة مركز تختار
 ”مكونو“إعصار

 

لألرصاد ة العام ة بالهيئ لالتصاالت ي اإلقليم دة ج مركز الجوية لألرصاد العالمية المنظمة اختارت
ة اليمني ة والجمهوري ان عم لطنة س ن م ث يب ا م ة لمتابع ة إقليمي ال اتص ة نقط ة البيئ ة وحماي

إعصار  .”مكونو“بخصوص
ة المنظم ل قب ن م ار االختي ذا ه أن غالم٬ أيمن دكتور ال األرصاد لشؤون العام الرئيس نائب وأوضح
ة والمعني ا دولي دة المعتم األعاصير ة مراقب ز مراك بأسماء درته أص ذي ال ان البي الل خ جاء ة العالمي

وللهيئة للمملكة جديد إنجازا ويعد اإلعصار  .بمراقبة
 

ص يخ ا فيم ات التعليم ع جمي ة ومراقب ذ بتنفي وم يق ي االقليم ز المرك أن الم غ دكتور ال اف وأض
وحذف بناء وإعادة لإلقليم٬ التابعة الدول ومراقبة األرصادية النشرات بتحديث الخاصة البروتوكوالت

ة أنظم حسب العناوين والجداول”ICAO- WMO”وإضافة ارير التق ل عم بإعداد ذلك ك وم ويق
بها دورية بصفة المنظمة وتزويد الهيئة قبل من  .اإلحصائية
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ات للمعلوم دولي ال ا فيين ز ومرك م اإلقلي دول ع م ادية األرص ات المعلوم ادل بتب ز المرك وم يق ا ”كم
data opmet”ي والت األوسط الشرق دول ل دني الم للطيران ة العالمي ة المنظم توزيع بحسب ٬

عددها  .دولة”14”يبلغ
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 10/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر ميكونوعنوان إعصار لمتابعة إقليمية اتصال نقطة جدة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالسبت10/09/143926/05/2018 البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة الخبرأخبار جهة

مكةالمصدر الكاتب1595العددصحيفة

الصفحة مكةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

ميكونو إعصار لمتابعة إقليمية اتصال نقطة  جدة
 

 
 

جدة  واس

لألرصاد ة العام ة بالهيئ لالتصاالت اإلقليمي جدة مركز ة الجوي لألرصاد ة العالمي ة المنظم اختارت
بخصوص ة اليمني ة والجمهوري ان عم سلطنة من ث يب ا م لمتابعة إقليمية اتصال نقطة البيئة٬ وحماية

 .»ميكونو«إعصار
 

ة المنظم ل قب ن م ار االختي ذا ه أن غالم أيمن دكتور ال األرصاد لشؤون ام الع رئيس ال نائب وأوضح
ة والمعني ا دولي دة المعتم األعاصير ة مراقب ز مراك بأسماء درته أص ذي ال ان البي الل خ جاء ة العالمي

وللهيئة للمملكة جديد إنجازا ويعد اإلعصار  .بمراقبة
 

بتحديث الخاصة البروتوكوالت يخص فيما التعليمات جميع ويراقب ينفذ اإلقليمي المركز أن وأضاف
ة أنظم حسب العناوين وإضافة وحذف بناء وإعادة لإلقليم٬ التابعة الدول ومراقبة األرصادية النشرات

»ICAO- WMOة المنظم زود وي ة٬ الهيئ ل قب ن م اإلحصائية والجداول ارير التق ذلك ك د ويع ٬
بها دورية  .بصفة

 
للمعلومات دولي ال ا فيين ز ومرك م اإلقلي دول مع األرصادية ات المعلوم ز المرك يتبادل data«كما

opmet»غ يبل تي وال ط األوس رق الش دول ل دني الم يران للط ة العالمي ة المنظم ع توزي ب بحس ٬
 .دولة«14«عددها
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 10/09/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر األرصادعنوان إعصار:هيئة بتحول غدٍ"مكونو"توقعات فجر العاصفة هذه من المملكة من أجزاء وتأثر مدارية عاصفة إلى

