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حمليات

«زينة» بعد انح�سارها� ...أ�ضرار في المزروعات وجليد يقفل طرقات!

5

أضرار زراعية في ع ّكار

جليد في شبعا
لم يذب ثلج «زينة» بعد ،ح ّتى يبان «مرجها»
المتمثل باألضرار .فهذه األضرار واضحة للعيان
خصوصا ً في ال��م��زروع��ات .وإذا كانت التقارير
ال���واردة من ع ّكار هي األس���رع ،ال سيما األض��رار
ف��ي الخيم البالستيكية ،ف��إن م��ا ستكشف عنه
ثلوج «زينة» بقاعا ً ربما يكون أعظم .ما يستدعي
استنفارا ً حكوميا ً لجهة اإلغاثة ،إذ يكفي المزارع
مآس.
اللبناني الفقير ٍ
الطرق ،ال سيما الجبلية والداخلية ،ما زالت على
قيد اإلقفال أو اإلقفال الجزئي ،نظرا ً إلى الجليد الذي
يتك ّون صباحا ً وليالً.

األرصاد الجوية

تو ّقعت مصلحة األرصاد الجوية في المديرية
العامة للطيران المدني أن ي��ك��ون الطقس في
لبنان اليوم غائما ً مع سحب مرتفعة ومتوسطة
مع استمرار االرتفاع في درجات الحرارة ،وتبقى
ال��ح��رارة متدنية في ال��داخ��ل وعلى المرتفعات،
وح � ّذرت المصلحة من تك ّون الجليد على الطرق
في فتر َت ْي الليل والصباح .أما غدا ً األربعاء ،فيبدأ
الطقس بالتقلب التدريجي ب��دءا ً من بعد الظهر،
إذ يتح ّول إلى غائم مع أمطار متف ّرقة .وذلك بفعل
طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للبحر
األبيض المتوسط حتى ظهر األربعاء.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم على السواحل
من  7إلى  19درجة ،فوق الجبال من درجتين إلى
 10درجات ،في األرز من  8درجات تحت الصفر إلى
درجة تحت الصفر ،وفي الداخل من  5درجات تحت
الصفر إلى  4درجات .الرياح السطحية شمالية ـ
غربية نهاراً ،سرعتها بين  10و 30كيلومترا ً في
الساعة .االنقشاع متوسط ويسوء على المرتفعات
ليالً .الرطوبة النسبية على السواحل بين  50و75
في المئة .البحر معتدل ارتفاع الموج وح��رارة
سطح الماء  19درجة .أما الضغط الج ّوي فيبلغ
 773ميلليمترا ً زئبقاً.

زفاف في فنيدق يتحدّى العاصفة

ت��ح�دّى ع��روس��ان م��ن بلدة فنيدق ف��ي عكار،
العاصفة «زي��ن��ة» وب��رده��ا ال��ق��ارس ،واحتفال
بزفافهما في الهواء الطلق ،فوق ثلوج تراوحت

سمكاتها حوالى المتر.
فقد أب��ى المهندس دي��ب زه��رم��ان وع��روس��ه
وأهاليهما ،أن يمنعهم الطقس البارد والرياح ،من
إقامة عرس قروي يتضمن كل التقاليد العكارية
األصيلة ،فتناغمت «الطرحة» البيضاء مع الثلوج
وقص حلاّ ق البلدة شعر العريس أمام
الناصعة،
ّ
دارته وسط هيصات أصدقائه والهتافات التي تردد
في مثل هذه المناسبة .كما حمل عدد من الحضور
ثياب العريس على صينية من القش ورقصوا بها
قبل أن يلبسوه ب � ّزة ال��زف��اف ،فيما ك��ان الشباب
يتحلقون حوله بشكل دائري حتى ال يراه أحد وفق
العادات.
ووفق العادات أيضاً ،أقيمت مأدبة غداء عامرة،
تن ّوعت فيها األطباق العكارية ،وعقدت حلقات
ّ
ي��زف الحضور العروسين إلى
الدبكة .قبل أن
دارتهما الجديدة على وقع الزغاريد ونثر األرز.
وش ّكل هذا العرس فسحة فرح لألهالي ،أنستهم
قساوة العاصفة وتداعياتها.

