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)الخميس(ليوم  

هـ 1441شوال  12 

م 2020يونيو  04 

الى  من  الموضوع 
المحلية _ _ المستجدات  أهم
وقطاعاتها _ _ بالوزارة العالقة ذات  المقاالت
عامة 1 6 ومؤشرات  تقارير
والزراعة 7 9 المياه و البيئة وزارة عام-أخبار  

المالحة _ _ المياه لتحلية العامة المؤسسة  أخبار
البيئة 10 13 حماية و لالرصاد العامة الهيئة  أخبار
الفطرية _ _ للحياة السعودية الهيئة  أخبار
الوطنية _ _ المياه شركة  أخبار
للحبوب _ _ العامة المؤسسة  أخبار
للري _ _ العامة المؤسسة  أخبار
الزراعية _ _ التنمية صندوق  أخبار

عالمية 14 15 والزراعة-أخبار المياه و البيئة  

الردود 16 18 و  الشكاوى

 الحوادث _ _
 كاريكاتير _ _
 اإلعالنات _ _



 

لتاريخ الصحفي 12/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر أسبوع47ضبطعنوان خالل الفطرية والحياة المحميات لنظام مخالفًا

الخبر الخبرالخميس-04/06/2020-12/10/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

أسبوع47ضبط خالل الفطرية والحياة المحميات لنظام  مخالفًا

الصيد لغرض والتكشيف والرعي المتعّمد الدخول بين  تنّوعت

 

الغبيوي  الرياض-فهد

األسبوع خالل الفطرية٬ للحياة السعودية للهيئة التابعة المحمية بالمناطق الحماية قوة أفراد ضبط
متفرقين47الماضي٬ أفراد قِبل من الفطرية والحياة المحمية المناطق لنظام  .مخالفة

 

والرعي٬"الهيئة"وأوضحت ات للمحمي المتعمّد الدخول على اشتملت المضبوطة المخالفات أن
و ا٬ فيه اب يف(واالحتط اع)التكش إليق ة المعني ات للجه ات المخالف ع رف م وت يد٬ الص رض بغ

عليها المنصوص النظامية  .العقوبات
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لتاريخ الصحفي 12/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بوابات..بيشةعنوان بفتح تبالة“مطالبات وتبالة”سد الثنية مركزي قرى مزارع لتغذية

الخبر الخبرالخميس-04/06/2020-12/10/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

بوابات..بيشة بفتح تبالة“مطالبات قرى”سد مزارع لتغذية
وتبالة الثنية  مركزي

 
 

المنبهي  بيشة-سياف

ة البيئ وزارة رع ف البين مط ب٬ الترق ن م ة حال ة وتبال الثنية مركزي قرى أهالي يعيش
ك وذل بيشة محافظة غربي الواقع تبالة سد بوابات بفتح بيشة بمحافظة الزراعة والمياه

مزارعهم وسقيا اآلبار مياه لتغذية  .لحاجتهم
 

عطيان آل علي المواطن ي:وقال ف ة الزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ن م يتمنى إنه
و ل قلي ا به اء الم أصبح وادي ال ي ف ار اآلب ألن السد اه مي إطالق سرعة بيشة محافظة
ن م هللا د بع اه المي ى عل للحصول وادي ال سكان اد اعتم وأن منها٬ الماء نضب بعضها

بعد لهم يصل لم الوجيد مياه مشروع أن خصوًصا اآلبار٬  .هذه
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سدهم اه لمي اجون يحت وساكنيها تبالة مزارعي أن الشمراني مرزوق المواطن ذكر فيما
المسؤولين ب نطال فنحن ذلك ول اف٬ للجف ت قارب ار واآلب جدبت فاألرض احتياج٬ أشد

مزارعهم لسقيا بواباته بفتح السد  .عن
 

وادي د س ات بواب ق أطل ة بيش بمحافظة ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف أن ذكر ي
تصريف وتم الماضي٬ العام غرب10تبالة ع الواق د الس اه مي ن م مكعب متر ماليين

المخزون ن م تفادة واالس وادي٬ ال بطن ي ف ة الجوفي اآلبار لتغذية وذلك بيشة٬ محافظة
ن المزارعي ات مطالب ت مازال ن ولك فافه٬ ض ى عل رة المنتش ل النخي زارع م ري ي ف

المياه مخزون من آبارها خلو لقرب السد مياه فتح  .تحتاج
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الخبر تفاصيل