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالسبت10/09/143926/05/2018 البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة الخبرأخبار جهة

السعوديةالمصدر االنباء األرصادالكاتب0العددوكالة توقع:هيئة

الصفحة السعوديةموقعاسم االنباء الصفحةوكالة 0رقم

 

األرصاد إعصار:هيئة بتحول مدارية"مكونو"توقعات عاصفة إلى
غٍد فجر العاصفة هذه من المملكة من أجزاء  وتأثر

 

 واس-جد
وتحليل الصناعية األقمار صور آخر خالل ومن أنه البيئة وحماية لألرصاد العامة الهيئة أوضحت

المداري لإلعصار العددية النماذج ومخرجات الطقس الذي"MEKUNU"خرائط العرب بحر في
الثانية الدرجة من إعصار إلى حيث,تحول غرب شمال إلى شمال باتجاه يتحرك أن المتوقع فمن

حوالي السعودية العربية المملكة حدود عن اإلعصار مركز الرياح"كم350"يبعد سرعة وتقدر
بين ما اإلعصار مركز هللا,"ساعة/كم167إلى157"حول بمشيئة الهيئة توقعات تشير كما

اليمنية٬ والجمهورية عمان بسلطنة مرورها بعد المدارية الحالة مسار في التغير احتمال إلى تعالى
وذلك السعودية٬ العربية المملكة من أجزاء بها تتأثر أن ويمكن مدارية عاصفة إلى اإلعصار وتحول

القادم الثالثاء يوم إلى السبت غد يوم فجر من  .اعتباراً
 

الشرقية للمنطقة الجنوبية األجزاء أن إلى الهيئة الي"ولفتت الخ ع الرب الشرقية"صحراء واألجزاء ٬
نجران ة منطق ن ير"م اح"الخرخ والري يول الس ان جري ى إل ؤدي ت تي ال رة الغزي باألمطار تتأثر س ٬

من أكثر إلى سرعتها تصل قد التي دام"س/كم75"النشطة انع ى إل ؤدي وت ار والغب لألتربة مثيرة
محافظة ى إل باإلضافة ٬ ة األفقي ة الرؤي رة"شروره"في غزي ى إل متوسطة بأمطار أثر تت د ق تي ال

ادم الق د األح وم ي اء مس من ة األفقي ة الرؤي دى م من تحد ار والغب لألتربة مثيرة نشطة برياح .تسبق
ام األي خالل مسارها ير يتغ قد والتي الحالة عن تقارير من يستجد ما متابعة إلى الجميع الهيئة ودعت
ع موق على المبكر اإلنذار نظام من الصادرة واإلنذارات اليومية الطقس تقارير خالل من وذلك القادمة

االجتماعي التواصل ووسائل الرسمي  .الهيئة
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 10/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر حائل«عنوان بئر»مياه ماء تحول نفط»طابة«تنفي إلى

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالجمعة10/09/143925/05/2018 الشكاويتصنيف على الخبرالردود جهة

الحياةالمصدر الكاتب20140العددجريدة

الصفحة الحياةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

حائل« بئر»مياه ماء تحول نفط»طابة«تنفي  إلى

 

 

 »الحياة«-حائل
ل والتواص اإلعالم ائل وس عبر ه تداول جرى ا م ل حائ ة بمنطق اه المي لخدمات ة العام ة المديري ت نف

طابة مياه تحول من حائل??(االجتماعي شرق األسود)كلم اللون إلى الماء وتحول نفط  .إلى
 

ير البش الح ص ود حم دثها لمتح ان بي ي ف ة المديري ت ن«:وقال الجيولوجيي ن م ل عم ق فري زار
ن م ات عين سحب ذلك وك اه٬ المي ن م ات عين وسحب لمعاينتها البئر بالمديرية المختصين والمهندسين
ة بركاني ة فوه ن ع ارة عب اً عموم ة المنطق أن ة المعاين الل خ ن وتبي ود٬ األس ون الل ذات ة الترب ا بقاي

