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زمزم" ..ماء األرض" وجه على ماء  خير

● 

 واس-منى
هللا بيت وقاصدو قم٬ الس وشفاء الطعم٬ طعام األرض٬ وجه على ماء خير ٬ زمزم ماء
اء أثن ارك المب زمزم ماء شرب على يحرصون وزائرين٬ ومعتمرين حجاج من الحرام

هللا شاكرين لمناسكهم وجل-أدائهم يرة٬-عز كث م نع ن م م عليه ه ب تفضل ا م ى عل
اء م وات عب ا ومنه الحرام٬ المسجد داخل إليها يحتاجون التي المتكاملة الخدمات وتوفر
ا وفرته تي وال وأدواره٬ ه وأروقت رام الح جد المس احات س ع جمي ي ف رة المنتش زم زم
اإلجراءات ظل ي ف الشريف وي النب والمسجد الحرام المسجد لشؤون العامة الرئاسة

كورونا فيروس جائحة لمواجهة اتخذتها التي  .االحترازية

وسلم عليه هللا صلى الرسول ٬قال عظيم فضل له زمزم ام(وماء طع وإنها مباركة إنها
من)طعم فاء الش باب أس ن م د يع زمزم ماء أن كما مبارك٬ وماؤها مباركة بئر فهي ٬

الحديث ففي واألسقام ه(األمراض ل رب شُ ا لم زم زم اء د)م عن تجاب يس دعاء وال ٬
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يقال كأن داء(شربه كل من وشفاء واسعا ورزقا نافعا علما اسألك إني  ).اللهم

حفظه ـ سعود آل دالعزيز عب ن ب لمان س الملك الشريفين الحرمين خادم حكومة وأولت
اء م ير توف لضمان الخاصة ة والعناي ة التقني رت ووف ٬ زم زم ئر بب كبيًرا اهتماًما ـ هللا

الرحمن لضيوف المبارك  .زمزم
 

ة الروحي ه لمكانت األرض وجه على بئر أشهر يعد الذي زمزم بئر أن الدراسات وتثبت
خاصة٬ رة والعم الحج عائر لش والمؤدين عامة المسلمين وجدان في وارتباطه المتميزة

عمقه يبلغ الذي منه األعلى الجزء بحفر البئر مر ي13.5ِوقد الرمل ي الطم ي ف تر م
عمقه يبلغ أيضاً األسفل الجزء جانب إلى إبراهيم القاعدة17.0لوادي صخر في متر

فل ديورايت"األس ا"ال طوله ة النفاذي ديدة ش واة مج ميكة س خرة ص ط الوس ي ف ع وتق ٬
الجزء دا ع ا م ارة بالحج ة مبني ئر الب ن م ة الطميي زاء األج ب أغل حين في متر نصف
الصخرية األجزاء وبنيت المسلح٬ِ باإلسمنت محاطاً واحداً متراً عمقه يبلغ الذي األعلى

البئِر إلى للماء الرئيسي المدخل األجزاء هذه تعد حيث بالحجارة  .المجواة

ة٬ اإلعجازي زم زم ئر ب أة نش ة بروحاني والزائرين والمعتمرين الحجاج مشاعر وترتبط
راهيم إب دم ق دما السالم-عن ه ًال-علي طف إسماعيل ان وك إسماعيل٬ وأم هو ة مك ى إل

فأخذت اء؛ م اء وع ا معه ت وكان زم٬ زم ان مك ي ف ا وابنه إسماعيل أم وترك رضيًعا٬
تد واش ا ابنه اع فج ا؛ دره انقطع ف اء؛ الوع اء م ني ف تى ح دها ول على وتدر منه تشرب

ت فبحث وت٬ يم ه أن إسماعيل أم فحسبت ٬ حط يتش ه إلي نظرت تى ح اجر"جوعه "ه
وإياباً ذهاباً مرات سبع وركضت إسماعيل٬ ابنها عطش لتروي الماء عن شاقة بصورة

