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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 01/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر السعوديةعنوان البيئية Saudi Ecotourismالسياحة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالسبت01/11/143914/07/2018 وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة الخبر)ذات جهة

عكاظالمصدر الغامديالكاتب18949العددجريدة احمد

الصفحة عكاظموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

السعودية البيئية  Saudi Ecotourismالسياحة

 

 

الغامدي عمرو أبو  *أحمد

ة البيئي ياحة الس طلح مص يرا٬ أخ عوديون الس داول يEco-Tourismت الملك ر األم دور ص ر إث
ى عل يشرف ة الملكي للمحميات مجلس بإنشاء ة6القاضي رقع داد امت ى عل موزعة ة طبيعي ات محمي

تمتع ليس ة٬ البيئي ياحة الس يط تنش و ه ائها إنش ن م ية الرئيس داف األه د أح أن وورد ير٬ الكب وطن ال
تكون س تي وال ات٬ المحمي ك لتل ة والطبيعي ة البيئي ات بالمقوم ة المملك أرض ى عل م والمقي واطن الم
وأمالك والهجر رى الق مصالح مراعاة ار االعتب ن بعي آخذة أسوار وال حواجز ال ب ع للجمي مفتوحة
ات متطلب ن بي وب المطل وازن الت ق يحق أن أنه ش من ذا ه ل وك المحميات٬ هذه نطاق داخل المواطنين

المحميات تلك في الطبيعية المقومات استدامة وبين السياحة منها التي الحضرية  .التنمية
 

ن م ثر أك أن ى إل ديرات التق ض بع ير م%60وتش هدفه الم٬ الع توى مس ى عل ائحين الس دد ع ن م
ا ونباتاته ا بحيواناته ة الفطري ات والمحمي ات الغاب ي ف ة المتمثل ة الطبيع ال بجم تمتاع االس و ه رئيس ال
شك ال وب الشعوب٬ ومنتجات وثقافات آثار واستكشاف المرجانية وشعابها ومياهها برمالها والسواحل
ق تحقي ى عل ادرة ق ة٬ والتاريخي ة والثقافي ة الطبيعي دراتها وبمق انها وبإنس الواسعة ا بأرجائه بالدنا فإن
ا خارجه من ائحين وللس ا عليه ن وللمقيمي ا لمواطنيه ل األمث بالشكل تثماره واس ة البيئي ياحة الس مفهوم
واة الن ستشكل تي ال ة الملكي ات المحمي اء إنش رار ق ا ثناي ي ف ريم الك ي الملك ر األم ه علي نص ا م ق وف
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السعودية البيئية السياحة لبرامج والمنطلق  .األولى
 

ناعة ص بحت وأص ة الربحي ة عالي تثمارية واالس ة التجاري طة األنش م أه د أح ا عموم ياحة الس د وتع
نويا٬ً س دوالرات ال ن م ارات الملي ات بمئ در تق ة هائل داخيل م دّر وت المي٬ الع اق النط ى عل ية رئيس
ق لتحقي م المالئ اخ المن هي ليمة الس ة فالبيئ لآلخر٬ ل مكم منهما وكل مهمان قطاعان والبيئة والسياحة
صيانة ي ف تثمر تس تي ال وال األم ب تجل أن أنها ش ن م السياحية واألنشطة المستدامة٬ السياحية التنمية
ة اإلنتاجي والمشاريع تثمار االس ربط ل دف ته ة البيئي السياحة إن ف الي وبالت ة٬ الطبيعي ع المواق ة وتنمي

السياحية للمناطق والثقافي الحيوي والتنوع البيئة حماية برامج مع المحلية  .للمجتمعات
 

منها عديدة أمور بتحقيق يرتبط المستدامة السعودية البيئية السياحة تراتيجية:ومستقبل إس خطة إعداد
والضعف وة الق اط نق بوضوح لترسم ة٬ العالق ذات ات الجه ع جمي ا فيه تشترك البيئية للسياحة وطنية

