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المشهد  على  السيطرة  من  سنوات  ثماني  بعد 
المصري  الرئيس  أطلق  مصر،  في  السياسي 
إجراء  إلى  دعوة  الماضي  نيسان  شهر  في 
يتسع  »وطن  مظلة  تحت  شامل  وطني  حوار 

الجميع«. 
مجلس  اجتمع  الذي  الحوار  إن  السيسي  وقال 
أمنائه ألول مرة، ويتوقع أن يجتمع أطرافه كافة 
بعد عيد األضحى، سيضم مفكرين وسياسيين 
إلى  باستثناء فصيل واحد، في إشارة واضحة 

جماعة اإلخوان المسلمين. 

الزالت حرب المياه مستمرة في شمال شرق سوريا 
حيث  الخصوص،  وجه  على  الحسكة  ومدينة  عامة 
التركي  االحتالل  مطرقة  من  الحسكة  أهالي  يعاني 
الصهاريج  أصحاب  وسندان  علوك،  لمحطة  وإيقافه 
حيث  المياه،  أسعار  برفع  األوضاع  يستغلون  الذين 
إلى  براميل  الواحد سعة خمسة  الخزان  وصل سعر 

٨٠٠٠ ل.س
وهذا يشكل عبئاً إضافياً يثقل كاهل سكان وقاطني 
مدينة الحسكة وريفها، في خضم عدم التماس أي 
مالمح تلوح في األفق إليجاد حلول بديلة لمحطة 

علوك حتى اآلن.

دمشق/ روزا األبيض
في  الخبز  ربطة  سعر  كان  أن  بعد 
ليرة   ٢٠٠ ب  محدداً  الجامعية  المدن 
المقربة  الوطن  صحيفة  قالت  سورية، 
من الحكومة إن مصدرا في إدارة فرن 
عن  كشف  بدمشق  الجامعي  السكن 
ربطة  سعر  برفع  يقضي  قرارا  تبلغهم 
الخبز للطالب خارج البطاقة الذكية إلى 

١٢٥٠ ليرة سورية...
وقالت مراسلتنا نقال عن مصدر إن عدد 

 ٤ الـ  تفوق  يومياً  الموزعة  الربطات 
آالف ربطة.

بأن  وصلهم  توجيها  إن  قال  المصدر 
مراكز  جميع  على  القرار  هذا  يسري 
التوجيه  إن  وأضاف  الجامعي،  السكن 
والعازبين  الخاصة  الحاالت  إن  يقول 
الربطة  تباع  الموافقات  وكل  والطالب 
األيتام  دور  باستثناء  بسعر١٢٥٠،  لهم 
المفعول  وعدد من الجهات تبقى سارية 
المدعوم  بسعر  السابقة  الموافقات  على 

حتى آخر السنة.
أخبار  بعد  صدوره  القرار  في  الالفت 
عن نية الحكومة رفع سعر ربطة الخبز 
بقيمة خمسين بالمئة، وهذا مانفاه الوزير 

»عمرو سالم«، ولكن جاء التعويض من 
حيث ال يحتسب المواطن..

وعلى الرغم من تأكيد أفران السكن هذا 
التوجيه فإن الوزارة قالت إنه«ال صحة 

بعض  حرمان  حول  المتداولة  لألخبار 
الخبز  في  مخصصاتهم  من  الحاالت 

ومنهم العازب والطلبة«
الخبز  سيطلب  من  »كل  إن  معتبرة 
بطاقات  إصدار  وسيتم  عليه  سيحصل 
العادل  بكل حالة، ألنه من غير  خاصة 
أن تسحب حصته مرتين )مرة مع عائلته 

ومرة لوحده(« 
هؤالء  ستخضع  الوزارة  أن  يعني  ما 
ثبوتيات  تقديم  أجل  من  جديدة  لعملية 
نفي  ليبدو  بطاقات خاصة،  واستحصال 

الوزراة ال يختلف كثيرا عن التأكيد.
أحد المعلقين قال »حسبت الحكومة انو 
الطالب رح يصيرو مهندسين ومحامين 
ع  عنهم  الدعم  ترفع  فقررت  وأطباء 

بكير«
“نحنا  الطاّلب:  بقوت  تتالعب  حكومة 

مش والد مسؤولين وال حرامية

ازدحام  مشاهد  األخيرة  اآلونة  في  كثرت 
مناطق الصناعة ومحال ميكانيك السيارات 
سيارات  زيوت  انتشار  نتيجة  بحمص، 
الزيوت  تلك  سيئة،  جودة  وذات  مغشوشة 
المحروقة  الزيوت  بتكرير  محليًا  تُصنع 
كالملونات  عليها  المواد  بعض  وإضافة 
وحبيبات بالستيكية، لتباع على أنها زيوت 

زيارات مستوردة.

وارتفعت تكاليف إصالح أعطال السيارات 
لتضاف إلى جملة األسعار المرتفعة المتعلقة 
بقطع الغيار والرسوم والبنزين، فضالً عن 

انتشار الزيوت المغشوشة في األسواق.

مؤخراُ  السيارات  زيوت  أسعار  وأسعار 
الزيت  سعر  ليتجاوز  كبير،  بشكل 

بنسبة  السيارات،  لمحركات  المخصص 
لترات   ٤ ليتراوح سعر  تجاوزت ١٠٠%، 
ألف  و٨٠   7٠ بين  ما  الجيد  الزيت  من 
ليرة، بينما يصل سعر ٤ لترات من الزيت 

الممتاز إلى ١3٠ ألف ليرة.

األصناف  من  العديد  أن  ويقول صناعيون 
األسواق  في  مؤخراً  انتشرت  المغشوشة 
المرتفعة، حيث  الزيت  أسعار  بهدف كسر 

زيت  بين  الزيت  جالون  تكلفة  تتجاوز 
ومصاريف  وإضافات  ولصاقة،  وكرتون 

إنتاجية 6٠ ألف ليرة.

الزيوت  أسعار  في  األخير  االرتفاع  وأن 
إضافة  عالمياً،  النفط  سعر  تغير  إلى  يعود 
إلى ارتفاع أسعار الشحن البري والبحري، 
فضالً عن تعقيدات المصرف المركزي في 
تمويل المستوردات، حيث أن جميع زيوت 
السيارات في سوريا مستوردة، والشركات 
المحلية تقوم باستيرادها كمواد خام، ومن ثم 
مزجها وإضافة مواد بتروكيماوية إضافية.

الزيوت  أنواع  من   %7٠ من  أكثر  أن  إال 
المعروضة في األسواق السورية مغشوشة 
وتباع بأسعار منخفضة نوعاً ما، خاصة مع 

غياب الرقابة من الجهات المعنية.

وتُصنع تلك الزيوت في معامل محلية، تقوم 
من  المحروق  الزيت  بشراء  المحال  تلك 
أشخاص يقومون بجمعه من محال تصليح 

مكانيك سيارات، وتقوم بتكريره عن طريق 
تعريضه لحرارة عالية جدًا ومن ثم إضافة 
بزيادة  تفيد  بالستيكية  وحبيبات  ملونات 

لزوجته وسماكته.

في  كبيرة  أعطال  الزيوت  تلك  وتسبب 
المحركات تصل لتبديله بشكل كامل، وهذا 
يشكل عبئ كبير على أصحاب السيارات، 

نتيجة لجوئهم للزيوت رخيصة الثمن.

ويحذر صناعيون من استخدام هذه الزيوت، 
المحركات،  على  تأثيرها  بسبب  وذلك 
حيث أنها من الممكن أن تساهم في عطب 
 ٤ بين  حالياً  محرك  أقل  وتكلفة  المحرك، 

إلى ٥ ماليين ليرة”.

إلى  السوريين  من  واسعة  فئة  واتجهت 
ارتفاع  ظل  في  بيعها،  أو  السيارات  ركن 
أسعار  ارتفاع  عن  تشغيلها، فضالً  تكاليف 
وقلة التوريدات النفطية في سوريا، وارتفاع 

تكاليف الصيانة أيضاً.

ترتفع أسعار البقوليات في أسواق مدينة حماة، 
كما تعاني سوريا بشكل عام من هذه المشكلة 
وزارة  تعلنها  التي  الكبيرة  المساحات  رغم 
الزراعة عن األراضي المزروعة بالبقوليات 
ضمن خطتها الزراعية، لتبقى هذه اإلعالنات 

عكس ما تكشفه حسابات البيدر.
وموسم الحمص والعدس لهذا العام كان قليالً، 
إذ يباع كيلو الحمص بالجملة في منطقة الغاب 
بين ٤٠٠٠ و٤٥٠٠ ليرة، بينما العدس مفقود 

كون زراعته قليلة.
على  الحفاظ  إلى  العالم  دول  أغلب  وتتجه 
التغيرات  القمح والبقوليات نتيجة  إنتاجها من 
المناخية وارتفاع أسعارها عالمياً، والتوقعات 
باحتمال حدوث أزمة غذائية، وال توجد خطة 
منظمة أو فاعلة لزراعة هذه المحاصيل على 
الرغم من أهميتها، واإلنتاج الكبير الذي كان 
في سوريا سابقاً تراجع بسبب قصور الخطة 
يتعرض  التي  المتتالية  والخسارات  الزراعية 

لها الفالح وأوقعته في العجز، فهجر أرضه.

وقال خبراء تنمويون أن سبب فقدان الحمص 

عن  الفالحين  عزوف  هو  والفريكة  والعدس 
وينغم  التكاليف،  ارتفاع  نتيجة  زراعتهما 
مزارعون على السياسة الزراعية في سوريا، 
ويتسائل بعضهم كيف يباع كيلو الثوم بـ٢٠٠ 
كيلو  الفالح  ويبيع  ليرة،   ١٥٠٠ وكلفته  ليرة 
رفع  إلى  مثااًل  ليرة،ويضربون  بـ٥٠  الخس 
ليرات،   ١٠ السكري  الشوندر  كيلو  سعر 
بالمئات  البسكويت  أسعار  ترفع  التجار  بينما 
واآلالف، وتوقع المزارعون األسوأ من جهة 
توفر وارتفاع أسعار البقوليات ألن الفالح لم 
التي  الكبيرة  الخسارات  هذه  بعد  يزرع  يعد 

ُمني بها.

النوع  من  الحب  العدس  كيلو  سعر  وارتفع 
غير  لكونه  إضافة  ليرة،   ٨٥٠٠ إلى  الكندي 
تّجار،  بحسب  واحدة،  شركة  لدى  إال  متوفر 
والذين بدورهم نوهوا إلى أن هناك نوعاً من 
سيئة  ونوعية  ومخلوط  صغيرة  حبة  العدس 

يباع الكيلو منه بـ7٠٠٠ ليرة.

اليوم،  السوريين  قدرة معظم  وتفوق األسعار 

الموظف  راتب  متوسط  يتجاوز  ال  حيث 
السوري أكثر من ١6٠ ألفا، األمر الذي أدى 
مكونات تصنيع  في  إلى حدوث حاالت غش 
الباعة،  بعض  قبل  من  الغذائية  السلع  بعض 
مستغلين  أقل،  بسعر  وبيعها  تسويقها  بهدف 

بذلك األوضاع المعيشية المتردية في البالد.

على  حلت  التي  الغالء  موجة  خضم  وفي 
منذ  خصوًصا  والحمويين  عموًما  السوريين 
وبالتزامن  اآلن،  وحتى  الجاري  العام  بداية 
للمواطنين، حيث  الشرائية  القدرة  مع ضعف 
وغير  خيالية  أرقام  إلى  األسعار  ارتفعت 
فاكهة  من  الواحد  الكيلو  أن  لدرجة  منطقية، 
والجانرك  األحمر  والبطيخ  كالكرز  الصيف 
سورية،  ليرة  ألف   ٢٠ من  أكثر  إلى  وصل 
األخرى  الغذائية  السلع  أسعار  إلى  إضافة 

كاألجبان واللحوم والحلويات.

على  التموينية  الرقابة  ضعف  ظل  وفي 
حماة  في  المواد  غش  ظاهرة  تتسع  األسواق 
للمواطن،  الشرائية  القدرة  ضعف  ظل  وفي 

وأن هناك ثالثة أنواع من الغش في األسواق 
من حيث أوزان المواد السائلة وأوزان المواد 
في  الغش  أنواع  أخطر  تكمن  بينما  الصلبة، 

مكونات المواد الغذائية.

لتفاقم  الرقابة  دور  بتفعيل  األهالي  ويطالب 

يستدعي  كبير  بشكل  األسواق  في  الغش 
التصدي له، برغم ما تقوم به وزارة التجارة 
على  حمالت  من  المستهلك  وحماية  الداخلية 
والتي  والمهربة  المصدر  مجهولة  المواد 
من  تتركه  لما  مواصفات  أو  منشأ  بطاقة  بال 

سلبيات جمة على المواطن واالقتصاد.

٤»

ارتفاع أسعار وغش يستفحالن بأسواق محاة.. وقلة الرقابة السبب   

يف السكن اجلامعي.. سعر ربطة اخلبز يرتفع 

لـ 1250 لرية، كيف كان تفاعل الطلبة؟!

