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لتاريخ الصحفي 18/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بينعنوان ومستدامة3شراكة صحية بيئة وايجاد الحضري المشهد لتحسين بالرياض وتدويرها النفايات الدارة جهات

الخبر الخبراألحد-21/07/2019-18/11/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

بين لتحسين3شراكة بالرياض وتدويرها النفايات الدارة جهات
ومستدامة صحية بيئة وايجاد الحضري  المشهد

 

 
 واس-الرياض

ة اتفاقي ع بتوقي ٬ والقروية البلدية والشؤون البيئة وزارتي بين المشتركة الجهود أثمرت
السعودية والشركة ات٬ النفاي إلدارة الوطني ز والمرك الرياض منطقة أمانة بين ثالثية
ة٬ العام تثمارات االس لصندوق ة المملوك الشركات إحدى دوير٬ الت إلعادة االستثمارية

الرياض بمدينة تدويرها وإعادة للنفايات المتكاملة اإلدارة أنشطة لبدء  .وذلك

ذ لتنفي ا بينهم ترك المش يق والتنس اون التع ز تعزي ى عل ة الثالث راف األط تعمل وس
ن م مجموعة ق وتحقي اض٬ الري ة مدين ي ف ات النفاي إدارة لقطاع املة الش االستراتيجية

دوير ت ادة إع ا أبرزه ن م دوير٬ الت ادة إلع تراتيجية االس داف م%81األه حج ن م
غ يبل ذي ال الصلبة٬ البلدية للنفايات السنوي و3.4اإلنتاج نويا٬ً س طن ون %47ملي

نحو البالغة والهدم البناء لنفايات السنوي اإلنتاج حجم ع5من ورف نويا٬ً س طن ون ملي
در يق تي ال والشوارع اء األحي ي ف اثرة المتن دم واله اء البن مخلفات تدوير وإعادة وإزالة

بـ طن20حجمها  .مليون

ع جمي دوير ت إلعادة االستثمار في التدوير إلعادة االستثمارية السعودية الشركة وستقوم
والبالستيك والورق األسمدة مثل البلدية النفايات تدوير إعادة تشمل التي النفايات٬ أنواع

 .والمعادن
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لمبادرة التجريبي النموذج حققه ما إلى اإلشارة ات"وتجدر حاوي ال ب ا"حي نفذته تي ال
ام الع ا انطالقته ذ من وس ملم ر أث ن م ة المدين اء أحي ض بع ي ف اض الري ة منطق ة أمان
ن م رز الف امج برن الل خ ن م ادرة المب تكمال اس ى عل ة األمان ت عمل ث حي ي٬ الماض
ع م ة والقروي ة البلدي الشؤون وزارة تسعى تي ال برامج ال م أه د أح يعد الذي المصدر٬
ة٬ بيئي تدامة اس ق لتحقي ة٬ المملك اء أحي ة كاف ى عل ه تعميم إلى للنفايات الوطني المركز
ين تحس في يسهم وبما أنواعه٬ بمختلف التلوث من والحّد النفايات إدارة كفاءة رفع عبر
ببه يس ذي ال البصري التشوه ومعالجة النفايات٬ من االستفادة وتعظيم الحضاري المشهد

اد وإيج وارع الش ي ف ات الحاوي ار اة"انتش وحي تدامة مس امرة ع ة وبيئ وي حي ع مجتم
 ".صحية
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الخبر تفاصيل

الخبر الرحمنعنوان لضيوف البيئي الوعي لتعزيز مبادرة األخضر الحج

الخبر الخبراألحد-21/07/2019-18/11/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

الرحمن لضيوف البيئي الوعي لتعزيز مبادرة األخضر  الحج

 
 

 
المكرمة  الوطن:مكة

لشرح اً تعريفي اًء لق أمس ة العربي ير غ ة األفريقي دول ال اج حج مطوفي مؤسسة نظمت
ادرة مب روع مش تراتيجية ر«إس األخض ج ذه»الح تنفي ى عل ة المؤسس تعمل س تي ال