األضرار في عكار

عقد أصحاب البيوت البالستيكية ومزارعو
الخضار في قرى سهل عكار والمنية ،لقاء في «قاعة
سوق الخضار» في بلدة قبة شمرا ـ عكار ،بحضور
رئيس غرفة التجارة والصناعة ف��ي طرابلس
والشمال توفيق دبوسي ،ورئيس اتحاد بلديات
وسط القيطع وساحله أحمد المير ،ورؤساء بلديات
وجمعيات تعاونية وزراعية في عكار والمنية،
وبحثوا في تداعيات العاصفة الثلجية وموجة
الصقيع وما رتبته من آثار سلبية على المزارعين
ومحاصيلهم في قرى المنطقة.
ب��داي��ة ،تحدث توفيق دب��وس��ي ،فقال« :جئنا
اليوم لنكون معكم وإلى جانبكم إليجاد حلول لهذه
الكارثة الزراعية التي لحقت بكم .فالقطاع الزراعي
أساسي في التركيبة البشرية ،ال في التركيبة
االقتصادية فقط ،فعندما تتوقف الزراعة ،تتوقف
معها الصناعة الغذائية .لذلك نتابع دائما ً النكبات
التي تحل في هذا القطاع .ونحن معكم لوضع خطة
مع بعضنا البعض لمتابعة االمور مع كل المعنيين
في الدولة بهدف التعويض عليكم».
ثم شرح عدد من المزارعين معاناتهم وحجم

الخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي في سهل
عكار والمنية ،وجرى عرض عد ٍد من الصور التي
توثق حجم الكارثة.
بعدئذٍ ،خ��رج المجتمعون إل��ى ساحة سوق
الخضار ،ون ّفذوا اعتصاما ً رمزياً ،وتحدث ِباسم
المزارعين رئيس «جمعية مزارعي البيوت المحمية
في عكار» عمر ص��وف��ان ،فطالب بعقد لقاء بين
المزارعين ورئيس الحكومة تمام سالم لشرح حجم
الكارثة التي لحقت بالمزارعين ،كما طالب الهيئة
العليا لإلغاثة بمسح األض��رار خالل  24ساعة،
مناشدا ً قائد الجيش العماد جان قهوجي التدخل
لتسريع ذلك ،الفتا ً إلى أنّ في عكار  150ألف خيمة
(بيوت بالستيكية) ،وحوالى  120ألف خيمة ُقضي
عليها بسبب موجة الصقيع ،ما تسبب بتدمير
مصدر العيش االساس لغالبية المزارعين ويهدّد
بكارثة إنسانية واجتماعية حقيقية.
وطالب أحمد المير الدولة باالسراع في مسح
األضرار والتعويض على المزارعين ،وتقديم الدعم
لهم كما تفعل هي وشركة «إيدال» في دعم الزراعة
البديلة كالشمندر السكري والقمح في مناطق
أخرى ،آمالً أال تجعل من مناطق عكار مناطق لبؤر
الشيطان من خالل التغاضي عن مطالب أبنائها،
وفي مقدّمهم المزارعون الذين ينكبون كل سنة وال
من يسأل عنهم.

 ...وفي جبيل

زار وفد من مزارعي منطق َت ْي الحروف ومستيتا
في قضاء جبيل ،القائمقام نجوى سويدان فرح في
مكتبها في السراي ،وعرض األضرار التي تسببت
بها العاصفة على صعيد إتالف الخيم البالستيكية
م��ن ح��ي��ث االن���ش���اءات وال��م��ن��ت��ج��ات ،ون��اش��ده��ا
إج��راء االتصاالت لدى الجهات المختصة لتأمين
التعويضات التي تكلّف المزارعين الكثير من المال
والوقت لبنائها وإعدادها ،في انتظار موسم جديد،
إضافة إلى ما نتج من موجة الجليد التي خلفتها
العاصفة والتي قضت على ما تبقى من مزروعات
صالحة ،حتى ضمن خيم النايلون التي لم تتأثر
بشكل كبير من العاصفة ،وهو ما جعل الخسائر
كبيرة ج��دا ً على المزارعين الذين ال يستطيعون
تح ّملها.