اء الم ب لجل روة والم فا الص ا هم ن تلّي ن بي ة مك رارة ح ي هللا-ف ة ل-وبرحم أرس
ينفد أن مخافة هاجر قامت النبع٬ ظهر وعندما النبع ليخرج األرض قشط الذي جبريل٬

ارة عب ن م زم زم م اس أ لينش ارة٬ والحج ل بالرم ه بتطويق اء ُزم"الم ي"ُزم تعن تي ال
توقف" كررتها"توقف تحولت"هاجر"والتي ا فيم النبع٬ ماِء الحتواء محاولتها أثناء

النهاية في ويصبح للقوافل٬ استراحة مكان وأصبح بئر إلى النبع حول بعد فيما المنطقة
ي ف لمين المس داء اقت ون ويك لم٬ وس عليه هللا صلى محمد النبي رأس ومسقط مكة مدينة

بـ أشواط سبعة والمروة الصفا بين الماء"هاجر"سعيهم عن بحثها  .في
 

ة اإليماني م رحلته اء أثن زم زم اء م رب ش ى عل ك للنس م أدائه اء أثن الحجاج رص ويح
واألصدقاء٬ ذويهم ل دايا كه ديمها وتق عودتهم د عن ام األحج ة مختلف معهم عبوات وحمل

وسلم عليه هللا صلى بقوله صلى:تيمناً ه وقول زم٬ زم ماء األرض وجه على ماء خير
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وسلم عليه "هللا له: شرب لما زمزم  ".ماء

ادة القي واهتمت ورات٬ التط ن م د بالعدي ية الماض العصور الل خ زمزم ئر ب مر د وق
ن الحرمي ة بخدم وشرفها وجل عز هللا خصها تي ال السعودية العربية للمملكة الرشيدة

ام الع ي فف ز٬ زم ئر بب اف1377الشريفين المط ي ف ى األول عة التوس ذت نف ن حي هـ
بوضع ك وذل ائفين٬ الط على يضيق ما إزالة فيه روعي زمزم لبئر فريد تصميم وضع
ر للبئ ل جع ا كم المطاف٬ ألرض اوياً مس نى المب سقف وأصبح األض تحت زمزم بئر

بالرخام مكسو الخرسانة من  .جدار

من لة بسلس زم زم وأبحاث دراسات ز مرك ي ف ممثلة الجيولوجية المساحة هيئة وتقوم
د وتزوي ا ومراقبته دها وتحدي اء الم ادر مص ى عل رف للتع ائية االستقص اريِع المش
ب الطل ة لمواجه يره توف ى عل ة والمحافظ زم زم اء م إلدارة رورية الض ات المعلوم
وإدارة ة لمراقب الضرورية َة العلمي ول الحل ير وتوف اج٬ والحج السكان قبل من المتزايد
ام نظ المة وس اء الم اوة نق مان وض زم زم ئر ب ذي تغ تي ال ة الجوفي اه المي تودعات مس

 .التزويد

زم٬ زم ئر وب ة الجوفي اه المي تودعات مس إدارة ب ة المتعلق ب الجوان ى عل ة الهيئ ز وترك
اء الم نضوب ب لتجن زم زم ى عل ب الطل وإدارة ة ومراقب د٬ والتزوي ع٬ التوزي وأنظمة
وإدارة د التزوي ادة إع ى عل أثيره وت راهيم إب وادي اه مي در مص ة منطق ي ف ران والعم
ة الجوفّي اه المي ِة حرك ى عل اظ والحف د التزوي ادة بإع ق المتعل ار األمط اه مي ريِف تص
اه لمي والضخ الخزن ام نظ ة لترقي إضافة ي٬ العمران اء البن ة مراقب خالل من وجودتها
ب الطل وإدارة ة مراقب ع م زم زم اء لم ل األمث ع والتوزي د التزوي ة أنظم وتطوير زمزم

