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لتاريخ الصحفي 16/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر إلىعنوان تصل بسعة الدمام في الصحي الصرف مياه لمعالجة مستقل مشروع أول يوقع البيئة يوميًا350وزير مكعب متر ألف

الخبر الخبرالثالثاء-22/01/2019-16/05/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 23تكرار

مياه لمعالجة مستقل مشروع أول يوقع البيئة وزير
إلى تصل بسعة الدمام في الصحي 350الصرف

يومًيا مكعب متر  ألف

 

 واس-الرياض
لتخصيص اإلشرافية اللجنة رئيس والزراعة والمياه البيئة وزير معالي وقع
اء والكهرب اء الم شركة إدارة س مجل س رئي ة٬ والزراع اه والمي البيئة قطاع
ة محط روع مش ات اتفاقي لي٬ الفض ن عبدالمحس ن ب دالرحمن عب دس المهن

ى إل تصل تصميمية بسعة دمام٬ ال ي ف الصحي الصرف مياه 350معالجة
روع مش أول ون ليك دمام٬ ال رب غ ة منطق دم ويخ ا٬ً يومي ب مكع تر م ف أل
تثمرين المس ى عل يطرح المملكة٬ في الصحي الصرف مياه لمعالجة مستقل
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والنقل والتشغيل والتملك البناء شركات)BOOT(بنظام تحالف به وفاز ٬
 ".أوراسكوم"و"موه"و"ماتيتو"

- 

اريع مش ة حزم ضمن أتي ي ة االتفاقي ع توقي أن الفضلي٬ دس المهن وأوضح
اه والمي ة البيئ ة منظوم ل تعم حي الص رف الص ة ومعالج اه المي اج إلنت
ق وف ة٬ المملك اطق من ن م دد ع ي ف تثمرين للمس ا طرحه ى عل ة والزراع

طرح"2030رؤية"توجهات ى عل ة بالموافق وزراء ال مجلس وقرارات ٬
االقتصادية التنمية في الخاص القطاع وإلشراك للمستثمرين٬ المشاريع  .هذه

 

تدامتها٬ واس دمات الخ توى مس ع رف ى إل دف يه المشروع أن الفضلي٬ وبين
ي ف الخاص القطاع خبرات من تفادة االس خالل من اإلنفاق٬ كفاءة وتحسين

والزراعة والمياه البيئة منظومة  .قطاعات
 

ي الوطن ز المرك إدارة س مجل و عض ذي٬ التنفي رئيس ال ح أوض ه جهت ن م
ج برنام ن وتمكي م دع ي ف هم يُس ز المرك أن ل الحقي ي ترك يص للتخص
ن القطاعي ن بي راكة الش اريع مش غيل وتش ر تطوي ي ف ة بالمملك يص التخص
٬ التخصيص ادرات مب اني ث ادرة المب ذه ه وتُعد فعال٬ بشكل والخاص العام

المياه قطاع ى,في إل مشيراً ٬ الحمد و شهر٬ من أقل خالل إقفالها تم التي
ة والزراع اه والمي ة البيئ ة منظوم ع م ل يعم للتخصيص الوطني المركز أن

القطاع في المبادرات من مزيد  .الستكمال

يص التخص ات عملي من ض وم٬ الي ا توقيعه م ت تي ال ات االتفاقي أتي وت
والزراعة٬ والمياه البيئة منظومة في والخاص العام القطاعين بين والشراكة
ر أكث ن بي ية تنافس مناقصة ة عملي د بع الث الث الشركات تحالف اختيار تم إذ
مشاريع د أح ات اتفاقي ع توقي د بع ك وذل ة٬ وإقليمي ة عالمي ركات ش ست من

غ راب ي ف ة التحلي ة محط روع لمش تقل المس اه المي اج ة(إنت الثالث ة )المرحل
والزراعة والمياه البيئة قطاع لتخصيص اإلشرافية اللجنة أكملت إذ مؤخرا٬ً
بما المنظومة قطاعات تخصيص استراتيجية تطوير الماضية٬ األشهر خالل

أهداف مع التخصيص"2030رؤية"يتماشى  .وبرنامج
- 

اتيتو م ة لمجموع ذي التنفي رئيس وال اإلدارة س مجل س رئي ال ق دوره٬ /ب
دور غن تز وده"مع تق ذي ال ركات الش الف تح وز لف عادة الس ة غاي ي ف ا إنن

ة اتيتو"مجموع عة"م والس وع الن ة ناحي ن م ة للغاي م المه روع المش ذا به
ي ف ة المتقدم المساعي ن م زءًا ج نكون أن ب نفتخر ا كم ة٬ للمملك التشغيلية
ي ف اه المي بصناعة النهوض ي ف ال فع دور ا لن ون يك وأن بالسعودية٬ البناء

لـ وأهمها العالم في الحيوية األسواق أهم  ".ماتيتو"أحد
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لتاريخ الصحفي 16/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر وثيالن"الفضلي"عنوان منتزه الرياض..يزور جنوب محافظات مشروعات من عدداً ويتفقد

الخبر الخبرالثالثاء-22/01/2019-16/05/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 9تكرار

وثيالن"الفضلي" منتزه من..يزور عدداً ويتفقد
الرياض جنوب محافظات  مشروعات

 

 واس-الرياض
ن ب دالرحمن عب دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي الي مع ام ق
ة محافظ ي ف ني الوط الن وثي نزه لمت ة تفقدي ارة بزي لي٬ الفض ن عبدالمحس
ادرات مب من ض تثمار لالس رق الط ل أفض ى عل الع لالط ك وذل رج٬ الخ
ة٬ متنوع ة طبيعي مقومات نزه المت م يض ث حي ة٬ الوطني المتنزهات ر تطوي
و نح احته مس غ وتبل اض٬ الري ة منطق ات لمتنزه ًا مهم دًا راف يكون وس

الحائر58.26 طريق شرقاً ويحده مربع٬ متر م٬-مليون تمي ني ب حوطة
صحراوي طريق وجنوباً ماوان٬ وادي وشماالً طويق٬ جبال سلسلة  .وغرباً

 

بمحافظة ة المحمي وت للبي يد الرش زارع م ة تجرب ى عل الفضلي٬ ف وق ا كم
ة الزراع ة أنظم ق تطب تي ال ة ريحان لمزرعة ة ميداني زيارة مسجالً الخرج٬
ال مج في الخدمات تقديم في المتبعة والطرق منتجاتها على واطلع المحمية٬
ة٬ المتقدم ة الزراعي اج اإلنت م نظ أحدث ق وف المحمية البيوت وإدارة تشغيل
ل األمث واالستغالل اج٬ اإلنت اليف تك لخفض الوزارة أهداف مع تماشياً وذلك
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ادة لزي ة الزراعي ات المنتج ة بنوعي اء االرتق وكذلك المتاحة٬ المائية للموارد
ة المحلي واق األس تراطات واش ات متطلب ة ومواجه ية٬ التنافس درتها ق

لتوجهات وفقاً  ".2030رؤية"والخارجية
 

اة للحي ة العام ة للهيئ ة التابع ول الوع ة محمي لي٬ الفض دس المهن زار ا كم
ر مدي ن م لشرح ه معالي تمع واس م٬ تمي ني ب حوطة محافظة غرب الفطرية
م٬ مطع وادي ملت ش ة بجول ام وق ائي٬ أحي وع تن ن م ه تحوي ا عم ة المحمي
تقبلية٬ المس والخطط ة٬ المحمي ي ف الهيئة برامج على مطلعاً الغابة٬ وشعيب
رق وط ي٬ والحيوان اتي النب وع والتن ة الجغرافي ات البيئ ى إل رف التع م وت

المحمية في والمراقبة  .الحماية
 

رف الص اه مي ة معالج ة محط ذ تنفي مشروع ق٬ المراف د والوف ه معالي د وتفق
المشروع٬ ي ف ل العم ير س ى عل ع واطل م٬ تمي بني حوطة بمحافظة الصحي

ت فاق تي ال ة المتحقق از اإلنج بة ع%83ونس المتوق ت الوق ى إل افة إض ٬
نحو اإلجمالية تكلفته تبلغ الذي المشروع لایر41لتشغيل  .مليون

● 
● 
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لتاريخ الصحفي 16/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عملعنوان ورشة تستضيف بيشة االقتصادية"جامعة التنمية في المُجددة المياه المقبل"دور الخميس

الخبر الخبرالثالثاء-22/01/2019-16/05/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

عمل ورشة تستضيف بيشة التنمية"جامعة في المُجددة المياه دور
المقبل"االقتصادية  الخميس

 
 

 واس-أبها
ة التنمي ي ف المَُجددة اه المي دور عن ة التعريفي ل العم ة ورش ل٬ المقب س الخمي بيشة ة جامع تستضيف
تركي ير األم الملكي السمو صاحب برعاية والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة تنظمها التي االقتصادية٬

عسير منطقة أمير عبدالعزيز بن طالل  .بن
 

درجة ع رف ى إل دف ته ل العم ورشة أن نقادي٬ حامد بن أحمد الدكتور بيشة جامعة مدير معالي وبيّن
ا تنفيذه الجاري بالمشروعات ف والتعري ة المنطق ي ف االقتصادية التنمية في بدورها المجتمعي الوعي
الُمَجددة اه المي تخدامات الس االستثمارية بالفرص التعريف إلى إضافًة مستقبال٬ً عليها العمل سيتم التي