جفت الزيتون ...فوائده كثيرة
�صناعي ي�ستخدم للتدفئة
و�آخرها حطب
ّ

وأك��دت سويدان متابعة الموضوع ومساعدة
المزارعين« ،إيمانا ً بما لهذا القطاع من أهمية
وطنية» ،ولفتت إلى أ ّنها رفعت تقريرا ً في وقت
سابق إلى السلطات االدارية عن األضرار الناجمة
عن العاصفة إلجراء المقتضى ،معربة عن اهتمام
محافظ جبل لبنان بهذه المسألة ومتابعته الحثيثة
لحماية القطاع الزراعي.
وبحسب بيان صادر عن مكتبه ،اتصل النائب
سيمون أبي رميا برئيس الحكومة تمام سالم ناقالً
إليه الوضع المأسوي الذي يعيشه مزارعو قضاء
جبيل بسبب األض��رار التي لحقت بالمزروعات
نتيجة العاصفة التي ضربت لبنان .مطالبا بأن
تكلَّف الهيئة العليا لإلغاثة بالقيام بمسح سريع
لألضرار من أجل تعويض المزارعين.
كما اتصل أبي رميا بوزير الزراعة أكرم شهيّب
ش��ارح �ا ً ل��ه ال��واق��ع نفسه وطلب منه ط��رح هذا
الموضوع على مجلس الوزراء في اجتماعه أمس،
م��ن أج��ل اإلس���راع ف��ي ب��تّ الحاجات الضرورية
لمساعدة المزارعين في معاناتهم.
وكان أبي رميا قد اجتمع برئيس الهيئة العليا
لإلغاثة اللواء محمد خير للغاية نفسها ،وا ُّتفق على
متابعة هذا الملف مع سالم.

اإلمارات العربية تغيث

«مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال
أعلنت
ّ
اإلنسانية» أنها وبالتعاون مع سفارة دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،بدأت بإغاثة أكثر من  20ألف
أسرة تض ّررت من العاصفة في لبنان ،وذلك «تنفيذا ً
لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
دولة اإلمارات العربية المتحدة بالبدء الفوري في
إنشاء جسر جوي لنقل مواد اإلغاثة العاجلة آلالف
الالجئين في لبنان واألردن والمتضررين في غ ّزة
وباقي األراضي الفلسطينية لمساعدتهم في تجاوز
العاصفة الثلجية التي تضرب بالد الشام».
المؤسسة أ ّنه جرى توزيع المساعدات
وأوضحت
ّ
في مناطق اإلقليم والشمال والبقاع ،وشملت موادا ً
غذائية وسلعا ً ضرورية أخرى مثل مواد التنظيف
إضافة إلى الخيم والفرش والبطانيات والمخدات
والدفايات والمازوت واألحذية والمالبس الشتوية
لجميع األعمار ،مع اإلش��ارة إلى أن هذه الحملة

اإلغاثية مستمرة لتشمل مناطق لبنانية أخرى
تض ّررت من العاصفة.
المؤسسة إلى أنّ المستفيدين من هذه
ولفتت
ّ
المساعدات عبّروا عن شكرهم للشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان على هذه الخطوة اإلنسانية التي
ّ
تخطي تداعيات العاصفة.
تساعدهم في

