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لتاريخ الصحفي 01/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر منعنوان اليوم..مليارا16ًبأكثر القصيم في تنموية مشاريع يدشن الملك

الخبر الخبرالخميس-08/11/2018-01/03/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد2700العددالكاتب 1تكرار

من اليوم..مليارا16ًبأكثر القصيم في تنموية مشاريع يدشن  الملك

والزراعة والمياه والبيئة والنقل والسياحة والمياه والبلديات التعليم  في

 

العتيبي  القصيم-بدر

ل حف خالل القصيم٬ ة منطق أهالي اليوم٬ عبدالعزيز٬ بن سلمان الملك الشريفين الحرمين خادم يستقبل
األساس حجر ويضع وزارات عدة ي ف واقتصادية ة تنموي اريع مش وسيدشن وادي٬ ال قصر في يقام

أخرى  .لمشاريع
 

عرض ديم تق م ث القصيم ة منطق ير أم ة كلم م ث ريم الك رآن الق الوة ت ل؛ الحف جدول يتضمن أن ويتوقع
القصيم منطقة إمارة مبادرات عن مرئي عرض تقديم قبل ستتفتح التي المشاريع عن  .مرئي
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د٬ العه ي ول بحضور دالعزيز٬ عب ن ب لمان س الملك الشريفين الحرمين خادم مشروع402وسيدشن

لایر12.151.913.844بقيمة  .مليار
 

ة بقيم الوطني تراث وال للسياحة العامة للهيئة مشروع المشروعات؛ و20وتشمل لایر٬ ون 246ملي
بقيمة القصيم٬ منطقة وبلديات وأمانة البلدية الشؤون لوزارة  .رياال1.961.073.158ًمشروعاً

 
ة ثماني ين تدش يتم س اه٬ المي دمات لخ ة العام واإلدارة ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب ق يتعل ا وفيم

بقيمة إلىرياال433.327.225٬ًمشاريع والثروة14إضافة والصناعة الطاقة لوزارة مشروعاً
بقيمة القصيم كهرباء وإدارة  .لایر4.535.000.000المعدنية

 
الي بإجم اريع مش ة بأربع ة التقني اطق ومن الصناعية للمدن العامة الهيئة 104.631.447وتحظى

بقيمة مشروعين اإلسكان وزارة تنال فيما  .لایر338.918.000رياال٬ً
 

لـ يكون فس م٬ التعلي وزارة وص يم"وبخص القص ة ي28"جامع بإجمال روعًا مش
بـ2.953.676.956.56 م للتعلي ة العام اإلدارة ى تحظ ا فيم اال٬ً ة73ري بقيم روعاً مش

ة531.908.449 بقيم اريع مش ة ثالث ني والمه ني التق دريب للت ة العام ة المؤسس ال وتن اال٬ً ري
 .رياال136.197.113ً

 
بـ ل النق وزارة ى ة21وتحظ بقيم روعاً ل1.034.854.396مش العم وزارة ال وتن اال٬ً ري

بقيمة مشروعين االجتماعية  .لایر102.346.000والتنمية
 

لـ األساس حجر سلمان الملك ة199وسيضع بقيم ويكون4.202.976.343مشروعاً اال٬ً ري
ة بقيم مشروعان الوطني تراث وال للسياحة العامة ديات103.400.000للهيئة وبل ة وألمان لایر٬

بنحو175القصيم  .رياال2.611.576.398ًمشروعاً
 

ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة اه"ول المي دمات لخ ة العام ة16"اإلدارة بقيم روعًا مش
اال1.223.059.059٬ً دري واح روع مش ة التقني اطق ومن ناعية الص دن للم عودية الس ة وللهيئ

بقيمة68.874.456بإجمالي مشاريع خمسة القصيم ولجامعة  .رياال196.066.430ًرياال٬ً
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لتاريخ الصحفي 01/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر السرعنوان .ضاحية الشرب.. ومياه

الخبر الخبرالخميس-08/11/2018-01/03/1440تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

