اليوم اإلعالمي افتتح بتالوة أيات من ذكر هللا و يليه
السيد مدير الموارد المائية ثم السيد محمد الشيخ ممثل وزير
الشؤؤن الدينية الذي عبر عن مدى تثمينه للمبادرة و شدد
على ضرورة تعميمها على باقي المساجد للوالية ،كما استمع
إلى الخطبة التي قدمت من طرف إمام المسجد على غرار:
وكالة الحوض الهيدروغرافي الوهراني – الشط الشرقي،
مديرية الشؤون الدينية لوالية وهران و الديوان الوطني
للتطهير .
اليوم التحسيسي تضمن برنامجا ثريا تعزز بعدة
مداخالت قدمها الحاضرون إضافة إلى النقاش الذي دار بين
مجموع المشاركين السيما االئمة الذين اغتنموا فرصة
حضور المسؤولين في قطاعي الموارد المائية من أجل طرح
انشغاالتهم ،التظاهرة اختتمت بتقديم شهادات شكر و تقدير ،
تجدر اإلشارة إلى أن التظاهرة حظيت بتغطية إعالمية مكثفة
يليه
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الوهراني – الشط الشرقي ،مديرية الشؤون الدينية
تعميمها على ابقي والايت الوطن ،كما استمع احلضور إىل املداخلة اليت قدمت من
لوالية وهران و الديوان الوطني للتطهير .
طرف وكالة احلوض اهليدروغرايف الوهراين – الشط الشرقي حول التعريف ابلوكالة
اليوم التحسيسي تضمن برنامجا ثريا تعزز بعدة
دار أهم
الذيجانب
ومهامها إىل
الحاضرون فروعها،
قدمهاللموارد املائية و
مداخالتاملدمج
الوطنية للتسيري
أهدافهاالنقاش
إضافة إلى
النشاطات اليت تقوم
مجموعهبا .المشاركين السيما االئمة الذين اغتنموا
بين
المائية
الموارد
قطاعي
حضور
يب أو
ساهم من قر
لكل من
المسؤولينشكرفيو عرفان
بتقدمي شهادات
فرصةاختتمت
التظاهرة
امللتقى.انشغاالتهم ،التظاهرة اختتمت بتقديم
فعالياتطرح
بعيد يفمنإجناحأجل
اإلشارة
تعززتتجدر
تقدير ،
شهادات
التظاهرةتقدمي
أناملواطنني و
إلىلعامة
عرض
إبقامة خيمتا
شكرأن والتظاهرة
اإلشارة إىل
جتدر
حظيت بتغطية إعالمية مكثفة ميزها حضور ممثلي
درس حتسيسي حول املاء حلوايل  80امرأة ابملدرسة القرآنية ملسجد عبد احلميد ابن
اإلعالم السمعي – البصري و الصحافة المكتوبة

اقتصاد املاء...واجب دي ـني
حتت الرعاية السامية للسيد وايل والية وهران نظمت وكالة احلوض
اهليدروغرايف الوهراين -الشط شرقي  ،إبشراف من الوكالة الوطنية للتسيري

املدمج للموارد املائية يوما إعالميا حتت شعار" :اقتصاد املاء ...واجب ديين "
مبشاركة  400إمام و حوايل  20مرشدة دينية و حبضور مجيع الفاعلني يف قطاع
املوارد املائية و الشؤون الدينية لوالية وهران.
اليوم اإلعالمي الذي احتضنه املسجد الرئيسي القطب عبد احلميد إبن
ابديس الواقع حبي مجال الدين األفغاين ،والية وهران ،جرت فعالياته يوم 22
ماي  . 2017يعترب فرصة ساحنة إلشراك مجيع الفاعلني يف قطاع املوارد املائية و
الشؤؤن الدينية ،إىل جانب أئمة وهران من أجل إشراكهم و حتميلهم رسالة
اقتصاد املاء واحملافظة عليه قصد متريرها إىل كل املواطنني عرب مساجد االحياء
السكنية.
امللتقى كان يهدف أساسا إىل تكوين األئمة خبصوص ترشيد استعمال املوارد
املائية و احملافظة عليها عن طريق تلقيهم خطبة توعوية على لسان الشيخ الدكتور
"عبد القادر بوعافية" إمام مسجد األنصار بوهران.

ابديس.

هذا وكانت الوكالة قد طبعت كتيبات ،مطوايت و الفتات خاصة ابملناسبة حيث
مت توزيعها على األئمة و املشاركني يف امللتقى.
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