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الخبر تفاصيل

الخبر لزراعةعنوان القطيف1000مبادرة جارودية في شجرة

الخبر الخبرالسبت-19/01/2019-13/05/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

لزراعة القطيف1000مبادرة جارودية في  شجرة

 
 

 واس-الدمام
ة الجارودي دة بل ي ف ة األهلي اللجان من عدٍد مع بالتعاون القطيف محافظة وبلدية البلدي المجلس يعتزم

بـ البلدة طرق لتشجير حملة إطالق غدا٬ً القطيف المحلية1000بمحافظة األشجار من  .شجرة
 

تكون أن ى إل الي واأله س المجل يسعى ا فيم البلدية٬ مستوى على نوعها من األولى الحملة هذه وتمثل
المناطق جميع في به يحتذى أنموذًجا  .نتائجها

 
ا كم ة٬ البلدي ع م يق بالتنس بة المناس ع المواق ار اختي د بع ل مراح دة ع ى عل ة الحمل ذ تنف أن ر وينتظ

نحو غرس الحملة وت1000تستهدف والت انجو والم والكعك اللوز بينها المحلية٬ األشجار من شتلة
والكنار  .والتين

 
تمراًرا اس أتي ت ة الحمل ذه ه أن الماجد ات عرف القطيف محافظة ي ف البلدي المجلس عضو وأوضحت
مجموعة ع م اون تع رة وثم ة٬ بالمنطق ة المحلي األشجار استزراع إعادة تستهدف التي أشجارنا لحملة

الجارودية بلدة في المبادرين  .من
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الخبر تفاصيل

الخبر مهامعنوان الصقور"من ..نادي لبيعها" مزادات وإقامة فعالياتها وتنظيم بها العناية

الخبر الخبرالسبت-19/01/2019-13/05/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

مهام الصقور"من ..نادي مزادات" وإقامة فعالياتها وتنظيم بها العناية
 لبيعها

 

البرقاوي  الرياض-عبدهللا

الصقور لنادي التنظيمية والترتيبات اللوائح تفاصيل الجمعة٬ اليوم الرسمية٬ الجريدة  .نشرت
 

بالصقور ة العناي إلى للترتيبات٬ وفقاً الصقور٬ نادي اً-ويهدف وتراثي اً ثقافي اً موروث ودعم-بوصفها
النواحي جميع من بها المتصلة  .األنشطة

 

ة وإقام ره ونش رازه٬ وإب قور٬ بالص الخاص التراث ب ف التعري ي ف هام اإلس ادي الن ام مه من ض ومن
المشاركة م وتنظي ة٬ المملك خارج للصقور ات فعالي ة وإقام ا وتنظيمه المملكة٬ داخل للصقور فعاليات
ة بإقام ادي الن وم يق ا كم ة٬ الالزم ات الموافق وأخذ المعنية الجهات مع التنسيق بعد وذلك فيها٬ الوطنية

لذلك الالزمة الموافقات أخذ بعد الصقور٬ لبيع  .مزادات
 

للنادي التنظيمية الترتيبات تفاصيل يلي  :وفيما
 

 :أوًال?
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ام٬ ع ع نف ذا اً كيان بوصفه واإلداري٬ الي الم تقالل وباالس ة االعتباري بالشخصية الصقور نادي يتمتع
المملكة داخل مكاتب أو فروع إنشاء وله الرياض٬ مدينة في الرئيس مقره ة-ويكون الحاج -بحسب

بـ بعد فيما إليه  ".النادي"ويُشار
 

 :ثانياً
بالصقور العناية إلى النادي وتراثياً-يهدف ثقافياً موروثاً من-بوصفها ا به المتصلة األنشطة ودعم

يأتي ما خاص وجه على ذلك تحقيق سبيل في وله النواحي٬  :جميع
ونشره-1 وإبرازه٬ بالصقور٬ الخاص بالتراث التعريف في  .اإلسهام
وتنظيمها-2 المملكة٬ داخل للصقور فعاليات  .إقامة
مع-3 يق التنس د بع ك وذل ا٬ فيه ة الوطني المشاركة م وتنظي ة٬ المملك ارج خ للصقور ات فعالي ة إقام

الالزمة الموافقات وأخذ المعنية  .الجهات
لذلك-4 الالزمة الموافقات أخذ بعد الصقور٬ لبيع مزادات  .إقامة
تفادة-5 واالس بإدارتها٬ إليها يعهد ما أو ومحميات٬ وميادين ومواقع أراٍض من له يخصص ما إدارة

ال ا وبم الترتيبات٬ هذه به تقضي ما حدود في أهدافه٬ وتحقيق مهماته لمباشرة عليها٬ والمحافظة منها
الختصاصاتها مباشرتها ويكفل المعنية٬ الجهات باختصاصات  .يخل

الدراسات-6 إلجراء الصحية٬ والمؤسسات العلمي البحث ومراكز والكليات الجامعات مع التعاون
بالصقور الصلة ذات العلمية  .والبحوث

ا-7 فيه اركة والمش ا٬ وتنظيمه قور٬ بالص لة الص ذات رات٬ والمؤتم ارض والمع ات المهرجان ة إقام
الالزمة الموافقات أخذ بعد وخارجها٬ المملكة  .داخل

ة-8 األنظم ب بحس ادي٬ الن اط بنش لة الص ذات ة والدولي ة اإلقليمي ات والمنظم ات الهيئ ع م اون التع
المتبعة  .والتعليمات

 

 :ثالثاً
ام-1 ع مشرف للنادي بـ-يكون د بع ا فيم ه إلي ار مجلس-"المشرف"يُش رئيس ن م أمر ب ن يعي

 .الوزراء
إدارة-2 مجلس للنادي بـ-يكون بعد فيما إليه ى-"المجلس"يُشار عل وأعضاء س رئي ن م يشكل

اآلتي  :النحو
يتجاوز-أ ال النادي)ثالثة(عدد بنشاط عالقة ذات جهات  .يمثلون
يتجاوز-ب ال ة)سبعة(عدد العالق ذات المجاالت في الخبرة ذوي ومن والمتخصصين المهتمين من

النادي  .بنشاط
الفقرة-3 في إليها المشار الجهات وتحديد وأعضائه المجلس رئيس بتعيين البند)2(يصدر هذا من