القرنيالكاتب خضران الرصد22578العددعلي 1تكرار

السر .ضاحية الشرب..  ومياه

 

القرني•:الكاتب خضران علي
 
 

السر ضاحية من)السوطه(تقع يقرب بما عنه وتبعد الطائف٬ ظ)30(جنوب وتكت ا٬ً تقريب كم٬
ق المراف ن م ك ذل الخ والبلدية واألمن والصحة كالتعليم الحكومية المرافق من العديد وبها بالسكان

الحياة مجاالت شتى في مطردة نهضة في وتعيش األخرى٬  .الخدمية
- 

د وق ات الوايت بواسطة ة٬ ترب ووادي الطائف طريق عن سابقاً الشرب بمياه تغذى الضاحية هذه كانت
ة الدول إن إال بيل٬ الس ذا ه ي ف المتاعب ن م د العدي ذاك آن سكانها دها–عانا مصلحة–أي في ة ممثل

األخيرة اآلونة في أنشأت الوطنية ذه))خزانا((المياه ه سكان بحاجة يفي المذكورة الجهة في للمياه
ة مختلف ات الوايت ق طري عن ازل للمن ب يجل كانها س أحوال تناسب وبأسعار التحلية مياه من الضاحية

مناسبة وبأسعار  .األحجام
 

ملحوظ بشكل فيها السكاني والتوسع الضاحية هذه تعيشها التي العمرانية للنهضة  .ونظراً
- 

دات التمدي ق طري عن ازل المن ى إل اه المي إيصال ة إمكاني بحث ة الوطني اه المي مصلحة من نأمل فإننا
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بدالً المنازل إلى المياه لوصول تسهيالً األخرى المدن من غيرها مثل مثلها الوايتات من بدالً األرضية
م تفه ي ف ة ثق ا وكلن السكان٬ ن م الكادحة ة الطبق وخاصة متاعب ن م ذلك في لما بالوايتات جلبها من
ى عل ل ب فحسب السكان ى عل س لي إيجابي مردود من ه ل ا لم ب الطل ذا له لحة المص ي ف المسؤولين

أيضًا العامة  ..المصلحة

 
تعالى:خاتمة َحيٍّ{:قال ْيٍء شَ لَّ كُ َماء الْ ِمَن ا نَ  ]30:األنبياء[}َوَجَعلْ

 

Ali.kodran7007@gmail.com 
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الخبر تفاصيل

الخبر العضوية:األحساءعنوان الملوثات مخاطر من للحد ضوابط لوضع تدعو ورشة

الخبر الخبرالخميس-08/11/2018-01/03/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد20306العددالكاتب 1تكرار

العضوية:األحساء الملوثات مخاطر من للحد ضوابط لوضع تدعو  ورشة

 

البقشي–األحساء  حسن

أمس األحساء محافظة ي ف فيصل ك المل ة جامع في اختتمت عمل ورشة اء(دعت وضع)الثلث ى إل ٬
ي ف ا دوره ى إل مشيرة ة٬ المملك ي ف ة والبيئ الصحة على العضوية الملوثات مخاطر من للحد ضوابط

بالسرطانات اإلصابة  .تنامي
 

وان بعن ل عم ة ورش نظمت ة واألغذي ة الزراعي وم العل ة كلي ت في«وكان ة الثابت وية العض ات الملوث
ة ول..المملك والحل ع ة»الواق البيئ وزارة ن م ين ومختص براء وخ ة٬ الجامع ن م ادات قي ور بحض ٬

وأهلية حكومية وجهات والدواء٬ للغذاء العامة والهيئة والزراعة٬  .والمياه
 

العامة ة الهيئ ع م اون بالتع ة المعني ة والخاص ة الحكومي ات القطاع ود جه افر تظ ى إل ة الورش ودعت
الخاص ستوكهولم اق اتف نحو ة المملك بالتزامات الوطنية التنفيذ خطة إلعداد البيئة٬ وحماية لألرصاد
ة المعني القطاعات ا به ل تتمث ة وطني لجنة وتشكيل منها٬ والتخلص الخطرة٬ العضوية الملوثات بإدارة
االتفاقات في المملكة التزامات وتنفيذ ومتابعة السعودية٬ البيئة حماية في والتكامل التعاون لتنسيق كافة
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المملكة من عليها والمصادق الموقعة  .البيئية
 

