مشروع التأهيل البيئي
رحـلـة الـتـغـيـيـر..

مشروع التأهيل البيئي

رحـلـة الـتـغـيـيـر..

املحتويات
التكوين اجلغرايف لوادي حنيفة

مشروع التأهيل البيئي

6

تدهور الوادي

10

وقف التدهور

12

املخطط ال�شامل لوادي حنيفة

14

م�شروع الت�أهيل البيئي

16

نظام املعاجلة احليوية

20

تن�سيق اخلدمات واملرافق العامة

24

اجلوائز

33

الأعمال امل�ستقبلية

34

الإدارة والت�شغيل وال�صيانة

38

رحـلـة الـتـغـيـيـر..

احلي�سية
طر

شرقي

ا

لدائر

ي ال�

ص

الدا

ئ
ري ا

يل

ط

خ
ري�

يا
ل�شما

ريق املل

ط

ريق

ا

لدائر

ك خالد

يق ال

دمام

طري

ق مكة

جلن

وبي

ط

ر
يق امل

طري
ق دي
راب

طري

قا

ط

ريق ا

حلاير

خلرج

لك
فهد

وادي حلا

التكوين اجلغرايف لوادي حنيفة
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مشروع التأهيل البيئي

منذ الع�صور الغابرة كان وادي حنيفة موئال للح�ضارات املتعاقبة على ا�ستيطانه،
نظر ًا لوفرة موارده الطبيعية من املياه ،واحلياة الفطرية والرتبة الغنية ،التي �شكلت يف
جمملها بيئة منا�سبة للن�شاط الزراعي والرعوي.

ينحدر وادي حنيفة من �أعايل احلي�سية �شما ًال خمرتق ًا مدينة الريا�ض حتى جنوب �شرق
احلاير بطول ( )120كم ،وي�صب بعد ذلك يف فيايف ال�سهباء جنوب ًا ،ويرتواح عر�ضه
بني ( )100و ( )1000مرت ،وعمقه بني (� )10أمتار و ( )100مرت.

كما �شكل موقع الوادي و�سط اجلزيرة العربية ممرا مهما لطرق التجارة –�آنذاك–
التي ربطت بالد الرافدين بجنوب اجلزيرة واحلجاز ،وربطت �أقاليم �شمال جزيرة
العرب بجنوبها ،لذلك �شكل الوادي ملتقى ملختلف �أمناط احل�ضارة الب�شرية.

و ُتـق ّـ�سم طـبوغرافـية الـوادي �إلـى خـم�سـة مكـ ّونـات �أ�سـا�سـية هـي (بطـن الـوادي)،
و(ال�سـهـل الفـيـ�ضـي) ،و(الـمـ�صاطــب الـر�سوبـية الأفـقـية) ،و(اجلـروف) ،و(الأوديـة
وال�شعاب الرافدة له).
رحـلـة الـتـغـيـيـر..
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ميثل الوادي م�صرف ًا طبيعي ًا ملياه ال�سيول والأمطار حلوايل ( 4000كم )2من املناطق
املفتوحة املحيطة به ،حيث ت�صب فيه روافد طبيعية تزيد عن ( )40وادي ًا ،من �أ�شهرها:
الأبيطح ،والأوحري�ش ،والعمارية ،و�صفار ،ووبري ،ومهدية ،ولنب ،ومنار ،والأي�سن،
والبطحاء.
متتاز الأودية الفرعية املغذية لوادي حنيفة ،املنحدرة من جبال طويق غرب ًا بوفرة
نباتاتها الربية ،وغنائها باحلياة الفطرية.
وقد قامت على �ضفاف وادي حنيفة منذ القدم مراكز �سكانية كانت تعتمد على املوارد
الطبيعية املتوفرة فيه .وما يزال الوادي يحتوي على معظم ما تبقى من مظاهر البيئة
التقليدية يف املنطقة املتمثلة يف القرى والب�ساتني واملزارع.
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تدهور الوادي
ظل الوادي حمافظا على توازنه البيئي بني قدراته التعوي�ضية والأن�شطة الب�شرية التي
�أ�ستوطنته حتى بداية الت�سعينات الهجرية من القرن املا�ضي حيث بد�أ تدهور الوادي
نتيجة للتطور العمراين الكبري ملدينة الريا�ض وت�أثريه على �أجزاء كبرية من الوادي دون
مراعاة طبيعة الوادي ومتطلباته البيئية حيث بد�أت �أن�شطة نقل الرتبة من بطن الوادي
كما �أنت�شرت الك�سارات والأن�شطة ال�صناعية.