الخبر السياراتعنوان مواقف بتشجير والموالت المجمعات إلزام

الخبر الخبرالخميس-04/06/2020-12/10/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد18973العددالكاتب 1تكرار

السيارات مواقف بتشجير والموالت المجمعات  إلزام

 

عياف بن فيصل  األمير

الحيدر-الرياض   محمد

إلزام ب اض الري منطقة أمين عياف بن عبدالعزيز بن فيصل األمير السمو صاحب وّجه
ادة زي دف به ا٬ له ة التابع يارات الس ف مواق جير بتش ة التجاري والت والم ات المجمع

ة المملك ة رؤي تهدفات مس مع واءم يت ا بم ة٬ المدين ي ف راء الخض 2030٬المساحات
الوطني التحول  .وبرامج

ي ف سيصدر ات المركب ف مواق لتشجير د الجدي م التنظي أن إلى الرياض أمانة وأشارت
ع م واسع٬ ظل ذات أشجار استخدام على التأكيد سيتضمن أنه مبينة أسبوعين٬ غضون

مة العاص ي ف ة المناخي روف للظ بتها ومناس اه٬ للمي تهالكها اس ل تقلي اة دت.مراع وأك
دف ته تي ال ة النوعي ادرات المب ذ تنفي ي ف تراتيجي اس شريك الخاص القطاع أن األمانة

للسكان المقدمة الخدمات جودة وتحسين العاصمة٬ في الحياة بجودة االرتقاء  .إلى
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الخبر تفاصيل

الخبر تتراجععنوان الشرقية مزارع الموسم%200إنتاجية انتهاء مع

الخبر الخبرالخميس-04/06/2020-12/10/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17156العددالكاتب 1تكرار

تتراجع الشرقية مزارع الموسم%200إنتاجية انتهاء  مع

 

األصناف بعض شح في أسهم بالشرقية الزراعي الموسم السيهاتي:تصوير(انتهاء  )عبدهللا

الصفار  القطيف-جعفر

ن بي تراوح ت بة بنس رقية الش زارع م اج إنت ع ول%200-%75تراج دخ ع م
دأت ب ا فيم ايو٬ م تى وح بتمبر س شهر من د الممت الزراعي الموسم وانتهاء يونيو شهر
بوع األس ذ من ة٬ المملك اطق من ن م الزراعية المنتجات استقبال الشرقية المنطقة أسواق

بالشرقية الزراعي الموسم انتهاء فجوة لسد مكثف بشكل  .الماضي
 

بوع األس ع م ة بالمقارن ا ملحوًظ ا تراجًع جلت س عار األس ة غالبي أن املون متع ر وذك
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اء انته ع م ت تزامن تي ال رائية الش ة الحرك ع تراج ى إل ك ذل رجعين م ع«الماضي٬ من
من»التجول يرة كب ات كمي ووجود ب٬ جان ن م المبارك الفطر عيد فترة خالل الكامل

وة فج د س ي ف اهم س ذي ال ر األم رى٬ األخ ة المملك اطق من ن م ة الزراعي ات المنتج
بالشرقية الزراعي الموسم انتهاء عن الناجمة  .المعروض

 
مرزوق علي الصيفية»مستثمر«وقال للمنتوجات االستعداد بدأت المزارع غالبية إن

مام« ة-الش ن»البامي م د العدي أن ى إل ا الفًت ي٬ الحقيق ي الزراع م الموس اء انته ع م
األشهر خالل بكثافة تتواجد كانت والتي األسواق من تقريًبا اختفت الزراعية المنتجات
بشكل ة الزراعي ات المنتوج ع جمي اء اختف هد سيش ادم الق بوع األس إن مضيفًا الماضية٬
إلى بالنظر قليلة بكميات المنتجات بعض تسوق تزال ال المزارع بعض أن مبيًنا نهائي٬

الماضية  .األسابيع
 

المحفوظ عبدالحكيم الماضية»مستثمر«وأشار ام األي خالل تراجعت اإلنتاجية أن إلى
بة بنس ع تراج اطم الطم اج إنت أن مؤكًدا كبير٬ بوع%200بشكل باألس قياًسا ا تقريًب

إلى اليومي اإلنتاج وصل بحيث مقابل10الماضي٬ صندوق صندوق30آالف ألف
بة بنس ان الباذنج اج إنت انخفض ا فيم الماضي٬ األسبوع اج%75خالل اإلنت ليصل

ى ل4إل مقاب ندوق ص ة7آالف الكوس اج إنت ع تراج بة نس ت وبلغ %60آالف٬
إلى مقابل5لتصل صندوق غ8آالف بل ارد الب ل للفلف بة بالنس ر األم وكذلك 5آالف٬
مقابل صندوق8آالف  .آالف