أكثر من 70% نسبتها.. انتشار زيوت السيارات املغشوشة حبمص

هوامش

ون االحتالل: ’’تهديدات الدولة الرتكية 
ّ
سوريون يتحد

تزيدنا متسك بأراضينا والدفاع عنها«

الياسني« احلركات التحررية تثري خماوف االنظمة السلطوية، وجيب أن ننظم أنفسنا للوقوف 

بوجه هذا احملتل، والسوريني كافة مسؤولني باحلفاظ على وحدة االراضي السورية«
املتضاربة  املصالح  أن  الدميقراطي،  االتحاد  حزب  يف  العام  املجلس  عضو  ياسني  غازي  أوضح 

والدول الضامنة يف األزمة السورية مل تقف موقفا جاد من التهديدات الرتكية، وهذه املواقف 

خجولة ومل تكن لها أي حدة، وأن أي مرشوع تحرري يثري مخاوف األنظمة السلطوية، لذلك 

يجب أن نعول عىل املكونات املوجودة يف شامل ورشق سورية للوقوف بوجه هذا املحتل ، وجاء 

الدميقراطي غازي  العام يف حزب االتحاد  هذا ضمن حوارا أجرته صحيفتنا مع عضو املجلس 

ياسني، وأكد فيه أن الهوية السورية لن تنسلخ ولن تندثر وستقف بوجه كل محتل ، وهذا ما 

توارثته من أجدادها يف نضالها ضد االنظمة االستعامرية، وجاء نص الحوار كام ييل:

 الرأي العام فيها
ّ
حمافظة السويداء..جرمية تهز

تزامناً مع اإلضراب النسوي العالمي الذي 
المرأة،  أعلنت عنه جمعيات تعنى بحقوق 
احتجاجاً على الجرائم والتعنيف ضد المرأة، 
محافظة  استفاقت  النساء،  قتل  ولمواجهة 
السويداء على خبر جريمة مروعة أثارت 
»مردك«  بلدة  أهالي  واستنكار  استياء 
قتل  أقدم زوج على  المدينة، حيث  شمالي 

زوجته طعناً بسكين حتى الموت. 

6»

٥»

3»

احلوار الوطني يف مصر..بني املتشككني واملؤيدين

بني صهاريج جتار املياه وحتكم احملتل مبحطة علوك.. احلسكة متوت عطشا
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يحاول منتجو الطائرات وخطوط الطيران 
وينفقون  الحلم،  هذا  إحياء  إعادة  اليوم 
طائرات  تطوير  جهود  على  الماليين 
فاعلية على صعيد  وأكثر  وأنظف  أفضل 
بسرعات  الطيران  على  وقادرة  الطاقة، 
فوق صوتية، أي أسرع من الصوت. يأمل 
 ٢٠٢9 عام  بحلول  هدفهم  تحقيق  هؤالء 
رجال  درجة  على  المسافرون  ليصبح 
األعمال قادرين على السفر بين نيويورك 
ولندن في أربع ساعات أو حتّى أقّل وبكلفة 

تتراوح بين ٥ و١٠ آالف دوالر للرحلة.
- رحلة فوق صوتية

تمّر  دقيقة  مرحلة  في  يحدث  السباق  هذا 
بها هذه الصناعة بسبب جائحة »كوفيد - 
١9«، إال أن تسارع حدّة التغيّر المناخي، 
خدمات  مزّودي  على  الضغوط  زاد 
على  والحفاظ  عملياتهم  لتوسيع  الطيران 
في  الكربونية  االنبعاثات  األدنى من  الحدّ 

وقٍت واحد.
في  التقنية  التحديات  أّن  النقّاد،  يرى 
تقنية  وأّن  قائمة،  تزال  ال  المجال  هذا 
التنظيمية  والقوانين  النفاثة  المحّركات 
النظيف  البديل  وشّح  بالضجيج  المتعلّقة 
الشركات  على  سيصعّب  الطيران  لوقود 
الحكومية  التراخيص  على  الحصول 
بأسعاٍر  سفر  بطاقات  وتوفير  الالزمة 
ادعاءات  أّن  هؤالء،  ويعتقد  مدروسة. 
فوق  السفر  إلحياء  الطموحة  الشركات 
من  طويالً  مساراً  ستواجه  الصوتي 

التحديات العلمية يمتدّ لسنوات.
برنامج  مدير  روثرفورد،  دان  اعتبر 
للنقل  الدولي  المجلس  في  الطيران 
النظيف، أّن »منتجي الطائرات يحاولون 
جديدة،  صوتية  فوق  طائرات  اختراع 

ولكنهم ال يستطيعون اختراع العلم – هذا 
العلم الصعب والمعقّد جداً«.

جذب السفر فوق الصوتي مخيّلة الطيّارين 
الكابتن  أصبح   ،١9٤7 عام  ففي  لعقود. 
تشاك ييغر من القّوات الجويّة األميركية، 
أّول شخص يحلّق بسرعات فوق صوتية، 

شركات  من  للكثير  إلهاٍم  مصدر  وشّكل 
وقّعت   ،١96٢ عام  وفي  الطيران. 
اتفاقاً  والبريطانية  الفرنسية  الحكومتان 
فوق صوتية  بطائرة  لتطوير خّط طيران 

باسم »كونكورد«.
وفي عام ١976، حلّقت طائرة الكونكورد 
الخطوط  مع  تجارية  رحلة  أّول  في 
»إير  الفرنسية  والخطوط  البريطانية 
الطائرة  هذه  شهرة  واتّسعت  فرانس«. 

رمز  إلى  لتتحّول  التاليين  العقدين  خالل 
ارتفاع  على  تحلّق  كونها  الفاخرة  للحياة 
نيويورك  الرّكاب من  قدم وتنقل  6 آالف 
إلى لندن في نحو ثالث ساعات فقط، أي 
الرحلة  هذه  تتطلّبه  الذي  الوقت  نصف 

عادة في طائرة عادية.

عانت  والسرعة،  الفخامة  رغم  ولكن 
الطائرة من مشاكل كثيرة، أبرزها الدوي 
حاجز  اختراق  عند  تحدثه  كانت  الذي 
إلى  جداً  عالياً  كان  والذي  الصوت، 
درجة دفعت خطوط الطيران إلى اعتماد 
التحليق فوق الصوتي فوق المياه فقط. كما 
من  كبيرة  كمية  الطائرات  هذه  استهلكت 
بارتفاع  تسبب  الذي  األمر  أيضاً؛  الوقود 
أسعار البطاقات، حيث إن كلفة الرحلة من 

ألف  إلى ١٢  لندن وصلت  إلى  نيويورك 
دوالر في بداية التسعينات.

بضجيج  الطائرة  هذه  محركات  اتّسمت 
يعيشون  الذين  السّكان  أغضب  قوي 
طائرات  تضّم  مطارات  من  مقربة  على 
اشتعلت   ،٢٠٠٠ عام  وفي  كونكورد. 
كونكورد تابعة لخطوط الطيران الفرنسية 
نيويورك،  إلى  باريس  من  رحلة  خالل 
حيث تحّطمت فوق فندٍق بعد مدّة قصيرة 
شخصاً   ١١3 بحياة  لتودي  إقالعها  من 
وتترك خلفها سمعة سيئة كان التعافي منها 

صعباً جداً.
- طائرات جديدة

التجارية  الكونكورد  رحالت  آخر  منذ 
في ٢٠٠3، كانت محاوالت إعادة إحياء 
حتى  جداً  قليلة  الطائرات  من  النوع  هذا 
الماضي  العقد  شهد  وقد  قريب.  وقٍت 
التي  الناشئة  الشركات  من  الكثير  ظهور 
وعدت بطائرات فوق صوتية أكثر فاعلية 

للطيران التجاري.
الطائرات  شركة صناعة  أعلنت  وحديثاً، 
أنّها  »بومبارديه«،  الكندية  التجارية 
صغيرة  تجارية  طائرة  بنجاح  اختبرت 
»غلوبال  اسمها  صوتية  فوق  بسرعات 
الطائرة  صناعة  كلفة  وبلغت   ،»٨٠٠٠

الواحدة منها 7٨ مليون دوالر.
من جهة آخر، يأمل باليك شول، الرئيس 
التنفيذي لشركة »بوم سوبر سونيك« التي 
أن   ،٢٠١٤ عام  كولورادو  في  تأسست 
تحلّق طائرة »أوفرتشور« فوق الصوتية 
وتعتزم   .٢٠٢9 عام  بحلول  السماء  في 
في  اإلنتاجية  منشأتها  افتتاح  الشركة 
كاروالينا الشمالية في وقٍت الحق من هذا 

العام.
ويضيف شول، أّن الطائرة فوق الصوتية 
الواحدة التي ستنتجها شركته، التي ستتسع 
وتطير  راكباً  و٨٨   6٥ بين  يتراوح  لما 
الصوت،  سرعة  من ضعف  أقّل  بسرعة 
مليون   ٢٠٠ الطيران  خطوط  ستكلّف 

خطوط  أّن  عن  أيضاً،  وكشف  دوالر. 
إيرالينز«  »يونايتد  األميركية  الطيران 
طلبت ١٥ طائرة »أوفرتشور« وأّن العدد 
تشتري  أن  ورّجح   ،.3٥ إلى  يرتفع  قد 
خطوط الطيران اليابانية نحو 3٥ طائرة.

- سفرات »فاخرة«
ليسكينين،  مايك  قال  آخر،  صعيد  على 
فنشورز«،  إيرالينز  »يونايتد  قسم  رئيس 
فوق  السفر  على  تراهن  شركته  إّن 
الصوتي الذي سيلبّي طلبات زبائن السفر 

الفاخر على درجة رجال األعمال.
طائراتها  معظم  لتشغيل  الشركة  وتخّطط 
على خطوط مطار نيوآرك الدولي إلى لندن 
العقد، مع توسعات محتملة  في نهاية هذا 
وفرانكفورت.  وأمستردام  باريس  إلى 
وتزعم »يونايتد« أّن طائرتها ستتسع لنحو 

٨٠ راكباً في درجة رجال األعمال.
إال أن عدداً من العلماء ومهندسي الطيران 
يشّككون بنجاعة هذه الخطط، الفتين إلى 
وخطوط  الطائرات  منتجي  مزاعم  أّن 
صعبة  ولكنّها  واعدة  تبدو  الطيران 

التحقيق.
ونقل برانشو فيرما، الخبير المتابع لتقنيات 
من  مهندسين  واشنطن، عن  في  الطيران 
جامعة كولورادو، أّن الضجيج هو التحدّي 
من  الناتج  الصوت  أّن  إلى  الفتاً  األكبر، 
أقّل  مسألة  سيكون  الصوت  حاجز  خرق 
وكالة  حقّقته  الذي  للتقدّم  نظراً  أهمية 
»ناسا« الفضائية في مجال خفض صوت 
الطيران، إاّل أّن الطائرات لن تكون قادرة 
فوق  إاّل  سرعتها  بأقصى  الطيران  على 
الطيران  تسيير  سيصعّب  ما   – المياه 

الفرط صوتي بين مدن األميركية.
كما اعتبر روثرفورد، من المجلس الدولي 
للنقل النظيف، أّن تكاليف الوقود ستصعّب 
تحّول السفر فوق الصوتي إلى تجارة قابلة 
ستحرق  الطائرات  هذه  مثل  ألّن  للنمو؛ 
التي  الوقود  كمية  أضعاف  تسع  إلى  سبع 

تحرقها الطائرات »دون الصوتية«.

عن  عبارة  البقلة  أو   )Purslane( الرجلة 
األبيض  بحر  حوض  توجد  ورقية  عشبة 
المنطقة  هذه  شعوب  وتتناولها  المتوسط، 
بكثرة، والجدير بالذكر أنه تم استخدام الرجلة 
منذ القدم في الطب البديل , فالرجلة أو الفر 
التي  البرية  األعشاب  من  نوع  فهي   ، فحينا 
تنبت وحدها في الطبيعة, تحمل موادًا كيميائية 
وموادا مخاطية تستخدم في العالجات الطبية 

ألخطر األمراض.
هذه العشبة أصلها الهند وإيران، التي منها قد 
انتشرت إلى أوروبا، وأمريكا، وتقريبا إلى كل 
ركن آخر في العالم. نبات حولي ينمو بسرعة 
كمحصول  استخدم   والصيف،  الربيع  في 
طعام ألكثر من ٢٠٠٠ سنة. ينمو بكثرة في 
في  المروية  الحدائق  وفي  الخفيفة  األراضي 
الوديان  مجاري  إلى  إضافة  الصيف،  فصل 
مواسم  في  شاسعة  مساحات  تغطي  حيث 
وعلى  المهملة  المزارع  في  ويكثر  األمطار 

حواف القنوات وجوانب الطرقات.
تسمى في بالد الشام البقلة وفي مصر تعرف 
تعرف  الخليج  دول  بعض  وفي  الرجلة،  بـ 
وفارفا  وحرفات  ورشاد  المباركة  بـالبقلة 
وسط  في  بيردة  العراق  شمال  في  وبربين 
العراق وجنوبه ونحلة وفرخو » لوينة , ومن 
- ذنب  بَرابرة - درفاس  التسميات األخرى: 
في  وتسمى  حمقة,   – اليمن(  )في  الفرس 
وفي  والبرطالق  البندراق  الجزائر  جنوب 

العراق تسمى » حمقة« و«بربن«

اعتبرت البقلة ولفترة طويلة نباتا طبيا حيث 
عالية  كاروتين  بيتا  نسبة  على  تحتوي  أنها 
المستويات  إلى  باإلضافة  السبانخ،  من  أكثر 
وفيتامين  والبوتاسيوم  للمغنيسيوم  العالية 
الرأس  أوجاع  لمعالجة  واستعملت  وج،  أ، 
الديدان  ولطرد  القروح  ولشفاء  والمثانة 
بمسحوق  واإلصابات  البرد  ضربة  ولشفاء 
تاريخيا  استخدمت  فقد  عام  وبشكل  البارود. 