نضوبه لتجنب  .عليه
 

ام نظ طة بواس زم زم ئر ب ي ف اه المي تويات مس ة مراقب ة عملي أن ى إل ة الهيئ ارت وأش
ودرجة ائي الكهرب والتوصيل اء الم توى لمس رقمية سجالت بعمل يقوم متطور مراقبة
از لجه هولة بس الوصول ة للهيئ يمكن بحيث الحرارة ودرجة التشرد ودرجة الحموضة
ذهاب ال بدون البيانات وتحميل وفحص اإلنترنت شبكة خالل من البيانات وتسجيل حفظ
ة لمراقب راهيم إب وادي اء أنح في أخرى مراقبة آبار شبكة تركيب جانب إلى البئر٬ إلى
ذه ه بعض وزودت د٬ التزوي ادة وإع د للتزوي ة الجوفي اه المي تودعات مس نظام استجابة
ب الطل ازداد زوار٬ ال عدد ازدياد ومع الماء٬ مستوى لتسجيل رقمية آلية بأجهزة اآلبار
السعودية ة الجيولوجي احة المس ة هيئ ة مهمّ ى تتجل لذلك مستمر٬ بشكل زمزم ماء على
ادة زي ب لتجن ة الالزم راءات اإلج ع بوض ية والتوص ئر للب تمر المس اتج الن دير تق ي ف
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التزويد الستمرارية الموضوعة الحدود تجاوز عدم لضمان المستقبل في  .الطلب

دة المفي ادن بالمع وغني قلوي زمزم ماء أن المياه مجال في واألبحاث الدراسات وأثبتت
الفضالت ل ويزي للجسم الهيدروجيني األس ويعادل الطاقة٬ من كبير بقدر ويمده للجسم
ى عل اعد ويس موم٬ للس وي ق ل ومزي دة٬ لألكس وي ق اد مض ه أن ا كم ه٬ من ية الحمض
ل تمثي ي ف م الجس اعد ويس م٬ الجس داخل ى إل أفضل بكفاءة الغذائية العناصر امتصاص
ينه وتحس الهضم م تنظي ى عل اعد يس ه أن ى إل باإلضافة بر٬ أك بسهولة المؤينة المعادن
ل معام ه ول ة٬ الحيوي األعضاء د تأكس ن م ل ويقل م٬ للجس وازن الت ادة بإع ة عام بصفة

للبكتيريا معادياً وسطاً يعد لذلك سالب واختزال  .أكسدة

يوم الكالس أمالح بة نس و ه المنازل في يضخ الذي الشرب وماء زمزم ماء بين والفرق
الحجاج تنعش أنها في السبب هو وهذا ٬ زمزم ماء في أعلى نسبتها التي والمغنيسيوم٬
مضادة دات فلوري ى عل وي يحت زم زم اء م أن هو ك ذل ن م ة أهمي ثر واألك ن٬ المتعبي

الفعالية عالي بشكل  .للجراثيم
 

سهل جذريا٬ً وتغييراً نوعية نقلة زمزم٬ لسقيا عبدالعزيز بن عبدهللا الملك مشروع ويعد
ن والمعتمري اج الحج حصول ة٬ العالمي ا كورون يروس ف ة لجائح ة الحالي الظروف قبل
ي ف هم وأس رام الح جد المس ة منطق ن ع ام واالزدح غط الض وأزال زم زم اء م ى عل
اء لم ن اآلم ع والتوزي ة والتعبئ ة التنقي روط ش أمين بت ة العام حة الص ى عل ة المحافظ

 .زمزم

تجاوزت بتكلفة نفذ الذي المشروع ي700وأنشئ ف هللا ا قرنه خدمة لتقديم لایر مليون
وصولها أمين وت زم زم اه مي اوة نق ضمان بهدف الحرام٬ المسجد بعمارة العزيز كتابه
م ث ا٬ وتنقيته رام الح المسجد ي ف ئر الب ن م حبها بس اليف٬ والتك بُل السُّ ر بأيس ا لطالبيه
د بع وث التل ن م ارك المب اء للم ة حماي ة؛ العالمي ات التقني بأحدث اً آلي ا وتوزيعه تعبئتها
ن المقيمي حصول هولة س ى إل إضافًة شربه٬ دى ل سالمته وضمان البئر٬ من خروجه