األعضاء عضوية دة م ون وتك المشرف٬ تراح اق ى عل اًء بن وزراء ال س مجل رئيس من )ثالث(أمر
واحدة مرة للتجديد قابلة  .سنوات

 

 :رابعاً
أن ه ول ات٬ الترتيب ذه ه حدود ي ف أموره وتصريف النادي شؤون إدارة على اإلشراف المجلس يتولى

يأتي ما خاص وجه على وله مهماته٬ وتنفيذ أهدافه لتحقيق الالزمة القرارات جميع  :يتخذ
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النادي-1 بنشاط المتعلقة السياسات على  .الموافقة
مهماته-2 وتنفيذ النادي أهداف لتحقيق الالزمة والبرامج الخطط على  .الموافقة
ح-3 اللوائ ن م ا وغيره ة٬ الالزم ة والمالي ة اإلداري وائح والل التنظيمي٬ ادي الن ل هيك ى عل ة الموافق

شؤونه لتسيير  .الالزمة
وضوابطها-4 النادي ينظمها التي الفعاليات لوائح على  .الموافقة
ال-5 وأعم خدمات من ادي الن ه يقدم لما المالي المقابل نشاطه-تحديد ال مج ي المجلس-ف رى ي

عنها مالي مقابل  .استحصال
السنوي-6 والتقرير الختامي وحسابه النادي ميزانية مشروع على  .الموافقة
أهدافه-7 يحقق بما النادي أموال استثمار على  .الموافقة
شأنها-8 في الالزمة القرارات واتخاذ النادي٬ في العمل سير عن الدورية التقارير في  .النظر
اشتراكها-9 ورسوم وشروطها النادي في العضوية أنواع  .تحديد

المجلس-10 يضعها لقواعد وفقًا واألوقاف٬ والوصايا والمنح والتبرعات الهبات  .قبول
داخلي-11 مالي ومراقب خارجي حسابات مراجع  .تعيين
للنادي-12 مكاتب أو فروع إنشاء على  .الموافقة

 

االختصاصات-وللمجلس ذه ه تحقيق سبيل من-في أو أعضائه من ة مؤقت أو ة دائم لجان تشكيل
اءها وأعض ها رئيس ة لجن ل ك كيل تش رار ق ي ف دِّد ويح ات٬ مهم ن م راه ي ا بم ا إليه د يعه واهم٬ س

إليها الموكولة المهمات لتأدية تراه بمن االستعانة لها ويكون  .واختصاصاتها٬
 

في العاملين من أو أعضائه من يراه َمن إلى أو رئيسه إلى اختصاصاته بعض تفويض كذلك وللمجلس
 .النادي

 

 :خامساً
ا م بحسب ك ذل ى إل ة الحاج دعت ا كلم أو السنة٬ في اجتماعات أربعة عن يقل ال بما المجلس يجتمع
ن م راه ي ن م ب يني أن س المجل رئيس ول ل٬ األق ى عل ائه أعض ث ثل ك ذل ب طل إذا أو رئيسه٬ دره يق

ه غياب ال ح ي ف ات االجتماع ة لرئاس س المجل ي ف اء س.األعض رئي ن م اع لالجتم دعوة ال ه وتوج
ال-كتابة-المجلس األعم جدول الدعوة تتضمن أن على األقل٬ على أيام بسبعة االجتماع موعد .قبل

ه ينيب ن م أو س المجل س رئي م فيه ن بم األعضاء٬ أغلبية حضور االجتماع لصحة وتصدر.ويشترط
س رئي ه مع ّوت ص ذي ال ب الجان رّجح ي اوي التس د وعن رين٬ الحاض وات أص ة بأغلبي رارات الق

 .االجتماع
 

 :سادساً
اه ومزاي أجره رار الق ّدد ويح س٬ المجل من بقرار منصبه من ويعفى يُعين تنفيذي٬ رئيس للنادي يكون

النادي شؤون إدارة عن المسؤول ويعد وصالحياته٬ األخرى  .المالية
 

 :سابعاً
يأتي مما النادي موارد  :تتكون
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حكومية-1 إعانات من له يعتمد  .ما
يقدمها-2 التي واألعمال للخدمات المالي  .المقابل
فيه-3 العضوية اشتراكات  .رسوم
وأوقاف-4 ووصايا ومنح وتبرعات هبات من المجلس يقبله  .ما
المتاحة-5 المالية موارده استثمارات  .عوائد
والتعليمات-6 األنظمة يخالف ال بما المجلس٬ يقره آخر مورد  .أي
 

 :ثامناً
ق وف ا منه ويصرف ة٬ المملك ي ف ل بالعم ا له المرخص وك البن ن م أيٍّ ي ف ه ل ابات حس ح فت ادي للن

أجلها من أنشئ التي ولألغراض  .لوائحه٬
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الخبر تفاصيل

الخبر باألحساء%99إنجازعنوان التمور متاجر مشروع من

الخبر الخبرالسبت-19/01/2019-13/05/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد6686العددالكاتب 1تكرار

باألحساء%99إنجاز التمور متاجر مشروع  من

 

 

 

الغزال:األحساء  عدنان

ور تم تسويق ان مهرج ات فعالي ل المقب ن اإلثني ايف ن ن ب عود س ير األم رقية الش ة المنطق ير أم يدشن
بعنوان المهرجان ويأتي المصنعة٬ أحلى«األحساء التمر ة»ويا أمان ن م م بتنظي السادسة٬ نسخته في

اركة بمش م٬ نج عين مخطط في للمعارض األحساء بمركز األحساء٬ غرفة مع بالتعاون 44األحساء
األحساء في للتمور  .مصنعًا

 
الملحم عادل المهندس األحساء أمين المهرجان«وقال ى عل العام لـ»المشرف وطن«٬ إن»ال أمس٬

ير« العق ق طري ى عل للتمور العالمية عبدهللا الملك مدينة في التمور متاجر مشروع في اإلنجاز -نسبة
بلغت الجديد٬ ر%99الهفوف المق ي ف ل المقب العام السابعة نسخته في المهرجان تنفيذ المتوقع ومن ٬

 .»الجديد
 

أن في«وأضاف وساهم ام٬ ع د بع اً عام والتسويق العرض ة عملي في نوعية قفزات حقق المهرجان
ان المهرج ان أرك ي ف ور التم ن م دة عدي ة تحويلي صناعات دخول ع م ا٬ً ودولي محلياً المنتج ٬»إبراز