تحليل وفق والفرص الواجبSWOTوالتهديدات السياحة مقومات تحديد يتم عليها وبناء المعروف٬
ن م ية األساس ة البني ك ذل ن وم والخاص ام الع القطاعين ن بي اون بالتع ة الطبيعي اطق المن في توافرها
ات ومقوم اعم٬ والمط واالستراحات ادق كالفن ة المختلف ق والمراف واالتصاالت٬ الت والمواص الطرق
ال٬ الرم ى عل تزلج وال ال الجب لق وتس ة المائي كالرياضات الترفيهية واألنشطة والمسابقات الرياضات
م دع بان بالحس األخذ لضرورة إضافة واألثرية٬ الطبيعية للمناطق والشتوية الصيفية الرحالت وتنظيم
م له الوظائف ير توف ك ذل ن وم ة البيئي ياحة الس أنشطة كافة في للمشاركة المحلية والمجتمعات األفراد
ر توف تي ال ة الخاص اريعهم مش ة إقام ى عل جيعهم وتش ة الحرفي ناعات الص أو ياحي الس اد اإلرش ي ف
ة الخفيف الشعبية الوجبات أو الخشبية أو الفخارية أو النسيجية المحلية المنتوجات من السائح احتياجات
عدم ل تكف تي ال ة الالزم ات والتقني برامج وال الرادعة والقوانين الضوابط وضع ضرورة مع وغيرها٬

البيئية السياحة ألنشطة نتيجة للتدهور الطبيعية المناطق تلك  .تعرض
 
حائل* جامعة في النبات علم  أستاذ

 
aaboamr2@yahoo.com 
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 01/11/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر حجرعنوان مهرجان تتصدر والسكري البرحي تمور

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالسبت01/11/143914/07/2018 عامةتصنيف ومؤشرات الخبرتقارير جهة

البالدالمصدر الكاتب22337العددجريدة

الصفحة البالدموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

حجر مهرجان تتصدر والسكري البرحي  تمور

 

المكرمة  البالد-مكة
- 

ة مك ة بمنطق غ راب ة محافظ رق ش ر حج ز مرك ي ف ا حالي ام المق ور للتم األول ان المهرج هد يش
مر مع بالتعاون حجر مركز في البر جمعية تنظمه الذي عشرةالمكرمة٬ دة لم حجر وبلدية حجر كز

والزوار األهالي من متزايًدا إقباًال المنتجة٬ واألسر رابغ لمحافظة التابعة المراكز بمشاركة ٬  أيام
- 

اهدة لمش بر ال ة جمعي من بمبادرة حجر مركز في مرة ألول أقيم الذي التمور حراج على تعاقبوا حيث
ي والت ا وغيره وك والمش ة والربيع كري والس ة والروثان والبرحي وة العج ي ف ة المتمثل ور التم واع أن

من أكثر مجملها في التمور6المست من  .أطنان
- 

ر حج مركز دعم ب بحجر بر ال ة لجمعي ة تنموي ادرة كمب أتي ي للتمور األول ر حج مهرجان أن ذكر ي
ربوع كافة في السياحة تنشيط في المباركة الدولة جهود تدعم المهرجانات ضمن يأتي والذي وبلديتها٬
د الرواف د أح التمور تعّد كما العامرة والتراثية السياحية باألماكن والزاخرة المزدهرة ومناطقها المملكة
ومنافس حيوي اقتصادي ومورد غذائي كعنصر وقيمتها لجودتها نظرا المملكة في المهمة  .االقتصادية
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 01/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر أعالي5عنوان في بن شجرة باالنقراض»شدا«آالف مهددة

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالسبت01/11/143914/07/2018 عامةتصنيف ومؤشرات الخبرتقارير جهة

المدينةالمصدر الكاتب20170العددجريدة

الصفحة المدينةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

أعالي5 في بن شجرة باالنقراض»شدا«آالف  مهددة

المركز المزارعين:رئيس معاناة إلنهاء  جهود

 
تصحرت بن  مزارع

 الباحة-المدينة

مزارعي من عدد ى»البن«اشتكى عل درتهم ق عدم من الباحة بمنطقة المخواة محافظة في شدا بجبل
ن م أكثر النقراض بوادر ظهور إلى أدى ما األشجار٬ ك5000ري وذل ن للب ج منت ا معظمه شجرة

ومن للجفاف األشجار يعرض الذي األمر الجبل٬ إلى المياه إيصال أسعار وارتفاع األمطار قلة بسبب
المعاناة إلنهاء جهوداً هناك إن شدا مركز رئيس قال فيما الزراعية٬ األراضي تصحر  .ثم

 
ة« د»المدين حام دهللا وعب ض معي ي عل ن م ل ك ر ذك ث حي ل٬ الجب ي ف زارعين الم ن م دد بع ت التق