كعالج للروماتيزم.
في الطب الصيني التقليدي، استخدمت البقلة 
وإيقاف  السامة،  والمواد  الحرارة  إلزالة 
عالج  في  الستخدامها  إضافة  النزيف، 
أمراض التنفس. وفي الطب الصيني الهندي 
البقلة  وأوراق  أزهار  تستعمل  والقبرصي 
التهابات   : ومنها  كثيرة  أمراض  لمعالجة 
والتهابات  والباسور،  واالكزيما،  الجلد، 
ولتحضير  والرئتين  البولية  المسالك  في 
الضمادات ضد الحروق، فقد بينت الدراسات 
البقلة تحوي  التي أجريت في المختبرات أن 

مواد مضادة للجراثيم والفطريات.
على  البقلة  تأثير  بدراسة  العلماء  قام  وقد 
مستويات الدهون في الدم حتى توصلوا إلى 
الدهون  نسبة  خفض  في  البقلة  فائدة  تعميم 
 )LDL( الضار  الكوليستيرول  ومستويات 
بنسبة عالية , وأفيد أن تناول البقلة ال يؤدي 
بالتالي  ولها  جانبية,  آثار  أية  حدوث  إلى 
وفي  الدهون  مستويات  على  إيجابي  تأثير 
باإلضافة  هذا  الشحوم.  استقالب  اضطراب 

غير  الدهنية  باألحماض  غنية  كونها  إلى 
التي  والفالفودينات  والفيتامينات  المشبعة 
تدمر كل الخاليا السامة والخطيرة في الجسم.

ان من أهم ميزات  الرجلة الطبية اآلتي:
هذه  تحتوي  القلب:  صحة  تعزيز   -١
 3 األوميجا  من  عالية  مستويات  على  النبتة 
)Omega 3( والذي يساهم بخفض مستويات 
تدفق  تعزيز  وبالتالي  المرتفعة  الكوليسترول 
الدم في الجسم، هذا ومن المعروف أن تناول 
األطعمة الغنية باألوميجا 3 يساهم بشكل كبير 
في تعزيز صحة القلب وحمايته من اإلصابة 

باألمراض المختلفة.
الوزن:  خفض  في  المساهمة   -٢
تناول  أن  العلمية  الدراسات  بعض  اقترحت 
الوزن،  فقدان  في  يساعد  أن  شأنه  من  البقلة 
ويعود ذلك إلى كمية السعرات الحرارية التي 
تحتويها هذه النبتة، إضافة إلى غناها باأللياف 
الغذائية ,بمعنى آخر فإن تناول البقلة يساعدك 
يقلل من  الذي  لفترة أطول، األمر  الشبع  في 

السعرات الحرارية المتناولة الحقا.
الرجلة  ان  األطفال:  تطور  يحفز   -3
دورا  تلعب  والتي   ،3 األوميغا  على  تحتوي 
وبالتالي  ونموهم،  األطفال  تطور  في  مهما 
الخاص  الغذائي  النظام  ضمن  النبتة  إدراج 
عليهم،  بالفائدة  يعود  أن  شأنه  من  باألطفال 
ونقص  بالتوحد  إصابتهم  خطر  من  ويقلل 

االنتباه وفرط الحركة.
المشاكل  عالج  في  المساعدة   -٤

الهضمية: من فوائد الرجلة الصحية أنه قد تم 
بهدف  البديل  الطب  في  القدم  منذ  استخدامها 
الجهاز  تصيب  التي  المشاكل  بعض  عالج 
النزيف   - اإلسهال  أهمها:  ومن  الهضمي 
هذه  وتعود  الزحار,  البواسير-   - الداخلي  
تعزز  مواد  على  البقلة  احتواء  نتيجة  الفائدة 
الدوبامين  مثل؛  الهضمي  الجهاز  صحة 

وحمض الستريك.
الجلد والبشرة:  الحفاظ على صحة   -٥
بعض  عالج  في  النبتة  هذه  تساعد  حيث 
كمية  على  احتوائها  نتيجة  الجلدية  المشاكل 

هذه  تساهم  بالتالي  أ،  فيتامين  من  مرتفعة 
الناتج  االلتهاب  خطر  من  التقليل  في:  النبتة 
من  التقليل  األفاعي-  أو  النحل  لسعات  عن 
الجلد  شفاء  عملية  تسريع  التجاعيد-  ظهور 
من  التخلص  في  المساهمة  الجروح-  والتئام 

الندب الموجودة.
فهي  األخرى  الرجلة  فوائد  أما    -6
اإلصابة  خطر  خفض  اآلتي:  في  تتمثل 
صحة  وتعزيز  النظر  تحسين  بالسرطان- 
الدورة  تدفق  تحسين  العظام-  تقوية  العيون- 

الدموية في الجسم. 

تقرير/ صالح اسماعيل

في  المتواجدين  المواطنون  شدد 
خفض  مناطق  من  القريبة  المناطق 
المشروع  الدفاع  أهمية  على  التصعيد 
التهديدات  بمواجهة  أراضيهم  عن 
أطلقتها  التي  التركية  للدولة  العدوانية 

مؤخرا.

التركي  النظام  رئيس  وأطلق 
عملية  بإطالق  تهديدات  »أردوغان« 
في  مناطق  تستهدف  جديدة  عسكرية 
الشمال السوري )منبج – تل رفعت(، 
األراضي  من  المزيد  احتالل  بهدف 
بحجج  احتالله  وشرعنة  السورية 
وذرائع تخفي مخططاتها االستعمارية.

الذاتية  اإلدارة  أعلنت  جهتها  ومن 
الطوارئ  حالة  سوريا  شرق  لشمال 
لمواجهة  الجاري  6تموز  في  العامة 
من  وذلك  التركية،  الدولة  تهديدات 
والمدنية  الذاتية  اإلدارات  حث  خالل 
الخدمات،  كافة  بتقديم  لها  التابعة 
حدوث  حال  في  السريعة  واالستجابة 
كافة  لتوفير  يلزم  بما  والقيام  طارئ.. 
على  والحرص  لمواطنيها  الخدمات 

عدم انقطاع الخدمات.

المواطن شعبان الحمود من أهالي ريف 
»الدولة  يقول:  الشرقي  عيسى  عين 
التهديدات  خالل  من  تسعى  التركية 
األمن  لزعزعة  مؤخرا  أطلقتها  التي 
وشرق  شمال  مناطق  في  واالستقرار 
في  الرعب  من  حالة  ونشر  سوريا، 
المزيد  احتالل  بهدف  األهالي،  نفوس 
وتهجير  السورية  األراضي  من 
السكان، وتحقيق هدفها المزعوم بإنشاء 
المنطقة  وتحويل  اآلمنة«،  منطقتها« 
من  كمثيالتها  اإلرهاب  تحتوي  لبؤرة 
على  والدليل  تحتلها،  التي  المناطق 
داعش  تنظيم  لقيادات  احتضانها  ذلك 
التي  اإلرهابية  الفصائل  من  وغيرها 

تحاربها كافة دول العالم ».

وأضاف الحمود: لن تكون مناطقنا لقمة 
عنها  وسندافع  التركية،  للدولة  سائغة 
أصحاب  فنحن  قوة،  من  نملك  ما  بكل 
ولنا  الحق،  أصحاب  ونحن  األرض 
أراضينا  عن  الدفاع  في  الحق  كامل 
واالعتداءات  التهديدات  كافة  وجه  في 

الخارجية.

ومن جانبه بين مصطفى بوزو بأن ما 
هو  التركي  االحتالل  دولة  له  تسعى 
المناطق  في  ديمغرافي  تغيير  إحداث 
األصلية  الهوية  وطمس  تحتلها،  التي 
التهجير  عمليات  خالل  من  للسكان 
تغتصبها،  التي  المناطق  في  القسري 

واستقطاب المرتزقة وتوطينهم.

وشرق  شمال  شعوب  بأن  بوزو  وأكد 
يقفون  ومكوناته  أطيافه  بكافة  سوريا 
التي  المؤامرات  ضد  جنب  الى  جنبا 
وأنهم  المنطقة  شعوب  ضد  تحاك 
مستعدين لكافة االحتماالت التي تواجه 

المرحلة المقبلة.

وطالب كل من الحمود وبوزو المجتمع 
الدولة  النتهاكات  حد  بوضع  الدولي 
التهديدات  ووقف  المحتلة،  التركية 
التي تطلقها تجاه شعوب شمال وشرق 

سوريا.

درعا/ محمد الصالح

الشمالي  بالريف  الصنمين  مدينة  شهدت 
من محافظة درعا، حركة نزوح داخلية 
الجيش  نية  عن  أنباء  ورود  بعد  كبيرة 
اقتحام  بعملية  القيام  األمنية  واألجهزة 

ألحياء محددة منها.

الحي  أهالي  إن  محلية  مصادر  وقالت 
ليالً  بيوتهم  من  يخرجون  الشمالي 
ويتوجهون إلى أحياء أخرى في المدينة، 
حيث يتوقعون اقتحام القوات لهذا الحي. 

عسكرية  تعزيزات  استقدام  ذلك  وسبق 
التي  المدينة  من  القريبة  المواقع  إلى 
عسكرية  منطقة  محيطها،  مع  تعتبر 
العديد  فيها  يوجد  حيث  بامتياز،  وأمنية 
وتحيط  والحواجز،  األمنية  المراكز  من 

بها العديد من القطعات العسكرية. 

وفي منطقة المزيرعة غربي مدينة جاسم 
قامت  المحافظة  من  الشمالي  بالريف 
زراعية  طرق  بإغالق  عسكرية  قوات 
ووضعت السواتر الترابية على مداخلها. 

وأقامت عدة نقاط عسكرية مؤقتة شمال 

مدينة جاسم التي شهد محيطها تحركات 
استطالع  وعمليات  مكثفة  عسكرية 

واسعة. 

اختطاف وقتل

اختطاف  على  مجهولون  مسلحون  أقدم 
علما  بلدة  في  البعث  حزب  فرقة  أمين 
درعا،  محافظة  من  الشرقي  بالريف 

واقتياده ليالً إلى جهة مجهولة. 

في  اغتيال  لمحاولة  تعرض  أن  وسبق 
الماضي  العام  من  األول  كانون  شهر 
حيث تم استهدافه بإطالق نار مباشر من 
المحاولة  لكن  مجهولين،  مسلحين  قبل 

فشلت بقتله أو إصابته.

الهوية  مجهولة  جثة  على  العثور  وتم 
غربي  الشمري  معصرة  من  بالقرب 
مدينة طفس بريف درعا الغربي، وعليها 

إلى  إضافة  وتعذيب،  نار  إطالق  آثار 
ومكتوب  الجثة  فوق  موضوعة  ورقة 

عليها »هذه نهاية كل ساحر وعميل«. 

في  الشجرة  بلدة  من  لشاب  أنها  تبين  ثم 
درعا  غربي  اليرموك  حوض  منطقة 
قالت مصادر محلية إنه اختطف قبل أيام 
تواجده  أثناء  قبل مسلحين مجهولين  من 

بالقرب من بلدة جلين غربي درعا. 

محجة  بلدة  من  شاب  اغتيال  تم  كما 
بالريف الشمالي من محافظة درعا، حيث 
استهدفه مسلحون مجهولون بإطالق نار 

مباشر مما أدى إلى مقتله على الفور. 

في  دخلت  الصنمين  مدينة  أن  يذكر 
عام  والمصالحة  التسوية  اتفاقيات 
ثم  درعا،  مدن  من  كغيرها   ،٢٠١٨
حدثت نزاعات بين اللجان المحلية ممن 
األمنية  األجهزة  صفوف  في  انخرطوا 
من جهة، وبين عناصر الفصائل المحلية 
أخرى،  جهة  من  للتسوية  الخاضعين 
قتلى  فيها، وسقط  أحياء سكنية  وقصفت 
وجرحى، ثم أجريت تسوية جديدة فيها، 
الشمال  باتجاه  أبنائها  من  عدد  وتهجير 

السوري.

