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طرطوس/ اـ ن
مع حلول شهر رمضان شهدت مدينة بانياس 
منطقة  في  الخيري  رمضان  سوق  افتتاح 
فعاليات  عدة  وبمشاركة  البحري  الكورنيش 
أهلية ومؤسسات أهلية منتجة من ريف بانياس 
بانياس وجمعيات  والقدموس وغرفة صناعة 
وتم  البحري،  السمك  لصيد  وجمعية  زراعية 

عرض مختلف المنتجات الصناعية والزراعية 
وأنواع مختلفة من األسماك البحرية، وبأسعار 
السابقة، والقى  األسعار  مقبولة ومختلفة عن 
من  بالرغم  متوسطا،  شعبيا  اقبال  السوق 
الحركة في السوق كانت ملفتة. هذا ويتواصل 
من  المبارك  رمضان  شهر  طيلة  السوق 

العاشرة صباحا وحتى الحادية عشرة ليال.

في  الخيري  رمضان  سوق  افتتاح  ثم  ومن 
الكورنيش  على  القديمة  طرطوس  صالة 
منتجة  وطنية  شركة   ٣٥ بمشاركة  البحري 
في  والصناعية  التجارية  الفعاليات  من  وعدد 
للتجارة  السورية  للمؤسسة  إضافة  طرطوس 
والصناعة  التجارة  وغرفة  طرطوس  فرع 
واسعه  تشكيله  السوق  وتضمن  بالمحافظة، 
والتموينية  والتراثية  الغذائية  المنتجات  من 
ال  بأسعار  البيع  وتم  والعصائر،  والمنظفات 
وكان  المنتجة،  المعامل  في  التكلفة  عن  تزيد 
الفرق بين أسعار المفرق في السوق  واضحا 
التجاري واالسعار في هذا السوق الخيري.هذا 
الفضيل  السوق خالل شهر رمضان  ويستمر 
من العاشرة صباحا وحتى الحادية عشرة ليال, 
القادم  االسبوع  اليه  تنضم  أن  المقرر  ومن 

العديد من شركات ومصانع األلبسة الوطنية.
يشار إلى أن جمعية البارقية وزعت عددا من 
السالل الغذائية على العائالت األكثر فقرا في 

قرى جنين وعيناتا وعين اللبنة وعين عفان، 
خالل  أطلقتها  التي  الخير  حمالت  ضمن 
الخيرية  الجمعية  بدأت  كما  رمضان،  شهر 
بتوزيع  طرطوس  في  الجعفرية  االسالمية 
واألرامل،  المحتاجة  للعوائل  غذائية  سالل 
شهر  أيام  طيلة  التوزيع  وسيستمر  هذا 
رمضان المبارك، يضاف الى ذلك هنالك عدة 
القدموس  مناطق  في  مختلفة  خيرية  جمعيات 
وصافيتا،  بدر  والشيخ  والدريكيش  وبانياس 
المدن  بتوزيع سالل غذائية في ارياف  قامت 
تتم   األنشطة  هذه  وكل  المحتاجة،  لألسر 
والعمل  االجتماعية  الشؤون  مديرية  بإشراف 

بطرطوس. 
شهر  في  سنويا  ينظم  الذي  السوق  يلق  ولم 
ذلك  ويعود  يذكر،  شعبي  إقبال  أي  رمضان 
الوضع  تردي  أبرزها  األسباب،  من  لجملة 
على  للغذاء  أهمية  الناس  وإيالء  المعيشي، 

حساب بعض المواد األخرى.

حماة/ جمانة الخالد
نتيجة  اقتصادية  أزمات  من  السوريين  يعاني 
سرب  يزال  وال  البالد،  ضربت  التي  الحرب 
المالية  الحسابات  خارج  يغرد  األسواق 
يبحثون يومياً  الذين  المحدود  الدخل  ألصحاب 
األسرة  تكفي  طبخة  عن  وفتيلة”  “بسراج 
تزال  ال  إذ  اليومية،  الميزانية  مع  وتتناسب 
المواد  أنواع  لجميع  ارتفاعاً  تسّجل  األسعار 
والبرغل  كالرز  األساسية  من  بدءاً  الغذائية، 
للخضار،  باإلضافة  والبقوليات،  والسكر 
الكماليات  من  أصبحت  التي  بالمواد  وانتهاء 

كالمعلبات من سردين وتونا ومربى وغيرها.
من  مختلفة  أنواع  تتوّزع  حيث  حماة،  في 
خاصة  واسعة،  مساحات  على  الزراعات 
فيها  الخضار  تسّجل  المحمية،  الزراعات 

أسعاراً مرتفعة، مقارنة باألعوام الماضية.
عن  ملحوظاً  انخفاضاً  البندورة  وسجلت 
االرتفاع الجنوني خالل اليومين الماضيين، إذ 
إلى  ل.س   6000 من  البندورة  كيلو  انخفض 
إلى  ل.س   ٣000 من  والفول  ل.س،   4000

1000ل.س، فيما حافظت بقية أنواع الخضار 
البطاطا  كيلو  يباع  إذ  أسعارها  ارتفاع  على 

ل.س،  خيار 6000  ل.س،  المصرية 2700 
كوسا  12000ل.س،  خضراء  فاصولياء 
بصل  ل.س،   ٣٥00 باذنجان  ل.س،   ٣000

2٥00 ل.س، والخسة 1200 ليرة.

العالم شو بدها تاكل”، بهذه الجملة  “هللا يعين 
اختصرت إحدى السيدات حال ارتفاع األسعار 
مع  تتناسب  السوق، مضيفة: “األسعار ال  في 
ال  فكالهما  الموظف،  وغير  الموظف  دخل 
يستطيع العيش اليوم كما كان سابقاً”، متسائلة: 

“األسعار نار كاوية، شو بدنا ناكل؟”.
البندورة  “كيلو  األشخاص:  أحد  يقول  بدوره، 
ليرة،   6000 والخيار   ،4000 اليوم  كان 
وحزمة البقدونس 600 ليرة، مع بصل وزيت 
وغيره، تصبح تكلفة صحن السلطة حوالي 1٥ 
بعد  نتطرق  ولم  “هذا  ويضيف:  ليرة”،  ألف 

للطبخة األساسية!”.
حل،  لها  ما  األسعار  مشكلة  أنو  “المشكلة 
أحد  أوجز  هكذا  الفاضي”،  على  نحكي  وعم 
المواطنين واقع حال األسعار ومعاناة المواطن 
يشرح  أن  رافضاً  يومه،  قوت  لتأمين  اليومية 
أكثر عن معاناة باتت واضحة ومعلومة للجميع.
حماة  سوق  في  الباعة  أحد  عزا  جهته،  من 
من  مرتفعة  الخضار  أسعار  أن  إلى  الغالء 
أرضها، وأنهم يبيعون الخضار مع ربح بسيط 

يستطيعون من خالله دفع إيجار محالهم وتدبر 
حاجات أسرهم.

األسعار  أن  أوضح  البندورة  مزارعي  أحد 
على  اإلنتاج  تكاليف  ارتفاع  بسبب  مرتفعة 
التي  البالستيكية،  البيوت  خاصة  المزارع، 
تكلّف المزارع الكثير بدءاً من شرائح النايلون 
المحصول  تدفئة  بتكاليف  وانتهاء  واألسمدة 
التي  الكبيرة  الخسارة  إلى  أيضاً  مشيراً  شتاء، 
تعرض لها عدد من المزارعين بسبب التنانين 
البحرية التي ضربت بانياس مرات عدة خالل 

الشتاء.
وحماية  الداخلية  التجارة  مدير  قال  بدوره، 
المستهلك في حماة إن أسعار الخضار محكومة 
خالل  البندورة  أن  مؤكداً  والطلب،  بالعرض 
الكيلو  ليباع  سعرها  سينخفض  القادمة  األيام 
إلى  ذلك  وراء  السبب  عازياً  ليرة،  بألف  منها 
كثرة العرض بسبب نضوج محصول البندورة 
طرداً  يؤدي  ما  الحرارة،  درجات  ارتفاع  مع 

إلى انخفاض األسعار.
وبيّن أن دوريات التموين تقوم بجوالت يومية 
على األسواق لضبط األسعار، وأنه يتم تنظيم 
على  مشدداً  المخالفين،  بحق  تموينية  ضبوط 
المواطن  لدى  الشكوى  ثقافة  تفعيل  ضرورة 

الذي يتعرض ألي غبن.

ريف دمشق/ روزا األبيض
عاًما،   ٥2 العمر  من  البالغ  أحمد،  يعرض 
الفضة على “بسطة” في  بضاعته من معدن 
أحياء الريف الدمشقي، لعله يبيع إحدى القطع، 

التي ورث صناعتها عن والده كمهنة يدوية.
أصحاب  إغالق  حتى  الصباح  ساعات  منذ 
المحال التجارية واجهات محالهم في المساء، 
ال يصل عدد الزبائن الذين يقصدون “بسطة” 
أحمد إلى عدد أصابع اليد الواحدة، “جميعهم 
الموجودة  المعروضات  على  ليتفرجوا  يأتون 
السعر،  عن  ويسألوني  البسطة،  ضمن 
وينظروا إلى ختم عيار الفضة 92٥، وبعدها 
يذهبون دون أن يشتروا شيئًا، وإذا بيع خاتم أو 
سلسلة فضة، فيكون المشتري ليس من سكان 
تأمين  الذين أصبحوا يركضون وراء  المدينة 

لقمة العيش”.
أضاف أحمد، “معدن الفضة له خصوصية في 
المدينة، معظم المقبلين على الزواج يشترون 
ويطلبون  الخطبة(،  )محبس  يسمونه  خاتًما 
الغرام  وسعر   ،92٥ عيار  من  فضة  بالذات 
الواحد ال يتجاوز ٣400 ليرة سورية )حوالي 
دوالر واحد(، ومع ذلك صار اإلقبال ضعيفًا، 
بسبب  قلة،  أصبحوا  الفضة  هواة  إن  حتى 
ببعض  يحتفظ  وبعضهم  المعيشية،  األوضاع 
القطع القديمة، وال يفرطون بها وال يبيعونها”.
تبيع  التي  المحال  بعض  ولجأت 
بداية  في  الزينة  وأدوات  “اإلكسسوارات” 

العام الحالي، لطرح خواتم وسالسل من معدن 
الستانلس ستيل، والبعض صار يعرض معدنًا 
مزيًجا ما بين الكروم والتنك، وهو عبارة عن 
وتعرف  والرقبة،  باليد  تُلبس  خواتم وسالسل 

بـ”الطوق” لدى الشباب.
محددة  أنواع  هناك  “صارت  أحمد،  ويقول 
من المعادن البديلة عن الفضة، ومنها ستانلس 
وليس  لمعة،  وفيه  للفضة  قريب  وهو  ستيل، 
له عيار، وال يباع بالغرام، فمثاًل المتزوج إذا 
أراد شراء محبس فضة يصل سعره أحيانًا إلى 
40 ألف ليرة، ويستطيع أن يشتري محبًسا من 
معدن آخر، وسعره 1٥ ألف ليرة، فمن المؤكد 
أن تكون رغبته متجهة إلى المعادن األخرى”.
ودائًما يكون زبائن محال بيع “اإلكسسوارات” 
من  يشترون  وأحيانًا  والبنات،  الشباب  من 
العادي  الخاتم  ألن  المعروضة،  البضاعة 
سعره 2٥00 ألف ليرة، وبالنسبة لهم فسعره 
مقبول، بحسب أحمد الذي كان يملك محاًل لبيع 

هذه األدوات قبل قصفه عام 2016.
وإذا كان نفس الخاتم من معدن الفضة يكون 
يعد  لم  لذلك  ليرة،  ألف  و٣٥   2٥ بين  سعره 
قبل محبي هذه  إال من  بالفضة،  اهتمام  هناك 
أو  انقرضوا،  و”هؤالء  المعادن،  من  الفئة 

أصبحوا قلة”، قال زياد.
تنتشر  التي  “البسطات”،  بعض  وتعرض 
العاصمي خواتم وسالسل فضية،  الريف  في 
على  يتفرجون  فالناس  لها،  زبائن  ال  لكن 

أن  دون  ويذهبون  المعروضات 
يشتروا شيئًا.

الفضة  بيع  بسطات  أصحاب  أحد 
يقول “إذا استمر عزوف الزبائن عن 
الشراء، سوف أغلق وأصفّي بضاعتي 
دفعت  القاسية  المعيشية  األوضاع 
وغيرها  بالفضة  االهتمام  لعدم  الناس 
من المعادن، حتى إنها صارت بالنسبة 
المرغوب  الكماليات غير  للبعض من 
بها نهائيًا”، أضاف الرجل الخمسيني.

الفضة  بيع  محال  من  العديد  وتنتشر 
ضمن  خصوًصا  وريفها،  دمشق  في 
موروثة  مهنة  وهي  القديمة،  المدينة 
كانوا  الذين  واألجداد  اآلباء  عن 
الفضة  وسالسل  الخواتم  يصنعون 
تعد  لم  المشاغل  تلك  ولكن  يدويًا، 

موجودة، فبعض أصحابها أغلقوها، وآخرون 
قلبوها إلى بيع الهواتف.

فترة  كل  ولكنه  أعوام،  ثالثة  منذ  ياسر  أغلق 
يجلس أمام محله الخالي من مشغوالت الفضة 
بمعادن  العمل  رافًضا  يبيعها،  أن  اعتاد  التي 
أن  يمكن  يعتبرها “رديئة”، وال  فهو  أخرى، 

تحل مكان الفضة.
وجده،  والده  عن  مهنته  ورث  إنه  ياسر  قال 
الخواتم  ونصنع  ونذيبه،  المعدن  نصهر  “كنّا 
 2011 العام  قبل  ما  مستذكًرا  والسالسل”، 
الفضة  محبي  من  طلبات  يستقبل  كان  عندما 

لتلبيس  )السبحة(  “المسابح”  جمع  وهواة 
حبات “مسابحهم” بالفضة، وبأسعار عالية.

“في حال استمرت األوضاع االقتصادية على 
المحتمل أن تخسر سوريا  ما هي عليه، فمن 
تدخل ضمن  التي  المهن والحرف  الكثير من 
إلى  الرجل، مشيًرا  الثقافي”، أضاف  التراث 
هي  الفضية،  المشغوالت  وبيع  صناعة  أن 

خارج دائرة االهتمام الحكومي.
خمس  إلى  الثقافي  التراث  موارد  وتُصنّف 
وتضم  المنقولة،  المادية  الموارد  منها  فئات، 
ضمن  تدخل  التي  اليدوية  الحرفية  المهن 

التراث.

عبد الكريم البليخال زبائن للفضة يف دمشق.. معادن أخرى تدخل على اخلط

الرتويج لسماد الدود
الحديث عن سماد  كثر  األخيرة  الفترة  في    
تم  الذي  الرسمية  غير  األوساط  في  الدود 
تبنيه من قبل بعض الجهات، وقررت وزارة 
أصولي  بشكل  اعتماده  من  مؤخراً  الزراعة 
في مشاريعها بعد أن وصل سعر السماد إلى 
يقبل  المزارع  جعل  ما  وهذا  مرعبة،  أرقام 
لبقية  المتزايد  االرتفاع  ظل  في  شرائه  على 
االحتياجات الخاصة بالزراعة لجهة تحضير 
الري،  تأمين  والعمل على  للزراعة  األرض 
المكمل  الثالوث  النقل  توافر  مدى  ما  وكذلك 

للزراعة.
وسبق أن تم الترويج لهذا المشروع من قبل 
منتجي هذا السماد، والذي يمكن ألي شخص 
العمل به، واعتماده كمشروع مستدام ومربح 
في ظل غالء أسعار األسمدة البقية التي كان 
يعتمد عليها. وقد استفاد بعضهم بإنتاج سماد 
الدود المعروف بـ »فيرمي كمبوست«، وهو 
يحتاج  بل  مادية،  امكانيات  إلى  يحتاج  ال 
إلى شراء أعداد قليلة من الدود، ومن ثم يتم 
أحواض  المهتمين  بعض  وأنشأ  مكاثرته. 
لجهة تربية الديدان، وازدادت بهذه التجربة، 
وهو أن األرض التي تم تسميدها بسماد الدود 
كانت نتائج مردودها أفضل من تلك التي تم 
وأكد  المعروفة.  الكيماوية  بالمواد  تسميدها 
بعض المنتجين أن الخطوة من هذه التجربة 
أن غايته األساسية تأمين غذاء صحي وليس 
هو  ـ  األهم  وهذا  ـ  أضف  مادياً،  الهدف 
والمخلفات،  الفضالت  من  البيئة  تخليص 
الدود  لسماد  المنتجين  هؤالء  أمثال  ويأمل 
الزراعة  وزارة  قبل  من  تجربتهم  بدعم 
الزراعية  العلمية  للبحوث  العامة  والهيئة 
المشروعات  تجهيز  إلى  ليصار  السورية 
االعتماد  يمكن  استراتيجية  مشروعات  إلى 
عليها واألخذ بها، وبأسعار رخيصة بدالً من 
االعتماد على األسمدة الكيماوية التي صارت 
أسعارها تحرق جيب المزارع والفالح على 

السواء!
 إنَّ سعر الكيلو غرام الواحد من الدود وصل 
إلى ٣00 ألف ليرة سورية، و هناك ترويج 
اتبعه البعض، وهو أن استخدام هذا النوع من 
السماد ألربع سنوات كفيل بسد حاجة األرض 
الخبراء  أحد  ويؤكد  السماد.  أنواع  كافة  من 
السماد  من  بدالً  يحل  أن  يمكن  ال  هذا  أّن 
المعمول به في السابق، وال زال يعمل به من 
قبل الفالحين، فال بد من معرفة نوع األرض 
وتحليل مكونات تربتها، ومعرفة ما ينقصها 
من عناصر كون هذا السماد يفتقر للكثير من 
من  بد  ال  وأنه  المهمة،  والمعادن  العناصر 
إلنشاء  إضافة  واألبحاث  اإلشراف  تعميق 
ذلك  وتحليل  لفرز  متخصصة  تقنية  معامل 
تسميدها،  المراد  التربة  نوع  معطيات  وفق 

مع اعتماد أغذية معينة للديدان.
كمبوست«  »فيرمي  الـ  سماد  مشروع  إنَّ 
سبق أن أستخدم في أوربا منذ حوالي مئة عام 
المنازل  حدائق  لتسميد  لديهم  يستخدم  وكان 
للمحاصيل  وليس  الخضار  بعض  وإنتاج 
نطاق  وعلى  لدينا،  المعروفة  االستراتيجية 
واسع، ال سيما أن تلك المساحات الشاسعة من 
األراضي التي يتم زراعتها بالقمح والشعير 
مئات  إلى  بحاجة  والقطن  الصفراء  والذرة 
األطنان من األسمدة، وسماد الديدان ال يشكل 
للمحاصيل  وخاصة  األسمدة  بقية  عن  بديالً 
ويوليها  فالحنا،  عليها  يعتمد  التي  الرئيسة 
أن  إال  زراعي  موسم  كل  مع  خاصة  أهمية 
والفالحين  المزارعين  بعض  دفعت  الحاجة 
السماد  عن  بعيداً  الدود  سماد  اعتماد  إلى 
الكيماوي المعروف بسبب غالء سعره، وهذا 

ما صار يشكل هّماً بالنسبة للفالح!

دون دعم ملحوظ.. أسواق وأنشطة 
اخلري يف طرطوس وريفها مل تلقى 

إقباال شعبيا، واألسباب معروفة!

أسواق اخلضار يف محاة نار مشتعلة.. ومواطنون يشتكون

هوامش

4»

3»

5»

6»

على مرأى ومسمع الضامن الروسي.. االحتالل ومرتزقة 
الوطني يستهدفون املدنيني يف مناطق التماس والطريق الدويل

األهايل: االحتالل يريد فتح ثغرة يف اهلول كما حدث يف غويران

قال الشاعر إسامعيل الكدي، وهو من شعراء مدينة الرقة، 

بأن الشعر هو شكل من أشكال الفن األديب يف اللغة، ويصبغ 

الكالم بالجاملية والصفات الحسنة، وهو كالم يعتمد عىل 

موسيقا خاصة يطلق عليها املوسيقا الشعرية.

تقريرها  في  حدود  بال  أطباء  منظمة  أعلنت 
األسبوعي عن استمرار وجود حاالت عنف بحق 
سوريا،  غربي  شمال  في  يعشن  الالتي  النساء 
الفتة إلى أنهن تعانين من عدة نواحي، أبرزها 
الناحية االقتصادية، ناهيك عن العنف القائم على 

الحالة االجتماعية والزواج المبكر.

الشاعر إمساعيل الكدي: ’’كتابات الذخرية 
كانت تلهمني، والشعر الشعبي منرب 

الكلمة الفراتية حىت بالد الرافدين«

’’عنف نفسي واجتماعي«.. 
منظمة دولية تتحدث يف 

تقرير هلا عن الوضع املأساوي 
لنساء مشال غربي سوريا

في الشبكة

الفروع األمنية تالحق مكاتب احلواالت يف محص
صعّدت الفروع األمنية في حمص، 
من  الماضية  القليلة  الفترة  خالل 
الحمالت األمنية والمالحقات التي 
تستهدف مكاتب الحواالت العاملة 
العاملين  واألفراد  المنطقة  في 
بها، مما أدى إلى اعتقال أكثر من 
عشرين شاباً في مواقع متفرقة من 

المدينة والريف.

تعليق حمادثات االتفاق النووي 

بفيينا.. وجهود متعثرة الستئنافها
على  طهران  إصرار  تسبب 
رفع تصنيف الحرس الثوري 
إرهابية،  كمنظمة  اإليراني 
المتحدة  الواليات  ورفض 
إلى  اآلن،  حتى  بذلك  القيام 
توقف مفاوضات إعادة إحياء 

االتفاق النووي.
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نبات الزوفا أو أسنان داود، واسمه العلمي هو 
:  Hyssopus, وهو جنس من النباتات يتبع 
موطنه  الشفويات.  رتبة  من  الشفوية  الفصيلة 
األصلي حوض البحر األبيض المتوسط. يكثر 

في األراضي الكلسية المشمسة.
والزوفا عشبة حولية أو معمرة يبلغ ارتفاعها 
حوالي ٥0 سم كثيرة الفروع، عطرية الرائحة، 
وغير  متقابلة  مجعدة  الشكل  حرابيه  أوراقها 
وأزهارها  الحراشف،  تشبه  وصغيرة  مسننة 
الرأس  من  واحد  جانب  على  تزهر  متجمعة 
بين شهري حزيران وآب أزهارا صغيرة نيلية 
لها  والزهرة  حمراء  أو  بيضاء  ونادرا  اللون 
الطرف  دقيقة  وهي  طويل  أنبوب  مع  شفتان 
تنمو على شكل مجاميع ثالثية عند المفاصل. 
ولنبتة الزوفا ساق عقدية خضراء ممتلئة بدون 

في  أرجوانيا  أو  أحمر  لونها  ويصبح  قشرة، 
فصل الخريف.

تعد نبتة الزوفا من األعشاب التي تنتمي إلى 
الملونة  الشجيرة  شكل  وتأخذ  النعناع،  عائلة 
وتنتج  -60 سم،  بين ٣0  ما  ويتراوح طولها 
مواد  استخالص  يمكن  والتي  عطرة،  زهور 

منها للحصول على العديد من الفوائد.
ان نبات الزوفا يتم استعمال األجزاء الهوائية 
منه، يعرف عن هذا العشب تخفيفه لالحتقان 
إلى  باإلضافة  المرتفع  الدم  لضغط  وخفضه 

يستخدم  أنه  كما  الغازات.  طرد  على  قدرته 
األمساك.  لعالج  وكذلك  المغص  آالم  لتسكين 
يجدر بالذكر أن عطر الزوفا مضاد للصرع. 
بعد تجفيفه وسحقه حيث يؤخذ ملء ملعقة من 
مسحوق النبات ويوضع على ملء كوب ماء 
مغلي ثم يترك لمدة عشر دقائق ثم يتم تصفيته 

ويشرب بعد الوجبات.
من  العديد  عالج  في  الزوفا  عشبة  وتستخدم 

الحاالت الصحية أهمها:
1. مشاكل الكبد والمرارة

الهضم  عملية  تسهل  المعوية:  المشاكل   .2
العصارات  إفراز  وتحفز  األمعاء  وتلين 
الهاضمة في المعدة، مما يساعد على تحسين 
الغذائية في األمعاء،  المواد  امتصاص  عملية 
كما أنها تطرد الغازات المعوية وتزيل الشعور 
حاالت عسر  وتعالج  القيء،  وتمنع  بالغثيان، 
الهضم، إضافة إلى أنها تحفز الشهية للطعام، 

وتطرد الديدان المعوية
وإزالة  البرد  نزالت  التنفسية:  المشاكل   .٣

البلغم والتهاب الحلق والربو
البول  تدر  البولية:  المسالك  التهاب   .4

وتخلص الجسم من السموم والشوائب وأمالح 
الصوديوم الزائدة.

األمراض  وتعالج  الدموية  الدورة  تنشط   .٥
المفاصل  كالتهاب  ضعفها؛  عن  الناتجة 

الروماتزمي والنقرس.
6. تخفف المغص

7. تساعد على عالج مرضى انخفاض ضغط 
ومنع  الضغط  رفع  على  تساعد  حيث  الدم؛ 
كالصداع  انخفاضه؛  عن  الناتجة  األعراض 
والدوخة  التقيؤ  في  والرغبة  العام  واإلرهاق 

وغيرها.
8. ضعف الدورة الشهرية: تساعد على إدرار 
الحيض المحتبس لدى الفتيات وترخي الرحم، 
للدورة  المرافقة  األعراض  من  تخفف  كما 
والغثيان،  البطن،  أسفل  كالمغص  الشهرية, 

والصداع، والتعب العام.
9. تحسن أداء الجهاز العصبي، وتساعد على 
التخلص من اضطرابات األعصاب، كالقلق، 
والتوتر العصبي، والدوار، إذ إنّها تساعد على 
التشنجات  استرخاء األعصاب والتخلص من 

العصبية.