التزامات ذ لتنفي ة الجامعي الخبرات ب ات والجه ات الهيئ د تزوي ى إل أيضاً الورشة في المشاركون ودعا
ف لتعري واإلعالم ة التوعي مستوى ع ورف رة٬ الخط ات الملوث وإدارة ة البيئ ة حماي ال مج ي ف ة المملك
وطرق الخطرة٬ العضوية ة الكيماوي ات الملوث أنواع ب ع المجتم قطاعات وجميع والمقيمين المواطنين
بشكل ة البيئ عناصر ع وجمي وان٬ والحي ان اإلنس صحة ى عل الخطرة أضرارها لتجنب معها التعامل
ا بأنواعه ات والكيماوي دات المبي ن م ة المملك واردات ى عل الرقابة جهود توحيد ضرورة مؤكدين عام٬

األثر تتبع ونظام مع وتداولها استخدامها على الرقابة وإحكام  .وأشكالها٬
 

وان بعن األول المحور اء ج إذ مختصون٬ ا فيه وشارك أدارها محاور أربعة الورشة ع«وتناولت واق
المملكة في العضوية الكيماوية بعنوان»الملوثات والثاني المواد«٬ ب الخاصة ة الدولي ة البيئي ات االتفاق

والملوثات الخطرة بعنوان»الكيماوية الثالث المحور جاء فيما العالقة«٬ ذات المختلفة القطاعات دور
والعام( ا)الخاص منه ن اآلم والتخلص ا منه والحد ة الثابت العضوية ات الملوث إدارة ي ن»ف حي ي ف ٬

وان بعن ع الراب ور المح اء ة«ج الكيماوي المواد ب ة الدولي ات لالتفاق ة المملك ن م ة المطلوب ات االلتزام
تطبيقها وآليات  .»الخطرة

 
اً أساس نى تُع ة الورش إن ديني الم عبدالرحمن الدكتور واألغذية الزراعية العلوم كلية عميد قال بدوره٬
للتخلص ة اآلمن الطرائق إبراز في والمساهمة المملكة٬ في العضوية الملوثات واقع على الضوء بإلقاء
والمحافظة ائي نه دف به ا ومكوناته ة البيئ صحة ى عل افظ يح ا وبم الخطرة٬ البيئية المخلفات هذه من

اإلنسان صحة  .على
 

العضوية الملوثات هذه تشكلها التي البيئية والمخاطر السلبي بالدور التعريف في اللقاء هذا أهمية وأكد
ا م ة٬ المختلف صوره في ل للتحل ة المقاوم العضوية ة الكيماوي ات المركب ن م ًا نوع بر تعت التي الثابتة٬
ذات ا أنه ا أهمه ن م ة كيماوي بخصائص وتتصف ة٬ طويل ة زمني ترات لف ة الترب ي ف ا بقائه في يساهم
ي ف ا تخزينه ي ف بب يتس ا بم دهون٬ ال ي ف ذوبان لل ة مرتفع ة وقابلي اء الم ي ف ذوبان لل ة منخفض ة قابلي
ي وه خصوصا٬ً واإلنسان ا٬ً عموم صحتها على الضرر بالغ مسببة الحية٬ للكائنات الدهنية األنسجة

المسرطنة المواد  .من
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الخبر تفاصيل

الخبر جدةعنوان األربعين:أمانة بحيرة تلوث لعالج خماسية لجنة

الخبر الخبرالخميس-08/11/2018-01/03/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19066العددالكاتب 1تكرار