ام الع ذا ه ج ح م موس ي ف ا ة٬.بمخيماته المكرم ة مك ة منطق ارة إم ة برعاي اء اللق د ُعق
ب والنائ الشريف٬ ين حس دكتور ال الحج لشؤون رة والعم الحج وزارة وكيل وحضور
اء رؤس من وعدد ش٬ بنق سحر اإلدارة س مجل وعضو علوي٬ طارق بالمؤسسة الثاني
ي وممثل السعودية٬ البيئة جمعية وأعضاء بالمؤسسة٬ الميدانية الخدمة مكاتب ومسؤولي

المشاركة الحكومية  .الجهات
 

صحية  أجواء

أن وي عل طارق ة العربي ير غ ا أفريقي ي مطوف بمؤسسة الثاني النائب ادرة«أوضح مب
والحرص رحمن٬ ال ضيوف بخدمة المختلفة الجهات عناية مدى تعكس األخضر الحج

ام ت ان أم ي ف عائرهم ش ة لتأدي المتهم س ى عل اظ والحف م راحته ى أن»عل يفا مض ٬
واء األج ة تهيئ ي ف ستسهم المؤسسة اج حج ى عل ادرة للمب ة المرتقب البيئية االنعكاسات

الكبير البشري التجمع هذا لمثل الالزمة  .الصحية
 

البيئي الوعي  تعزيز

راءات إلج امل ش رض ع ديم تق رأس٬ و أب دة ماج دكتورة ال ادرة٬ المب رة مبتك ت تول
الصديقة المخيمات على تطبيقها وآلية السعودية٬ البيئة جمعية أعدتها التي اإلستراتيجية
ة رؤي ات تطلع ق يحق ا بم ة المقدس اعر المش ة بيئ ى عل السلبية التأثيرات من للحد للبيئة
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الرحمن.2030المملكة لضيوف ئي البي الوعي تعزيز على تعمل المبادرة إن وقالت
ة المختلف البشرية األنشطة ن م اعر المش ة حماي ي ف اهمة والمس البيئية اإلدارة وتطوير
نة الس ي ف ا تطبيقه بعد بنجاح التجارب مرحلة تجاوزت أنها مضيفة الحج٬ موسم خالل
تحسين ى إل دف ته ادرة المب أن ى إل يرة مش ات٬ المخيم ن م محدود دٍد ع على الماضية
ر عنص بكل ة خاص واغط ض ي ف وفرزها لبة الص ات النفاي إدارة بر ع ام الع ر المظه

المختلفة والمأكوالت واألطعمة والزجاجية البالستيك واألدوات  .كاألوراق
 

الحاويات على الحجاج بلغات تعريفية شعارات ستضع المبادرة أن إلى رأس أبو ولفتت
يات والجنس ات الفئ ق وف ات لغ دة بع علمية استبانات إجراء إلى إضافة مخيماتهم٬ داخل
ى عل ير الكب بء الع ف وتخفي ة العام حة الص ر تطوي ي ف دورها ب هم لتس تهدفة٬ المس

بنحو عددها در يق التي النفايات من األطنان نقل في ت42المتعهدين أُزيل طن ون ملي
المقدسة المشاعر بمنطقة الماضي  .العام

 

قصيرة  فترة

أن الشريف٬ ين حس دكتور ال الحج لشؤون والعمرة الحج وزارة وكيل د«أوضح الجه
ة المملك ة رؤي ات تطلع ع م ى يتماش ادرة المب ي ف ترك المش ل والعم ذول 2030المب

الرحمن ضيوف لخدمة الوطني التحول ي»وبرنامج ف المبادرة كوادر قدرة على مثنيا ٬
ي العمل ق التطبي ى إل رة فك مجرد من فيها انتقلت التي الزمنية الفترة قصر رغم تنفيذها
ه بدايت ذ من المشروع ذا ه م دع ي ف داً جه ألُ ت م ل وزارة ال أن مؤكدا الواقع٬ أرض على