و�أدى ذلك �إىل �إختالل التوازن البيئي للوادي فتعر�ضت طبوغرافيته وتكويناته الطبيعية
لتغيرّ كبري �أدى �إىل تدهور بناء الرتبة وت�آكل حواف الوادي الطبيعية وتك ّون احلفر
والأخاديد.
كما �أ�صبحت �أجزاء كبرية من الوادي مكب ًا للنفايات مبختلف �أنواعها وخملفات البناء
والأن�شطة ال�صناعية.
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وقف التدهور
يف �ضوء ذلك ونظر ًا لتعدد اجلهات امل�س�ؤولة عن الوادي ،فقد قررت الهيئة العليا لتطوير
مدينة الريا�ض يف اجتماعها الثالث لعام 1408هـ اعتبار الوادي منطقة حممية بيئي ًا
ومنطقة تطوير خا�صة حتت �إ�شرافها يف م�سعى ملعاجلة الو�ضع املتدهور فيه.
كما �أقرت الهيئة العليا يف اجتماعها الثاين لعام 1415هـ َّ
خطة �شاملة لإعادة ت�أهيل الوادي
وروافده ترتكز على عدد من ال�سيا�سات وال َتّنظيمات والإجراءات والأعمال الهادفة �إىل
وقف ال َتّدهور البيئي للوادي من خالل معاجلة و�ضع اال�ستخدامات والأن�شطة الب�شرية
املُخ َّلة بالبيئة ،ومن �أبرز هذه الإجراءات:

نقل الك�سارات و�أعمال نقل الرتبة من منطقة الوادي �إىل مناطق �أخرى خارج املدينة،
ونقل ُمعظم الأن�شطة ال�صناعية القائمة فـي الوادي �إىل خارجه ،واحلد من �إن�شاء
خطوط جديدة للمرافق العامة العابرة للوادي ،والتقومي الدائم مل�ؤ�شراته البيئية و�إعداد
ال�ضوابط املنظمة للأن�شطة املختلفة فيه.
عدت لذلك
ال�سيول للوادي الرئي�سي والأودية الرافدة له ،وقد �أُ َّ
كما مت حتديد جمرى ّ
خمططات م�ساحية ِّ
ال�سيول وبطون الأودية ،وكذلك �ضوابط
تو�ضح عر�ض جماري ّ
التجزئة للحيازات الواقعة فـي منطقة الوادي ،بالإ�ضافة �إىل مناذج لت�صاميم بناء
الأ�سوار ُمن�سجمة مع بيئة الوادي ومع �أمناط البناء التقليدي فـي املنطقة.
12
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املخطط ال�شامل لوادي حنيفة
�أعدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض يف عام 1423هـ املخطط ال�شامل
لتطوير وادي حنيفة ليكون مرجعية تخطيطية تنظيمية �شاملة تهدف �إىل �ضبط
جميع الأن�شطة الب�شرية القائمة وامل�ستقبلية يف الوادي وفق االعتبارات البيئية التي
تخدم بيئة الوادي الطبيعية وتزيل عنها الأ�ضرار ولتوظيف الفر�ص والإمكانات
التي ي�شتمل عليها الوادي.
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ويت�ض ّمن املخطط ال�شامل ً
خطة لإدارة م�صادر املياه يف الوادي وخمطط ت�صنيف
بيئي وخمطط ال�ستعماالت الأرا�ضي وخطة تنفيذية ت�شتمل على برامج و�ضوابط
التاهيل والتطوير والإدارة املقرتحة يف الوادي وم�شاريع لإعادة ت�أهيل الوادي للقيام
بدوره الطبيعي و�إعادة التوازن البيئي ملحيطه واال�ستفادة من مقوماته وموارده
الطبيعية وتهيئة مرافقه الرتويحية لال�ستثمار.

