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تقرير اخباري

وجوه

أبوظبي/احلسكة - رويترز: دمرت احلرب الدائرة في سورية 
البنية التحتية الزراعية وأحدثت صدعا في النظام الزراعي وهو 
ما عمق األزمة اإلنسانية الناجتة عن التهجير واللجوء اضافة 

الى القصف والدمار.
 وقالت منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )فاو( لرويترز: 
إن النقص الذي تعاني منه س����ورية في محصول القمح يزداد 
سوءا، إذ تقلصت من جديد هذا العام مساحة األراضي املزروعة 

بالقمح.
 وشهدت محافظة احلسكة بشمال شرق سورية والتي تساهم 
بنحو نصف إنتاج البالد من القمح قتاال كثيفا بني وحدات حماية 
الشعب الكردية املدعومة بضربات جوية تقودها الواليات املتحدة 

من جهة وتنظيم داعش من جهة أخرى.
 وقالت الفاو إن البنية التحتية الزراعية مبا في ذلك قنوات 
الري ومخ����ازن الغالل تعرضت للدمار. وأضافت أن منش����آت 
التخزين التابعة ملؤسس����ة احلبوب احلكومية في أنحاء البالد 
تعرضت أيضا للدمار ومن ثم لم توزع املؤسسة سوى عشرة% 
م����ن كمية البذور التي يحتاجها الفالحون لزراعة أراضيهم هذا 

املوسم والبالغة 450 ألف طن البذور.
كما يواجه املزارعون صعوبة في طرح إنتاجهم في السوق 

لبيعه وتوزيعه على السكان.
وأدى الصراع إلى انخفاض عدد مراكز التجميع احلكومية إلى 
22 مركزا في 2015 مقابل 31 مركزا في العام الس����ابق ونحو 140 
مركزا قبل اندالع احلرب بني القوات احلكومية وقوات املعارضة 
قبل خمسة أعوام وفقا للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع احلبوب 

)حبوب( احلكومية التي تدير تلك املراكز.
 وتق����ول الفاو إن انهيار النظام الزراعي في س����ورية حتى 
يعن����ي أن البالد قد تواجه صعوبة في توفير الغذاء لس����كانها 
لس����نوات كثيرة بعد انتهاء القتال وأنها حتتاج إلى قدر كبير 

من املساعدات الدولية.
وقال����ت املنظمة إن الصراع الدائر في البالد كان له أثر كبير 
على الزراعة حيث بلغت املس����احة املزروعة بالقمح والشعير 
ملوس����م 2015-2016 نحو 2.16 مليون هكتار انخفاضا من 2.38 
مليون هكتار في املوسم السابق و3.125 مليون هكتار في 2010 
قبل اندالع احلرب ومبا ميثل 68% من احلجم الذي تس����تهدفه 

احلكومة.
وأضافت أن معلومات الزراعة تلك جاءت من احلكومة السورية. 
لكن احلكومة ذاتها لم تعلن البيانات اخلاصة مبوسم الزراعة 

.2016-2015

ولم يتسن االتصال بوزارة الزراعة السورية للحصول على 
تعلي����ق. وقال مصدر حكومي لرويت����رز: إن البيانات اخلاصة 

مبحصول 2015-2016 ليست جاهزة بعد للنشر.
وأعلنت ممثلة الفاو في سورية إريكو هيبي قائلة: »ليس ما 
يهمنا هو التذبذبات التي حتدث من عام إلى آخر ولكنه االجتاه 

النزولي العام املثير للقلق«.

 انخفاض حاد

ويعد نق���ص القمح الذي يزداد س���وءا ضربة أخرى 
لبلد بلغ عدد س���كانه نحو 22 مليون نسمة قبل احلرب 
األهلية لكن أكثر م���ن 250 ألفا قتلوا في احلرب في حني 

نزح املاليني.
وقالت مص����ادر حكومية وجتار إن املزارع����ني باعوا العام 
املاضي أكثر من 450 ألف طن من القمح وهو ما ال ميثل س����وى 
قدر ضئي����ل من الكمية التي حتتاجها الب����الد لتوفير ما يكفي 
من اخلبز للمناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة وحدها والتي 

تتراوح بني مليون و1.5 مليون طن.
وعلى العكس كانت سورية قبل الصراع تستطيع إنتاج أربعة 
ماليني طن من القمح في السنة التي يكون فيها احلصاد جيدا منها 

2.5 مليون طن تذهب إلى الدولة بينما يجري تصدير الفائض.
وقالت األمم املتحدة في يناير إن بعض السوريني يعانون 
من اجلوع في املناطق اخلاضعة لسيطرة قوات املعارضة 
والتي يحاصرها النظام أو تنظيم داعش مش���يرة إلى أن 