المأمول الوجه على إنجاحه في  .والمساهمة
 

المبادرة  :أهداف
الرحمن1 لضيوف البيئي الوعي تعزيز  .ـ
البيئية2 اإلدارة تطوير  .ـ
المختلفة3 البشرية األنشطة من المشاعر حماية في المساهمة  .ـ
الصلبة4 النفايات إدارة عبر العام المظهر تحسين  .ـ

 

عملية  :خطوات
عنصر1 بكل خاصة ضواغط في الصلبة النفايات فرز  .ـ
مخيماتهم2 داخل الحاويات على الحجاج بلغات تعريفية شعارات وضع  .ـ
الصحة3 لتطوير المستهدفة والجنسيات الفئات وفق لغات بعدة علمية استبانات إجراء ـ

 .العامة
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الخبر تفاصيل

الخبر القادمعنوان ميسان..السبت بمحافظة األول العسل مهرجان انطالق

الخبر الخبراألحد-21/07/2019-18/11/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

القادم ميسان..السبت بمحافظة األول العسل مهرجان  انطالق

 

الحارثي نيوز-شاكر  المعالي

ذي شهر من والعشرين الخامس ي ف داً وتحدي ادم الق بوع األس ان ميس بمحافظة ينطلق
دة لم تمر يس ذي وال ة بالمحافظ األول ل العس ان مهرج دة اركة4القع بمش ام 20أي

المملكة مستوى النحالين كبار من  .عارضاً
 

اع اجتم ابق س وقت في الفيفي حسن بن عبدهللا األستاذ ميسان محافظة محافظ رأس وقد
يع المواض ن م دداً ع ة لمناقش ة بالمحافظ ات االجتماع ة بقاع ياحية الس ة التنمي ة لجن

مهرجان بمشروع الخاصة األعمال بجدول واتخذ)العسل(المدرجة النحالين قدمه الذي
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المهرجان عن المتكاملة الخطة مناقشة تم وكذلك الالزمة التوصيات  .حياله
 

ن ب فيصل تاذ األس ان ميس محافظة األول العسل ان لمهرج ذي التنفي المدير أوضح وقد
ون ك ت انطلق ان ميس محافظة ي ف العسل ان مهرج رة فك أن دي الخال دي حمي بن سعيد
ي ف ل العم ة ومهن ة المملك توى مس ى عل الين النح ن م دد ع أكبر على تحتوي المحافظة
د فق ة غراب وال دم الق ذ من داد واألج اآلباء مهنة كونها ميسان محافظة في تزال ال العسل
دأ يب ان المهرج أن دي الخال وأضاف العسل ا أهله وشراب النحل ذبابها ميسان عن قيل

ه في ويُشارك الحالي الشهر من والعشرين الخامس ن20في النحالي ار كب ن م عارضاً
ص الفح اوزت تج تي ال ان المهرج ي ف ل العس ة كمي أن يرًا مش ة المملك توى مس ى عل

من ألكثر وصلت بالعسل الخبراء كبار من العسل?والتدقيق من  .طن
 

ألجود كمنتجين ميسان محافظة نحالي إبراز هو المهرجان أهداف من أن الخالدي وقال
خالل من النحل ة مهن امتهان على والشابات الشباب تحفيز وكذلك عالمياً العسل أنواع
المحافظة في للسياحة وتنشيط لهم عمل فرص وخلق بالمهرجان المقدم العلمي البرنامج

للمهرجان المصاحبة الكبرى الفعاليات خالل  .من
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الخبر تفاصيل

الخبر االلمعيعنوان للتسويق:النحال فرصة والمهرجانات بجودته يتميز الجبلي العسل

الخبر الخبراألحد-21/07/2019-18/11/1440تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2199العددالكاتب 1تكرار

االلمعي فرصة:النحال والمهرجانات بجودته يتميز الجبلي العسل
 للتسويق

 

 

 متابعات-اخبار

او ال الجب ن م تخرج يس ي الجبل ل العس ان ي االلمع ور منص د احم ال النح ح اوض
النحل.الكهوف أو القزم ب المسمى النحل او البلدي النحل من وهو الجبلية المغارات او

