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أكــد وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة املهنــدس حســن 
خملــوف وخــالل اطالعــه علــى ســر العمليــة االنتخابيــة 
أنّ انتخابــات اجملالــس احملليــة هــي تكريــس للدســتور 
الســوري وملبــدأ املواطنــة, وأهّنــا تشــكل حلقــة أساســية يف 
تســريع التعــايف واالســتقرار ودليــل واضــح علــى أن بلدنــا 
ــة,  ــة احلــرب العدواني ــة هناي ــاز بعزميــة قوي ــب جيت احلبي
خــالل  األعــداد  فــاق  وقــد  جيّــداً  اإلقبــال  كان  حيــث 
الســنوات الســابقة كعالمــة إلصــرار املواطنــن علــى املضــي 

ــاء. ــاً يف البن قدم

انتخابات اجملالس احمللية انطالق ملرحلة ما بعد االنتصار   

ناقشــت اهليئــة املشــركة الســورية الروســية اخلاصــة 
بعــودة املهجريــن الســورين اإلجــراءات الــي مت اختاذها 
هبــدف تســهيل وتأمــن عــودة املهجريــن مــن اخلــارج. 
وقــد أكــد وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة املهنــدس حســن 
املهجريــن  لعــودة  التنســيق  هيئــة  رئيــس  خملــوف 
الســورين مــن اخلــارج أن احلكومــة الســورية اختــذت 
مجيــع اإلجــراءات والرتيبــات لتأمــن عــودة املهجريــن 

الســورين الراغبــن بالعــودة إىل وطنهــم. 

إجــراءات عديــدة اختذهتــا احلكومــة الســورية 
حبــث وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة املهنــدس حســن لعــودة املهجريــن الســوريني مــن اخلــارج

الســورين مــن  التنســيق لعــودة  خملــوف رئيــس هيئــة 
اخلــارج خــالل لقائــه فيليبوغرانــدي املفــوض الســامي 
لــه  املرافــق  والوفــد  الالجئــن  لشــؤون  املتحــدة  لألمــم 
جمــاالت التعــاون وســبل تعزيزهــا بــن وزارة اإلدارة احمللية 

والبيئــة واملفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئــن.
وحبــث وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة رئيــس اللجنــة 
العليــا لإلغاثــة املهنــدس حســن خملــوف مــع نائــب املديــر 
التنفيــذي لربنامــج األغذيــة العاملــي الســيدة فالــري 
غوارنــري والوفــد املرافــق هلــا جمــاالت التعــاون القائمــة، 
اإلســراتيجية  اخلطــة  مشــروع  ملناقشــة  باإلضافــة 

. القادمتــن  الســنتن  خــالل  للربنامــج 

تعـــــاون دولـــــي...
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انتهــى اجتمــاع جلنــة إعــادة اإلعمــار الثانــي والثالثــن يف 
رئاســة جملــس الــوزراء برئاســة وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة – 
رئيــس اللجنــة املهنــدس حســن خملــوف إىل ختصيــص مبالــغ 
ــي مــن شــأهنا أن  ــة مــن املشــاريع ال ــذ مجل ــدة لتنفي ــة جدي مالي
تعيــد اخلدمــات األساســية وتؤهــل البنــى التحتيــة يف العديــد مــن 
املناطــق، إضافــة إىل تنفيــذ عــدد مــن املشــاريع االســتثمارية أيضــاً 
يف مناطــق خمتلفــة كمــا رصــدت مبالــغ ماليــة جديــدة للتعويــض 

عــن األضــرار باملؤسســات واجلهــات العامــة .

زيــــــــارات ميدانيـــــــــة...

علــى  والصحــة  والبيئــة  احملليــة  اإلدارة  وزيــرا  اطلــع 
ــن وزيــر  فعاليــات معــرض دمشــق الــدويل بدورتــه الســتن بيّ
اإلدارة احملليــة والبيئــة املهنــدس خملــوف أن معــرض دمشــق 
الــدويل يعتــرب مــن أهــم التظاهــرات االقتصاديــة والثقافيــة 

ــزت هبــا ســورية.  ــي متي ــة ال ــة العاملي واالجتماعي
ــة املهنــدس حســن  ــة والبيئ كمــا قــام وزيــرا اإلدارة احمللي
خملــوف واالقتصــاد والتجــارة اخلارجيــة ســامر خليــل بزيــارة 
إىل حمافظــة درعــا هبــدف االطــالع علــى واقــع األعمــال 

يف  تنفيذهــا  اجلــاري  واملشــاريع  نفــذت  الــي  واملشــاريع 
احملافظــة.