المختلفة األغراض  .في
 

ي المعال أصحاب من عدد ا به يشارك تي ال للورشة٬ ة المنطق ير أم سمو رعاية نقادي الدكتور وثمن
االقتصادي التطور محاور م أه أحد اه المي قضايا والمهتمين٬عاداً والخبراء واألكاديميين والمسؤولين
ور التط تدامة اس مان وض ة البيئ وإدارة رية البش ات االحتياج ة لتلبي يًا أساس رًا وعنص اعي٬ واالجتم

 .االقتصادي
 

ن٬ علميتي جلستين ى عل تمل تش الورشة أن ي٬ القرن ي عل ن ب دي مه دكتور ال ة الجامع ل وكي وأوضح
لشؤون والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي ى األول دم يق ل٬ عم أوراق ثالث األولى الجلسة تتضمن

اه للمي ة الوطني تراتيجية االس ا خالله يعرض بيعي٬ الس فيصل دكتور ال مصادر2030المياه رز وأب
ة هيئ وعضو القحطاني٬ الح ف الدكتور بيشة بجامعة التدريس هيئة عضو يتحدث فيما بالمنطقة٬ المياه
الجلسة وتختتم المَُجددة٬ المياه وسالمة جودة عن المغربي٬ محمد الدكتور خالد الملك بجامعة التدريس
ة العالمي التجارب عن المبارك٬ فؤاد الدكتور للري العامة المؤسسة عام مدير يقدمها ثالثة عمل بورقة

المَُجددة المياه استخدامات في  .والوطنية
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دكتور ال ة التعليم للشؤون بيشة ة جامع ل وكي يرأسها تي ال ة الثاني ة الجلس أن القرني الدكتور وأضاف
اه للمي ل الناق الخط ة منظوم عن مسؤولين خمس ا فيه يتحدث محورين ى عل وي تحت الكي٬ الم سعيد
ناعة والص ة الزارع االت مج ي ف ددة المج اه المي تخدامات الس تثمارية االس رص والف ددة٬ المَُج
ة الوطني اه المي ركة بش ة مالي رأس ال اريع المش ذ تنفي ام ع دير م ن م ل ك ا فيه ارك ويش ات٬ والمتنزه
د أحم دس المهن ة الزراع لشؤون ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل ووكي وأثنين٬ أب ور منص دس المهن
ن وأمي العباسي٬ طارق دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب المتنزهات إدارة ومسؤول العيادة٬

عقران رياض الدكتور بعسير الصناعية التجارية  .الغرفة
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لتاريخ الصحفي 16/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر اليونسكوعنوان في البن لتسجيل تمهيدًا الداير بمحافظة عمل ورشة

الخبر الخبرالثالثاء-22/01/2019-16/05/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

اليونسكو في البن لتسجيل تمهيًدا الداير بمحافظة عمل  ورشة

 
 

 

مالك بني  واس-الداير
ًدا غ ك مال بني الداير محافظة بلدية ن,تستضيف الب لمزارعي التسجيل شهادات ع لجم ل عم ورشة

التسجيل عريضة اليونسكو,وتوقيع في البن لتسجيل ناصر,تمهيًدا بن نايف الداير محافظ بحضور
لبدة تراث,بن ال على للمحافظة السعودية والجمعية الثقافة وزارة من مختص وفد ك,وبمشاركة وذل

بالمحافظة الحضاري  .بالمركز

ن ع زارعين الم هادات ش ع بجم ة الجبلي ات المحافظ ي ف ن الب ي مزارع ل العم ة ورش تهدف وتس
ن الب ة زراع تطور ومراحل زارعهم ٬,م زارعين الم ل قب ن م التسجيل عريضة ع توقي عن فضًال

ارة زي ي ف وم الي تراث ال ى عل للمحافظة السعودية ة والجمعي ة الثقاف وزارة من المختص الوفد وشرع
والريث هروب محافظتي في البن الداير,مزارع بمزارعي غًدا يلتقي ارات,كما الزي تستكمل ا فيم
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والعيدابي والعارضة فيفاء في المزارعين بزيارات الثالثاء غد  .بعد
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لتاريخ الصحفي 16/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان ألسبوع استعداداً عمل ورشة تنظم الخضراء تبوك رابطة

الخبر الخبرالثالثاء-22/01/2019-16/05/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2786العددالكاتب 1تكرار

البيئة ألسبوع استعداداً عمل ورشة تنظم الخضراء تبوك  رابطة

 

 واس-تبوك
األول ة البيئ أسبوع ي ف للمشاركة ل العم ة آلي لبحث ل عم ورشة أمس٬ الخضراء تبوك رابطة نظمت

ام 2019٬لع ين الجنس ن م ين والمختص احثين والب وعين المتط اء األعض ن م دد ع اركة بمش ٬ م
بالمنطقة الزراعية الشركات ومندوبي األعمال رجال مشاركة إلى  .باإلضافة

 
والبرامج ال األعم الورشة خالل الحسين إبراهيم بن طارق الخضراء تبوك رابطة رئيس واستعرض
الرابطة ل لعم ة اآلني االحتياجات الحضور ع م اقش ن ا كم الماضية٬ ترة الف خالل الرابطة نفذتها التي
ه ودعم اص الخ اع القط راك إش ث وبح اج االحتي ة أولوي ق وف ا دعمه ة إمكاني دى وم تراتيجية واالس
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مستدام بشكل البيئي  .للنشاط
 

ا تنفيذه على للعمل العالقة ذات للجهات لرفعها تمهيدًا والمقترحات المبادرات على الحضور اطلع كما
والبستنة الحقلية واألعمال البيئية بالتوعية تهتم التي الجهات مختلف مع  .بالشراكة

 
ة والمتابع الرابطة أهداف لتحقيق االستراتيجية الخطة إقرار توصية اعتماد العمل ورشة خالل وجرى

البيئة حياة جمعية شهادة صدور اليه آلت ما  .بشأن
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لتاريخ الصحفي 16/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر فعالياتعنوان يدشن التعليم الجافة"وزير والبيئة المائية للموارد الثامن الدولي الثالثاء"..المؤتمر غدًا

الخبر الخبرالثالثاء-22/01/2019-16/05/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2774العددالكاتب 1تكرار

فعاليات يدشن التعليم المائية"وزير للموارد الثامن الدولي المؤتمر
الجافة الثالثاء"..والبيئة  غًدا

على يزيد ما العالم180بحضور دول مختلف من  عالًما

 

 

اإللكترونية سبق  الرياض-صحيفة

الثامن دولي ال المؤتمر فعاليات الثالثاء غد صباح الشيخ آل محمد بن حمد الدكتور التعليم وزير يدشن
ن م ترة الف خالل ام يق ذي ال ة٬ الجاف ة والبيئ ة المائي ى22للموارد اير24إل ة2019ين جامع ي ف م

من وكل والصحراء٬ اه والمي ة البيئ ألبحاث سلطان األمير بمعهد ممثلة سعود٬ ر:الملك األمي ائزة ج
ة٬ الخيري عود س آل دالعزيز عب ن ب لطان س ير األم ة ومؤسس اه٬ للمي ة العالمي دالعزيز عب ن ب لطان س

والزراعة والمياه البيئة  .ووزارة
 

اه والمي ة البيئ اث ألبح لطان س ير األم د معه ى عل رف المش ر للمؤتم رافية اإلش ة الهيئ س رئي د وأك
م التعلي ر وزي ة رعاي أن الشيخ٬ آل عبدالرحمن بن عبدالملك الدكتور سعود٬ الملك بجامعة والصحراء
وتشجيع ام اهتم ن م الشريفين الحرمين ادم خ ة حكوم تعكسه ا لم واعتزاز؛ فخر مصدر هي للمؤتمر
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ر بالخي ود يع بما العلمي البحث تطوير إلى تهدف التي السعودية٬ في تعقد التي العالمية العلمية للقاءات
العالم دول وجميع السعودية٬  .على

 

ن ب لمان س ك المل ريفين الش رمين الح ادم خ ام مق ن م ل متواص دعم ب عود س ك المل ة جامع ى وتحظ
هللا-عبدالعزيز سلمان-حفظه ن ب د محم ير األم ن األمي عهده ولي هللا-وسمو من-حفظه دم تق ا لم ؛

رؤية وفق العلمي والبحث التعليم مجال في متميزة الحكيمة2030جهود القيادة  .وتوجهات
 

مؤتمرات سلسلة من امن الث و ه ة الجاف ة والبيئ ة المائي وارد للم امن الث دولي ال ر المؤتم أن ب وأضاف
عام منذ نُظمت العالم2004دولية حول المياه وخبراء علماء من نخبة فيها وشارك  .م٬

 

ادل وتب اه٬ المي اع قط ي ف املين والع احثين والب اء بالعلم اء لاللتق ة الفرص إتاحة ى إل ر المؤتم دف ويه
والصحراء والمياه البيئة مجاالت في والمعارف  .العلوم

 