المرتزقة  اإلرهابية  التنظيمات  تواصل 
ارتكاب االنتهاكات بحق المواطنين األصليين 
معدالت  زادت  حيث  المحتلة،  عفرين  في 

الجريمة والعنف مؤخرا.
وشهد شهر تموز الحالي حتى اللحظة اعتقال 
36 مدنيا بتهم مختلفة، أغلبها بغرض فرض 
إتاوات جديدة، وأخرى بغية دفع الفدية من قبل 

ذوي المعتقلين.
بمعرفة  محلية  مطالب  من  الرغم  وعلى 
أن  إال  االعتقال،  أسباب  أو  المعتقلين  مصير 

خلفهم  ومن  المرتزقة  اإلرهابية  التنظيمات 
الشرطة العسكرية التابعة لالحتالل التركي ال 

يكترثون لتلك المطالب.
في  تركيا  قبل  من  المحتلة  المناطق  وشهدت 
سوريا منذ بداية العام الجاري ٢٠٢٢ اعتقال 
توثيق  من  تمكنا  الذين  من  مواطناً   39١
ال  ذلك  من  أكثر  الفعلي  العدد  فيما  أسمائهم، 
سيما أّن هنالك أسماء تحفظت عائالتهم على 
من  نتمكن  لم  اعتقال  لحاالت  إضافة  ذكرها، 
متابعة وتوثيق مقتل  إليها، كما وتم  الوصول 

مدنيين تحت التعذيب، وحاالت انتهاك متعددة.
نهب  عمليات  المنطقة  هذه  في  السائد  وبات 
منّظمة يومية، وعمليات االستيالء على منازل 
وقطع  الزيتون،  ومواسم  الناس  وممتلكات 
األشجار وغيرها إضافة لالعتقاالت التعسفية 
فدية  مقابل  كرهائن  الناس  وخطف  اليومية، 

مالية، والتضييق على السكان.
إطالق فوضى العسكر وعشرات المجموعات 

لكنّها  متعّمدة؛  تركية  سياسة  هي  اإلرهابية، 
المسلحة”  السورية  “الجماعات  بأيدي  تتم 
التابع  السوري”  الوطني  “الجيش  اسم  تحت 
فكل  االئتالف،   / المؤقتة  السورية  للحكومة 
التركية  القوات  أعين  تحت  يجري  ذلك 

ومشاركتها.
رصد  تم  سوريا،  في  التركي  التوغل  ومنذ 
مقتل وإصابة ٨٨٠٥ شخصاً / القتلى ٢6٥٠ 

شخصاً / فيما وصل عدد المعتقلين إلى ٨٤٤١ 
شمال  في  التركي  التوغل  بداية  منذ  شخصاً 
سوريا، بحسب مركز توثيق انتهاكات الجرائم 

التي ترتكب في عفرين.
عن  المركز  أعلن  الحالي،  تموز  شهر  وفي 

تسجيل 36 حالة انتهاك في عفرين المحتلة.
خطف  بين  أسلفنا  كما  االنتهاكات  وتنوعت 

واعتقال.
وجرت االعتقاالت في قرى تل سلور وميدان 
أكبس وشاديرة بناحية شيراوا وحي األشرفية 
وقرية معمال وقرية باعي، وقرى تابعة لناحية 

راجو بريف عفرين المحتلة.
مراد  السلطان  مرتزقة  فصائل  وتختص 
عفرين  في  االنتهاكات  بارتكاب  والعمشات 
اإلرهابية  المجاميع  هذه  وخولت  المحتلة، 
االنتهاكات  وارتكاب  عفرين  إلدارة  نفسها 
سواء  رادع  أي  وجود  دون  المواطنين  بحق 

محلي أو دولي أو حتى ديني.

15 أخبار 2

حمافظة درعا.. نزوح داخلي يف مدينة الصنمني وعمليات اخلطف والقتل مستمرة

انتهاكات عفرين املنكوبة ال تتوقف.. مرتزقة ’’الوطني« 

ا يف )منطقة أردوغان اآلمنة(
ً
يعتقلون 36 مدني

ون االحتالل: »تهديدات الدولة الرتكية تزيدنا متسك بأراضينا والدفاع عنها«
ّ
البقلة أو الرجلة.. عشبة حبرية.. ماذا تعرف عن فوائدها الطبية؟سوريون يتحد

طائرات فوق الصوت ختلق تنافسا عامليا!

صحة وعلوم



العدد  138 - األربعاء   20   متوز   2022 مالعدد 138 - األربعاء  20  متوز     2022 م

alsori.net alsori.net

تقرير/ حسين هالل

شهدت بطولة شمال وشرق سوريا أللعاب 
بحسب  قوية  منافسات  البدنية  القوى 
بمستوى  أشادوا  والذين  فيها،  المشاركين 
البطولة وقوتها، باإلضافة إلى الدعم الذي 
شمال  في  والرياضة  الشباب  هيئة  قدمته 

وشرقي سوريا.

البطولة التي انطلقت يوم الجمعة الماضية 
شمال  أقاليم  منتخبات  مشاركة  شهدت 
في  منافساتها  وجرت  سوريا،  شرقي 

الملعب البلدي )األسود( في مدينة الرقة.

هيئة   ،٢٠٢٢ الحالي  العام  في  وأطلقت 
وشرق  شمال  في  والرياضة  الشباب 
بهدف  وجماعية  فردية  بطوالت  سوريا 

تشجيع الفئة الشابة على ممارسة الرياضة 
واالنخراط فيها.

الطاولة  للشطرنج وكرة  وأُقيمت بطوالت 
القدم لألشبال  إلى بطوالت كرة  باإلضافة 
القوة  بطولة  وتعتبر  والرجال،  والناشئين 
البدنية هامة بسبب عدم انتشار اللعبة بشكٍل 
كبير وهي نشطة كمراكز خاصة أكثر ما 
المرخصة  الرياضية  لألندية  تابعة  هي 
األندية  وحتى  سوريا،  وشرق  شمال  في 
المراكز  هذه  على  تعتمد  فهي  المرخصة 
في  تقام محلياً  التي  البطوالت  في  لتمثيلها 

األقاليم والمدن المختلفة.

إن  الرقة  منتخب  ممثل  بركل  وليد  وقال 
بسبب  العام،  هذا  شرسة  كانت  المنافسة 

البطولة،  في  المشاركين  الالعبين  خبرة 
الفتا إلى أن التنظيم كان جيدا بحسب وجهة 

نظره.

منتخب  العب  حميدي،  عصام  وبدوره 
الرقة أيضا، الذي حقق لقب وزن ٥9 في 
القوى البدنية اعتبر أن مثل هكذا منافسات 
تساهم بشكل كبير في زرع الروح المعنوية 
شمال  مستوى  على  الالعبين  كل  لدى 

شرقي سوريا.

ألعاب  منافسات  إقامة  البطولة  وشهدت 
القوى التي أقيمت ألول مرة على مستوى 
شمال شرقي سوريا، وشارك فيها منتخبات 
الرقة، عفرين، دير الزور، منبج، الجزيرة، 

لمختلف الفرات. جري  مسابقات  وتضمنت 
وألعاب  الحديدية  الكرة  ورمي  المسافات 

لكال  وهي  القوى  ألعاب  ضمن  أخرى 
الجنسين.

ألي  الملك  زيارة  كانت  تيودور،  عصر  في 
نبيل بريطاني بمثابة كارثة محققة ال يضاهيها 
يقضي  الملك  كان  حيث  آخر،  سيئ  أي شيء 
هائلة  كميات  خالله  يتناول  كامالً  أسبوعاً 
يقومون  النبالء  وكان  والخمور.  الطعام  من 
بمحاوالت حثيثة إلغالق النوافذ واالختباء في 
مثل هذه المناسبات. وكان مشهد القطار الملكي 
الطهاة  من  جحافل  مع  األفق،  في  يلوح  وهو 
لإلفالس،  نذير  بمثابة  والمهرجين،  والجنود 

والماشية المذبوحة، والحقول المدمرة، والدمار 
يمكن  الذي  النطاق  داخل  شيء  ألي  العام 

االستيالء عليه.
الملكة  حاشية  توجهت   ،١6٠٢ عام  وفي 
إيغرتون  اللورد  منزل  إلى  األولى  إليزابيث 
أرنباً  و٥9  حمامة  و96  دجاجة   676 وأكلت 
و٢3 بطة و٢٠ خنزيراً و3٨ حجالً و٢٤ جراد 
بحر، خالل حفلة واحدة على مدار ثالثة أيام، 

بتكلفة تصل إلى ١٠ ماليين جنيه إسترليني!
وعندما يتعلق األمر باإلفراط في اإلنفاق، فال 
شيء ينافس كرة القدم في الحقيقة، فعلى مدار 
السنوات القليلة الماضية كان هناك ما يشبه هذه 
الجوالت الملكية شديدة التبذير في نهاية حقبة 
والنجم  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  النجم 
األرجنتيني ليونيل ميسي، حيث كان يتم التعامل 
معهما على أنهما اثنان من اآللهة المسنة التي 
ال تزال تنبعث منها الضوء والحرارة، لكنهما 
التربة  يحرقان  يزاالن  ال  األمر  حقيقة  في 
ويسرقان الهواء من السماء ويدمران أي مكان 

يذهبان إليه.
سينتقل  رونالدو  أن  تماماً  الواضح  من  ويبدو 
ال  الصيف.  هذا  أخرى  مرة  جديد  ناٍد  إلى 
عن  عبارة  فهو  ذلك،  على  نلومه  أن  يمكننا 
وحش رياضي يبحث دائماً عن تحقيق الفوز، 
باإلضافة إلى أنه اآلن أكبر مصدر دخل فردي 
في عالم كرة القدم على اإلطالق، حيث يجني 
مليوني جنيه إسترليني من كل منشور له على 
أن  المعقول  غير  فمن  وبالتالي،  »إنستغرام«. 

يلعب هذا النجم، البالغ من العمر 3٨ عاماً، في 

بطولة الدوري األوروبي أمام أندية مثل جينت 
مانشستر  فشل  بعد  غدانسك  وليشيا  وأومونيا 

يونايتد في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا!
وكانت الشائعات التي تربط رونالدو باالنتقال 
األيام  بشكل غامض خالل  تدور  تشيلسي  إلى 

الماضية. ويقال إن مالك تشيلسي الجدد مهتمون 
بالتعاقد مع رونالدو، لكن في حال حدوث ذلك 
على  تحذيرية  إشارة  أول  ستكون  هذه  فإن 
ألن  نظراً  للبلوز،  الجدد  المالك  تفكير  طريقة 
التعاقد مع رونالدو سيكون كارثة لهذا النادي، 

كما الحال بالنسبة ألي كيان رياضي جاد!
في الواقع، يبدو من الغريب للغاية أنه ال تزال 
عاٍل،  بصوت  ذلك  على  للتأكيد  حاجة  هناك 
كان  لقد  ميسي.  على  أيضاً  األمر  وينطبق 

أن  الماضي  الصيف  حتى  تماماً  الواضح  من 

وميسي  يونايتد  مانشستر  إلى  رونالدو  انتقال 
باهظ  بفشل  باريس سان جيرمان سينتهي  إلى 
جزئي  بشكل  ذلك  في  السبب  ويعود  الثمن، 
إلى أن أي شخص يرغب في دفع هذه المبالغ 
نهاية  التعاقد مع نجم في  الكبيرة نظير  المالية 

مسيرته الكروية سوف يؤدي إلى تدمير ناديه 
تحمل  يمكن  ال  أنه  كما  بأخرى،  أو  بطريقة 
نفقات هذه النجوم وتأثيرها السلبي على الفريق 

لفترات طويلة.
تحت  رونالدو  لعب   ،٢٠٢٠ عام  بداية  ومنذ 
قيادة ستة مديرين فنيين على مستوى األندية، 
مديرين  خمسة  قيادة  تحت  ميسي  لعب  بينما 
فنيين. وإذا انتقل رونالدو إلى تشيلسي، فيمكن 
لعب  الذين  الفنيين  المديرين  عدد  يرتفع  أن 
تحت قيادتهم منذ تلك الفترة إلى ثمانية، نظراً 
ألن ذلك سيؤدي إلى إقالة توماس توخيل وأي 
ألن  ذلك  وسيحدث  محله،  يحل  آخر  شخص 
يعتمد على نظام صارم  الفني األلماني  المدير 
يقوم في األساس على التحرك المستمر داخل 
طوال  المنافس  الفريق  على  والضغط  الملعب 
الفردي  اللعب  على  االعتماد  وليس  الوقت، 

لالعب متقدم في السن!
قد يقول البعض إن هذه هي طبيعة كرة القدم، 
من  الفنيين  المديرين  وذهاب  قدوم  تشهد  التي 

هل  هو:  اآلن  المهم  السؤال  لكن  آلخر،  آن 
التعاقد مع رونالدو سيجعل فريقك أفضل؟ ربما 
ال  البعض  أن  هو  حقاً  الغريب  الشيء  يكون 
يزال يطرح هذا السؤال من األساس! واإلجابة 
بالطبع هي »ال«، فالتعاقد مع رونالدو ال يجعل 

فريقك أفضل.
يتعلق  ألنه  مفهوماً،  االلتباس  هذا  يكون  ربما 
بأبسط األرقام، فلم يحرز أي العب أهدافاً أكثر 
من رونالدو في أي موسم بالدوري اإلنجليزي 
الممتاز مع مانشستر يونايتد منذ رحيل السير 
الالعب  هذا  يكون  فكيف  فيرغسون.  أليكس 

الهداف هو المشكلة؟
لكن السؤال ليس بالطبع ما إذا كان هذا الالعب 
يزال  ال  سرعته  من  كثيراً  فقد  الذي  العبقري 
عبقرياً أو ما إذا كان رونالدو أفضل في إنهاء 
الهجمات من ماركوس راشفورد )اإلجابة: نعم 
العمر ٨7  يبلغ من  وسيظل كذلك حتى عندما 
عاماً(. لكن السؤال الحقيقي يتعلق بما إذا كانت 

هذه هي الطريقة الصحيحة التي تبني بها فريقاً 
أم ال.