وقــام كٌل مــن وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئة ووزير األشــغال 
العامــة واإلســكان ووزيــر الربيــة وحمافــظ دمشــق جبولــة 
علــى منطقــة املــزة 86 تفقــدوا خالهلــا الواقــع الربــوي 
والشــوارع  بالطرقــات  االهتمــام  هبــدف  فيهــا  واخلدمــي 
وشــبكات الصــرف الصحــي باإلضافــة إىل النهــوض بواقــع 

العمليــة الربويــة.

لالطالع على نشاطات الوزارة ميكنكم متابعة صفحتنا على الفيس بوك : 
)) وزارة اإلدارة المحلية والبيئة في سورية ((

»املالكــن  للمســتفيدين  املخصــص  االجتمــاع  تنــاول 
واملســتثمرين« يف مشــروع تنظيــم املرســوم 66 خلــف الــرازي 
»ماروتــا ســيي« برئاســة املهنــدس عمــاد مخيس رئيس جملس 
الــوزراء وحضــور اللجنــة احلكوميــة اخلاصــة مبتابعــة إجنــاز 
املشــروع الصعوبــات والعقبــات الــي تؤخــر البــدء بأعمــال 
التشــييد والبنــاء يف مقاســم املشــروع رغــم انتهــاء معظــم 
املــواد  البنــى التحتيــة األساســية, وضــرورة توفــر  أعمــال 
التكنولوجيــا  ووجــود  واإلكســاء,  البنــاء  بأعمــال  املتعلقــة 
الســريع,  التشــييد  قوالــب  كتقنيــة  البنــاء  يف  احلديثــة 
ــة املتعلقــة بالدعــاوى القدميــة وتشــميل  واملشــكالت القانوني
ــون االســتثمار وتبســيط إجــراءات الراخيــص  املشــروع بقان

وتســهيل التعامــالت املصرفيــة للمســتثمرين .

اخلاصــة  احلكوميــة  لّلجنــة  اجتماعــًا  يــرأس  مخيــس 
مبتابعــة إجنــاز مشــروع تنظيــم خلــف الــرازي

االرتقاء بواقع النظافة
خصــص وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة املهندس حســن خملوف 
حمافظــة ريــف دمشــق بـــ500 مليــون لــرة ســورية لالرتقــاء بواقــع 
النظافــة فيهــا. و100 مليــون لــرة ســورية لالرتقــاء بواقــع النظافــة  

يف جزيــرة أرواديف حمافظــة طرطــوس.

جلنة إعادةاالعمار
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أداة مرئيــة تشــاركية تســاعد يف حتليــل وإدارة األداء 
فــوري,  بيئــي  عمــل  برنامــج  علــى  احلصــول  البيئــي, 
ــة, تقــوم بتنفيذهــا بنفســك, تعلمهــا  ــات بيئي مجــع بيان
ــز مــن خــالل  ــش وفحــص مرّك مــن خــالل العمــل, تفتي
املشــاهدة البصريــة, ال حتتــاج لدرجــة عاليــة مــن اخلــربة 

وإمنــا حتتــاج فقــط للمالحظــة، واالتصــال والصــرب .
مــن فوائــد خرائــط الوضــع البيئــي تدريــب العمــال, 
وهــي مفيــدة للمدققــن اخلارجين والداخلين, ويســاعد 
رجــال املطافــئ، والتأمــن, واملفتشــن, وختلــق حيويــة 
لــدى املديــر البيئــي, وتفيــد املورديــن والعمــالء والعالمــة 
اإلقليميــة وخطــط العمــل وقوائــم التحقــق وملحقــات 
التدقيــق  تقاريــر  وتدعــم  البيئيــة  والربامــج  املوافقــات 
البيئــي, وهــي أداة للتدريــب, كمــا وال تعــد اخلرائــط 
معزولــة عــن باقــي األدوات فهــي ترتبــط بتــوازن املدخــالت 
واملخرجــات واملؤشــرات ومشــاركة العمــال ونظــام اإلدارة 
البيئيــة ونظــام ISO14000،  والــي هــي أدوات أخــرى 