ا وموارده ة٬ الجاف وشبه ة الجاف اطق المن دراسات ي ف ة الحديث ات التقني ن م تفادة االس ي ف هم يس ا كم
وطرق المياه موارد على المحافظة في المتبعة والتقنيات الطرق أحدث على االطالع وكذلك الطبيعية٬

عليها والمحافظة  .استدامتها
 

ة تكاملي ى إل الوصول دف به اء والعلم والخبراء رار الق متخذي ن بي الخبرات تبادل إلى أيًضا ويهدف
بالمياه الصلة ذات للمشاكل الحلول  .وشمولية

 

هي رئيسة٬ محاور خمسة المؤتمر والمحافظة:ويشمل اه المي وترشيد الجافة٬ والبيئة المائية٬ الموارد
ى إل إضافة ا٬ به الخاصة الطبيعية والموارد الجافة البيئة دراسة في الحديثة التقنيات واستخدام عليها٬

المائية بالزراعة الخاص الخامس  .المحور
 

للمؤتمر قبول316وتقدم تم علمية٬ على105ورقة موزعة ى22ورقات إل إضافة علمية٬ جلسة
علمّيًا77  .ملصقًا

 

من وباحثون علماء والملصقات العلمية األوراق إعداد في شملت34وشارك ة:دولة٬ العربي المملكة
ر٬ والجزائ رب٬ والمغ ة٬ العربي ر مص ة وجمهوري ان٬ وعم دة٬ المتح ة العربي ارات واإلم عودية٬ الس
دا٬ وهولن ا٬ وفرنس وسويسرا٬ ا٬ وبريطاني ة٬ األمريكي دة المتح ات والوالي والسودان٬ ولبنان٬ وتونس٬

وكينيا ونيجيريا٬ وبنجالدش٬ والهند٬ وباكستان٬ وماليزيا٬ واليابان٬ والتشيك٬  .وألمانيا٬
 

الساعة ام تم ي ف اح االفتت ل حف مراسم دأ وتب صباحًا٬ ة الثامن الساعة ي ف ر للمؤتم التسجيل وسيكون
رئيس الشيخ آل دالرحمن عب ن ب عبدالملك الدكتور كلمة ثم الحكيم٬ الذكر من بآيات والنصف التاسعة
ة كلم ا يليه اإلسالم٬ فيق ش دكتور ال م عنه ة نياب ا يلقيه المشاركين٬ ة كلم م ث للمؤتمر٬ اإلشرافية اللجنة
ة الجامع دير م ي يلق م ث المشيطي٬ الل ه ن ب منصور دس المهن والزراعة اه والمي ة البيئ ر وزي ب نائ

الشيخ آل محمد بن حمد الدكتور التعليم وزير الحفل راعي بكلمة الكلمات فتختتم  .كلمته٬
 

قات الملص جلسة ن م كل اح بافتت الشيخ آل ر الوزي يقوم س م ث ة٬ التذكاري دروع ال ليم تس يتم س دها بع
الجامعة بهو في المصاحب المعرض افتتاح وكذلك  .العلمية٬

 

العلمية الجلسات والنصف الرابعة حتى والنصف عشرة الثانية الساعة تمام في الظهر صالة بعد وتبدأ
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ترتين ف ى عل التزامن ب قاعات الث ث على موزعة علمية جلسات بست األول يومه في قاعة(للمؤتمر
الجاسر الدرعية(٬)حمد الدروازة(و)قاعة  ).17مبنى-قاعة

 

خاصة ومؤسسات وشركات ات وجمعي ة حكومي ات جه ه في تشارك للمؤتمر٬ مصاحب معرض ويقام
ة للجامع رئيس ال و البه ي ف ك وذل دة٬ ر.ع المؤتم ام أي الل خ ا متاًح رض المع يكون 8:00الـ(وس

 ).مساء6:00الـ–صباًحا
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لتاريخ الصحفي 16/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الدراجعنوان بمحطات"الزهراني"الرحالة الرحال الشقيق"يحط "تحلية

الخبر الخبرالثالثاء-22/01/2019-16/05/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2774العددالكاتب 1تكرار

 "الشقيقتحلية"بمحطاتالرحاليحط"الزهراني"الدراجالرحالة
 "التوحدطيفاضطراب"بذويوتعرفيوًما23استغرقتكلم2500الـرحلة

 

 

اإللكترونية سبق  جازان-صحيفة

ى عل ي٬ الزهران ات بخ عيد س ن ب د محم ابتن الك عودي الس دراج ال ة الرحال س أم وم ي ر عص ل وص
الـ رحلة في الهاشمية األردنية المملكة من قادمًا الهوائية  .كيلومتر2500دراجته

 

ة الرحل تغرقت وم23واس الي ي ف ي وتنته قيق٬ الش ة تحلي ات محط وله وص د عن ا ة25يوًم بمنطق
شعار تحمل فيما التوحد"جازان٬ طيف اضطراب بذوي  ".التعريف
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واستضافته تقباله واس السعودي دارج لل دعوة بعمل الرياضية٬ باللجنة ممثلة األنشطة٬ لجان ووجهت
راد أف ن م عدد ألكبر إليصالها يسعى التي الرسالة نظير وتحفيزه وتكريمه بالمحطة٬ السكني بالمجمع

 .المجتمع
 

تقبال اس في ي"وكان الرياضية٬"الزهران ة اللجن وأعضاء ديبي٬ الج د محم الرياضية ة اللجن س رئي
الطبية والعيادة الصناعي٬ األمن ورجال التحلية٬ دراجي من  .وعدد

 

ادة بالعي ة ممثل كان اإلس عبة وش ناعي الص ن األم م لقس ا وامتنانه كرها بش ية الرياض ة اللجن دمت وتق
ولجانها المحطة تخص التي واألنشطة الفعاليات جميع في ووقوفهم الدائم٬ تعاونهم على  .الطبية٬
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لتاريخ الصحفي 16/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالسدر:جدةعنوان البزروميا شجر يستبدلون السنابل اهالي

الخبر الخبرالثالثاء-22/01/2019-16/05/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

بالسدر:جدة البزروميا شجر يستبدلون السنابل  اهالي

 

الغامدي-الخليج  أيوب

الدكتور رأسهم وعلى جده جنوب السنابل أهالي ِمن عدد بها قام مبادرة وبتواجد:في ٬ السفري خالد
عدد بتوزيع بادروا حيث الشعالن محمد الشيخ السنابل مسجد إمام وتواجد الحي أهالي من 200عدد

السنابل أهالي بأن جده أحياء لسناب وجهها التي كلمته في السفري خالد الدكتور وقال السدر من شتله
ذه له تاق هاش وأطلقوا المباركه السدر بشجرة واستبداله البزروميا شجر جميع احالل في الرغبة لديهم

عنوان تحت قالسدر_يزرعون_السنابل_اهالي#:المبادرة نحق أن و ه دفنا ه د خال دكتور ال ال وق
ع1000زراعة لجمي اله رس الشعالن د محم دكتور ال ه وج اللقاء نهاية وفِي ٬ العام هذا خالل سدره

ادة زي ي ف ارك نش أن ي ف ا جميع د نجته أن ا علين ب واج ال ق ث حي ام ع كل بش ع وللمجتم الي األه
جده أحياء جميع مستوى على الخضراء  .المساحات
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لتاريخ الصحفي 16/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر للمشاريع«عنوان البيئي األثر المدينة«بـ»تقييم عمران »ملتقى

الخبر الخبرالثالثاء-22/01/2019-16/05/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19141العددالكاتب 1تكرار

للمشاريع« البيئي األثر المدينة«بـ»تقييم عمران  »ملتقى
 

 
 
 

ملتقى اريع«شهد للمش البيئي األثر مؤخرا٬ً»تقييم ورة المن ة المدين ة منطق ر تطوي ة هيئ ه نظمت ذي ال
ي ثان ي ف المشاركين ن بي عاً واس اعالً تف ئي٬ البي ال المج ي ف ن والمهتمي المختصين ن م نخبة بحضور

المنورة المدينة عمران ملتقى أعمال سلسلة ضمن تُعقد التي المتخصصة٬ الدورية  .اللقاءات
 

اً جانب عزب٬ صالح محمد البرفيسور المستدامة والتنمية البيئة مستشار أداره الذي اللقاء واستعرض
دار م على الملتقى تناول حيث البيئي٬ لألثر العامة والمفاهيم األسس التعريف90من ب جوان ة٬ دقيق

البيئي األثر لتقييم ومناقشةEIAالعلمي ئي٬ البي م التقيي بدراسات ة المتعلق المصطلحات واستعراض ٬
طة األنش ن ع ديث الح ب جان ى إل ئي٬ البي ر األث ي ف ة المتخصص ات الدراس ن م ة النوعي ذه ه ة أهمي
استعراض ى إل باإلضافة م٬ التقيي ي ف المعتمدة المعايير وتحديد البيئي٬ األثر تقييم في المؤثرة البشرية