حدود إلى تصل قد بسماكة األسود البركاني الرماد من رواسب على تحتوي ا200ًخامدة تقريب تر م
جوفياً مائياً خزاناً  .»شكلت

 
البشير د«:وأضاف 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

 

إال طبيعي٬ بشكل اء الم ون ل ر ظه ئر الب وتشغيل الضخ معدات وتركيب التنظيف عملية بعد أنه يذكر
ة الذائب ة الكلي الح األم ب نس زي المرك المختبر ب ل التحلي ائج نت رت أظه إذ يئة٬ س دت ب ة النوعي أن

8977ppmالكبريت بة نس ا أم ة٬ المنطق وين لتك بالنسبة طبيعية ر1400ppmوتعتبر وتعتب
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الكريهة الرائحة انبعاث إلى أدت عالية  .نسبة
 

من ة نفاث رائحة وذات ام الخ ط للنف ل تمي ة ثقيل سوداء ادة م خروج الحظ ا الموك حمد المواطن وكان
الماضي األسبوع العمل عن توقفها بعد الماء مضخة صيانة بعد  .بئره٬
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 10/09/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر السوداء«:حائلعنوان نفطا»المياه وليس بركانية رواسب

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالسبت10/09/143926/05/2018 الشكاويتصنيف على الخبرالردود جهة

عكاظالمصدر 0الكاتب18900العددجريدة

الصفحة عكاظموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

السوداء«:حائل نفطا»المياه وليس بركانية  رواسب
 

 

 

 

 

حائل في السوداء للمياه متداولة (صورة  )عكاظ.
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الزويمل  bsheerAlzwaiml@)حائل(بشير

ع ومواق الم اإلع ائل وس ي ف ه تداول م ت ا م أن ل٬ حائ ة بمنطق اه المي دمات لخ ة العام ة المديري دت أك
ا م أن ة مبين الصحة٬ ن م أساس له ليس حائل٬ في بئر من نفط استخراج حول االجتماعي٬ التواصل
ة طاب ة مدين ي ف زارعين الم د أح ام ق أن بعد األسود البركاني الرماد من رواسب عن عبارة هو خرج

مزرعته بئر  .بتنظيف
 

ن الجيولوجيي ن م ل عم ق فري إن البشير٬ ود حم اه المي لخدمات ة العام ة المديري م باس المتحدث ال وق
ة الترب ا بقاي ن م ات وعين مياه من عينات سحب وتم البئر٬ لمعاينة الموقع زار المختصين والمهندسين
رواسب ى عل تحتوي خامدة بركانية فوهة عن عبارة عام بشكل المنطقة أن وتبين األسود٬ اللون ذات

حدود ى إل تصل قد بسماكة األسود البركاني الرماد ا200٬ًمن جوفي اً مائي ا خزان شكلت ا تقريب تر م
ار الحف يضطر د وق ة مفكك شبه تكون ود األس اني البرك اد والرم الرواسب ن م ات الطبق ذه ه ا وأحيان
ر يعتب الوضع وهذا التنظيف مع فتخرج البئر جدران تثبيت بقصد صحيحة غير حفر سوائل الستخدام

طبيعية  .ظاهرة
 

ة بعملي ام القي ى إل صاحبها اضطر البئر أسفل الردم بسبب المياه إنتاجية ضعف أن إلى البشير وأشار
ي ف الترسيب ة طبيع حسب األسود اللون ب واد الم ذه ه خرجت التنظيف وأثناء الردم مواد من تنظيف
ح أفت ا لونه يكون جفافها وعند األسود باللون تظهر رطبة كونها وكذلك بركانية٬ منطقة لكونها المنطقة

 .بدرجات
 

ا«وأضاف به تتصف تي وال دا٬ً ج ة العالي ت الكبري بة نس وهي الكريهة الرائحة سبب أظهرت النتائج
إال طبيعي بشكل اء الم ون ل ر ظه البئر وتشغيل الضخ معدات وتركيب التنظيف عملية وبعد المنطقة٬

سيئة بدأت النوعية  .»أن
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