دعونا نلقي نظرة على بعض األرقام األخرى، 
ففي وجود رونالدو أحرز مانشستر يونايتد ٥7 
الموسم  الممتاز  اإلنجليزي  الدوري  في  هدفاً 
الماضي، ومن دونه أحرز النادي في المواسم 
هدفاً.  و6٨  و6٥  و66   73 السابقة  األربعة 
بمفرده،  األهداف  يحرز  رونالدو  كان  وبينما 
للفريق  اآلخرين  المهاجمين  جميع  اختفى 
وانهارت فكرة اللعب الجماعي. وكما قالوا في 
التي  للمشكلة  الحل  هو  رونالدو  فإن  إيطاليا، 
رونالدو  يضم  فريق  ألي  يمكن  وال  يسببها. 
أن يلعب كرة قدم حديثة متكاملة من الناحيتين 
أن  حقيقة  من  الرغم  على  والبدنية،  التكتيكية 
على  وقادراً  قناصاً  مهاجماً  يزال  ال  رونالدو 
الفارق في  الفرص وإحداث  أنصاف  استغالل 

بعض المباريات.
ومن وجهة نظر رياضية بحتة، يمكن القول إن 
أقل  التعاقد مع رونالدو سيجعل تشيلسي فريقاً 
الالمعان  النجمان  هذان  كان  أن  وبعد  فاعلية. 
المستديرة في  الساحرة  لسعادة عشاق  مصدراً 
الماضيين،  العقدين  خالل  العالم  أنحاء  جميع 
فقد تحوال إلى نوع من »اإلضافة السامة«، إن 
جاز التعبير، حيث يتم التعاقد معهما ألغراض 
تسعى  قومية  دولة  تقوده  لمشروع  أو  تجارية 

لتعزيز مكانتها وعالقاتها العامة.
في الحقيقة، هناك شيء مثير للغثيان من رؤية 
هذه المواهب الرياضية الخالصة وهي تتعرض 
لالستغالل من قبل المليارديرات في عالم كرة 
هؤالء  هيمنة  تُظهر  أخرى  خطوة  في  القدم، 
المليارديرات غير الخاضعين للرقابة على هذه 
الرياضة. إن صفقة البث التلفزيوني لمباريات 
الدوري اإلنجليزي للسيدات، التي تعد مصدر 
تبلغ  السكان،  لنصف  القدم  كرة  لمستقبل  أمل 
ثمانية ماليين جنيه إسترليني سنوياً، أي أكثر 
عليه  يحصل  الذي  المادي  المقابل  من  بقليل 
على  منشورات  ثالثة  نشره  نظير  رونالدو 
من  الهدف  فما  االجتماعي!  التواصل  وسائل 
يرى  قد  نهاية؟  ال  ما  إلى  الناس  هؤالء  إثراء 
لكن  السوق،  متطلبات  هي  هذه  أن  البعض 
التربة  تستنزف  السوق سوف  هذه  أن  الحقيقة 

من تحت أقدامنا.
ربما يكون هذان أعظم العبين في تاريخ كرة 
العصور،  كل  عبر  األندية  مستوى  على  القدم 
خالل  غريب  بشكل  نقيين  ظال  أنهما  كما 
سنواتهما الذهبية وسط كل هذا الجشع والطمع. 
ولو كانا يلعبان في فترات سابقة لربما اعتزال 
ما  الحالية  القدم  كرة  في  لكن  اآلن،  القدم  كرة 
يرفضان  وإمبراطوريين  متوجين  ملكين  زاال 
كل  معهما  ويسحبان  األنظار،  عن  االبتعاد 

األضواء عند السقوط.

وكاالت

143 حوارات

حاوره/ أحمد سالمة 
المجلس  عضو  ياسين  غازي  أوضح 
الديمقراطي،  االتحاد  حزب  في  العام 
والدول  المتضاربة  المصالح  أن 
تقف  لم  السورية  األزمة  في  الضامنة 
التركية،  التهديدات  من  جاد  موقفا 
لها  تكن  ولم  خجولة  المواقف  وهذه 
تحرري  مشروع  أي  وأن  حدة،  أي 
السلطوية،  األنظمة  مخاوف  يثير 
المكونات  على  نعول  أن  يجب  لذلك 
سورية  وشرق  شمال  في  الموجودة 
وجاء   ، المحتل  هذا  بوجه  للوقوف 
صحيفتنا  أجرته  حوارا  ضمن  هذا 
حزب  في  العام  المجلس  عضو  مع 
ياسين،  غازي  الديمقراطي  االتحاد 
وأكد فيه أن الهوية السورية لن تنسلخ 
محتل  كل  بوجه  وستقف  تندثر  ولن 
في  أجدادها  من  توارثته  ما  وهذا   ،
االستعمارية،  االنظمة  ضد  نضالها 

وجاء نص الحوار كما يلي:
على  السياسية  التحوالت  تأثير  ما   _

الحوار بين األطراف السورية؟
القوة  بين  مصالح  تضارب  هناك 
خارطة  رسم  بصدد  ونحن  الدولية، 
بسبب  وذلك  جديد،   أوسط  شرق 
األمريكي  فالوجود  الدولية  المصالح 
الخليج،  حرب  منذ  كان  المنطقة  في 
للواليات  بالنسبة  نقاط  وتثبيت 
ذلك  بعد  لتكون  المتحدة،  األمريكية 
 ، األوسط  الشرق  في  باع  لها  دولة 
روسيا  تعتبر  األخر  الجانب  وعلى 
المياه  المتوسط  البحر  على  المنفذ 
الدافئة، منذ األزل سوريا تعني لروسيا 
االستراتيجية  الناحية  من  الكثير 
التركي  المشروع  نرى  وأيضا 
يحيي  أن  يريد   ، المنطقة  في  وتمدده 
التدخل  يريد  ودائما  أجداده  ميراث 
قبل  ما  حتى   ، الداخلية  بالشؤون 
تسعى  تركيا  كانت  السورية  االزمة 
للتدخل بالشؤون السورية ، وفي فترة 
العالقات الجيدة مع الحكومة السورية 
كانت تدخل بشكل مباشر، أرد وغان 
وكركوك  والموصل  حلب  يعتبر 
استراتيجيات بالنسبة له كدولة تركيا، 
ومن ناحية أخرى نرى إيران  تحاول 
وظهر  سورية،  في  مصالحها  تثبيت 
 ،٢٠١٥ النووي  االتفاق  في  ذلك 
امتداده  على  والحفاظ  الشيعي  الهالل 
هناك  فإذا  التدخل،  إيران  على  لزم 
 ، الدول  بين  وتقاطعات  مصالح 

وهناك توافقات بين دول أخرى.
مشروع  ضرب  على  يتوافقون  فهم 
اإلدارة الذاتية وأي مشروع تحرري، 
عروش  تهدد  المشاريع  هذه  الن 
من  يخشون  وهم  السلطوية،  الدول 
نجحت،  إن  الحركات  هذه  امتداد 
المنطقة وهذا ال يخدم   وأن يعمم على 
اإليرانية   أو  التركية  سواء  السياسات 
تقاطع  وهناك   ، حتى  األمريكية  أو 
مصالح  فهناك  أيضا،  المصالح  في 
وتركيا، ومصالح  إيران  بين  مشتركة 
وأيضا  وتركيا،  روسيا  بين  مشتركة 
من  وتركيا  االمريكية  الواليات  بين 
واألولويات  فالمصالح  اخر،  جانب 
وتركيا  أمريكيا   بين  وخصوصا 
الناتو،  حلف  تأسيس  منذ  موجودة 

وتركيا دولة فاعلة بالناتو وال نستطيع  
وفاعل  قوي  تخسر حليف  أن  أمريكيا 
وهو على حدود روسيا، فهي تريد أن 
تحافظ على تركيا تحت جناح السياسة 
االمريكية، وجدنا أيضا هناك تقاربات 
بين تركيا وروسيا في مراحل كثيرة ، 
تركيا  استقطاب  أمريكيا  حاولت  لذلك 
الحرب  في  وخاصة  الفاعل  لدورها 
نعاني  نحن  فإذا  الروسية،  األوكرانية 
أوسط  شرق  كشعوب  األسقف  مع 
تضارب  من  خاصة  وسورية  عامة 
وهذا  أراضيها  على  الدولية  المصالح 

السورية. المسألة  يعقد  ما 
المصالح  سياسة  تأثير  مدى  _ما 
من  ،وهل  السياسية  القرارات  على 
المصالح  سياسة  تجاوز  الممكن 
واالستقرار   األمان  تحقيق  لصالح 

كافة؟ السورية  للمكونات 
المسألة  يعقد  المصالح  تضارب  طبعا 
تحاول  أمريكيا  اليوم  فنرى  السورية، 
اإلدارة  أعلنت  فقد   ، أقدامها  تثبيت 
عن  يبحث  كان   ، ترامب«   « السابقة 
سياسة«  بينما  االقتصادية،  المكاسب 
نقاط  تثبيت  على  تقوم  اليوم  بايدن« 
اإليراني، وهذا ما جاء  المد  لمواجهة 
أمريكيا  بين  الضمني  االتفاق  ضمن 
ودولة االحتالل االسرائيلي ، فقد كان 
الشيعي  المد  إيقاف  على  توافق  هناك 
سورية  في  اإليراني  الدور  وتحجيم 
ألمن  مباشر  تهديد  يكون  ال  لكي  
المنطقة   في  أمريكيا  وجود  إسرائيل، 
هي للحد من التأثير اإلير اني وحماية 
بالنسبة  أولوية  هذه  إسرائيل  أمن 
أما  سورية،  في  أمريكيا  لسياسة 
النظام  أن  ترى  فهي  لغيران  بالنسبة 
كون  مصالحها  يخدم  هو  السوري 
الهالل الشيعي هو امتداد من فلسطين 
عن طريق حركة حماس، وحزب هللا 
في لبنان ، وفي اليمن  خصوصا ألنها 
تقوم على تطويق دول الخليج العربي 
بالهالل الشيعي ، ونحن نعلم اليوم بان 
الخليج هي ساقطة ناريا ونرى القوى 
إيران هي تحاصر دول  المتحالفة مع 
في  امتدادها  فنرى  بالفعل،  الخليج 
ولبنان  وفلسطين  والبحرين  اليمن 
تستطيع   فإذا هي   ، والعراق  وسورية 
من  أكثر  من  الخليج  لدول  تصل  أن 
مكان، فالمصالح اإليراني في سورية 
عنها  وعبر  استراتيجية  مصالح  هي 
أكثر من مرة راس الهرم« الخميني« 
بأن  يعتبرون  وهم  قديمة،  أيام  من 
القومي،  أمنهم  سورية هي من ضمن 
من  تعبر  دائما  تركيا  أن  ونرى 
في  مطامع  لها  أن  سياستها  خالل 
امتداد  أنها  ترى  ومناطق  سورية، 
العثمانية  للدولة  لضمها  لها  واحقية 
تركيا  أن  نعلم   نحن  طبعا  السابقة، 
الذاتية ومشروعها  االدارة  بأن  تدعي 
غير  وهذا   ، لتركيا  تهديد  يعتبر 
جميع  تضم  الذاتية  فاإلدارة  صحيح 
الذاتية  واالدارة  السورية،  المكونات 
جميع  على  تجربتها  تعميم  نستطيع 
لألسف  ولكن  سورية،  في  المناطق 
تصدير  االمكان  قدر  تحاول  تركيا 
ونحن   ، للخارج  الداخلية  مشاكلها 
يعاني  الذي  االقتصادي  االنهيار  نعلم 

منطقة  يريد  فهو  وغان،  أرد  نمنه 
أمنة  مناطق  يريد  يدعي،  كما  أمنة 
يريد  حقيقتا  ولكن   ، السورين  باسم 
تغيير  وإحداث  سورية  مناطق  قضم 
في  فعل  كما  وذلك  فيها،  ديمغرافي 

لواء اسكندرون .
الدولية  األطراف  ترغب  ال  لماذا   _
الوصول  السوري  الشأن  في  الفاعلة 