الدراسة لتلك البيئي األثر وتحليل القياس حاالت إحدى  .نتائج
 

ي ف ئي البي ر األث ز تعزي ي ف ة المنطق ر تطوي ة هيئ دور تعراض اس اء٬ للق ي المعرف وى المحت ِمل وش
ة التنموي اريع المش ي ف البيئي باألثر المتعلقة الدراسات أهمية إلى والتطرق تنفيذها٬ الجاري المشاريع
نيف٬ التص ي ف دة المعتم ة البيئي ايير للمع اً وفق اريع المش م تقيي ى إل افة باإلض ة٬ المنطق هدها تش تي ال
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البيئي ر األث م تقيي ي ف للمشاركة ي المحل المجتمع دعوة خالل من المجتمعية المسؤولية برامج وتعزيز
المنطقة  .لمشاريع

 

استعراض ى إل تهدف را٬ً مؤخ ة الهيئ ا أطلقته تي ال ورة المن ة المدين ران عم ملتقى ات فعالي أن ذكر ُي
هريًا ش رتين م د تُعق ة المتخصص ات الملتقي ن م لة سلس من ض ة العمراني ب الجوان ف مختل ة ومناقش
ط والتخطي ارة٬ العِم ي ف المتعددة الجوانب من مجموعة ومناقشة لتناول والمهتمين المختصين بحضور
ا فعالياته دأت ب التي المبادرة هذه خالل من الهيئة وتسعى الداخلي٬ والتصميم البيئة وعمارة العمراني٬
المجاالت ة كاف في المجتمعي الوعي مستوى رفع المعرفي المحتوى وإثراء إلى الماضي٬ الشهر نهاية

 .العمرانية
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لتاريخ الصحفي 16/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر صقورهمعنوان على طبية فحوصات إلجراء للصقور عبدالعزيز الملك مهرجان في المشاركين الصقارين دعوة

الخبر الخبرالثالثاء-22/01/2019-16/05/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

إلجراء للصقور عبدالعزيز الملك مهرجان في المشاركين الصقارين دعوة
صقورهم على طبية  فحوصات

 

  واس-الرياض

قارين الص ٬ قور للص دالعزيز عب ك المل ان لمهرج ة المنظم ة اللجن ت ة(دع المملك ل داخ ن )م
إلى للتوجه المهرجان سباقات في وزارة12المسجلين خصصتها المملكة اطق من مختلف في مركًزا

وم ي ن م الفترة خالل الالزمة الطبية العينات وأخذ المشاركة الصقور الستقبال والزراعة والمياه البيئة
الساعة ن م الصقور تقبال اس يكون وس ٬ ل المقب س الخمي وم ي وحتى اء الثالث الـ8غد تى ح صباحًا

 .مساًء1:30
 

يص تخص ى إل ة اللجن ي3وأشارت ه اض الري ي ف ز ادة(مراك والعي ٬ ة بالغنامي ة البيطري الوحدة
المربع بحي الوزارة بفرع البيطرية والعيادة بالجنادرية٬ الحكومية و)البيطرية ة٬3 بالمنطق ز مراك

ادة والعي ٬ دة بج ة البيطري ادة والعي ٬ اطن الب ر وحف اء واألحس دمام بال ة البيطري ادات العي ي ف الشرقية
بعرعر البيطرية والعيادة ٬ بحائل البيطرية والعيادة ٬ بريدة بمدينة البيطرية والوحدة ٬ بينبع البيطرية

بتبوك البيطرية والعيادة ٬. 
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الي الت رابط ال ى عل رة متوف ات الفحوص ات ومعلوم ادات العي ع مواق أن ة اللجن حت :وأوض
http://saudifalconsclub.org.sa/falcons-clinics./ 

 

مشاركة ول لقب ياً أساس شرطاً د يع ذكورة الم ادات العي ي ف الفحوصات إجراء أن ى عل ة اللجن وأكدت
المهرجان سباقات في  .الصقر
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لتاريخ الصحفي 16/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التلوث%24:جمجومعنوان سببها األمراض من

الخبر الخبرالثالثاء-22/01/2019-16/05/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد20362العددالكاتب 1تكرار

التلوث%24:جمجوم سببها األمراض  من

متفائل الواقع..أنا أرض على تتحقق اآلمال  فبعض
 

 

 

الحضور من  جانب
 
 

العسلي  جدة-على

 

د أسبوعية أ.استضافت الماضي اء األربع القحطاني محاضرة/د.عبدالمحسن ي ليلق جمجوم غازي
بيئية(بعنوان أ)شجون الندوة أدار وقد المشهد.د.٬ أعالم من ة نخب حضور وشهدت بسيوني٬ محمد

بجدة والعلمي  .الثقافي
 

د دأ تير.ب والماجس الوريوس البك ة لدراس ا أمريك ى إل رًا مبك ب ذه ذي ال يف الض ف بتعري يوني بس
الوطن ة خدم ي ف ا عاًم ن أربعي ن م ثر أك كرس د وق ة٬ الدقيق الكائنات مختبرات مجال في والدكتوراه
د خال ك المل ة جامع م ث اض٬ بالري سعود ك المل ة جامع خالل من التخصص ذا ه في الطالب وتخريج
مجال ي ف ة العلمي للبحوث يز التم ز لمرك ه وإدارت تأسيسه مع بجدة٬ عبدالعزيز الملك جامعة ثم بأبها٬
ه٬ مجال س بنف اء العط ي ف تمر اس ده تقاع د وبع ورى٬ الش س مجل وية لعض ار يخت أن ل قب ة٬ البيئ
ي ف المتخصصة ة العلمي األبحاث ن م ير كب عدد ه ل الخاص٬ القطاع ي ف ن ولك النوعية٬ بالمختبرات

عكاظ٬ بصحيفة المتنوعة الصحفية المقاالت وعشرات الدقيقة٬  الكائنات
 

ية األمس ذه ه شرفت تي ال ة الراقي ة النخب ا فيه شكر تي ال ة٬ الترحيبي ه كلمت القحطاني دكتور ال دم ق ثم
م عال ه أن ه عن عرف د وق ة٬ بالجامع ل العم ترة ف ذ من ه ب ه عالقت تمتد الذي بالضيف أشاد ثم المتميزة٬

والقصة للشعر ل ويمي الكلمة ويحترم األدب مجسم..يحب ديم بتق محاضرته جمجوم دكتور ال دأ ب م ث
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من ك نمل ا م ل ك تحمل ا ألنه ك نمل ا م م أه هي الصغيرة الكرة هذه بأن مبينا األرضية٬ للكرة صغير
الخليقة بدء منذ اإلنسان  .نتاج

 
وارث ك ت نتج ذلك ول ة٬ البيئ اد إفس الل خ ن م األرض دمر ي ان اإلنس أن ب ازي غ دكتور ال ل وواص
ة وكارث ذري٬ ال وث التل عن الناتجة وفوكوشيما تشيرنوبل كارثتا منها اإلفساد٬ هذا عن نتجت طبيعية
ة وكارث الحراري٬ اس االحتب عن الناتجة الغابات وحرائق الكيماوي٬ التلوث عن الناتجة بالهند بوبال

أن ت تثب ة الطبي ائيات اإلحص أن تى ح ازي٬ الغ وث التل ن ع ة الناتج األوزون ب ن%24ثق م
البيئي التلوث عن ناتجة  .األمراض

 
د اه.انتقل المي مصبات ى عل ديات تع ن م شهدته وما جدة٬ وعن المملكة عن للحديث ذلك بعد جمجوم

ألهل متنفًسا كانت أن بعد األربعين بحيرة له تعرضت الذي والتلوث جدة٬ سيول سببت التي باألودية
ي الت لبية الس اهرة الظ ي وه ة٬ العالي وار واألس ة باألبني دة ج واحل س ة إحاط بر األك كلة والمش دة٬ ج

كتابه لتأليف البحر«دفعتني على  .»نافذه
 

ق الحدائ ا ومنه ق٬ تتحق ال اآلم بعض رأى ه ألن ل٬ متفائ ل ب ائما٬ متش س لي ه إن ه بقول المحاضر وختم
وغيرها المشي مسارات وانتشار بجدة٬ البحرية الواجهة شهدته ما ثم عسير٬ حديقة وأجملها الوطنية٬

م منه داخلين الم ن م عدد فيه شارك الذي الحوار باب فتح دس:ثم المهن و٬ العل ليمان س سعيد.الشيخ
د د.الغامدي٬ الهاجري٬ د.سعيد واس٬ ن و أب د اث.محم غي دي٬ الغام دكتورعلي ال ارف٬ الع يوسف
ريقي ي.الش معال ية األمس يف لض دمها ق ريم٬ تك هادتي ش ديم بتق ية األمس ت قام ية األمس ام خت ي وف

قدس علي محمد األديب األمسية لمدير وقدمها الدين٬ نواب زهير  .الدكتور
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لتاريخ الصحفي 16/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر السعودي"البيئة"عنوان المياه منتدى شعار..تطلق مستدامة"تحت لتنمية مستدامة ".مياه

الخبر الخبرالثالثاء-22/01/2019-16/05/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 17تكرار

السعودي"البيئة" المياه منتدى تحت..تطلق
مستدامة"شعار لتنمية مستدامة  ".مياه

 
 

 واس-الرياض
ن الرحم د عب دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي الي مع ة رعاي ت تح
عودي الس اه المي دى منت ة والزراع اه والمي ة البيئ ة منظوم ق تطل لي (الفض