الحالي العام ارتفعت النثر التمور على الطلبات نسبة أن إلى الماضي%20مشيرا بالعام  .مقارنة
 

أن الملحم ع«وأوضح م خاصة لألحساء ياحي س جذب وعنصر اقتصادية ة فعالي أصبح المهرجان
ه في ان واألرك ناف األص دد وتع ة المناخي واء األج دال ة»اعت المرتبط ات الفعالي ع جمي أن ا مبين ٬

وحضاراتنا ثقافتنا من جزءا وتمثل هادفة  .بالمهرجان
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الخبر تفاصيل

الخبر الورد«عنوان اإلنسان..»تبوك وثقافة المكان جمال

الخبر الخبرالسبت-19/01/2019-13/05/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد18471العددالكاتب 1تكرار

الورد« اإلنسان..»تبوك وثقافة المكان  جمال

 

العطوي-تبوك  نورة

وك« ارية..»تب والحض ة الطبيعي ا بمكوناته ة والغني ا بتاريخه ة العريق ة في..المدين ت ارتبط تي وال
بين فمن المكونات بتلك ووصفها الشمال«تسمياتها اهرة»و»بوابة الس ار»و»العين اآلث نز ى»ك إل

هرة٬ وش ًا ارتباط ثر األك ب ورد«اللق ال وك ورد«وألن..»تب رح»ال الف در ومص ال الجم وان عن
ر أكثـ ي ف تتنقل ورسائل ثقافة مضامينها في تحمل التي الرمزية لغته لُه كانت الهدايا٬ وأيقونة واإللهام
ا به ي ويرتق اإلحساس ا عليه ويتغذى المشاعر بها لتنبض المدينة في العامة الحياة وجوه من وجه من

تجاوز والزهور للورد تبوك إنتاج أن علمنا ما إذ أن30الذوق٬ ا لن إن ف نوياً س رة وزه وردة ون ملي
من ونوعاً كماً الغني اإلنتاج هذا أحدثه ما عن حلت»ثقافة«نسأل أينما وبهجتها عبقها  ..تنثر

 

ن بي اط االرتب ة كيفي عن ونبحث دة٬ الفري ة الجدلي ة العالق ك تل ن م ترب نق أن ق التحقي ذا ه ي ف نحونا
واإلنسان«ثالوث ان والزم بـ»المكان اإلسالم ا عليه حض ة ثقاف صّدرت تي ابوا»وال تح ادوا ٬»ته

الدائم؟ سفيرها الورد ويكون أرضها تبوك إيجابية«لتكون  »طاقة
 

الحكمي عائشة الدكتورة تحدثت تبوك-بداية بجامعة ة-أكاديمية طاق يشكل ان كمك وك تب مدينة عن
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اً دائم البيئة وأن الخالقة٬ وبيئته اإلنسان بين طبيعية عالقة هذه أن مبينة فيه٬ يعيش من لمعظم إيجابية
ي ف ك ذل ر ليظه ة مدين أو ة بادي ي ف ه موطن وأخالق بقيم يتطبع أن وعليه للفرد٬ ثقافة مصدر تكون ما

وقيمه وسلوكه ذاته:وتابعت.لغته في تأثيراً سنالحظ والمكان اإلنسان بين العالقة جدلية نتصفح حين
يبقى س إذاً ؤلم٬ م ذكار ت أو ل جمي ذكار بت اإلنسان س نف ي ف ان المك رتبط ي د وق ه وحركت لوكه س ي وف
ق المنطل ذا ه ن وم ره٬ عم مراحل ع جمي ط يحي ذي ال اإلطار فهو اإلنسان على سلطته يمارس المكان
اء االنتم ي ف سعادة سنالحظ ا عنه تبوك قاطن يتحدث حين لهذا وساكنيها٬ تبوك تالزم حميمية نالحظ

بتاريخها ووعي  .إليها

األفراد:الحكمي سلوك شكلت وطنية  قيمة

تغلغل ى عل تشهد مواقف مجسدًا تنضب٬ وال تتوقف ال ه لمدينت تبوك إنسان محبة أن الحكمي وبينت
فخورون م أنه وال ل ليحدث ذلك كان وما األم للوطن االنتماء من جزء وهو محدد لمكان االنتماء حالة
ورد٬ لل ا إنتاجه بتميز االعتزاز ذلك دالئل من ولعل الجميلة٬ والطبيعة العريق التاريخ لمدينة بانتمائهم
ن م يشيعه ما عن فضالً لهم٬ المحببة الهدايا وتصدره بالورود٬ مناسباتهم في الناس ارتباط يعني وهذا
في والزمان والمكان لإلنسان الثالثي بالتفاعل اإليمان سوى نستطيع ال وبهذا النفوس٬ في وفرح بهجة

مختلفة وتجانس انسجام  .حزمة
 

راقية«  »حضارة
الريس عبدالفتاح يقول ذاته السياق صحفي-وفي وكاتب ومؤرخ تربوي ان:-باحث اثن ف يختل ال

ا وأحجامه ا أنواعه ف وبمختل األرض أصقاع ة كاف ي ف و تنم تي ال ورود ال ل ك أن ن م اإلطالق ى عل
النفس ى عل تضفي ا م در بق والتي كان٬ أينما اإلنسان يراه ما وأروع أجمل من تعد وألوانها وأشكالها
ل والتواص ة للمحب ث مبع ا أنه ا منه ودالالت اٍن مع ن م ه تحمل ا م در بق ة والراح رور والس ة البهج
دم بمق وشرفت ة عريق حضارات ا عليه وقامت أمم عليها عاشت بأرض نقرنها حينما ولكن والتقدير٬
ذه له والعاشقين المحبين نظر في آخر شيئاً التجليات بهذه تعني فإنها الصحابة٬ من وجموع عظيم نبي

قل أيضاً تهوي تس تي ال ة المبارك تشكلاألرض نين الس رور م ع م دت غ حتى اس الن ن م ير الكث وب
ران العم ا فيه د ويتزاي والنشاط ة والحيوي ة بالحرك ج تع تراتيجية اس ة ومنطق ة راقي ارة لحض اً منعطف
اتين البس عن عوضاً وار واألن الخضرة ا تزينه تي ال الفسيحة الشوارع جوانبها بين وتتقاطع والسكان
اذ٬ األخ ا جماله من قصائدهم تلهمون يس الشعراء ن م يراً كث ت جعل تي وال الظالل ة الوارف زارع والم
ما التاريخ صفحات على السيالة بأقالمهم يدونوا ألن والمؤرخين مقاالتهم٬ عنها ليكتبوا بالكتاب وتدفع

