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لتاريخ الصحفي 09/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المياه(مستقبلعنوان بالرياض)قطاع غد بعد القرار وصناع ومستثمرين خبراء طاولة على

الخبر الخبرالسبت-16/03/2019-09/07/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 9تكرار

المياه(مستقبل خبراء)قطاع طاولة على
بالرياض غد بعد القرار وصناع  ومستثمرين

 

 
 واس-الرياض

الق إط ى إل ل٬ المقب د األح ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة تعد تس
السعودي اه المي دى تدامة(منت مس اه مستدامة..مي ة المعني)لتنمي ٬

اً منهج ا اتخاذه ر المنتظ ة٬ الحديث ا وخططه تراتيجياتها اس اول بتن
دة٬ جدي اق آف و نح ه ب اه واالتج ة٬ المملك ي ف اه المي اع قط ر لتطوي

المهم القطاع هذا لنمو االستدامة تحقيق خاللها من  .تضمن
 

تثمرين ومس براء خ ى عل ر األم ذا ه ي ف اد االعتم وزارة ال تزم وتع
ن الذي ؤولين٬ ومس رار الق ناع ص ى إل افة باإلض ن٬ وحليي ن دوليي

بر ع اً جميع يقدمون و7س ة رئيس ة علمي ات ل5جلس عم ورش
اه المي ناعة ص ايا قض ا فيه ون ويناقش يبحثون س اش٬ نق تي وجلس
وى المحت ر لتطوي ة وعملي ة خّالق ار أفك وطرح ة٬ الدولي والتجارب
ريعات والتش ات والسياس اه المي ات وتقني برات الخ وطين وت ي المحل
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ي ف دوره أداء اع القط ذا له من يض ا بم تراتيجية٬ االس ط والخط
اه المي واستخدامات ات تقني إلى إضافة المياه٬ استدامة على المحافظة

 .المتجددة
 

ي معال اه يرع ذي ال م٬ المه دث الح ذا ه الل خ ن م وزارة ال ع وتتطل
خالل الفضلي٬ رحمن ال عبد المهندس والزراعة والمياه البيئة وزير

من على2019مارس19وحتى17الفترة الخطط تلك بحث م
دق بفن د المنعق دى المنت ة ة(طاول البواب اض الري ت فيرمون

ادية ال)االقتص بالمج ة العالق ذات ات الجه ن م دد ع اركة وبمش
من أكثر مناقشة المزمع من إذ متخصصة45المائي٬ ل عم ة ورق

المنتدى جلسات  .خالل
 

يص التخص اول تتن ى األول اش٬ نق تي حلق دى المنت من ويتض
ول ح ة الثاني اش النق ة حلق ور وتتمح اه٬ المي اع قط ي ف تثمار واالس
الضوء ا فيه يسلط ل٬ عم ورش خمس ى إل إضافة والمياه٬ المجتمع
اميم التص دث أح ق وف ذها وتنفي اه٬ المي اريع مش إدارة ة دراس ى عل
ة ذكي ات تقني واستخدام ية٬ باألغش ة التحلي لمحطات التشغيل وآليات
ي ف بر أك كل بش اص الخ اع القط راك وإش اه٬ المي ع توزي إدارة ي ف

الصحي والصرف المياه  .مشاريع
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لتاريخ الصحفي 09/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر أعمال"البيئة"عنوان النطالق استعدادتها السعودي"تكمل المياه "منتدى

الخبر الخبرالسبت-16/03/2019-09/07/1440تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

أعمال"البيئة" النطالق استعدادتها السعودي"تكمل المياه  "منتدى

 

 واس-الرياض
ال وأعم ات فعالي الق النط تعدادتها اس ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ت اه"أكمل المي دى منت

شعار"السعودي تحت ادم الق د األح مستدامة"٬ اه تدامة..مي مس ة فيرمونت"لتنمي دق فن ي ف ٬
 .الرياض