إلى حلول جذرية لالزمة السورية؟
للحوار  تدعو  دائما  الذاتية  اإلدارة 
في  الموجودة  األطراف  جميع  بين 
أو  السورية  الدولة  سواء  سورية، 
لو  نتمنى   وكنا   ، المعارضة  سواء 
فنحن   ، طبعا  موحدة  معارضة  كانت 
طاولة  على  ونجلس  أيدينا   نمد 
ولكن   ، األطراف  جميع  مع  الحوار 
االطراف  االخرى غير مستعدة ألنها 
مرتهنا للخارج، فنحن نعلم بأن الدولة 
السورية لألسف هي مرتهنة للقرارين 
أن  نعلم  ونحن  واإليراني،  الروسي 
المعارضات   أو  المعرضة  يسمى  ما 
سواء  خارجية،  أجندات  ينفذون 
القاهرة  ومنصة  موسكو  منصة 
في  يجلس  الذي  االئتالف  ومنصة 
مصلحة  عن  يعبر  ال  فهو  إسطنبول 
المختلفة  الوالءات  فإذا  بحتة،  سورية 
في  فنرى   ، الحل  تعرقل  التي  هي 
في  مصالح  لها  التي  الدول  السابق 
تنفذ  األذرع  طريق  عن  سورية 
سياساتها، أما األن ترى تدخل مباشر 
لم يعد هناك وسطاء أو أذرع، وقد تم 
تعطيل الكثير من المبادرات للوصول 
سورية  في  الحل  يعرقل  فالذي  لحل، 
ووطني  جدي  حوار  وجود  عدم  هو 

حقيقي.
لحربها  تركيا  شنت  حال  _في 
عن  المسؤول  هو  من  المزمعة 

؟ التي ستحصل  الكارثة اإلنسانية 
الدول  لجميع  المسؤولية  نحمل  نحن 
واألمم  األمن  مجلس  نحمل  الفاعلة، 
المتحدة وجميع الدول الضامنة روسيا 
وأمريكيا وإيران،  وأيضا نحمل جزء 
إذا  السورية  للحكومة  المسؤولية   من 
وحدة  عن  بالدافع  بواجباتها  قامت  ما 
عملية  فأي  السورية،   األراضي 
على  الموجود  األمن  ستقوض  تركيا 
بأن  نعلم  ونحن  السورية،  االرض 
 ، كامل  بشكل  ينتهي  لم  داعش  تنظيم 
البادية  في  وينفذ عمليات  موجود  فهو 
السورية ضد قوات الحكومة السورية 
أن  نريد  فنحن   ، االيرانية  والقوات 
واجتياح  عملية  هناك  كان  أن  نسئل 
على  الحفاظ  سنستطيع  هل  كبرى، 
السجون،  في  الموجودين  الدواعش 
فنحن نعلم بآن أي حرب واي عدوان 
أوكسجين  جرعة  بمثابة  سيكون 
كان  ان  جديد،  من  لتنطلق  لداعش 
ستكون  عسكرية  تركيا  عملية  هناك 
تصاريح  وهناك  كارثية،   النتائج 
خجولة من كافة االطراف الفاعلة في 
الشأن السوري، ولكن نحن نعول على 
لشعبنا  الموجود  الوعي  وعلى  شعبنا، 
فالجميع  سورية،  وشرق  شمال  في 
موجودين  داعش  قيادات  بأن  يعلم 
سيطرة  تحت  الواقع  االراضي  في 
من  تم  التي  األخيرة  والعملية  تركيا، 

العقال«،  ماهر   « استهداف  خاللها 
عليها  تسيطر  التي  المناطق  في  تم 
جميع  يستعمل  التركي  فالنظام  تركيا، 
الفصائل االرهابية لشن هجمات على 

االستيطانية. سياسته  وتنفيذ  مناطقنا 
من  الطوارئ  حالة  إعالن  ضل  _في 
سيكون  كيف  الذاتية،  اإلدارة  قبل  
الشعب  أن  خاصة   ، المقاومة  شكل 
المقاومة  في  طويل  باع  له  السوري 

والوقوف ضد المحتل ، برائيك؟
مع  واجتماعات  لقاءات  خالل  من 
ومثقفين  العشائر  ووجهاء  شيوخ 
ما  حقيقة  في  لوضعهم  وسيأسين، 
شمال  في  كشعب  نحن  له  نتعرض  
عامة،  سورية  وفي  سورية  وشرق 
األراضي  على  العدوان  الحال  ففي 
السورية هو عدوان على أمن سورية 
بالدفاع  معنيين  جميعا  فنحن  كامل، 
ووحدتها،  السورية  االرض  عن 
أي  التركي  العدوان  شن  حال  في 
سيكون  ضدنا،  عسكرية  عملية 
وضع  هناك  سيكون  مهجرين  هناك 
هناك  سيكون  مزري،  اقتصادي  
فوضى قد ال نستطيع  االحتياط منها، 
نفعل  أن  يجب  كشعب  نحن  ولكن 
العدوان  هذا  وجه  في  ونصمد  أنفسنا 
مالجئ  تأمين  طريق  عن  وذلك   ،
ومن  الخنادق،  وحفر  مياه   وتأمين 
خالل مساعدة القوى األمنية  بالحفاظ 
ضمن  فاعل  سكون  فأنا  األمن،  على 
وتأمين  أسكنه  الذي  والحي  منزلي 
شخص  فكل  الضرورية،  الحاجات 
يكون  أن  يستطيع  وموقعه  مكانه  في 
إذا  التركي  العدوان  صد  في  مشارك 

ما حصل.
هو  هل  اإليراني  التركي  التقارب   _
أنهما  سيما  جديدة،  استراتيجية 
قطبان متنازعان غالبا، ما مدى تأثير 
السوري  الداخل  في  االزدواجية  هذه 
خاصة  سورية  شرق  وشمال  عامة، 
األقطاب  اجتماع  من  المتوقع  وما   ،
في   وإيران  روسيا  و  تركيا  الثالثة 
19 تموز الحالي، من وجهة نضرك؟
بين  كعقيدة   الجذري  االختالف   
اإليراني,  والنظام  التركي  النظام 

سلطان  نفسيه  يعلن  التركي  فالجانب 
أن  ونعلم  السني،  المنحى  ويتخذ 
النظام اإليراني يمثل المذهب الشيعي 
ولكن  المصالح  على  يتفقون  ولكن   ،
تعارض  فإيران  كامل،  بشكل  ليس 
صراحة أي تدخل تركي في المنطقة، 
حصلت   إذ  التركية  العملية  الن 
رفعت  تل  احتالل  في  تركيا  ونجحت 
المباشر  بالتماس  ستكون   ، ومنبج 
إليران  االستراتيجية   المصلحة  مع 
العملية  يعارض  االيراني  فالنظام   ،
لمنطقتي  تهديد مباشر  العسكرية ألنها 
إرهابين  فوجود   ، والزهراء«  نبل   «
القوات  مع  تماس  مناطق  على 

اإليرانية ال تريدها.
االجتماع  في  الدولية  التوافقات  ولكن 
ستكون،  مدى  إلى  نعلم  ال  القادم 
ال  السابقة  تجاربنا  من  نحن  ولكن 
فال  االجتماع،  هذا  على  كثيرا  نعول 
نعتبرها إال إعالن حرب على الغدارة 
الذاتية، نحن لم تلتزم معنا هذه الدول 
العين  أبيض ورأس  تل  مناطق »  في 
تلتزم  لم  السورية  الدولة  وايضا   ،«
لذلك  عفرين،  عن  بالدفاع  بواجباتها 
نحن سنأخذ احتياطا بشكل كامل إزاء 

تهديد محتمل علينا. أي 
_ كلمة أخيرة توجهها لشعوب مناطق 

شمال وشرق سورية؟
الشعب  مكونات  لكافة  كلمتي  أوجه 
وحماة  وحمص  حلب  في  سورية  في 
نحن  والسويداء،  والحسكة  ودرعا 
لنا كلمة  شعب سوري يجب أن يكون 
المصلحة  ونضع  للسورين  موحدة 
السورية الوطنية أمام أعيننا، المناطق 
لقضمها  التركي  النظام  يسعى  التي 
هي سورية، وطالما نتكلم عن السيادة 
السورية والوطنية فيجب أن ال نتخلى 
عن أي شبر من أراضينا، وال ننسلخ 
أن  يجب  فنحن   ، السوري  هويتنا  من 
نقف في وجه كل التحديات وأن نرفع 
وأن   ، التركي  بالمحتل  وندد  صوتنا 
بها  نفتخر  التي  كرامتنا  على  نحافظ 
فهي  الذاتية  االدارة  مع  بيد  يد  ونقف 
كريمة  حياة  في  تطلعاتنا  وتمثل  تمثلنا 

.

عضو حبزب االحتاد الدميقراطي لـ ’’السوري«: ’’احلركات التحررية ختيف السلطة، 

والسوريون كافة مسؤولون عن احلفاظ على وحدة األرض السورية«

شارك فيها العبون مثلوا املنتخب السوري يف املسابقات اخلارجية.. بطولة مشال شرقي سوريا للقوى البدنية تشهد منافسات قوية

بعد تاريخ حافل باأللقاب.. أفول جنم جنمي كرة 

القدم ’’كرستيانو رونالدو وليونيل ميسي«

رياضة
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اإلمبراطورية  في  الطباعة  ظهور  تأخر 
العثمانية لعدة ألسباب، منها دينية حيث كان 
القرآن  طباعة  عن  يمتنعون  الدين  رجال 
الكريم، ولموقف النّساخ من الطباعة التي 

شكلت خطراً على رزقهم. 

الطباعة  دخول  االعتبارات  هذه  وأخرت 
إلى سورية. 

وفي عام ١7٢7 صدر قرار امبراطوري 
تنص  فتوى  صدور  بعد  الطباعة  باعتماد 
على السماح بطباعة الكتب »نظراً لفائدتها 
دمشق  في  المطابع  فانتشرت  العميمة«، 
أمام  الباب  فتح  مما  وحلب،  وبيروت 

صدور الصحف المطبوعة.

دمشق،  ازدهرت  باشا  إبراهيم  عهد  وفي 
لدولة  عاصمة  يجعلها  أن  حاول  حيث 
حديثة على غرار الدولة التي أسسها والده 
العنصر  في مصر، واعتمد في ذلك على 
السبيل  فمّهد  األتراك،  منافسة  في  العربي 

أمام النهضة الصحفية في سوريا.

السوري رزق هللا حسون  وكان الصحفي 
عربية  صحيفة  أصدر  من  أول  الحلبي 
»مرآة  باسم   ١٨٥٤ عام  استنبول  في 
الصحيفة  هذه  استمرت  وقد  األحوال«، 

أكثر من سنة. 

الصحافة السورية في العهد الفيصلي

بعد انتهاء االحتالل العثماني لسوريا أغلقت 
تركيا وهي  التي كانت تصدرها  الصحف 
»الرأي العام والمشكاة والشرق وسوريا«، 
الصحف، وأصبحت  الرقابة على  وألغيت 
تاريخها  في  مرة  السورية ألول  الصحافة 
تقف إلى جانب الحكومة في موقف واحد 

لمواجهة األطماع الخارجية. 

وقد اهتم األمير فيصل بالصحافة واجتمع 
في أيامه األولى مع رؤساء تحرير الصحف 
بدمشق وطلب منهم توجيه الرأي العام نحو 

تأسيس نظام وطني في سوريا، كما طلب 
الحكام  التي عّطلها  من أصحاب الصحف 

العثمانيون إعادة إصدارها.

دفع  للصحافة عام ١9٢٠،  قانون  وصدر 
إدارة  في  تسجيلها  إلى  الصحف  أصحاب 

المطبوعات.

وتزايدت  بحريتها،  الصحف  وتمتعت 
بمعظمها  وكانت  كبير،  بشكل  أعدادها 
المصلحة  خدمة  إلى  وتهدف  سياسية 

الوطنية على الصعيد السياسي والثقافي. 

وكانت صحيفة »العهد« الصحيفة الرسمية 
باسم  لتنطق  فيصل  الملك  أصدرها  التي 
األسبوع  في  مرتين  تصدر  الحكومة  

بثماني صفحات. 

في  المستقلة  الصحف  عدد  بلغ  حين  في 
الجديدة  منها »سوريا  دمشق ٢٢ صحيفة 
والحياة والمفيد ولسان العرب«، كما صدر 
والتربية  »المجلة  منها  المجالت  من  عدد 

والفالح والقلم«.

وبلغ  صحف،   ١٠ عددها  بلغ  حلب  وفي 
المرحلة  هذه  في  الصادرة  الصحف  عدد 
في كل المناطق السورية 37 صحيفة و١3 

مجلة. 

في العهد الفرنسي

اإلمبراطورية  في  الطباعة  ظهور  تأخر 
العثمانية لعدة ألسباب، منها دينية حيث كان 
القرآن  طباعة  عن  يمتنعون  الدين  رجال 
الكريم، ولموقف النّساخ من الطباعة التي 

شكلت خطراً على رزقهم. 

الطباعة  دخول  االعتبارات  هذه  وأخرت 
إلى سورية. 

وفي عام ١7٢7 صدر قرار امبراطوري 
تنص  فتوى  صدور  بعد  الطباعة  باعتماد 
على السماح بطباعة الكتب »نظراً لفائدتها 
دمشق  في  المطابع  فانتشرت  العميمة«، 

أمام  الباب  فتح  مما  وحلب،  وبيروت 
صدور الصحف المطبوعة.