ــي . تكمــل خرائــط الوضــع البيئ
حنتــاج لوضــع اخلرائــط البيئيــة إىل الرســم, التخطيط 
البيئــي واملوقعــي، واملشــكالت البيئيــة الرئيســة, الوثيقــة, 
الســريع  التقديــر  القوانــن,  الفواتــر،  اخلطــط، 
للمشــكالت البيئيــة, البيانــات, وميكــن أن تكــون البيانــات 

احملــددة مفيــدة لتطويــر املؤشــرات .
مــن  بعــدد  البيئيــة  آليــة وضــع اخلرائــط   وحتــدد 
اخلطــوات, أوهلــا رســم خرائــط املوقــع والرســم املدنــي 
ــاء، ســاحات  ــي حميطــة، احلجــرات، الفن ) شــوارع ومبان

اخلـــــرائــــط البيئيـــــــة

املراجعــة  تنفيــذ  إخل.(,  الّتخزيــن،  اآلالت،  االنتظــار، 
الســريعة مــن خــالل العمــال, التحّقــق واملقارنــة مــع 
غــر  السّــلوك  مشــكالت  )ظهــور  األخــرى  اخلرائــط  
الكافيــة(, حتديــد األولويّــة البيئيّــة, توثيــق األداء البيئــي 
ــة  ــات املّتعلق ــق والبيان ــف خــاص )مجــع كّل الوثائ يف مل

. باألنشــطة( 
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فضــالت  علــى  النمــل  مــن  النــوع  هــذا  يتغــذى 
فضــالت  النباتية، وتكــون  علــى األوراق  بعض احلشــرات املتطفلة 
ــا  ــواد الســكرية، وحتمــل هــذه النمــالت م ــة بامل هــذه احلشــرات غني
مصتــه مــن فضــالت ســكرية إىل مســتعمرهتا وختزهنــا يف أســلوب 
هذه النمالت العامــالت  مــن  بعضــاً  إن  حيــث  وغريــب،  عجيــب 
العامــالت  وتقــوم  للمواد الســكرية,  كمخــزن  جســمه  يســتخدم 
الالتــي محلــن املواد الســكرية بتفريغ محولتهــن يف داخــل أفــواه 
ــا متــأل األجــزاء الســفلية  ــي بدوره ــة ال العامــالت أو املخــازن احلي
مــن بطوهنــا هبــذا الســكر حتى تنتفــخ بطوهنــا، ويصبــح حجمهــا يف 

. حبة العنــب  حبجــم  األحيــان  بعــض 
 ويوجــد مــن هــذه العامــالت يف كل غرفــة مــن غــرف اخلليــة 
عــدد منهــن يــراوح بــن 250 منلة ملتصقــات بواســطة ســيقاهنن 

بســقف الغرفــة يف وضــع مقلــوب، ولــو تعرضــت إحداهــن 
للســقوط تســارع العامالت األخريات إىل إلصاقها 

مــن جديــد. 
حتملــه  واحمللول الســكري الذي 
كل منلة يكــون أثقــل بثمانــي مــرات 
مـــــــــــــــن وزن النملة نفســها، ويف 
اجلفاف أو الشــتاء تقوم  موســم 
هــــــــــــــــذه  باقي النمالت بزيــادة 
املخــازن احليــة ألخــذ احتياجاهتــا 
مــن غذاء الســكر اليومــي, حيــث 
تلصق النملة اجلائعــة فمهــــــــــــا 
تقــوم  وعندئــذ  بفم النملة املنتفخــة 

األخــرة بتقليــص بطنهــا إلخــراج قطــرة 
واحــدة إىل فــم أختهــا.

أســباباً  الدارســن  بعــض  أظهــر  وقـــــــد 
لعــدم حتــرك هــذا النمــل مــن الغــرف األرضيــة 

الطعــام  تســرق خمــازن  ال  أن  أمههــا:  مــن  العميقــة 
اخلاصــة باملســتعمرة واملتمثلــة هبــذه النمــالت، وأيضــاً أن ال تســبب 
فتحافــظ  بطوهنــا  الــذي يف  الطعــام  اســتهالك  الكثــرة  احلركــة 
قلــة حركتهــا علــى االســتهالك األدنــى للطعــام, النمــل العامــل هــو 