ن)2019 م ترة الف ي ف ارس٬17-19 دق2019م فن ي ف ك وذل م٬
الرياض االقتصادية-فيرمونت  .البوابة

 

ة التنفيذي ة اللجن س رئي اه٬ للمي ة والزراع والمياه البيئة وزارة وكيل وأوضح
شعار تحت أتي ي دى المنت ذا ه أن بيعي٬ الس فيصل الدكتور األستاذ للمنتدى

تدامة" مس اه تدامة..مي مس ة ة"لتنمي المبذول ود الجه ى عل وء الض ي ليُلق ٬
اه المي تحلية من عليه يشتمل بما بالمملكة المياه لقطاع المستقبلية والتوجهات
ة المملك ة رؤي ضمن ك وذل والتشريعات٬ والسياسات تثمار واالس ع والتوزي

للمياه2030 الوطنية  .واالستراتيجية
 

ز تعزي ى إل دف يه ه أن ى إل بيعي الس دكتور ال ار أش دى المنت داف أه ن وع
تدامة اس ق لتحقي برات الخ وطين وت ادل وتب اه المي اع لقط تدامة المس ة التنمي
ادة وزي اه٬ المي لقطاع تثمارات االس تقطاب واس جذب وكذلك والتنمية٬ المياه
ي ف ل التكام ق تحقي ى إل افة إض اه٬ المي ات تقني وطين وت ي المحل وى المحت

 .القطاع
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"وقال ة: المحلي برات الخ خالصة من تفادة لالس ة مهم فرصة المنتدى يعد
الوصول ي ف الناجحة الممارسات على واالطالع المياه٬ قطاع في والعالمية
اه المي اريع مش ر وتطوي القطاع هذا تواجه التي للتحديات الحلول أفضل إلى

المملكة احتياجات مع تتوافق  ".التي
 

اف "وأض براء: والخ اه المي اع قط ادة ق اء اللتق ًة منص دى المنت ر يوف ا كم
اع قط ي ف احثين والب اء والعلم تثمرين والمس والمطورين والدوليين المحليين
اه والمي ة البيئ وزارة ي ف ة والمتمثل ة العالق ذات ات الجه ع م اه٬ المي
ة٬ الوطني اه المي وشركة المالحة٬ اه المي لتحلية العامة والمؤسسة والزراعة٬
ن م شركاء ى إل إضافة ري٬ لل ة العام ة والمؤسس اء٬ والكهرب اء الم وشركة

ودوليًّا محليًّا المياه قطاع  ".خارج
 

ذا ه ر لتطوي تثمارية اس فرصاً يعرض المنتدى أن للمياه الوزارة وكيل وبيَّن
ي ف اهمة للمس دولي وال ي المحل اص الخ اع القط جيع وتش وي٬ الحي اع القط

بالمملكة  .تطويره
 

بيعي الس ال ق دى٬ المنت امج ببرن ق يتعل ا "وفيم ة: جلس امج البرن من يتض
ديات التح ى عل ب التغل ي ف ات للحكوم تفادة المس دروس ال اقش تن ة وزاري
ي ف تثمار واالس التخصيص ى األول اول تتن اش نق تي حلق ى إل إضافة المائية٬

والمياه المجتمع عن الثانية وتتحدث المياه٬  ".قطاع
 

ائالً ق ابع "وت دى: المنت امج برن من يتض ا ي7كم ه ية٬ رئيس ات :جلس
اه للمي ة الوطني تراتيجية ات2030االس والسياس اه٬ المي اع قط تدامة واس

ي المحل وى والمحت اه٬ المي تدامة اس ى عل المحافظة في ودورها والتشريعات
برات وخ ددة٬ المج اه المي تخدامات واس ات وتقني اه٬ المي ة تقني وطين وت
ع٬ والتوزي داد اإلم لة سلس ات وتقني ونظم اه٬ المي استدامة في دولية وتجارب

المياه قطاع الستدامة واعدة  ".وابتكارات
 

أيضاً يتضمن البرنامج أن ا4وأضاف فيه يشارك متخصصة ل عم ورش
اع قط ي ف ين المختص يزين المتم دوليين ال براء والخ اديميين األك ن م دد ع

ي ف ل وتتمث اه٬ غيل:المي والتش اميم التص دث وأح اه٬ المي اريع مش إدارة
القطاع ع م والشراكة اه٬ للمي ل األمث واالستخدام باألغشية٬ التحلية لمحطات

التحتية البنى مشاريع في الصحي(الخاص والصرف  ).المياه
 

ارة وزي دى٬ المنت ي ف اركة المش ى إل ن والمهتمي ين المختص بيعي الس ا ودع
الي الت ي اإللكترون ع العwww.swforum.saالموق واالط تزادة الس

كافة التفاصيل  .على
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لتاريخ الصحفي 16/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مهنة"البيئة"عنوان مزاولة بشهادة الزراعية المبيدات بائعي تلزم

الخبر الخبرالثالثاء-22/01/2019-16/05/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 23تكرار

بشهادة"البيئة" الزراعية المبيدات بائعي تلزم
مهنة  مزاولة

 
 

 واس-الرياض
ن والفنيي ين للمهندس ة تدريبي دورة ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ت أطلق
ع وبي تسويق ال مج ي ف الخاصة والشركات بالمؤسسات العاملين الزراعيين

ولمدة األحد٬ أمس يوم في وذلك وتداولها٬ الزراعية  .أيام5المبيدات
 

ذه ه ن م دف اله أن ادة العي د أحم دس المهن ة للزراع وزارة ال وكيل وأوضح
انون ق ي ف ورد ا بم تزام االل في الخاص القطاع مشاركة هو ام(الدورة )نظ
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العربية الخليج لدول التعاون مجلس من والصادر التنفيذية والئحته المبيدات
المادة ضمن ي)43(من والت دات المبي متجر في توفرها الواجب الشروط

ع بي ة رخص ه لدي ل بالمح دات للمبي ائع الب خص الش ون يك ان ى عل ص تن
ات اآلف ة مكافح يات أساس ى عل دورة ال تمل وستش ول٬ المفع ارية س دات مبي
دات المبي واع أن ذلك وك ا٬ له ة المتكامل ة المكافح ة وكيفي ة٬ الزراعي
ادات باإلرش ريفهم تع ى إل افة إض ا٬ وبيعه ا تخزينه رق وط يراتها وتحض
ن م ص والتخل ا٬ وخلطه ا ونقله ة الزراعي دات المبي ع م ل للتعام حيحة الص

المستعملة غير والكميات  .الفوارغ
 

دات٬ للمبي تداللية االس ة بالبطاق ف التعري الدورة٬ أهداف من أن العيادة وبيَّن
ة القانوني األطر ب ف التعري ذلك وك ائي٬ الكيمي ل والتحلي جيل التس هادات وش
إضافة البيئية٬ بالنواحي وعالقتها الزراعية٬ المبيدات مجال في والتشريعية

دة الجي ة الزراعي ات الممارس ى عل ن المعنيي الع إط ى اب"إل ج عودي ٬"س
ف التعري يرًا وأخ وية٬ العض ة الزراع ي ف تخدامها واس ة الحيوي دات والمبي

ومزاولتها المهنة  .بأخالقيات
 

ة العام اإلدارة ام ع دير م ال ق ه جانب ن ليمانم س دكتور ال ة النباتي ثروة لل
"الخطيب ي: الت واألمانة العمل٬ أخالقيات جانب على تركز الدورة هذه إن

ى عل الضوء لط تس ا كم ة٬ التجاري المحالت حاب أص ا به ى يتحل أن ي ينبغ
دات للمبي لبي الس االستخدام بب بس اً كلي ع المجتم ى عل ع الواق ام الع الضرر

استعمالها في واإلفراط  ".الزراعية
 

"وأضاف الزراعي٬: اج اإلنت دخالت م م أه د أح ة الزراعي دات المبي بر تعت
ي ف اد اإلرش أن إال ة٬ الزراعي ات اآلف ع لجمي األول دفاع ال ط خ ي وه
ضمن الصحيح ت التوقي ي ف تعماله واس ا منه المناسب ار واختي استخدامها٬
له لما الوزارة٬ إليه تتطلع ما هو الزراعية؛ لآلفات المتكاملة المكافحة إطار

البيئة وسالمة اإلنسان بصحة اإلضرار من تحدُّ نتائج  ".من
 

از اجتي أن ل٬ الزام العزيز عبد المهندس النباتي اإلنتاج إدارة مدير وأوضح
ع جمي ي ف ة الزراعي دات المبي ائعي وب لمسوقي زم مل ة التدريبي دورة ال ذه ه
تعقد س وزارة ال أن ى إل يراً مش ات٬ المنتج ذه ه بتسويق وم تق تي ال المحالت

المملكة مناطق جميع في الدورة  .هذه
 

دورة٬ ال ذه ه از يجت ن لم ة مهن ة مزاول رخصة ح من يتم س ه أن ل الزام ن وبيَّ
ق تطبي ي ف رع ستش وزارة ال أن ى عل دًا مؤك نوات٬ س الث ث دة لم الحة ص
المهنة مزاولة شهادة يحملون ال من بها يعمل التي المحالت على  .العقوبات
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لتاريخ الصحفي 16/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والمياهعنوان البيئة بالدمام”وزارة الصحي الصرف لمعالجة محطة إلنشاء اتفاقية توقع