ار وازده دم وتق الم ومع ال وجم خضرة ن م عة الواس ا رقعته داد امت ى عل اهدوه وش وم.رأوه عم ا أم
يقولوا أن من بدٌ لهم فليس ا:ساكنيها٬ هوائه بنسمات واالستمتاع واألنس بالراحة نشعر ما دائماً نحن

أيضاً ول يق ا م فأبسط ملحة لضرورة لتركها اضطر ولمن العبق٬ زهورها وشذا أخاك:العليل ره مك
بطل ا.ال م وإذا اريخ٬ والت واألصالة المجد لوحات ن م ولوحة الشمال ة وبواب ورد ال تبوك هي تلكم

ا م ع م اً تمام ومنسجمة مقدمتها في تأتي الزراعة فإن التنموية األخرى وأنشطتها مجاالتها عن تحدثنا
يرة كث منتوجات ن م أرضها ه ب تجود ا لم نظراً لم وس ه علي هللا صلى الهوى عن ينطق ال الذي قاله

ة عالي بجودة للخارج تصديرها يتم التي والورود والخضراوات والحمضيات وك.كالتمور تب ا إنه م نع
باحتضان وتشرفها وبقدسيتها بمكانتها تعظم التي العزيزة بالدنا منظومات وإحدى وحقيقة بحق الورد

العالم بلدان سائر على بهما وتفردها الشريفين  .الحرمين
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عالمية«  »لغة
 

العسيري أحمد الدكتور يقول جانبه٬ اجتماعي-من ام:-باحث الع في الورد زراعة فكرة نشوء منذ
في1983 ُوضعت تبوك التوقعات٬ كل فاقت متصاعدة إنتاج بوفرة الواقع أرض على ظهورها إلى م

تصديرًا وصل ذي ال العالمي بل وحسب؛ واإلقليمي المحلي المستوى على ليس الورود٬ منتجي مقدمة
ال٬ المج ذا ه ي ف مسبوق غير اً نجاح د يؤك ا وبم ة٬ الخارجي ع البي ذ مناف ا به ت نطق ية قياس أرقام إلى

مأمولة وبنتائج المستقبلي التوسع سواء.وقابلية ة٬ المنطق ى عل ة إيجابي آثاراً الواقع في يعكس ما وهو
والمستهلك المنتج بين العالقة بتوطيد تسويقيًا أو الذاتي االكتفاء يحقق ما منها كان  .ما

 

مسمى ع انطب د فق الزراعة٬ عن ة المنبثق ات الفعالي ن م د العدي شهدت وك تب أن العسيري أوضح كما
الورد« المجال»تبوك ذا ه ي ف شهرة من ه حققت ا م ى عل اً عطف ة٬ التعريفي الوصفية المسميات كأحد

الي والجم وي ة.الحي إيجابي ية تنافس ة تحفيزي ابقات مس ي ف ز الجوائ ن م د العدي الل خ من ترسخ ا كم
ا وغيره ة٬ والفاكه ورد ال ومهرجان المثالي٬ المزارع جائزة ومنها المرجوة٬ نتائجها تجاوز ما حققت
ذي ال ي التبوك المنجز ب سعادتهم عن عبروا ذين وال المنطقة٬ إلى السياح واستقطاب جذب عوامل من
ع الجمي ى عل باإليجاب أيضاً ينعكس ما بالضرورة وهو العامة٬ والميادين الطرقات معظم به ازدانت

والتقارب والتواد باإلهداء التواصل سبل وتنشط البهجة٬ فتشيع عام دور.بشكل ب أتي ي ورد ال أن وأكد
حية الص ظروفهم طرهم تض ن م س أنف ي ف اج واالبته رح الف م رس ي ف وظ وملح م داع ابي إيج ي نفس
أحوالهم٬ د وتفق المرضى اودة مع د عن ه بإهدائ يرون كث ه علي ل جب ا م وهو األبيض٬ السرير لمالزمة
ويقه وتس ه وإنتاج ورد لل وأن ا كم تمرارية٬ واالس ول القب ل بك ى تحظ ائدة س ة مجتمعي ة كثقاف خ ورس

العمل سوق ينعش فاعالً إيجابياً  .انعكاساً
روحًا:ويضيف واألرقى التكاملية العالقة منطلق من  ..نتحدث

ٍذب المه سحره وبين اآلسر حضوره بين الوسيط هذا أنصفت مقوالت من وانطبع عَلُق وما ووجدانا٬ً
والجمال للمحبة التواقة ر.لألنفس وعب المشاعر من أبجديتها مصاغة عالمية لغة الورد أن إلى مشيراً

ورد وال اإلنسان بين تتماهى عالقة وهي بآسره٬ المأسور برضاء تمثلت فريدة وحالة رمز في التاريخ
ي طرف ن بي تراءى ي م دائ بسرور م مفع اة حي إكسير إلى تّواقة دواخل إلى عبور وجسر محبة كعربون
ي ف ذاٍب ِع اٍن بأم رة مستبش يئة مض اءات فض ى إل ب غائ رح ف ار واستحض اركة٬ ومش يراً تعب داء إه

وعّرابها سيدها هو والورد الحياة٬ وحب  .صيرورة
 

بيئية«  »عاصمة
ين الحس ارق ط ح أوض آخر٬ ب جان ن راء-وم الخض وك تب ة رابط س وك-رئي تب م اس ترن اق أن

زوار لل دايا ه دّم تُق تي ال ور الزه دير تص ة نتيج ات الثمانين ة بداي ن م ادية اقتص ة ناحي ن م الورد ب
ع للواق مغايرًا ضيّقًا منظورًا يعتبر الطبيعي.والمرضى ب الجان ن م والزهور ورد لل ننظر ا أنن اً مبين

العاصمة وك تب إن ف ة ديني وعاصمة ية سياس عاصمة دينا ل أن ا وكم ان٬ المك ببيئة اإلنسان ربط الذي
ة٬ بالمملك ائد الس س الطق واع أن بمعظم ع وتتمت دا٬ً فري اً أحيائي اً تنوع ة المنطق ذه ه هللا ا حب د فق البيئية٬
عاصمة مسمى تستحق ا هن ن وم ة والبحري والجبلية والزراعية الصحراوية شبه المناطق طقس فنجد