اً فوري عالجاً ويحتاج متدهور الجبل في المزارع وضع أن جمعان وعبدالعزيز الغامدي علي وجمعان
من ثر أك وهي المزارع هذه إلى المياه من20بإيصال ثر أك ا فيه ن«شجرة5000مزرعة .»ب

ن الب وتنتج سنوات ثالث إلى عمرها يصل وغيرها سنين لها أشجار وجود إلى م.وأشاروا أنه وا وبين
إلى يصل بعمق الكبيرة اآلبار وكذلك االرتوازية اآلبار بحفر دون40قاموا ولكن األرض بطن في م

ق دقائ عشر دة لم يسقى بعضها يزال ال فيما نضبت قد اآلبار هذه من كثير في المياه إن حيث جدوى٬
لسقيا تكفي ال عن20فقط ل يق ال ا م اجون يحت م أنه ى إل اروا وأش اه60شجرة المي ن م صهريجاً

ى إل ا منه د الواح عة س ل ة10يص الكبس تي قري ي ف زارع الم ع جمي ي تغط أن تطيع تس ي ك ان أطن
 .والصور

 
ى عل ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ل قب ن م يراً كب جيعاً تش اك هن أن اً أيض روا وذك
وزارة ال رع ف ام ع دير م زارهم حيث األشجار٬ لهذه مناسباً مناخاً الجبل كون البن زراعة في التوسع

الصدد ذا ه ي ف معهم تعاونًا وأبدى الغامدي هللا جار سعيد المهندس ر.بالمنطقة توفي م يت أن ب البين مط
للجفاف البن أشجار تتعرض أن قبل فوراً المزارع لهذه زارع.المياه الم ن م د العدي اك هن أن دين مؤك

يهجرونها المواطنين جعل الذي األمر للجفاف٬  .تعرضت
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الكبسة قرية من الغامدي أحمد سعيد دي:وقال من600ل ير الكث ج تنت ت وكان مزرعتي ي ف شجرة

ة بقيم جرام و كيل نصف يساوي ذي ال د الواح المد أبيع حيث أجمع.لایر300البن٬ وم ي 12وكل
الواحد س الكي ة قيم ن ولك النصف إلى عددها ينقص جافاً يصبح وعندما البن من .لایر3000كيساً

شدا جبل إلى أنابيب عبر المياه إيصال يتم بأن سعة.مطالباً الواحد الصهريج ه10ألن تكلفت ان أطن
الصعوبة500 غاية في أمر الصهاريج وجود أن كما المزارع يستطيعه ال ما وهو  .لایر

 
ال فق اس دم سمفر ن ب د أحم ة الزراعي التعاونية الجمعية عضو هو:أما ل الجب ارة زي ن م دف اله إن

ذه ه ى إل اه المي ال بإيص ك وذل ن٬ الب جار أش ن م اذه إنق ن يمك ا م اذ وإنق ن الب زارع م ى عل وف الوق
باً مناس اً مكان بر يعت ل الجب ون ك الزراعة ي ف التوسع ومحاولة تبقى ما على الحفاظ ثم ومن المزارع٬

العالم في البن منتجات أفضل من يعتبر الذي شدا بن  .لزراعة
 

أمير سمو من بمتابعة الدولة من حثيثة جهوداً هناك أن شدا٬ مركز رئيس الغامدي٬ سعيد جمعان وأكد
بمناخ لتمتعه نظراً متميزة سياحية وجهة يعتبر شدا جبل أن إلى الفتاً المزارعين٬ معاناة إلنهاء الباحة
ا وغيره وز والم ادي والك ن الب زارع م وجود إلى إضافة والزائرين٬ السواح تغري وتضاريس معتدل

عنها لإلنسان الغنى التي الهامة الزراعية المنتجات  .من
 

بقيمة13توفير:عباس أسبوعياً  رياال250ًوايتاً
 

ة الزراعي ة الجمعي س مجل س رئي ب نائ اس٬ عب الح ص دكتور ال ال س:ق مجل ن م اً توجيه اك هن إن
لجبل المياه إيصال الجمعية تتولى بأن والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل موافقة على بناء الجمعيات

توفير على ينص التوجيه إن حيث بقيمة13شدا٬ أسبوعياً مياه ة250وايت ثالث دة لم للوايت رياالً
زارع الم د لتحدي المخواة ب ة الزراع رع ف دير م ع م يق بالتنس ك وذل ة٬ المطلوب قيا الس أمين لت هر أش