 
مدن حسين تثمر«وذكر بوع»مس األس خالل تراجعت م الموس ة نهاي ي ف عار األس أن

الطماطم سعر انخفض حيث الماضي٬ األسبوع مع مقارنة ى»المحمي«الجاري 6إل
مقابل الخارجي»كجم6«للصندوق»الجملة«رياالت10رياالت الطماطم وسعر

مقابل4 ى8رياالت إل الباذنجان سعر وانخفض للصندوق٬ ل4رياالت مقاب االت ري
ندوق8 للص االت م5«ري ى»كج إل ع تراج ة الكوس عر وس ل٬3 مقاب االت 6ري

للصندوق االت م5«ري ى»كج إل انخفض ارد الب ل الفلف عر ل3وس مقاب االت 6ري
للصندوق  .»كجم5«رياالت
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الخبر تفاصيل

الخبر البحر"البيئة"عنوان دخول قبل قواربهم صيانة ضرورة إلى بالصيادين تهيب

الخبر الخبرالخميس-04/06/2020-12/10/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 17تكرار

صيانة"البيئة" ضرورة إلى بالصيادين تهيب
البحر دخول قبل  قواربهم

 

 
 

 :متابعات-الرياض
ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م اب أه
ي وممارس يادين بالص يري المط ي عل ن ب امر ع دس المهن رقية الش
األجواء حرارة درجة وارتفاح الصيف فصل دخول مع الصيد مهنة
الصيد ة مزاول د عن والحذر الحيطة ذ أخ ضرورة ى إل البحر ومياه
م قواربه ات لمحرك ة الالزم الصيانة ل بعم ام اإلهتم خالل من وذلك
٬ البحر عرض ي ف ا تعطله ن م اً خوف ك وذل ٬ جاهزيتها من والتأكد
ة طويل لساعات البحر عرض في بقائهم إلى هللا قدر ال يؤدي قد مما

فساده أو لجودته المنتج فقد وبالتالي العطل إصالح  .حتى
عن ناتجة ا أم ون تك األعطال بعض أن المطيري المهندس وأوضح
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الصيادين ن م البحر ادي مرت بعض من االستخدام لسوء أو اإلهمال
الهواة من السالمة,أو وإجراءات معايير اتباع ضرورة إلى مشيراً

الئحة ي ف عليها المنصوص الحدود حرس قبل من الصادرة البحرية
ات بتوجيه ذ األخ ذلك وك ة والنزه يد الص ي لمزاول المة والس ن األم

بالمنطقة السمكية الثروة قطاع  .مختصي
ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م ا دع و
ر بالتدابي تزام االل رورة وض ذر والح ة الحيط ي توخ ى إل ع الجمي

 .االحترازية
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الخبر تفاصيل

الخبر الزراعيعنوان القطاع في كورونا انتشار من للحد الصحية البروتوكوالت توضح البيئة

الخبر الخبرالخميس-04/06/2020-12/10/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2823العددالكاتب 1تكرار

القطاع في كورونا انتشار من للحد الصحية البروتوكوالت توضح البيئة
 الزراعي

 

 :الرياض–صراحة
يروس ف ار انتش من للحد الصحية بالبروتوكوالت والزراعة والمياه البيئة وزارة نوهت

الزراعي القطاع في  .كورونا
 

ط الرواب تفاصيل موضًحا يروس٬ الف تفشي من للحد بها اإللتزام ضرورة على وشددت
 :التالي

 

https://covid19awareness.sa/archives/5460 
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الخبر تفاصيل

الخبر البيئيةعنوان للمقاييس تخضع النارية لـ..الدراجات أوًال:”المواطن”واألرصاد اإلنسان حماية

الخبر الخبرالخميس-04/06/2020-12/10/1441تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد2512العددالكاتب 1تكرار

الضوضاء ومستويات المركبة انبعاثات في  تتمثل

البيئية للمقاييس تخضع النارية لـ..الدراجات ”واألرصاد
أوًال:”المواطن اإلنسان  حماية

 

 

داوود-المواطن  جدة-محمد
 

ع بموق حسابها على نشرته إنفوجرافيك عبر البيئة وحماية لألرصاد العامة الهيئة أكدت
أن موضحة ة٬ الهيئ ن م الصادرة ة البيئي للمقاييس تخضع النارية الدارجات أن تويتر٬
ش التفتي رق ف وم تق إذ الضوضاء٬ تويات ومس المركبة انبعاثات في تتمثل المقاييس هذه
ة البيئي اييس للمق ا تجاوزه ال ح ي ف ات المركب ذه ه ة بمخالف ة البيئ وحماية األرصاد في