املســؤول عــن مــلء أجــواف منــالت العســل وتفريغهــا، حيــث إنــه 
عندمــا جتــوع العامــالت يقمــن بضــرب قــرون االستشــعار اخلاصــة 
هبــذه النمــالت لتقــوم بدورهــا بإخــراج الســوائل املخزنــة فيهــا مــن 
فمهــا، والعكــس صحيــح عنــد أوقــات وفــرة الغــذاء فــإن عامــالت 
النمــل يقمــن جبمــع الطعــام مــن اخلــارج وإعــادة إطعامــه لنمــل 
الطعــام . . تطــورت هــذه اخلاصيــة يف خــزن العســل والســوائل األخرى 
يف أجــواف النمــل بســبب طبيعــة البيئــة الــي تعيــش فيهــا، فهــي 
تتوطــن صحــارى أمريــكا اجلنوبيــة وأســراليا، حيــث ينــدر الغــذاء يف 
بعــض املواســم, وال يشــكل هــذا النمــل مصــدراً للعســل ألنــواع النمــل 
األخــرى فقــط وإمنــا لإلنســان أيضــاً، فهــذا النمــل هــو مــن أفضــل 
مصــادر الســكر بالنســبة للســكان األصليــن يف أســراليا حيــث تنــدر 

املصــادر األخــرى.
أثبتــت الدراســات الــي أجريــت علــى هــذا النــوع مــن 
النمــل أنــه يقــوم جبمــع العســل  متامــاً كمــا يفعــل 
النحــل.. فبعــد مواســم األمطــار الشــحيحة يف 
املناطــق الصحراويــة تقــوم عامــالت النمــل 
األزهــار  عــن  الصحــراء حبثــاً  جبــوب 
ــق هــذه  املتفتحــة ويقمــن جبمــع رحي
األزهــار ومحلــه إىل بيوهتــن، حيــث 
بطــون  داخــل  بتجميعــه  يقمــن 
منــالت خــزن الطعــام، مشــكلة كميــات 
العســل هــذه الــي جتــذب انتبــاه كل 
مــن يراقــب هــذا اجملتمــع الغريــب 
للعســل  وليــس  لالهتمــام,  واملثــر 
الــذي تنتجــه هــذه الفئــة مــن النمــل 
ينتجــه  الــذي  العســل  خاصيــات  كل 
ــر« أو  ــج » املغث النحــل, ويســمى هــذا املنت
» املغثــور«، ومــن هنــا جــاءت تســمية النمــل 
ــر أن  ــار«. ويذك ــذي يتــوىل إعــداده ب« النمــل املغث ال
نــوع العســل املتشــكل يف كل مســتعمرة خيتلــف حبســب نــوع 
ــا متامــاً كمــا هــو احلــال بالنســبة لنحــل  األزهــار الــي جبانبه

العســل .

منـــل العســــل
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إن اخلطــر األساســي للبالســتيك يتمثــل يف تأثــره الضــار واملدمــر علــى 
تدويرهــا  إلعــادة  البالســتيكية  املخلفــات  مــن  الكثــر  مناســبة  وعــدم  البيئــة 
واالســتفادة منهــا، كمــا أن طريقــة التخلــص منهــا بعــد االســتعمال وحرقهــا 
ينتــج عنــه غــازات ومركبــات عضويــة شــديدة الســمية، مثــل الديوكســن ومعــادن 

ثقيلــة ضــارة تلــوث مصــادر امليــاه والربــة واهلــواء .
حتــى إننــا ألفنــا وجــود هــذه األكيــاس يف كل جــزء مــن أجــزاء البيئــة، فقــد 
تراهــا تتطايــر يف اهلــواء خلفــة وزهنــا وتنتقــل مــن مــكان آلخــر، وقــد تراهــا 
مراكمــة حــول جوانــب الطــرق أو ختتلــط يف تربــة األشــجار والنباتــات املوجــودة 
يف الشــوارع والطــرق، فــكان هــذا األمــر ســبباً يف تراكــم النفايــات والقــاذورات يف 
األماكــن املختلفــة، وبُعْدهــا عــن كمــال النظافــة، فتلوثــت امليــاه والربــة باألغلفــة 

واألكيــاس البالســتيكية .
املركبات البالستيكية القابلة للتدوير

إن قابليــة التدويــر للنفايــات البالســتيكية جعــل منهــا مــادة قابلــة للتصنيــف 
ــى املنتجــات  ــة عل ــث مت وضــع الرمــوز التالي ــاً، حي ــة بشــكل نســي تقريب واملراقب
البالســتيكية للتوعيــة العامــة عــن أضرارهــا البيئيــة والصحيــة حيــث: يرمــز املثلث 
لقابليــة التدويــر وإعــادة التصنيــع، وكل رقــم داخــل املثلــث ميثــل مــادة بالســتيكية 