ذه.المستهدفة له اه المي أمين لت ة الفوري ول الحل اد إليج ًا حالي تسعى ة الجمعي أن اس عب دكتور ال د وأك
ممكنة فرصة أقرب في ع.المزارع م بالتنسيق ل للجب اه المي أمين ت ى عل درين والمقت المواطنين داعياً

فورًا المعاناة إلنهاء المزارعون وكذلك  .الجمعية
 

نقاط في البن أشجار  مشكلة
 
شدا5 جبل أعلى شجرة  آالف

 
األشجار20 تضم  مزرعة
 
المياه60 من الحاجة  صهريجاً
 
الواحد10 الصهريج سعة  أطنان
 

الصهريج500 تكلفة  لایر
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 01/11/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر إلىعنوان الشرقية بالسواحل األسماك إنتاج %33نمو

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالسبت01/11/143914/07/2018 عامةتصنيف ومؤشرات الخبرتقارير جهة

الوطنالمصدر الكاتب6497العددجريدة

الصفحة الوطنموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

إلى الشرقية بالسواحل األسماك إنتاج  %33نمو

 

علي:الدمام    زينة

 

ى إل ة المملك ي ف األسماك اج إنت ادة زي ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ه في تهدف تس ذي ال ت الوق ي ف
ام100 ع ن ط ف ن2020أل م مكية الس ثروة ال اج إنت أن رقية الش ة بالمنطق ع مطل در مص ر ذك ٬

حتى وصل نموا الماضي العام خالل شهد بالمنطقة وربيان  %.33أسماك

 
ة بغرف مكية الس ثروة وال ة الزراع ة لجن و وعض القطيف٬ ب يادين الص ة جمعي س رئي ب نائ ح وأوض

أن الصفواني جعفر الشرقية بشكل5هناك«المنطقة األسماك إنتاج رفع في تسهم أن لها يمكن طرق
واحل الس ن م تراب االق ن م يادين الص ع ومن يد٬ الص اطق من ن م دد ع الق إغ ا أبرزه وظ٬ ٬»ملح

وعدم منها٬ الموجود على والمحافظة القرم أشجار زراعة وزيادة الردم٬ عمليات إيقاف إلى باإلضافة
ثنائيا المعالج أو المعالج غير الصحي الصرف  .رمي
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 01/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالباحةعنوان الدولي العسل مهرجان انطالق

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالسبت01/11/143914/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

البالدالمصدر الكاتب22337العددجريدة

الصفحة البالدموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

بالباحة الدولي العسل مهرجان  انطالق

 

 البالد–الباحة?
- 

الـ الدولي العسل مهرجان فعاليات اليوم د11تنطلق محم ير األم حديقة في وذلك الباحة٬ بمنطقة
رغدان بغابة سعود  .بن

- 

الغامدي ازم الخ د أحم الدكتور الجمعية إدارة مجلس ورئيس للمهرجان المنظمة اللجنة رئيس وأوضح
والطفل لألسرة موجه ترفيهي وبرنامج للعسل معرٍض على ستشمل المهرجان فعاليات جانب,أن إلى

للنحل الدولي المؤتمر  .إقامة
- 

يقارب ما فيه يشارك العسل معرض أن ة50وأضاف مختلف اً أنواع يعرضون العسل٬ عارضي من
ل مث ة٬ والمملك الباحة ة منطق ا به يز تتم تي ال الشمع وعسل السائل العسل وعسل:من السدر٬ عسل

يفي٬ الص ل والعس ي٬ الربيع ل والعس ري٬ المج ل وعس هيان٬ الض ل وعس ح٬ الطل ل وعس مرة٬ الس
ا كم ة٬ العربي دول ال بعض ومن ة٬ المملك اطق من ع جمي من الون نح األنواع هذه عرض في ويشارك

مثل العسل٬ غير األخرى النحل لمنتجات عرض على المعرض النحل:يشتمل البروبوليس”صمغ
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الملكي“ والغذاء النحل٬ وشمع اللقاح٬ وحبوب تثناء,٬ اس دون ب المعروض العسل ل ك يفحص بحيث
الخبراء من لجنة خالل من المختبر  .في

- 

جهته وأنشطة,من ات فعالي ي الزهران دهللا عب للمهرجان ة والمنظم المنفذة الشركة صاحب استعرض
ة الباح ة بمنطق ان المهرج ة إقام ترة ف الل خ نه ستحتض ا وم ان٬ ل,المهرج العس ان مهرج أن داً مؤك