على وريحونا«ردًا  للسريحي»ادفنوها

جدة األربعين:أمانة بحيرة تلوث لعالج خماسية  لجنة
 

 

 okaz_online@)جدة(»عكاظ«

ام ع ي ف أنه جدة أمانة اه1437أوضحت المي شركة ة٬ األمان المحافظة٬ ن م ة مكون ة لجن شكلت هـ
ز عبدالعزي ك المل ة وجامع لألرصاد٬ ة العام الهيئة في ممثلة والزراعة؛ والمياه البيئة وزارة الوطنية٬

األربعين بحيرة تلوث ومعالجة  .لدارسة
 

وان بعن السريحي عيد س ه كتب ا م ى عل اً تعقيب ة األمان رت ا«وذك وريحون ا /18/11(في»ادفنوه
رف)هـ1439 الص بكة ش ذ تنفي ي ف ارعة المس ا أبرزه دة ع يات توص دمت ق ية الخماس ة اللجن أن
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جامعة وتقديم البحر٬ في تصب التي الصحي الصرف مياه معالجة محطات وتطوير جدة٬ في الصحي
دة ج ة أمان تزام ال ع م ا٬ لمعالجته المقترحة والحلول البحيرة وضع عن شاملة دراسة عبدالعزيز الملك

البحيرة محيط ونظافة النظامية غير المصبات  .بإغالق
 

من ض ع تق ا أنه ى إل يرة مش حي٬ الص رف الص بات مص ة متابع ة مهم ن م احتها س ة األمان رأت وب
أخرى خدمية جهة واختصاص  .مسؤولية

 
عشرات ى إل ود يع ن األربعي يرة بح وث تل إن ال ق إن الغ يب ال ه أن فيه ذكر مقاالً كتب السريحي وكان
ن بماليي ًا أرقام ذلك ك رأ وق وث٬ التل من يرة البح ف تنظي ن ع ارًا أخب ون المواطن ا خالله رأ ق السنين

لتنظيفها رصدت  .الرياالت
 

نشرته ذي ال الخبر رأون يق م وه أخيرًا دموا ص المواطنين أن ح اظ«وأوض عن»عك ث البح حول
ارة بعب ه٬ مقال اً مختتم يرة٬ البح وث تل ن«مصادر م يئسوا د وق وا يهتف أن ذ عندئ واطنين الم حق من

وارتاحوا:الحل وريحونا ياجماعة  .»ادفنوها
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لتاريخ الصحفي 01/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالمدينةعنوان التمور مهرجان خيمة مياه لتصريف مؤقتة حلول

الخبر الخبرالخميس-08/11/2018-01/03/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد6614العددالكاتب 1تكرار

بالمدينة التمور مهرجان خيمة مياه لتصريف مؤقتة  حلول

 

 

المنورة الحربي:المدينة    سعد

 
 

ي الت األضرار ادي لتف ه٬ مؤقت ّدوها ع وال حل ورة المن المدينة في التمور مهرجان على القائمون وضع
حيث الماضي٬ األسبوع المنطقة٬ على هطلت التي األمطار عقب الخيمة٬ داخل التجزئة ببائعي لحقت
ة٬ الخيم داخل ن م اه المي لسحب تصريف ماسورة د وم األرصفة٬ أحد المهرجان على القائمون شق

من مكون رصيف وضع الدخول10وكذلك عن الماء لحجز محاولة في بوابة٬ كل على  .بندورات
 
 انتقاد

ي الت المالحظات ب عق المهرجان٬ ي ف ور األم ه إلي ت آل ا وم المهرجان٬ تصميم الباعة من عدد انتقد
ه وافتتاح ان المهرج عن مي رس الن وإع ائن٬ زب وجود دم ع ن ع بقا مس تثمر والمس ة لألمان ا أبلغوه
هدتها ش تي ال ار األمط ب عق ة الخيم ميم بتص ك ذل وزاد دمات٬ الخ ص نق ى إل افة إض ه٬ عن ترويج لل
دخول ال ن م المتسوقين ومنع بالمنتجات٬ الضرر وإلحاق الخيام٬ داخل الـمطار مياه وبتسرب المدينة٬