الخبر الخبرالثالثاء-22/01/2019-16/05/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

إلى تمتد  سنة25بملكية

والمياه البيئة الصرف”وزارة لمعالجة محطة إلنشاء اتفاقية توقع
بالدمام  الصحي

 

التحرير فريق اإللكترونية الشمال صحيفة
دمام ال بغرب الصحي الصرف معالجة محطة إنشاء اتفاقية والزراعة والمياه البيئة وزارة اليوم وقعت

إلى تمتد بملكية الخاص٬ القطاع مع  .سنة25بالشراكة
 

لـ آ وفق بي٬ الزغي دالرحمن عب تثمار واالس االقتصادية للشؤون وزارة ال ل وكي ار”وقال إن“24أخب ٬
لمدة المحطة وتملك وتشغيل ببناء الخاص القطاع على تحكم االتفاقية د25بنود العق ة نهاي وبعد سنة٬

الحكومة إلى المحطة ملكية تعود الخاص القطاع مع  .المبرم
 

أن ب وه ون تدامتها٬ واس ا وجودته دمات الخ توى مس ين تحس روع المش ن م دف اله أن بي الزغي ر وذك
أي ي ف اه المي ذه ه استخدام وإعادة الصحي٬ الصرف من البيئي األثر تالفي هو المعالجة عمل جوهر

والصناعية الزراعية االستخدامات من  .نوع
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لتاريخ الصحفي 16/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالمحافظةعنوان الصحي الصرف مشروعات يتفقد بدر محافظ

الخبر الخبرالثالثاء-22/01/2019-16/05/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2786العددالكاتب 1تكرار

بالمحافظة الصحي الصرف مشروعات يتفقد بدر  محافظ

 
 
 
 

 واس-ينبع
أمس الضويان هللا عبد بن خالد بدر محافظ الصحي,قام الصرف شبكات مشروع على تفقدية بجولة

موقع األفقي(بالمحافظة الثقب الناقل المياه,)الخط خدمات فرع مدير من مفصل شرح إلى مستمعًا
الصبحى ياسر بدر تحققت,بمحافظة التي اإلنجاز ونسبة المشروع  .عن

 
ة الجول ام خت ي ذل,وف تب تي ال ود الجه در ب افظ مح ن ة,ثم لخدم ود الجه اعفة مض ى عل اهم إي اً حاث
المحافظة  .مواطني

 
دوره ا,ب حالًي اري وج يرة األخ ه مراحل ي ف روع المش أن در ب ة بمحافظ اه المي دمات خ دير م د أك

الصحي للصرف المنزلية التوصيالت في للبدء  .الترتيبات
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لتاريخ الصحفي 16/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المكرمةعنوان مكة بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع الى الهمم اصحاب زيارة

الخبر الخبرالثالثاء-22/01/2019-16/05/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد1567العددالكاتب 1تكرار

مكة بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع الى الهمم اصحاب زيارة
 المكرمة

 

العتيبي المكرمة-وائل  مكة

ن ب ب غال دكتور ال ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ب نائ عادة س تقبل اس
ن م م الهم اصحاب الصاعدي دالغني ة“عب الخاص االحتياجات ذوي شباب ل لتأهي ا مع ز د”مرك عن

ن االثني وم الي ة المكرم ة مك ة بمنطق والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع مشاتل ادى15,زيارتهم جم
ةهـ1440األولى األكاديمي ة المرحل قسم ومشرف المركز ي ف ات والفعالي األنشطة مشرف برفقة

ربابعة يوسف  .االستاذ
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ا أنواعه حسب الفرع مشاتل من عدد المركز أبناء زار دسو المهن المشتل مشرف ك ذل م له شارحا
ار عط امر اث زراعته رق ط ى عل و وتعرف ة الزين ات ونبات ة الزراعي تالت الش ن م واع ان اهدوا وش

وزيارة الطبيعية باألجواء خاللها استمتعوا و عليها االرشاديةوالحفاظ  .الخيمة
 

من أتي ت ة الرحل ذه ه ٬ بالحضور وفرحتهم سعادتهم عن المركز أبناء عبر الرحلة هذه ختام وفي
ز المرك داخل م الهم ذوي االشخاص وس نف ى عل السرور و رح الف ادخال على المركز إدارة حرص

مهارتهم  .وتطوير
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لتاريخ الصحفي 16/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والبذورعنوان واالسمدة المبيدات لبيع محل ثالثين تفتيش بحملة يقوم بحائل والزراعة المياه و البيئة وزارة .فرع

الخبر الخبرالثالثاء-22/01/2019-16/05/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2474العددالكاتب 1تكرار

محل ثالثين تفتيش بحملة يقوم بحائل والزراعة المياه و البيئة وزارة فرع
والبذور واالسمدة المبيدات  .لبيع

 

 حائل-المناطق

ر اكث ش بتفتي ل حائ ة بمنطق والزراعة اه المي و ة البيئ وزارة رع بف دات المبي وضبط تفتيش فرق قامت
المواد على يحتوي مستودع عشرين من اكثر وتفتيش والبذور واألسمدة المبيدات لبيع محل ثالثين من

داتذاتها المبي ن م األسواق و خل من للتأكد الوزارة فرع بها يقوم التي الدورية الحمالت ضمن وذلك
التخزين مخالفات ضبط الى باالضافة المحضوره الجوالت..واألسمدة ضمن من ه الجول ذه ه وتاتي

من ة بمتابع لها التابعه المحافظات وفِي حائل مدينة داخل المحالت على دوري بشكل تنفذ التي العديدة
للزراعة الوزارة وكالة  ..قبل
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ن فنيي ا به ويقوم العام مدار على مستمره الجوالت هذه بأن اليحيى فهد المهندس الفرع عام مدير وأفاد
ات وباالمكاني نائبه ومعالي والزراعة والمياه البيئة وزير معالي من مباشر وبدعم الفرع من مختصين
ن م د التأك ى عل زارعين الم ا حاث مدة واألس دات المبي واق أس بط لض وزارة ال ا توفره تي ال دده المتع
واألسمدة دات المبي استخدام وعدم صالحيتها من والتأكد الصحيحة العلمية بالطرق المبيدات أستخدام

المستهلك وسالمة لسالمتهم وذلك المجهولين الباعة من الشراء وعدم المجهولة الهوية  .ذات
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لتاريخ الصحفي 16/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر ربطعنوان باستقبال تبدأ الوطنية جدة1000المياه وقويزة والصواعد األصالة أحياء في المياه بشبكة عقار

الخبر الخبرالثالثاء-22/01/2019-16/05/1440تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العددالكاتب 15تكرار

ربط باستقبال تبدأ الوطنية عقار1000المياه
وقويزة والصواعد األصالة أحياء في المياه بشبكة

 جدة

 
 
 

 واس-الرياض
 

ط رب ات طلب تقبال اس ي ف ة الوطني اه المي شركة اه1000بدأت مي توصيلة
األصالة وحي دة ج محافظة شرق قويزة ومخطط الصواعد حي في منزلية
ة التغطي ب نس ادة لزي تقبلية المس ا خططه من ض ك وذل ة٬ المحافظ مال ش
العمالء دمات خ ب ومكات اإللكتروني٬ فرعها جاهزية مؤكدةً المياه٬ بشبكات

العمالء طلبات  .الستقبال
 

صالح ن ب د محم دس المهن ة المكرم ة مك ة بمنطق اه المي ام ع دير م وأوضح
زة قوي ط ومخط واعد الص ي ح ي ف ذه تنفي ع المزم روع المش أن دي الغام

األصالة700سيخدم حي مشروع يخدم بينما مالية"عقار٬ الش ٬"الصالة
اهزة300 ج ة الفني رق والف الء العم دمات خ ل عم رق ف أن ًا مبين ار٬ عق
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ذه تنف امج برن ار إط ي ف أتي ي ك ذل أن داً مؤك ذها٬ وتنفي ات الطلب رة لمباش
دة٬ ج محافظة ي ف الشبكات عبر المياه بخدمات التغطية نسبة لزيادة الشركة
ة٬ المختلف اء األحي ى إل ة الخدم ال وإيص ا٬ ألحيائه اه المي خ ض ين وتحس

الصهاريج على الطلب وتقليل الضخ٬ جداول ورديات فترة  .وتخفيض
 

ال إدخ الماضية ترة الف خالل اح بنج ت أكمل ة الوطني اه المي ركة ش أن ذكر ي
وضخ غيلية٬ التش لمنظومتها المحافظة شرق بشمال والريان الرحمانية حيي
خالل تخطط ا أنه ا كم تركين٬ المش العمالء عقارات إلى شبكاتها عبر المياه
رى أخ دة جدي اء ألحي بكات الش بر ع خ الض دء لب ة المقبل يرة القص دة الم

قريباً عنها اإلعالن سيتم  .بالمحافظة
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لتاريخ الصحفي 16/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مناطقعنوان عدة في شاغرة وظائف توفر الوطنية المياه شركة

الخبر الخبرالثالثاء-22/01/2019-16/05/1440تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