دى٬ المنت ات فعالي ف مختل تحتضن تي ال القاعات ع جمي ال واكتم ة جاهزي إلى الوزارة وأشارت
المصاحب٬ المعرض ى إل إضافًة النقاش٬ وحلقات العمل٬ وورش العلمية٬ الجلسات في المتمثلة
ة عالمي ركات وش ة٬ العالق ذات ة واألهلي ة الحكومي ات للجه ه وأركان ه أجنحت ت خصص ذي ال
ركاء ش ب بجان اه٬ المي اع قط اديات واقتص ات وتقني ات ومنتج دمات خ ديم بتق ة مهتم ة٬ ووطني

الراعية والجهات  .الوزارة
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وصناع المسؤولين من ير كب عدد دعوة ى عل حرصت والزراعة والمياه البيئة وزارة أن يذكر
بقطاع ة العالق ذات المساهمة ات والجه ا٬ً ودولي ًا محلي اه المي بقطاع والمهتمن والخبراء القرار٬
اع القط ذا له تثمارات االس ذب وج برات الخ ادل وتب م معه اون التع ز لتعزي ة٬ المملك ي ف اه المي

 .الحيوي
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لتاريخ الصحفي 09/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالنعيرية500عنوان الخضراء الرقعة لزيادة برية شتلة

الخبر الخبرالسبت-16/03/2019-09/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد16710العددالكاتب 1تكرار

بالنعيرية500 الخضراء الرقعة لزيادة برية  شتلة

 

 
 

الحملة خالل البرية الشتالت الجميعة:تصوير(توزيع  )علي
 

راء الخض ة النعيري ة رابط ت حاب500وزع أص من ن والمقيمي واطنين الم ى عل ة بري تلة ش
ذور الب ك بن بمشاركة ة حمل ضمن وذلك ن٬ والمهتمي واألحواش الرابطة.العزب رئيس وذكر

أن ا مبين المجتمع٬ دى ل ة البيئي ة للثقاف الوطني الوعي تعزيز تستهدف الحملة أن القحطاني جاسم
ادة زي ي ف تسهم أن ا متطلع والسمر٬ والقرض والغاف ح الطل ات لنبات توزيعها تم التي الشتالت
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ومشاركات ادرات مب عدة بقتها س ادرة المب أن ى إل ت ولف التصحر٬ من والحد الخضراء الرقعة
م يمكنه ل والعوائ األشخاص من ير الكث أن دا مؤك ة٬ حكومي وجهات أخرى خضراء روابط مع
ا زرعه في والمساهمة ذور الب ى عل الحصول خالل من ادرات والمب ال األعم هذه ل بمث ام القي

الجانب هذا في كبيرا تعاونا يبدي الذي البذور بنك من أو الرابطة خالل من  .سواء
 

ال ي:وق ف ري ب نزه مت اء إلنش ة بالمحافظ االختصاص ات جه ع م عى تس زال ت ال ة الرابط إن
ت تح ع ويق راء٬ الخض ة والرقع ع الربي ن م ديما ق ة المنطق ع واق اة لمحاك ا قريب ون يك ة٬ النعيري
د بع الحرارة درجة اع ارتف ي ف ة بالمملك ة الثالث ة النعيري أن خاصة الرسمية٬ ات الجه مسؤولية
م ل ك ذل ومع بكثرة٬ للمواشي رعاة بها ويوجد بغزارة المياه فيها وتتوافر واألحساء٬ الباطن حفر
الغطاء تدهور سبب مرجعا الرعي٬ وتنظيم التصحر ومحاربة بالتشجير االهتمام من حظها تنل

الجائر الرعي إلى  .النباتي
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لتاريخ الصحفي 09/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر ويكعنوان العالم:»كونستركشن في المياه لتحلية مصنع أكبر ستحتضن رابغ

الخبر الخبرالسبت-16/03/2019-09/07/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19194العددالكاتب 1تكرار

ويك في:»كونستركشن المياه لتحلية مصنع أكبر ستحتضن رابغ
 العالم

 