تلك املناطق تضم ما ال يقل عن 400 ألف شخص.
يؤك���د فيصل حجي املزارع ف���ي رأس العني مبحافظة 
احلسكة إنه خصص 200 دومن )20 هكتارا( من األراضي 

للقمح هذا املوسم انخفاضا من 300 دومن قبل الصراع.
ويضي����ف »احلرب قد جتعلنا نخس����ر الكثير من املدخالت 
الضرورية التي نحتاجها وعندما جندها تكون مرتفعة الثمن... 
اعتدنا أن ندعم دومن القمح بخمسني كيلوغراما من السماد لكننا 

ال نحقق هذا املستوى اآلن.«

غياب األمن

 ومتثل مأس����اة حجي منوذجا ملا يعانيه غيره من املزارعني 
في أنحاء البالد بحسب الفاو التي قدرت حجم العجز في القمح 
الس����وري في 2015 بنحو 800 ألف طن. وقالت املنظمة إن هذا 
العجز قد يتسع كل عام إذا ظل الفالحون عاجزين عن احلصول 

على املدخالت الزراعية والوصول إلى األسواق.

وفد النظام يغادر اليوم ويصف محادثاته بـ »املفيدة«.. »معارضة موسكو« تطالب بوفد موحد ومفاوضات مباشرة

اختتام »جنيڤ 3«.. و دميستورا يطلع مجلس األمن على مآالتها اليوم
اجلول���ة بأنها كان���ت مفيدة 
وبناءة مبجملها رغم انسحاب 
الطرف اآلخر االسبوع املاضي. 
وأعلن أن الوفد سيغادر جنيڤ 
اليوم وفق اجلدول املتفق عليه 

مسبقا.
وكان وفد النظام عقد أمس 
األول جلس���تي محادثات مع 
في مقر األمم املتحدة، حيث 
ق���ال اجلعف���ري: ان الوف���د 
قدم لدميس���تورا تعديالتنا 
الدس���تورية عل���ى وثيقته 
املقترح���ة واعتبرن���ا ه���ذه 
التعديالت مبنزل���ة جزء ال 

يتجزأ من هذه الورقة.
من ناحيت���ه، أعلن قدري 
جميل من املعارضة السورية 
املدعومة من موسكو في جنيڤ 
أمس ان وفده طلب من موفد 
االمم املتحدة اجراء مفاوضات 
مباشرة وتوحيد املعارضة في 

وفد واحد.
وبعد لقاء جمع دميستورا 
ظهر أمس بوفد يضم شخصيات 
م���ن املعارض���ة القريبة من 
موسكو وممثلني عن مؤمتر 
القاهرة، ق���ال جميل: طالبنا 
مبفاوضات مباشرة وطلبنا ان 
يقوم مبساعيه احلميدة بجهد 
في هذا االجتاه، الن املفاوضات 

املباشرة تسرع التقدم.

وأضاف آثرنا من جانبنا 
مجددا العديد من النقاط املهمة 
وخاصة ما يتعلق باإلرهاب 
وقد الحظنا تفهما من جانب 

املبعوث اخلاص وفريقه.
ووصف اجلعف���ري هذه 

بلدنا وش���عبنا وأجبنا عن 
كل األسئلة واالستيضاحات 
الت���ي قدمه���ا الفريق األممي 
برئاسة دميستورا وهي كلها 
أسئلة واستيضاحات تناولت 

مواضيع مهمة.

ختامي���ة للجولة الثالثة من 
احلوار السوري - السوري 
غير املباش���ر م���ع املبعوث 
اخل���اص وفريق���ه انخرطنا 
خاللها مبسؤولية وموضوعية 
في نقاش كل ما ميكن أن يخدم 

املباحثات  الس���وري  النظام 
التي عقدها أمس مع دميستورا 

باملفيدة والبناءة. 
وقال بشار اجلعفري رئيس 
الوفد في تصريح للصحافيني 
عقب اجللسة: عقدنا جلسة 

املعارضة السورية، أكد وزيرا 
الروسي سيرغي  اخلارجية 
الڤروڤ واالميركي جون كيري 
على دعمهما لهذه املفاوضات 

ومنع انهيارها. 
املقاب���ل، وصف وفد  في 

عواصم � وكاالت: أعلنت 
أن  أم���س  املتح���دة  األمم 
مبعوثها لسورية ستيفان 
اليوم  دميستورا سيتوجه 
الى مجل���س األمن الطالعه 
على ما آلت اليه مفاوضات 
السالم السورية بعد ختام 

اجلولة األخيرة أمس. 
وقال املتحدث باسم األمم 
ف���وزي »إن  املتح���دة أحمد 
دميستورا س���يطلع مجلس 
األمن خالل اجتماع مغلق على 
موقف احملادثات« خصوصا 
بعد اعالن املعارضة السورية 
انس���حابها منه���ا ورفضها 
اس���تئناف املش���اركة حتى 