مناطق عدة في شاغرة وظائف توفر الوطنية المياه  شركة

 

 الرياض-المواطن

ن م د العدي ي ف ل للعم اغرة٬ ش ائف وظ ر توف ي اإللكترون ا موقعه بر ع ة الوطني اه المي ركة ش ت أعلن
يل والتفاص روط الش ة لبقي اً وفق ك وذل وق٬ ف ا فم ة العام ة الثانوي هادة ش ة حمل ن م ة٬ المملك اطق من

أدناه  .الموضحة
- 

 :الوظائف

الصحي-1 الصرف إدارة المنورة(مدير  ).المدينة

والصيانة-2 التشغيل إدارة تبوك(مدير المنورة٬ المدينة الشمالية٬ الحدود  ).الجوف٬

المالية-3 اإلدارة تبوك(مدير الجوف٬ الشمالية٬  ).الحدود

نظم-4  ).القصيم(محلل

 ).حائل(محصل-5

المؤسسي-6 االتصال  ).حائل(مدير

مختبر-7 القصيم(فني  ).حائل٬

 ).حائل(مبرمج-8

ترشيد-9  ).تبوك(أخصائي

عدادات-10  ).تبوك(قارئ
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المشاريع-11 إدارة نجران(مدير الباحة٬  ).جازان٬

العمالء-12 خدمات إدارة نجران(مدير الباحة٬ عسير٬  ).جازان٬

حاسب-13 برمجة  ).تبوك(فني

البشرية-14 الموارد إدارة نجران(مدير الباحة٬  ).جازان٬

قانوني-15  ).تبوك(باحث

المالية-16 اإلدارة نجران(مدير الباحة٬  ).جازان٬

بيانات-17 قواعد  ).القصيم(أخصائي

العدادات-18 قسم المنورة(رئيس  )المدينة
تبوك(محاسب-19  ).حائل٬

عقود-20 الشرقية(أخصائي  ).المنطقة

أصول-21 الشرقية(أخصائي  ).المنطقة

المياه-22 شبكات تشغيل المنورة(مدير  ).المدينة

إداري-23 الشرقية(موظف  ).المنطقة

المنزلية-24 التوصيالت قسم المنورة(رئيس  ).المدينة

ميكانيكي-25 الشرقية(مهندس  ).المنطقة

مكتب-26 الشرقية(مدير  ).المنطقة

المؤسسي-27 االتصال الشرقية(مدير  ).المنطقة

الجودة-28 ضبط مختبر المنورة(مدير  ).المدينة

قانوني-29 الشرقية(باحث  ).المنطقة

المياه-30 شبكات تشغيل الشرقية(مدير  ).المنطقة

فرع-31 الشرقية(مدير  ).المنطقة

أمن-32  ).القصيم(مراقب

سكادا-33 أنظمة الشرقية(أخصائي  ).المنطقة

سالمة-34 القصيم(مهندس  ).حائل٬

مالي-35 الشرقية(مدقق  ).المنطقة

المالية-36 اإلدارة الشرقية(مدير  ).المنطقة

عام-37  ).حائل(فني

كيميائي-38 القصيم(مهندس تبوك٬  ).حائل٬

التدريب-39 إدارة الشرقية(مدير  ).المنطقة

البشرية-40 الموارد إدارة الشرقية(مدير  ).المنطقة

محطة-41 الشمالية(مشرف  ).الحدود

والصيانة-42 التشغيل إدارة الشرقية(مدير  ).المنطقة

المشاريع-43 إدارة الشرقية(مدير  ).المنطقة

مياه-44 جودة الشمالية(-مدير  ).الحدود
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العمالء-45 خدمات إدارة الشرقية(مدير  ).المنطقة

والتصاميم-46 الدراسات إدارة الشرقية(مدير  ).المنطقة

اشتراكات-47 الشمالية(مسؤول  ).الحدود

المشتركة-48 الخدمات عام الشرقية(مدير  ).المنطقة

فوتره-49 أول الشمالية(مسؤول  ).الحدود

فني-50 الشرقية(مستشار  ).المنطقة

عمالء-51 خدمة  )القصيم(أخصائي
عدادات-52 نجران(قارئ الباحة٬ عسير٬  ).جازان٬

نجران(محصل-53 الباحة٬ عسير٬  ).جازان٬

العمالء-54 خدمات الشمالية(مشرف  ).الحدود

بالعمالء-55 العناية الشمالية(مسؤول  ).الحدود

أمامية-56 مكاتب نجران(موظف الباحة٬ عسير٬  ).جازان٬

إداري-57  ).عسير(موظف

شبكات-58 الشمالية(مشرف  ).الحدود

قانوني-59 عسير(باحث  ).جازان٬

فرع-60 المنورة(مدير المدينة الشمالية٬ الحدود  ).الجوف٬

نجران(-محاسب-61 الباحة٬ عسير٬  ).جازان٬

تنفيذي-62  ).عسير(سكرتير

الصناعي-63 األمن إدارة  ).الجوف(مسؤول

مياه-64 شبكة عسير(مراقب  ).جازان٬

وتحصيل-65 فوتره الشمالية(مسؤول الحدود  ).الجوف٬

آلي-66 حاسب نجران(أخصائي الباحة٬  ).جازان٬

الموظفين-67 شؤون  ).الجوف(مسؤول

وتقني-68 فني دعم حائل(أخصائي  ).الجوف٬

مختبر-69 نجران(فني الباحة٬ عسير٬  ).جازان٬

والتصاميم-70 الدراسات إدارة  ).الجوف(مدير

كهرباء-71  ).عسير(فني

صحي-72 صرف شبكة  ).الجوف(مراقب

السقيا-73 خدمات  ).الجوف(مراقب

 ).عسير(مبرمج-74

مياه-75 شبكة تبوك(مراقب الشمالية٬ الحدود  ).الجوف٬

مالي-76  ).الدمام(محلل

المختبر-77 إدارة  ).الجوف(مدير

كيميائي-78  ).عسير(مهندس

ميكانيكي-79  ).عسير(مهندس
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المعلومات-80 تقنية إدارة  ).الجوف(مدير

تخطيط-81  ).القصيم(مهندس

مدني-82 نجران(مهندس الباحة٬ عسير٬  ).جازان٬

مدني-83 القصيم(مهندس تبوك٬ حائل٬  ).الجوف٬

البشرية-84 الموارد إدارة تبوك(مدير  ).الجوف٬

كهربائي-85 القصيم(مهندس حائل٬  ).الجوف٬

ميكانيكي-86 القصيم(مهندس تبوك٬ حائل٬  ).الجوف٬

المشاريع-87 إدارة المنورة(مدير المدينة الشمالية٬ الحدود  ).الجوف٬

العمالء-88 خدمات إدارة تبوك(مدير الشمالية٬ الحدود  ).الجوف٬

مكتب-89  )عسير(مدير
فرع-90 نجران(مدير الباحة٬ عسير٬  ).جازان٬

فني-91  ).القصيم(مستشار

فوترة-92 الشرقية(أخصائي  ).المنطقة

والصيانة-93 التشغيل إدارة نجران(مدير الباحة٬ عسير٬  ).جازان٬

الشركة عن  :نبذة
ندوق– ص ي ف ًة متمثل ة للدول ل بالكام ة مملوك عودية س اهمة مس ركة ش ي ه ة الوطني اه المي ركة ش

بتضافر ة العالمي ايير المع ألحدث اً وفق الصحي والصرف اه المي خدمات دم وتق ة٬ العام االستثمارات
ن القطاعي ن بي أجنبيٍة شراكاٍت عقود خالل من العالميِّين المشغلين من نخبةٍ مع الوطنية الكوادر جهود

والخاص  .العام
 

التقديم  :موعد
بتاريخ– االثنين اليوم بدأ اآلن متاح بتاريخ2019/01/21التقديم التقديم وينتهي 2019/02م
 .م20/
 

التقديم  :طريقة
التالي– الرابط خالل (من هناا:  ).ضغط
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لتاريخ الصحفي 16/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر جازان"صهاريج..بالصورعنوان صالحة"سقيا غير مياه تعّقب"الخدمات"و..تؤمن

الخبر الخبرالثالثاء-22/01/2019-16/05/1440تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد2764العددالكاتب 1تكرار

جازان"صهاريج..بالصور صالحة"سقيا غير مياه ..تؤمن
 تعّقب"الخدمات"و

مالك بني للداير تابعة بقرية الواقعة  ..وثقت

 

بحاري|جازان●  أمل

قرية في للمواطنين مياه تأمين متداولة٬ صور ي"قرثة"وثقت بن داير ال لمحافظة ة التابع ر حم بوادي
لالستهالك"بجازان صالحة اه"غير مي لشِراء أ تلج واطنين الم ن م يرة كب شريحة جعل الذي األمر ٬

واألوبئة األمراض انتشار من خوف وسط المعاناة٬ لهذه حلول بإيجاد مطالبين معبأة٬  .صحية
 

جازان بمنطقة المياه بخدمات للُمتعهد التابعة ُسقيا صهاِريج أن الصور أوضحت نوفيما م مياه ؤمن ت
ة بالمنطق اة المي دمات لخ ة العام اإلدارة ب دث المتح ادي ه زار ن ح أوض د فق ة٬ ملوث تنقعات ومس ة أودي