»كلية  من  باحثين  مجموعة  قدمت 
بالواليات  ماساتشوستس  في  سبرينغفيلد« 
منهجية  علمية  مراجعة  األميركية  المتحدة 
الداخلية  القدم  تقوية »عضالت  آثار  حول 
على   »)Intrinsic Foot Muscles(
وأفاد  السن.  كبار  لدى  الوظيفية  الحركة 
العضالت  وإهمال  ضعف  بأن  الباحثون 
الداخلية في القدمين، يساهمان في اختالل 
وظيفة القدمين، ويعوقان ضمان أصابعهما 
عدم  إلى  يؤدي  مما  فيهما؛  واإلحساس 
االستقرار والسقوط. وهو ما يطرح أهمية 
التدخالت العالجية لتقوية عضالت القدمين 

الداخلية تلك.
- عضالت القدمين

فبراير )شباط(  ما نشر ضمن عدد  ووفق 
الماضي من »مجلة جمعية طب الشيخوخة 
 Journal of American( األميركية 
الباحثون  قال   ،»)Geriatrics Society
جرت  التي  العلمية  »األدلة  نتائجهم:  في 
لتقوية  التدخالت  بأن  أفادت  مراجعتها 
ساهمت  قد  القدم،  في  الداخلية  العضالت 
والتوازن،  القوة،  تحسين  في  بالفعل 
وقدرات حركة التنقل، وربما تقليل مخاطر 

السقوط«.
نُشرت ضمن  أخرى،  طبية  مراجعة  وفي 
من  الماضي  الثاني(  )كانون  يناير  عدد 
 Journal( والكاحل  القدم  أبحاث  »مجلة 
 ،»)of Foot and Ankle Research
للعلوم  فونتيس  »جامعة  من  باحثون  أفاد 
التطبيقية« و»جامعة تيلبورغ« في هولندا، 
بأن العضالت الداخلية في باطن القدم لها 
الديناميكية  الوظائف  في  محوري  دور 
هذه  ضمور  وبأن  للمشي،  الحيوية 
بشكل  السقوط  خطر  من  يزيد  العضالت 
يُحسن  العضالت  هذه  تقوية  وبأن  كبير، 

أداء المشي والحفاظ عليه بتوازن.
جامعة  من  باحثون  قدم  المقابل،  وفي 
مراجعة  بأستراليا  ملبورن  في  التروب 
بزيادة  النفسية  الحالة  لعالقة  طبية 
نُشر  ما  ووفق  القدمين.  بآالم  الشعور 
»مجلة  من  )شباط(  فبراير   ٣ عدد  ضمن 
الباحثون  أفاد  والكاحل«،  القدم  أبحاث 
النفسية  للتركيبة  السلبية  المكونات  بأن 
تكون   )Psychological Constructs(
القدم  في  ألم  من  يعانون  الذين  لدى  أكبر 

مقارنة بمن ال يعانون من ألم فيها.
ضعف  أن  العظام  طب  مصادر  وتؤكد 
العضالت الداخلية للقدم يجعل هيكل القدم 
أثناء  اإلجهاد  بزيادة  للتأثر  عرضة  أكثر 

المشي أو الهرولة أو االعتماد على رؤوس 
فيها،  اإلصابات  سهولة  وكذلك  األصابع، 
كااللتواء وغيره. ولذا فإن تقوية العضالت 
الداخلية للقدم مهم للذين يعانون من إصابات 
في القدم، وللراغبين في منع اإلصابة بها، 
وإن من المهم أيضاً أن يستخدم أحدنا هذه 
أي  أخرى؛  عضالت  أي  مثل  العضالت 
مع التركيز والفهم لكيفية استخدامها بشكل 
منع  في  أمر ضروري  ذلك  ألن  صحيح؛ 
االستخدام  في  »اإلفراط  تداعيات  حدوث 

)Overuse(« واإلصابات المزمنة.
بشكل  ومبنية  جداً  قوية  أقدامنا  أن  ورغم 
بالراحة  ننعم  كي  األصل،  في  الدقة  فائق 
أثناء المشي، فإنها يمكن أن تكون مصدر 
ألم عند اإلجهاد أو اإلهمال. ولذا فإن وجود 
جنب  إلى  جنباً  القدم،  في  قوية  عضالت 
القدم،  استخدام  بكيفية  الفائقة  العناية  مع 
ولكن  أداء.  أفضل  لتحقيق  ضروريان 
تتألم،  عندما  فقط  أقدامنا  نالحظ  ما  غالباً 
وهو  االستخدام.  سوء  أو  الكدمات  بسبب 
ما قد يشير إلى أن البناء التشريحي المعقد 
أن  يمكن  كما  ما.  حد  إلى  ضعيف  للقدم 
تكون من األسباب المحتملة أحذية الجري 
الضيقة جداً، أو اإلجهاد المفرط، أو أسلوب 
الجري، أو الوزن الزائد، أو ضعف ثبات 

القدم.
وتعدّ تقوية عضالت القدمين من العناصر 
بالقدمين،  العناية  مجموعة  في  الرئيسية 
لدى كل األعمار؛ ألن تطوير قدرات وقوة 
عضالت القدم شيء مهم لصحة عضالت 
استقرار  في  أساس  هي  التي  القدمين، 
جميع الحركات، كالمشي والقفز والهرولة 
والوقوف والجلوس وأداء المهام الوظيفية.

- »ثبات« األقدام
الجسم  قاعدة  المستقرة  القدم  وتشكل 
موضع  على  تؤثر  إنها  حتى  بالكامل؛ 
عند  الفقري،  والعمود  والحوض  الوركين 
الوقوف أو المشي أو الجري؛ ألن الهيكل 
ولذا  ببعض.  بعضه  متصل  كله  العظمي 
وقوية  ثابتة  األقدام  بجعل  االهتمام  يجدر 

وخالية من أي آالم.
المثال،  سبيل  على  السريع  الجري  وعند 
بالتناوب  الهواء  في  القدمين  إحدى  تكون 
للقوة  ويمكن  قصيرة.  لفترة  األخرى،  مع 
القدم عند لمس األرض  التي تضغط على 
مرات  الجسم  وزن  تفوق  أن  أخرى،  مرة 
أن  يمكن  المشي  أثناء  وللتوضيح؛  عدة. 
القدمين  على  ضغطاً  خطوة  كل  تمارس 
وزن  يتجاوز  األرض(  مالمسة  )عند 

ذلك  يزيد  أن  يمكن  الجري،  الجسم. وعند 
بمقدار ٣ أو 4 أضعاف. والسبب أن وزن 
القدم خالل  به  تشعر  الذي  الشخص  جسم 
عملية المشي أكثر منه عند مجرد الوقوف. 
وتحديداً؛ فإن وزن الجسم خالل المشي هو 
زائد  الوقوف  عند  الجسم  وزن  مجموع: 
 Push( طاقة قوة الدفع. و»طاقة قوة الدفع
Energy(« تُضيف نحو ٣0 في المائة من 
مقدار الوزن أثناء الوقوف. وبالتالي؛ توقع 
ارتطامها  عند  القدمين  على  كبيرة  أثقاالً 
طويلة  لمسافات  المشي  خالل  باألرض 
أثناء اليوم. ولكن ذلك كله يظل غير ضار 
بالقدمين عند ارتداء أحذية مالئمة، واتباع 

الطريقة الصحيحة في المشي أو الهرولة.
التشريح،  علم  مصادر  به  تفيد  ما  ووفق 
العضالت:  من  نوعان  القدمين  في  ثمة 
 Intrinsic( داخلية  »عضالت 
»خارجية  وأخرى   »)Muscles
وتنشأ   .»)Extrinsic Muscles(
العضالت »الخارجية« خارج القدم نفسها؛ 
أي هي عضالت موجودة في الساق، وتمتد 
أوتارها بعيداً )عن طريق عبور العديد من 
القدم(،  في  الصغيرة  والمفاصل  العظام 

وصوالً إلى أصابع القدم.
صغيرة  عضالت  مجموعة  وهناك 
عضالت  أي  نفسها؛  القدم  في  »داخلية« 
تنشأ وتلتصق داخل جزء القدم نفسه، مثل 
أو  الكعب  عظم  من  تنشأ  التي  العضالت 
على  وتعلق  القدم  لقوس  الطويلة  العظام 
أنها عضالت ال  إلى  القدم. ونظراً  أصابع 
العمل  فيمكنها  المفاصل،  من  كثيراً  تعبر 
القوس  وحماية  تثبيت  في  جيد  بشكل 
والهيكل العام داخل القدم، وبالتالي تضمن 
الوسطى  المفاصل  سالمة  على  المحافظة 
ألصابع القدم، وبقاءها مستقيمة، مع توجيه 
بقية القدم بالكامل؛ أي إنها ترفع قوس القدم 
وتحرك أصابع القدم من مفاصل األصابع 

براحة وكفاءة.
تراكيب  تعقيد  من  جانب  ولتوضيح 
تُعرف  ما  ثمة  القدم،  داخل  العضالت 
بـ»اللفافة األخمصية«، وهي شريط سميك 
عبر  تمتد  التي  األنسجة  من  وعريض 
القدم(.  )باطن  القدم  من  السفلي  الجزء 
كعب  َعِقب  بين عظمة  اللفافة  هذه  وتربط 
الفراغ  وفي  القدم.  أصابع  وعظام  القدم 
وعظام  األخمصية«  »اللفافة  هذه  بين  ما 
طبقات   4 ثمة  يعلوها،  الذي  القدم  قوس 
من  عدد  فيها  طبقة  كل  العضالت،  من 
العضالت. وقد يحدث في هذه اللفافة تمزق 

أو تهتك، ألسباب عدة؛ ومنها ما له عالقة 
الطبقات  تلك  عضالت  بضعف  مباشرة 
أسباب  أكثر  أحد  وهذا  األربع.  العضلية 
ما  وعادة  شيوعاً.  القدم(  )كعب  العَِقب  ألم 
يسبب الشعور باآلالم مع الخطوات األولى 
في الصباح، ويقل األلم عادة مع النهوض 
والحركة، ولكن قد يعود بعد فترات طويلة 
من الوقوف أو عند الوقوف بعد الجلوس. 
زيادة  من  يعانون  الذين  لدى  شائع  وهو 
دون  من  األحذية  يرتدون  والذين  الوزن 

دعم كافي.
- 4 تمارين بسيطة لتقوية عضالت القدمين
أحذية  ارتداء  مع  سليمة  بطريقة  المشي 
للقدمين. إال إن  مالئمة، هو أفضل تمرين 
هنالك أيضاً تمارين أخرى لتقوية عضالت 
القدمين. وهي غاية في البساطة والسهولة، 
األهمية.  في  غاية  نفسه  الوقت  في  ولكنها 

وإليك هذه التمارين األربعة البسيطة:
* تمارين تقوية عضالت قوس القدم: من 
منشفة صغيرة  وضع  ذلك،  تمارين  أبسط 
على األرض، ووضع القدم عليها بالكامل 
مع تثبيت كعب القدم عليها وعلى األرض. 
ثم أمسك المنشفة بأصابع قدميك، واسحبها 
بالشد إليك. وهناك تمرين آخر يُمكن القيام 
برفع  وذلك  الكنبة،  على  الجلوس  أثناء  به 
وسحبها  القدم،  بأصابع  واإلمساك  القدم، 
بشد  الشعور  تمام  حتى  أعلى،  إلى  برفق 
التمديد  وضعية  على  واثبت  القدم،  قوس 
تلك لمدة ال تقل عن ٣0 ثانية في التمرينين، 
ورغم  اليوم.  في  ثالثاً  أو  مرتين  وكررها 
تأثيرات  لها  فإن  التمارين،  هذه  بساطة 

صحية واضحة.

 Toe( القدم  أصابع  »تجعيد  تمرين   *
القدم  باطن  نحو  أي ضمها   :»)Curling
)انحناء األصابع إلى أسفل(. وهو أحد أكثر 
التمارين فاعلية لتدريب العضالت الداخلية 
القدم. وسواء أكنت تقف على ساقيك،  في 
على  تجلس  أم  فقط،  واحدة  ساق  على  أم 
مكتبك، فإن تكرار القيام بهذه الحركة شيء 

مثالي لتقوية القدمين.
 Heel( الكعب  »رفع  تمرين   *
مفصل  لتقوية  تمرين  هو   :»)Lifting
لتقوية التحكم في التوازن  الكاحل، وأيضاً 
مفصل  ووجود  الحركة.  أو  الوقوف  عند 
كاحل مستقر، يساعد أثناء الهرولة في نقل 
مثالي،  بشكل  األرض  مالمسة  عند  القوة 
ويكون  الكاحل.  بالتواء  اإلصابة  ويمنع 
هذا التمرين بالوقوف، ثم رفع الكعبين إلى 
أعلى حد ممكن، مع االعتماد في الوقوف 
آنذاك على أصابع القدمين، ثم اترك الكعبين 
يسقطان ببطء إلى مستوى األرض. وكرر 

ذلك مرتين أو ثالثاً خالل اليوم.
على  إما  وذلك  القدمين:  حافي  المشي   *
عشب النجيل أو الحصى. وهو مما يقوي 
عضالت أقدامنا، ويُكسبنا تحكماً أفضل في 
التقاء القدم باألرض أثناء الهرولة، ويُحسن 
من قدرات حفظ التوازن والوعي بوضعيات 
أجزاء الجسم. إضافة إلى تحسين ميكانيكا 
الوركين والركبتين والجذع، والحفاظ على 
النطاق المناسب للحركة في مفاصل القدم 
والثبات  القوة  إلى  باإلضافة  والكاحل، 

الكافيين داخل العضالت واألربطة فيهما.
قد  كانت  كثيرة،  أخرى  فوائد  أيضا  ولهما 

عرضت في تقارير سابقة.

تقرير/ صالح اسماعيل 
الروسي  الضامن  قوات  تواجد  من  بالرغم 
في  المتمركزة  السورية  الحكومة  وقوات 
المنطقة تستمر قوات دولة االحتالل التركي 
والبلدات  القرى  باستهداف  ومرتزقته 
مدينة  شمال  عيسى  عين  لناحية  المجاورة 
لزعزعة  منها  محاولة  في  كم،   ٥0 الرقة 
العزل  المدنيين  وتهجير  المنطقة،  استقرار 
أذرعها  تحريك  مع  بالتزامن  قراهم،  من 
من مرتزقة داعش في مخيم الهول بمحاولة 
في  غويران  سجن  في  حدث  ما  لتكرار 
الحسكة السورية بهدف إعادة إحياء التنظيم 
المتطرف وخلق جو من الفوضى في مناطق 

شمال وشرق سوريا. 
الطريق  على  التماس  مناطق  وتتعرض 
الدولي M4 الستهداف مكثف من قبل دولة 
االحتالل التركي ومرتزقته بالمدفعية الثقيلة 

وفاطسة  المشيرفة  قرى  بقصف  تقوم  حيث 
عين  لناحية  الشرقي  بالريف  الشركراك 
في  والهوشان  ومعلك  صيدا  وقرى  عيسى 
أدى  الذي  األمر  للناحية،  الغربي  الريف 
الممتلكات  في  فادحة  مادية  خسائر  لوقوع 
الحيوية  المرافق  وتدمير  والخاصة  العامة 

من شبكات كهرباء وخزانات المياه.
وأعرب أهالي مناطق شمال وشرق سوريا 
المهجرين عن استنكارهم من الصمت الذي 
تبديه قوات الضامن الروسي المتواجدة على 
التصعيد،  خفض  مناطق  من  كبيرة  مقربة 
المنطقة  على  المتكرر  االستهداف  إزاء 
لموقف  مباشر  انعكاس  اعتبروه  والذي 
الدولة التركية المحتلة من الحرب الروسية 

األوكرانية.
حديثه  في  الشعبان  الرحيم  عبد  المهجر 
التركية  »الدولة  يقول:  السوري  لصحيفتنا 

الستهداف  به  تقوم  ما  خالل  من  المحتلة 
مستمر  بشكل  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
تسعى  التصعيد،  مناطق خفض  وخصوصاً 
االستقرار  وعدم  الفوضى  من  جو  لخلق 
العدائية ضد  لسياستها  إضافة  المنطقة،  في 
منازل  استهداف  من خالل  المنطقة  شعوب 

المدنيين وتدمير المرافق الحيوية«.
تتخذه  الذي  »الموقف  الشعبان:  وأضاف 
البصر(  )غض  الروسي  الضامن  قوات 
التي ترتكبها دولة االحتالل  من االنتهاكات 
التركي ومرتزقته، ما هو إال نتيجة تفاهمات 
الروسية  والدولة  التركية  الدولة  بين  خفية 
على  النار  إطالق  وقف  لعملية  الضامنة 
مناطق شمال وشرق سوريا وخصوصا بعد 

الحرب الروسية األوكرانية«. 
بأن  العواد  محمود  المهجر  بين  جانبه  ومن 
لمناطق  استهدافها  التركية من خالل  الدولة 

شرق  شمال 
المتزامن  سوريا 
تحريك  مع 
من  أجندتها 
مرتزقة داعش في 
مخيم الهول تسعى 
حصل  ما  لتكرار 
في سجن غويران 
الحسكة،  بريف 
دليل  أكبر  وهو 
رعايتها  على 
لإلرهاب  ودعمها 
وسعيها  العالمي، 
مشروع  لنسف 

األمة الديمقراطية لشعوب المنطقة. 
المجتمع  والعواد  الشعبان  من  كل  وطالب 
الدولي باتخاذ موقف جدي وحازم للحد من 

الجرائم التي ترتكبها الدولة التركية المحتلة 
تجاه شعوب ومناطق شمال وشرق سوريا، 
وحث الدولة الروسية الضامنة للقيام بمهامها 

الدولية واإليفاء بالتزاماتها الموكلة إليها.

عمليات  الوطني  الجيش  مرتزقة  يواصل 
الجاجية  تل  في  اآلثار  عن  والتنقيب  الحفر 
األثري الواقع بالقرب من قرية دير بلوط في 

ناحية جنديرس بريف عفرين المحتلة.
باآلليات  التخريب  ألعمال  التل  وتعرض 
ومحيطها  التل  سفح  معظم  طالت  الثقيلة، 
التالل  من  وهو  المدفونة،  الكنوز  عن  بحثاً 
السورية،  اآلثار  مديرية  قيد  في  المسجلة 
أفاد به المرصد السوري لحقوق  بحسب ما 

اإلنسان.
تخريبية  لحفريات  األثري  التل  وتعرض 
األثرية  الطبقات  وتدمير  الثقيلة  باآلليات 

أشجار  من  العشرات  اقتالع  إلى  باإلضافة 
الحفريات  هذه  مساحة  تقدر  حيث  الرمان، 
حوالي )1٥000( متر مربع على األكروبول 

وامتدادها إلى محيط التل المرتفع.
أبريل  من  والسادس  السياق،  ذاتي  وفي 
أقدم  أيضا،  المرصد  وبحسب  الحالي، 
لالحتالل  التابع  الوطني  الجيش  مرتزقة 
األثري  حبشكو  تل  تجريف  على  التركي 
الواقع في ناحية راجو قرب الحدود السورية 
التركية، على الضفة اليسرى للنهر األسود.

باآلليات  تخريبية  لحفريات  التل  وتعرض 

واللقى  المدفونة  الكنوز  عن  بحثاً  الثقيلة 
األثرية، وتقدر المساحة التي تم تجريفها بـ 

24٥00 متر مربع.
وفي السياق، وفي تصريح له لوكالة نورث 
برس المحلية، أكد الرئيس المشترك لمديرية 
المرتزقة ال  انتهاكات  إن  اآلثار في عفرين 

تتوقف في عفرين المحتلة.
وأضاف “سينو”، لنورث برس، أنه “بحسب 
المديرية  عليها  تحصل  التي  الشهادات 
التي  البصرية  والوثائق  المنطقة  داخل  من 
يحصلون عليها عن طريق برامج الجوجل 
للتعدي  جديدة  أثرية  مواقع  تعرض  تؤكد 
والتخريب كانت مجهولة لدى مديرية اآلثار 
اآلثار  ومديرية  السورية  للحكومة  التابعة 

التابعة لإلدارة الذاتية سابقاً”.
قامت  المديرية  فإن  أيضا،  سينو  وبحسب 
الكالسيكية،  القديمة  المدافن  موقع  بتوثيق 

والتي تعود للفترة الرومانية والبيزنطية.
حرمة  انتهاك  “تم  أنه  إلى  “سينو”  وأشار 
المدافن والتعدي عليها وسرقة ونهب األثاث 
الجنائزي المرافق للهياكل العظمية لألموات 

الذين كانوا مدفونين في تلك المقبرة”.
المرتزقة  التركي كما  وتمنع دولة االحتالل 

إلى  الدخول  من  اإلعالمية  الوسائل  جميع 
المواقع األثرية، بحسب تقرير لجنة التحقيق 
الدولية، التي أشارت إلى حالة الفوضى التي 

تشهدها عفرين المحتلة.
واحتلت دولة االحتالل التركي مدينة عفرين 
المحتلة في العام 2018، ومنذ ذلك التوقيت 
وثقة مديرية اآلثار في عفرين تعرض 69 
مزارا   ٣1 إلى  باإلضافة  للتخريب،  موقعا 

لمختلف األديان والمذاهب.
المواقع  القطع األثرية من كل  وتمت سرقة 
وبيعت في السوق السوداء بعد تهريبها عبر 

تركيا إلى أوروبا، بحسب “سينو”.
مسؤولية  الدولي  المجتمع  “سينو”  وحمل 
عفرين  في  األثرية  المواقع  تعرض 
االتفاقيات  أن  إلى  مشيراً  والنهب،  للدمار 
ينص  الدولي  والقانون  الدولية  والمعاهدات 
على الكثير من البنود لحماية اآلثار والتراث 

الثقافي اإلنساني خالل النزاعات المسلحة.
صاغية  آذان  يلقى  لم  هذا  “لكن  وأضاف: 
لدى تركيا”، األمر الذي شجعها مع الفصائل 
بشكل  االنتهاكات  تصعيد  على  لها  الموالية 
عام وانتهاكات التراث الثقافي بشكل خاص.

السويداء/ لطفي توفيق
شكل عشرات الناشطين في السويداء حركة 
سياسية جديدة تالمس طروحاتها هموم معظم 
كامل  على  أطيافهم  بمختلف  السوريين، 
نوعها  األولى من  وتعتبر  السورية،  الساحة 

بالمحافظة، من حيث اقتصار عضويتها على 
عنصر الشباب.

من  والشابات  الشباب  عشرات  وضمت 
الناشطين على الصعيد السياسي واالجتماعي 
يؤمنون  ممن  المحافظة  أنحاء  مختلف  في 

بالواقع  باإلحاطة  يبدأ  سوريا  في  الحل  بأن 
السوري بشكل منهجي ودقيق، للبدء بتفعيل 
الحياة السياسية في البالد على أسس سليمة.   
بتفعيل  الحركة  أهداف  المؤسسون  وحدد 
الحياة السياسية للمساعدة على خروج سوريا 

من األزمات المتعددة التي تعصف بها.
وأطلقوا على حركتهم اسم: الحركة السياسية 
الشبابية، وخصصوا صفحة على الفيس بوك 

لطرح افكارهم ورؤيتهم.
مادية  بإمكانيات  يعملون  أنهم  الملفت  ومن 
مالية  أي مساعدة  يقبلون  معدومة، وال  شبه 
من  »لحذرنا  وذلك  فرد  أو  جهة  إي  من 
المال السياسي وتبعاته، وعمله على صناعة 
لسان  على  جاء  كما  به«،  مرتبطة  مشاريع 

أحد مؤسسي الحركة.
دوافع تشكيل الحركة 

عن أسباب تشكيل الحركة وآلية عملها، يقول 

أحد المؤسسين: إن المجتمع يعاني من غياب 
المنظمة  والمجموعات  السياسية  الهويات 
الفصائل  كثرة  أمام  التغييري،  الفكر  ذات 

ومنظمات المجتمع المدني.
إلى  يهدف  الممنهج  الغياب  هذا  أن  ويرى 
البالد،  في  السياسي  الفراغ  على  اإلبقاء 
وتستمر  استراتيجي،  مشروع  بدون  لتبقى 
»مشاريع مرتبطة بالقوة وإنفاق المال فقط«. 
من  نهائياً  تحدد موقفاً  فالحركة ال  ذلك  ومع 
جميع المنظمات والفصائل، إنما تتحدث عن 
الحالة الراهنة، وتعتبر أن التواصل والتنسيق 
واضحة  سياسية  رؤى  ذات  مجموعات  مع 

وصريحة هو حاجة ماسة للمجتمع.
الصراع  أساس  أن  الشبابية  الحركة  وترى 
في سوريا، يتلخص في عدة محاور، أهمها 
األمنية،  والهيمنة  القضاء  استقالل  عدم 
العدالة  وغياب  القانون،  دولة  لغياب  إضافة 

االقتصادية،  الدولة  سياسة  في  االجتماعية 
وممارساتها  السياسية  الحياة  وتغييب 

التنظيمية في البالد.
أهداف الحركة

دولة  إلى  للوصول  بالسعي  تتلخص   
ذات  ليبرالية،  مستقلة  مدنية  ديموقراطية 
على  يجب  أنه  وتعتبر  برلماني.  نظام 
الحضاري  استغالل موقع بالدهم  السوريين 
اإلقليمي  التنوع  من  واالستفادة  والجغرافي، 
التفكير  حرية  خالل  من  وذلك  والثقافي، 

والتعبير واإلبداع. 
كما تعتبر التنوع المذهبي والطائفي والعرقي 
التأكيد  السوري، مع  الالمادي  التراث  يغني 
على حق كل مكون بتشكيل جماعات ضغط، 
خالل  من  وتحققها  مصالحها  عن  تعبر 

البرلمان.
بوجود  تتميز  السويداء  محافظة  أن  يذكر 
حراك مدني متجذر ومتصاعد، ومتنوع في 
أساليب وأشكال عمله، يتراجع نشاطه أحياناً، 
ويتجدد بين الحين واألخر، ولكنه يهدف دائماً 
إلى بناء وطن حر ومستقل لجميع السوريين 

دون أي استثناء أو تهميش.