 

باسويد:ترجمة  baswaid@)جدة(حسن

حيفة ص رت ك«ذك وي ن يعقد»كونستركش س ذي ال اه٬ للمي عودي الس دى المنت أن ة األمريكي
العاصمة في القادم شعار)الرياض(األسبوع تحت المستدامة«٬ التنمية أجل من لدعم»الماء ؛

السعودية النقص2030رؤية معالجة ى عل كبير بشكل سيركز للمياه٬ الوطنية واإلستراتيجية
للمستقبل المياه موارد تأمين على المملكة مساعدة كذلك والمنطقة٬ المملكة في المياه في .المتوقع
غ٬ راب ي ف الم الع ي ف المياه لتحلية مستقل مصنع ألكبر موطنا ستصبح بذلك السعودية أن وأفادت

مشروع إلنشاء ة؛ عالمي شركات عدة اتحاد خالل من حاليا تطويره يتم غ«الذي 3IWPراب
التشغيل» ات عملي دأ تب عندما المكرمة ومكة جدة في الكثافة ذات العالية المناطق سيخدم الذي ٬

عام  .2021في
 

من يعد المملكة في المياه من الفرد استهالك ان يوضح المنتدى موقع أن إلى الصحيفة وأشارت
الذي العالم٬ في المعدالت أعلى للمملكة«بين البيئية الظروف مع  .»يتعارض

 
  
 

 
تركز التي األولويات من تعد المياه استهالك بترشيد والتوعية السلوكية التغييرات أن إلى ولفتت

الفجوة هذه سد إلى المنتدى وسيسعى المملكة٬  .عليها
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الصحيفة في«:وقالت المياه إدارة قطاع في االستدامة تعزيز إلى يهدف السعودي المياه منتدى

زيادة مع الصناعة٬ هذه في األجنبية االستثمارات وجذب الدولية٬ الخبرات وتوطين المملكة٬
المياه تقنيات  .»استيعاب
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لتاريخ الصحفي 09/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر للمواشيعنوان السليمة التغذية حول عمل ورشة يقيم باألحساء الزراعة و المياه و البيئة مكتب

الخبر الخبرالسبت-16/03/2019-09/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

حول عمل ورشة يقيم باألحساء الزراعة و المياه و البيئة مكتب
للمواشي السليمة  التغذية

● 

 واس-األحساء
ادي اإلرش المركز ب الً ممث اء األحس ة بمحافظ ة الزراع و اه المي و ة البيئ وزارة ب مكت ام أق
عدد بحضور ام٬ األغن و لألبقار السليمة التغذية بعنوان عمل ورشة ٬ اليوم المتكاملة٬ للمزرعة

بالهفوف المركز مقر في ذلك و المشاية مربي و المزارعين  .من

الماشية تغذية مع السليم التعامل في المربين صغار وعي مستوى رفع إلى الورشة تهدف  .و

ا حياته ى عل المحافظة في ذلك أهمية و األغنام و لألبقار السليمة التغذية أسس الورشة تناولت و
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و الحمل اء أثن ن الجني ة تغذي و دة الجي ة الوراثي الصفات ار إظه و األمراض مقاومة و اإلنتاج و
الجسم من التالفة األنسجة  .تعويض

الماشية مربي صغار دعم برنامج آلية الحيوانية الثروة إدارة قدمت ه)أنعام(كما تقدم الذي و
الزراعية اإلعانات برنامج مظلة تحت  .الوزارة

و بالدروع المشاركين الوصيبعي نبيل المهندس اإلرشادي المركز مدير كرم الورشة ختام في و
التقديرية  .الشهادات
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لتاريخ الصحفي 09/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر القادمعنوان الخميس البيئة أسبوع بمناسبة توعوية فعاليات ينظم بتبوك البيئة وزارة فرع

الخبر الخبرالسبت-16/03/2019-09/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