أن صحيح"لعاجل غير تداوله يتم  ".ما
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"وتابع المستخلصات: ع م ترفع ائج والنت ا مخبرّيً تحليلها يتم آبار من بالتعبئة يقومون السُّقيا متعهدو
لالستخدام صالحيتها حول دورية األسبوع"٬"بصفه الفرع٬ قبل من فردية حالة ضبط سببه يثار وما

له نظر لفت وتوجيه المقاول على المخالفات تطبيق وتم المحافظة٬ مع بالتنسيق  ".الماضي٬
 

"وأضاف أو: داير٬ بال للفرع مباشر بشكل بالغ تقديم يمكنه للعميل صالحة غير مياه وصول حال في
الطوارئ رقم على باالتصال أو المياة لخدمات العامة  ".939"اإلدارة
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لتاريخ الصحفي 16/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر يروي:بيشةعنوان سقيا بالجوفية»صمخ«مقاول

الخبر الخبرالثالثاء-22/01/2019-16/05/1440تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد19141العددالكاتب 1تكرار

بالعقد وإلزامه معه بالتحقيق طالبوا  األهالي

يروي:بيشة سقيا  بالجوفية»صمخ«مقاول
 

 
 
 

سيف  abdullahseif@)بيشة(عبدهللا

صمخ مركز كان س من عدد ة80(شدد بيش ي جنوب ترا اول)كيلوم مق مع ق التحقي ضرورة على
تصلح ال ة جوفي ئر ب ن م اه بمي دهم تزوي ى عل وإصراره ه٬ مع برم الم د بالعق ه إخالل دعوى ب السقيا٬

بيشة محافظة في الرئيسية األشياب محطات من بدال  .للشرب٬
 

ينص ذي ال ه٬ مع المبرم بالعقد المقاول وإلزام معاناتهم٬ بإنهاء المختصة الجهات صمخ أهالي وطالب
دى ل ضده بشكواهم م عل إن ا م ه أن ى إل مشيرين بيشة٬ في األشياب محطات من بالماء تزويدهم على

الجوفية البئر من الماء لشفط يستخدمها كان التي المضخة أزال حتى  .المحافظة
 

ر البئ ن م اه المي ب جل ى عل ر يص زال ي ال مخ ص ز مرك ي ف قيا الس اول مق أن بي الواه يف س ر وذك
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من ابقا س ه ومنع بيشة٬ في للمياه الرئيسية األشياب محطات تشغيل رغم المركز٬ في الوحيدة الجوفية
للشرب الصالحة غير الجوفية اآلبار مياه  .جلب

 
من ثر أك أن بي الواه ن اول16وبي مق تصرف ن م تضرروا صمخ مركز في كنون يس نسمة ألف

اوزه٬ تج عن عسير ة منطق ي ف اه المي خدمات بإبالغنا علم حين أنه إلى مشيرا المسؤول٬ غير السقيا
تمكنوا أنهم مؤكدا الجوفية٬ البئر من الماء لجلب يستخدمها كان التي المضخة ونقل الفور٬ على تحرك

بالصور المضخة إزاحة عملية توثيق  .من
 

أن رغم ز٬ المرك ن م ة الجوفي اه المي ب جل ى عل السقيا مقاول إصرار أسباب عن محمد عبيد وتساءل
بيشة في الرئيسية األشياب محطات من العذبة بالماء يزودهم أن على ينص المبرم  .العقد

 
رى الق ل أله اة المنق اه المي ير توف ى عل د يعتم اول بالمق الخاص قيا الس مشروع أن ب الكيت داح ب ن وبي
بمشروع ة عالق ه ل س ولي مخصصة ة ميزاني ه ول الدولة من ماليا مدعوم وهو بالمركز النائية والهجر
ار اآلب ن م اآلدمي لالستهالك صالحة غير اه بمي دهم تزوي ى عل إصراره مستغربا السد٬ أسفل اآلبار

 .الجوفية
 

د بع ئر الب ن م الضخ ة ماكين بسحب المقاول بإلزام تعليمات أصدر بيشة محافظ أن عايض محمد وأكد
ن م اة المنق المياه بجلب وإلزامه المقاول مع بالتحقيق المنطقة إمارة مطالبا ضده٬ شكوى األهالي تقديم

بيشة في الرئيسية األشياب  .مشروع
 

لـ الشهراني سفر د محم دس المهن ير عس ة بمنطق اه المي خدمات ام ع دير م اد أف اظ«وبينما أن»عك ب
ابقة٬ الس ترة الف ي ف ه ب معمول هو ا م ق وف يسير العمل أن م له واتضح ع الموق ى عل وقفوا مختصين
المشروع ن م المرجو دف اله ق يحق ا لم ستمضي اإلدارة أن مبينا للمضخة٬ وجود أي هناك ..وليس

دم تق ن م ساعات ست نحو بعد الجوفية البئر من المضخة سحب المقاول أن ظافر محمد المواطن أكد
وا وثق م أنه ا مبين المحافظة٬ ي ف اه المي رع ف إلى أحالها الذي بيشة محافظ إلى ضده بشكوى المواطنين

بالتصوير المضخة إزالة  .عملية
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لتاريخ الصحفي 16/05/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بـ"المياه"عنوان األسفلتي االنهيار مكة"عن وأضرار":عزيزية حوادث دون االنكسار أصلحنا

الخبر الخبرالثالثاء-22/01/2019-16/05/1440تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد2775العددالكاتب 1تكرار

بـ"المياه" األسفلتي االنهيار مكة"عن دون":عزيزية االنكسار أصلحنا
وأضرار  حوادث

سالمة لضمان الطريق مسار وتحويل لتأمين المرور مع التنسيق بعد
 المارة

 

اإللكترونية سبق المكرمة-صحيفة  مكة

مركز أن القحطاني٬ دالمانع عب ن ب عوض دس المهن ة٬ المكرم ة مك أعمال لوحدة التنفيذي المدير أكد
أيام ثالثة قبل المكرمة بمكة العزيزية منطقة في مياه تسرُّب بوجود بالًغا تلقى ور.االتصال الف وعلى

ي ف االنكسار وإصالح الخطوط٬ عن مباشرة اه المي وعزل التسرب٬ نقطة د بتحدي الفِرق تلك قامت
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المارة سالمة لضمان الطريق مسار وتحويل لتأمين المرور إدارة مع التنسيق بعد قياسي  .وقت
 

تلقته رد في ذلك وان"سبق"جاء عن تحت اري الج اير ين شهر من عشر الثامن في نشرته خبر على
بمكة..شاهد" الجنوبية العزيزية شارع في أسفلتي باشرت"انهيار المعنية الجهات أن فيه جاء الذي ٬

الجنوبية العزيزية شارع في في.الحادثة ق الطري مسار ير وتغي ة٬ الحرك ة عرقل ي ف ك ذل تسبب وقد
 .حينه

 

قال البيان"القحطاني"وتفصيال٬ً لصحيفة:في نشكر أن البداية في حرصها"سبق"نود ة اإللكتروني
ما كل في الوطنية المياه شركة مع تسهم ذلك في وهي قضاياه٬ بطرح واهتمامها المواطن٬ خدمة على

للمواطنين الراحة وتوفير العامة٬ المصلحة تحقيق شأنه  .من
 

اريخ بت المنشور الصحفي الخبر في ورد ما اير/18وحول وان2019/ين بعن اهد(م ار..ش انهي
ة بمك ة الجنوبي ة العزيزي ارع ش ي ف فلتي ة)أس خدم ى عل دة جاه ل تعم ركة الش أن ح نوض أن ود ن ٬

لهم المقدمة الخدمة مستوى ورفع لتحسين منها سعيًا بمالحظاتهم واألخذ مركز.عمالئها٬ بأن ونفيدكم
العزيزية منطقة في مياه تسرب بوجود بالًغا تلقى  .االتصال

 

إدارة:أضاف ع م والتنسيق والتواصل ع٬ الموق ي ف الغ الب بمباشرة الصيانة رق ِف قامت الفور وعلى
اه المي وعزل التسرب٬ نقطة د وتحدي ارة٬ الم سالمة لضمان ق الطري ار مس ل وتحوي أمين لت المرور

والصيانة ر الحف ال بأعم والبدء بالموقع٬ الخطوط عن االنكسار.مباشرة إصالح هللا من بفضل م وت
اه المي بكات لش ة الرئيس وط الخط د أح ه إن إذ ط؛ الخ ر وقط ق عم ى عل ا عطفً ي قياس ت وق ي ف

لإلصالح.ملم????بقطر الفعلي الوقت يتجاوز للمناطق??ولم أخرى مرة الضخ بدء وتم ساعة٬
إليه المشار الخط يغذيها التي السكنية  .واألحياء

 

أو"القحطاني"وأكد حوادث أي تسجيل يتم لم أنه كما إليه٬ المشار الموقع في انهيار أي يحدث لم أنه
ق الطري ادي لمرت ه.أضرار بقول ا دم:مختتًم يخ ار استفس أو رأي أي ب ة الوطني اه المي شركة ترحب

العامة المصلحة ويحقق والمواطن٬  .الوطن
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