عليه والمعتمرين والحجاج  .والزائرين

رمضان شهر في دشن الذي المشروع عناية1431ويعد على الدالة الشواهد من هـ٬
زم؛ زم مياه خدمة لواقع جذرياً وتغييراً المقدسة٬ والمشاعر الشريفين بالحرمين المملكة
للخدمات تمرة المس ر والتطوي ين التحس جهود من وواحداً عليها٬ المتزايد للطلب وتلبية

والزائرين والمعتمرين الحجاج من الحرام هللا بيت لضيوف  .المقدمة

من مباشرة اء الم بضخ دأ يب اً فني لوباً أس زم زم اء لم م والتعقي التنقية عمليتي في ويُتبع
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للمحافظة ر؛ فالت بر ع م والتعقي ة التنقي ة محط ي ف ه وتعقيم ه لتنقيت المشروع إلى البئر
ر عب رر يم م ث ة٬ عالي جودة ذات ات تقني تخدام باس ارك المب اء الم ذا ه خصائص على
اء م ا له يتعرض أن ن٬ الممك ن م تي ال ا البكتيري ن م للتخلص البنفسجية وق ف األشعة
يزود ف دالعزيز٬ عب ك المل بيل وس كَُدّي خزاني إلى تنقل ثم اإلنتاج٬ مراحل خالل زمزم
للمسجد المخصصة زمزم صهاريج وتعبأ ٬ كَُدّي خزان من زمزم بماء الحرام المسجد
ة ومراقب خ٬ والض حب الس ات عملي ة متابع ع م دالعزيز٬ عب ك المل بيل س ن م وي النب
ور متط امج برن ق طري ن ع رية٬ البص اف األلي اطة بوس ات والخزان ب األنابي بكات ش

بنظام ماء)إسكادا(يعرف توفّر ويضمن والتخزين٬ الضخ مستويات متابعة في يساعد
المذكورة المواقع جميع في مستمراً بشكل  .زمزم

 
بسعة خزانات على زمزم مياه مشروع يضخ10.000ويشتمل ث حي ٬ مكعب تر م

اء م وات عب ة تعبئ لتتم اإلنتاج مصنع إلى المشروع في والتعقيم التنقية محطة من الماء
 .زمزم

واء اله ضواغط نى مب ا منه ان٬ مب دة ع من يتألف للتعبئة مصنع من المشروع ويتكون
بمساحة وات٬ العب تودع ومس اج٬ اإلنت خطوط نى ومب ام٬ الخ المياه عبوات (ومستودع

على)13,405 ويحتوي مربعة٬ انتاج4أمتار  .خطوط

مسـاحة على فشيدت الطوارئ محطة دات1,200أما المول نى مب وتضم ع٬ مرب متر
و المحوالت ومبنى اللوحات ى4ومبنى إل تصل إجمالية بطاقة و8مولدات اواط٬ ميغ

 .محـوالت3

ي ف للمشروع زم زم ئر ب ن م اء الم لضخ ن عمالقتي مضختين المشروع في ويستخدم
الخزان يتسع بينما كَُدّي٬ من5,000منطقة ني ومب جزأين ى إل م ومقس مكعب٬ متر

المسلحة  .الخرسانة

المعالََجة اه المي ل نق وخطوط المشروع إلى زمزم بئر من المياه نقل خطوط طول وتبلغ
َدّي كُ ات خزان ى إل الواصلة األخرى وط والخط ي المك الحرم ى إل المشروع ن 11م

قطرها ٬ متراً للصدأ200كيلو ل القاب ير غ د الحدي ادة م ن م مصنوعة وهي م٬ "مل
ستيل وَغْسل٬"316Lالستانلس واء هــ رف غــ وط الخطــ هذه طول على ويوجد ٬