البيئة أسبوع بمناسبة توعوية فعاليات ينظم بتبوك البيئة وزارة فرع
القادم  الخميس

 

 
 واس-تبوك

ضمن الفعاليات من عددًا القادم٬ الخميس تبوك بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع ينظم
اركة بمش ه٬ علي ة والمحافظ اتي النب اء الغط ة تنمي ى إل دف يه ذي ال ة البيئ أسبوع ي ف اركة المش

بالمنطقة الخاص والقطاع الحكومية الجهات من وعدد الخضراء تبوك ورابطة تبوك  .جامعة
 

يعرض التجاري٬ مول ان المك ي ف ام أي ة لثالث يستمر توعوي معرض إقامة الفعاليات وتتضمن
لألطفال هادف مسرح إلى إضافة السيارات عوادم ومشروع االلكترونية الري طرق  .خالله

 
االدارة ر مق ي ف دورات وال رات المحاض ن م دد ع ذ تنفي ة البيئ بوع اس ي ف اركة المش تمل وتش

بعنوان محاضرة ستقام حيث ٬ تبوك البيئة"وجامعة على الكيميائية المبيدات ومحاضرة"أثر
وان رة"بعن الخط ات النفاي وان"إدارة بعن رة ة"ومحاض البيئ ى عل ائر الج اب االحتط ر أث
بعنوان"السعودية المياه"ومحاضرة مصادر على البيولوجي التلوث  ".أثر

 
وك تب ة ورابط م التعلي إدارة ع م اون بالتع وك بتب ة األودي د ألح ف تنظي ة حمل تنفذ س ن حي ي ف

 .الخضراء

14



 

لتاريخ الصحفي 09/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر ومعرضعنوان فعاليات أمثالكم"انطالق األحساء"أمم وفنون ثقافة في

الخبر الخبرالسبت-16/03/2019-09/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

ومعرض فعاليات أمثالكم"انطالق األحساء"أمم وفنون ثقافة  في

 

 واس-األحساء
الحسيني د خال دس المهن األحساء بمحافظة والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب عام مدير افتتح

س وان,أم عن ت تح اجرة المه ور الطي ة وحماي د رص ات وفعالي رض الكم"مع أمث م ذي"أم ال
أسبوع لمدة باألحساء,يستمر والفنون الثقافة جمعية في  .وذلك

 
عدد ى عل عام تأسس الذي المعرض ور47ويحتوى والطي ة المحلي ور للطي ة احترافي صورة

ات البيئ ي ف اجرة والمه والمستوطنة ة المحلي ور الطي ق لتوثي ي علم جل س د يع ث حي اجرة٬ المه
الخليج ودول المملكة من الجزيرة,المختلفة طيور جميع يشمل تصنيفي دليل تقديم إلى باإلضافة

 .العربية
 

ا دوره ى عل والتعرف ور الطي ذه ه ى عل اظ الحف ة بأهمي الجمهور ة توعي إلى المعرض ويهدف
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ور,البيئي الطي تصوير في والتقنية التخصصية المحاضرات من العديد يشمل إلى,فيما إضافة
العالم في األمراض نقل في وأثرها الطيور سلوك حول علمية دراسة  .عرض
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لتاريخ الصحفي 09/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الكاملعنوان بمحافظة الماشية مربي صغار دعم برنامج

الخبر الخبرالسبت-16/03/2019-09/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد20414العددالكاتب 1تكرار

الكامل بمحافظة الماشية مربي صغار دعم  برنامج
 

 

 

الهبتلي  الكامل_فالح

 

دورة ٬ دة ج ة جامع ع م اون بالتع ل الكام ة بمحافظ ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت م نظ
إدارة ن ع ة تدريبي ودورة ة المزرع ات بحيوان ة والعناي ة األدوي اء إعط رق ط ن ع ة تدريبي
بمكتب وذلك للقطيع الدورية التحصينات على بالتركيز المزرعة حيوانات في الوقائية األمراض
ة البيئ وزارة رع بف ي اإلعالم ق المنس ر وذك ل٬ الكام ة بمحافظ ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة
برنامج ضمن كانت ة التدريبي دورات ال أن بي العتي وائل المكرمة مكة بمنطقة والزراعة والمياه
تحت المستدامة٬ ة الزراعي ة الريفي ة التنمي رامج ب أحد وهو الماشية مربي صغار ودعم تطوير