الطرق

زار رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبد الله
زكريا وزي��ر األشغال العامة غ��ازي زعيتر ،وكان
بحث ف��ي تداعيات العاصفة الثلجية والسبل
الكفيلة باالسراع في فتح الطرقات الجبلية ،ال سيما
في بلدات منطقة جرد القيطع.
وأعلن زكريا أنّ الوزير زعيتر أبدى كل التجاوب،
إذ أمر بنقل جرافة من مركز القبيات إلى منطقة جرد
القيطع ،وبدأ العمل بها فور وصولها إلى المنطقة
منذ الصباح .كما ت ّم التداول في تفعيل مركز جرف
الثلوج ،مبديا ً استعداده لفتح مركز جديد وفعال
لمنطقة جرد القيطع وتزويده بج ّرافات حديثة.
وال تزال طرقات منطقة الجومة من ارتفاع 700
متر وما فوق مقطوعة بسبب الجليد الكثيف الذي
تحسن حالة الطقس وارتفاع
يغطيها ،على رغم
ّ
درجات الحرارة.
وعلى محور عكار العتيقة توقفت عشرات
السيارت عند بلدة عيات .ولالنتقال إلى أعمالهم أو
منازلهم ،أجبر المواطنون على السير لمسافة تصل
إلى خمسة كيلومترات للوصول إلى عكار العتيقة
والدورة والشقدوف العالي.
واعتبر رئيس بلدية عكار العتيقة خالد بحري
أنّ هناك إهماال ً متعمدا ً في حق عكار العيتقة من قبل
الوزارة والمتعهدين ،واستنسابية في التعامل مع
هذه المنطقة ،مشيرا ً إلى أنه على رغم المراجعات
خالل العاصفة ،أرسلت الوزارة ج ّرافة إلى محور
عكار العتيقة لكنها تعطلت في بلدة البرج .ما
اضطر البلدية إلى استئجار جرافة كبيرة وستّ
جرافات بوكلين وتسع «بطات» ،عملت على فتح
الطرقات ،إضافة إلى «بطة» للدفاع المدني ،لكن
المشكلة تكمن في كمية الجليد التي أدّت إلى توقف
حرك السير نهائياً .كما أ ّمنت البلدية الجنازير
والمازوت لآلليات.

أم��ا بالنسبة إل��ى محور تاشع ـ ممنع ،فأفاد
الدفاع المدني أن الطريق إلى بلدة ممنع يمكن
الوصول إليها بسيارات مجهزة بسالسل معدنية،
في حين أنّ الطريق إل��ى تاشع ال ي��زال العبور
عبرها صعبا ً والسير متوقف كلياً.
وتشهد بعض الطرق في منطقة مرجعيون
جليدا ً يعيق جزئيا ً حركة المواطنين ،وي��ؤدّي
إلى بعض االنزالقات خصوصا ً في بلدة جديدة
مرجعيون .وتسبب الجليد بأعطال جديدة في
بعض قساطل المياه ،كما أدّى إلى إقفال المدارس
الخاصة والرسمية.
وال تزال الطرقات الرئيسية والداخلية في شبعا
ّ
برش الملح
مقفلة بسبب الجليد ،وتقوم البلدية
على الطرق خوفا ً من االنزالقات .ويعاني أهالي
البلدة والنازحون السوريون نقصا ً في المازوت
والخبز نتيجة ع��زل البلدة عن محيطها وعدم
التمكن من الوصول إليها.
أما الطرق في منطقة جرد عاليه والمتن األعلى،
فأصبحت كلّها مفتوحة أمام السيارات والشاحنات
اعتبارا ً من الساعة العاشرة من صباح أمس،
وذلك بمساهمة من ورش عمل وزارة االشغال في
مركز جرافات الثلوج في المديرج التي عملت فجر
أمس على ّ
رش أكثر من عشرة أطنان من الملح
على الطرق الرئيسية في ضهر البيدر ـ المدريج ـ
صوفر وصوال ً إلى مدخل عاليه ،وكذلك طريق جرد
عاليه من صوفر إلى شارون وحتى منطقة الصفا
وكذلك طريق المتن األعلى من بلدة كفرسلوان
حتى قرنايل ـ بزبدين ،وكذلك حمانا ـ المديرج،
حمانا ـ قبيع ،محطة بحمدون وبعلشميه.
وعبرت الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية
والمشتفات النفطية الطريق الدولية باتجاه
البقاع ،وكذلك توجهت إلى المتن االعلى وجرد
عاليه بعدما كانت هذه المناطق تعاني نقصا ً في
هذه المواد بسبب العاصفة الثلجية.
وأف����ادت م��ع��ل��وم��ات أنّ زح��م��ة س��ي��ر خانقة
باالتجاهين وسير شبه متوقف ،شهدهما طريق
ب��ي��روت ـ البقاع م��ن جسر النملية وص���وال ً إلى
شتورا .وأعلنت قوى االم��ن الداخلي ،أنّ طريق
ضهـر البيـدر سالكة فقط للسيارات رباعية
الدفع.