المهاجر او  االندنوسي

 
ه عن يبحث من وهناك الممتازة االعسال من يعتبر العسل عسل.وهذا ه ان ان ولالطمئن
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الغش من النحل..خالي ة مهن ي ف ل يعم ذي وال االلمعي النحال وقال سعره في ويبالغ
من األشجار??اكثر باغصان د يتواج له عس االندنوسي أو القزم النحل عسل ان عام

واشار والوزن األحجام مختلف اسطواني شكل على وهو حالياً بالمهرجان عرضه ويتم
لعرض فرصة وهي ة المملك اء انح ع جمي ي ف دي البل ل للعس تسوق ات المهرجان ى ال
اح نج ت اثبت ة بالباح الين النح ة جمعي ان ا كم ة المملك توى مس ى عل العسل انواع اجود
ه ان ال وق نوياً س ه تنظم ذي وال دولي ال العسل مهرجان خالل من الوطني المنتج تسويق

والفعاليات المهرجانات من العديد في شارك وان  سبق
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الخبر تفاصيل

الخبر بالرياضعنوان والزراعة والمياه البيئة وزارة في خدماتها تقدم المتنقلة المدنية األحوال وحدة

الخبر الخبراألحد-21/07/2019-18/11/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

والمياه البيئة وزارة في خدماتها تقدم المتنقلة المدنية األحوال وحدة
بالرياض  والزراعة

 

 
 واس-الرياض

ر مق ي ف ال للرج دماتها خ ديم تق اض الري ة بمنطق ة المدني لألحوال ة المتنقل دة الوح تنفذ
ة المدني وال لألح الداخلية وزارة وكالة تنفيذ إطار ضمن والزراعة والمياه البيئة وزارة

إليك"لمبادرة ة"نأتي أربع دى م والخاصة٬على الحكومية الجهات لخدمة المخصصة
األحد غٍد يوم من ابتداًء  .أيام

 
ة الهوي ة بطاق كإصدار دني الم السجل دمات خ ارة الزي الل خ ة المتنقل دات الوح دم وتق
اة والوف والطالق الزواج واقعات تسجيل إلى إضافة وتجديدهما٬ األسرة وسجل الوطنية

البيانات شريحة طباعة عن فضالً المهنة٬  ".البرنت"وتعديل

 
ى عل د والجه ت الوق اختصار ي ف تساهم المدنية األحوال في المتنقلة الخدمات أن يذكر
أو ة المتنقل دات بالوح سواء تواجدهم٬ اكن أم ي ف بخدمتهم قيامها خالل من المواطنين٬

المتنقلة  .الحقائب
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الخبر تفاصيل

الخبر الباحة153عنوان مياه لمشاريع مليونا

الخبر الخبراألحد-21/07/2019-18/11/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد19321العددالكاتب 1تكرار

الباحة153 مياه لمشاريع  مليونا
 
 

 okaz_online@)الباحة(»عكاظ«

رف والص اه المي بكات ش اريع مش ن م ة حزم ة٬ الباح ة بمنطق اه المي ة مديري ت أطلق
على تزيد بتكلفة المنطقة٬ محافظات من عدد في لایر153الصحي  .مليون

 
الصرف مشروع لتنفيذ جار العمل أن جاليه٬ بن أحمد المديرية باسم المتحدث وأوضح

ة بقيم واة المخ ة بمحافظ حي ة61الص لمحافظ اه مي ال إيص روع ومش لایر٬ ون ملي
بقيمة المشروع30الحجرة دم ويخ لایر٬ ون شبكات18900ملي أطوال ب تفيدا٬ مس

ة162بلغت بتكلف ق العقي محافظة ي ف اه مي مشروع إلى إضافة لایر22كم٬ مليون
دم شبكات5950ويخ أطوال ب تفيدا٬ً رى114مس الق لمحافظة اه مي روع ومش م٬ ك
ويخدم40بقيمة لایر٬ بلغت34462مليون شبكات وبأطوال  .كم245مستفيدا٬ً
 