المملكة رؤية تطلعات مع ليتوافق الجديدة نسخته في الزراعية اإلعانات برنامج 2030٬مظلة
لمستحقيه دعم ال ه توجي خالل من الغذاء دعم من االستفادة لتعظيم يهدف ان.حيث بي وبحسب

تحقيه٬ لمس دعم ال ه توجي الل خ من ذاء الغ م دع ن م تفادة االس م لتعظي امج البرن دف يه وزارة لل
الزراعي العمل احترافية المواشي(وتشجيع من)تربية للتحول الماشية مربي تحفيز خالل من

للمستحقين المباشر الدعم وتوجيه المكثفة المهنية التربية إلى التقليدية  .التربية
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لتاريخ الصحفي 09/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المهجورة3عنوان اآلبار عن لإلبالغ خطوات

الخبر الخبرالسبت-16/03/2019-09/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد19194العددالكاتب 1تكرار

المهجورة3 اآلبار عن لإلبالغ  خطوات

 

 

المهجورة اآلبار إلحدى  .رصد
 

داوود  Okaz_online@)جدة(محمد

ن م ة لجن كيل بتش اني٬ القحط عود س ة رني ة محافظ افظ مح ه وج
ى عل خطرا تمثل التي المهجورة٬ اآلبار لحصر العالقة ذات الجهات
ن الحرمي ادم خ ار مستش ات توجيه ى عل اء بن ك وذل واطنين٬ الم
ى عل المبنية الفيصل٬ خالد األمير المكرمة مكة منطقة أمير الشريفين
ن ب ايف ن ن ب سعود ن ب دالعزيز عب ير األم ة الداخلي وزير توجيهات

دالعزيز وزارة.عب رع ف ي ف اه المي إدارة دير م ح أوض ه٬ جانب ن م
ي محي دس المهن ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ
دخول٬ ال جيل بتس دأ تب وات خط الث بث الغ اإلب ن يمك ه أن ي٬ القبيس

البالغ متابعة ثم ومن المرفقات٬ وإدخال الموقع٬  .واختيار
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ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م ا ودع
ار اآلب ن ع الغ اإلب رورة ض ى إل دي الغام عيد س دس المهن ة المكرم

نظام أتاحت الوزارة أن إلى الفتا عن)بالغات(المكشوفة٬ غ للتبلي
ي الت ة٬ اإللكتروني دمات للخ د الموح ق التطبي بر ع وفة المكش ار اآلب

اإللكتروني موقعها خالل من الوزارة قطاعات جميع  .تخدم
 

ار اآلب ردم ى إل يسعى وح طم مشروع دء ب أعلنت الوزارة أن يذكر
ردم ال ي ف ة متخصص ركات ش د وتعمي ة٬ المملك ي ف ورة المهج

الممتلكات وعلى األرواح على حفاظا  .والتحصين؛
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لتاريخ الصحفي 09/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األحساءعنوان في آبارا يغلق المياه نقص

الخبر الخبرالسبت-16/03/2019-09/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد6742العددالكاتب 1تكرار

األحساء في آبارا يغلق المياه  نقص

 

للبئر الرئيسية  )الوطن(البوابة

الغزال:األحساء    عدنان

منسوب اع الرتف مستقبلية ال آم ى عل الشرقية٬ ة المنطق ي ف اه المي لخدمات العامة اإلدارة أكدت
جافة آبار تكوينات في احتياطا»مغلقة«المياه واستخدامها األحساء٬ وقرى مدن في  .حاليا
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ة المنطق ي ف اه المي دمات لخ مي الرس دث المتح الم٬ واإلع ة العام ات العالق إدارة دير م ار وأش
لـ العنزي الحميدي بن فهد المواقع»الوطن«الشرقية بعض األحساء محافظة في أن إلى أمس٬ ٬