رحـلـة الـتـغـيـيـر..
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م�شروع الت�أهيل البيئي
ُيعترب م�شروع الت�أهيل البيئي لوادي حنيفة الأ�سا�س الذي �ستُبنى عليه الح ًقا بـقية
م�شاريع التطوير امل�ستقبلية .ويجري تنفيذ امل�شروع يف املنطقة الواقعة من �شمال طريق
العمارية حتى بلدة احلاير جنوب ًا بطول ( )80كم .ويهدف امل�شروع �إىل �إعادة وادي
حنيفة �إىل و�ضعه الطبيعي كم�صرف ملياه الأمطار وال�سيول ،وبيئة طبيعية خالية من
امللوثات واملعوقات� ،إ�ضافة �إىل توظيف الوادي بعد ت�أهيله ليكون �أحد املناطق املفتوحة
املتاحة ل�سكان املدينة واملالئمة للتنزه اخللوي من خالل �إ�ضافة املتنزهات وممرات
امل�شاة والطرق املالئمة واخلدمات امل�ساندة.
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• التنظيف و�إزالة املخلفات:
ت�ضمنت �أعمال التنظيف �إزالة جميع النفايات ال�صناعية والطبية وخملفات
البناء على طول جمرى الوادي ،وتبلغ م�ساحة ما مت تنظيفه حوايل ع�شرة ماليني
مرت مربع ،حيث مت �إزالة حوايل ن�صف مليون مرت مكعب من النفايات وخملفات
البناء.

• تهذيب جمرى ال�سيل:

• قناة املياه الدائمة:

�أُن�شئت قناة املياه دائمة اجلريان بطول ( )57كيلومرت ًا متتد من منطقة عرقة
�شما ًال �إىل بحريات احلائر جنوب ًا ،تقوم بت�صريف املياه الدائمة يف الوادي� ،إ�ضافة
�إىل كونها جز ًءا من املعاجلة احليوية للمياه حيث ُبطنت القناة بالأحجار الطبيعية
لتنا�سـب منـو الكائـنات الدقـيقـة ،كـما تـمر الـقناة عـرب تكويـنات �صخـرية تـعمل
كـهدارات طبيعـية.

جرى تهذيب بطن الوادي و�إعادة من�سوبه �إىل و�ضعه الطبيعي وذلك من خالل ردم
احلفر وامل�ستنقعات ،و�إزالة الردميات واملخلفات الرتابية ،وتو�سعة جمرى ال�سيل يف
بع�ض �أجزاء الوادي ،وتدعيمها بالتكوينات ال�صخرية يف اجلزء الواقع بني الدرعية
وحي امل�صانع.
ونتج عن هذه الأعمال حفر كميات من الرتبة من بطن الوادي ب�أحجام و�صلت
�إىل ( )2.5مليون مرت ًا مكعب ًا مت ا�ستخدامها فـي ردم احلفر املوجودة فـي الوادي
وتدعيم جماري ال�سيول والطرق واجل�سور املعر�ضة لأخطار الفي�ضان.
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نظام املعاجلة احليوية
يعتمد م�شروع الت�أهيل البيئي على مبد�أ املعاجلة احليوية يف تنقية املياه الدائمة يف
الوادي با�ستخدام الكائنات املجهرية الدقيقة التي تتغذى على املواد الع�ضوية العالقة
يف املياه ،وحتويلها �إىل مواد غري �ضارة ،وذلك بتوفري �أف�ضل الظروف البيئية (احلرارة
والأوك�سجني والإ�ضاءة) لهذه الكائنات .وتتم معاجلة املياه يف الوادي على عدة م�ستويات
كما يلي:
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�أو ًال:

ُبطنت قنوات املياه الدائمة ب�أحجار متدرجة لزيادة الأ�سطح املتاحة للكائنات
املجهرية الدقيقة لاللت�صاق بها وذلك بهدف زيادة عددها وامل�ساعدة على
التخل�ص من امللوثات.

ثانياً:

�أُقيمت هدارات طبيعية يف قناة املياه الدائمة ،وهي تكوينات �صخرية على
�شكل �أحوا�ض مفتوحة خمتلفة املنا�سيب يف جمرى القناة تبد�أ بتدرجات
�صخرية يف جمرى املياه ت�ؤدي �إىل حو�ض مائي مفتوح وعميق ن�سبي ًا و�أعر�ض
من القناةُ ،زرعت فيه �أهداب بال�ستيكية ت�شكل م�ساحات لكميات هائلة من
الأحياء املجهرية الدقيقة .وتقوم هذه التدرجات ال�صخرية بزيادة جريان
املياه ،وبالتايل زيادة ن�سبة الأك�سجني الذائب فيها للم�ساعدة على بقاء
الأحياء املجهرية وكفاءتها ،وعندما ت�صل املياه �إىل احلو�ض املت�سع تتعر�ض
لكميات هائلة من البكرتيا تتغذى على امللوثات يف املياه .وقد مت تنفيذ ()38
ه ّدارة على طول القناة.