بتح�سن مخزون المياه الجوفية
ما بعد العا�صفة في �سورية ...تفا�ؤل ّ
ل��م تحل األض���رار الناجمة ع��ن العاصفة
الثلجية التي اجتاحت المنطقة ،بين السوريين
بتحسن مخزون المياه الجوفية .األمل
وتفاؤلهم
ّ
انتصر على التذ ّمر ،فاألضرار يمكن التعويض
شح المياه صيفاً ،فيتطلب معجزات
عنها ،أما ّ
للتعويض عنه.
ال��س��وري��ون ،م��ن فالحين إل��ى مسؤولين،
استبشروا خيرا ً بهذه الثلوج على رغم األضرار
التي لحقت بالبيوت البالستيكية ،وبساتين
الحمضيات ساحالً .وفي التقرير التالي ،جولة
على عد ٍد من المحافظات السورية.

إدلب

} آلين سمعان
جفت الزيتون الصناعي ،مادة رئيسية وأساسية
للتدفئة ،يستخدمها ع��دد كبير من المواطنين في
منطقة مرجعيون بدال ً من المازوت والحطب ،إذ ترتفع
أسعارهما سنة بعد أخرى ،في ظ ّل وضع اقتصاديّ
�يء وغياب الدعم الحكومي .إضافة إل��ى االهمال
س� ّ
الرسمي لجهة تنظيم قطع االشجار واحتكاره من قبل
البعض.
أبناء هذه المنطقة التي يتراوح ارتفاعها عن سطح
البحر بين  500و 800متر يعانون شتاء قاسيا ً في
كثير من األحيان ،ال يستطيع مواجهته سوى «وجاق»
المازوت أو الحطب نظرا ً إلى الفاعلية القوية ودفئه
الالفت.
وبما أن قرى مرجعيون تشتهر بالزيتون ،لفت في
السنوات األخيرة إعادة تصنيع الجفت الناتج عنه بعد
عصره الستخراج الزيت ،ليصبح حطبا ً صناعيا ً يمتاز
بانخفاض كلفته وفاعليته الكبيرة في مواجهة البرد،
كما لفت أيضا ً عددا ً من المعنيين في المجالين البيئي
والتجاري ،وصار يشهد إقباال ً الفتا ً في تصينعه وبيعه
واستخدامه.
سليمان نهرا ،من بلدة القليعة وال��ذي يعمل في
مجال الحدادة ،استحدث آلة خاصة لتصنيع الحطب
الصناعي إدراكا ً منه ألهميته وفاعليته بسبب سرعته