تقبال٬ مس ات التكوين ذه ه ي ف اه المي وب منس اع ارتف ل أم ى عل ا إغالقه م وت ت جف تي ال ار لآلب
ا وفق ة المحافظ ي ف اع القط ال أعم ص تخ رى أخ افع لمن ا تحويله أو ا احتياط تخدامها واس
ة المقدم دمات بالخ اء لالرتق دفا ه وم ي د بع ا يوم ور وتتط زداد ت تي ال تقبلية المس ات لالحتياج

 .للعمالء

ماء بئر تعرض من)جاف(وأكد للتعدي لألحساء ة التابع برز الم ة مدين شمال النزهة حي في
ا عليه تمت تي ال ديات التع ل ك ة وإزال ة٬ للمتابع المراقبين توجيه وجرى النفوس٬ ضعاف بعض

ا إقفاله إعادة د بع ال.وتنظيفها إهم إزاء الشديد م تحفظه دوا أب ة النزه حي في ون مواطن ان وك
ترات لف وس النف عاف لض ع وتجم الة٬ الض ات وللحيوان ات نفاي ى مرم ى إل ه وتحول ئر٬ الب ع موق
من ه يحدث ا وم الحالي٬ وضعه من دال ب ه من يستفاد خدمي ع موق ى إل بتحويله مطالبين طويلة٬
حديثا٬ ا حي ه كون الحي ه ب يز يتم ذي ال الي الجم المستوى يعكس وال للحي٬ وبيئي بصري تشوه
التحتية البنية في ملحوظ تطور من يشهده ما على عالوة متعددة٬ جمالية تصاميم ذات مبان وفيه

األخرى والمرافق  .والخدمات
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لتاريخ الصحفي 09/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالخبرعنوان المحالة تغطية رفع

الخبر الخبرالسبت-16/03/2019-09/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد6742العددالكاتب 1تكرار

بالخبر المحالة تغطية  رفع

 

الشراري  حمدي

الهزاع:الدمام    منذر

لـ نزي الع د فه الشرقية ة بالمنطق اه المي دمات خ إلدارة الرسمي دث المتح ف وطن«كش أن»ال
محافظة وب جن ألحياء المحالة المياه ضخ بدأت الشرقية٬ بالمنطقة المياه لخدمات العامة اإلدارة

اون-الواحة-النورس-الخزامى«الخبر ة-التع السيح-الماسية-التحلي ن وب-عي جن
األنابيب بـ»بغلف-غرب تقدر ة11.5بكميات وتغطي ا٬ً يومي مكعب تر م ون19ألف ملي

خطة تبني بعد اإلنتاج٬ قطاع من اليومية الكميات في زيادة دون العقارات مساحة من مربع متر
 .توسعية

إن الشراري دي حم دس المهن الشرقية ة بالمنطق اه المي دمات لخ ة العام اإلدارة ام ع دير م ال وق
من تتغذى ت كان التسعة بـ4األحياء در تق ات بكمي تشغيلية ار ا11٬ًآب يومي مكعب تر م ألف
على حاليًا تتغذى أصحبت يوميًا11.5بينما مكعب متر  .ألف
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لتاريخ الصحفي 09/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المياهعنوان بمسؤولي يلتقي طبرجل محلي

الخبر الخبرالسبت-16/03/2019-09/07/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد16970العددالكاتب 1تكرار

المياه بمسؤولي يلتقي طبرجل  محلي

 

الهريويل-طبرجل هللا  :عبد

ة والمديري وزارة ال رع بف الً ممث وف الج ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ؤولو مس د عق
طبرجل محافظة ي ف دي والبل ي المحل المجلسين أعضاء مع مفتوًحا اء لق اه المي لخدمات العامة