 .المحددة
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حسين ة البيئ ة وحماي اد لألرص الرسمي دث المتح ال ق ة البيئي اييس المق ة أهمي وحول
ى إل تصريحات ي ف واطن“القحطاني ة“الم البيئ ة وحماي لألرصاد ة العام ة الهيئ إن ٬

ق تحق تي ال ة٬ البيئي ادات واإلرش ايير والمع المقاييس من منظومة وتطوير بإعداد قامت
ق وتطبي ة٬ الطبيعي ا موارده وصون البيئة٬ على والمحافظة اإلنسان٬ صحة حماية مبدأ
واالقتصادية الصحية القطاعات جميع في المستدامة٬ للتنمية الوطنية اإلستراتيجية نهج

المختلفة والتنموية والزراعية  .والصناعية
 

ة وحماي لألرصاد العامة الهيئة بالتزامات اإليفاء إلى تهدف المقاييس هذه أن إلى وأشار
لتشمل تقبل٬ المس ات واحتياج الحاضر٬ ات متطلب ولتواكب ة٬ البيئ ة حماي نحو ة٬ البيئ

والضوضاء والمياه الهواء جودة مقاييس  .جوانب
 

ة البيئ ى عل ة المحافظ ي ف اهمة المس ى إل ع الجمي ريحه تص ام خت ي ف اني القحط ا ودع
والمستقبل الحاضر في الطبيعية مواردها وصون التلوث٬ أشكال كافة من  .وحمايتها
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الخبر تفاصيل

الخبر الشعيبةعنوان محطة من بالقرب المصدر مجهول زيت تسرب

الخبر الخبرالخميس-04/06/2020-12/10/1441تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد2512العددالكاتب 1تكرار

التلوث%??إنجاز حجم  من

الشعيبة محطة من بالقرب المصدر مجهول زيت  تسرب

 

 

داوود-المواطن  جدة-محمد
 

لألرصاد ة العام ة بالهيئ ة البحري البيئية للحوادث االستجابة إدارة في المختصون باشر
وب جن عيبة الش ة محط القرب ب المصدر ول مجه ت زي تسرب عن بالًغا البيئة وحماية

السوداء(  ).مركز
 

ق فري ق طري ن ع التنظيف ات عملي ا حالًي يجري ه إن ة البيئ ة وحماي األرصاد دت وأك
بة نس ت بلغ ث حي ة الهيئ إشراف تحت عيبة٬ بالش اء الكهرب شركة ن م الثلوث مكافحة

التلوث%??اإلنجاز حجم  .من
 

ي ف تاني تركس الم س ئي البي الباحث ال ق ت٬ بالزي وث التل أثر عن العلمي المنظور ومن
إلى اه٬”المواطن“تصريحات المي سطح وق ف و يطف البحر ي ف ت الزي ي رم د عن ه إن

ذوب ي ا م منها الكيمائية بالمواد التلوث عكس سهًال٬ معه التعامل ويصبح رؤيته ويمكن
س ولي خاص تعامل ا له ة الكيميائي فالمواد رؤيته٬ يمكن وال يترسب ما ومنها الماء في
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أخرى تعامالت ولها شفطه٬ يتم الذي بالزيت التلوث مثل مكافحة معدات  .لها
 

ذه:وتابع ه وم تق ة كيميائي أو ة فيزيائي يرات تغ أي فيها يحدث حينما البحار مياه تتلوث
ى إل افة باإلض لالستعمال الحة ص ير غ ا وتجعله اه المي وع ن ير وتغ دورها ب يرات التغ
ى عل و تنم تي ال ات النبات ى وعل ا به ش تعي تي ال ة الحي ات الكائن ى عل لبًا س ا تأثيره

 .شواطئها
 

ا بدوره تضم أرضية مصادر بين تتعدد البحري التلوث مصادر أن تركستاني وأضاف
وتصريف البحر٬ قاع واستغالل استكشاف ألنشطة وأخرى زراعية و صناعية مصادر
إضافة الم٬ الع ي ف ة البحري ة المالح ة لحرك نتيجة بالسفن والتلوث البحار٬ في النفايات
ات٬ ملوث ن م ه تحمل ا وم الحامضية األمطار ا ومنه الجو٬ من البيئة تلوث مصادر إلى
من جملة الدول تتخذ التلوث٬ من وحمايتها البحرية البيئة سالمة على الحفاظ أجل ومن