حتقيق مطالبها اإلنسانية. 
وأضاف فوزي خالل مؤمتر 
صحافي أمس »لقد طلب منه 
إطالع مجلس األمن على موقف 
احملادثات، وينبغي عليه أن 

يطلع مجلس األمن أوال«. 
وذكر املتحدث أن املبعوث 
الدولي سيلقي كلمة في اجتماع 
مغلق ملجلس األمن الدولي من 
جنيڤ اليوم في الساعة 2100 
بتوقيت غرينيتش. وأضاف 
إفادة إخبارية طلب منه  في 
إبالغ مجلس األمن وعليه إبالغ 

مجلس األمن أوال.
ومع استمرار غياب وفد 

)أ.پ( جانب من االجتماع اخلتامي بني وفد النظام  واملبعوث االممي ستافان دميستورا أمس 

تركيا تنشر قاذفات صواريخ أميركية 
على حدود سورية ملواجهة داعش

عواصمـ  وكاالت: اعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود 
أوغلو أمس أن تركيا ستتخذ إجراءات عسكرية إضافية 
ــهدت 46 هجوما باملدفعية من مناطق يسيطر  بعد أن ش
عليها تنظيم داعش في سورية، بالتزامن مع تقارير عن 
إرسال انقرة املزيد من التعزيزات العسكرية الى احلدود 
السورية خاصة مدينة كيليس التي تعرضت الى هجمات 

صاروخية متزايدة منذ مطلع العام.
ــر اخلارجية التركي مولود  ــياق، أعلن وزي وفي هذا الس
جاويش اوغلو ان بالده اتفقت مع الواليات املتحدة على 
نشر بطاريات صواريخ اميركية مضادة للصواريخ على 
ــهر مايو املقبل، ملواجهة  ــورية خالل ش حدودها مع س
عمليات القصف املتكررة التي يقوم بها داعش وتستهدف 

األراضي التركية.
ــر  ــال الوزير في تصريح لصحيفة »خبرتورك« نش وق
أمس: »توصلنا الى اتفاق لنشر هاميارس« )هاي موبيليتي 
ارتيلوري روكيت سيستم( وهي صواريخ اميركية سريعة 

مضادة للصواريخ.

إن املتطوعني اخلمس����ة من 
عمال اإلنقاذ قتل����وا بعد أن 
استهدفتهم فيما يبدو ضربات 
جوية وهجوم صاروخي، وأكد 

تعمد استهداف املركز.
وقال راضي س����عد وهو 
أح����د العامل����ني ف����ي الدفاع 
املدني بش����مال غرب سورية 
ل� »رويت����رز« عبر اإلنترنت 
»كان اله����دف دقيقا للغاية. 
الش����باب كان����وا موجودين 
باملركز وعندهم دوام ومناوبة 
ومستعدين في حال حدوث 
أي طارئ. بس لألسف وقت 
كانوا موجودين وس����معوا 
الطيران باملنطقة تبعهم  ان 
ما كانوا متصورين إنو هنن 

الهدف«.

وفي ريف حمص الشمالي، 
استهدفت قوات النظام بلدة 
تيرمعلة بقذيفة هاون، تزامنا 
مع دخول قافلة املس����اعدات 
اإلنسانية من معبر البلدة إلى 
مدينة الرسنت، ظهر أمس األول 

بحسب نشطاء.
ف����ي املقابل قال����ت وكالة 
ان  األنباء السورية »سانا«، 
سالح اجلو نفذ طلعات مكثفة 
على محاور حت����رك تنظيم 
»داعش« املدرج على الئحة 
االره����اب الدولي����ة في ريف 

حمص الشرقي.
وأعلن����ت الوكالة، تنفيذ 
غارات على آليات وجتمعات 
ملس����لحي التنظي����م ش����رق 

وجنوب مطار دير الزور.

منذ خمسة ايام.
وف����ي بلدة االت����ارب في 
الغرب����ي، قتل  ريف حل����ب 
الدفاع  خمس����ة عناصر من 
املدن����ي واصيب آخرون بعد 
منتصف الليل قبل املاضي في 
قصف جوي استهدف مركزا 
للتدريب تابعا لهم، وفق ما 
اورد الدفاع املدني في تغريدة 

على »تويتر«.
ونشر الدفاع املدني صور 
عناصره اخلمسة ووصفهم 
ب� »األبطال«، وصورا للدمار 
الذي حل����ق باملرك����ز حيث 
تضررت سيارة اطفاء وسيارة 