15 أخبار 2

جماميع املرتزقة تبدأ محلة ختريب ملا 
تبقى من آثار عفرين احملتلة.. واملرصد 

يؤكد: ’’يبحثون عن الكنوز املدفونة«

حمافظة السويداء.. حركة سياسية شبابية جديدة تالمس هموم كل السوريني

األهايل: االحتالل يريد فتح ثغرة يف اهلول كما حدث يف غويران
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أدين أسطورة التنس األلماني بوريس بيكر، 
بأربع تهم من أصل 24 وجهت اليه في ما 

يتعلق بإعالن إفالسه عام 2017.
أدانت محكمة التاج البريطاني في ساوثوارك 
بلندن بيكر في اتهامات بنقل آالف الدوالرات 
بطريقة غير مشروعة من حساب مصرفي 

بعد إعالن إفالسه.
وإخفاء  ممتلكات  نقل  االتهامات  وشلمت 
ديون وتهمتين أخريين تتعلقان بعدم الكشف 

عن أمالك.
بتحويل  قام  األلماني  التنس  نجم  أن  وتبين 
اإلسترلينية  الجنيهات  من  اآلالف  مئات 

)الدوالرات( - بعد إعالن إفالسه في يونيو 
إلى  التجارية  حساباته  من   -2017 عام 
حسابات أخرى منها حساب زوجته السابقة 
”ليلي”  المنفصلة  زوجته  وحسابات  باربرا 

بيكر.
كما أدين بوريس بيكر في اتهام بعدم اإلفصاح 
ألمانيا، وإخفاء قرض  يمتلكه في  عن عقار 
مصرفي بقيمة 82٥ ألف يورو )89٥ ألف 

دوالر( وأسهم في إحدى شركات التقنية.
اتهاما  عشرين  من  بيكر  المحكمة  وبرأت 
آخرين، منها اتهامات بعدم تسليم العديد من 
الجوائز، بما فيها كؤوس ويمبلدون وميدالية 

ذهبية أولمبية.

البطوالت  في  ألقاب  بست  الفائز  البطل 
جميع  نفى  سالم(  )غراند  الكبرى  األربع 
مع  تعاون  إنه  وقال  إليه،  المنسوبة  التهم 
عرض  أنه  حتى   - أصوله  بتأمين  المكلفين 
إلى  استنادا  يتصرف  وكان   - زواجه  خاتم 

مشورة الخبراء.
قيمته  بلغت  قرض  بسبب  بيكر  إفالس  كان 
دوالر(  ماليين  )خمسة  يورو  مليون   4.6
عام  الخاصة  البنوك  أحد  من  اقترضه 
201٣، باإلضافة إلى اقتراضه 1.6 مليون 
العام  في  بريطاني  أعمال  رجل  من  دوالر 

التالي، بحسب شهادة في المحاكمة.
إن  عاما(   ٥4( بيكر  قال  المحاكمة  وخالل 

كل ما حققه من أرباح طوال حياته المهنية، 
ابتلعتها  دوالر،  مليون   ٥0 بلغت  والتي 

فقد  عندما  وديون  باهظ”  ”طالق  تكاليف 
قدرا كبيرا من دخله بعد االعتزال.

143 حوارات

أحمد سالمة الرقة/ 

الكدي،  إسماعيل  الشاعر  قال 
وهو من شعراء مدينة الرقة، بأن 
الفن  أشكال  من  شكل  هو  الشعر 
الكالم  ويصبغ  اللغة،  في  األدبي 
الحسنة،  والصفات  بالجمالية 
موسيقا  على  يعتمد  كالم  وهو 
الموسيقا  عليها  يطلق  خاصة 
إنساني  تعبير  والشعر  الشعرية، 
يتسم بأنه كالم موزون ذو تفعيلة 
في  الشاعر  ويحمل  محددة، 
وتشبيهات  عميقة  معاني  داخله 
في  يجول  عما  تعبر  وكلمات 
عن  ليعبر  الشعر  ويكتب  داخله، 
قضايا  عن  أو  الشاعر  أحاسيس 
والشعر  ومختلفة،  عديدة  إنسانية 
الشعر  هو  الشعبي  الفراتي 
ما  وهو  العامية  إلى  المنسوب 
حياتهم  في  الناس  عامة  يتكلمه 
مكتوب  شعر  كل  وهو  اليومية، 
العربية  اللغة  بغير  ومنظوم 

لفصحى. ا

حوارا  أجرت  السوري  صحيفة 
إسماعيل  الشاعر  مع  مطوال 
كما  الحوار  نص  وجاء  الكدي، 

يلي:

الشعر  مع  بدايتك  كانت  كيف  ـ 
موهبتك؟ واكتشاف 

بالمرح  مليئة  الطفولة  كانت 
يتأجج  الشعر  لكن  والسعادة، 
المراهقة حين  ويظهر في مرحلة 
والمشاعر  األحاسيس  تصبح 
العاشق،  قلب  تغزو  الجياشة 
بالمودة  يمتأل  القلب  فيصبح 
والحب فتظهر الشرارات األولى 
في مرحلة المراهقة في عمر 16 
قصيدة  أول  كانت  أتذكر  سنة، 
في  طالب  وانا  لحبيبتي  كتبتها 
القصيدة  وكانت  الثامن،  الصف 
أول  في  أحببتها  إلنسانة  موجهة 
اكتشاف  مع  تزامنت  عشق  قصة 
الغزلي  الشعر  لكتابة  محبتي 
موهبتي  معها  لتنضج  الحديث، 

بعد. فيما  القصائد  كتابة  في 

الفراتي  الشعر  تاريخ  هو  ما  ـ 
لشعبي؟ ا

ومكانته  وتاريخه  الشعبي  الشعر 
أما  العربي،  الوطن  في  ازدادت 
بهذا  الفراتي  الشعر  تسمية  عن 
هذا  شعراء  المتداد  نسبة  االسم 
وصوال  الفرات  نهر  على  اللون 
من  النوع  وهذا  الرافدين،  لبالد 
البادية  في  أيضا  يعرف  الشعر 
السورية وقد ترك أثرا كبيرا في 
التلقي  سهل  وهو  الناس،  نفوس 
من  كثيرين  على  القراءة  صعب 
الشعر  من  النوع  وهذا  القراء، 
الرقة  مدينتي  أهالي  فيها  يبدع 
على  العراق  ومدن  الزور  ودير 
هذا  ويعالج  المساحة،  هذه  امتداد 
النوع من الشعر قضايا اجتماعية 
الفراتي  الواقع  تحاكي  وإنسانية 
كلماته  الشاعر  وينتقي  الريفي، 
لها  ليكون  الريفية  بيئته  من 

سامعيها. نفوس  في  كبير  صدى 

هي  والحرمان  والشوق  البعد  ـ 
شعرك  بعد  هو  فما  الشعر  أبعاد 

الخاص؟

شرقية  بيئة  في  تربيت  طبعا 
الشاب  بين  مشترك  عامل  فهناك 
كتبت  الذي  والطرف  والشعر 
القيم  وهي  القصيدة،  أجله  من 
تتيح  ال  التي  واألعراف  والتقاليد 
خلسة،  إال  محبوبته  لقاء  للشاب 
الشوق  من  دائما  نعاني  فنحن 
أول  هو  الغزلي  فالبعد   ، للحبيب 
كتبتها  التي  قصائدي  في  األبعاد 
أما  للقلب،  القلب  من  وتخرج 
بدأت  المراهق  سن  تخطي  بعد 
وبعض  لألخالق  للوطن  أكتب 
معينة،  لفضيلة  التوجيهي  الشعر 
األخير  سنوات  العشر  وفي 
ألوجاع  يتناول  شعري  أصبح 
قصائدي  لتكون  وهموهم  الناس 
من  بداخلهم  عما  تعبر  رسائل 
يعبر  ومنبر  وأحاسيس  مشاعر 
الذي  الشاعر  ، الن  عن مطالبهم 
وهموم  واراء  أفكار  يحاكي  ال 
يكون  أن  يستحق  ال  الشعب 

شاعر.

موهبة  الشعر  يعتبر  هل  ـ 
أحبها  هواية  هي  أم  متأصلة 

الشاعر؟

األنسان،  مع  تتولد  موهبة  الشعر 
تهذب  واالستماع  بالقراءة  تنمى 
مثل  الشعر،  محور  بدارسة 
من  موسم  كل  بعد  العنب  أشجار 
للسنة  تجديب  إلى  تحتاج  العطاء 
القادمة، بعد كل قصيدة تصل إلى 
األخطاء  بعض  يكتشف  الجمهور 
ترتيب  فيحاول  والهفوات 
وتهذيب اإلنتاج القادم من شعره، 
مع  تولد  فطرية  موهبة  فالشعر 
جينات الشاعر ومع مرور الوقت 
الشعر  يصبح  القصائد  وكثرة 
حيث  من  ومتكامل  بدقة  موزون 
كتب  الذي  والمعنى  المفردات 
يحتاج  الشاعر  لذلك  أجله،  من 
من  غيره  قصائد  وقراءة  لدراسة 
هيكلية  إلعادة  إضافة  الشعراء 
وصوله  قبل  الخاصة  قصيدته 

للقارئ.

تأثرت  الشعراء  من  أي  ـ 
والزلت  بداياتك  في  بقصائده 

إلى األن ؟

تشدني  الذخيرة  محمود  الشاعر 
الكلمة  عن  يعبر  كونه  كتاباته 
الشعر  أكتب  ال  وان  الفراتية، 
الشعبي  بالشعر  كتابتي   النبطي 
التسميات  بين  نفرق  أن  يجب   ،
الشعر النبطي هو شعر بدوي من 
أما  والدحات،  وحجيمي  سامري 
الشاعر  أكتبه ويكتبه  الذي  الشعر 
من  ومجموعة  الذخيرة  محمود 
الفراتي ولدينا  الشعر  الشباب هو 
حلم نعمل على تحقيقه إيجاد منبر 
عن  تعبر  التي  الفراتية،  للكلمة 
ومدينة  عامة  الفرات  وادبي  مدم 

الخصوص. وجه  على  الرقة 

تفضله  التي  األوقات  ماهي  ـ 
شعرك؟ لكتابة 

صفاء  بلحظة  تبدأ  الشعر  كتابة 
من  الكثير  كتبت  وقد  ذهن، 
بمدينة  تجول  أثناء  قصائدي 
الرقة ولعل اشهرها القصيدة التي 
الجزيرة«  أنحاء  جميع  في  غنت 
بشتي«،  البس  يدنيا  مطر  صبي 
االغنية  هذه  كتبت  أنني  ,اذكر 
أثناء سيري من  الشتاء  في فصل 
في  الدلة  دوار  إلى  الساعة  دوار 

شالش  مني  طلب  فقد  المدينة،  
عن  أغنية  أكتب  أن  الحسن 
اليوم  بذلك  األغنية  فكتبت  البشت 
عذبة  فراتية  جميلة  كلمات  وهي 

بيها: أقول 

بشتي      البس  يدنيا  مطر  صبي 
وبروق شما حوشتي غيم ورعد 

سروا      ساري  ذروة  بيها  ينفع  ما 
وترجف  وفروة  عباية  البس 

لشتي

كتابة  بداية  أصعب  أيهما  ـ 
القصيدة؟ نهاية  أم  القصيدة 

من  أصعب  القصيدة  نهاية 
من  زخم  لديك  يكون  آلنه  بدايتها 
متكثفة  تكون  والفكرة  المفردات 
عندما  كالفرس  القصيدة  بذهنك، 
تنطلق  عندما  فالفرس  تنطلق 
طال  فإذا  قوتها،  بكامل  تكون 
كذلك  الفرس  تتعب  المسافة 
سريعة  تكون  فبدايتها  القصيدة 
وتحتاج  صعبة  ونهايتها  وسلسة 
النوع  من  أنا  أكثر،  لتركيز 
القصيرة  القصيدة  يكتب  الذي 
قصير  الكالم  يكومن  أن  وأحب 
لجميع  وشافي  وكافي  ومختصر 
للقارئ ضمن  التي تصل  االفكار 
أبيات قليلة، وكما قال المثل خير 

الكالم ما قل ودل.

للغير  ـ هل باإلمكان تعليم الشعر 
تدرس؟ وله مبادئ 

فإذا  الفنون،  أحد  هو  الشعر 
فنان  بذرة  لديه  يوجد  ال  االنسان 
فال  بداخله،  زراعته  تستطيع  ال 
الشعر  أساسيات  تعليم  يمكن 
فيجب  الشعري،  النص  ومبادى 
لكي  الموهبة  يمتلك  يكون  أن 
ولكن   ، الشعر  كتابة  يستطيع 
بتهذيب  الشخص  مساعدة  يمكن 
الموسيقي  الجرس  القصيدة 
والجملة  للكلمة  الداخلي  والجرس 
بهذا  المساعدة  يمكن  الموسيقية 
فهذا  الشعر  تعليم  أما  الموضوع، 
وجود  بدون  يمكن  ال  مستحيل  
فطرية  وموهبة  شعري  حس 
كتابة  ليستطيع  الشخص  مع  تولد 
التفعيلة. وسعر  الموزون  الشعر 

ـ شعراء الجاهلية يبدون شعرهم 
األطالل  على  بالوقوف  الغزلي 

كذلك؟ الفراتي  الشعر  هل 

أخر،  إلى  شاعر  من  هذه  تختلف 
التي  المعلقات  من  الكثير  فهناك 
األطالل،  على  الشاعر  بها  يقف 
فأنا  الشعراء  بين  تختلف  لكن 
وهي  الحب  أطالل  على  وقفت 
حلية  وهو  الخلخال«   « قصيدة 
للقيد  رمزا  وهو  بالرجل  تلبس 
فقلت  للجمال  وليس  لي  بالنسبة 

: فيها

على  خيمة  جمجمتي  نصبت 
الطريق شرفة 

النوق  وحليب  الخمرة  أقدم 
برين للعا

على  تمائما  أسمك  حروف  أنثر 
قصائدي نحور 

فحيحا  تغني  الهواء  طواحين 
زمن  في  عجوز  كصوت 

الراحلين

وخلخالك  عينيك  بكحل  فاستعذت 
برنين النجوم  بين  يطوف 

البكر  نهدها  أرقي  وانا  نامت 
والياسمين الخزامى  بأزهار 

اخت  يا  للنوم  وقت  ال  ناديتها 
جوعى  السنابل  أبناء  الفرات 

الطحين نكر  قد  والطحان 

توجهها  التي  النصيحة  ماهي  ـ 
الشعر  يكتبون  الذين  للشباب 

الشعبي؟ الفراتي 

أوجه نصيحة للشباب وألصدقائي 
يتكلمون،  كما  يكتبوا  أن  الشعراء 
الفراتية  واللهجة  بالكلمة  أكتب 
وادي  أبناء  ويعرفها  نعرفها  التي 
الشعر  باتجاه  تذهب  ال  الفرات، 
قصيدتك  تأتي  ال  لكي  النبطي 
لنجعل  هوية،  بال  نبطية  هجينة 
الشعر  للفرات ونسميه منبر  منبر 
بلهجتنا  جميعا  به  نكتب  الفراتي 
منبر  هو  والشعر  ِأهلنا،  ولهجة 
الشاعر  يقوم  الذي  الناس  وكلمة 

 . لها بإيصا

الشاعر إمساعيل الكدي: ’’كتابات 
الذخرية كانت تلهمني، والشعر 
الشعبي منرب الكلمة الفراتية 

حىت بالد الرافدين’’

أسطورة التنس األملانية يدان بأربعة تهم تتعلق بثورته وإفالسه
رياضة

الدوري  إلنهاء  ينافس  أرسنال  زال  ما 
األولى،  األربعة  األندية  بين  اإلنجليزي 
األبطال  دوري  في  اللعب  يضمن  حتى 
األوروبي »الشامبيونزليج« الموسم المقبل، 
كريستال  أمام  المتتاليتين  الهزيمتين  رغم 
ويحتل   ،2-1 وبرايتون  صفر-٣،  باالس 
»المدفعجية« حالياً المركز الخامس برصيد 
يأتي  بينما  مؤجلة،  مباراة  وله  نقطة،   ٥4
بعد  نقطة،   ٥7 وله  الرابع  المركز  توتنهام 

فوزه الكبير على أستون فيال 4-صفر. 
غير أن أرسنال لم يعد »سيد مصيره«، وإنما 
المنافسة  األخرى  األندية  نتائج  على  يعتمد 

له على دخول »المربع الذهبي«، ما يجعل 
الفني  مديره  أرتيتا  ميكيل  اإلسباني  موقف 
»هشاً« ويفتح الباب لتأكيد بعض الشائعات 
التي ترددت بشأن رحيله عن أرسنال بنهاية 

الموسم.
النقاب  »الميسيجيرو«  صحيفة  وكشفت 
ساري  ماوريشيو  اإليطالي  اسم  أن  عن 
لتشيلسي  األسبق  الفني  المدير  »6٣ عاماً« 
اإليطالي،  التسيو  لفريق  الحالي  والمدرب 
يتردد بقوة في أروقة النادي اللندني، لتولي 
إلى  استناداً  ألرتيتا،  خلفاً  أرسنال  قيادة 
خبرته السابقة في إنجلترا ،عندما كان مديراً 

بالدوري  الفوز  إلى  وقاده  لتشيلسي،  فنياً 
األوروبي »يوروبا ليج«.

مع  لساري  موسم  أول  الموسم  هذا  ويعتبر 
الصحفية  المصادر  بعض  وأفادت  التسيو، 
اإليطالية بأنه غير سعيد هناك بسبب الطريقة 
التي ينتهجها هذا النادي في سوق االنتقاالت، 
لم  إذا  الحالي،  الموسم  بنهاية  سيرحل  وإنه 
تقم اإلدارة بعقد الصفقات التي يريدها لدعم 
صفوف الفريق، ويستند في ذلك إلى بند في 
عقده يمنحه حرية فسخه، إذا ما حصل على 

فرصة جيدة من ناٍد خارج إيطاليا.
ويحظى ساري بالتقدير واالحترام من جانب 
الذي يثق في قدراته  إدارة أرسنال،  مجلس 
وإمكانياته مدرباً، والتي كان تشيلسي شاهداً 
عليها قبل بضع سنوات، عندما كان ساري 

مديراً فنياً لـ »البلوز«.

تقرير/ حسين هالل
الرقة 

»بعّاص«  جنوبي  السمن  تل  فريق  توج 
ببطولة دورة كرة القدم التي كانت قد نظمت 
باسم المشجع الرقي الشهير، الذي توفي قبل 

أيام، أبو صخر.
وفاز فريق بعاص على فريق التضامن في 
أهداف دون  أربعة  بنتيجة  النهائية  المباراة 
في  الصفوة  بين فرض  اسمه  ليفرض  رد، 

الرقة وريفها.

على  أشرف  قد  الرقة  شباب  نادي  وكانت 
 12 مشاركة  شهدت  التي  البطولة،  تنظيم 

فريقا من الرقة والطبقة.
وتناوب على تسجيل رباعية الفريق الضيف 
الناصر، عزيز الساجر،  كال من »حمادي 

ثائر الجابر، وعبود الفارس«.
البطولة  كأس  تسليم  تم  المباراة  نهاية  وفي 
أبرز  على  توزيعها  التي  الجوائز  وبعض 
حارس  وأفضل  البطولة  وهداف  الالعبين 

والعب والفريق المثالي.

من  كال  وتنظيمها  البطولة  على  وأشرف 
الرياضي  الرقة واالتحاد  الشباب في  نادي 
التابعة  والرياضة  الشباب  للجنة  التابع 

لمجلس الرقة المدني.
الماضي  العام  فاز  قد  بعاص  فريق  وكان 
بعدة بطوالت تنشيطية، تدخل ضمن اإلطار 
الودي التي تنظم غالبيتها في القرى الريفية.

الدرجة  دوري  ضمن  الفريق  ويشارك 
لعدم  وذلك  الشعبية،  األحياء  لفرق  األولى 
حصوله على الترخيص ليشارك في دوري 

الشباب  هيئة  قبل  من  المعتمدة  األندية 
والرياضة.

كوباني 
ببطولة  الفرات  اقليم  أشبال  بفوز  احتفاء 
التي  القدم  بكرة  سورية  وشرق  شمال 
بالمباراة  تغلبه  بعد  القامشلي  في  اختتمت 
النهائية على دير الزور بثالثية نظيفة؛ قام 
المجلس التنفيذي بإقليم الفرات بتكريم العبي 
المنتخب والكادر اإلداري والفني للمنتخب 

بدروع تذكارية واألطقم الرياضية.
الطبقة 

استعدادا لدوري أندية شمال وشرق سورية 
بكرة القدم، أطلق االتحاد الرياضي دوري 
ستشارك  التي  األندية  الختيار  القدم  بكرة 

بالدوري بمشاركة 6 أندية. 
النتائج  التصنيفية، سجلت  البطولة  وضمن 
واالتحاد  الجهاد،  على  السد  »فوز  التالية 

على الصحة، والصفصافة على الطبقة«.

في  السنغال  مع  مصر  مباراة  أحداث  كشفت 
في  غاية  قضية  عن  العالم  كأس  تصفيات 
الجماهير  بعض  باستخدام  متعلقة  الخطورة، 
الالعبين،  على  التشويش  في  الليزر  أشعة 
خاصة عند تسديد ركالت الجزاء الترجيحية، 
لكن األخطر، ما يذكره األطباء بأن تلك األشعة 
تؤثر في صحة الالعبين، وتتسبب في إصابتهم 
إعادة صوغ  يدرس  »فيفا«  جعل  ما  بالعمى، 
العقوبات وتغليظها للحد من تلك الظاهرة التي 

تهدد سالمة الالعبين.
»فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  ويحظر 
األدوات  من  غيرها  أو  الليزر  أقالم  استخدام 
التي يمكن أن تتسبب في تشتيت انتباه الالعبين 
لكتيب  وفقاً  المباريات،  أثناء  المسؤولين  أو 
قواعد سالمة وأمن المدرجات التابع لالتحاد، 
ويحمل فيفا الدولة المستضيفة مسؤولية إجراء 

ليس  المشجعين  أن  من  للتأكد  أمني  كشف 
أدوات خطيرة ال يمكن ألسباب  بحوزتهم أي 
ضمنها  ومن  لالستاد،  اصطحابها  قانونية 
الالفتات العنصرية أو المحرضة على العنف 

أو أقالم الليزر.
قلم  الصادر عن  الشعاع  أن  من  الرغم  وعلى 
الوهج  لكن  محدوداً،  للبعض  يبدو  قد  الليزر 
الشخص  يعمي  أن  على  قادر  عنه  الصادر 
لحظات وإرباكه، وهو ما يهدد بفقدان الشخص 
لفقدان  التعرض  وبالتالي  األداء،  على  القدرة 

البصر.
وفي أحداث سابقة مشابهة، تعرضت اتحادات 
كرة في العالم لعقوبات بسبب سلوك المشجعين 
وتسليط مؤشرات الليزر على الفريق المنافس، 
مثلما تم عقاب السلفادور بسبب »غياب األمن 
والنظام« أثناء مواجهة منتخب السلفادور أمام 

التصفيات  في  الماضي  أكتوبر  في  المكسيك 
المؤهلة لكأس العالم.

وفي مارس 201٣ فرض االتحاد الدولي لكرة 
القدم »فيفا« غرامة قدرها 18 ألف دوالر على 
جماهير  لتسليط  القدم،  لكرة  األردني  االتحاد 
بالده أشعة الليزر على أوجه منتخب اليابان في 

المباراة التي جمعتهما ضمن التصفيات المؤهلة 
لكأس العالم في البرازيل 2014.

التأثير في العين
وكشف الدكتور عادل محمد طبيب العيون، عن 
التأثيرات السلبية ألشعة الليزر في صحة العين 
وإمكان إصابة من يتعرض لها بالعمى المؤقت 
وأضرار أخرى، مؤكداً أن توجيه الليزر على 
العين فترة طويلة ومن مسافة أقرب من التي 
تكون في مالعب الكرة سيكون مضراً بالطبع.

األمريكي  الوطني  المعهد  صنف  أن  وسبق 
للمعايير الليزر بأربعة أصناف، آمن تنتج عنه 
طاقة أقل من 0.4 ملي وات، ثم أخرى أيضاً 
أقل أمناً تنتج طاقة أقل من 1 ملي وات وثالثة 
تنقسم لشقين، آمنة تنتج طاقة تتراوح من 1 إلى 
٥ ملي وات، وضارة وتنتج طاقة تتراوح من ٥ 
إلى ٥00 ملي وات ورابعة أكثر ضرراً بالعين 

تنتج طاقة تزيد على ٥00 ملي وات.
الليزر يسبب العمى

الضرر  يُسبب  لن  أنه  العيون  ويوضح طبيب 

يُصيب  ربما  ولكن  فقط،  الشبكية  أو  للقرنية 
أو  بـ»زغللة«  تجاهه  الضوء  الُمسلط  الالعب 
تشتيت انتباه، وهناك أجهزة ليزر بمواصفات 
ُمعينة ونسب معينة في الطاقة الناتجة عنها قد 
فقد  المنتشر  الليزر  أما  العين،  قرنية  تُصيب 
يُمثل خطورة إذا ُسلط من مسافة أقرب لالعب 
في  حرق  حدوث  يسبب  وقد  أطول،  ومدة 
الشبكية ومشكالت أخرى في مركز اإلبصار، 

وقد يصل األمر إلى حدوث عمى مؤقت.
وكان عدد من األطباء قد أكدوا في تصريحات 
إعالمية أن الليزر يسبب شبه عمى مؤقت وهو 
ما حدث مع النجم محمد صالح العب المنتخب 
خالل  السنغال  مباراة  في  وزمالئه  المصري 
توجيه  يتسبب  إذ  الترجيح،  ضربات  تسديد 
أشعة الليزر إلى العين في حالة من التشويش 
الجزاء  ضربات  تسديد  أثناء  التركيز  وانعدام 
مؤكداً أن وجود أشعة الليزر في مدرجات كرة 
القدم ممنوع دولياً لخطورته الكبيرة على العين 

وتسببها في فقدان التركيز.

بعد موسم كارثي للفريق.. أرسنال قد يوقع عقدا مع مدرب تشلسي السابق

كوباني حتتفي بأبطال مشال شرقي سوريا، والطبقة تنظم 
بطولة تصنيفية الختيار ممثليها، واختتام التنشيطية يف الرقة

الليزر يشوش على املستديرة، كيف ستحاربه الفيفا؟
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في  حدود  بال  أطباء  منظمة  أعلنت 
وجود  استمرار  عن  األسبوعي  تقريرها 
يعشن  الالتي  النساء  بحق  عنف  حاالت 
في شمال غربي سوريا، الفتة إلى أنهن 
الناحية  أبرزها  نواحي،  عدة  من  تعانين 
القائم  العنف  عن  ناهيك  االقتصادية، 
على الحالة االجتماعية والزواج المبكر.