لمواجهة  التدابير
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الخبر تفاصيل

الخبر األسهمعنوان ومستثمري للمناخ المادية »2من1«المخاطر

الخبر الخبرالخميس-04/06/2020-12/10/1441تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد9733العددالكاتب 1تكرار

األسهم ومستثمري للمناخ المادية  »2من1«المخاطر
 
 
 
 
 

سونثايم فاندنبوش/فيلكس  جيروم

عام\ تايالند فيضانات عن الناجمة األضرار نحو2011وصلت ة10إلى المائ ي ف
المباشرة ير غ اليف التك ل ك احتساب دون حتى دي٬ التايالن ي المحل اتج الن إجمالي من

ا وخارجه د تايالن ي ف االقتصادي النشاط دان فق عن ة دة٬.الناجم المتح ات الوالي ي وف
عام كاليفورنيا غابات لحرائق الكلية التكاليف دوالر350إلى2018وصلت ار ملي

أي ديرات٬ التق ض بع ي ات1.7ف الوالي ي ف ي المحل اتج الن الي إجم ن م ة المائ ي ف
ة.المتحدة وبيئي اقتصادية وأضرار انية إنس اة معان في عام كل المناخ كوارث وتتسبب
تصل.كبيرة ة بقيم وارث الك ك لتل المباشرة األضرار تقدر الماضي٬ العقد مدار فعلى

و نح ى نويا1.3إل س دوالر ون و"تريلي نح ج0.2أو النات الي إجم ن م ة المائ ي ف
العالمي المتوسط"المحلي  .في

 
ة المناخي داث األح ذه ه ل مث تكرار من سيزيد العالمي االحترار أن إلى العلماء ينبه وإذ
ي العالم الي الم تقرار االس ر تقري ن م دد ع آخر ث يبح حدة٬ ثر أك ا ويجعله ة المتطرف

اخ المن ير لتغ ة المادي اطر المخ ر أث ي ف ندوق الص ن ع ادر األرواح"الص ائر خس
االقتصادي النشاط تعطل جانب إلى ر"والممتلكات التقري د ويج الي٬ الم تقرار االس ي ف

م مالئ ير غ ون يك ا ربم المخاطر لهذه األسهم مستثمري تسعير ة.أن جائح وأوضحت
االقتصادي19-كوفيد النشاط بها يتعطل أن يمكن التي والكثافة السرعة حتى"مدى

ة المعروف المخاطر واع أن ى إل بة ا"بالنس وتقييمه للمخاطر تعداد االس ة أهمي د يؤك ا م ٬
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مالئمة  .بصورة
 

من األسهم أسواق ه تؤدي ا لم نظرا ه فإن الماضي٬ ن م الدروس بعض إلى نظرنا وإذا
ة المادي المخاطر انعكاسات لتحليل جيدا إطارا تتيح فهي المالية٬ النظم في محوري دور
ي وف ككل األسواق مؤشرات في األثر بقياس وذلك المالي٬ االستقرار على المناخ لتغير

بالتحديد المالي  .القطاع
 

نحو إلى الـ350وبالعودة دار م ى عل يرة كب ة مناخي ة الماضية50كارث ا ي(عام ف
من تمثل68عينة المي95اقتصادا الع ي المحل اتج الن الي إجم ن م ة المائ د)في يج ٬

ف طفي وط هب ى عل اقتصر حيث متواضعا٬ كان المتوسط األثر أن ة2فريقنا المائ ي ف
و البنوك أسهم حالة كله1في للسوق المائة كان10وفي.في الحاالت٬ من المائة في

ن م بر أك ة الكلي السوق ي ف ر وارث14األث الك ض بع أن ى إل ير يش ا م ة٬ المائ ي ف
الي الم تقرار االس ي ف ا ملموس ا تأثيره ون يك أن ن يمك ة ال٬.المناخي المث بيل س ى فعل

عام في كاترينا إعصار أن ة2005نالحظ المطلق بالقيمة األضرار أكبر أحدث الذي ٬
عينتنا دة1"في المتح ات للوالي ي المحل الناتج إجمالي من المائة ر"في أث ه ل ن يك م ل ٬

ة األمريكي األسهم سوق مؤشر ي ف ذكر فيضانات.ي أن د نج ك٬ ذل ن م العكس ى وعل
عام ي2011تايالند ف ببت تس االقتصاد٬ م حج ى إل بة نس الضرر بر أك أحدثت التي ٬