رحـلـة الـتـغـيـيـر..

21

ثالثاً:

ُنفذت حمطة املعاجلة احليوية يف بطن الوادي مبنطقة عتيقه مبحاذاة طريق
امللك فهد قبل التقائه بالطريق الدائري اجلنوبي ،ت�صب فيها جميع املياه
ال�سطحية امل�صروفة من املدينة.
واملحطة عبارة عن تكوين �إن�شائي من اخلر�سانة امل�سلحة املت�صلة بقناة املياه
الدائمة ،وت�شتمل على قناة و�سطية تغذي ثالث جمموعات متتالية من اخلاليا
احليوية (نظام �أحوا�ض) م�سورة بجدار خارجي حلمايتها من �أخطار ال�سيول،
وتدخل املياه �إليها عرب بوابة منزلقة على مدخل املحطة عند التقائها بالقناة
ُتغلق عند الفي�ضانات من جراء مياه ال�سيول.
وت�شتمل كل جمموعة من اخلاليا على قناة و�سطية حتتوي على نظام للتهوية
حيث يتم �ضخ الهواء لزيادة ن�سبة الأك�سجني يف املاء ل�ضمان بقاء الأحياء
الدقيقة ،ثم تتوزع املياه من القناة عرب هدارات تتوزع على ( )134خلية
مبقا�سات مت�ساوية ،كما حتتوي املحطة على نافورة بارتفاع ( )20مرت ًا
لتحريك املياه وبالتايل زيادة ن�سبة الأوك�سجني فيها.

ال
طريق
الدا
ئري
اجل
نوبي
ق امللك فهد

طري
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تن�سيق اخلدمات واملرافق العامة
مت �إن�شاء ور�صف م�سار خم�ص�ص لتمديدات خطوط املرافق العامة امل�ستقبلية من مياه
حماذ لطريق الوادي لت�أمني
وكهرباء و�إت�صاالت بعر�ض (� )4أمتار وطول ( )41.2كم ٍ
�أكرب قدر ممكن من احلماية له من ال�سيول.

• الطرق
تقوم خطة احلركة املرورية يف الوادي على االقت�صار على احلركة املحلية التي
تخدم قاطني الوادي واملتنزهني فيه .وقد مت تنفيذ الطرق ب�شكل ُيقلل من ت�أثرها
عند جريان مياه الفي�ضانات وال�سيول يف الوادي ،كما حتول حواف الطرق اجلانبية
دون دخول املركبات �إىل بطن الوادي .ميتد الطريق بطول ( )42.8كم من �سد
العلب �شمال الدرعية �إىل طريق املن�صورية بعر�ض يرتاوح بني ( 6و � )9أمتار
ومواقف جانبية بعدد ( )2000موقف ،ومت �إن�شاء ( )22ج�سر ًا ومعرب ًا عند تقاطع
الطريق مع القناة ،كما ُز ّودت الطرق مبختلف العالمـات املروريـة بالإ�ضافة �إىل
خمف�ضات ال�سرعة.

• ممرات امل�شاة
عبارة عن م�سارات ترابية ومدعمة اجلوانب للم�شاة على طول الوادي ،متر عرب
�أبرز املناطق اجلميلة املتوفرة يف الوادي مثل التكوينات ال�صخرية واملناطق
امل�شجرة وقرب جماري املياه .وقد مت ت�سهيل الو�صول �إىل ممرات امل�شاة من مواقف
ال�سيارات ،وتبلغ �أطوال هذه املمرات ( )46.8كم� ،إ�ضافة �إىل ممرات مر�صوفة
بطول ( )7.4كم.

• الت�شجري
مت ت�شجري الوادي مبا يتنا�سب مع بيئته الطبيعية من خالل زراعة الأ�شجار الطبيعية
وال�شجريات والأع�شاب ال�صحراوية املنا�سبة وفق ًا لربنامج طويل الأمد لإعادة
الغطاء النباتي يف الوادي لو�ضعه الطبيعي ،وذلك من خالل زراعة حوايل ()7000
نخلة ،و (� )30.000شجرة �صحراوية ونقل ما يقارب (� )2000شجرة من الأ�شجار
ال�صحراوية� ،إ�ضافة �إىل (� )42.000شجرية عن طريق اال�ستزراع من البذور �أو
ال�شتالت اجلاهزة ،كما مت تنفيذ نظام ري يدوي ي�شمل �آبار ًا وخط ري يف الوادي
بطول ( )40كم لري الأ�شجار يف �أوقات اجلفاف.
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• مراقبة املياه