الدعم  تتلقى  التي  المنظمة  واعتبرت 
إلى  الوصول  أن  العالم  دول  كافة  من 
الخدمات  كافة  فيها  موفر  سلسلة  حياة 
األكبر  التحدي  يعد  الصحية  والرعاية 
انعدام  بسبب  وذلك  عام،  بشكل  للمنظمة 
منطقة  عن  الرعاية  مرافق  وبعد  األمن 
ارتفاع  عن  ناهيك  سوريا،  غربي  شمال 

والخدمات. التنقل  تكلفة 

بال  أطباء  في  الطبي  المرجع  وقالت 
سوندا،  ما  كارولين  سوريا  في  حدود 
باب  على  رضيعها  امرأة  “أنجبت 

بعدما  المنظمة  تدعمه  الذي  المستشفى 
لقد  إليه،  للوصول  طويلة  مسافة  قطعت 
المال  من  كاف  مبلغ  جمع  تنتظر  كانت 
توفر  عدم  بسبب  التنقل  تكاليف  لتغطية 
أي سيارة إسعاف، إن هذا الوضع مقلق 
التأخر في اإلنجاب أن يتسبب  فمن شأن 
بمضاعفات طبية على األم والطفل على 

حد سواء”.

وقد استنزفت 11 عاًما من النزاع المسلح 
تعاني  بحيث  النفسية،  النساء  صحة 
كثيرات من القلق واالكتئاب واضطراب 
وتجمع  التقرير،  بحسب  األزمة  بعد  ما 
الدعم  يتلقين  اللواتي  المراهقات  النساء 
النفسي في مرافق “أطباء بال حدود” في 
معاناتهن  أن  على  سوريا  غربي  شمال 
غير  أو  مباشرة  بصورة  بالنزاع  ترتبط 

مباشرة.

الصحية  التوعية  مسؤولة  وأوضحت 

أًُما  مؤخًرا  أحلت  “لقد  المنظمة،  في 
عاًما   2٥ العمر  من  تبلغ  أطفال  لخمسة 
الختصاصي في العالج النفسي، إذ بدت 
تشعر  وكانت  االكتئاب،  عوارض  عليها 
على  القدرة  فقدت  أنها  حتى  بالغ  بحزن 

إرضاع طفلها الذي ُولد حديثًا”.

الخدمات  حدود”  بال  “أطباء  وتوفر 
المنطقة  في  للنساء  واإلنجابية  الصحة 
ما  رعاية  وتتضمن   ،2012 العام  منذ 
قبل الوالدة وما بعدها والرعاية لألطفال 
حديثي الوالدة، كما تجري عملية التوليد 
القيصرية،  التوليد  وعمليات  الطبيعي 
وتوفر استشارات نسائية وخدمات تنظيم 

النفسي. والدعم  األسرة 

بال  “أطباء  ساعدت   2021 العام  وفي 
ألف   18 حوالي  إجراء  في  حدود” 
محافظتي  في  وقيصرية  طبيعية  والدة 
 200 من  أكثر  وقدمت  وإدلب،  حلب 

الجنسية  بالصحة  مرتبطة  استشارة  ألف 
والمراكز  المستشفيات  في  واإلنجابية 
الصحية والعيادات المتنقلة التي تدعمها، 
فرق  تقصدها  التي  المخيمات  وفي 

متنقلة،  عيادات  في  حدود”  بال  “أطباء 
دائًما ما تعرب النازحات عن القلق حيال 
األمومة  رعاية  خدمات  توفر  انخفاض 

المنطقة. في  والطفل 

الحسين  خالد  حلب/ 

طالب  وهو   ‹ السيد  ›عدنان  يجلس 
والعلوم  اآلداب  كلية  في  أولى  سنٍة 
بجامعة  العربية  اللغة  قسم  اإلنسانية 
حلب مع مجموعة من أقرانه ينتظرون 
السكن  ساحة  في  المغرب  أذان  موعد 
رسالة  الجلسة  بهذه  حاملين  الجامعي 
ولو  رمضان  طقوس  سنحيي  مفادها 

أهلنا. بعيدين عن  كنا 

وطقوس  أجواء  اختلفت  لي  بالنسبة   «
فهذا  كثيراً  العام  هذا  رمضان  شهر 
تسكن  التي  أسرتي  عن  بعيدٌ  أنا  العام 
ولو   ، الشرقي  الرقة  مدينة  ريف  في 
رمضان  طقوس  بين  المقارنة  أردنا 
مفارقة  هناك  والحاضر  الماضي  بين 
اجتماع  األولى  فبالدرجة  بينهما  كبيرة 
أصبحت  اإلفطار  مائدة  على  األسرة 
بعد  ألسرتنا  بالنسبة  المنال  بعيد  حلماً 
هجرة أشقائي › قحطان ومروان › إلى 
أوربا ووفاة أختي الصغيرة › مها › في 
مدينة  في  رحاها  دارت  التي  الحرب 
هؤالء  اعتبرت  فقد  اليوم  أما   ، الرقة 
الظروف  وسنتحدى  أسرتي  هم  الشبان 
وسنمارس  ذوينا  عن  ابعدتنا  التي 
الرقة  في  وكأننا  الرمضانية  طقوسنا 
ساحة  منتصف  في  المكوث  اخترنا   ،
قيمة  للجميع  نبين  الجامعي حتى  السكن 
ماقاله  هذا   « أليه  نصبو  الذي  العمل 
عدنان السيد في حديثه ل ) السوري ( .

يجوب  ساعة  بحوالي  اإلمساك  قبل 
معلناً  الجامعي  السكن  غرف  عدنان 
بذلك  محاكياً  السحور  وقت  بدء  عن 

أحس   »: ويقول   ‹ المسحر   ‹ عمل 
عندما  مختلف  وشعور  شديدة  بنشوة 
وقت  اقتراب  عند  زمالئي  بإيقاظ  أقوم 
مرتاحاً  يجعلني  األمر  وهذا  اإلمساك 
رغم الظروف السيئة التي نمر بها ». 

يستغرق عدنان في إعداد وجبة اإلفطار 
تعبيره  حد  على  الساعتين  حوالي 
اسماعيل   ‹ سكنه  رفيق  من  بمساعدة 
مدينة  أهالي  من  أيضاً  › وهو  عطا هللا 
هجرته  بعد  والده  سكنها  والتي  الرقة 
القرن  خمسينات  في  السخنة  بلدة  من 
اليومية  شبه  األطباق  ومن  الماضي 
التي يعدونها › الشوربة › و‹ المقالي › 
و › الجيكة ›  باإلضافة لسلطة الخضار 
أما العيران والتمر فال يغادران المائدة 

. نهائياً 

العشرينين  ورفاقه  هو  عدنان  يستذكر 
شهر  في  المييز   ‹ الحنيني   ‹ طبق 
التمر  من  يتكون  والذي  رمضان 
 »: ويقول  العربي  بالّسمن  المطبوخ 
المميزة جداً  الحنيني من األطباق  طبق 
في  الفرات  وادي  سكان  سفرة  على 
التمر والّسمن  رمضان فهي تتكون من 
مفيدة  المكونات  وهذه  األصلي  العربي 
الكثير من  لجسم اإلنسان وتعوض  جداً 
فترة  خالل  الجسم  خسرها  التي  المواد 

الصيام ».

لذة  وصف  فقد  هللا  عطا  اسماعيل  أما 
مدينة  في  الرمضانية  المشروبات 
حلب  مدينة  تعد   »: قال  حيث  حلب 
في  سوريا  مستوى  على  الرائدة 
مثل  الرمضانية  المشروبات  تصنيع 

الهندي وهو عبارة عن  التمر  مشروب 
الهندي  التمر  نقع  عن  نتج  مشروب 
العرقسوس  أما  بالماء  ساعة   24 لمدة 
حلب  في  إقباالً  األكثر  المشروب  فيعد 
طحن  عبر  تكون  صناعته  وطريقة   ،
بالماء  وترطيبها  العرقسوس  عيدان 
ثم  ومن  لها  خاصة  خميرة  وإضافة 
من  بقطعة  وتلف  الشمس  على  تنشف 
بسكب  السوس  بائع  ويبدأ  القماش 
متكرر  بشكل  القماشة  هذه  على  الماء 
وفي   ، للشرب  جاهزة  تصبح  حتى 
الذي  و   ‹ الّجالب   ‹ مشروب  النهاية 
يتكون من محلول التوت الشامي ، هذه 
المشروبات األكثر شهرة في حلب وال 
منها  رمضانية  سفرة  أي  تخلو  تكاد 
رغم غالء األسعار الذي طرأ عليها ».

 ‹ سكب  بدقائق  اإلفطار  وقت  قبل 
لشخصين  تكفي  كمية   ‹ العلي  سليمان 
بها ألصدقائه  الحنيني وذهب  من طبق 
أهم  ألحد  منه  أحياًء  الثانية  الوحدة  في 
الطقوس الرمضانية في بالد الشام ككل 
وقال واصفاً :« تبادل  وجبات اإلفطار 
الطقوس  أقرب  من  رمضان  شهر  في 
من  يزيد  حيث  قلبي  على  الرمضانية 
الجيران  بين  والمقاربة  الرحم  صلة 
بين  المساواة  من  نوع  على  ويبعث 
يأكله  مما  يأكل  فالغني  والفقير  الغني 
الغني  يأكله  مما  يأكل  والفقير  الفقير 
األخرى  الرمضانية  الطقوس  ومن 
للقرآن  تالوة  من  هللا  إلى  التعبد  كثرة 
بعد  جماعةً  التراويح  صالة  وإقامة 

العشاء ».

البعد عن مدينتنا  لم يمنعنا  وأضاف :« 
بل  الرمضانية  طقوسنا  ممارسة  من 
تصدير  على  إصراراً  زادنا  بالعكس 

لمن يجهلها من زمالئنا ». ثقافتنا 

إقامة  على   ‹ الخلف  حسان   ‹ عزم 
في  أصدقائه  بمساعدة  لإلفطار  وليمة 
رمضان  من  األواخر  العشر  نهاية 
ومن المقرر أن يدعو عليها كل الشبان 
وعن  الجامعي  السكن  في  الصائمين 
 »: حسان  قال  الوليمة  إقامة  فكرة 
والطقوس  العادات  استرجاع  نحاول 
التي كنا نمارسها في مدينتنا والتي كان 
بسكب  وتكون  رمضان  وليمة  أبرزها 
يتكون  حتى  الخبز  على  واللحم  المرقة 
بصواٍن  ويقدم   ‹ الثريد   ‹ يسمى  ما 

نحاسية يزيد قطرها عن المتر ونصف 
المتر ». 

الغذائية  المواد  أسعار  ارتفاع  وعن 
والخضروات قال حسان :« نعاني كما 
يعاني 90 بالمئة من سكان مدينة حلب 
أسعار  غالء  من  عام  بشكل  وسوريا 
وصل  فقد  والخضار  الغذائية  المواد 
ليرة   4٥00 ل  البندورة  كيلو  سعر 
ال  سقف  تعدى  فقد  الخيار  أما  سورية 
حوالي  والبطاطا  سورية  ليرة   ٥000

ال 2000 ليرة سورية ».

الرمضانية  الطقوس  وتعتبر  هذا 
ولو  السورية  المدن  كل  في  متشابهة 
والحاضر  الماضي  بين  المقارنة  أردنا 

سنجد أنه انقرض جزء كبير منها.
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’’عنف نفسي واجتماعي«.. منظمة دولية تتحدث يف 
تقرير هلا عن الوضع املأساوي لنساء مشال غربي سوريا

السوري/ الحسكة

ألول مرة في تاريخ سوريا وفي محافظة 
الحسكة على وجه الخصوص، وبحضور 
في  الوطني  اإلنجيلي  السينودس  رئيس 
سر  وأمين  العام  واألمين  ولبنان  سوريا 
لجنة الشؤون الكنسية والروحية في لبنان 
السيدة والواعظة ماتيلد  تقلدّت  وسوريا، 
الكلمة  لخدمة  كقسيسة  صباغ  ميخائيل 
للكنيسة  وراعي  المقدسة  واألسرار 
لتكون  الحسكة،  في  المشيخية  اإلنجيلية 
هذه  على  تحصل  سورية  امرأة  أول 

الرتبة بتاريخ الكنيسة.

ماتيلد ولدت في عام 1990 وترعرعت 
دراستها  وأكملت  الحسكة،  مدينة  في 

الجامعية في محافظة حلب بكلية اآلداب 
في  وتخرجت  انكليزية  لغة  اختصاص 
العام 2012، ونتيجة شغفها في الالهوت 
تابعت دراستها في كلية الالهوت للشرق 
درجة  على  وحصلت  ببيروت  األدنى 
العام  في  الالهوت  علم  في  الماجستير 

.2016

وفي حديثها لصحيفتنا ذكرت،« منذ العام 
الكنيسة  في  أعمل  اآلن  وحتى   2016
األسبوع  في  حصولي  حتى  اإلنجيلية، 
المنصرم على رتبة قسيسة خدمة الكلمة 
واألسرار المقدسة في الكنيسة المشيخية 
بسوريا، كأول امرأة في سوريا تحصل 

على هذه الرتبة«.

على  »حصولي  قائلة:  ماتيلد  وأضافت 
هذه الرتبة يعتبر شرف عظيم لي، وبذات 
الوقت يحمل في طياته مسؤولية عظيمة 
وتحديات كثيرة أولها كوني امرأة ونظرة 
الحالي،  المرأة  واقع  وكذلك  المجتمع 
امرأة متزوجة ولديها  كوني  وخصوصاً 
وعائلية،  زوجية  واجبات  ولدي  أطفال 
تكريس  الكنيسة  تتطلب  الوقت  وبذات 

كامل للخدمة والعمل«.

التوفيق  في  يكمن  فالتحدي  وتابعت« 
ابنة  ولكنني  المهام،  هذه  بين  والتنسيق 
الجزيرة السورية وهذا ما سيكون الدافع 
النجاح في جميع المهام،  لقوتي وتحقيق 
وسأكون ابنة العائلة التي برزت منذ القدم 
بنجاحها في المهام الدينية والوطنية، وقد 
نلت الدعم من الجميع وخصوصاً والدي 
ورئس  اسس  الذي  ميخائيل،  االستاذ 
الحسكة  بمدينة  العربية  النهضة  مدرسة 
الحالي،  اليوم  حتى   19٣6 العام  منذ 
وحقق انجازات عظيمة ونالت الثناء من 

اصحاب الشأن«.

واختتمت ماتيلد ميخائيل حديثها »أحاول 
التي  المسيح  سيدنا  صورة  أعكس  أن 
وعظ  الذي  المقدس،  الكتاب  في  نراها 
انتمائهم  عن  النظر  بغض  الناس  جميع 
عصر  وأدخلهم  وخلفيتهم  وجنسهم 
بقصارى  ستحاول  انها  وأكدت  النعمة، 
جهدها في تطوير االعمال التي تقوم بها 

الكنيسة ومساعدة أكبر قدر من العالم«.

الرقة/ مطيعة الحبيب
تعاني أغلب العوائل في مدينة الرقة من غالء 
األسعار بشكل عام وفي شهر رمضان على 
وجه الخصوص، وهذه الظروف التي تنمر 
المعابر  إغالق  استمرار  نتيجة  المنطقة  بها 
الحدودية من ناحية، ومن ناحية أخرى جشع 
الذي  رمضان  لشهر  واستغاللهم  التجار 

تزداد فيه حاجات الناس من مواد غذائية.
أسواق  في  جولة  السوري  صحيفتنا  أجرت 
حول  األهالي  أراء  الستطالع  الرقة  مدينة 
والتقينا  الغذائية،  للمواد  الفاحش  الغالء  هذا 

بالسيدة عبير، وهي من أهالي المدينة وتبلغ 
أطفال  لخمسة  أم  وهي  عام   47 العمر  من 
بالقوة  الممزوج  بصوتها  تروي  أيتام، 
الغالء  بسبب  المعيشية  معاناتها  واالنكسار 
الفاحش الذي يجعلها تختصر بشراء حوائج 

رمضان، وسد حاجة أطفالها بشيء بسيط.
مثل  رمضان  شهر  يكن  »لم  عبير  وتقول 
السنوات  في  عليه  تعودنا  كما  عهده  سابق 
الذي  األسعار  غالء  بسبب  وذلك  الماضية، 
يقع على عاتق جمع العوائل يجعل المواطن 
للجبنة  معمل  في  أعمل  وأنا  صوابه،  يفقد 

وقتا  يتطلب  عملي  الباكر،  الصباح  منذ 
اللقمة  تأمين قوت  أكبر في  طويال ومجهود 

زوجي  وفاة  بعد  معين  لدي  ليس  ألطفالي، 
المعيل  أصبحت  وقتها  من  سير،  بحادث 
يغطي  ال  اليومي  ودخلي  لعائلتي،  الوحيد 

شهر  دخول  مع  خاصة  اليوم  مصاريف 
رمضان، والذي كشر فيه التجار عن جشعهم 

واستغاللهم لهذا الشهر الفضيل«.
األسباب  أحد  هو  »الغالء  قائلة  وأشارت 
الرئيسة في عدم القدرة على توفير مستلزمات 

البيت األساسية، ومن ناحية أخرى قلة العمل 
أسعار  مع  يتناسب  ال  الذي  األجور  وتدني 
نتيجة  جاء  كله  وهذا  األيام،  هذه  في  المواد 
الحصار  من  نسمعه  وما  المعابر  إغالق 
لبعض  التجار  واحتكار  علينا،  المفروض 
الشيء  وهذا  والزيت(،  )كالسكر  المواد 
التي  العوائل  أغلب  وجه  في  عائقا  يقف 
المنازل  أجار  من  أخرى  مستلزمات  لديها 
عالج  يتطلب  التي  المرضية  والحاالت 
ودواء يومي ناهيك عن دفع فاتورة الكهرباء 

الخاصة )األمبيرات(«.
التي  الوحيدة  لست  »أنا  عبير  واختتمت 
تعاني من تأمين لقمة العيش ألطفالها، فهناك 
األمرين  عانين  اللواتي  النساء  من  الكثير 
تعاني  اليوم  وإلى  الماضية،  السنوات  خالل 
بين مجتمع رافض ومحافظ وظروف حرب 
واقع  علينا  فرضت  صعبة  ومعيشة  قاسية 
غير محبب، ولكن صمدنا أمام تلك العوائق 
العيش  لقمة  تأمين  أجل  من  نصمد  وسوف 
المعيشية  الظروف  هذه  ظل  في  ألطفالنا 

الصعبة«.

الثالث  في  البث  السوري  التلفزيون  بدأ 
 1960 عام  تموز  شهر  من  والعشرين 
من قمة جبل قاسيون في دمشق، واستمر 
اليوم  في  ونصف  ساعة  لمدة  اإلرسال 
أقيم  متواضع  استديو  داخل  من  األول 

بجوار محطة اإلرسال.

فنية  عناصر  على  بداياته  في  واعتمد 

إلحاقهم  بعد  السورية  اإلذاعة  من 
تدريبية قصيرة.  بدورات 

في  تبث  التلفزيونية  المواد  وكانت 
تبث  ثم  األول،  اليوم  في  دمشق 
وحلب  حمص  في  المسجلة  األشرطة 

التالي. اليوم  في 

يبث  التلفزيون  وفي عام 1967 أصبح 
المناطق  معظم  إلى  دمشق  من  برامجه 

السورية.

متوفرة  تكن  لم  التلفزيون  أجهزة  ولكن 

األجهزة  باستثناء  البرامج،  لمشاهدة 

التي وزعتها الدولة في بعض الساحات 
العامة بدمشق، ولدى عدد قليل جداً من 

دمشق. في  المواطنين 

انتقل  انطالقة  على  سنة  من  أقل  وبعد 

إلى مبناه الجديد في ساحة األمويين.

مقالب غوار

التلفزيون  أنتجه  كوميدي  مسلسل  وهو 
المالح  إخراج خلدون  عام 1967، من 
قلعي  ونهاد  لحام،  دريد  وبطولة 
فتحي  اللطيف  عبد  من  كل  ومشاركة 

وزياد  جبر  وناجي  سبيعي  ورفيق 
مولوي ونجاح حفيظ وياسين بقوش. 

وتناول العمل قصة منافسة بين المطرب 
المطرب  وبين  لحام«،  »دريد  غوار 
في  الغناء  على  قلعي«،  »نهاد  حسني 

إطار  خالل  من  االنشراح«،  »مقهى 
من  العديد  تقع  حيث  مشوق،  كوميدي 

الكوميدية. والمقالب  المواقف 

بدالً  اختيار حسني  غوار  يكتشف  حيث 
منه للغناء في »مقهى االنشراح« خالل 
بالوقوف  فيتهمه  رمضان،  سهرات 
مقالب  بعدة  ويقوم  الفني،  طريقه  في 
ومالبسه  عوده  فيسرق  منه  للتخلص 
حتى ال يتمكن من الغناء في للحفل مرة، 
بأنه  زوجته  إلقناع  امرأة  بهيئة  ويتنكر 
وللتخلص  أخرى،  مرة  عليها,  متزوج 
إلى  يدخله  بمقلب  يقوم غوار  نهائياً  منه 

العقلية. األمراض  مستشفى 

بعمل  للقيام  بساحر  غوار  يستعين  ثم 
تعيين  على  وإجباره  المقهى  لصاحب 
ليكتشف  للمقهى  كمطرب  مغوار 
من  خداع  ضحية  وقع  انه  النهاية  في 

الساحر.

صاحب  مع  بشراكة  غوار  يدخل 
للفوضى  للتصدي  ويسعى  المقهى، 
حسني  ويدبر  العمال،  من  واالهمال 
بمشاجرة  األمر  فينتهي  لغوار  مقلب 
غوار  ويدخل  المقهى  في  كبيرة 

لمستشفى. ا

تم يصدر قرار من البلدية بهدم المقهى، 
يكتشف  الذي  لغوار  صاحبه  فيبيعه 

المقلب بعد فوات األوان.

الثقافي القسم  إعداد: 

’’شعرت بالفخر لكوني أول امرأة«.. ألول مرة يف سوريا، 
شابة تتقلد رتبة قسيسة الكنيسة اإلجنيلية باحلسكة

غالء األسعار يزيد العبء على 
نساء الرقة يف الشهر الفضيل

شذرات من تاريخ التلفزيون السوري
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  في الخامس من شهر نيسان  من كل 
األديب   رحيل  ذكرى  تصادف   عام 
من  و  العجيلي،  السالم  عبد  الطبيب 
يتابع، وبإمعان شديد، ما تناوله األديب 
قضاه  الذي  عمره  فترة  خالل  الراحل 
ومتمكناً،  حذقاً  وناقداً  نهماً،  مطالعاً 
الطّب  ودراسة  والتراث،  األدب  لكتب 
في جامعة دمشق، بعد أن أنهى  تعليمه 
واهتمامه  حلب،  مدارس  في  الثانوي 
تسلّمه حقائب  إلى  العام، أضف  بالشأن 
في  فعاالً  وعضواً  متعدّدة،  وزارية 
مجلس النواب، فضالً عن مشاركته في 
جيش اإلنقاذ مدافعاً عن قضية فلسطين 
الكبرى، يدرك تماماً مدى الدور الكبير 
المقام  هذا  في  ننسى  وال  لعبه،  الذي 
وتناوله  األدبي،  المقال  كتابة  في  دوره 
صار  وسلس،   مفهوم  منّمق  بأسلوب 
هو  والسبب  الكبير،  قبل  الصغير  يألفه 
وأسلوب  مرهف،  بحّس  الكاتب  تمتّع 
الجامحة  بالرغبة  ومفعم  سلس  واضح، 
نحو تحقيق الذات، وفي متابعة اآلخر، 
بيانية  صور  من  قلمه  يخّطه  ما  وفي 
اآلخر  الطرف  تلزم  الروعة  في  غاية 
بكل  وإحاطته  والمتابعة،  باالستمرار 
اإلقالع  يحاول  وكأنه  وكبيرة،  صغيرة 
فنان،  بريشة  إيّاه  ومصوراً  بالمكان، 

بدقّة تفوق الوصف.

وفق  مهضومة  شخصية  فللعجيلي 
مجلس،  في  ووجوده  الدارج،  التعبير 
وتتلمذه  إليه،  االنتباه  يشدُّ  حديثه،  قبل 
قة  الرَّ في  العجيلي  آل  مجلس  في  شاباً 
وجيرانه  أقاربه  من  السن  كبار  على 
والحكايات  القصص  نسجِ  مراَن  أكسبه 

والمتخيّلة. المعاشة 

أعالم  من  علٌم  يُعَد  الراحل  فاألديب 
كتّاب  أبرِز  ومن  المبدعين،  سوريا 
العربي،  الوطن  في  القصيرة  القّصة 
تجارب عديدة ومتنّوعة  وممن خاضوا 
في الحياة، سواٌء في الجانب األدبي أو 

الشخصي. 

اإلنسانية،  والعالقات  فاألسفار،   
ومستجدات  األدبية،  والكتابة  والعمل، 
الحياة اليومية، وما يعتريها من أحداث 
ـ جميعها لها مكانةً خاصةً لدى الكاتب!

كتبه  ما  أعماق  في  نغوص  وعندما 
نابع من  تناوله  ما  فإنَّ معظم  العجيلي، 
التراث أوالً، والبيئة الفراتية الغنية ثانياً، 
وأسهمت  الفكرية،  ثقافته  أغنت  والتي 
إنتاجه  غزارة  وفي  إبداعاته،  في 
وبالتالي، خرج بنتاج أدبي متنّوع يندر 
تناوله، وهذا هو مفتاح نجاحه وشهرته 
الدائمة في  .. أضف إلى ذلك مطالعاته 
دراسته  سنّي  في  الكتب  أمهات  بطون 
وحفظه  يُكتب،  لما  ومتابعته  األولى، 
من  يملكه  وما  القديم،  العربي  للشعر 
حّس أدبي منذ اليفاعة أضفى جميع ذلك 

على عطائه اإلبداعي وأغناه.

النتاج  من  الكثير  العجيلي  كتب  لقد 
سنّي  في  سيما  وال  الساخر،  األدب  في 
تُثيره،  كانت  للكتابة،  األولى  ممارسته 
المفارقات،  الكتابة  هذه  إلى  تدفعه  أو 
لفكره  أو  لعينه  تبدو  التي  والمتناقضات 

فيما حوله، من أحواٍل وأموٍر وأناس.