المنتجات وإتالف الخيمة داخل المياه تجمعات  .عقب
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واشتكى الماضي٬ الحجة ذي نهاية التجزئة لبائعي الخيمة داخل فيه البيع بدأ التمور مهرجان أن يذكر

والمنظم تثمر المس اء وف وعدم وق٬ الس وضع ن ع ا حينه ي ف ة التجزئ ائعو ة«ب المدين ة ة»أمان بتلبي
ة نتيج ائر خس دهم كب ا م ذا وه المهرجان٬ انطالق ل قب الوعود ا إطالقه ن م رغم ال ى عل احتياجاتهم٬
والتحول الخضار سوق في التمور سوق من النتقالهم المنظمين٬ من لهم قدم الذي الدقيق غير التصور
ن م زوار ال ل تنق باصات ير بتوف للباعة ون المنظم تكفل إذ فهد٬ الملك حديقة جوار الجديد السوق إلى
م ل الوعود ك تل أن ى إل وأشاروا واإلعالم٬ ة بالدعاي ه ل ترويج وال السوق٬ مقر إلى المركزية المنطقة

على حاليا السوق يقتصر إذ أصل32تنفذ٬ من تتلف180كشكا ة٬ بالتجزئ سعوديون ا فيه ويعمل ٬
ان المهرج اح افتت أخر ت ا كم ية٬ األساس الخدمات توافر وعدم الركود٬ بسبب آلخر حين من بضاعتهم

الـ ي ف ج والح ب الرط م وموس يف الص اء انقض د بع ا م ى ارات23إل اإليج ذلك ك ة٬ الحج ذي ن م
ك الكش ة كلف أن ى إل أشارت ة األمان أن م رغ الباعة٬ ى عل وضعت تي ال ة ي1500المرتفع ف لایر

بـ أكشاك باستئجار ألزمهم الواقع لكن و20الشهر٬ لـ10ألفا٬  .أشهر4آالف
 

رمزية  أسعار
أن ب التواصل٬ ائل وس ي ف ديو في مقطع عبر الباعة ذكره ما المنورة المدينة منطقة أمانة وقت«أكدت

ع بي أكشاك عار أس أن ا كم ى٬ انته د ق ور التم موسم أن أي ان٬ المهرج ام أي ة نهاي ي ف ان ك التصوير
و ة رمزي عار بأس ت كان ور غ%90التم يبل هري ش غ بمبل ت كان ا د1500منه عق أن ا كم لایر٬

ك٬ ذل ى عل ة مترتب الغ مب أي يتحمل أن دون العقد إنهاء ويمكنه باالستمرار٬ المستأجر يلزم ال التأجير
احة مس ى عل د يزي ذي وال ان٬ المهرج ع موق ن م بسيط جزءا تمثل األكشاك هذه بأن ألف150علما

منها األكبر المساحة التمور حراج مسارات تمثل مربع٬  .متر
 
 أشهر3

تمر اس ذي ال ان٬ المهرج ة نهاي ع م اإلعالن يتم س ه أن ى إل ة األمان أشارت ات٬ بالمبيع ق يتعل ا 3فيم
ا مم مبيعاتها٬ كمية في كبيرة قفزة وحققت لایر٬ مليار نصف تجاوزت التي المبيعات كمية عن أشهر٬

للمشاركة أخرى مناطق من وتجار مزارعين مشاركة  .شجع
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لتاريخ الصحفي 01/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخيرعنوان بشائر تحمل زيارة

الخبر الخبرالخميس-08/11/2018-01/03/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد18399العددالكاتب 1تكرار

الخير بشائر تحمل  زيارة

المساوي سالم بن  *محمد
 

 

ألبناء وأيضا نفوسنا٬ على والحبيبة العريقة حائل لمنطقة كبير دعم الشريفين الحرمين خادم زيارة إن
ن الحرمي ادم بخ نرحب ا وإنن ا٬ أمرن والة ل والء وال الحب اني مع ل ك تكن والتي وأهاليها المنطقة هذه