ضمن دة المعتم ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة مشاريع ضمن تأتي المشاريع أن يذكر
ني الوط ول التح امج اه2020برن للمي ة الوطني تراتيجية واالس منة٬2030 المتض ٬

وخدمات اً آمن داداً إم ر ويوف ة البيئ يصون بما عليها والمحافظة المائية الموارد استدامة
والكفاءة الجودة  .عالية
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الخبر تفاصيل

الخبر ويؤكدعنوان الشرقية أمير يشكر البيئة:الحسيني وتنمية لصون المجتمع دور لتفعيل بيد يداً نعمل

الخبر الخبراألحد-21/07/2019-18/11/1440تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد18654العددالكاتب 1تكرار

ويؤكد الشرقية أمير يشكر دور:الحسيني لتفعيل بيد يداً نعمل
البيئة وتنمية لصون  المجتمع

 

م تكريمه خالل نايف بن سعود الحسيني.األمير  خالد
 

الحسيني-األحساء   محمد

شكره الحسيني سعد بن خالد المهندس األحساء بحافظة والبيئة الزراعة مكتب مدير قدم
ى عل عبدالعزيز بن نايف بن سعود األمير الشرقية المنطقة أمير الملكي السمو لصاحب

ام لع ة البيئ بوع أس ات فعالي ي ف اركين المش ريم تك ل حف ي ف ة الكريم هـ1440دعوته
دم ق ا كم ة٬ البيئ ى عل اظ الحف في هللا أيدها الرشيدة قيادتنا واهتمام عناية من يأتي والذي
ه دعم ى عل عود س آل وي جل ن ب در ب ير األم اء األحس افظ مح مو الس احب لص كره ش
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بمحافظة البيئة أسبوع فعاليات ونجاح تحقيق في اإليجابي األثر له كان والذي ومتابعته
 .األحساء

 

ك المل الشريفين الحرمين خادم مقام من المقدم الكبير والدعم الرعاية أن الحسيني وأكد
لمان س ن ب د محم ير األم ي الملك مو الس احب ص د العه ي وول دالعزيز عب ن ب لمان س

هللا« وارد»حفظهم الم بسالمة ام واالهتم ة البيئ ى عل المحافظة أنه ش ن م ا م ل ك ي ف
ز وتعزي ا عليه والمحافظة ة البيئ يصون ما لكل ودعمها المملكة اهتمام يعكس الطبيعية

وتنميتها حمايتها إلى تؤدي التي المفاهيم  .جميع
 

ومعالجة:وقال ئي البي ل العم دم يخ ا م كل تقديم هو مسؤلياتنا نحو وواجبنا طموحنا إن
ة رؤي داف أه ق ويحق زز يع ا وبم تدامة٬ المس ة التنمي ى عل ر تؤث التي البيئية المشكالت

ادرات2030المملكة المب خالل من أنواعه بكافة البيئي التلوث من الحد في المتمثلة
ع ومن تدامة االس ي ف ير كب دور ا له تي وال والزراعة والمياه البيئة وزراة وضعتها التي

البيئي  .التدهور
 

ة:وأضاف البيئ ة وتنمي صون أجل ن م ع الجمي دور ل وتفعي م لتعظي د بي يداً نعمل إننا
شرائح ة كاف لدى الجيدة البيئية والسلوكيات الخبرات تبادل وتعزيز البيئي الوعي ورفع
والعالمية المحلية الجهات كافة مع لنصل والعالمية٬ الوطنية المقاييس وبأفضل المجتمع

البيئية الخدمات من عاٍل مستوى ذات بيئة  .إلى
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لتاريخ الصحفي 18/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لایرعنوان بملياري للمياه مشاريع

الخبر الخبراألحد-21/07/2019-18/11/1440تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد19321العددالكاتب 1تكرار

للحجاج خدمة الخاص القطاع مع الشراكة  باكورة

لایر بملياري للمياه  مشاريع

 
 