في االشتعال وقدرته الحرارية .وفي حديث أجرته
«الوكالة الوطنية لإلعالم» مع نهرا ،أش��ار إل��ى أنّ
معظم أصحاب حقول الزيتون صاروا معنيين بتحويل
صناعي ،ومنهم م��ن يبيعه إلى
الجفت إل��ى حطب
ّ
المعني بتصنيعه.
ولفت إلى أنه ال يبغي الربح من ج� ّراء عمله ،فهو
لجأ إلى تصنيع هذه اآللة لالستخدام العائلي وبعض
األصحاب الذين يقصدونه .مشيرا ً إلى أنّ اآللة تنتج
نحو  240قطعة بطول  20سنتمتراً ،وتزن  600غرام،
تشتعل مدة نصف ساعة بقوة تفوق الحطب العادي.
وخ��ت��م« :الحطب الصناعي زهيد الكلفة وفعّ ال
ويحافظ على البيئة والثروة الحرجية».
المواطن طانيوس رزق ،كانت له تجربة ناجحة
السنة الماضية مع الحطب الصناعي ،فق ّرر إعادة الك ّرة
هذه السنة ،خصوصا ً أن التوقعات تشير إلى شتاء
قاس يضاف إلى وضع اقتصادي ومعيشي متردّ.
ولفت إلى أنّ كلفة الطن بلغت هذه السنة  300ألف
ليرة ،والبعض يبيع كل  50كيلوغراما ً من الحطب
الصناعي بـ 10آالف ليرة لبنانية.
ّ
تجربة الحطب الصناعي حديثة لكنها بدأت تفرض
نفسها في كثير من المناطق الجبلية وعلى الدولة
وال���وزارات المعنية تشجيعها ودعمها ألن فوائدها
كثيرة ،واألهم أ ّنها صديقة البيئة وصديقة المواطن
ذي الدخل المحدود.

أ ّكد مدير الموارد المائية في إدلب أنّ االمطار
الغزيرة والثلوج التي ع ّمت المحافظة خالل
األي��ام الماضية ،انعكست إيجابيا ً على واقع
المياه الجوفية والسطحية ومخازن السدود
بإدلب.
وأشار مدير الموارد المهندس صفوان بكاية
في تصريح لمراسل «سانا» أمس،
إلى أن األمطار والثلوج أدّت إلى زيادة في س ّد
المخصص لتخزين المياه
«الدويسات» الوحيد
ّ
من  600ألف متر مكعب إلى أكثر من  800ألف
متر مكعب ،األمر الذي يساهم في ريّ مساحات
واسعة من األراضي الزراعية واألشجار المثمرة
في منطقة جسر الشغور.
وأضاف إن الهطوالت األخيرة تساهم أيضا ً
في دعم مصادر المياه الجوفية لآلبار االرتوزية
وزي���ادة ج��ري��ان نهر العاصي وت��دف��ق مياه
عدد كبير من الينابيع التي تتوزع في غالبية
المناطق ،خصوصا ً في حارم وجسر الشغور
وأريحا ،وزيادة مسيل األودية ،والتي من شأنها
تأمين مصادر ريّ مناسبة في فصل الصيف.

السويداء

ذكر مدير زراع��ة السويداء المهندس بسام
الجرمقاني أنّ كميات األمطار المحتسبة بنا ًء
على الثلوج التي شهدتها المحافظة في األيام
الماضية تراوحت بين  29ميلليمترا ً و104
ميلليمترات ،وأدّت إلى رفع معدّل الهطوالت
المطرية منذ بداية الموسم ولغاية تاريخه إلى
أكثر من  60في المئة من المعدل العام في كافة
المناطق ،وبزيادة واضحة عن الفترة نفسها من
السنة الماضية.
ولفت الجرمقاني في تصريح لـ«سانا» إلى
أن الثلوج و ّف��رت مخزونا ً جيدا ً من الرطوبة
لكافة المحاصيل المزروعة واألشجار المثمرة،
ما يشجع على زراع��ة المحاصيل الربيعية،