السعودية  .البيئة
 

بقوله الحسين ازل:واستطرد بالمن ورد ال ة زراع ة ثقاف امي تن ع وم وك تب ي ف اتي النب ّون للمك النظر ب
ا برنامجن م دع إن ف اً محلي بتصديره ة للمنطق الوطني از اإلنج ع وم ع المجتم أواسط بين إهدائه وثقافة
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سيرسخ ك ذل إن ف ة المحلي ا زهورن زراعة تمالته مش من ذي وال ي العمران اق النط تشجير المتضمن
لترسيخ إليه نسعى ما وهذا فحسب٬ الوطني وليس اإلقليمي المستوى على الورد تبوك مصطلح مفاهيم

بالمكان اقترنت التي التسمية هذه  ?.مفاهيم
 

معبرة«  »رسالة
 

ل الجب در ب ي اإلعالم ول ادة:ويق ع صدّرت د فق ا٬ مزارعه من ج كمنت ورود ال وك تب تصدّر أن ل قب
ل ك ع م رة حاض دها نج ة كاف اطير واألس ات الثقاف ي ف ورود ال داء إه ة فثقاف ا٬ً أيض ورود ال داء إه
المنتشرة ورود ال بيع فأكشاك أيضا٬ً العربية بمجتمعاتنا معبرة رسالة اليوم وباتت لإلنسان٬ المناسبات
زواج ال الت كحف ة المختلف السعيدة بات المناس يز وتجه دايا اله ع ببي المتخصصة ال والمح افي المش في
و ه ا م ة كاف ار األعم ن م ملحوظ بإقبال وتحظى األزهار من مختلفة بأنواع تتكدس وغيرها والتخرج
ورود وال ار األزه أن للنظر ت والالف البشر٬ وس نف على الجميل ووقعها أثرها على واضحة داللة إال
التبوكي الورد يشهد كما والعالمية٬ المحلية األسواق به وتتزين تتجمَّل بل فقط٬ تبوك تجمَّل ال التبوكية

من أكثر تبوك تنتج إذ شديداً واأللوان33إقباالً األنواع مختلف من سنوياً زهرة  .مليون
 

سنوية«  »حفاوة
اذلي الش ى ليل دثت ورود-وتح قة ومنس ممة ا-مص تهرت:بقوله اش تي ال دن للم ة أكثري اك هن إن

ت تفوق تي ال وك تب ة كمدين ة مدين باسم ترن يق أن و ه ا هن ة قيم ورد ال د يزي ا م أن غير الورد بزراعة
ل ب ة المدين ات وطرق مشارف ذاه ش وح ليف تقطيرًا أو ًا تزيين أو ًا إنتاج ان ك إن ه ب اء االحتف ادت وأج

وكماً نوعاً الفريد اإلنتاج بهذا أيضاً هو ليعبأ العالم ألرجاء إنتاجها صدرت حينما أيضاً  .تفوقت
 

ه تعاطي ي ف ف يختل م ل ه أن ا كم وم٬ الي وليدة ليست والورود باألزهار بتبوك المجتمع عالقة أن مضيفة
ة مختلف ة ومكان ًا عمق تأخذ ا عالقتهم جعل ا م ة اليومي الحياة مالمح على بصمته وضع الذي الورد مع
ا وربم دايا اله ة قائم في الصدارة يحتل إنه حتى بالورد التهادي ثقافة ترسيخ في األيام بمرور ساهمت

حضورها سيد والورد إال مناسبة تمر تكاد  .ال
 

ك:وأضافت بذل ة بداي وم الي ا نراه تي ال اني والمع القيمة بنفس بالورد االحتفاء يكن لم قريب وقت إلى
م ث ورد وال ة المدين بين االقتران هذا جمالية يستشعر وهو تبوك مجتمع به يشعر الذي والزهو االنتشاء
الورد ب اء االحتف ى إل إضافة امية٬ الس ة اللغ ك لتل ثر أك ه وتفهم وز٬ ورم اٍن مع من تحمله بما االهتمام

وثقافياً وتاريخياً حضارياً ثراء يقدم بهيء مهرجان في والفاكهة«سنويًا الورد تسجل.»مهرجان كما
وأيضاً ش٬ ونق ونحت تشكيلية ون وفن وأشعار ات كتاب ن م افي الثق اط النش في بارزاً حضوراً الورود

الورود بتلك ومزارعهم منازلهم حدائق تجميل على المنطقة في األهالي  .يتنافس
ة ثقاف ه ل ع مجتم أي ك ا ومجتمعن ات٬ الثقاف ترسيخ أو اء اختف في دوراً وللمجتمع للبيئة أن على وأكدت
ة الثقاف ذه ه نى تب مجتمعنا بأن أجزم المجال هذا في عملي ممارسة خالل ومن الهدايا٬ تبادل في معينة
ة المقدم األخرى دايا اله ضمن يدخل ما غالباً إنه بل الهدايا من غيره على تفضيله وربما التهادي٬ في

عينية أو مادية كانت  .سواء
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لتاريخ الصحفي 13/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المدنية"البيئة"عنوان الخدمة مع بالتعاون والنساء للرجال إدارية وظائف عن تعلن

الخبر الخبرالسبت-19/01/2019-13/05/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 35تكرار

والنساء"البيئة" للرجال إدارية وظائف عن تعلن
المدنية الخدمة مع  بالتعاون

 

 

 واس-الرياض
ة٬ المدني ة الخدم وزارة ع م اون بالتع والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة أعلنت

توفر والنساء93عن الرجال من للسعوديين شاغرة إدارية  .وظيفة
 

ف الوظائ أن يري عس ي عل تركة المش دمات للخ وزارة ال ل وكي ح وأوض
ددها وع العام٬ الموظفين رواتب بسلم مشمولة للرجال54الشاغرة ة وظيف

منها39و أن مبيناً و47للنساء٬ الخامسة٬ المرتبة على على28وظيفة
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و السادسة٬ السابعة18المرتبة المرتبة  .على
 

ات وخريج ي خريج ات والمواطن واطنين الم ن م راغبين ال يري عس ا ودع
ة درج ى عل لين والحاص طة٬ المتوس دبلومات وال ية التخصص د المعاه