غزاوي العزيز  abdulaziz@)جدة(عبد

عيبة الش شركة مشروع عن ة٬ الوطني اه المي شركة اريع مش عن ديث ح ر تقري كشف
ي ف اه المي ة لتنمي ة عيبة«الثاني اريع»الش مش اكورة كب ر٬ األحم ر البح احل س ى عل

الخاص القطاع مع بالتعاون  .الشركة
 

ة إنتاجي ة بطاق العكسي التناضح ة بتقني المشروع ل في250ويعم مكعب تر م ف أل
ي ف تنفيذاً المشاريع أسرع أحد ويعد المكرمة٬ مكة بمنطقة المياه تعزيز في تسهم اليوم٬

ي ف ذه تنفي م ت إذ الم٬ ة21الع بقيم هرا عوديا٬)1.175.977.696(ش س اال ري
ت بلغ ي محل وى محت بة نس ق تويات%58وحق ومس اء٬ اإلنش اليف تك الي إجم ن م
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سعودية ٍد بأي ل بالكام غيله تش وبدئ الطاقة٬ استهالك مجال في ي%100منخفضة ف
الماضي27  .مايو
 

اه المي ل لنق خط مشروع المالحة اه المي ة لتحلي ة العام ة المؤسس ذت نف آخر٬ جانب من
عة بس الة ة577المح المكرم ة مك ى إل عيبة الش ة محط ن م اً يومي ب مكع تر م ف أل

ات خزان ى إل ل النق ام نظ ة ترقي ع م ة٬ المقدس اعر زة«والمش اعفة»قوي ومض دة٬ بج
إلى تتجاوز620السعة تكلفة بإجمالي يومياً مكعب متر ى875ألف إل لایر٬ ون ملي

بسعة التبخير بتقنية بالشعيبة تحلية وحدة مشروع ا91.2ًجانب يومي مكعب متر ألف
لایر465بتكلفة  .مليون

 
بسعة تراتيجية اإلس ات الخزان مشروع ة الوطني المياه شركة تنفذ متصل٬ صعيد وعلى

الجديدة560 المكرمة بمكة المائي الخزن مشاريع وتبلغ مكعب٬ متر خزانات4ألف
إجمالية بسعة الشهداء خزان560بمنطقة كل سعة مكعب٬ متر ر140ألف مت ألف
تجاوزت مالية بتكلفة ي182مكعب٬ ف اه المي ى عل ب الطل ة مواكب بهدف لایر٬ مليون

الحرام  .المسجد
 

ا منه تفيد يس ة المقدس مة العاص ي ف اه المي بكات لش اريع مش ة مة87.400٬وثم نس
تتجاوز ي126بتكلفة ف بكات الش بر ع اه المي خدمت ة تغطي بة نس لزيادة لایر٬ مليون

ويخدم المكرمة٬ مكة المكرمة3مدينة بمكة ريش(أحياء ق اء وبطح النسيم٬ )العوالي٬
ت بلغ بكات ش أطوال ب ذت ونف دم٬150 وتخ ترا٬ م و ك4600كيل تل ي ف ار عق

 .األحياء
 

ا منه تفيد فيس ة٬ المقدس العاصمة ي ف الصحي الصرف شبكات مشاريع ألف267أما
تتجاوز بتكلفة الصحي309نسمة٬ الصرف خدمات تغطية زيادة بهدف لایر٬ ماليين

وتخدم المكرمة٬ مكة في الشبكات اء(أحياء4عبر وبطح الشرائع٬ الشوقية٬ العوالي٬
تبلغ)قريش بأطوال طولي٬4.12 متر  .كيلو
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لتاريخ الصحفي 18/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الحج500عنوان في الغذائي األمن لتحقيق دقيق كيس ألف

الخبر الخبراألحد-21/07/2019-18/11/1440تاريخ للحبوبتصنيف العامة المؤسسة أخبار

الرصد19321العددالكاتب 1تكرار

الحج500 في الغذائي األمن لتحقيق دقيق كيس  ألف
 

 
 

 okaz_economy@)جدة(»عكاظ«

بنسبة جدة فرع في للدقيق اإلنتاجية الطاقة رفع األولى المطاحن شركة ة%20أعلنت لمواكب
من ألكثر مخزونها زيادة وكشفت الحج٬ موسم تحقيق500احتياجات بهدف متنوع كيس ألف