في ذلك العهد، في أوائل عهده باإلنتاج 

للضحك، فيشارك  األدبي، كان متفرغاً 
فيه وال يهتّم ما وراء المظاهر الضاحكة 
مؤلمة،  أو  الخفيفة، من قضايا مؤسية، 
ومع الزمن أصبحت نظرته إلى األمور 
أن  قّل  التي  حقائقها،  إلى  نفاذاً  أكثر 
نتاجه  فقّل  مسلية،  أو  ضاحكة  تكون 
الساخر، ولكن في السنين األولى، أثناء 
دراسته في الثانوية وفي الجامعة، كتب 
بأمور  ونثراً،  شعراً،  كثيرة،  أشياًء 
ضاحكة، وساخرة ـ أخوانيات ـ لم يكن 
أن  آنذاك  منه  يُطلب  ولم  بالنشر،  يهتمُّ 
الكتابات  من  ركام  لديه  لذلك  ينشر، 
يُنشر  أظنه  وال  يُنشر،  لم  الساخرة، 
يتعلّق  األحيان  من  كثيٍر  في  ألنه   ..
وقد  اآلخرين،  تهّم  أخوانية،  بعالقات 
القارئ  يفهم  لم  إذا  مسيئاً  نشرها  يكون 
الظروف التي كتبت وأبدعت فيها، ومع 
ذلك فإّن فصول أبي البهاء، هي فصول 
في  متأخر،  عهٍد  في  كتبها  ضاحكة، 
زمٍن متأخر، في الثمانينات، وليس فيها 
إساءة إلى أحد، ولكن أراد أن يُظهَر فيها 
من  كثيراً  ونسبت  المجتمع،  تناقضات 
أحداث الفصول إلى شخصية ضاحكة، 
الذي  البهاء،  أبو  هي  حقيقيةً  ساخرة، 
كان أحد معارفه، وأصدقائه، لقد توفي 

ـ يرحمه هللا ـ .

أحداث  فيه،  رواها  التي  فاألحداث 
فقط،  الضحك  هو  منها  أراد  حقيقية، 
اجتماعية،  مغازَي  حّملها  هو  بينما 

وأخالقية.

من  كثير  تُثيره  األحيان  من  كثير  في   
األمور، وتدعوه أن يكتب في السخرية، 
في  حولنا  ما  على  غلب  السّواد  ولكنَّ 
لذلك من  السنين،  األيام، وفي هذه  هذه 
غير الالئق أن يترك الجد إلى السخرية 

.

أما القصة، فهي نوع من تحويل كالمه 
يلقي  حينما  وهو  أدبي،  فن  إلى  العادي 
كلّها  محاضراته  تجدُ  المحاضرة، 
القصص،  من  مجموعة  عن  عبارة 
التي  الغاية  إلى  تنتهي  الحكايات،  أو 
علمية،  فلسفية،  كانت  سواء  يريدها، 
أو سياسية .. فهذه طريقته في اإلبداع. 
يُنظم  كان  حينما  حتى  الحكاية،  طريقة 

الشعر. 

اآلخرين  مع  الشخصية  عالقاته  وإن 
عالقة  األدبية.  الصفة  على  تعتمدُ  ال 
على  تعتمدُ  كانت  بالناس،  الصداقة 

دوافع إنسانية.

كان  وقد  كبير،  أديٌب  هناك  يكون  فقد 
وفي  أسمائهم،  في  كبار  أدباَء  هناك 
معهم،  بصداقات  يرتبط  ولم  منزلتهم، 
حوار  في  يؤكد  كما  ارتبط،  أنه  بل 
مختلفة  أصناف  من  أصدقاء  مع  له، 
ومتشّردين،  متسّكعين،  من  مشاربهم، 
النفسية  صفاتهم  ألن  وشذّاذ،  وفقّراء، 

كانت قريبة إلى قلبه. 

عبارة  شعره  كان  األحوال  غالب  في   
النجمة  مابين  قصيرة،  قصص  عن 
هذا  والشاعر،  النهر  بين  وما  والقمر، 
هذه  وتحّولت  نفسياً،  عليه  ُجبل  اللون 
وقد  أدبي..  شكٍل  إلى  النفسيّة  الِجبلّةَ 
حينما  حياته،  مطلع  في  الشعر  كتب 
والعالقات  قليلة،  التجارب  كانت 

كذلك،  واألماني  محدودة،  اإلنسانية 
وأحب الشعر، ال شعره هو فقط، وإنما 
محبيه  من  فهو  عامة،  بصورةٍ  الشعر 
ومن حفّاظه، ولكن بعد أمٍد طويل، حين 
األفكار  وأصبحت  التجارب،  كثرت 
عن  التعبير  من  له  بد  ال  وكان  غنية، 
أمور كثيرةٍ ال يستوعبها الشعر، تحّول 
الحال،  واقع  حسب  وكتب  النثر،  إلى 

وحسب ما يحتاجه.

هللا  طيب  الكبير،  الكاتب  يقول  وكما 
أكثر  بعد  ـ  العجيلي  السالم  عبد  ـ  ثراه 
وأنا  الفراق،  من  ثمانية عشر عاماً  من 
عيادته  في  به  التقيت  أن  سبق  الذي 
المكّون  الَحَجري  بيته  وفي  الخاصة، 
زلت  ما  حينها  في  وكنت  طابقين،  من 
وأفخر  الكتابة،  بذور  أتعلم  يافعاً  شاباً 
المرقدين،  مولد  الرقة،  مدينة  من  أنّني 
ياسر،  بن  الجليل عمار  الصحابي  مقام 

وأويس القرني..

لما ال أليس، من رّواد العجيلي، ومحبّي 
فن الرواية والقَصص، وهو الذي عشق 
عن  ناهيك  واألدب،  الكتابة  صنوف 
والفلكلور  التاريخ  مجال  في  الكتابة 
من  الذي  وهو  وتاريخها،  الّرقة  ومجد 
لم يعجز عمن غلبه كثيرون، من كتّاب 
أّن  عرف  من  وهو  المجيدين،  سورية 
هوساً  زاده  الذي  وهو  تاريخاً،  للّرقة 
بناء مدينته، وعشقه هواَءها، وظّل ينقل 
الّرصافة  مدينة  بين  الواسعة  خطواته 
المرحوم  مع  تدّمر  ومدينة  والّرها، 
فتناول  الحسون  مصطفى  اآلثاري 
الرقّة، وكتب عن مدينة السخنة،  مدينة 

ولم يهجرها في تناوله لها.

ألبناء  حقيقي  نبراس  العجيلي  كان 
يفرحون  المدينة  أهالي  كان  الّرقة. 
مشاهدة  لمجرد  أو  له،  رؤيتهم  لمجرد 
عابرة، أو يسمعون على أنه ها هو اآلن 
وصاحبها  الخابور  لمكتبة  زيارته  في 

العجيلي  ولمخطوطات  للكتاب  العاشق 
أحمد الخابور.

عمرها  مكتبة  أّسسس  الذي  الخابور 
وكان  عاماً،  والستين  الخامسة  تجاوز 
هو  ما  كل  عن  نفسه  قرارة  في  ينشط 
وكذلك  مفيد،  هو  ما  بكل  ويهتم  جديد، 
إلى  الجلوس  الصدفة في  كانت تصدمه 
بحضوره،  يفرح  حيث  العجيلي  جانب 
أسبوعية  بصورة  التهاني  وتسود 
نبخس  فهل  وغنية،  مفتوحة  بجلسات 
حق أبا بشر المتحدّث الكبير الذي طالما 
الّرقة  أبناء  به  ويتشرف  به،  نتشرف 

ومثقفيها. 

أبا بشر الذي تعلّمنا منه الكلمة الطيبة، 
الفصل،  والقول  العالية،  واألخالق 
والحب الصادق، وروح الكاتب الهاوي 

التي لم تعرف يوماً روح المحترف.

أحقيته  رغم  االحتراف،  عن  يبحث  فلم 
إلى  يوماً  يلجأ  ولم  عنه،  والبحث  به، 
قيادة سيارته »البويك« بدوافع التفاخر، 
وقته مفضالً  أغلب  ينتقل  فكان  أبداً،  ال 
جديدة  أماكن  عن  باحثاً  راجالً  ذلك 
تجارب  إلى  تجّره  عميقة  وأحداث 
إحدى  ففي  العاّمة.  قبل  من  اقباالً  أكثر 
سفراته، رحمه هللا، وفي حكاية سبق أن 

سردها، قال:

وكانت  ركاب،  خمسة  جانب  إلى  كنُت 
وفّورت  السخنة،  أهل  من  امرأة  معنا 
محركها  يطفئوا  أن  فأرادوا  السيارة، 
»الحامي« الساخن فما كان على المرأة 
لجأت  أن  معهم،  التي  الوحيدة  الريفية 
وقالت  فاستدرجته  السيارة،  سائق  إلى 
ستفعل  خالتكم  إّن  خجل،  وبدون  له 
مكسيم  كمدفع  ثم  من  وستنطلق  فعلتها، 
تديروا  أن  منكم  فأرجو  الرشاش، 
حلمكم  شك  بال  وسيتحقق  ظهوركم 
الحماد  في  الصحراء.  في  الضائع 
يطير  فيها ال طير  ليس  التي  السورية، 

وال بشر يسير!. وبالفعل حققت ما عجز 
الذي  والسائق  األربعة  الركاب  عنه 
المتاهة..  هذه  في  وهو  حذره  يأخذ  لم 
عن  خالتي  تشّمر  أن  تمكنت  وبالفعل 
بمدرار  السماء  لها  وتبارك  فخذيها 

غزير، ويستيقظ النائمون من حلمهم.

لم  الخالق.  إرادة  إنّها  العجيلي:  وقال 
نفعل شيئاً، ولتَطَربوا.. إنّها النساء. إنّها 

حلم سعادتكم التي ال قبلها وال بعدها.

الكبير، فقد  إلى رحمة هللا أيها العجيلي 
قال يوماً: »إنّي أخذت من الدنيا الكثير 
من  العديد  وحضرت  وزرت  كتبت   ..
في  كعضواً  وترأست  االجتماعات، 
مجلس النواب، وصرت وزيراً، وألكثر 
لألدب،  ومحبّاً  عاشقاً  وكنت  ّمرة،  من 
األدبية  المجالت  من  الكثير  في  وكتبت 
القطرية،  »الدوحة«  كـ  والثقافية، 
و«الديار« البيروتية... وغيرها كثير«.

في  يمارسه  ما  كّل  العجيلي  ويعتبُر 
الطبّي،  عمله  حتى  هواية،  هو  الحياة، 
ليس بروح  الهاوي  يُمارسه بروح  كان 
هواية،  كذلك  واألدب   . المحترف! 
بالنسبة له، ويصّر دوماً على أنّه هواية 

أكثر من غيره.

سلوكه  حتى  األسفار،  الثالثة  والهواية 
هواية،  طريق  على  به  يسير  اليومي، 
ال يعتبر أنَّ هناك شيئاً ملّزماً في الحياة 
هواية  نفسها،  والحياة،  مهنة،  إلزام 

كذلك.

وكان  الرياضة.  الرابع  الهواية  أما   
ليالً  السير  يحّب  هللا،  رحمه  العجيلي، 
كما  السيارة،  استخدم  ما  وقّل  ونهاراً، 
سافر  إذا  حتى  اآلخرون،  يستخدمها 
ال  فيها  يمشي  فهو  يجهلها،  بالٍد  إلى 
طلباً للرياضة، ولكن يجدُ جسمه بحاجة 

للسير والحركة.

عبد الكريم البليخ

تقرير لطفي توفيق

الليرة اللبنانية فقدت أكثر من 90% من 
قيمتها أمام الدوالر )الفرنسية(

2022/4/7

اتفاق  إلى  الدولي  النقد  توصل صندوق 
مساعدة  خطة  على  لبنان  مع  مبدئي 
ما  بحسب  دوالر،  مليارات   ٣ بقيمة 
نقالً  الفرنسية  الصحافة  وكالة  أوردت 

عن مصدر مسؤول.

النقد  أعلن صندوق  بيان صحفي،  وفي 
مستوى  على  اتفاق  إلى  توصل  أنه 
االقتصادية  السياسات  بشأن  الموظفين 
 4 لمدة  ممدد  تمويل  لتسهيل  لبنان،  مع 

سنوات.

اقرأ أيضا
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االقتصادية  األزمة  لبنان..  في  رمضان 
تضرب سبل توفير الغذاء لألسر

4 of 2 list

الدولة  اللبناني:  الوزراء  رئيس  نائب 
والبنك المركزي مفلسان

4 of ٣ list

وزير االقتصاد التونسي: ال مقارنة مع 
الوضع في لبنان.. وتوجه لزيادة أسعار 

المحروقات
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التلويح باإلفالس في لبنان.. ما الرسائل 
التي توجهها السلطتان السياسية والنقدية 

للمودعين؟

end of list

وقامت السلطات اللبنانية -حسب البيان- 
النقد بصياغة  بدعم من خبراء صندوق 
يهدف  شامل  اقتصادي  إصالح  برنامج 
واستعادة  االقتصاد،  بناء  إعادة  إلى 
الحكم  وتعزيز  المالية،  االستدامة 
تحول  التي  العوائق  وإزالة  والشفافية، 
اإلنفاق  العمل، وزيادة  دون نمو فرص 

االجتماعي وإعادة اإلعمار.

المتفق  البرنامج  إن  البيان  وقال 
النقد  صندوق  إلدارة  يخضع  عليه 
وافقت  وقد  التنفيذي،  المجلس  وموافقة 
العديد  إجراء  على  اللبنانية  السلطات 
اجتماع  قبل  الحاسمة  اإلصالحات  من 

مجلس إدارة الصندوق الدولي.

بشروط  الدعم  تمويل  سيكون  وأَضاف: 
لبنان الدوليين  ميسرة للغاية من شركاء 
ضروريًا لدعم جهود السلطات، وضمان 
التمويل الكافي للبرنامج والوفاء أهدافه.

نجيب  اللبناني  الوزراء  رئيس  واعتبر 
ميقاتي، اليوم الخميس، أن اإلصالحات 
مع  المبدئي  االتفاق  يتضمنها  التي 
»تأشيرة«  بمثابة  تُعد  النقد  صندوق 
للدول المانحة لتتعاون مع بالده الغارقة 
من  أكثر  منذ  اقتصادي  انهيار  في 

عامين.

لقائه  بعد  للصحفيين،  ميقاتي  وقال 
إثر  عون،  ميشال  الجمهورية  رئيس 
مبدئي  اتفاق  عن  النقد  صندوق  إعالن 

أنها  وبما  لبنان  لمصلحة  »اإلصالحات 
بااللتزام  سنقوم  نحن  لبنان  لمصلحة 

بها«.

ليست  مفاوضاتنا  »اليوم  وأضاف 
المالية،  بالمواضيع  يتعلق  ما  في  فقط 
ألنها  الالزمة  اإلصالحية  بالمواضيع 
أن  المانحة  للدول  تأشيرة  الواقع  في 
تبدأ بالتعاون مع لبنان وإعادة لبنان إلى 

الخارطة الطبيعية المالية العالمية«.

بيان  في  وميقاتي  عون  من  كل  وأكد 
باستمرار  الكامل  »االلتزام  مشترك 

أجل  من  النقد  صندوق  مع  التعاون 
على  ووضعه  كبوته  من  لبنان  إخراج 

سكة التعافي والحل«.

وبدأ لبنان في يناير/كانون الثاني الجولة 
مع  الرسمية  المفاوضات  من  األولى 
النقد الذي طالما شدد على أنه  صندوق 
توافق  لم  طالما  مالي  دعم  أي  يقدم  لن 
إصالحات  مباشرة  على  الحكومة 
البالد  إلخراج  ضرورية  طموحة 
رأسها  على  االقتصادية،  األزمة  من 
القطاع  الموازنة وإعادة هيكلة  تصحيح 
العامة  المؤسسات  وإصالح  المصرفي 

والتصدي بحزم للفساد المستشري.

أسبوع  من  أكثر  استمرت  زيارة  وبعد 
النقد  صندوق  أعلن  المفاوض،  لفريقه 

لبنان على  اتفاق مبدئي مع  إلى  توصله 
دوالر  مليارات   ٣ بقيمة  مساعدة  خطة 

على 4 سنوات.
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انهياراً   2019 عام  منذ  يشهد  لبنان 
البنك  صنّفه  مسبوق  غير  اقتصادياً 
الدولي من بين األسوأ عالميا )رويترز(

وفد  ترأس  -الذي  ريغو  راميريز  وقال 
صندوق النقد الدولي- إنه في حال تمت 
إدارة  قبل  من  الخطة  على  الموافقة 
ستندرج  إدارته،  ومجلس  الصندوق 
إطار  في  لبنان  إلى  المرسلة  المساعدة 
اإلصالحية  السلطات  خطة  »دعم 
المالي«  واالستقرار  النمو  إلعادة 
جميع  »تنفيذ  بـ  رهن  الموافقة  أن  غير 
اإلجراءات المسبقة وتأكيد الدعم المالي 

الدوليين«. للشركاء 

موافقة  المسبقة  اإلجراءات  وتتضمن 
الحكومة على خطة إلعادة هيكلة القطاع 
ميزانية  البرلمان  وإقرار  المصرفي، 
صرف  سعر  وتوحيد   ،2022 العام 
التي فقدت أكثر  الليرة )العملة المحلية( 

من 90% من قيمتها أمام الدوالر.

انهياراً   2019 عام  منذ  لبنان  ويشهد 
البنك  صنّفه  مسبوق،  غير  اقتصادياً 
منذ  العالم  في  األسوأ  بين  من  الدولي 

منتصف القرن الماضي.

يحول  سياسي  شلل  مع  ذلك  ويترافق 
تحدّ  إصالحية  خطوات  اتخاذ  دون 
حياة  نوعية  من  وتحّسن  التدهور،  من 
السكان الذين يعيش أكثر من 80% منهم 

تحت خط الفقر.

تقرير محمد الصالح

تصنيف  رفع  على  طهران  إصرار  تسبب 
الحرس الثوري اإليراني كمنظمة إرهابية، 
بذلك حتى  القيام  المتحدة  الواليات  ورفض 
إحياء  إعادة  مفاوضات  توقف  إلى  اآلن، 

االتفاق النووي.

إلحياء  المتقطعة  المفاوضات  توقفت  كما 
االتفاق في فيينا، في وقت سابق من الشهر 
بأن  بعد أن طلبت روسيا ضمانات  الحالي 
تتمكن من القيام بعملها كطرف في االتفاق.

ورغم األحاديث المتفائلة عن التقدم الكبير 
خالل المفاوضات، ومحاوالت األوروبيين 
أن  المتوقع  غير  من  الستئنافها،  الحثيثة 
المرحلة  في  إيجابية  نتائج  وتحقق  تستأنف 

الحالية على األقل. 

وكانت واشنطن قد أدرجت الحرس الثوري 
في قائمة اإلرهاب، وفرضت عليه عقوبات 

بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا.  

وتشترط عودة إيران إلى االلتزام بالشروط 
طهران  تصر  حين  في  عنها،  تخلت  التي 
عنها  األمريكية  للعقوبات  كامل  رفع  على 
التي  النووية  اللتزاماتها  تعود  أن  قبل 
الماضية،  السنوات  خالل  عنها  تخلت 
الذي  االتفاق  من  واشنطن  انسحبت  بعدما 
في  عقد  اجتماع  خالل  إليه  التوصل  تم 
العاصمة النمساوية فيينا في 14 تموز عام 

.201٥

تفاؤل غير واقعي

على  غربية  إعالم  وسائل  ذكرت  لطالما 
لسان مسؤولين أمريكيين أن العودة لالتفاق 
النووي قد تتحقق سريعاً، وستتضمن اتفاقاً 

لرفع العقوبات عن إيران.

جورنال«  ستريت  »وول  صحيفة  ونقلت 
المحادثات  في  مشاركين  مسؤولين  عن 
لالتفاق  العودة  »إن  قولهم  الماضي  الشهر 
في  فيينا  في  تكتمل  قد  اإليراني  النووي 

غضون اليومين المقبلين«.

أنباء أن إيران والواليات المتحدة  وذكرت 
إحياء  من  تقترب  أخرى  عالمية  وقوى 
وأشارت   ،201٥ لعام  النووي  االتفاق 
األنباء نقالً عن المسؤولين األمريكيين، إلى 
أن »االتفاق سيعيد فرض قيود مشددة ولكن 
وفي  النووي،  إيران  برنامج  على  مؤقتة 
األمريكية  العقوبات  تعليق  سيتم  المقابل، 
التي أدت إلى جمود معظم التجارة الدولية 

مع إيران«.

وشاركت وزارة الخارجية اإليرانية وسائل 
أن  أعلنت  عندما  التفاؤل  الغربية  اإلعالم 
فيينا  النووي في  االتفاق  المفاوضات حول 

حققت تقدما كبيراً.

المتفاوضين  بين  الجدل  استمر  ذلك  ومع 
بما  اإليرانية  المطالب  من  مجموعة  حول 
لرفعها  تمهيداً  العقوبات  تخفيف  ذلك  في 
االتفاق  إلى  للعودة  طهران  عن  بالكامل 

النووي، قبل تعليق المحادث.

جهود عبثية

المشاركون  يقوم  المحادثات،  تعليق  منذ 
بين  مكوكية  بجوالت  فيها  األوروبيون 
لتسوية  محاوالت  في  وطهران  واشنطن 

الخالف بين الجانبين.

ووسائل  سياسيون  مراقبون  ويصف 
إعالمية غربية هذه محاوالت بـ »العبثية«، 
المرحلة  في  نتائج  أي  إلى  تؤدي  لن  ألنها 

الحالية على األقل. 

على  مطلع  أميركي  مسؤول  ويشاطر 
حيث  نظرهم،  وجهة  المراقبين  القضية 
قال لصحيفة أمريكية »في هذه المرحلة ال 

شيء مقبول للطرفين«.

الكشف  عدم  اشترط  الذي  المسؤول  وأكد 
عن اسمه أن القرار اآلن يعود إلى الرئيس 
قراراً«  يتخذ  لم  »الرئيس  لكن  بايدن  جو 
ووصف القرار بالخطوة الصعبة للغاية من 

السياسية.  الناحية 

كما قال المبعوث األميركي إليران روبرت 
مالي، أمام منتدى الدوحة الدولي، إنه ليس 
القوى  بين  النووي  االتفاق  أن  من  واثقاً 

الغربية وإيران »وشيك«.

المشاركين  أوساط  في  القلق  وعّمق 
التي   الطريقة  المحادثات  في  األوروبيين 
الذي  االتحاد األوروبي  بها مبعوث  تحدث 
النووي  االتفاق  إحياء  محادثات  ينسق 
إلى  زيارته  قبل  قال  حيث  مورا،  إنريكي 
واشنطن وطهران مؤخراً »يجب أن ننهي 

هذه المفاوضات«. 

ال انتظار إلى األبد

أن  إلى  اإليرانية  الخارجية  وزارة  أشارت 
مفتوحاً  ليس  النووي  باالتفاق  العمل  إعادة 
المتحدة  الواليات  وحّملت  مطلق،  بشكل 

مسؤولية تعليق المفاوضات. 

»ال  أيام  قبل  الوزارة  باسم  متحدث  وقال 
أي  ننتظر  ولن  األبد  إلى  االنتظار  يمكننا 
شيء، التعليق الحالي لمحادثات فيينا يرجع 
قراراً  المتحدة  الواليات  اتخاذ  عدم  إلى 

سياسياً بشأن هذه المسألة«، 

إلى حد  إلى أن االتفاق بات جاهزاً  وأشار 
يتخذ  »لم  األمريكي  الرئيس  أن  إاّل  كبير، 

قراراً بشأن العودة لالتفاق«.

رهينة  أصبحت  المحادثات  أن  واعتبر 

للشؤون الداخلية األمريكية، وطالب اإلدارة 
األمريكية بإعطاء »إجابة عقالنية« إليران 

المحادثات. الستئناف 

واتهم الواليات المتحدة بمحاولة منع إيران 
العمل  خطة  من  االقتصادية  االستفادة  من 
الشاملة المشتركة، وعليها »أن تقرر ما إذا 
أو  ترامب،  إرث  على  الحفاظ  تريد  كانت 

التصرف كحكومة شبه مسؤولة«. 

تحت  عقدت  التي  المفاوضات  أن  يذكر 
تعليقها،  وتم  األوروبي  االتحاد  رعاية 
الذي  لالتفاق  واشنطن  عودة  إلى  تهدف 
دونالد  السابق  الرئيس  إدارة  منه  انسحبت 
 ،2018 العام  من  أيار  شهر  في  ترامب 
على  المشددة  العقوبات  فرض  وأعادت 

طهران.

ر
ّ
جيلي..بيئة بدوية وفكر ني

ُ
يف ذكرى رحيله الع

5 أقليمي ودولي ثقافة وأدب12

تعليق حمادثات االتفاق النووي بفيينا.. وجهود متعثرة الستئنافها

صندوق النقد يتوصل إىل اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دوالر
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حمص/ بسام الحمد

حمص،  في  األمنية  الفروع  صعّدت 
خالل الفترة القليلة الماضية من الحمالت 
األمنية والمالحقات التي تستهدف مكاتب 
واألفراد  المنطقة  في  العاملة  الحواالت 
أكثر  اعتقال  إلى  أدى  مما  بها،  العاملين 
من  متفرقة  مواقع  في  شاباً  عشرين  من 

المدينة والريف.

وتعتبر هذه المكاتب المتنفس األكثر كفاءة 
مناطق  إلى  المالية  الحواالت  إلرسال 
الداخل السوري، إذ تسلّم المبالغ المحولة 
السوق  حسب  الدوالر  تصريف  بسعر 
على  تقريباً،  ليرة   ٣900 بسعر  السوداء 
عكس الحواالت الواردة عن طريق البنك 
المركزي أو المكاتب المرخصة التي تسلّم 
المحدد  الحكومي  بالسعر  المحولة  المبالغ 
والمقدر بدوالر واحد مقابل 2٥2٥ ليرة، 
على   %٥٥ نحو  قدرها  زيادة  يعني  مما 

األقل يستفيد منها المرسل إليه.