معينــة، واحلــروف هــي اختصــار الســم البالســتيك املــرادف للرقــم يف املثلــث .
1: آمــن وقابــل للتدويــر: يســتخدم لعلــب املــاء والعصــر والصــودا وزبــدة 

الفــول الســوداني .
2: آمــن وقابــل للتدويــر: يســتخدم لعلــب الشــامبو واملنظفــات، احلليــب ولعــب 

األطفــال، ويعتــرب مــن أنــواع البالســتيك اآلمــن خصوصــاً الشــفاف منــه.
3: ضــار وســام: إذا اســتخدم لفــرة طويلــة، وهــو مــا يســمى بالفينيــل أو ال 
PVC، يســتخدم يف مواســر الســباكة وســتائر احلمــام، وكثــراً مــا يســتخدم 
يف لعــب األطفــال وتغطيــة اللحــوم واألجبــان كبالســتيك شــفاف، لــذا جيــب 
احلــذر مــن هــذا النــوع بالــذات ألنــه مــن أخطــر أنــواع البالســتيك وأرخصهــا لــذا 

ــرة . يســتخدم بكث
4: آمــن نســبياً وقابــل للتدويــر: يســتخدم لصنــع علــب األقــراص املمغنطــة 

وبعــض القواريــر وأكيــاس التســوق .
5: مــن أفضــل أنــواع البالســتيك وأكثرهــا أمنــاً: يناســب الســوائل واملــواد 
البــاردة واحلــارة وغــر ضــار أبــداً، يســتخدم يف صناعــة حوافظ الطعــام والصحون 

وعلــب األدويــة وكل مــا يتعلــق بالطعــام 0
6: خطــر وغــر آمــن: وهــو مــا يســمى بالبــويل ســتايرين ، يدخــل يف تصنيــع 
علــب الربغــر واهلــوت دوغ وأكــواب الشــاي الــي تشــبه الفلــن. كذلــك هــذه املــادة 

مــن أســباب نقــص طبقــة األوزون، ألهنــا تصنــع باســتخدام غــاز CFC الضــار.
7: هــذا النــوع ال يقــع حتــت أي تصنيــف مــن األنــواع الســتة الســابقة، وقــد 
يكــون عبــارة عــن خليــط منهــا ومــا تــزال هــذه املــادة حمــطَّ جــدال بــن األوســاط 

العلميــة .
يُعَــدُّ البالســتيك أخطــر مكــوّن مــن مكوّنــات النفايــات املنزليــة، حيــث حيتــاج 
ــه  ــي،  كمــا أن قابليت ــل بشــكل هنائ ــل أن يتحل ــات الســنن قب البالســتيك إىل مئ
للتفتــت والتكســر يســمح لــه باالنتشــار علــى مســافات شاســعة بعيــداً عــن املــكان 

الــذي مت رميــه فيــه، حيــث ينتقــل بواســطة الريــاح واملــاء إىل أماكــن بعيــدة جــداً، 
وحيمــل البالســتيك آثــاراً مــن املــواد الــي كانــت تعبــأ فيــه، وبالتــايل فهــو يســاهم 
يف نشــر امللوّثــات، إضافــة إىل ذلــك نتيجــة تفتتــه وتكســره فإنــه قــد يتحــول إىل 

قطــع صغــرة تتناوهلــا الكائنــات البحريــة والربيــة . 
ــات  ــر تضــرراً مــن النفاي ــور األكث ــة وخباصــة الطي ــات البحري ــدُّ احليوان وُتع
البالســتيكية، إذ تقتــل النفايــات البالســتيكية 1000,000 )مليــون( طائــر حبــري 

ــي يف الســنة . ــوان ثدي ســنوياً و 100,000 حي
ــاس أو احلقائــب البالســتيكية مــن  إن عــدم االكــراث برمــي األغلفــة واألكي
نوافــذ الســيارات أو مــن نوافــذ البيــوت، أو جعلهــا مكشــوفة معرضــة للتطايــر 
ضمــن خملفــات البيــوت وأماكــن العمــل، يســيء إىل اإلنســان ويظهــر البيئــة 
مبظهٍر غر حضاري، ورمبا كان سبباً يف إفساد وإتـــــالف كثر من مســـــتلزمات 

ــاة .   وعناصــر احلي
وأكــدت العديــد مــن الدراســات أنّ انتشــار األكيــاس البالســتيكية يف املناطــق 
الريفيــة واملراعــي أحــدث أضــراراً علــى احليــاة احليوانيــة مــن أبقــار ومواشــي 
وأغنــام، ونتــج عــن ذلــك نفــوق كثــر منهــا بســبب تناوهلــا لألكيــاس البالســتيكية.