الوريوس" الل"البك خ من ك وذل ا٬ إليه المشار الوظائف ى عل دم التق ى إل ٬
ف التوظي ة دارة"منظوم ة"ج المدني ة الخدم وزارة ع موق ى عل

http://www.mcs.gov.saادم٬ الق د األح وم ي ن م دًء ب ك وذل ٬
أيام خمسة  .ولمدة
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لتاريخ الصحفي 13/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الشرقيةعنوان مزارع يهدد األسباب..فيروس تكشف والزراعة

الخبر الخبرالسبت-19/01/2019-13/05/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

الشرقية مزارع يهدد األسباب..فيروس تكشف  والزراعة

 

 

 متابعات-الوئام

بشكل اره انتش من زارعين الم بين دة عدي شكاوى ظهرت ا فيم الشرقية المنطقة مزارع فيروس هدد
المخصصة األدوية استعمال رغم معه٬ التعامل كيفية عن اإلرشادات غياب وسط  .كبير٬

 

ة المنطق ي ف ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع بف ات المزروع ة وقاي م قس دير م ح أوض ه جانب ن م
في خصوصاً المنطقة في مزارع عدة أصاب الذي الفيروس خطورة مدى اليوسف عبدالعزيز الشرقية

والعوامية  .القطيف
 

ي وه اء٬ البيض ة الذباب رة حش ببه س يروس الف أن ال٬ ه ا ي امج لبرن ي تليفزيون ريح تص ي ف ح٬ وأوض
المزارع تصيب التي الخطيرة اآلفات من لكنها ملليمترين؛ طولها يتجاوز ال جداً صغيرة  .حشرة

 

ال أجي ر وتطوي المبيدات٬ ع م ف التكي على قدرتها في تكمن البيضاء الذبابة خطورة أن اليوسف وأفاد
الزراعية الحشرية المبيدات من النجاة على  .قادرة

 

ات المزروع ة وقاي م قس دير م ال ق اء٬ البيض ة الذباب ببته س ذي ال يروس الف ار انتش بب س ن إن:وع
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ن المزارعي رّش عدم ى إل إضافة التكاثر٬ ى عل اآلفة شجَّعت المنطقة على مرت التي الدافئة األجواء
الصحيحة األسس ووفق المطلوبة بالكميات  .للمبيدات

 

حول اإلرشادات ديم لتق زارعين الم صغار خصوصاً زارعين الم ع م تعمل الوزارة أن اليوسف وأكد
ّدم وتق الخطيرة٬ ة اآلف ى عل والقضاء الوضع ة معالج في كبيرة جهوداً تبذل كما الحشرة٬ هذه مكافحة

للمستهلكين وصولها عدم لضمان المصابة؛ الزراعية المنتجات من التخلص كيفية حول  .النصائح
 

التصريح  شاهد

https://twitter.com/twitter/statuses/1086313410386640899 
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لتاريخ الصحفي 13/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالجبيلعنوان فهد الملك ضاحية بأحياء والصرف للمياه مشاريع

الخبر الخبرالسبت-19/01/2019-13/05/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد16654العددالكاتب 1تكرار

بالجبيل فهد الملك ضاحية بأحياء والصرف للمياه  مشاريع

 
زمني لجدول وفقا فهد الملك بضاحية المشاريع  )اليوم(تنفيذ

الزهراني  الجبيل-عطية

 

م الجبيل بمحافظة المياه فرع مدير الجبيل.أعلن بمحافظة المشاريع من عدد تنفيذ عن الشمري محمد
ال وق ل٬ بالجبي د فه ك المل ضاحية أحياء مقدمتها وفق:وفي ذ وتنف ة المتابع تحت ل الجبي اريع مش إن
الصحي والصرف المياه في مشروع كل حسب  .مراحل

 
ن للحيي اه المي شبكة إلنشاء مشروع منها الترسية تحت المشاريع من عدد وجود عن الشمري وأضاف

فهد الملك بضاحية والرابع أولى(الثالث ضاحية)مرحلة مياه شبكات استكمال مشروع ترسية تم كما
اني والث األول ن الحيي فهد ة(الملك الثاني ة كامل)المرحل تكمال الس مشروع لطرح يز التجه وجاري
فهد الملك بضاحية المياه الثالثة(شبكات اه)المرحلة المي جودة تحسين مشروع لطرح التجهيز وجار
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ة والحلقي ية الرئيس وط والخط غيلية تش اه مي ات خزان ذ تنفي ال أعم مل يش ذي وال رقية الش ة بالمنطق
بشكل اه للمي مصدرا ليكونا تجهيزهما يتم وسوف والرابع الثالث بالحيين بئرين حفر تم كما للمخطط٬
ن بئري ر حف يتم س ا كم الشرقية٬ ة بالمنطق اه المي جودة تحسين مشروع تنفيذ من االنتهاء لحين مؤقت
ضاحية بمخطط واطنين للم اه المي د تزوي م يت أنه إلى الشمري وأشار والثاني٬ األول بالحيين إضافيين
بالضاحية الصحي الصرف ول وح المحالة٬ اه بالمي واطنين الم داد إم امج برن د متعه عبر د فه ك المل
اء االنته د وبع الخاصة والمحطة الصحي الصرف شبكة وتصميم لدراسة عقد طرح يجري أنه أوضح
اريع مش عدة طرح عبر الصحي بالصرف الضاحية مخطط خدمة يتم سوف والتصميم الدراسة من
ة خدم ديم تق يتم سوف أنه إلى أشار الساكنين على عبئا تشكل التي البيارات نزح وحول مراحل٬ بعدة

ام لع المتضررة للمناطق البيارات نزح برنامج ضمن السكنية للمباني المجانية البيارات 2020نزح
بالمخطط2023- الصحي الصرف شبكة إنشاء من االنتهاء  .حتى

 
الشمري  محمد
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لتاريخ الصحفي 13/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر وتصادر»البيئة«عنوان الجائر االحتطاب على الحرب طنا19ًتشن

الخبر الخبرالسبت-19/01/2019-13/05/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد19138العددالكاتب 1تكرار

وتصادر»البيئة« الجائر االحتطاب على الحرب  طنا19ًتشن
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