دمشق،  ازدهرت  باشا  إبراهيم  عهد  وفي 
لدولة  عاصمة  يجعلها  أن  حاول  حيث 
حديثة على غرار الدولة التي أسسها والده 
العنصر  في مصر، واعتمد في ذلك على 
السبيل  فمّهد  األتراك،  منافسة  في  العربي 

أمام النهضة الصحفية في سوريا.

السوري رزق هللا حسون  وكان الصحفي 
عربية  صحيفة  أصدر  من  أول  الحلبي 
»مرآة  باسم   ١٨٥٤ عام  استنبول  في 
الصحيفة  هذه  استمرت  وقد  األحوال«، 

أكثر من سنة. 

الصحف في مرحلة االنتداب الفرنسي

صحف  فيصل  حكم  خالل  تظهر  لم 
معارضة، واعتمدت الصحافة السورية في 

والدعوة  العربي  القومي  البعد  الفترة  تلك 
إلى الوحدة العربية، وأيدت في افتتاحياتها 
ومقررات  والملك  الوطنية  الحكومة 

المؤتمر الوطني السوري.

وسيطرة  فيصل  الملك  حكم  إنهاء  وبعد 
لتعاني  الصحافة  الفرنسي عادت  االنتداب 
مرحلة جديدة من الكبت واالضطهاد فاقت 
حيث  العثمانيين،  يد  على  له  تعرضت  ما 
بدأ الفرنسيون يعطلون كل صحيفة يشمون 

فيها رائحة العروبة. 

وبعد أن احتلت فرنسا سوريا عام ١9٢٠، 
في  دمشق  العاصمة  إلى  جيشها  ودخل 
الحكم  وأنهى  نفسه،  العام  من  تموز  شهر 
برئاسة  االنتداب  مرحلة  بدأت  الوطني، 
الجنرال غورو أول مفوض سام في سوريا، 
واختفت الصحف التي ظهرت خالل العهد 

أخرى  صحف  محلها  وحلت  الفيصلي، 
ذات توجهات مختلفة. 

وعارضت الصحف السورية في تلك الفترة 
وممارساته،  الفرنسي  الحتالل  سياسة 
الصحافة  حرية  تعزيز  إلى  ودعت 
حر  قضاء  وتأسيس  الشخصية  والحريات 
األراضي  وحدة  على  والعمل  ومستقل، 

السورية.

عمل  قيدت  قوانين  عدة  غورو  فأصدر   
ودخلت  التعبير،  حرية  وقمعت  الصحافة 
مع  مباشرة  بمواجهة  االنتداب   سلطات 
الصحف التي دعت إلى االستقالل وإنهاء 
االنتداب، مما أدى إلى إغالق الكثير منها 
ومنع توزيعها واعتقال الصحفيين العاملين 

بها.

إعداد: القسم الثقافي

تأسست أول إذاعة سورية في السابع عشر 
من شهر نيسان عام ١9٤6، وتم افتـتاحها 
يوم الجالء باحتفاالت أقيمت بهذه المناسبة، 

واستمر البث ست ساعات متواصلة.
على  الفترة  هذه  خالل  بثها  واقتصر 
وكانت  فقط،  والقومية  الوطنية  المناسبات 
والبرق  البريد  مديرية  إلى  إدارياً  تابعة 
والهاتف، وكان استديو البث غرفة في دائرة 

البريد.
شهر  أول  في  ثابتة  بث  فترة  أول  وبدأت 
برامج  بثت  حيث  الجالء،  بعد  رمضان 
يومياً  متواصلتين  ساعتين  لمدة  رمضانية 

طيلة الشهر الكريم. 
انتقل   ،١9٤7 عام  شباط  من  الرابع  وفي 
بغداد  شارع  في  مستقل  مبنى  إلى  مقرها 
بدمشق، وهو أول مبنى خاص بها، وبقيت 

تابعة لمؤسسة البرق والبريد إدارياً.
عشرة  اثنتي  اليومية  بثها  ساعات  وبلغت 
ساعة موزعة على فترتين، وكانت نشرات 
األجنبية،  النشرات  عن  تؤخذ  األخبار 

وتترجم إلى العربية ثم تذاع . 
صابر وصبرية

منذ بداياتها، قدمت إذاعة دمشق الكثير من 
األفكار النابعة من هموم الناس بعد تحويلها 
حلقات،  على  تعرض  إذاعية  دراما  إلى 
إخراج  من  وصبرية  صابر  مسلسل  ومنها 

صبا  زوجته  مع  وبطولته  السعدي  تيسير 
المحمودي، وتأليف وليد مارديني.  

بالطرافة  تميزت  اجتماعية  دراما  وهو 
فترة  خالل  انتشرت  الموقف  وكوميدية 
الستينات من القرن الماضي والقت رواجاً 

في الشارع السوري والعربي. 
شعرت  المسلسل،  هذا  حلقات  إحدى  في 
الريفي  قصرها  في  تعيش  مليونير  زوجة 
بكوخ  يعيشان  فقيرين  زوجين  من  بالغيرة 
أوالدهما،  مع  القصر  من  قريب  صغير 
ويقومون كل مساء بالرقص والطرب وتبدو 

السعادة على وجوههم رغم فقرهم.
واشتكت لزوجها تعاستها رغم غناها مقارنة 
باألسرة الفقيرة، فأكد لها أن المال الكثير له 
وكثر  مشاغله  زادت  أمتلكه  ومن  همومه 

خوفه، وقرر أن يثبت لها ذلك.

الفقير إلى قصره وأعطاه  فاستدعي الرجل 
أي مشروع  به  ليقيم  المال  من  كبيراً  مبلغاً 

يريده.
فانهمك صابر وصبريه بالتفكير بالمشاريع، 
وقال  والطرب،  الرقص  صوت  وتوقف 
بعد  صوتهم  تسمعي  لن  لزوجته  المليونير 

اآلن، دخل المال من الباب فهربت السعادة 
من الشباك.

صوت  وزوجته  المليونير  يسمع  أيام  وبعد 
الطبل والزمر مجدداً، ويدخل خادم القصر 
غرفة المليونير ويقول له: عم صابر بعثلك 
المصاري وبيقولك عمرا ماكانت المصاري 
تجيب راحة البال.. الفقر مع السعادي أحسن 

مليون مره من الغنى مع التعاسي.  

ريادة اإلذاعة
تأسست أول إذاعة سورية في السابع عشر 
من شهر نيسان عام ١9٤6، وتم افتـتاحها 
يوم الجالء باحتفاالت أقيمت بهذه المناسبة، 

واستمر البث ست ساعات متواصلة.
على  الفترة  هذه  خالل  بثها  واقتصر 
وكانت  فقط،  والقومية  الوطنية  المناسبات 
والبرق  البريد  مديرية  إلى  إدارياً  تابعة 
والهاتف، وكان استديو البث غرفة في دائرة 

البريد.
شهر  أول  في  ثابتة  بث  فترة  أول  وبدأت 
برامج  بثت  حيث  الجالء،  بعد  رمضان 
يومياً  متواصلتين  ساعتين  لمدة  رمضانية 

طيلة الشهر الكريم. 
انتقل   ،١9٤7 عام  شباط  من  الرابع  وفي 
بغداد  شارع  في  مستقل  مبنى  إلى  مقرها 
بدمشق، وهو أول مبنى خاص بها، وبقيت 

تابعة لمؤسسة البرق والبريد إدارياً.
عشرة  اثنتي  اليومية  بثها  ساعات  وبلغت 
ساعة موزعة على فترتين، وكانت نشرات 
األجنبية،  النشرات  عن  تؤخذ  األخبار 

وتترجم إلى العربية ثم تذاع . 

ريادة في مجال الدراما اإلذاعية
أهمية  دمشق  إذاعة  أدركت  البداية  منذ 
إلى  تهدف  التي  ووظيفتها  اإلذاعية  الدراما 
القيم  وتحفيز  المستمعين،  بذائقة  االرتقاء 
النبيلة في أرواحهم ونشرها في مجتمعاتهم. 
القرن  خمسينيات  في  انطالقتها  ومنذ 
الماضي بدأت بتقديم هذه الدراما، واعتبرت 

من اإلذاعات الرائدة في هذا المجال.
الذي  الركابي  ممتاز  المؤّسسين  من  وبرز 
األعمال  العديد من  في  كتب وأخرج ومثّل 
بالمذيعين  واستعان  والعالمية،  التاريخية 
آنذاك مثل فؤاد شحادة وعادل خياطة ولمياء 
الحقة  مرحلة  وفي  المهندس،  وبدر  شماع 
استعان بخلدون المالح ونجوى صدقي ويارا 

المالح وعدنان حبال.
وصفي  وإخراجاً  كتابة  الخطوة  هذه  وتابع 
من  ممثلين  واستقدما  خلقي،  وأكرم  المالح 
النادي الشرقي للتمثيل والموسيقا، ثم انضم 
إضافة  الحر،  المسرح  فرقة  أعضاء  إليهم 
للعمل  ودمشق  حلب  من  ممثلين  عدة  إلى 
في اإلذاعة، قبل أن يأتي الجيل الالحق مثل 
الحميد ومصطفى  نذير عقيل ومروان عبد 

فهمي البكار ومظهر الحكيم. 
فتحت  التي  التمثيليات  دائرة  إنشاء  تم  ثم 

المجال أمام الكتّاب ورواد الفن والدراما.
الماضي  القرن  من  الستينيات  فترة  وخالل 
أخذت الدراما اإلذاعية دورها بشكل كبير، 
األكثر  وصارت  الفتاً،  حضورها  وأصبح 
بحفالت  أسوة  والمقاهي  البيوت  في  متابعة 
أم كلثوم وغيرها من عمالقة الفن في الوطن 

العربي.

تزامناً مع اإلضراب النسوي العالمي الذي 
المرأة،  بحقوق  تعنى  جمعيات  عنه  أعلنت 
احتجاجاً على الجرائم والتعنيف ضد المرأة، 
محافظة  استفاقت  النساء،  قتل  ولمواجهة 
أثارت  مروعة  جريمة  خبر  على  السويداء 
»مردك«  بلدة  أهالي  واستنكار  استياء 
قتل  على  زوج  أقدم  حيث  المدينة،  شمالي 

زوجته طعناً بسكين حتى الموت. 
بأنها  جيرانها  أحد  وصفها  التي  والضحية 
»من خيرة نساء القرية، مخلصة لجيرانها، 
تحملت أعباء الحياة لخدمة أطفالها«، سيدة 
أربعينية تعمل مدرسة في البلدة التي أجمعت 
على نزاهتها وطيبتها وعالقاتها الحسنه مع 

الجميع.
في حين أجمعت روايات الجيران على أن 
مشاكل  من  ويعاني  متوازن،  غير  الزوج 
نفسية حادّة. وقد تكون هذه المشاكل السبب 
التي  البشعة  الجريمة  بهذه  لقيامه  المباشر 

صدمت جميع أهالي البلدة ومعارف العائلة.
وأثارت الجريمة الرأي العام في المحافظة، 
وسائل  على  التعليقات  مئات  وطالبت 
العقوبات  أشد  بإنزال  االجتماعي  التواصل 
للقتل تحت  تبرير  القاتل، ورفض أي  بحق 

أي مسمى أو ظرف. 
جرائم بذرائع متنوعة

الجرائم ضد النساء ليست جديدة بالمحافظة، 
حيث لقيت امرأة من عشائر السويداء حتفها 
يد زوجها،  نار على  إثر تعرضها إلطالق 

في الشهر الرابع من العام الماضي.
على  النار  أطلق  قد  القاتل  الزوج  وكان 
عاماً،  أربعين  العمر  من  تبلغ  التي  زوجته 
داخل منزله ألسباب غير معروفة، واستنكر 
عليه  بالقبض  وساهموا  الجريمة  أقاربه 
الكائن  منزله  المدينة  شرطة  طوقت  عندما 
وحاول  بالمدينة،  المدني  السجن  قرب 
المقاومة وبادر بإطالق النار على عناصر 

عليه  القبض  من  تمكنوا  أنهم  إال  الشرطة، 
بمساندة أفراد من عشيرته.

كما تعرضت ست نساء من المحافظة للقتل 
متفرقة،  حوادث  في  الماضي  العام  خالل 
امرأة  مقتل  آخرها  كان  متنوعة  وألسباب 
وخالها،  والدتها  يد  على  مروعة  بطريقة 
حيث أثبت الفحص الطبي أن وفاتها ناجمة 
عن ضربات شديدة على الرأس بآالت حادة.

ولدى التحقيق مع الموقوفين اعترفا بارتكاب 
الجريمة، وزعما أنها تمت بدافع الشرف.