الخارج واألهالي  المغتربون في  ويفضل 
إرسال  سواء،  حد  على  الداخل  في 
يسمى  ما  عبر  لذويهم  المالية  الحواالت 
من  لالستفادة  وذلك  الخارجية،  المكاتب 
ورسوم  المرتفعة،  التصريف  أسعار 
 6 تتعدى  ال  والتي  المنخفضة  التحويل 
العالم، إضافة  في  دولة  أي  المئة من  في 
إلى أن هذا التحويل يبقى بعيداً عن أعين 
األشخاص  بعض  يتعرض  بينما  األمن، 
ضمن  دخلت  التي  المناطق  في  خاصة 
األمنية  للمساءلة  التسوية،  اتفاقات 
طريق  عن  التحويل  حالة  في  واالبتزاز 
يقوم  ما  كثيرا  إذ  المرخصة،  المكاتب 
المستلمين  بيانات  بتسليم  هذه  أصحاب 
المكاتب  هذه  أن  كما  األمنية،  للمفارز 

نتجت عن  التي  الصعوبات  تعاني من  ال 
العقوبات االقتصادية على سوريا.

أحد  والد  وهو  حمص  من  جهاد  أبو 
التصريف  سعر  »عدا  قال  المغتربين 
واحدة  في  إياه،  تسليمنا  يتم  الذي  الهزيل 
إلّي  ابني  أرسل  التي  األولى  المرات  من 
الهرم،  مكتب  طريق  عن  مالية  حوالة 
أجل  السياسي من  األمن  فرع  إلي  أرسل 
عمل  عن  مرارا  سؤالي  وتم  مراجعتهم، 
ابني في تركيا وعن تبعيته ومتى خرج؟، 
وأرادوا ابتزازي من أجل دفع المال لهم، 
لذلك نبهت ابني إلى األمر، فصار يرسل 
خارجي،  مكتب  طريق  عن  إلي  األموال 
حيث ال يتم طلب أوراق ثبوتية في أثناء 
عبر  التأكد  عملية  وتقتصر  التسليم، 

استخدام كود رقمي بين الطرفين«.

وعمليات  األمنية  المضايقة  إطار  وفي 
الحواالت،  لوصول  المقصودة  اإلعاقة 
الناظمة  »الهيئة  أصدرت  قد  كانت 
لالتصاالت والبريد« التابعة للحكومة في 
مطالبة  منها  متعددة  شروطا  سابق  وقت 
شركات الحوالة المالية الداخلية، »بإلزام 
مستلمي الحواالت المالية بكتابة اسم األم 
لمستلم  الثالثي  االسم  بجانب  الكنية  مع 

الحوالة باإلضافة لتوقيعه بخط اليد.

أعلن فرع األمن الجنائي عبر بياناته التي 
الداخلية على صفحات  باسم وزارة  تعمم 
بعض  اعتقال  عن  االجتماعي  التواصل 
مشيراً  المجال  هذا  في  العاملين  الشبان 
إللقاء  والتقصي  المالحقة  متابعة  أن  إلى 
المكاتب  هذه  أفراد  كل  على  القبض 
مستمرة، مما أثار موجة من السخرية في 
التواصل  مواقع  على  والتعليقات  الشارع 
من  العديد  استنكر  حيث  االجتماعي، 

على  الجنائي  األمن  قدرة  األشخاص 
هؤالء الشبان وعجزه عن ضبط السرقات 

المتفشية في المدينة.

قال  الحمرا  حي  من  الرزاق  عبد  علي 
الذين  األهالي  يالحق  الجنائي  »األمن 
يرسل إليهم أبناؤهم في الخارج مصاريف 
كما  يعملون  السارقين  ويترك  شهرية 

يحلو لهم«.

الحميدية  حي  في  تعيش  وهي  لمياء  أما 
الجنائي  »األمن  أضافت:  حمص  في 
شباب  الحق  وناس،  ناس  على  شاطر 
تساعد األهالي وتارك السارقين ومهربي 

المخدرات.

وتتبع المخابرات السورية أساليب عديدة 
ومصادرتها،  المالية  الحواالت  لمالحقة 
وال يقوم باإلفراج عن األموال المصادرة 
رغم أنها من حق األهالي المرسل إليهم، 
عدة  عن  أعلن  قد  الجنائي  األمن  وكان 
مليون   ٣0 بين  تفاوتت  مصادرة  مبالغ 

ليرة و 7٥ مليون ليرة سورية.

عمران أحد العاملين في مكاتب الحواالت 
أكد »مؤخرا صعّد األمن حملته وصادر 
مبالغ ضخمة تقدر بمئات ماليين الليرات 
حق  من  األموال  وهذه  مكاتب،  عدة  من 
إلى  تصل  أن  يجب  كان  وأمانات  الناس 

مستحقيها«.

وأضاف حول الطريقة التي يتبعها األمن 
»يرسل  المكاتب  هذه  لكشف  السوري 
في  معه  متعاون  شخص  مع  بالتعاون 
ويكون  الداخل،  إلى  حوالة  الخارج 
متابعة  وتجري  أيضاً،  متعاوناً  المستلم 
عملية التسليم حتى إلقاء القبض على أحد 

المكتب«. موظفي 

وتشير التقديرات إلى أن الحواالت المالية 
دوالر  ماليين   ٥ حجمه  ما  إلى  تصل 
يومياً، يستفيد منها قرابة 70 في المئة من 
السورية،  الحكومة  مناطق  في  األهالي 
والتي تأتي في الغالب من ألمانيا والسويد 

وهولندا وتركيا والعراق واإلمارات.

حماة/ جمانة الخالد

بشهر  الخاصة  المعجنات  أسعار  تشهد 
وطال  مسبوق،  غير  ارتفاعاً  رمضان 
االرتفاع خبز رمضان بأنواعه وأقراص 
المعروك بجميع أصنافها المحشوة وغير 
موائد  على  مفقودة  لتصبح  المحشوة، 

السوريين من ذوي الدخل المحدود.

وأنواع  المعجنات  مبيعات  وتراجعت 
الخبز الخاصة بشهر رمضان بشكل كبير 
مقارنة بسنوات سابقة وذلك بسبب ارتفاع 

أسعارها مقارنة بالدخل.

ويبرر باعة غالء خبز رمضان والمعروك 
المواد  أسعار  ارتفاع  سببه  أنواعه  بكل 
سبب  وحول  اإلنتاج،  ومدخالت  األولية 
هذا االرتفاع غير المسبوق في األسعار، 

قال: »ال أعرف اسألوا الحكومة«.

وأشار أمين سر جمعية الحلويات إلى أن 
سعر قرص المعروك قياس ٣٥ سنتيمتراً 
يتراوح بين 1٥00 و٣000 ليرة حسب 
 1٣ نحو  منه  الكيلو  إنتاج  وكلفة  نوعه، 

ويد  خدمية  أجور  دون  من  ليرة  ألف 
عاملة.

السادة  رمضان  خبز  رغيف  أن  وذكر 
البلدي يباع بطريقة كل رغيفين بـ 1٥00 
ليرة، وقرص المعروك السادة يبدأ سعره 
المعروك  كان  حال  وفي  ليرة،   1٥00
ليرة  ألف  إليه  يضاف  بالتمر  محشّواً 
كان  حال  في  أما  ليرة،   2٥00 ليصبح 
فإن سعره  القشطة  أو  بالشوكوال  محشّواً 
يصل إلى ٣000 ليرة، في حين كان العام 
ليرة لألنواع  يتجاوز 1200  الماضي ال 

المحشّوة بكل األنواع.

المواد  جميع  طال  الغالء  أن  وأضاف 
وصل  إذ  الطحين،  رأسها  وعلى  األولية 
سعر الكيلو خالل الساعات القليلة الماضية 
الشوال )٥0  يباع  ليرة، كما  إلى ٣800 
لنوع  ليرة  ألف   176 بقيمة  كيلوغراماً( 
اإلكسترا، وتنكة زيت القلي ارتفعت إلى 
270 ألف ليرة، والسكر الحر إلى ٣800 
السكر  من  والشوال  الواحد،  للكيلو  ليرة 
بعد أن كان ال يتجاوز  ألفاً  بـ 16٥  يباع 

110 آالف ليرة.

أضعافاً  ارتفعت  التمور  أسعار  إن  وقال 
ألف   14 إلى  الكيلو  ليصل  مضاعفة 
ليرة، بعد أن كان ال يتجاوز 7 آالف ليرة 
إدخالها  يتم  التي  أنواعه  وأجود  بأحسن 
في معجنات رمضان، إضافة إلى أسعار 

السوق  التي ارتفعت في  الغاز الصناعي 
الحر إلى 1٣0 ألف ليرة بعد أن تم توقيفها 
كمادة مدعومة للحرفيين، ناهيك عن شبه 
انقطاع لمادة المازوت ما يضطر الحرفي 
 100 بـ  ليتراً   20 سعة  الغالون  لشراء 

ألف ليرة من السوق السوداء.

واعتبر أن ارتفاع أجور المحال واألجور 
في  الجميع  جعل  العاملة،  واليد  الخدمية 
عوامل  جميع  طال  والغالء  واحدة  خانة 
اإلنتاج من دون استثناء، مضيفاً: »ال أحد 
يستطيع التنبؤ حول األسعار مستقبالً على 

اإلطالق«.

المؤتمر  تقديمها في  تم  كشفت ورقة بحثية 
العلمي للجمعية األوروبية ألمراض القلب، 
يصل  ما  التدخين، يضيف  اإلقالع عن  أن 
إلى خمس سنوات لحياة الشخص المصاب 

بأمراض القلب.

البحثية  للورقة  تقديمهم  وذكر علماء خالل 

بتلك  شبيهة  فوائد  له  التدخين  ترك  أن 
تخفض  التي  األدوية  بتناول  المرتبطة 

الكوليسترول الضار.

ووفق البيانات التي عرضها القائمون على 
أعمارهم  تبلغ  الذين  البالغين  فإن  البحث، 
4٥ عاما فما فوق، والذين ما زالوا يدخنون 

ستة أشهر على األقل بعد تعرضهم ألزمة 
قلبية أو خضوعهم لعملية زراعة أو جراحة 
بالقلب، فإن وقف هذه العادة أضاف 4.81 

سنة خالية من أمراض القلب إلى عمرهم.

كذلك أشار الباحثون إلى أن تناول دواءين 
الضار،  الكوليسترول  لخفض  مصممين 
نفس  في  لاللتهابات  مضاد  إضافي  وعقار 
من  خالية  سنة   4.8٣ أضاف  الوقت، 

أمراض القلب إلى الحياة.

بيانات 989 مريضا  البحث دراسة  وشمل 
يبلغون من العمر 4٥ عاما فما فوق، والذين 
ما زالوا يدخنون لمدة ستة أشهر على األقل 
خضوعهم  أو  قلبية  ألزمة  تعرضهم  بعد 

لعملية زرع أو جراحة في القلب.

وقال الباحثون إن متوسط عمر المشاركين 
المئة  في  و2٣  عاما،   60 كان  البحث  في 

منهم من النساء.

ترير،  فان  قال  البحث،  نتائج  على  وتعليقا 

أخصائي أمراض القلب في المركز الطبي 
بجامعة أمستردام الهولندية: »تظهر دراستنا 
أن التخلص من هذه العادة فعال مثل تناول 
القلبية  النوبات  من  للوقاية  أدوية  ثالثة 
لألشخاص  بالنسبة  الدماغية  والسكتات 
أو عملية  قلبية سابقة  لنوبة  الذين تعرضوا 

نقلت  ما  وفق  المسدودة«،  الشرايين  لفتح 
وكالة »يو بي آي« لألنباء.

الحاليين  المدخنين  من  العديد  عالج  ويتم 
الكوليسترول  خفض  بأدوية  والسابقين 
لمنع  الدم، وذلك  تتحكم في ضغط  وأخرى 

ظهور أمراض القلب أو الحد من آثارها.

طرطوس/ اـ ن
والشاحنات  السيارات  ومالكو  سائقو 

يعانون  طرطوس،  مدينة  في  والسرافيس 
وطنية  أزمات  وهي  مشاك،  عدة  من 
األزمات  من  تبتدئ  مستمرة،  وكارثية 

ثم  المحروقات،  تأمين  بقضية  المتالحقة 
التبديل،  ومصافي  الزيوت  أسعار  غالء 
من  أكثر  إلى  أسعارها  ارتفعت  والتي 

ضعفين عما كانت عليه قبل عدة شهور.
وضعف  المواد  قلة  بسبب  ذلك  ويعود 
أسعار  على  عالوة  واحتكاره،  االستيراد 
الصرف المتذبذبة، والذي يؤثر بشكل كبير 
كثرة  ذلك  إلى  يضاف  السلع،  على جميع 
بالتوقيت  السائقين  التزام  وعدم  األعطال 
لتبديل زيت السيارة بسبب حالة  المناسب 
الغالء العامة التي يمر بها المواطنين في 
مدينة طرطوس، واقتناع مالكي السيارات 
والسائقين الذين يعملون عليها بعدم قدرتهم 
من  أكثر  يسير  وبعضهم  التعويض  على 
4000 كم ليتمكن من تغيير زيت سيارته، 
حيث أن تكلفة التبديل تضاعفت؛ وأصبح 
سعر كيلو الزيت يتراوح ما بين الـ 1٣ألف 

إلى 1٥ ألف ليرة.
تبديل  السائقين في  تأخير  أن  بالرغم من   
زيت المحرك، يساهم بتقصير عمر آليتاهم 

تبديل  إلى  قليلة يحتاجون  وربما بعد فترة 
الصعوبة،  بغاية  األمر  ولكن  المحرك، 
ال  الحالية،  األوقات  معظم  في  ألنهم 
يستطيعون تأمين ثمن تبديل الزيت، وهو 
 12٥ الى  ألف   100 ال  بين  ما  يتراوح 
ال  انه  العلم  مع  شهر،  كل  في  ليرة  ألف 
يوجد شغل دائم للسيارة كما كانت األمور 

في السابق.
أغلب  بأن  الصناعيين  من  عدد  ويؤكد 
التزام  عدم  عن  تنتج  السيارات  أعطال 
السائقين بتغيير زيت المحرك، بعد السير، 
متر،  كيلو   2٥00 األكثرمسافة  على 
أكثر  بالسير  األمر  السائقين  يتجاهل  فيما 
العداد  عن  إضافية  متر  كيلو   2000 من 

المحدد.
يذكر أن مدينة طرطوس وريفها تمر بحالة 
من الفقر وقلة األموال مع الناس، إضافة 
أصحاب  بين  البطالة  نسب  ازدياد  إلى 
التجارية والصناعية والسائقين،  المصالح 
بيع سياراتهم  الكثيرين يفضلون  ما يجعل 
اإلتكال  بدل  عليهم  عبء  أصبحت  ألنها 
على مردودها في إعانة عوائلهم والعيش 

منها.

11تقارير وتحقيقات6 منوعات

’’املعروك«.. الغالء يضرب كل شيء يف أسواق محاة

ما هو معدل تأثري التدخني على حياة 
اإلنسان، فرق شاسع بني املدخنني 

وغري املدخنني يف عضلة القلب

غالء الزيوت يثقل كاهل السائقني يف طرطوس

الفروع األمنية تالحق مكاتب احلواالت يف محص

الصالح  إعداد/ محمد 

الضاربة  السورية  الحضارة  احتضنت 
في  المكتوبة  الشرائع  أولى  القدم  في 
علماء  اكتشف  حيث  البشرية،  تاريخ 
المكتوبة  القوانين  من  الكثير  اآلثار 
إلى  تعود  التاريخية،  سوريا  منطقة  في 
مختلفة،  تاريخية  وحضارات  مراحل 
 2٣60 تاريخ  إلى  أقدمها  ويعود 
التي  ماري  مملكة  في  الميالد،  قبل 
الميالد  قبل  الثالث  األلف  في  تأسست 
الجزيرة  في  الفرات  نهر  ضفاف  على 

السورية.

التاريخ  عبر  االجتماعي،  التطور  ومع 
التشريع والتقنين  بقيت مركز  المعاصر 
التقلبات  رغم  الجغرافي  محيطها  في 
واالنقالبات  واالجتماعية  السياسية 

بها. التي عصفت  العسكرية 

السياسية  والقوى  األحزاب  ولعبت 
المستقلة دوراً بارزاً في تطور الدساتير 

التي  الوطنية  الكتلة  وخاصة  السورية، 
حزب  حزبين،  إلى  بعد  فيما  انقسمت 
استمر  الذي  الوطني  والحزب  الشعب 
خالل  األحزاب  حل  تم  أن  إلى  بالعمل 
وعاد  بين سوريا ومصر،  الوحدة  فترة 

الحزب إلى العمل بعد االنفصال، وفاز 
العام 1961.  انتخابات  باألغلبية في 

المسلمين اإلخوان  جماعة 

في  المسلمين  اإلخوان  جماعة  تأسست 
الدكتور  وانتخبت   ،1944 عام  سوريا 

لها.  عاماً  مراقباً  السباعي،  مصطفى 

تطبيق  البداية  في  الجماعة  تطرح  لم 
طالبت  بل  اإلسالمية،  الشريعة 
ولم  اإلسالم،  أساس  على  باإلصالح 

العمل  في  الحزبية  التعددية  ترفض 
الحزب،  شكل  اتخذت  بل  السياسي 
الذي  التنافسي  السياق  في  وانخرطت 
ما  مرحلة  في  السورية  األجواء  ساد 
انتخابات  وخاضت  االستقالل،  بعد 
في  نواب  بأربعة  وفازت   1949 عام 

التأسيسية. الجمعة  انتخابات 

 ،19٥2 عام  دستور  إعداد  وخالل 
وضع  على  المسلمون  اإلخوان  أصّر 
هو  الدولة  دين  أن  على  تنص  مادة 
رأي  أمام  تراجعوا  أنهم  إال  اإلسالم، 
أن  على  تنص  بمادة  وقبلوا  األكثرية، 
التشريع،  مصادر  أحد  اإلسالمي  الفقه 

وأن اإلسالم هو دين رئيس الدولة.

حياتها  المسلمين  اإلخوان  جماعة  بدأت 
فرفضت  ديموقراطي،  بشكل  السياسية 
وانخرطت  العسكرية  االنقالبات  مبدأ 
رأي  واحترمت  البرلمانية،  الحياة  في 
العنف  لغة  تستخدم  ولم  األكثرية، 
أن  وشك  على  وكانت  والتكفير، 
إسالمي  ديمقراطي  حزب  إلى  تتحول 

اجتماعي.

اإلخوان  جماعة  عالقة  توتر  ولكن 
وقرار  الناصر،  عبد  مع  المصرية 
اإلخوان  جماعة  حل  الشيشكلي 
 ،19٥2 عام  سوريا  في  المسلمين 

برز  حيث  الجماعة،  توّجه  من  غيّر 
اعترض  الجماعة  في  شباب  بين  اتجاه 
بجدوى  وشكك  قيادتها،  أسلوب  على 
ودعا  العلمانية،  األحزاب  مع  تحالفاتها 

بها. النظر  إلعادة 

وتمّكن السباعي من تطويق هذا التوجه 
االنقالبية  العمل  بأساليب  يؤمن  الذي 
نتيجة  للظهور  عاد  لكنه  العنيفة، 
عبد  إعدام  منها  عوامل  عدة  تضافر 
الناصر لقيادات اإلخوان في مصر عام 
19٥4، وتعاطف الرأي العام السوري 
ثم  معهم،  وأحزاباً  وبرلماناً  حكومة 
لقيادات اإلخوان،  أبوابها  فتحت سوريا 
في  الجماعة  حل  بإلغاء  قرار  وصدر 
العمل  إلى  وعادت   19٥٥ سوريا 

قانونياً.

سوريا  بين  الوحدة  قامت  وعندما 
أسوة  الجماعة  السباعي  حّل  ومصر 

باألحزاب األخرى. 

وعندما حدث االنفصال لم يوقع اإلخوان 
المسلمون على قرار االنفصال، ولكنهم 
البرلمانية  االنتخابات  في  شاركوا 
الجماعة  وفازت  مرحلته،  خالل 
الكتلة اإلخوانية  بعشرة مقاعد، وحملت 
التعاونية  »الكتلة  اسم  البرلمان  في 

اإلسالمية«.

تطور الدساتري السورية
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أوراق جديدة،  تفتحت  أشرق صباح جديد.. 
والعصافير الصغيرة بدأت تنتقل من غصن 
إلى آخر كأنها حين ترفرف بأجنحتها يرفرف 
األمل في النفوس من جديد، وأنا أقف مبهور 
األنفاس أحدّق بلهفة في كل مظاهر الجمال 
أن  أخشى  وكأنني  الصباح،  هذا  حولي  من 
هذه  َعيناي  تُعانق  أن  دون  ما  لحظة  تمّر 
الوريقات الخضر، أو تلك الزهرة الندية، أو 
ذلك العصفور الذي يدخل الُحبور إلى القلوب 
وهو يُطّرز أغانيه الجميلة على أجنحة النسيم 

الهادئ.

ومن بحر الصمت في أعماقي تتدفق األسئلة، 
تشّق طريقها في زحام مشاعري، وصخب 
إلى عيني  أن تصل  تحاول  أحاسيسي وهي 

وشفتي ألبحث لها عن جواب.

عموداً  ذهني  في  تدّق  االستفهام  عالمات 
األفكار  بقية  بين  شامخاً  ينتصُب  طويالً 
هذه  سّر  ما  يقول:  سؤال  ويلّح  والخواطر.. 
الحياة؟ ما سبب هذا التغيّر الدائم في أحوالها؟ 

ابتسامة..  و  دمعة  وغروب..  إشراق 
الحروف  بقية  وتضيع  وذبول..  اخضرار 
والكلمات وهي تجدف في داخلي تبحث عن 
شاطئ ترسو إليه، أو صخرة عمالقة تتكسر 

على جوانبها هذه الحيرة الالمتناهية.

ويقفز سؤال آخر: هذه اللحظات والساعات 
ويذكرنا  بها،  نحّس  قد  اآلن  نعيشها  التي 
بوجودها عقارب الساعة التي تدور وتطوى 
أعمارنا  من  يوماً  أو  ساعة  خطواتها  مع 
المثقلة بالهموم واألوجاع، وكثير من اآلالم 
والمآسي، وحين تتركنا هذه اللحظات وتلك 
األمس  إلى  الماضي..  إلى  تتحول  الساعات 

ونبقى نحن سائرين على هذا الدرب. 

إلى  يتحول  سوف  اآلن  نحياه  الذي  اليوم 
بلهفة  ننتظره  الذي  المجهول  والغد  أمس، 
وشوق سوف يتحول إلى اليوم ثم إلى األمس 
كثيراً. كلهم أشقاء يعيشون في بيت الزمن، 
وتحكمهم قوانين الدهر .. مالمحهم تتقارب 
أحياناً أو تتباعد أحياناً أخرى. ولكنهم مع هذا 
الساعات  فيه  تنبض  جسدهم  أشقاء،  يبقون 
والدقائق، ونافذتهم تشرق منها شمس واحدة 

وتغيب عنها شمس مماثلة.

االستفهام  عالمات  وتتزايد  األسئلة،  تتكاثر 
في  الصمت  بحر  يصبح  حتى  داخلي  في 
فيه  تتدافع  متالطماً  هائجاً  بحراً  أعماقي 
األشرعة  ذات  باألفكار  المحملة  المراكب 

الملونة بالحيرة التي ال تنتهي.

نظراتي  وأعلق  داخلي..  من  عيني  وأنقل 
كل شيء  زال  ما  حولي..  من  بالموجودات 

في مكانه لم يتغير. 

األوراق كما هي خضراء تلهو بها يد الريح 
األغصان،  بين  تنتقل  والعصافير  العابثة، 
الطبيعة  في عيون  أنوارها  تسكب  والشمس 

الظمأى للحنان الممتزج بأنفاس الضياء.

لم يتغير شيء، وهكذا الحياة دوماً.. هذه هي 
ونجيء،  نذهب  نتحرك..  نحن  الكون،  سنة 
نضحك، نبكي.. نكبر، نضعف، ثم نموت.. 

وكل شيء يسير وفق نظامه دون اختالل.

 اآلن، فقط أحس بسحب الحيرة تتالشى شيئاً 
تغمر  الراحة  نبضاتي وخفقاتي..  عن  فشيئاً 
نفسي بألوانها الهادئة الحالمة.. فنحن البشر 
كذّرات التراب تنقلنا يد الريح من مكان إلى 
مكان، وقد نستقر هنا لحظة أو زمناً طال أم 
قصر، ثم ال تلبث الريح أن تنقلنا إلى مكان 
آخر، أو حتى تلقي بنا نحو عالم آخر، تتالشى 
فيه خاليانا وأجسادنا، وتبقى أرواحنا هائمة، 
التي ال نعلم متى هي .. ومتى  النواية  حتى 

زمانها، وأين تحدث؟

وهذا  بنظام،  يسير  حولنا  من  شيء  كل 
والتشتت  بالحيرة  الشعور  عنّا  يخفّف  ربما 
التردّد  عن  نكفُّ  يجعلنا  وربما  والضياع، 
كل لحظة: لَم خلقنا؟ لَم نعيش؟ لَم نتعذب؟ لَم 
نضحك؟ ولَم نموت؟ فكل قطرة ماء تسكبها 
أعماق  إلى  تتوجه  قد  تضيع..  ال  السماء 
أو  وتستقر..  هناك  وتسكن  النهر  أو  البحر 

التراب  في جسد  تتغلل  األرض،  باطن  إلى 
وبين شرايينه وخالياه وتسكن هناك وتستقر، 
يأتيها  فائدة،  دونما  هكذا  تبقى  ال  ولكنها 
اإلنسان ويلتقطها ويروي بها ظمأه، أو ظمأ 
أو  ويعّمر،  بها  يَشيدُ  أو  والنبات،  األرض 
يفعل بها ما يشاء.. لكنها ال تضيع وهكذا نحن 
ال تضيُع أعمارنا وال تندثر لحظاتنا وتطوى 

في صفحات كتاب الزمن دون عودة.

وكل  هاجس،  وكل  كلمة،  وكل  فكرة،  فكل 
ال  جوارحنا  من  جارحة  بأي  نؤديه  عمل 
يضيُع وال يتبدد في الفراغ.. وإن ابتعد عن 
سيبقى  فإنه  ذاكرتنا،  عن  واختفى  أنظارنا 
هناك حتى نعود إليه، أو يعود إلينا في نهاية 

المطاف.

الحسكة/ مجد محمد

من  أقل  الحركة  الحسكة  أسواق  في 
التجارية  المحال  في  زحمة  ال  عادية، 
صرف  سعر  على  معظمها  يبيع  التي 
الـ4  اعتاب  إلى  وصل  الذي  الدوالر 
آالف، لتبقى دعوات الناس على أن يمر 
الرحمة  ينزل  وأن  بخير  رمضان  شهر 
ال  األسعار  ويخفضوا  التجار  قلوب  في 
في  األولى  الصفوف  على  يتنافسوا  أن 

الصالة.