والترفيهية العلمية الفعاليات من العديد يصاحبه  .الدولي
- 

لألسرة موجه ترفيهي امج وبرن العسل معرض على تشمل المهرجان فعاليات أن الزهراني وأضاف
ياح والس طافين المص ن م ة الباح زوار ول ل ل,والطف العس ى إلدارات,ومقه ل مخصص رض ومع

بالمهرجان المشاركة  .الحكومية
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 01/11/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر العريمضيعنوان جنوب بمركز المياه شبكات مشروع تنهي القصيم مياه

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالسبت01/11/143914/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

الجزيرةالمصدر الكاتب16725العددجريدة

الصفحة الجزيرةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

العريمضي جنوب بمركز المياه شبكات مشروع تنهي القصيم  مياه
 
 

 

 :الجزيرة-بريدة

اه المي قطاع دعم ل ة التنموي اريع المش ن م دداً ع يم القص ة بمنطق اه المي دمات لخ ة العام ة المديري ذ تنف
بالمنطقة الصحي التنقية..والصرف محطات كفاءة ورفع المياه شبكات إنشاء في التوسع بهدف وذلك

ومراكز رى وق ومحافظات دن م ي ف المتسارعة والعمرانية السكانية الزيادة نتيجة الطلب نمو لمواكبة
ة النقي رب الش اه لمي واطنين الم ات احتياج ة وتلبي ة٬ بكات..المنطق ش اء إنش ي ف ع التوس ن ع الً فض

ة خدم توى مس ين لتحس ك وذل ة القائم ات المحط اءة كف ع ورف ة المعالج ات ومحط حي الص رف الص
الصحي  .الصرف

 

اه المي لخدمات ة العام للمديرية الرسمي والمتحدث العامة العالقات إدارة مدير أوضح السياق هذا وفي
العريمضي ز بمرك اه المي بكة ش مشروع ذ تنفي ن م اء االنته مؤخراً م ت ه أن ان٬ الركي راهيم إب بالقصيم
ي٬ اإللكترون ة المديري ع موق عبر الخدمة إيصال لطلب التقدم المواطنين بإمكان وقال ببريدة٬ الجنوبي
د٬ خال ك المل ق طري ى عل دة ببري اه المي دمات لخ ة العام اإلدارة ب الء العم دمات خ إدارة ة مراجع أو
وصورة نزل الم صك من صورة الخدمة طلب تقديم عند إحضارها المطلوب المستندات أن موضحًا

العقار موقع تحديد إلى باإلضافة الوطنية٬ الهوية وصورة  .الفسح
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 01/11/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر العامعنوان لهذا المستورد العلفي الشعير من الخامسة الدفعة ترسي الحبوب

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالسبت01/11/143914/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

الجزيرةالمصدر الكاتب16725العددجريدة

الصفحة الجزيرةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

العام لهذا المستورد العلفي الشعير من الخامسة الدفعة ترسي  الحبوب
 
 
 
 
 

 

المواش-الجزيرة  :سلطان

ة كمي تيراد اس ية ترس إجراءات وب للحب ة العام المؤسسة الشعير)1,740,000(أتمت ن م طن
مناشئ على األسود«موزعة البحر ة٬ والجنوبي مالية الش ا أمريك تراليا٬ اس االوربي٬ ي»االتحاد الت ٬

العام هذا عليها المتعاقد العلفي الشعير لكميات الخامسة الدفعة  .تمثل
 

م ت ه أن وم٬ الي ه ل تصريح ي ف ارس الف دالعزيز عب ن ب د أحم دس المهن المؤسسة محافظ معالي وأوضح
دد ع وة ا21دع منه دمت تق ة والمؤهل وب الحب تجارة ي ف ة متخصص ة عالمي ركة)19(شركة ش

دد ع ى عل ية الترس ت وتم ة٬ المطروح ات الكمي د توري ى عل ة ل)6(للمنافس بأق دمت تق ركات٬ ش
ع بواق ر األحم البحر ى عل المطلة المملكة موانئ على الشحنات وتوزعت شحنة٬ لكل )22(األسعار

ا كميته حنة ع)1,320,000(ش بواق ي العرب ج الخلي ى عل ة المطل ة المملك ئ وموان ن٬ )7(ط
كميتها سبتمبر)420,000(شحنات شهري خالل للتوريد  .م2018أكتوبر-طن