ات احتياج ة بتلبي ل الكام ا التزامه دة مؤك عودية٬ الس وق الس ي ف تراتيجي اإلس ذائي الغ ن األم
األسعار استقرار على الحفاظ مع العالمية٬ الجودة معايير أعلى وفق  .الحجاج٬

 
اج اإلنت ادة زي بغرض دقيق ال مطاحن اءة كف رفع أبابطين عبدهللا المهندس التنفيذي الرئيس وأكد

وقال الدقيق٬ جودة األسواق«:وتحسين في ضخها يمكن المستودعات في عالية أرصدة تتوافر
الحج موسم خالل وقت أي إلى»في تصل جدة رع ف ي ف المخصصة ات الكمي أن ى إل ت ولف ٬

تفيدون200 والمس الء العم عدد غ يبل ث حي أسبوعيا٬ً س كي ف ا2334أل رفعه م يت ال٬ عمي
بنسبة الحج موسم أسبوعيًا240لتصبح%20خالل دقيق كيس  .ألف
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يناير في أنشئت التي األولى المطاحن شركة أن إلى تخصيص2017ولفت برنامج إطار في

ي ف غيلية تش ات عملي ا له وب٬ للحب ة العام ي4المؤسسة ه روع وك٬«:ف وتب يم٬ والقص جدة٬
ى»واألحساء إل ح للقم ة التخزيني السعة وتصل السعة٬210 ادة لزي خطة اك وهن طن٬ آالف
لـ منتجات10التخزينية من ددة متع أنواعا المطاحن دم وتق وك٬ تب رع لف القمح ن م طن آالف

اإلنتاجية طاقتها وتبلغ القمح٬ ومشتقات واألعالف و1.200الدقيق سنويا٬ ق دقي طن ون ملي
سنويا270ً األعالف من طن  .ألف
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لتاريخ الصحفي 18/11/1440الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الصهاليلعنوان أخرى..جبال قصة وللمرضى باألمطار والسقيا مفقودة طرقات

الخبر الخبراألحد-21/07/2019-18/11/1440تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد2955العددالكاتب 1تكرار

الصهاليل أخرى..جبال قصة وللمرضى باألمطار والسقيا مفقودة  طرقات

ناقشت?وفاة الالتي الكهف نساء واحدة..حالتهن"سبق"من  وبقيت

 

المواسي  جازان-محمد

ا عمره اة معان ز تتمرك وقراها؛ الصهاليل جبال وتحديًدا هروب٬ محافظة قمم أعلى في
ة بالموافق توجت اك٬ هن رى والق ل الجب ك ذل كان س يعيشها األقل٬ على الزمن من حقبة
ى حت ذ ينف م ل الحل ك ذل أن إال هروب٬ بمحافظة الصهاليل يربط طريق مشروع على

 .اآلن
 

رصدت هروب؛ محافظة شرق الواقعة الصهاليل جبال قمم على لها جولة "سبق"وفي
ات طرق ي ف ترات م و الكيل عشرات يقطعون المئات٬ وهم واألودية الجبل سكان معاناة
ى إل ة األودي من يعبروا حتى ساعات ويمضون الوعورة٬ شديدة وصخرية معبدة ليست
يقطع الذي المطر هطول عند معاناتهم وتزداد هروب٬ محافظة باتجاه الصهاليل ضيعة
ات الطرق ح لفت م له خاصة دة مع وضعت د ق ل النق وزارة أن إال دوري٬ بشكل طرقهم

األمطار جراء الصخور تساقط  .عند
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لسقي اة المعان ّق بأش ويمرون الماء٬ عن بحًثا البالغ العناء الصهاليل جبال سكان ويتكبد
احنات للش ن يمك دة معب رق ط ا به د توج ال تي ال ة٬ المرتفع الهم جب ي ف ن الب زارع م
أل ليم المطر ل يهط تى ح اف جف ي ف كان الس ويظل ا٬ إليه ل تص أن اه المي هاريج وص
ن الب زارع م قوا ويس ا به وا لينتفع األمطار؛ مياه على رئيس بشكل تعتمد التي خزاناتهم