أضرار الحمضيات في الالذقية
خصوصا ً الح ّمص ،إضافة إلى القضاء على
ع��د ٍد من اآلف��ات الزراعية ،ال سيما القوارض
وبعض الحشرات الموجودة حاليا ً في التربة
في طور التشتية .مبيّنا ً أن األمطار والثلوج
التي هطلت في األيام الماضية ّ
تبشر بموسم
زراعي وفير.
ّ
وأشار رئيس اتحاد الفالحين في السويداء
خطار عماد إل��ى أن تأثير الهطوالت الثلجية
وال��م��ط��ري��ة سينعكس إي��ج��اب �ا ً ع��ل��ى م���ردود
المحاصيل كافة ،خصوصا ً التفاحيات .موضحا ً
أنه على رغم إيجابية هذه الثلوج ،إال أنها أدّت
إلى إلحاق أض��رار بأشجار الزيتون من ج ّراء
أوزان الثلج الكبيرة على أغصانها ،وسيجري
خالل األيام المقبلة تشكيل لجان بالتنسيق مع
مديرية الزراعة للكشف عليها وحصر الضرر.
وبيّن مدير فرع الهيئة العامة لتنمية البادية
في السويداء المهندس رياض شهيب أنّ الثلوج
واألمطار تساعد في إنبات الشجيرات الرعوية
والنباتات الحولية في البادية ،ما ينعكس
إيجابا ً على الغطاء النباتي في المراعي .إضافة
إل��ى مساهمتها ف��ي تعبئة ال��ب��رك وال��س��دود
الموجودة بالمياه.

وأوضح مدير الموارد المائية في السويداء
المهندس سمير س��ل��وم أنّ ذوب���ان الثلوج
بشكل كبير في المرتفعات خالل األيام المقبلة
سيؤدّي إل��ى جريان أنهار األودي��ة المغذية
سدود المحافظة التي تحتاجها ،كونها كانت
ف��ارغ��ة م��ن المياه ،م��ا ينعكس إيجابا ً على
الواقع المائي في المحافظة.

الالذقية

أ ّكد مدير المتابعة في مديرية زراعة الالذقية
أن األح��وال الجوية السائدة ألحقت أض��رارا ً
بنسب متفاوتة في القطاع الزراعي في معظم
مناطق المحافظة.
وأش���ار م��دي��ر المتابعة المهندس مقداد
العجي في تصريح لمراسلة «سانا» أمس إلى
أنّ األمطار الغزيرة وش�دّة الرياح في منطقة
الالذقية أدّتا إلى غمر  450دونما ً من األراضي
المزروعة بالحمضيات في العمرونية ،وتلف
 200دون��م من األراض��ي المزروعة بخضار
البصة،
الكوسا وال��ب��اذن��ج��ان وال��خ��ي��ار ف��ي
ّ
وتلف شرائح نايلون لـ 450بيتا ً بالستيكياً،
منها 111بيتا ً ضررها كامل في برج إسالم

والصنوبر .كما أدّت العاصفة إل��ى تكسير
أغصان األشجار بنسبة ثالثة في المئة في
الزوبار وتساقط ثمار الحمضيات بنسبة 20
في المئة.
أما في منطقة جبلة ،فأوضح العجيان أنّ
موجة الصقيع أدّت إلى تلف المزروعات بشكل
كامل في  56بيتا ً بالستيكياً ،وإل��ى أض��رار
تتفاوت نسبتها بين  15و 100في المئة في
 358بيتاً .فيما بلغت نسبة تساقط الحمضيات
بأنواعها المختلفة نحو  50في المئة.
ولفت إل��ى أن��ه ف��ي منطقة ال��ق��رداح��ة أدّت
العاصفة إلى تلف شرائح النايلون لبيتين
محميين وتكسير بعض أغصان الحمضيات
وتساقط ثمارها بنسب تتفاوت بين  40و70
في المئة لمختلف األصناف.
وقال العجيان إنّ األضرار في منطقة الحفة
اقتصرت على تساقط ثمار الحمضيات بنسبة
 5إل��ى  60في المئة ،وتكسر بعض أشجار
الحمضيات والزيتون بسبب الرياح الشديدة.
م��ؤ ّك��دا ً أنّ ك��ل ه��ذه التقديرات أول��ي��ة ،حيث
تعمل الوحدات اإلرشادية على حصر األضرار
وإحصائها بشكل دقيق.