للتحكم خاصة بوسائط موصــولة تحـــكم  .وغـــرف

ام لنظ الخاضع المشروع ون يتك ا إلدارة٬"إسكادا"كم ل نى مب ن م م٬ والتحك ة للمراقب
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مساحة على إلجراء752ويقع دات والمع اآلالت بأحدث مجهز ومختبر مربعا٬ً متراً
ام الخ المياه مضخات غرفة إلى إضافة متخصص٬ فني بطاقم مزود المطلوبة٬ التحاليل
غيل للتش ان اثنت اه٬ للمي مضخات الث ث م وتضـ وك٬ والبل لحة المس انة الخرس من مبنية

احتياطية وواحدة  .اليومي
 
كدّي"و عة"خزان بس للضخ٬ ومحطة ة للتنقي ة محط يشمل ٬ المشروع أجزاء أحد ٬

إلى تصل المركزي10,000تخزينية تودع المس اد أبع تشمل فيما مكعب٬ 58متر
اع42× بارتف ة34متراً تخزيني ة بطاق تراً؛ ي1,5م آل بشكل دار ي وة٬ عب ون ملي

حديث وتوزيع تخزين نظام  .بوساطة

ة المعروف ة العالمي التخزين ة أنظم أحدث ق وف ة مركزي تودعات بمس المشروع وجهز
اآللي"باسم واالسترجاع (التخزين "ASRS(الجسر بر ع ة المنقول الطبليات فترد ٬

ا منه ل ك حمولةُ رأسية رافعات طريق عن المركزي المستودع إلى )2,000(الناقل
حسب متطور تخزين برنامج يديرها محددة أماكن في الكميات هذه وتخزن جرام٬ كيلو

اإلنتاج وخط  .التاريخ

ى مبن ن م ة المخزن ات الكمي ل نق ة مرحل دأ تب زين والتخ اج اإلنت ة مرحل اء انته د وبع
ج البرنام ل فيعم الرأسية٬ الرافعات طريق عن األتوماتيكي التوزيع نظام إلى المستودع
الخاصة ارات االختب ائج ونت التخزين اريخ ت حسب والتوزيع البيع أولويات تحديد على
إلى آليّاً تنقلها أحزمة على العبوات توضع ثم المشروع٬ بمختبر تتم التي المنتجة بالمياه

التوزيع  .نقاط
 

قيا لس ز العزي د عب ن ب هللا د عب ك المل لمشروع الرسمي المشغل الوطنية المياه وشركة
ق تطبي ع م ة اتفاقي رام إب الل خ ن م زم زم اه مي وات عب ع توزي رة دائ عت وس زم٬ زم

وابط)إرواء( ض ق وف ة٬ المكرم ة مك ي ف ازل المن ى إل الها وإيص ا توزيعه ي ف دء للب
ة الرئاس ع م اون بالتع الشركة ام لقي إضافة ٬ ع الجمي سالمة تضمن وقائية واحترازات
مناطق ع جمي ي ف المباركة المياه لتوفير النبوي والمسجد الحرام المسجد لشؤون العامة

تطبيق من واالستفادة ومدنها٬ الظروف)إرواء(المملكة ظل في المؤقتة الحلول كأحد
ى عل للحصول راغبين ال على للتسهيل وذلك المستجد٬ كورونا فيروس لجائحة الراهنة
ة الوقائي ادات اإلرش اع واتب ة٬ االحترازي راءات اإلج ع بجمي د التقي ع م ة المبارك اه المي

معها المتعاقد الجهات قبل من التوزيع عمليات  .خالل
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لتاريخ الصحفي 11/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والصناعيةعنوان والتجارية الحكومية للقطاعات المياه إليصال المالي المقابل إقرار

الخبر الخبرالسبت-01/08/2020-11/12/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

والتجارية الحكومية للقطاعات المياه إليصال المالي المقابل إقرار
 والصناعية

 

 
 

الرياض»االقتصادية«  من

ة الحكومي ات للقطاع اه المي ال إليص الي الم ل المقاب رار ق ى عل وزراء ال س مجل ق واف
والصناعية  .والتجارية

 