 

الطلب ة تلبي إطار ي ف أتي ي ام الع ذا ه المستورد الشعير ن م الخامسة ة الدفع ية ترس أن ه معالي وأفاد
ام الع ذا ه ا عليه د المتعاق ات الكمي الي إجم ليصبح تراتيجية٬ االس ات المخزون على والمحافظة المحلي

من)6.2(نحو المؤسسة لمناقصات الترسيةوالمناشئ أسعار استعراض للمهتمين ويمكن طن٬ مليون
الي الت رابط ال الل خ ن م ي اإللكترون ا موقعه الل :خ

http://www.sago.gov.sa/Import/Barely 
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 01/11/1439الملف

 

الخبر تفاصيل

الخبر وقـراهاعنوان بالحناكية المياه وخدمات مشروعات يتفقد الذبياني

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالسبت01/11/143914/07/2018 والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة الخبر)عام(أخبار جهة

المدينةالمصدر الكاتب20170العددجريدة

الصفحة المدينةموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

 

وقـراها بالحناكية المياه وخدمات مشروعات يتفقد  الذبياني

 

الحدادي المنورة-عبدالرحيم  المدينة

 

ي الذبيان لطان س دس المهن ورة المن ة المدين ة بمنطق اه المي دمات لخ ة العام اإلدارة ام ع دير م د تفق
ه يُقدم ا م ى عل ه جولت خالل لع واطـ ة الحناكي بمحافظة الصحي والصرف اه المي خدمات مشروعات
ي وأهال اء أبن ة لخدم روعات مش ن م ازه إنج ق تحق ا وم ال أعم ن م ة بالمحافظ اه المي دمات خ رع ف
الشهري د فه دس المهن الفرع ب المشروعات إدارة دير م ا خالله ه رافق ا له ة التابع ز والمراك المحافظة

العنزي محمد المهندس للفروع العامة االدارة مدير  .ونائب
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الزراعة و المياه و البيئة  وزارة
واالعالم العامة العالقات لتاريخادارة الصحفي 01/11/1439الملف

الخبر تفاصيل

الخبر أهالي..بالصورعنوان بهجرة يعجِّل الخدمات الليث"فراع"غياب شرق

الرابط

الخبر --تاريخ الخبرالسبت01/11/143914/07/2018 الخبرالشكاويتصنيف جهة

االلكترونيةالمصدر سبق الكاتب2583العددصحيفة

الصفحة سبقموقعاسم الصفحةصحيفة 0رقم

أهالي..بالصور بهجرة يعجِّل الخدمات الليث"فراع"غياب  شرق

المجاورة للقرى متنفًسا وكونها أجوائها اعتدال من الرغم  على

 

 

البجالي  الليث-عبدالرزاق

م منازله رك وت كانها٬ س ع جمي هجرة ي ف ث اللي محافظة شرق قرى إحدى عن الخدمات غياب تسبب
ر وتُعتب ام٬ الع دار م ى عل ا أجوائه دال باعت از تمت ة القري أن من رغم ال ى عل ها٬ عروش ى عل ة خاوي

إليها المؤدي الطريق صعوبة من بالرغم المجاورة للقرى  .متنفًسا
 

اجرين المه السكان د أح د٬ حام لطان س المواطن ال ق ياق الس ذا ه ي "وف ة: التابع راع الف ة قري ع تق
ات لمقوم ر وتفتق ام٬ الع دار م ى عل ة المعتدل ا بأجوائه از وتمت ث٬ اللي ة محافظ رقي ش الرهوة ز لمرك

ماءالحياة؛ بها يوجد ال ووعرإذ جبلي إليها المؤدي الطريق أن عن فضالً كهرباء٬  ".وال
 

قرابة أن إلى بحت50وأشار أن بعد المجاورة للقرى سنوات منذ غادروا القرية يقطنون كانوا نسمة
جدوى دون ولكن كافة٬ واألساسية الضرورية بالخدمات المطالبة في  .أصواتهم

 

من أكثر أن إلى شكواه في المواطن اب20ولفت غي ى عل شاهدة ظلت القرية تلك في مهجوًرا منزالً
ر..الخدمات بتوفي الي األه ب مطال ة وتلبي ة٬ القري ى عل وف الوق بضرورة المختصة ات الجه ا مطالبً
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منازلهم إلى يعودوا كي  .الخدمات؛
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