األسهم سوق مدار30هبوط على المائة  .يوما40في
 

م مه ل عام ردة المتف المحلية ا.والخصائص ماليته ي ف بر أك يزا ح ك تمتل تي ال دان فالبل
ة المالي اء لألعب ف تخفي شكل ي ف ة الكارث اه تج سريعة استجابة إصدار تستطيع العامة

ار اإلعم ادة إلع ة.وجهود آلي ل مث ة٬ بدق المصممة المخاطر ام اقتس ات آلي إن ف ذلك ك
األسهم أسعار ي ف تأثيرها من وتحد توزيعها٬ تعيد أو الكوارث خسائر تخفض التأمين٬

 .يتبع...المحلية
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الخبر تفاصيل

الخبر األمريكيعنوان السلم من إنقاذهم والزراعة والمياه البيئة وزارة يناشدون ومراكزها الليث محافظة “المسكيت”أهالي

الخبر الخبرالخميس-04/06/2020-12/10/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصدالعددالكاتب 1تكرار

والزراعة والمياه البيئة وزارة يناشدون ومراكزها الليث محافظة أهالي
األمريكي السلم من  “المسكيت”إنقاذهم

 

 

الحميري–واصل–الليث هللا  :عبد
المسمى ي األمريك لم الس انتشار من ومراكزها الليث محافظة أهالي المسكيت(يعاني

بروسوبس ة)أو غريب أشجار وهي الماضية السنوات خالل كبير بشكل انتشر والذي
ى عل الخطورة ة بالغ ار آث ا وله ة كثيف أشواك وذات ام الع وال ط وخضراء ة البيئ عن
٬ ار االنتش وسريعة ة الجوفي اه المي تتجاوز مسافات إلى تمتد وجذورها ٬ الجوفية المياه
داخل ات غاب تشكل وأصبحت ة جاف أو ساحلية ة بيئ إي ي ف العيش ى عل درة الق ا وله
داً ج خطيرة ة آف بر وتعت ٬ ات النبات دد وته الرعي ومواقع السكنية والمخططات األودية
والسدر والحمض والصمر السلم من األشجار أغلب على وقضت البرية النباتات تهدد
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 .والمرخ
 

صحيفة خالل من ك وذل الضارة األشجار ذه ه من تضررهم األهالي من عدد ”ونقل
االختصاص”واصل ذات للجهات معاناتهم نقل  .في

 

بالليث كنية الس المخططات داخل انتشرت األشجار هذه أن المزيني إبراهيم ذكر حيث
الزراعية لألراضي ومدمّرة خطيرة ظاهرة تشكل واصبحث والمزارع  .والوسقة

 

ار حف ز بمرك ر الزواه لم س الي أه من ٬ جوشان آل هللا عبد بن احمد المواطن ذكر كما
في انتشرت انها حيث مجتمعنا وعلى علينا بالغاً خطراً تشكل أصبحت األشجار هذه ان
ن والثعابي ف والزواح وض والبع رات للحش ع ومرت ؤرة ب ارت وص كنية الس اء األحي
تتحول اء األحي داخل الرش ب وم تق دما عن البلدية فرق بأن مبيًنا ٬ المفترسة والحيوانات
ة البلدي ب ونطال ا علين ة بالغ خطورة وتشكل المنازل إلى والثعابين الحشرات هذا جميع

المناطق بتلك الرش يتم ذلك وبعد نهائياً األشجار هذه بإزالة  .والزراعة
 

ي الحرب علي بن وعمر الحضريتي هاشم بن موسى ومنهم المزارعين من عدد وتحدث
م:قائلين ول مزارعنا على قضت التي الشريرة الشجرة هذه مع المعاناة أشد نعاني إننا

نوات الس ذه ه وال ط ة الذاتي ا بجهودن ررة المتك ا محاولتن م رغ ا مكافحته ن م ن نتمك
جار األش ى عل ت قض ذلك وك ٬ ببها بس اج واإلنت دة الفائ ة عديم زارع الم بحت واص
ى عل ا خطورته ومن منها انقاذنا الزراعة ونطالب غابات تشكل واصبحت والمحاصيل

 .البيئة
 

حيفة ل”ص يرة”واص وكث ارة الض جار األش ذه ه ن م الي األه اة معان ل تنق دورها ب
ول الحل اد إليج ديات والبل ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل د الفوائ ة وعديم ار االنتش

عليها  .والقضاء
 

17



 

18