الي الم ل المقاب يكون بأن القرار ن20وتضمن م التوصيلة لقطر لایر ى20ألف إل
25٬ من25وملم للتوصيلة ى32ألف من40إل بر أك و ه ا م ون يك ا فيم م٬ مل

الفعلية التكاليف وفق  .ذلك
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لتاريخ الصحفي 11/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األضحيةعنوان الختيار السليمة بالطرق يعرف مكة بمنطقة البيئة وزارة فرع

الخبر الخبرالسبت-01/08/2020-11/12/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد3344العددالكاتب 1تكرار

الختيار السليمة بالطرق يعرف مكة بمنطقة البيئة وزارة فرع
 األضحية

● 

 واس-جدة
ه حملت الل خ ن م ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف عى يس
ن المواطني ف لتعري المبارك األضحى عيد مع بالتزامن أطلقها التي اإلرشادية التوعوية
ذه ه ة ألهمي ذلك ب ة الخاص وابط والض حية األض ار الختي ليمة الس الطرق ب ن والمقيمي

السالم عليه إبراهيم أبينا بسنة واقتداًء اإلسالمية  .الشعيرة
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مستوى ع رف ى إل ة المكرم مكة منطقة محافظات مختلف استهدفت التي الحملة وتهدف
م أه ق تطبي بمراعاة سالمتها٬ على والحرص األضحية الختيار السليمة بالطرق الوعي

والبيطرية الصحية  .المعايير
دس المهن ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م اد وأف
وتغطي ة٬ البيطري الكوادر بإشراك تنفذ اإلرشادية الحملة أن الغامدي هللا جار بن سعيد
الواجب والشروط األضحية اختيار لكيفية والمقيمين المواطنين وتوجيه الماشية أسواق

ذلك حيال  .توافرها

ق الرف تراطات اش ق وتطبي واق األس ى عل ة الرقابي رق الف والت ج تمرار باس وه ون
ام الع ع النف ألسواق ادين المرت ور الجمه استفسارات على الرد خدمات وتنفيذ بالحيوان٬
اً حفاظ الوعي ع رف ي ف اهمة المس ي ف قصوى ة أهمي من لذلك لما المواشي٬ وأصحاب

العامة الصحة  .على

بري:وقال الخي دالمانع عب دكتور ال ة بالمنطق وزارة ال بفرع الحيوانية الثروة قسم مدير
وام األع عن ة مختلف ت كان ام الع ذه ه ي ف األسواق ادي لمرت ف والتثقي ة التوعي آلية أن

تجد المس كورونا فيروس جائحة بسبب د"السابقة وضع"??-كوفي اد اعتم م ت ث حي ٬
ز رم تخدام اس ق طري عن البيطريين المرشدين مع مرفق ه"QR"باركود في د يتواج

باألضحية التوعية يخص ما  .جميع

بالفحص األضاحي بشراء راغبين ال اعدة مس شملت ادية اإلرش ة الحمل أن ى إل وأشار
اء وإنش تهدفة٬ المس ية الماش واق أس ي ف المباشر التواصل ق طري عن البيطري الطبي

المستهدفين استفسارات الستقبال تعريفية إرشادية  .منصات

ع بي أسواق ادي مرت ع م بالتحدث فهي الش ه التوجي اعتماد على ركزت الحملة أن يذكر
ار الختي رق الط ل أفض ول ح ادية إرش رق وط ة٬ علمي ات معلوم ديم لتق ي المواش
والتوصيات ذبح٬ ال اء أثن األضحية ع م التعامل عند الحذر توخي وضرورة األضحية٬

آمنة بطرق والبقايا الفضالت من بالتخلص  .الخاصة
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لتاريخ الصحفي 11/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لمشروع20عنوان أضحية واألضاحي«ألف األضحى»الهدي عيد أيام أول

الخبر الخبرالسبت-01/08/2020-11/12/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد19698العددالكاتب 1تكرار

لمشروع20 أضحية واألضاحي«ألف األضحى»الهدي عيد أيام  أول

 
 