داوود  Okaz_online@)جدة(محمد

يرة كب ات كمي واحد٬ أسبوع خالل ة٬ المكرم ة مك ة بمنطق والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع صادر
ة البيئ ى عل اظ للحف ة الرامي وزارة ال ود جه من ض ك وذل ة٬ ميداني والت ج ي ف ي٬ المحل ب الحط ن م

الطبيعية  .والموارد
 

ات الكمي وع مجم أن دي الحمي الي ع ن ب ي ترك دس المهن وزارة ال رع بف ة البيئ إدارة دير م ح وأوض
نحو بلغ والمصادرة كالتالي19المضبوطة توزعت ة:طنا٬ المخالف ات المركب عدد جدة 6٬محافظة

المقدسة3.5بحمولة العاصمة ة3طن٬ بحمول ات٬ دة1.5مركب واح ة مركب ث اللي محافظة طن٬
تربة1.25 محافظة ة2.5مركبات4طن٬ الخرم محافظة ات6طن٬ محافظة4مركب ان٬ أطن
بحمولة3رنية القنفذة2.25مركبات محافظة طن3.25طن٬ ربع الطائف محافظة وفي  .طن٬
 

من انحصرت المصادرة الكميات إلى حتى19وأشار الثاني قطع5ربيع أن دا مؤك األولى٬ جمادى
ا وقطعه ا منه االحتطاب تحظر التي والغابات المراعي ألنظمة مخالفا يعتبر دي.األشجار الحمي د وأك

ق وتطبي المختصة ة للجه ه لنقل تمهيدا مخصص مكان في المضبوط الحطب كميات على التحفظ تم أنه
المضبوطة الكميات مصادرة من تبدأ التي المخالفين٬ بحق عليها المنصوص العقوبات وإيقاع األنظمة

المخالفين بحق المالية الغرامات إيقاع إلى تصل وقد المستخدمة  .واألدوات
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لتاريخ الصحفي 13/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر فرععنوان والزراعة«مدير والمياه البيطرية»البيئة الوحدات جاهزية على يشدد

الخبر الخبرالسبت-19/01/2019-13/05/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد16654العددالكاتب 1تكرار

شهريا2300ترقيم بالشرقية إبل  رأس

فرع والزراعة«مدير والمياه الوحدات»البيئة جاهزية على يشدد
 البيطرية

 
المشتل.م إنتاج عن لشرح يستمع  )اليوم(المطيري

بوبشيت  الدمام-بيان
 

م الشرقية بالمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير ع.شدد جمي ى عل المطيري٬ امر ع
تفيدين للمس دم تق التي الخدمات بكافة االهتمام على والعمل والمساعدين والمهندسين البيطريين األطباء
ة المملك ة رؤي مع تتماشى تقبلية مس ة رؤي ق وتحقي عالية٬ وبجودة واإلمكانيات المواصفات أعلى وفق

2030. 
 

م م.وأطلع ه نائب ا رافقه رع للف ة التابع ات للجه ة تفقدي زيارة خالل ر.المطيري ومدي بي العتي ارك مب
ثروة ال راض ألم يطرة والس م التحك ز مرك دمات خ ى عل اني٬ القحط در بن تركة المش دمات الخ إدارة
دة الوح ى إل افة باإلض ات٬ المزروع ة وقاي دة وح ل٬ والمنح تل المش ادية٬ اإلرش دة والوح ة الحيواني
ا بواجباته ا لقيامه واستعدادها واإلدارية الفنية بالكوادر جاهزيتها مدى على لالطالع بالدمام٬ البيطرية

الخدمات بأفضل المستفيدين لخدمة وأهدافها  .ومسؤولياتها
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عن لشرح ا خالله واستمع ة٬ الحيواني ثروة ال ألمراض والسيطرة التحكم مركز بزيارة الجولة وبدأت
ى عل د يزي ا م رقيم ت ا ومنه ت٬ تحقق تي ال واإلنجازات الشرقية ة بالمنطق ي اإللكترون ترقيم ال مشروع

يقارب بتعداد الشرقية بالمنطقة المتواجدة اإلبل رقيم145نصف وت ل٬ اإلب ن م رأس آالف10ألف
عام خالل اإلبل من بمعدل1440رأس البيطري2300الحالي٬ الكادر دور وكذلك شهريا٬ رأس

الوحدة وأنشطة ال أعم ى عل تعرف كما األمراض٬ من خلوها من والتأكد اإلبل فحص في المركز في
ي ف اركة والمش ل٬ العم وورش ادية اإلرش رات والمحاض دوات الن ة إقام ي ف ة والمتمثل ادية اإلرش
دارس٬ والم للمزارع الميدانية والزيارات اإلرشادية اللقاءات وعمل المجتمع٬ لتثقيف العامة المناسبات
ات الجه ع م ة العالق ذات اللجان ي ف المشاركة ات٬ بالجامع ة الزراع كليات طالب تدريب إلى إضافة

امين للع ادية اإلرش الخطة ى عل ع اطل ا كم ة٬ م1440-1439الحكومي القائ ن م لشرح تمع واس ٬
ن المزارعي اد وإرش دة٬ جي أصناف ذات شتالت إنتاج في المتمثلة أهدافه عن والمنحل المشتل بأعمال
واع أن ى عل التعرف ذلك وك بالشتالت ة الحكومي دوائر ال داد وإم للزراعة٬ ى المثل بالوسائل والمهتمين
ان الرم ترنج٬ ال ون٬ الليم ة٬ الجهنمي م٬ الني السدر٬ الهندي٬ اللوز الملحي٬ كالطلح المزروعة النباتات

بين السنوية اإلنتاجية طاقته وتتراوح شتلة40-35والتوت٬  .ألف
 

ة البيطري الوحدة بزيارة جولته الشرقية بالمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير واختتم
ة البيطري الخدمة تتضمن والتي الحيوانات٬ بتربية والمهتمين للمستفيدين خدماتها على لالطالع بالدمام
ادي اإلرش ا دوره ذلك وك ة والوبائي ة المعدي راض األم د ض ة الوقائي ينات والتحص الج وع ب ط ن م
ن المربي ع م التواصل خالل من تفيدين المس ة توعي ي ف البيطري اإلرشاد دور على واطلع والتثقيفي٬