اسعاف.
بدوره، قال املرصد السوري 
حلقوق اإلنسان ومتطوعون 

عواصم � وكاالت: لم تلق 
الدعوات املتكررة للحفاظ 
على اتفاق الهدنة األميركي 
� الروسي آذانا، وتصاعدت 
االشتباكات والغارات في عدة 
مواق���ع وكانت حلب معقال 
ألعنفها، فقتل 19 مدنيا على 
األقل بينهم خمسة عناصر 
من الدفاع املدني في غارات 
جوية استهدفت أحياء واقعة 
حتت سيطرة املعارضة في 
مدينة حلب وريفها الغربي 
أمس، وفق م���ا افاد الدفاع 

املدني.
ونفذت طائ����رات حربية 
أنها تابع����ة للنظام،  يعتقد 
غارات جوية عل����ى األحياء 
الشرقية الواقعة حتت سيطرة 
املعارضة في حلب، بحسب 

فرانس برس. 
وأس����فر القصف اجلوي، 
وفق م����ا نقلت فرانس برس 
عن مسؤول في الدفاع املدني، 
عن »مقتل 14 مدنيا كحصيلة 
اولية في احياء الفردوس وكرم 
النيرب وطريق  البيك وباب 

الباب«.
وقالت الوكالة ان الغارات 
اجلوية اصابت ابنية سكنية 

وطرقا عامة.
وأظهرت ص����ور للوكالة 
دمارا في حي الفردوس حيث 
حتطمت واجهات مبان وتناثر 
الشارع الضيق.  احلطام في 
وبدا رجالن وهما ميس����كان 
بشاب مصاب في رأسه ورجله 

اليسرى.
وتش���هد مدين���ة حلب 
بقسميها الشرقي والغربي 
)الواق���ع حت���ت س���يطرة 
النظام( حالة من الشلل جراء 
التصعيد العسكري املتبادل 

)أ.ف.پ( مسعفون يسحبون جثة مدني من سيارته بعد استهدافها بغارة 

قتلى وجرحى بحلب وغارات تستهدف عمال اإلنقاذ في األتارب

أزمة الغذاء تشتد في سورية مع اختناق قطاع الزراعة.. والقمح أبرز ضحاياها

طائرات النظام 
تقصف »داعش«
في حمص ودير 

الزور

الشاشات السورية والعربية، 
وكان لها الفضل االكبر في 
صناعة أبرز وجوه الدراما 
الس���ورية من نهاد قلعي 
الى دريد حلام فناجي جبر 
ورفيق الس���بيعي وجناح 
حفيظ وغيرهم من عمالقة 

التمثيل.
وهل يعقل ان تنسى ذاكرة 
الفن العربي غوار الطوشة، 
البورظان، وابو  وحسني 
عنتر، وفطوم حيص بيص، 
وابو صي���اح وغيرها من 

الشخصيات الشعبية؟
والى جانب مسلسالت 
وادي املسك، ومقالب غوار، 
الفنان  أبدع  وملح وسكر، 

املوت يغيب مبدع »صح النوم« 
و»حمام الهنا« خلدون املالح

واالعالمي الراحل مسرحيات 
مثل ضيعة تشرين، كاسك 
ياوط���ن، وغربة، وهي من 
اش���هر االعمال املسرحية 

السورية.
وينتمي املالح إلى عائلة 
دمش���قية معروفة، وولد 
فيها عام 1938، وانتمى إلى 
الفنان���ني في 1968،  نقابة 
ليبدأ مشواره الفني بإنتاج 
وإخراج عدد من املسلسالت 

واملسرحيات.

عواصم - وكاالت: من بني 
املرات القليلة التي تتفق فيها 
املعارضة السورية مع النظام 
كانت أم����س في نعي الفنان 
الكبير  الس����وري  واملخرج 
خلدون املال����ح، الذي وافته 
املنية في ل����وس اجنيليس 
مساء اول من امس عن عمر 

يناهز ال� 78 عاما. 
صفح���ات  وتداول���ت 
االجتماع���ي  التواص���ل 
املعارض���ة واملوالية على 
حد سواء خبر وفاة املالح 
بع���د معاناة م���ع املرض 
العضال، كأحد اهم صناع 
تاريخ املسرح والتلفزيون 
السوريني من خالل اخراجه 
ملجموعة من املسلس���الت 
التي ترب���ت عليها اجيال 
في سورية وحملت هوية 
الفن الس���وري الى خارج 

احلدود.
كما نعت وكالة االنباء 
الفنان  السورية )س���انا( 
املالح باعتباره  واالعالمي 
أحد مؤسس���ي تأس���يس 
التلفزيون السوري، وعمل 
مذيع���ا ومقدم���ا للبرامج 
ث���م مخرج���ا تلفزيونيا 

ومسرحيا.
ومن ال يذكر مسلسالت 
»صح النوم« و»حمام الهنا« 
القاعدة في  التي ش���كلت 
الذاكرة الفنية الس���ورية، 
املخرج السوري الكبير خلدون املالحوالتي التزال تعرض على 