المقدسة(»عكاظ«  @okaz_online)المشاعر

وم الي واألضاحي دي اله ن م ادة لإلف السعودية ة العربي ة المملك مشروع ة(نفذ )الجمع
نحو المبارك األضحى عيد أيام ما20أول تنفيذ إلى التوقعات تشير فيما أضحية٬ ألف

إلى15بين احترازية20ألفًا إجراءات وسط اليوم مساء حتى ذبيحة  .ألف

ام ع واألضاحي دي اله ن م لإلفادة السعودية العربية المملكة مشروع 1403وأنشئ
يهدف)م1983( ث حي ة٬ للتنمي اإلسالمي البنك إلى المشروع تنفيذ مهمة إسناد وتم ٬

عنهم٬ نيابة والفدية الهدي نسك ألداء الحرام هللا بيت حجاج على التسهيل إلى المشروع
لمين٬ المس وم عم ن م يرغب ن عم ة نياب ة والعقيق والصدقة األضحية نسك أداء وكذلك

في المستحقين إلى الفائض ونقل الحرم فقراء على اللحوم  .دولة27وتوزيع
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إشرافية ة لجن المشروع ال أعم ى عل رف واألضاحي(ويش دي اله ن م ادة اإلف ة )لجن
ال بأعم المباشرة ة العالق ذات ة المملك في الحكومية الجهات من عدد ممثلي من تتكون
ؤون الش وزارة دل٬ الع وزارة ة٬ المالي وزارة ة٬ الداخلي وزارة ن م ة مكون روع٬ المش
ة٬ والقروي ة البلدي الشؤون وزارة رة٬ والعم الحج وزارة واإلرشاد٬ والدعوة اإلسالمية

ة٬ االجتماعي ة والتنمي رية البش وارد الم ةوزارة والزراع اة والمي ة البيئ ةوزارة هيئ ٬
والعمرة الحج ألبحاث الشريفين الحرمين خادم معهد المكرمة٬ مكة منطقة  .تطوير

 

مع د بالتعاق ك وذل ال األعم ة لكاف ذ والتنفي اإلدارة دور ب ة للتنمي المي اإلس ك البن وم ويق
أعماله لتنفيذ كفاءة ذات متخصصة  .شركات
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لتاريخ الصحفي 11/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تضخعنوان الوطنية مكعب640,000(المياه عرفة)متر يوم في المقدسة والمشاعر المكرمة لمكة

الخبر الخبرالسبت-01/08/2020-11/12/1441تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العددالكاتب 13تكرار

تضخ الوطنية مكعب640,000(المياه المكرمة)متر لمكة
عرفة يوم في المقدسة  والمشاعر

 

 واس-منى
اعر والمش ة المكرم ة لمك اه المي دادات إم لة مواص ن ع ة الوطني اه المي ركة ش ت أعلن

 .المقدسة
 

ة لمك ة المالح اه المي ة تحلي محطات ن م تلمة المس اه المي ات كمي أن الشركة وأوضحت
ارب يق ما بلغت المقدسة والمشاعر ان)640,000(المكرمة ك ث حي ٬ مكعب تر م

منها عرفات مشعر  .3م)40,000(نصيب
 

اه المي ات كمي الي إجم غ بل د فق غيلية٬ التش اءة الكف عيد ص ى عل ه أن ركة الش ارت وأش
ة المكرم ة مك ة لمدين ية الماض اعة س رين وعش ع لألرب ركة الش ل قب ن م ة الموزع

14



ى إل ريف الش ي المك الحرم ب ة العام دمات الخ ق ومراف ة المقدس اعر (والمش
ى)640,000 إل تمر المس الضخ دل مع ليصل مكعب تر م ي)21(ألف ف اعة س

لشبكات اعة الس دار م ى وعل ة المكرم ة مك ة بمدين بالشبكات ة المخدوم اء لألحي وم الي
الحرام المسجد ولمرافق المقدسة  .المشاعر

 
دم ع ع م التشغيلية عملياتها على مؤثرة انقطاعات أي هللا من بتوفيق الشركة تشهد لم و
للفرق التامة الجاهزية استمرارية مع الحمد و والسالمة باألمن تخل حاالت أي رصد