 .منها
 

اه المي ي ف تنحصر هروب محافظة ي ف الصهاليل ضيعة ال جب سكان اة معان تكن ولم
أعلى في الضيعة سكان يمر حيث م"الجبل"والطرق؛ تنقله د عن رة وم صعبة بأوقات

جبال في الطبابة مركز وضع قرار تنفيذ يتم ولم األمراض٬ ضد أطفالهم تحصين ألجل
ل التنق د عن مرضاهم ع م ق الطري ويالت يذوقون الصهاليل أهالي يزال وما الصهاليل٬

المجاورة المستوصفات  .إلى
 

وب"سبق"ورصدت جن ة الجميل ات الغاب ن م دة واح د تع تي ال الصهاليل جبال غابات
بينما صغيرة٬ أشجار كأنها بعيد من الناس ويشاهدها الجبال طول على وتمتد السعودية٬

بغالبها الجبال تغطي معمرة وبعضها كبيرة  .هي
 

السكان وجهة:ويقول وهي واألمطار٬ الربيع موسم في خالبة بطبيعة تتميز جبالهم إن
ى إل باإلضافة ام٬ االهتم ن م د بع نصيبها ل تن لم ولكنها الكثير٬ غيرها تضاهي سياحية
ل قب عصور من ا أنه د يعتق ور قب ا وتجاوره ا٬ تاريخه يعرف ال تي ال ة األثري وت البي

المشقة زمن في ذاته بحد أعجوبة الجبال رأس في وجودها كان والتي  .اإلسالم٬
 

رافق الذي الصهلولي٬ قاسم سلمان المواطن األوضاع"سبق"وقال لرصد ل التنق ي ف
الجبل وعود:في تصلنا م ل الصهاليل٬ جبال في الخدمات انعدام من المعاناة أشد نعاني

نقطة حتى أو المستوصفات تصلنا م ول الطرق٬ ن م بغيرها جبالنا ستشّق التي الطرق
الصهاليل٬ أعلى في بسببالطبابة ذا ه وكل اإلطالق؛ على مياه خدمات لدينا توجد ولم

رق٬ اوزواالط تج ا ا15"وأوالدن ة"عاًم إمكاني دينا ل ت فليس م للتعلي دخلوا ي أن ل قب
بمبلغ حسابنا على االجتماعي???لنقلهم الضمان إال دخل لدينا ونحن للواحد٬  .لایر

 
اف ذي:وأض ال ار المس ديل بتع ات مطالب ا إنم ق٬ الطري ى عل ات اعتراض د توج ال

ة إزال د بع ق الطري دة فائ ا فم نرفضه؛ ا م و وه ا٬ فوقه ن م اء وج وت البي كل استهدف
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ة٬ واألودي بهروب ويصلنا ضرر بال يخدمنا بطريق المسار بتعديل نطالب ولكن بيوتنا٬
طويالً انتظرنا  .وقد

 
رح مف لمان س واطن الم ال الطرق:وق ا وأم اء٬ كهرب لك س إال الخدمات ن م يصلنا م ل

أن م ونعل تقصر٬ ن ول تقصر م ل ة المملك ة وحكوم بعد٬ تصلنا لم كلها والطبابة والمياه
ي ف أو الصهاليل٬ ضيعة ي ف ا إلين تصل حتى ا لعبوره مناسبة لطرق بحاجة الخدمات

األودية  .قرى
 

ي"سبق"وكانت حوال ل قب سابقة تقارير في الصهاليل جبال غطت ا?قد وم نوات٬ س
ن حالته ناقشت اللواتي الكهف نساء من خمس وتوفيت مستمرة٬ المواطنين معاناة تزال
أجلهن لقين حتى مشكالتهن تحل لم وجميعهن واحدة٬ وبقيت والفقر٬ الهوية فقدان  .من
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