من  النايف  خديجة  تصف  الجمل  بهذه 
مدينة  في  الغربية  النشوة  حي  أهالي 
مدينة  في  المعيشية  األوضاع  الحسكة 
الحالي في  الحسكة خالل شهر رمضان 
كان  الذي  صحيفتنا  مراسل  مع  حديثها 
المواد  ألسعار  استطالعية  جولة  يجري 

االستهالكية في مدينة الحسكة.

تشتري  باتت  »بأنها  بالقول،  وتضيف 

الخضروات بالحبة الواحدة فسعر الكيلو 
 ،6000 والخيار   4٥00 البندورة  من 
وعندما نسأل اصحاب المحال عن غالء 
على  الحرب  بسبب  لنا  يقولون  االسعار 

أوكرانيا«.

الخضار  نستورد  كنا  »هل  وتساءلت، 
من  األقل  النوعية  والتمر  أوكرانيا؟  من 
الواحد  الكيلو  سعر  الجودة  متوسطة 
من  نستورده  أيضاً  هذا  فهل   8000

أوكرانيا؟

وتشهد مدينة الحسكة، حالها كحال باقي 
بمختلف  شديدا  ارتفاعا  السورية  المدن 
فيها  بما  االستهالكية  المواد  أسعار 
سعره  انخفض  الذي  والفواكه،  الخضار 
مؤخرا بعد القرار الذي أصدرته اإلدارة 
والفاكهة  الخضروات  تصدير  بمنع 

لخارج مناطق شمال شرقي سوريا.

اشترت  أنها  مؤكدة  خديجة  وتستطرد 

 9٥00 بسعر  الزيت  من  الواحد  اللتر 
البسطة  صاحب  مع  عميقة  مبازرة  بعد 
التجارية  المحال  في  األسعار  ألن 
أصبحوا  وعائلتها  أنها  وأكدت  أغلى، 
نباتيون باإلجبار بعد أن أصبحت اللحوم 

والفروج في غياهب النسيان.

العائالت  اعتادت  خلت،  سنين  وفي 
التي  الكبيرة،  السفر  مد  على  قديماً 
واالشكال  االصناف  بمختلف  تتزين 
رئيسية  اصناف  )عدة  اإلفطار  على 
عن  ناهيك  المقبالت  من  العديد  وغيرها 
 ، والحلويات(  المشاريب  انواع  جميع 
يتحسرون على  السنة جعلتهم  ولكن هذه 
استغناء  بعد  إليه،  وصلوا  الذي  حالهم 
وغير  )رمضان  بـ  اللحوم  عن  غالبيتهم 
رمضان( واالكتفاء )بطبخة( واحدة فقط 

إن وجدت.

المنطقة  أهالي  أغلب  فأن  هذا  وعلى 

الحاجيات  شراء  عن  عاجزين  باتو 
الكبير  االنخفاض  بسبب  وذلك  األساسية 
العمالت  امام  السورية  الليرة  سعر  في 
وتحكمهم  التجار  جشع  وكذلك  الصعبة، 
الجزئي  الحظر  ضل  في  بالمواطنين 

وفقدان  الحسكة  مدينة  على  المفروض 
وخصوصاً  ألعمالهم  المياومين  العمال 
الذين يعملون على)الموتورات( في ضل 

رقابة تموينية شكلية إن وجدت اساساً.

طرطوس/ ا ـ ن
تذبذب  وريفها  طرطوس  أسواق  جميع  في 
إلى  إضافة  ومشتقاته،  الحليب  لمادة  األسعار 
وأخيرا  آلخر,  محل  من  األسعار  اختالف 
لهذا  المبارك  قدوم شهر رمضان  مناسبة  في 
الداخلية وحماية  التجارة  مديرية  قامت  العام, 
ألسعار  نشرة  بإصدار  بطرطوس  المستهلك 

الحليب واأللبان واألجبان في المحافظة.
وحددت المديرية سعر كيلو حليب البقر كامل 
كامل  رائب  البقر  ولبن  ليرة,  بـ1900  الدسم 
رقيقة  بالستيكية  عبوة  ضمن  ومعبأ  الدسم 
ب2000  غرام   700 وزن  مطبوعة  وغير 
بـ2800  غرام  كيلو  واحد  وزن  وعبوة  ليرة 
ب4800  غرام   1700 وزن  وعبوة  ليرة 
ليرة، في حين حددت سعر اللبنة قابلة للدهن 
وكاملة الدسم )دوكمة( وزن واحد كيلو غرام 
بـ9٥00 ليرة , واللبنة الجاهزة للمونة )ناشفة( 
البلدي  البقري  ,والجنبة  بـ12٥00  دوكمة 

بـ18000ليرة .
إال أن نشرة األسعار التي أصدرتها المديرية 
ادعت أن ستحسم تذبذب األسعار لمادة الحليب 
ومشتقاته واختالف األسعار من محل آلخر، 

حيث أن األسعار التي اعتمدتها المديرية بعد 
حساب التكلفة الفعلية للمادة، وبعد اجراء عدة 
لقاءات مع أصحاب المعامل الخاصة والناقلين 
للمادة وبعض المربين، بهدف إنصاف الجميع 
وأن   , ومرب  وبائع  ومنتج  مستهلك  من 
التصنيع  تكاليف  باحتساب  قامت  المديرية 
الحليب من أرض  كيلو  أن سعر  أساس  على 
وطالبت  ليرة،  بـ1700  تحديده  تم  المزرعة 
المديرية جميع الباعة باإلعالن عن التسعيرة 
بشكل واضح والتواصل مع المديرية لمعرفة 

األسعار المحددة.
ووفقا لمعلومات موثقة ومنشورة عن عدد من 
الورش والمعامل، حيث لوحظ أن سعر كيلو 
)للدحرجة(  الناشفة  واللبنة  ليرة  اللبن 2200 
للدهن 9٥00  والطرية  ليرة  بـ14٥00  تباع 

هذه  ورغم  ليرة،   11٥00 البلدي  والجبنة 
األسعار فإن الشكوى قائمة من تكاليف اإلنتاج 
بسبب المحروقات، والتي يتم استجرارها من 
منزلية  الورش  معظم  لكون  السوداء،  السوق 
وال تملك سجال تجاريا، عدا شكوى قلة مادة 
التجار  قيام  بسبب  اإلنتاج  الستمرار  الحليب 
وأصحاب المعامل الكبيرة بجمع مادة الحليب 
وبكميات كبيرة وبسعر نحو 1٥00 – 1600 
يباع  الحليب  كيلو  أن سعر  للكيلو، علماً  ليرة 
 2200  –  2000 بين  للمستهلك  بطرطوس 

ليرة.
وتم نشر اعتراضات الكثير من الفالحين على 
التجارة  مديرية  نشرتها  التي  األسعار  نشرة 
الداخلية لمادة الحليب واعتبروها غير منصفة 
في ظل ما يتعرض له المربي من صعوبات 
المربي  وضع  أن  معتبرين  كثيرة،  ومشاكل 
الحالي مزر جدا بسبب ارتفاع األعالف بشكل 
والعالج  البيطرية  األدوية  وكذلك  جنوني 
واستمرار نفوق عدد كبير من الماشية بسبب 

الجوع.
بريق  التقيناهم  الذين  الفالحين  بعض  وبين 
نحو  حالياً  العلف  كيلو  سعر  بأن  بانياس, 
2٣00 و)كيس العلف يصل لنحو 120 ألف 
ليرة(، أما كيلو التبن 1٣٥0 ليرة، وكل بقرة 
تحتاج يوميا إلى 16 كيلو علف وسعره نحو 
التبن  سعر  حساب  دون  من  ألفا   ٣8  –  ٣6
والعالج وغيره وبالتالي وبحسبة بسيطة نجد 
أن المربي يخسر يوميا نحو 10 آالف ليرة، 
ألنه لو فرضنا أن البقرة تنتج 1٥ كيلو حليب 

يوميا وتم بيع الكيلو بسعر 2000 ليرة وليس 
اإلنتاج  مجموع  فإن  التموين  مديرية  بسعر 

يصل لـ ٣0 ألف ليرة.
الى  علنية  اتهامات  توجيه  تم  فقد  وامامنا 
التي  الدورات  أن  حيث  األعالف  مؤسسة 
تعلنها وهمية وال تسمن وال تغني من جوع، 
كيلو   4 األخيرة  العلفية  الدورة  حددت  حيث 
غرام من مادة النخالة لكل رأس من األبقار ثم 
خفضتها إلى 2 كيلو والمادة حاليا غير متوافرة 
المحافظة  أرض  على  األعالف  بمستودعات 
من  المادة  لنقل  سيارات  وجود  عدم  والسبب 
مازوت  وجود  )لعدم  المؤسسة  مستودعات 

لتعبئة السيارات التي ستقوم بنقل المادة(.
وأشار الفالحون إلى حالة الجوع التي تعيشها 
ينبت  لم  حيث  بالمحافظة،  الحيوانية  الثروة 
الصقيع  موجات  بسبب  باألراضي  العشب 
والبرد والثلوج التي اصابت الساحل السوري 
إلى  أدى  الذي  ,األمر  الموسم  هذا  واالرياف 
نفوق عدد كبير من األغنام والماعز واالبقار، 
بانياس والقدموس  كما أن المواشي في ريف 
هزيلة  بدر,  والشيخ  والدريكيش  وصافيتا 
ولوحظ أنها تمشي بعرج واضح نتيجة الجوع 
الموسم  هذا  المراعي  من  الكثير  وتضرر 
غالء  عدا  جنوني،  بشكل  األعالف  وغالء 
أحد  دفع  حيث  البيطرية،  واألدوية  العالج 
ومقداره  مبلغا  اسماعيل  أبو  ويدعى  المربين 
على  البيطريين  األطباء  ألحد  ليرة  مليون 
والدة بقرة ولكن لألسف تم خسارة البقرة بعد 

إجراء عملية غير ناجحة.

حماة/ جمانة خالد

عن  مميزة  طقوس  رمضان  لشهر 
المشروبات  في  خاصة  األشهر،  باقي 
مشروبات  رأس  وعلى  الرمضانية، 
الهندي  والتمر  العرقسوس  رمضان 

الدين. والجالب وقمر 

من  الهندي  والتمر  العرقسوس  ويعتبر 
ال  التي  الرمضانية  المشروبات  أشهر 
وتمتاز  اإلفطار  موائد  منها  تخلو  تكاد 
الكثير  على  واحتوائها  اللذيذ  بمذاقها 
الظمأ  تروي  التي  الغذائية  العناصر  من 
الطاقة  وتمنحها  الجسم  خاليا  وتنعش 

والحيوية.

البسطات  السورية  األسواق  في  وتنتشر 
طيلة  العصائر  هذه  تبيع  التي  والدكاكين 
شهر رمضان الذي يفقد الكثير من نكهته 

هذا العام بسبب ارتفاع األسعار.

حماة  مدينة  أسواق  في  جولة  وخالل 
أسعارها  فكانت  المشروبات،  ألسعار 
األرخص  هو  “العرقسوس”  سعر  فكان 
التمر  سعر  بينما  سورية،  ليرة  بـ1٥00 

الهندي ٣ آالف ليرة سورية.

كل  تدخل  التي  التقليدية  العصائر  ومن 
الجالب  مشروب  رمضان،  في  البيوت 
العام 2٥00 ل.س،  بلغ سعره هذا  الذي 
أيضاً  الليمون  كيس  سعر  بلغ  حين  في 

بـ٣000،  الشامي  والتوت  ليرة،   2٥00
وكذلك  بـ2٥00،  الورد  ماء  وكيس 
التي  النكهات  أو  األصناف  باقي  األمر 

تصنيعها. يتم 

البالستيكية  العبوات  السوق  في  ودرجت 
سعر  فيتراوح  المرتفع،  السعر  ذات 
 8000 إلى  للجالب   4000 بين  العبوة 
العصيري  كان  إن  ألف  لـ12  وصوالً 
بالنعنع  “الليمون  خلطات  أو  “طبيعي”، 
الفواكه”،  وعصير  والدراق  والفريز 

الكيوي واألناناس. ويرتفع سعر عصير 

هذه  شراء  على  اإلقبال  بائعين،  وبحسب 
المشاريب هو نفسه كما السنوات السابقة 
لكن ما تغير هو أن الزبون يشتري نوعاً 
فقط بدل من نوعين أو ثالثة حتى  واحداً 
انخفاض  رافقه  وهذا  كثيراً،  يتكلّف  ال 

الطبيعية. العصائر  على  الطلب 

أسعار  ارتفاع  سبب  البائعين،  وبحسب 
المواد  كلفة  الرتفاع  يعود  العصائر  هذه 

السكر. فيها خاصة  الداخلة  األولية 

ويلجأ العديد من المواطنين نتيجة ارتفاع 
سعر العصير وعدم ضمان جودته أحياناً 
إلى صناعة العصائر في المنزل، فبرأي 
صنع  تكلفة  أن  منزل،  ربة  محمد”  “أم 
سعره  من  بكثير  أقل  بالمنزل  العصير 
المخصص  البرتقال  كيلو  فسعر  جاهز، 
ليرة   800 بين 700 –  يتراوح  للعصير 

سورية.
محمد أرسالن 

كثرت األحاديث والتمنيات والتصريحات 
إلى  سوريا  عودة  األخيرة عن  اآلونة  في 
نوفبر  منذ  افتقدته  الذي  العربي  الحضن 
2011 بقرار من جامعة الدول العربية من 
القطري  الوزراء  رئيس  تاله  بيان  خالل 
وخالل  ثاني.  آل  جبر  بن  جاسم  بن  حمد 
هذه الفترة الممتدة أكثر من عشر سنوات 
وسوريا خارج السرب العربي تغرد على 
من  وعازفون  روسي  بمايسترو  ليالها 
ترق  لم  نشاز  سمفونية  كانت  مما  إيران 
ألحد من الداخل السوري وحتى الخارج. 
اإلقليمية  التدخالت  من  القرار  هذا  زاد 
والدولية في األزمة السورية وبنفس الوقت 
وضع سوريا تحت الكثير من األعباء التي 

كانت أكبر منها.

اتخاذه  تم  الذي  القرار  مفهوماً  كان  ربما 
كان  العربية  الجامعة  قبل  من  الحين  ذاك 
األولى  بالدرجة  غربية  خليجية  بضغوط 
أكثر منه قراراً عربياً، وذلك زيادة العزلة 
فرض  أجل  من  سوريا  على  والحصار 
يتم  بما  قبولها  أو  عليها  التنازالت  بعض 
إمالءه عليها من أجندات ومشاريع كانت 
التي  الهيمنة  قوى  األولى  بالدرجة  تخدم 
الشرق  الكبير  تنفيذ مشروعها  تعمل على 
لدى  يكن  لم  الوقت  بنفس  ولكن  أوسطي. 
الخيارات  الكثير من  العربية حينها  الدول 
بتعليق عضوية  القرار  اتخاذ  قبول  سوى 
حالة  بسبب  العربية  الجامعة  في  سوريا 
المنطقة  تضرب  بدأت  التي  الفوضى 
حينها  فسوريا.  وليبيا  ومصر  تونس  من 
أو  كانت مجهولة  التي  األمور  الكثير من 
المسيطرة على  المعالم هي  غير واضحة 

اإلعالمية  واأللة  عام،  بشكل  الشارع 
الغربية كانت في أوج قوتها في التالعب 
حٍد  على  واألنظمة  الشعوب  عقول  في 

سواء.

بعد أكثر من عقد من الزمن بقراءة بسيطة 
وسريعة في مآالت تعليق عضوية سوريا 
سوريا  ال  أنه  نرى  العربية،  الجامعة  في 
العربية  الدول  وال  مواقفها  من  غيرت 
ما  على  القرار حصلت  ذاك  اتخذت  التي 
تريده جراء ما تم. لكن النتيجة التي يمكن 
سوريا  في  الشعب  أن  هي  عليها  االتفاق 
كان الضحية من هذا القرار الذي زاد من 
من  ومقتلهم  وتشردهم  وتهجيرهم  بؤسهم 
جهة، وزاد من التدخل التركي وااليراني 
إلى  حولتها  والتي  السورية  المقتلة  في 
بازارات سياسية تصفي على أرض سوريا 
حساباتها وتناقضاتها مع أمريكا أو روسيا.

التضحية  يتم  قرابين  إلى  الشعب  تحول 
خالل  من  إيران  طريق  عن  إما  بهم 
بيروت،  من  أكثر  لتقترب  نفوذها  فرض 
أو عن طريق تركيا التي هي أيضا عملت 
المنطقة  عثمنة  في  مشروعها  تنفيذ  على 
منذ  منها  ضاع  ما  واحتالل  واسترجاع 
قرن مضى. أما روسيا التي لطالما كانت 
المياه  لها في  وال زالت تحلم بموطئ قدم 
في  المياه  هذه  كانت  إذا  وخاصة  الدافئة 
تقديم  عن  أبداً  تتوان  لم  فأنها  المتوسط، 
الدعم من أجل االستحواذ على قاعدة  كل 
دائمة لها في سوريا، وكان لها ما تريد. أما 
موطئ  لها  فكان  الغائبة  الحاضرة  أمريكا 
عصية  كانت  التي  سوريا  في  لها  قدم 
اللعبة  اليوم تمسك بخيوط  فها هي  عليها. 
وتحركها كيفما تشاء وأينما تريد مصالحها 

التي لم ولن تنتهي.

النابض  القلب  سوريا  األسد،  سوريا 
للعروبة، سوريا قلعة الصمود والتصدي، 
عليها  تتحطم  التي  الصخرة  سوريا 
ذاتياً، سوريا  المكتفية  المؤامرات، سوريا 
حضن العرب، كل ذلك كان في الماضي 
القوي  يقتل  حلبة  إلى  سوريا  تحولت  فقد 
وبال  يزأر  أسد  بال  وحلبة  الضعيف  فيها 
غباراً  وباتت  القلعة  مت  وُهدِّ ينبض  قلب 
منها  الداخلية  للمؤامرات  وبؤرة  منثورا 
تشحذ  سوريا  باتت  وكذلك  والخارجية، 
الفتات من أجل اشباع نهم سماسرة السلطة 
والحروب وتالشى ذاك الحضن الذي كان 
يجمع العرب وتحول إلى حضن ينفر منه 
أو  العالم  دول  في  تهجيرهم  ليتم  أبناءه 

تبتلعهم مياه المتوسط.

سوريا التي فيها الكل أصدقاء وأعداء بنفس 
للفوضى  الحقيقي  التوصيف  وهو  الوقت 
وكل  تجلياتها،  بكل  نعيشها  التي  والتفاهة 
حساب  على  مصالحه  عن  يبحث  طرف 
األساسي  والعنوان  األخرى،  األطراف 
يبحث  كان  فمن  والالمبدأ.  المصلحة  بات 
في  نفسه  يتعب  فال  والقيم  المبادئ  عن 
البحث عنها، ليس في سوريا فحسب، بل 
العراق  في  األساس  هو  العنوان  هذا  بات 
الدول،  من  وغيرها  ولبنان  وليبيا  واليمن 
وكل ذلك في الفوضى التي نمت في كافة 

مفاصل الحياة.

في ظل هذه الفوضى عملت اإلدارة الذاتية 
من  تشرب  أال  سوريا  وشرقي  لشمالي 
ذات منهل المصلحة الذي شربت منه كافة 
شعوبها  حساب  على  واألطراف  األنظمة 
اإلدارة  هذه  عملت  حيث  ومجتمعاتها. 

من  كانت  إن  الهجمات  كافة  صد  على 
تركيا أو المعارضة االسالموية االخوانية 
السلطة  قوى  بيد  مأجوراً  بيدقاً  باتت  التي 
ومرتزقة  االستبدادية،  واألنظمة  والهيمنة 
الدول  بهم في مسالخ بعض  التضحية  يتم 
وأرمينيا  ليبيا  في  حدث  مثلما  األخرى 
وربما اآلن في أوكرانيا وفق ما تم تسريبه 
على  الذاتية  اإلدارة  حافظت  االعالم.  في 
التنوع الذي كان مصدر قوة لمشروعها في 
التصدي لكل الهجمات التي تتم عليها. وال 
واالنسان  المجتمع  بناء  على  تعمل  زالت 
والتخلف  الجهل  مستنقع  من  وانتشاله 
النظام  بناه  الذي  والصهر  واالقصاء 
فأصبح  استبداده.  سنوات  عبر  القومجي 
واالشوري-السرياني  والكردي  العربي 
لوحة  يشكلون  والتركماني  واألرمني 
بثقافتهم وإرادتهم واصرارهم على  كبيرة 
بناء سوريا المستقبل التي يكون فيها الكل 
مشروع  خالل  من  وذلك  الكل،  أجل  من 

مجلس سوريا الديمقراطية.

عودة  فكرة  طرح  يتم  الفترة  هذه  في 
سوريا، المنهكة والمدمرة والمنتهكة تركياً 
بعض  وصينياً  وامريكياً  وروسياً  وايرانياً 
المستبد  الحاكم  الشيء وكذلك من نظامها 
القومجية،  المنغلق على عقليته االقصائية 
تجنيها  ان  يمكن  التي  األهداف  هي  ما 
أطراف هذه الدعوة بعد كل الذي حصل. 
الدعوة اخراج تركيا من  هل بمقدور هذه 
أو إضعاف  احتلتها  التي  والمناطق  المدن 
اخراج  حتى  أو  واخراجها  إيران  نفوذ 
البديل  روسيا وامريكا من سوريا، ليكون 
لتحل مكان هذه  العربية  الدول  هو دخول 
القوى واألطراف التي قدمت كل امكانياتها 

هذه  أن  أم  عليه.  حصلت  ما  إلى  لتصل 
تتعدى  لن  صوتية  ظاهرة  ستبقى  الدعوة 
سيستثمرها  التي  والبيانات  التصريحات 
على  وأجنداته  مصالحه  وفق  طرف  كل 
زال  ما  الذي  السوري  الشعوب  حساب 
الذي  البعثي،  النظام  مقصلة  تحت  يعيش 
قبل  شعبه  على  الزائف  انتصاره  سيعلن 

القوى التي دمرت سوريا.

في  جالسة  باألساس  هي  التي  والدول 
وليبيا،  لبنان واليمن  العربي مثل  الحضن 
أبناءها  من  المنهوبة  كرامتهم  سيعيد  من 
بأبخس  وطنهم  باعوا  الذين  الفاسدين 
افالس  عن  أيام  قبل  لبنان  ليعلن  األثمان، 

البنك المركزي والدولة.

هل هذه الدعوة هي لهّش الشعب الذي تحول 
إلى قطيع يُساق كما تريده اآللة االعالمية 
لكل طرف أم أن ثمة مآرب أخرى مخفية 
نصبت  التي  القوى  سوى  يعلمها  أحد  ال 
والشعوب  الدول  العصر على  آلهة  نفسها 
الحرب  بيدهم قرارات  آلهة  والمجتمعات. 
النووي  واستخدام  الدول  وتدمير  والسالم 
والكيمياوي والبيولوجي الستعباد الشعوب 
وترهيبهم وتسييرهم كيفما يشاؤون وأينما 

يريدون.

من  الكثير  يطرحها  مشروعة  اسئلة 
للحضن  العودة  جدوى  عن  المواطنين 
شيء  اآلن  إلى  يقدم  لم  الذي  العربي 
)جامعة  عربي  حضن  أنه  سوى  لنفسه، 
سوى  ينفذ  وال  مستهلك  العربية(  الدول 
كما  المال،  قبل أصحاب  من  طلبه  يتم  ما 
حصل مع ليبيا. فاألولى أن تعود الجامعة 
العربية إلى حضنها العربي قبل أن تدعوا 
إلى عودة بعض الدول إليها. وهذه العودة 
يلزمها على ما اعتقد إعادة ترميم واصالح 
كبيرة لهيكلية الجامعة لتخرج من قومجيتها 
بعيداً  المنطقة  شعوب  لكل  جامعة  لتكون 
أو  وانكار  واالثني  العرقي  التفوق  عن 
في  األصيلة  األخرى  الشعوب  اقصاء 
المنطقة. حينها سيكون لكل حادث حديث.

ارتفاع األسعار يضع أهايل احلسكة يف حرية االختيارمع اشراقة الصباح

زادت اهلوة بني املواطن والبائع.. 

األسعار احلكومية للحليب ومشتقاته غري 

عادلة ملربيي املاشية بطرطوس وريفها

تباين كبري بأسعار عصائر رمضان

سوريا واجلامعة العربية ومآرب أخرى

7 أقتصاد وبيئةآراء ومقاالت10
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حمص/ بسام الحمد
نتيجة معامل  التلوث  قطينة من  بلدة  تعاني 
المناطق  من  واحدة  وأصبحت  األسمدة، 
المعامل  إذ أدت مخلفات  الملوثة،  السورية 
السامة  والمعادن  الغازات  من  وانبعاثاتها 
إلى أضرار كبيرة في الهواء والماء والتربة 

في قطينة وبحيرتها.
بلدة  أبو مرام )60 سنة( يدري أن  لم يكن 
نشأ  التي  الجنوبي  ريف حمص  في  قطينة 
للعيش  صالحة  غير  ستكون  فيها،  وتربى 
صحية،  ومشكالت  أمراضاً  له  وستسبب 
السمع،  تراجع  إلى  القصاب  التهاب  من 
العامة لألسمدة”  بسبب ما تفرزه “الشركة 
مضرة  ومخلفات  غازات  من  البلدة  في 
معامل  ثالثة  من  تتألف  وهي  بالصحة، 
السماد  معمل  الزراعية،  األسمدة  لتصنيع 
الفوسفاتي، ومعمل األمونيا يوريا، ومعمل 

السماد اآلزوتي.
كبير  بشكل  مريم  أبو  أدوية  سعر  ارتفع 
وسط وضع اقتصادي ومعيشي صعب في 
سوريا، وهي أزمة يعاني منها كثيرون من 
ومخالفات  انبعاثات  نتيجة  قطينة،  أهالي 
البلدة  ماء  تغزو  التي  األسمدة،  معامل 

وترابها وجوها، منذ سنوات طويلة. 