الحربي عبيد المحافظ  .بحضور
 

وما والتشغيلية التنفيذية المشاريع ومبادرات االحتياجات أهم المجلسين وأعضاء المحافظ وناقش
ة المنطق في العمالء خدمات مكاتب خالل من والمقيمين المواطنين لجميع خدمات من تقديمه يتم

المباشرة الخط على االتصال خالل من التطويرية939وكذلك التنموية المشاريع  .أو
 

حرص الطويرب٬ عبدالعزيز المهندس الجوف منطقة في المياه خدمات عام مدير أكد جانبه من
الرئيسة الخدمات مشاريع تنفيذ تسريع على يعمل القطاع وأن منظومتها٬ تطوير على  .الوزارة
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لتاريخ الصحفي 09/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الصفاعنوان بحي الصحي الصرف مشروع 4اكتمال

الخبر الخبرالسبت-16/03/2019-09/07/1440تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد22706العددالكاتب 1تكرار

الصفا بحي الصحي الصرف مشروع  4اكتمال
 

 
 
 

 البالد–جدة

الصرف وتوصيالت ة فرعي خطوط مشروع تنفيذ أعمال اكتمال الوطنية٬ المياه شركة أعلنت
الصفا بحي للعقارات جدة4الصحي  .بمحافظة

 

المشروع أن الغامدي٬ صالح بن محمد المهندس المكرمة مكة بمنطقة المياه عام مدير وأوضح
تجاوزت بتكلفة مراحل٬ ثالث ارب23تضمن يق ا م يخدم المشروع أن موضحًا لایر٬ مليون

بطول300 شبكة ذ تنفي م ت ه أن ى إل مشيرًا ار٬ نتيجة5عق يرة٬ كب ة ميداني تحديات وسط كم
افر تض ا مبينً ة٬ عالي ة بكثاف ة مختلف ات لقطاع رى أخ ة هام ة خدمي ق ومراف بكات لش ا تجاوره
دون المشروع إلنجاز واحد عمل ق كفري األخرى بالقطاعات نظيراتها مع الشركة فرق جهود

األخرى الخدمات على  .التأثير
 

ي القرن حسن دس المهن ة بالمنطق اريع للمش ذي التنفي دير الم ال بالشركة,وق اريع المش إدارة إن
الممارسات أفضل ق وتطبي الجودة معايير وبأعلى مباشر بشكل المشروع على باإلشراف قامت

في نفذ المشروع أن مبينًا الفني٬ وطاقمها المهندسون نفذها ه10الفنية٬ مدت ل قب واكتمل أشهر٬
بـ المقدرة العقارات12التعاقدية واستفادت العمل٬ مراحل جميع من االنتهاء إلى مشيًرا شهًرا٬
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الصحي الصرف خدمة من فعليًا  .المخدومة
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لتاريخ الصحفي 09/07/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر إليهمعنوان رسائل

الخبر الخبرالسبت-16/03/2019-09/07/1440تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد20415العددالكاتب 1تكرار

إليهم  رسائل
 

 

الفضلي عبدالرحمن المهندس والمياه والزراعة البيئة وسكان:وزير سنوات سبع من أكثر منذ
أسوة منازلهم إلى المياه شبكة بإيصال الباحة بمنطقة المياه إدارة فرع يطالبون البر رهوة قرى

المجاورة المشكلة..بالقرى هذه حل معاليكم في ويتعشمون تجاوب أي يجدوا لم  .ولكن

الغامدي  ناصر

 

سعيدان بن مناحي نايف جازان منطقة الوافدة:أمين العمالة سيطرة من المنطقة مزارعو يعاني
جازان محافظات أسواق بعموم الخضار حلقات وبخس..في لالبتزاز يعرضهم الذي األمر
والخسائر للتلف منتجاتهم وتعريض الممارسات..األسعار هذه لوقف تدخلكم  .ننتظر

الحبيلي  أحمد
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