ة خدم ارات»بيطري«عبر الزي د ومواعي ينات التحص ات أوق د بتحدي ن المهتمي ف بتثقي نى تُع تي وال
العيادة من سحبها يتم التي العينات وفرز جمع ومنها للوحدة٬ الخدمية المرافق في تجول كما الميدانية٬
يوعا ش ة الحيواني راض األم ثر وأك م أه ى عل رف وتع ة٬ الميداني وحات المس ق طري ن ع أو ة الداخلي
ل تحلي عبر ائج النت ة ومعرف ورصدها ا تتبعه خالل من ا فيه م والتحك عليها السيطرة وكيفية بالمنطقة

 .البيانات
 

 
التفقدية.. جولته خالل العمل سير  ويتابع
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لتاريخ الصحفي 13/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التحليةعنوان وتقنيات األبحاث معهد تزور الشورى بمجلس والبيئة والزراعة المياه لجنة

الخبر الخبرالسبت-19/01/2019-13/05/1440تاريخ المالحةتصنيف المياه لتحلية العامة المؤسسة أخبار

الرصد0العددالكاتب 7تكرار

تزور الشورى بمجلس والبيئة والزراعة المياه لجنة
التحلية وتقنيات األبحاث  معهد

 
 

 واس-الجبيل
برئاسة الشورى بمجلس والبيئة والزراعة المياه لجنة أعضاء يضم وفد زار
األبحاث معهد الرويلي٬ ليلي بن سعود الدكتور اللجنة رئيس المجلس عضو
ي معال ن م وة دع ى عل اء بن ك وذل ل٬ بالجبي ة المالح اه المي ة تحلي ات وتقني
ن الرحم د عب بن علي المهندس المالحة المياه لتحلية العامة المؤسسة محافظ
ي ف هم تس نشاطات من د المعه ه ب وم يق ا م ى عل الع االط بهدف الحازمي٬

للمحطات الكفاءة ورفع األداء  .تحسين
 

د أحم دس المهن ل الجبي ة تحلي ات محط دير م د الوف تقبال اس ي ف ان وك
د أحم دكتور ال ة التحلي ات وتقني اث األبح د معه ام ع دير وم ي٬ الزهران

الزويد عبدهللا المهندس والصيانة للتشغيل المحافظ ونائب  .العمودي٬
 

عن شرحاً العمودي أحمد الدكتور التحلية وتقنيات األبحاث معهد مدير وقدم
ة إيجابي ائج نت ن م د المعه ه إلي ل توص ا م أن ى عل حًا موض األبحاث٬ د معه
ات اإلمكان ع جمي لتسخير ود جه من يدة الرش ة الحكوم ه تبذل ا م ى عل دليل ل
ات التقني ر لتطوي اث األبح د معه الل خ ن م ني والتق ي العلم ث البح دعم ل
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من كفاءات بوجود مشيداً البيئة٬ على والحفاظ الطاقة وتوفير الكلفة وخفض
اه المي ة تحلي ا منه اني تع تي ال المشكالت ن م د العدي حل استطاعوا الباحثين

التقليدية  .بالطرق
 

ة البحري اء واألحي ة البيئ د المعه ام ألقس ارة بزي س المجل د وف ام ق ك ذل د بع
ات المحط نى ومب ي العكس ح والتناض ات والحراري ل والتآك اء والكيم
ر تطوي ال مج ي ف د المعه ازات وإنج ات بإمكان ابهم إعج دين مب ة٬ التجريبي
ة البحثي د المعه خدمات من لالستفادة األكيدة ورغبتهم التحلية صناعة تقنيات

 .والتطبيقية
 

عى تس أن ة العام ة المؤسس ى عل ورى الش س مجل ن م ر الزائ د الوف د وأك
ة مالي رأس ة تكلف ذات ة حديث ات تقني ر تطوي خالل من المائي األمن لتحقيق

المملكة رؤية لتحقيق محلياً للتصنيع قابلة م2030وتشغيلية دع خالل من
المالحة المياه تحلية لتقنيات والتقني العلمي  .البحث

 

شكرهم ة والبيئ ة والزراع المياه لجنة وأعضاء رئيس قدم الزيارة ختام وفي
ات وتقني اث أبح د معه ؤولي ولمس اه المي ة لتحلي ة العام ة المؤسس ؤولي لمس
ات معلوم ن م دموه ق ا وم ة المبذول ود الجه ى عل ل بالجبي اه المي ة تحلي
ستعمل ة اللجن أن دين مؤك ديات٬ تح من ة المؤسس ه تواجه ا وم ومقترحات
ة العام ة للمؤسس نوي الس ر التقري ة ومناقش دراسة د عن ه من تفادة االس ى عل
الخدمية القضايا لبعض مناقشتها عند وكذلك الشورى٬ بمجلس المياه  .لتحلية
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لتاريخ الصحفي 13/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر منذعنوان غران بمدينة مكسور مياه إصالح3أنبوب دون !أسابيع

الخبر الخبرالسبت-19/01/2019-13/05/1440تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصدالعددالكاتب 1تكرار

منذ غران بمدينة مكسور مياه إصالح3أنبوب دون  !أسابيع

 

الصحفي:الكاتب رزين بن  سعيد

يرة كب ات بكمي غران مدينة مخطط شوارع في المياه دتدفقت وق اه٬ المي خطوط أحد ي ف كسر بسبب
للمياه الوطنية الشركة بتبليغ المواطنون ابيعبادر أس ة ثالث يقارب ما مرور من بالرغم ولكن حينه في

ي ف الشوارع في تتدفق الشرب مياه زالت وما الخط٬ إصالح يتم ولم عليه هو ما على الوضع زال ما
اكناً س تحرك م ل الشركة أن إال ا٬ إليه ة ماس حاجة في المواطنون ثمينة وطنية لثروة مبرر غير هدر

باإلصالح المبادرة تستوجب طواريء حالة يشكل ال لها بالنسبة األمر  !.وكأن
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أن ب رد ال اءهم ج الخط إصالح تأخر سبب عن لالستفسار بالشركة االتصال المواطنون عاود وعندما
الشارع بقص التصريح المقاول تمنح لم التي البلدية طرف من قولهم!..التأخير  .حسب

 

اإلعالمي بر المن ذا ه من ة“ونحن االلكتروني غران المسؤولة”صحيفة ات للجه الشكوى ذه ه ع نرف
المياه هدر وقف في والمسارعة التأخير في المتسبب ومحاسبة الموضوع في  .للتحقيق
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