استثمار روسي 
“ستروي  شركة  حصلت   2018 عام 
استثمار  عقد  على  الروسية  غاز”  ترانس 
لبلدة  المالصقة  لألسمدة”  العامة  “الشركة 
ونص  الجنوبي،  حمص  ريف  في  قطينة 
للمؤسسة  العام  المدير  بحسب  االتفاق 
تصريحات  في  فخر  أبو  أسامة  الكيميائية 
الروسية  الشركة  قيام  على  إعالم  لوسائل 
من  المعامل  وتحديث  وصيانة  “بتطوير 
خالل إعادة التأهيل الفني الالزم، وتخفيض 
والعوائد  األرباح  وزيادة  اإلنتاج  تكاليف 
الحديثة  التكنولوجيا  وتوطين  االقتصادية، 

لخطوط اإلنتاج كلها”.
الشركة  حصة  تكون  أن  العقد  وتضمن 
العامة لألسمدة ٣٥ في المئة، و6٥ في المئة 
للشركة الروسية، وحددت مدته ما بين 2٥ 
إلى 40 سنة، وتجدد برضا الطرفين، شرط 
معايير  وفق  األولى  االستثمار  فترة  تقييم 
الجدوى  تحقيق  عدم  حال  وفي  اقتصادية، 
الدورة  مدة  بانتهاء  العقد  ينتهي  المنشودة 

األولى.
مأساة صحية

إن قررت زيارة بلدة قطينة، فسوف تستقبلك 
واألصوات  الكريهة  والغازات  الروائح 

وبأسرع  المعامل،  عن  الصادرة  المزعجة 
ما  هذا  تنفسية،  أمراض  من  ستعاني  وقت 
يؤكده أحد أطباء البلدة الذي رفض الكشف 
عن اسمه، ويضيف، “االنبعاثات والروائح 
العامة لألسمدة  الشركة  الناتجة عن معامل 
في  أمراضاً  يسبب  ما  البلدة،  في  تنتشر 

الجهاز التنفسي لدى السكان بشكل كبير”.
وكشف الطبيب أن أكثر األمراض انتشاراً 
التنفسي  الجهاز  أمراض  هي  البلدة  في 
ذلك  وبعد  السرطان،  ثم  والسفلي  العلوي 
واألمراض  والعقم  الخلقية  التشوهات 
الجلدية التحسسية، بناء على دراسة سابقة.

ويقول رامي أحد سكان البلدة: “كل يوم نرى 
المعامل،  عن  الناتجة  الملوثات  من  سحباً 
وفي بعض األيام ال نخرج من المنازل خوفاً 
من المشكالت التنفسية”، ويضيف: “أعاني 
أنا ووالدي وأمي من السعال والحساسية منذ 

سنوات بسبب التلوث”.
ويؤكد قصي أستاذ في إحدى مدارس البلدة 
يعاني  المعامل  من  القريبة  المدارس  أن 
الكثير من طالبها من حاالت ربو وأمراض 
الطالب  يعاد  األحيان  بعض  وفي  تنفسية، 
إلى البيوت بسبب كثافة االنبعاثات في الجو.

والملوثات  “األبخرة  إن  هدى  وتقول 

الناجمة عن المعامل تتساقط على األشجار 
إلى مشكالت  يؤدي  ما  بالمنازل،  المحيطة 
صحية لألهالي”، مشيرة إلى أن أحد أفراد 
عائلتها توفي بسبب سرطان في الرئتين قبل 

سنوات.
من  يعانون  البلدة  أهالي  أن  طبيب  وأكد 
األصوات  نتيجة  أيضاً  السمعي  التلوث 
الكثير  أن  المعامل، موضحاً  الصادرة عن 
من سكان البلدة وبخاصة كبار السن يعانون 

من فقدان السمع نتيجة ذلك.
العامة  المؤسسة  البلدة  أهالي  ويحمل 

والشركة  السورية،  الكيميائية  للصناعات 
البيئة  ومديريتي  المستثمرة  الروسية 
هذه  مسؤولية  حمص  في  والصحة 
لم تقم  األمراض، مؤكدين أن هذه الجهات 
بأي شيء لحل هذه األزمة وكل ما يحدث 

هو “جعجعة بال طحين”. 
ضد  احتجاجات  في  قطينة  أهالي  وخرج 
هذا التلوث مرات عدة، وحضر العديد من 
المسؤولين لتهدئة سكان البلدة وسط وعود 
بقيت  األمور  لكن  الوضع،  بتغيير  كثيرة 

على حلها.

دمشق/ روزا األبيض
بوك”  “فيس  عبر  محلية  شاركت صفحات 
تسجياًل مصّوًرا يظهر تشّكل السيول في أحد 
شوارع منطقة الربوة على أطراف العاصمة 
بسبب  “بردى”  نهر  فيضان  إثر  دمشق، 
إغالق  إلى  أدى  ما  المياه،  منسوب  ارتفاع 

بعض الطرق.
مديرية  في  األنهر  ورشة  رئيس  وأوضح 
الخشي،  غياث  دمشق،  بمحافظة  الصيانة 
عن  ناجم  “تورا”  نهر  فرع  فيضان  أن 
بنحو  “بردى”  نهر  مياه  منسوب  ارتفاع 
170 سنتمتًرا، ما أدى إلى تدفق المياه على 

الطرقات.
وقال الخشي إن مثل هذه الفيضانات تحدث 
في كل عام، لكن هذا العام كان الفيضان قويًا 
الزائدة  الكميات  ضخ  إلى  إضافة  وسريعًا، 

من نبع “بردى” في النهر فارتفع المنسوب.
محافظة  في  الصيانة  مدير  قال  جانبه،  من 
فيضان  سبب  إن  الخطيب،  غسان  دمشق، 
الربوة،  منطقة  في  “تورا”  نهر  مجرى 
الذي هو أحد أفرع نهر “بردى”، هو تأخر 
عن  الثلوج  ذوبان  عن  الناتجة  “الزودة” 
تدني  الستمرار  وذلك  الماضية،  المواسم 
ولالرتفاع  طويلة  لفترة  الحرارة  درجات 
ما  أيام،  لعدة  كبير  بشكل  الحرارة  بدرجات 

أدى إلى ذوبان الثلوج بشكل سريع.
إلذاعة  تصريحات  في  الخطيب  وأوضح 
“ميلودي إف إم” أن ذوبان الثلوج أدى الى 
ارتفاع منسوب النهر بشكل كبير، والمؤسسة 
عن  الفائض  صرفت  الشرب  لمياه  العامة 
“تورا”،  نهر  مجرى  ضمن  مستودعاتها 
وأدى ذلك إلى زيادة غزارة النهر، ما تسبّب 

لوقت  الربوة  منطقة  في  فيضان  بحدوث 
محدود وتدفق المياه على الطريق العام.

األنهر  ورشات  أن  إلى  الخطيب  وأشار 
نهر  مياه  من  كبيًرا  قسًما  حّولت  بالمديرية 
وتمت  “بردى”،  نهر  مجرى  إلى  “تورا” 
إلى  السير  حركة  وعادت  الفورية  المعالجة 

ما كانت عليه.
في  السبعة  “بردى”  نهر  أفرع  وتعاني 
متوزعة  مائية  بقنوات  المتمثلة  دمشق، 
اإلهمال  من  الشهيرة،  بأسمائها  المدينة  في 
في  النهر  تمأل  التي  والنفايات  الحكومي 

جنبات الشام وأحيائها الرئيسة.
منطقة  جنوبي  من  “بردى”  نهر  ينبع 
الزبداني شمال غربي العاصمة، ليبدأ رحلته 
“الفيجة”  نبع  ليرفده  بردى  وادي  عبر 
الهامة  إلى  طريقه  يكمل  ثم  مياهه،  بغزارة 

ودّمر ويصل إلى منطقة الربوة أول دمشق.
سبعة  إلى  الربوة  منطقة  في  النهر  ويتفرع 

أفرع تتوزع في أنحاء المدينة، ليتجه بعدها 
إلى الغوطة الشرقية فيرويها ويصب أخيًرا 

في بحيرة العتيبة.

حماة/ جمانة الخالد
عادت أم جميل )٥٥ عاًما( من سكان مدينة 
السلمية شرقي حماة، الستعمال الشموع، بعد 
أن سرق اللصوص لوح الطاقة الشمسية الذي 

كان يؤّمن لمنزلها إنارة ليلية.
حماة،  مدينة  من  الشرق  إلى  سلمية  وتقع 
بأكبال  السرقة،  حوادث  من  الكثير  وتشهد 

الكهرباء وكل شيء من سيارات وغيرها.
الفوضى  من  حالة  السلمية  مدينة  وتعيش 
حاالت  كثرة  في  تتمثل  األمني،  والفلتان 
محال  من  الخاصة  الممتلكات  على  السطو 
كهربائية،  وأدوات  وصيدليات،  تجارية، 

وألواح طاقة وسيارات ودراجات.

المدينة من كثرة حوادث  واشتكى سكان من 
التجارية  الحركة  تقّوض  باتت  التي  السرقة، 

داخل المخيم.
األخيرة  األسابيع  في  المدينة  وشهدت 
التجارية،  المحال  استهدفت  سرقة  حاالت 
باإلضافة  االتصاالت،  والصيدليات، ومحال 
مياه،  ومضخات  للطاقة  ألواح  سرقة  إلى 
األمر الذي دفع العديد من التجار لترك العمل 

بالمخيم.
الدافع  أن  عن  السكان  بين  حديث  ويدور 
على  اإلدمان  هو  السرقة  لحوادث  الرئيس 
المخدرات، إذ يسعى المدمنون للحصول على 

المال بأي طريقة كانت.

السلمية،  مدينة  سكان  من  عاًما(   28( أيهم 
مع  كانوا  ممن  هم  اللصوص  أغلبية  إن 
الدفاع الوطني وبعضهم يعمل بشكل جماعي 
يعمل  وبعضهم  مسلح(،  سطو  )مجموعات 

بشكل فردي.
وأضاف الشاب أن تشكيل مجموعات حراسة 
التجارية  المحال  لبعد  ممكن  غير  أمر  ليلية 

عن بعضها، وانقطاع الكهرباء ليالً.
ووصل عدد سكان مدينة سلمية إلى أكثر من 

المدينة  سكان  عدد  وكان  عائلة،  آالف  ثالثة 
القصف  نتيجة  حالياً  عليه  هو  مما  أكثر 
والتهجير والهجرة هرباً من األعمال الحربية.
المعارك حوالي  اشتدت  تموز 201٣،  وفي 
المياه  خطوط  وقطعت  السلمية،  مدينة 
والكهرباء ومنعت المواد الغذائية من الدخول.
سوريا  وسط  الواقعة  المدينة  سكان  ويعيش 
تحت خط الفقر، باعتماد أغلبهم على مردود 
بسبب  منه  ُحرموا  الذي  اليومي،  عملهم 

الحصار المفروض عليهم.
كثرة السرقات في الفترة األخيرة مردها أسباب 
عديدة أولها تردي الواقع االقتصادي واألمني 
أن  خصوصاً  السوري،  الداخل  مناطق  في 
في  سابقون  عناصر  هم  اللصوص  معظم 
الدفاع الوطني، اضطروا إلى االنسحاب منها 
بعد أن قلّت عمليات »التعفيش« من مناطق 
سيطرة المعارضة وغيرها، واعتمادهم على 
إلى  باإلضافة  وحيد،  دخل  كمصدر  الراتب 
ارتفاع أسعار الدراجات النارية التي تتراوح 
أسعارها بين ٣00 ألف وحتى المليونين، عدا 

عن سهولة سرقتها.
نتائجه  تقتصر  لم  االقتصادي  الوضع  تردي 
على ذلك، فقد انتشرت في الشهرين األخيرين 
التجارية، والتي كانت  المحال  ظاهرة سرقة 
أو  قليلة  مالية  كمبالغ  خفيفة  سرقات  أغلبها 
إنارة منزلية، وهو  أو بطارية  نقالة  تلفونات 
أناس  السارقين  أن  األهالي  بعض  فسره  ما 
كما  يومهم  قوت  تأمين  عن  عاجزون  فقراء 
أظهرت بعض كاميرات المراقبة، خاصة أن 
األخيرة  اآلونة  في  ازدياده  لوحظ  األمر  هذا 
تزامناً مع الغالء المترتب عن انهيار العملة.

درعا/ محمد الصالح 

وحماية  الداخلية  التجارة  مديرية  قالت 
وضعت  إنها  درعا  محافظة  في  المستهلك 
خطة عمل لضمان استقرار األسواق ومنع 
وقسمت  رمضان،  شهر  خالل  االحتكار 
لتسهيل  قطاعات  إلى  المحافظة  الخطة 

للمراقبة  دوريات  وتشكيل  عليها،  الرقابة 
كافة  أسعار  وسبر  الساعة،  مدار  على 
المواد والتأكد من توافر السلع في األسواق 
خاصة  المطلوبة،  والجودة  الكافي  بالشكل 
مع  الرئيسة،  واألسواق  المدن  مراكز  في 
والخضار  الغذائية  المواد  على  التركيز 

والفواكه واللحوم والخبز واأللبان واألجبان 
والعصائر وغيرها من المواد الغذائية، التي 

يكثر الطلب عليها خالل الشهر المبارك.

الداخلية إلى أن خطة  وأشار مدير التجارة 
من  السلع  انتقال  مراقبة  تشمل  المديرية 
المستهلك،  إلى  وصولها  حتى  مصادرها 
المشتبه  المواد  من  عينات  بسحب  والقيام 
وتشديد  والشروط،  للمواصفات  بمخالفتها 

الرقابة على تداول الفواتير.

تنعكس  لم  المحافظة  من  مصادر  وحسب 
ولم  األسواق،  على  إيجابياً  الجهود  هذه 
يلمس األهالي أي أثر لها على صعيد وجود 
تخفيض  أو  األسواق،  في  الغذائية  المواد 

أسعارها. 

موائد رمضان دون تمور  

الطلب  وتزايد  رمضان  شهر  قدوم  مع 
أسواق  في  أسعارها  ارتفعت  التمور،  على 

المحافظة بشكل كبير.

المواد  ألسعار  اليومية  النشرات  وحسب 
التمر بين  فقد تراوح سعر كيلو  األساسية، 
شهر  قدوم  قبل  ليرة   12000 و   9000
رمضان، ومع بدايته تراوح سعره بين 1٥ 

و٣0 ألف ليرة سورية.

ما أدى إلى حرمان معظم األهالي من هذه 
بسبب  الكريم  الشهر  في  الضرورية  المادة 

ضعف القدرة الشرائية لديهم. 

وكان عضو في لجنة تجار سوق الهال قد 
بقايا  سوى  األسواق  في  توجد  ال  أنه  أكد 
تمور متوسطة الجودة معبأة في البرادات، 
ويصل سعر الكيلو الواحد منها بالجملة إلى 

20 ألف ليرة سورية.

وعزا ارتفاع األسعار إلى قرار منع استيراد 
التمور التي كانت تصل إلى سوريا من دول 
قبل  الطلب عليها من  ازدياد  بسبب  الخليج 

الدول  هذه  في  الجمعيات  أو  المواطنين 
لتوزيعها على المساجد في شهر رمضان.

تعثر الصناعات الغذائية

بمحافظة  الغذائية  الصناعات  معظم  تعاني 
بأسعار  مسبوق  غير  ارتفاع  من  درعا 
والطحين  والسمن  كالزيت  األولية  المواد 
تكاليفها  بارتفاع  تسبب  مما  والسكر، 
حدّ  كما  المستهلك،  على  أسعارها  وزيادة 
ارتفاع أسعار المحروقات من قدرتها على 
تصريف منتجاتها، بما دفع بعض المعامل 

إلى إعالق أبوابها. 

وأكد أصحاب هذه الصناعات أن توقفهم عن 
المستهلكين  إقبال  عدم  إلى  يعود  التصنيع 
أسعارها  ارتفاع  بعد  منتجاتهم  شراء  على 

نتيجة لغالء المواد األساسية الداخلة فيها. 

الغذائية  الصناعات  جمعية  رئيس  أكد  كما 
صعوبات  وجود  درعا،  حرفيي  اتحاد  في 
الحيوي،  القطاع  هذا  عمل  تعترض  كثيرة 
وخاصة عدم توافر المحروقات من مازوت 
والتباعد  الكافي،  بالقدر  صناعي  وغاز 

الكبير بين دفعات توزيعها.

معامل  بعض  توقف  أن  إلى  وأشار 
وقطع  العمال  صرف  إلى  أدى  الحلويات، 
األسواق،  بضبط  وطالب  عيشهم،  مصدر 
بأسعار  األولية،  المواد  بتأمين  واإلسهام 
الغذائية  الصناعات  عمل  لتيسير  مقبولة 

وتوفير منتج للمستهلك بسعر مقبول.

بعد فيضان نهر ’’بردى« السيول تغلق شوارع عدة يف الربوة، وأهايل العاصمة يتذمرون’’قطينة’’ بلدة محصية تعاني من تلوث معامل األمسدة

تكررت احلوادث.. سرقات 
تطال كل شيء يف السلمية

املستهلك يف حمافظة درعا.. بني سندان غياب 
املواد الغذائية ومطرقة تعثر صناعاتها

شهدت مختلف المناطق السورية مجموعة 
من المبادرات الشعبية الهادفة إلى التخفيف 
الضائقة  خالل  السوريين  معاناة  من 
االقتصادية الخانقة التي تسببت بها األزمة 

السورية.

المبادرات واللفتات اإلنسانية ليست  وهذه 
السوري  الشعب  على  طارئة  أو  جديدة 

بكافة محافظاته.

بجوهر  يحتفظون  السوريون  يزال  فما 
تاريخهم المعروف بالتكافل فيما بينهم في 

األزمات والمحن. 

فرغم الحرب، وجائحة كورونا، لم يتوقف 
العمل الخيري وال التكافل االجتماعي في 

سوريا. 

هذه  من  نماذج  »السوري«  وتنشر 
وأمالً  عليها،  للقائمين  تقديراً  المبادرات 
محافظة  كل  في  وتوسيعها  بتكرارها، 
كلما  المحافظات  وبين  جهة،  من  سورية 

تيسر ذلك.

دمشق - أنور مصطفى 

بدأ  المبارك  رمضان  شهر  حلول  مع 
لالجئين  جرمانا  مخيم  أبناء  من  نشطاء 
مع  بالتنسيق  دمشق،  بريف  الفلسطينيين 
المخيم  في  المقيمة  المقتدرة  العائالت 
عشرات  لمساعدة  االغتراب،  دول  وفي 
العائالت التي ال تكاد تجد ما يسد رمقها، 
والماء  الخبز  على  غذائها  في  تعتمد  وقد 
احتياجاتها  تأمين  صعوبة  بسبب  فقط 

األساسية لعدم وجود أي مورد مالي. 

االجتماعي  التواصل  صفحات  ودعت 
رمضان  شهر  الستثمار  المغتربين 
دعم  من خالل  الخير  أعمال  في  المبارك 
العائالت الفقيرة بالمال أو السالل الغذائية، 
ويساعدهم  عنهم  التخفيف  في  يساهم  بما 
المتطلبات خالل الشهر  على تأمين أبسط 

الكريم.

من  التي  المبادرة  بهذه  األهالي  ورحب 
حالة  وترسيخ  المحتاجين،  مساعدة  شأنها 
الظروف  ظل  في  االجتماعي  التكافل 
المعيشية الصعبة التي تعانيها البالد بسبب 
وارتفاع  االقتصادية  األوضاع  تردي 

األسعار.

لكفالة  أهلية  مبادرة  انطلقت  قد  وكانت 

العائالت المحتاجة واأليتام في المخيم قام 
بها المغتربون والمقيمون في المخيم شملت 
أعداد  لكن  المحتاجة،  العائالت  من  عدداً 
بسبب  يوم  بعد  يوماً  تتزايد  العائالت  هذه 
استمرار تدهور األوضاع االقتصادية في 

البالد.  

تهدف  مبادرة  المخيم  في  أطلقت  كما 
لتحسين األجواء الدراسية وتحفيز الطالب 
على متابعة تحصيلهم الدراسي من خالل 
التي  الدراسية  القاعات  من  عدد  تجهيز 
من  الدراسة  مقومات  جميع  فيها  تتوفر 
أكثر  تجعلهم  وإنارة  هادئة  مقاعد وأجواء 
انقطاع  ظل  في  دراستهم،  في  تركيزاً 
التيار الكهربائي وشبكة األنترنت لساعات 
التوتر  من  الكثير  لهم  يسبب  مما  طويلة، 

ويثقل كاهلهم خالل فترة االمتحانات. 

الالذقية/ سالف العلي 
حول  موثقة  علمية  معلومات  لتداول  نتيجة 
السورية  األسرة  معيشة  تكاليف  ارتفاع 
الـ  يقارب  بما  مسبوق  غير  بشكٍل  مؤخراً 
ارتفعت  أنها  ليرة سورية، حيث  ألف   800
بداية  منذ  أشهر  ثالثة  خالل   %40 بحوالي 
مكانها،  تراوح  األجور  مازالت  بينما  العام، 
وسطي  من   %٣.٥ إلى   ٣ حوالي  وتمثل 

تكاليف المعيشة. 
»السوري«  لصحيفتنا  كان  سابق  وقت  في 
جوال ميدانية في ثالثة أسواق شعبية بمدينة 
والسمك،  والصفن  العنابة  سوق  الالذقية، 
والفواكه  الخضروات  أسعار  على  واطلعنا 
مدى  وراقبنا  والسمك،  واللحمة  والفروج 

االقبال الشعبي على هذه األسواق الشعبية.
الجنوني  االرتفاع  ان  خاللها  من  حضنا  ال 
الغذائية  المواد  ليشمل  أيضاً  امتد  لألسعار 
االستغناء  للمواطن  يمكن  ال  التي  األساسية 
في  عليها  الطلب  ازدياد  مع  وخاصة  عنها، 
بأنواعه  العدس  من  كالبقوليات  رمضان، 
إلى  باإلضافة  جنونياً  ليرتفع  والحمص، 

الشاي والقهوة واللبان واالجبان. 
وكان لقاء مع سيدتين يتسوقون ليوم الصيام 

في شهر رمضان، احداهن وتدعى ام هاني، 
وجود  وعدم  األسعار  جنون  عن  لنا  قالت 
كلفة  ان  ومثال  لألسعار،  وناظم  ضابط  أي 
أفراد،  مؤلفة من ستة  لعائلة  الفتوش  صحن 
يعني  ليرة   4٥00 ال  يقارب  ما  إلى  تصل 
حوالي 1٣٥ألف ليرة خالل شهر كامل، أي 
أكثر من قيمة الحد األدنى للراتب الشهري. 
يبين  الفتوش  صحن  ألن  بساطة  بكل  وهذا 
تركيبه،  في  تدخل  التي  المواد  اسعارجميع 
في  الصائمون  يستخدمها  ما  عادة  والذي 
نقول  واضح  وبشكل  الرمضانية،  موائدهم 
تأمين  من  تعاني  العائالت  اكثرية  أن  لكم 
خالل  لموائدها  االساسية  والمكونات  المواد 

رمضان. 
أكرم  ام  تدعى  والتي  األخرى  رفيقتها  اما 
تحدثت قائال، هذا الوضع دفعنا إلى أن أكثر 
االسر أصبحت تتكيف وبشكل اجباري عنها 
المسبوقة، وأصبحنا  مع هذه األوضاع غير 
نقوم بتخفيض كميات الطعام او نعتمد على 
النشويات مكان الخضار واللحوم واالسماك، 
اية  وحرفيا قالت: أبشع شي هو عدم وجود 
التموين  عناصر  وباألساس  تموينية،  رقابة 
ويتفقوا  وموائدهم،  أمورهم  يدبروا  »بدهم« 

مع أصحاب المحالت، وجهنم حمرا تحرق 
المواطن، يروح يدبر حالوا.

ورجل خمسيني يدعى أبو جواد، قال: أكثر 
رأيك  ما  وسألناه  هللا،  مسخ  ما  القرد  من 
ضحكة  ضحك  بالسوق،  المواد  بأسعار 
سوداوية ساخرة وقال: هذا االرتفاع الجنوني 
ترتفع  البورصة  كمؤشر  أصبح  باألسعار، 

بكل دقيقة لتباع بسعر جديد على مزاج الباعة 

من دون رقابة أو التزام بأي تسعيرة، وحتى 
التسعيرة التموينية باتت تطلب رضى التاجر 

وليس المهم ان تناسب المستهلك ام ال.
إحدى السيدات تدعى ام عمر، قالت لنا: أن 
الفقراء  أكلة  وهذه  ببندورة،  البرغل  طبخة 
اليوم  الالذقية، صارت  المشهورة عندنا في 
تصل  تكلفتها  اصبحت  حيث  األمراء،  أكلة 

إلى 20 ألف ليرة لشخصين من دون احتساب 

الغاز والزيت، في حين أنها لعائلة مؤلفة من 
أربعة انفار »يعني افراد«، تتطلب نحو 4٥ 
ألف ليرة )4 كيلو بندورة بنحو 2٥ ألفا وكيلو 
ونصف الكيلو برغل 10 آالف ليرة( إضافة 

لتكاليف البصل والثوم حسب الرغبة.
والتقينا سيدة متوسطة بالعمر، وانتبهنا عليها 
قصير،  ليس  وقت  منذ  بالسوق  تتجول  انها 
سالمنا  وبعد  كيسا صغيرا،  إال  تشتري  ولم 
عليها فورا قالت: غالء فاحش وغير مبرر، 
المواد  وجميع  والفواكه  الخضار  ضارب 
الشراء،  على  مجبورين  لكننا  االستهالكية، 
واليوم  أوالدنا،  ونطعم  امورنا  ندبر  والزم 
بسيطة تشرح  بحسبة  الماضي،  تغيرت عن 
 8 بين  اليوم  تكلفتها  طبخة  أقل  بأن  وتقول 
إلى 10 آالف ليرة، بمكونات من الخضار، 
والفروج  واالسماك  اللحوم  صارت  أن  بعد 
أسعارها نارا كاوية وزبائنها عائالت خمس 

نجوم.
وتابنا جولتنا من خالل دخول أحد المحالت 
محل  وهو  والفواكه،  الخضار  لبيع  الكبيرة 
معين،  أبو  ويدعى  بنا صاحبه  كبير، رحب 
بالظروف  مقارنة  عادية  األسعار  إن  قال 
من  فالمواد  البلد،  بها  يمر  التي  الصعبة 
وتكلفتها  استثنائية  أسعارها  ارضها 
استثنائية وهذا يعطينا أسعار عالية ومتغيرة 
قليل  الربح  فهامش  ليس عندنا،  والموضوع 
أولها  عليها  مجبرين  عديدة  التزامات  ولدينا 

لدوريات التموين. 
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