مكعب يومي ًا .وي�شتمل
تبلغ كمية املياه امل�صروفة �إىل الوادي ( )350.000م ٍرت ٍ
امل�شروع على برنامج ملراقبة نوعية وكمية املياه ال�سطحية املتدفقة عرب الوادي
امل�أخوذة من ( )40موقع ًا على طول الوادي ،تت�ضمن ر�صد كمية ونوعية املياه
اجلارية فيه من م�صادرها املختلفة� ،إ�ضافة �إىل تركيب حمطات مناخية موزعة
على طول الوادي لر�صد احلالة املناخية وتغرياتها يف الوادي وفروعه.

• �إنارة الطرق وممرات امل�شاة
�أنريت الطرق ومـمـرات الـمـ�شاة بـما يتـنا�سب مـع بيئـة وطبيعـة الـوادي مـن خـالل
تركـيـب ( )2.500عـمود �إنـارة ،و ( )600وحـدة �إنـارة للجـ�سـور ومـناطـق متـفرقـة
مـن الوادي.

• اخلدمات واملرافق العامة
وت�ضمنت تنفيذ م�صليات يف الأماكن التي التتوفر فيها م�ساجد ،وتنفيذ ()30
مبنى لدورات املياه للرجال والن�ساء موزعة على طول الوادي� ،إ�ضافة �إىل جتهيز
مواقع ملحالت البيع واخلدمات التجارية ،وحاويات للمخلفات.
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• املتنزهات
اختريت مناطق مميزة من الوادي بتكويناتها الطبيعية واختالف عنا�صرها البيئية
لت�شكل مناطق تنزه �أ�سا�سية يف الوادي.
ت�ضمنت جتهيزات هذه املواقع جل�سات عائلية ذات التكوينات الطبيعية وممرات
امل�شاه والت�شجري املكثف ،بالإ�ضافة �إىل اخلدمات امل�ساندة من دورات مياه ومواقف
لل�سيارات و�إنارة وغريها.
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تقع تلك املتنزهات يف ت�سع مواقع متفرقة يف منطقة الوادي يقع �أولها عند �سد العلب
�شمال الدرعية ،وثانيها عند �سد وادي حنيفة ،وثالثها يف م�صلى العيد يف البديعة،
ورابعها بجوار منطقة املعاجلة احليوية يف ميدان اجلزائر ،وخام�سها عند ال�سد
احلجري ،و�ساد�سها يف حي امل�صانع ،و�سابعها عند بحريات اجلزعة ،بالإ�ضافة �إىل
املناطق الواقعة عند �سد لنب و�سد منار.
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• النظام الإر�شادي للوادي
يحتوي النظام الإر�شادي يف وادي حنيفة على ( )730لوحة هدفها توجيه وتعريف
مرتاديه مبا يحتويه من معامل بيئية وطبيعية وخدمات ،وي�شمل النظام لوحات
لتوجيه احلركة املرورية ولوحات �إر�شادية للم�شاة ،ولوحات تعريفية باملواقع البيئية
والرتاثية والطبيعية.
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اجل ــوائز
لقي املخطط ال�شامل لتطوير وادي حنيفة تقدير ًا دولي ًا لدوره الرائد يف تطوير و�إدارة
م�صادر املياه ،حيث نال جائزة مركز املياه بوا�شنطن يف الواليات املتحدة الأمريكية
لعام 2003م ك�أف�ضل خطة لتطوير م�صادر املياه على م�ستوى العامل من بني  75م�شروع ًا
قدمت من  21دولة.

كما فاز امل�شروع �أي�ضا يف عام  2007باجلائزة الذهبية للمنظمة الدولية للمجتمعات
احليوية ك�أف�ضل م�شروع قدم من �ضمن  160م�شروع ًا يف جمال البيئة واحلفاظ على
م�صادر املياه.
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الأعمال امل�ستقبلية
يهدف املخطط ال�شامل لتطوير وادي حنيفة �إىل �إعادة ت�أهيل الوادي للقيام بدوره
الطبيعي و�إعادة التوازن البيئي ملحيطه واال�ستفادة من مقوماته وموارده الطبيعية
وتهيئة مرافقه الرتويحية لال�ستثمار.
وي�شمل الت�أهيل البيئي جميع مكونات الوادي الرئي�سي ،وما مت تنفيذه يف م�شروع الت�أهيل
البيئي يف الوادي الرئي�سي يمُ ثل اللبنة الأ�سا�سية لربنامج التطوير يف الوادي .و�سيتبع
ذلك ت�أهيل منطقة بحريات احلاير بالإ�ضافة �إىل الأودية الرافدة واملحميات الطبيعية
وخطة لإعادة ا�ستخدام املياه.