 .الشريفين
 

المنطقة هذه في مسؤول لكل ودعماً والعطاء والنماء الخير بشائر تحمل بالتأكيد  .والتي
 

المياه* خدمات  مدير

11



 

لتاريخ الصحفي 01/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المدارسعنوان من عدداً يزور بالليث البيئة مكتب

الخبر الخبرالخميس-08/11/2018-01/03/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

المدارس من عدداً يزور بالليث البيئة  مكتب

 
 
 

 جدة-المدينة

دارس الم ن م دداً ع بزيارة األربعاء٬ اليوم الليث بمحافظة والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب قام
وبنات( شجرة)بنين ن ماليي ع ارب لزراعة والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ادرات مب ضمن وذلك ٬

عام  .2020حتى
 

بمحافظة م التعلي ادارة ع م المسبق التنسيق د بع الظل أشجار ن م المتنوعة الشتالت زراعة تم حيث
والتعريف الشتالت ة زراع ة كيفي ق طري عن للطالب توضيحي شرح ارات الزي ذه ه وتخلل الليث٬

بها  .والعناية
 
زيارتها* تم التي  -:المدارس
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االبتدائي- علي بن الحسن  .مدرسة
 
االبتدائية- السعودية  .مدرسة

 
االولى- البنات ثانوية  .مدرسة

 
بالغالة- للبنين المتوسطة  .مدرسة

 
للبنات- االولى االبتدائية  .مدرسة
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لتاريخ الصحفي 01/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الجديدعنوان جدة مردم حريق تتابع البيئة وحماية األرصاد

الخبر الخبرالخميس-08/11/2018-01/03/1440تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد0العدد0الكاتب 10تكرار

جدة مردم حريق تتابع البيئة وحماية األرصاد
 الجديد

 

 

 واس-جدة

ة البيئ ة وحماي اد لألرص ة العام ة الهيئ ت برات,وجه ومخت ش التفتي رق ف
ة المعني ة الالزم ارير التق ديم وتق وث التل مستوى اس لقي واء اله جودة اس قي
ارات بإط ق المتعل الجزء ب د الجدي دة ج ردم م ي ف ب نش ذي ال الحريق ب

يارات ناعي,الس الص اط المط تراق اح راء ج واء لله وث تل ه عن ج نت ا م
الكربون أكسيد أول غاز ثقيلة,وانبعاث ر,ومعادن تؤث صغيرة وجزيئات

التنفسي الجهاز  .على
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المختصة الجهات الهيئة بة,وأهابت المناس ة البيئي اإلجراءات اتخاذ سرعة
جدة مردم المنصوص,بتأهيل البيئية واالشتراطات األنظمة من يتناسب ما

ة المملك ي ف للبيئة العام النظام في بخصوص,عليها املة ش دراسة داد وإع
المردم من مستقبال البيئية األضرار لتجنب  .ذلك
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لتاريخ الصحفي 01/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر قيمتها724إعفاء..تبوكعنوان تتجاوز قروض من لایر10مزارعاً ماليين

الخبر الخبرالخميس-08/11/2018-01/03/1440تاريخ الزراعيةتصنيف التنمية صندوق أخبار

الرصد0العددالكاتب 16تكرار

قيمتها724إعفاء..تبوك تتجاوز قروض من لایر10مزارعاً  ماليين

للقطاع:العتيبي العهد وولي الملك من والسخي المستمر الدعم ضمن  يأتي

 

السعودية األنباء  تبوك-)واس(وكالة

بي٬ العتي س حن ن ب دالرحمن عب دس المهن وك تب بمنطقة الزراعية التنمية صندوق فرع عام مدير أعلن
امي الس األمر ب مولين المش زارعين الم اء إعف ن م ة اإللحاقي ة المرحل راءات إج ن م ندوق الص اء انته