ارئ ط أي ة ومعالج رة لمباش ة هللا-الميداني مح ا-الس وتبع ة المهني ات للممارس ًا وفق
الصحية  .للبروتوكوالت
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لتاريخ الصحفي 11/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الشمالية«مديرعنوان الحدود تشغيل:»عكاظ«لـ»مياه ساعات »األشياب«زيادة

الخبر الخبرالسبت-01/08/2020-11/12/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد19698العددالكاتب 1تكرار

الشمالية«مدير الحدود ساعات:»عكاظ«لـ»مياه زيادة
 »األشياب«تشغيل

عرعر تخنق المياه  أزمة

 

 

قمقوم  @tgamgoom)عرعر(ثامر

دد ع ذمر ت وسط الحرارة درجات اع ارتف ع م اه مي أزمة األيام هذه عرعر مدينة تشهد
المواطنين  .من

 

د يوج ال تي ال اء األحي يما س ال اه المي لنقص تيائهم اس عن عرعر سكان من عدد وعبر
مياه مشروع  .فيها
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الجهني ناصر الجوهرة(وقال حي سكان اء«):من م صهريج ب جل ى إل اضطر إنه
يراً مش فيه٬ مياه مشروع فتح بعد يتم ولم عرعر في األحياء أكبر من يعد الذي حيه في

الماء على حصل حتى كثيراً عانى أنه  .»إلى
 

ن مكائ إن ال وق اه٬ للمي ة أزم وجود د فأك اء٬ الم بيع على يعمل الذي العنزي٬ هايل أما
محددة أوقات في بل المطلوب الوقت في تعمل ال  .الماء

 

ماء٬ وايت على يعمل المضياني٬ خالد مكائن«وقال يقفل المتعهد ألن للمياه أزمة هناك
ا علين ترط ويش ه ب الخاصة إال صهريج ألي بئ يع أن ن يمك وال ر مبك ت وق ي ف الماء

األزرق باللون صهاريجنا نصبغ أن الصهاريج أصحاب  .»نحن
 

ع بي ق طري عن اه المي اعدة مس ي ف ة األمان تشارك أن نزي الع د خال واطن الم ترح واق
األزمة تلك من للتخفيف للمواطنين  .المياه

 

دس المهن مالية الش الحدود ة بمنطق المياه لخدمات العامة اإلدارة عام مدير قال جهته من
لـ الشراري بكة«:»عكاظ«عافت بالش ة المخدوم اء األحي ي ف اه مي نقص يوجد ال إنه

بـ در تق ة يومي مياه كمية تضخ حيث عرعر٬ ة?م38000بمدينة تغطي بة نس غ وتبل ٬
ر عرع ة مدين ي ف اه المي بكات ع%.74ش التوزي اط بنق رة متواف اه المي أن ا كم

عرعر)األشياب( في مختلفة مواقع أربعة  .»على
 

التعبئة«:وتابع محطات تشغيل ساعات زيادة ى)األشياب(تمت إل بت الس ن م ل للعم
ب الطل ة لتغطي ك وذل مساء٬ً العاشرة الساعة وحتى صباحاً السابعة الساعة من الخميس
م رق تخصيص م ت د وق ا٬ به اه مي بكات ش ذ تنفي اري الج األحياء في المياه على المرتفع

د عار)920023583(موح بأس هاريج الص بر ع اه المي أمين بت ني المع اول بالمق
 .»ثابتة

 

تبلغ المياه ناقالت أسعار أن إلى الشراري ة5وأشار ثابت إنها إذ الواحد٬ للطن رياالت
المحددة بالتسعيرة يلتزم لم ومن المنطقة إمارة مقام من المشكلة اللجنة قبل من ومحددة

التعبئة محطات دخول من اذ)األشياب(فيمنع التخ ة الناقل بمعلومات اللجنة تزويد مع ٬
باألسعار التقيد عدم تجاه الالزمة  .اإلجراءات
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