• بحريات احلاير
و ُتعترب امل�صب النهائي للمياه امل�صروفة يف الوادي ،ومت �إعداد خطة لت�أهيل
البحريات واملناطق املحيطة بها وجتهيزها للإ�ستثمار من ِقبل القطاع اخلا�ص مبا
ُيالئم بيئتها وطبيعته �إ�سخداماتها.

• الأودية الرافدة
نظر ًا ملا ح�صل لهذه الأودية من تدهور بيئي نتيجة ال�ستغالل م�صادرها الطبيعية
ب�شكل جائر خالل العقود املا�ضية ف�إن ذلك يتطلب ت�أهيلها واملحافظة عليها لتكون
الرافد الأ�سا�سي مل�صادر الوادي الطبيعية وفق ًا لربنامج طويل الأمد.
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• حمميات وادي حنيفة
ت�ضمن املخطط ال�شامل لتطوير وادي حنيفة �إعتبار مناطق وادي احلي�سية
و�أعايل وادي لنب وجنوب احلاير مناطق حممية كونها ُتعترب �أ�سا�س ًا ورافد ًا للحياة
الفطرية احليوانية والنباتية يف الوادي ،ومت الت�أكيد على منع متليك �أو �إعطاء حق
الإخت�صا�ص على �أية �أرا�ض تقع �ضمن حدود هذه املحميات ،وكذلك منع تو�سيع �أو
تغيري الأن�شطة القائمة حالي ًا داخلها �إال مبوافقة الهيئة العليا.

محمية الحيسية

محمية لبن

• �إعادة ا�ستخدام املياه
محمية الحاير
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وفق ًا ملا ورد يف املخطط اال�سرتاتيجي ال�شامل ملدينة الريا�ض ،وملا ت�ضمنه املخطط
ال�شامل لتطوير وادي حنيفة يف خطة �إدارة م�صادر املياه يف الوادي ،ونظر ًا
لرغبة العديد من اجلهات يف اال�ستفادة من املياه املعاجلة يف الأغرا�ض الزراعية
وال�صناعية ،مت �إعداد ت�صور ملخطط �شامل لإعادة ا�ستخدام املياه ،وحتديد
االحتياجات احل�ضرية والزراعية وال�صناعية من مياه الري ،وبالتايل حتقيق
اال�ستفادة الكاملة من مياه ال�صرف املعاجلة حالي ًا وم�ستقب ًال.
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الإدارة والت�شغيل وال�صيانة
ا�شتمل املخطط ال�شامل على �ضرورة تكوين �إدارة لوادي حنيفة يكون من �أبرز مهامها
تفعيل �آليات املراقبة يف الوادي ،وتطبيق ال�ضوابط البيئية يف برامج التطوير املتنوعة
وال�ضوابط وال�سيا�سات اخلا�صة با�ستعماالت الأرا�ضي واملرافق العامة ،ومتابعة تطبيق
خطة �إدارة املياه يف الوادي� ،إ�ضافة �إىل مراقبة املحميات الطبيعية ،وجذب اال�ستثمارات
يف جماالت �إعادة ا�ستخدام املياه واملجاالت الزراعية وال�سياحية والرتويحية.

وباكتمال م�شروع الت�أهيل،
يعود الوادي �إىل و�ضعه الطبيعي ،بيئة غنية متجددة ،وم�صرفاً للمياه ،ومتنزهاً رئي�سياً ملدينة الريا�ض،
ويكون مهيئاً ملرحلة تطوير جديدة ،وفق منهجية من�ضبطة ،وم�شاريع حديثة يف خمتلف املجاالت
الزراعية ،وال�سياحية ،واالقت�صادية ،والثقافية .

ومت �أي�ض ًا �إعداد نطاق عمل �شامل لأعمال الت�شغيل وال�صيانة والنظافة لكامل عنا�صر
م�شروع الت�أهيل البيئي لوادي حنيفة.
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