م رق ريم اريخ61449الك دد28/11/1439وت ع اء بإعف ي القاض ٬ ن724هـ م اً مزارع
المعفاة المبالغ إجمالي أن إلى مشيراً تبوك؛ منطقة في العربي الدرع رياال10291751٬ًمزارعي
لها التابعة والمراكز والوجه وضباء البدع محافظات في المزارعين  .شملت

 

الشريفين الحرمين خادم من والسخي المستمر الدعم ضمن يأتي اإلعفاء هذا أن العتيبي المهندس وأكد
ن األمي ده عه ي ول وسمو سعود٬ آل عبدالعزيز بن سلمان هللا-الملك ي-حفظهما ف الزراعي للقطاع

ة مراجع ى إل اء٬ اإلعف رار ق ِملهم شَ ذين ال زارعين الم اً داعي زارعين؛ الم احتياجات وتلمس ة٬ المملك
رابط ال الل خ ن م ي اإللكترون ع الموق ى عل دخول ال أو ة٬ بالمنطق ندوق الص ب ومكات رع :ف

https://t.co/DO5drLkiee?ssr=trueأسمائهم وجود من للتأكد  .؛
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لتاريخ الصحفي 01/03/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر شكوى»العمل«عنوان ضد5ينظر »المياه«موظفين

الخبر الخبرالخميس-08/11/2018-01/03/1440تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد19066العددالكاتب 1تكرار

شكوى»العمل« ضد5ينظر  »المياه«موظفين

 

 okaz_online@)جدة(»عكاظ«
شركة ضد موظفين خمسة ا به دم تق شكوى ي ف جدة في االجتماعية والتنمية العمل وزارة فرع ينظر

مقنعة مسوغات أية دون تعسفيا٬ فصلهم بدعوى الوطنية٬ وزمالؤه.المياه فوجئ أنه سيف أحمد وذكر
الوطني باليوم احتفالهم غمرة وفي خدماتهم88األربعة بإنهاء تفيد الشركة من إليهم إيميالت بوصول

ادة م ى إجراءات75عل الستكمال رية البش وارد الم ة مراجع م منه ب وتطل العمل٬ ب مكت ام نظ من
حقوقهم على والحصول  .الفصل

 
ذا ه ا اتخاذه تغربا مس خدماتهم٬ اء إنه ي ف ة مقنع بررات م أي ى عل د تعتم ال الشركة أن سيف ورأى
العمل وزارة ا مطالب للشركة٬ فادحة ائر خس ي ف ببوا تس م أنه دعوى ب بالتعسفي٬ وصفه الذي اإلجراء

وظائفهم إلى وإعادتهم اء.بإنصافهم إنه ات خطاب م بتلقيه وزمالؤه فوجئ ه أن السلمي طارق وأوضح
مقنعة بررات م أي دون ة ه-الخدم قول حد ى أو-عل ات مالحظ أي ه علي يرصدوا م ل م أنه ى إل ا الفت

من ثر ألك دت امت تي ال الشركة ي ف ه عمل ترة ف وال ط وزارة10تقصير٬ رع ف من ا راجي سنوات٬
تعسف من م عليه ع وق ا م ة وإزال اتهم معان ي ف النظر جدة ي ف ة االجتماعي ة والتنمي د-العمل ح ى عل

ة-قوله كريم حياة لهم يوفرون كيف حائرين وباتوا أسرا٬ يعولون أنهم السلمي.خصوصا واستغرب
ان ك فصله رار ق أن د يؤك ا م ه٬ عمل ترة ف طوال ازا ممت كان الوظيفي تقييمه أن رغم عمله من فصله

مقنع مسوغ أي إلى يستند وال  .عشوائيا
 
اظ« ووعد»عك ة٬ الوطني اه المي شركة في مسؤول مصدر ى إل ولين المفص الموظفين شكوى نقلت

زال ت وال ه٬ من ة اإلجاب ل تص م ول كوى٬ الش ال إرس ن م أسبوعين ى عل د يزي ا م ر م ه أن إال الرد٬ ب
الشكوى»عكاظ« حول الشركة رد لنقل  .منبرا
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