أو  البالســتيك  أكيــاس  اســتخدام  مــن  التغذيــة  أخصائيــو  يُحــذر  كمــا 
النايلــون حلفــظ الطعــام، حيــث إن املــادة الكيمائيــة الــي تدخــل يف تركيــب 
أكيــاس النايلــون الشــفافة أو امللونــة ميكــن أن تتفاعــل مــع املــادة الغذائيــة الــي 
بداخلهــا خاصــة إذا كانــت املــادة قــادرة علــى االنــزالق داخــل الكيــس، لتتضاعــف 
كميــة املــواد الغذائيــة املســرطنة املُنْحَّلــة والــي ســوف تتجانــس مــع الطعــام 
يف داخلهــا، فتــذوب املــواد الضــارة يف الغــذاء وتنتــج عناصــر وراثيــة تســبب 
ســرطان الكبــد والرئــة والــدم ، كمــا أنّ اســتخدام هــذه األكيــاس يــؤدي إىل وجــود 
متبّقيــات مــن مــادة البالســتيك يف دم اإلنســان والــي ُتعــدُّ مســبباً أساســياً يف 

وجــود أخطــر األمــراض .

النفـايات البالستيكية.. خماطرها وأضرارها



وطن الياسمين

7

وادي العيون .. 
         تألق مجاليات

             العهود الفينيقية
بــن أحضــان الطبيعــة واألوديــة واملنحــدرات ذات الصخــور الكارســتية البيضــاء تقــع بلــدة وادي العيــون الــي تبعــد 24 
كيلومــراً غربــي مدينــة مصيــاف، سُــكنت منــذ العهــود الفينيقيــة األوىل، تــدل عليهــا بعــض اآلثــار املتبقيــة مثــل “الناغــوص 
-النــاووس”، وهــو مدفــن فينيقــي يف الصخــر، وكانــت حتتــوي علــى عــدد مــن طواحــن امليــاه، مل يتبــق منهــا ســوى واحــد 

فقــط.
 تشــتهر البلــدة مبغاورهــا املتعــددة، تضــم عــدداً مــن املســيالت املائيــة الــي تتجمــع لتشــكل يف النهايــة هنــراً شــبه دائــم 
اجلريــان يصــب مشــال مدينــة طرطــوس هنــر “احلصــن”، ويف املاضــي كان عــدد العيــون يف هــذا الــوادي يصــل إىل 360 )مــا 

بــن عيــون صغــرة وكبــرة(، أمــا اآلن فقــد تقلــص هــذا العــدد كثــراً بســبب اخنفــاض مناســيب امليــاه اجلوفيــة.
كمــا لــوادي العيــون شــهرة بامليــاه والينابيــع العذبــة النقيــة هلــا أيضــاً شــهرة كبــرة يف الغطــاء الشــجري الــذي يتــوزع 
علــى ثــالث مســتويات املناطــق املنخفضــة، وتــزرع باحلمضيــات واألشــجار املثمــرة املتنوعــة كاملشــمش والــدراق واخلــوخ 
واإلجــاص وغرهــا، ورغــم هطــول الثلــج الســنوي علــى الــوادي إال أن املناطــق املنخفضــة ال تصــل إليهــا الثلــوج إال نــادرا،ً 
وثانيــاً املنطقــة املتوســطة وهــي األكثــر كثافــة ســكانية وأكثرهــا تنوعــاً مــن ناحيــة األشــجار املثمــرة، وتغلــب عليهــا أشــجار 
ــارة عــن أحــراش  ــة بعضهــا مناطــق مزروعــة بالتفــاح، وأغلبهــا عب ــاً املناطــق العالي الرمــان واجلــوز والتــن وغرهــا، وثالث
وغابــات متوســطة االرتفــاع، أشــهر أشــجار هــذه الغابــات الســنديان والبلــوط والبطــم والشــوح والقطلــب والزعــرور وغرهــا 

مــن األشــجار الربيــة.
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