ال شرف في الجريمة
بعد وقوع الجريمة قام نشطاء من المجتمع 
المدني بوقفة احتجاجية صامتة أمام القصر 
بالجريمة،  تنديداً  السويداء  بمدينة  العدلي 
بعد  النساء  من  تسعة  مقتل  على  واحتجاجاً 
غسل  بحجة  للعقوبة  المخفف  العذر  إلغاء 

العار. 
وانتشرت على مواقع التواصل االجتماعي 

عشرات الدعوات التي حملت شعارات مثل 
»ال شرف في الجريمة« و«دمك برقبتنا« 

أقصى  بإنزال  الدعوات  هذه  وطالبت 
الجناة مهما كانت دوافعهم،  العقوبات بحق 
عنهم،  والعائلي  االجتماعي  الغطاء  ورفع 
الدم  في  الغرق  من  المجتمع  لحماية 

والهمجية.
وسائل  على  ترددت  التي  األقوال  ومن 
والسمو،  العلو  هو  »الشرف  التواصل 
ال  االنحطاط،  وجوه  من  وجه  والجريمة 
يمكن أن يقترن الشرف بالجريمة، ومن حق 

الضحية أن نطالب بدمها«.
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شذرات من تاريخ اإلذاعة السورية

 الرأي العام فيها
ّ
حمافظة السويداء..جرمية تهز

جرت العادة السورية في كل المحافظات دون 
أي استثناء أن يكون هناك وقت في السنة )في 
المؤن،  أي  )المونة(  وقت  له  يُقال  الصيف( 
أنواع  كل  يشمل  طعامهم  وألن  فالسوريون 
الخضار التي قد ال تتوفر في الشتاء، وجدوا 
أنه من الواجب أن يحتفظوا أنواعاً من الطعام 
ذخيرة  لتكون  والطرق،  األشكال  بمختلف 
المواد  وقلة  الشتاء  أيام  في  بها  يستعينون 

الغذائية.
يحفظها  التي  الطعام  أنواع  كل  هي  المونة 
الطبيعية  الموسمية  أوقاتها  في  السوريون 
كلمة  وتشمل  الشتاء،  في  وجودها  لضمان 
والمخلالت  والبقوليات  الخضروات  المونة 
والسكر  والنباتات  والحبوب  والمربيات 
والزهور واألعشاب، وكثيراً ما تُغطي المونة 
حاجة أهل البيت لسنة واكثر، ويتم تخزين كل 
يُسّمى  الذي  المكان  ما يمكن تخزينه في ذلك 

“بيت المونة”.
وعلى سطح منزلها في ريف حمص الشرقي، 
على  القماش  من  كبيرةً  قطعةً  ربيع  أم  تمد 
المؤن،  صناعة  في  للبدء  تحضيًرا  األرض 
وتضع عليها ما تريد تجفيفه من مواد للمؤونة 

هذه  أن  الخمسينية  المرأة  وترى  الشتوية، 
الطريقة هي األكثر صحية من تخزين المواد 
في الثالجة، وحتى هذه الطريقة لم تعد متوفرة 

بسبب قلة الكهرباء.
تُعدّ  المواد  تجفيف  طريقة  أن  من  وبالرغم 
قديمةً، اليوم عادت هذه الطريقة مّرةً أخرى مع 
بدء الحرب السورية، وازداد االعتماد عليها 
أكثر، خاصةً خالل السنوات القليلة الماضية، 
وتحولت  الكهربائي،  التقنين  ساعات  بسبب 
تأخذ  ألدوات  الكهربائية  األجهزة  من  الكثير 

حيز مكانب في المنازل دون االستفادة منها.
حمص  ريف  في  وخاصة  النساء  تعلّمت 

محلياً  يعرف  ما  أو  المؤونة،  تجفيف  طريقة 
وجداتهن،  والداتهن  من  »التيبيس«،  باسم 
وبالرغم من أن الكهرباء في ذلك الوقت كانت 
الوضع  يومياً، ولكن حالياً  متوفرةً ٢٤ ساعةً 
نصف  تأتي  فالكهرباء  كبير،  بشكل  اختلف 
دفع  ما  مقابل ست ساعات قطع، وهو  ساعة 
إلى  المدينة  ريف  في  السيدات  من  بكثيرات 

االعتماد على تجفيف المواد.
تقنين  في  ثابتاً  برنامجاً  الحكومة  تعتمد  وال 
أكثر  تقّل  التغذية  ساعات  ولكن  الكهرباء، 
وتحتاج  والشتاء،  الصيف  فصلي  خالل 
المؤونة إلى التبريد ضمن الثالجات بكهرباء 
متواصلة حتى ال تتلف، ولكن برنامج التقنين 
الجائر، جعل خيار التجفيف هو الحل المناسب 

عوضاً عن تفريزها في الثالجات.
السورية  المرأة  زالت  وما  كانت  ولطالما 
ربة منزٍل ممتازة، ويشهد لها بذلك كل أفراد 
فال  األخريات،  البلدان  نساء  وحتى  عائالتها 
يوجد شيء ال تستطيع هذه المرأة أن تقوم به، 
حين  الواجبات  بكل  القيام  على  قادرة  وهي 
يتعلق الموضوع بالزوج أو األطفال أو البيت 

وتكون واجباتها على أتم وجه.
التي تحفل بكل  السورية  المائدة  كانت  ودائماً 
تضاهيها  ال  مائدة  والطيبات،  الطعام  أنواع 
شيء  يخطر  أن  يُمكن  وال  الشعوب،  موائد 

على بالك من خضار السنة إال وستجده في كل 
أوقات السنة التي ال يوجد فيها، لسبب بسيط، 
أن السوريين يتبعون نظام المونة، ويدّخرون 
طعاماً للشتاء لتبقى موائدهم عامرة باألطايب.
وتُقسم المونة في ريف حمص إلى أنواع عدة، 
كاأللبان  والمالحة،  الحامضة  المونة  أهمها: 
والمونة  أنواعها،  على  والمخلالت  واألجبان 
)تين،  أنواعها  بمختلف  كالمربيات  الحلوة 
وكرز(،  مشمش،  خوخ،  تفاح،  قرع،  عنب، 
الملوخية،  الباذنجان،  مثل  المجففة  والخضار 

القرع، البامية، والبندورة.
وكان للمونة السورية طعم خاص، لكن الحرب 
المشتعلة لم تبِق ألي شيء نكهةً، بعد أن اندثر 
بسبب  السورية  والتقاليد  العادات  من  الكثير 
الهجرة والنزوح والفقر الذي بات يخيم على 
االقتصادي  الوضع  تدهور  ومع  السوريين، 

للسوريين في الصيف الحالي.
وخفّض أهالي ريف حمص من كميات المونة 
التي يضعونها في البرادات، ألن هذا التدبير 
ال ينجح مع انقطاع التيار الكهربائي لساعات 
األهالي،  مونة  تلف  إلى  يؤدي  ما  طويلة، 
حسبانهم،  في  تكن  لم  ماليةً  خسائر  ويسبب 
وكان الحل البديل استغالل الشمس واالستعانة 
بطرق األجداد في الحفاظ على ما يسد رمقهم 

في أيام البرد.

تعتبر قضية زواج القاصرات ليست جديدة في 
وبشكل  باطراد  وازدادت  نمت  لكنها  سوريا، 
السبب  وغالبا  الحرب،  سنوات  خالل  كبير 
باألعراف  مرتبط  الظاهرة  لهذه  الرئيسي 
المنغلقة  المجتمعات  في  السائدة  المجتمعية 
بعباءة  والمأخوذة  والمتحجرة  نفسها  على 
األحوال  لتردي  فضال  والتقاليد،  العادات 

المعيشية أحيانا.
وفي مدينة كمدينة حماة وسط سوريا، تتنامى 
آباء  يزّوج  حيث  فيها،  كبير  بشكل  الظاهرة 
بناتهم في سن الثانية عشر من عمرها، ويعتبر 
أهالي مدينة حماة من الملتزمين والمحافظين 
متشددة  وتقاليد  عادات  المدينة  وتحكم  دينيًا 

نوًعا ما.
بشكل  بحماة  القاصرات  زواج  نسبة  وترتفع 
بعضها  القاسية  الظروف  نتيجة  للقلق،  يدعو 
وأخرى نتيجة العادات والتقاليد، وغالبًا يكون 
الزواج رغًما عن الفتيات »باإلكراه«، وغالبًا 

يتم تزويج الفتيات برجال يكبرونهن سنًا.
ويتم تزويج الفتيات في سن مبكر، وقالت فتاة 
أن أهلها زوجوها بعمر الـ ١٢ سنة مع بداية 

فكانت  مرة،  من  أكثر  وأجهضت  الحرب، 
اليوم  هي  سرطانية.  بكتل  إصابتها  النتيجة 
على  ونادمة  ولدين،  لديها  سنة   ٢٤ الـ  بعمر 
الزواج، لكن األمر لم يكن بيديها كانت حينها 
لقمة  من  يتخلص  أن  والدي  أراد  فقد  طفلة، 
عيشي فقام بتزويجي من رجل يكبرني بسبع 

سنوات.

أما سميرة سليمان والتي تزوجت في الخامسة 
حياتها  إتمام  تستطيع  لم  عمرها،  من  عشر 
كان  لرجل  والدها  زوجها  الفتاة  زوجها،  مع 
العودة  الفتاة  استطاعت  أوالد،  ولديه  متزوج 
من  عام  بعد  والدها  قرار  ومقاومة  لصوابها 

زواجها فقط، وهي اآلن تتابع تعليمها.
مختصة  وهي  عمار  إلهام  تشرح  جهتها  من 
للزواج  الصحية  اآلثار  ونفسية  اجتماعية 
إن  وتقول  القاصرات،  حياة  على  المبكر 
من  المشافي، خاصة  إلى  تأتي  التي  الحاالت 
عقب  جماعي  تمزق  حاالت  هي  األرياف، 
الليلة األولى من الزواج لفتيات بأعمار تحت 

سن الـ ١٨ سنة. 

إضافة إلى األذيات األخرى نتيجة هذا النوع 
من الزواج، والذي يؤثر على المثانة ويسبب 
كله  وذلك  أخرى،  وأعراض  البولي  السلس 
يسبب خطرا على صحة هذه الفتيات القّصر 

مستقبال.
حاالت  تكون  األعراض  أكثر  أن  وتضيف 

والتي  الضغوط،  تلك  نتيجة  جسيم،  اكتئاب 
تسبب للفتاة حالة قلق معمم حيث تتوقع دائما 
وقوع كارثة مع مرافقة ذلك بصدمات نفسية 
معها،  تمارس  التي  العنف  حاالت  جراء 
وتأتينا أحيانا حاالت تسمى بالنكوص لسيدات 
تجاوزنا عمر الـ 33 سنة بعد زواجهن بعمر 
الـ ١3 سنة، تريد أن تعيد مراهقتها وترفض 

الواقع وتقيم عالقات غير شرعية«.

قانون  تعديالت  فإن  القانونية  الناخية  من  أما 

األحوال الشخصية لعام ٢٠١9 وبحسب المادة 
الفتى  في  الزواج  أهلية  “تكمل  تقول:   ١6
في  العمر،  من  عشرة  الثامنة  ببلوغ  والفتاة 
حين أن المادة ١٨ تقول “إذا ادعى المراهق 
أو المراهقة البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة، 
له  تبين  إذا  القاضي  به  يأذن  الزواج  وطلبا 
صدق دعواهما واحتمال جسميهما ومعرفتهما 

بالحقوق الزوجية.
القانون،  أوردها  التي  للعقوبات  بالنسبة  أما 
فإن قانون العقوبات وتعديالته في المادة ٥69 
ومن  أشهر  لستة  شهر  من  بالحبس  »يعاقب 
خمسين إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يعقد 
المختصة  المحكمة  خارج  بكر  قاصر  زواج 
من دون موافقة من له الوالية على القاصر«.

ويعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين ألفا إلى 
خمسين ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج 
عقد  تم  إذا  المختصة  المحكمة  خارج  قاصر 

الزواج بموافقة الولي. 

هناك ٢٤7  كان  ولتاريخه  الحالي  العام  وفي 
وزارة  بيانات  وبحسب  قاصر.  زواج  حالة 
من  ارتفع  القاصرات  زواج  نسبة  فإن  العدل 
عام  بالمئة   ١٤ حتى   ٢٠١١ عام  بالمئة   7

.٢٠١٨

بسبب التقنني.. نساء ريف محص حييني 

جتفيف املونة بعد اندثاره لسنوات

ارتفاع خميف لظاهرة زواج القاصرات حبماة
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الحسين  خالد  حلب/ 

األحياء  من  األشرفية  حي  يعتبر 
حلب  عن  تفصلها  حلب  في  الحديثة 
الوصول  يكن  ولم  وعرة،  تالل 
الطرق  من  ممكناً  الجبل  هذا  إلى 
في  الناس  كان  إذ  اليوم،  المعروفة 
بستان  طريق  يسلكون  الماضي 
الشيخ طه إلى وادي الشيخ مقصود.

تلك  مقصود  الشيخ  بوادي  ويقصد 
األشرفية  بين  الضيقة  المنطقة 
اليوم  وهي  غربي،  مقصود  والشيخ 

مسيحية. مقابر 

الشيخ  يسمى  الذي  الجبل  وأما 
جبل  يدعى  باألصل  فهو  مقصود 
تدعى  المقابر  منطقة  بينما  السيدة، 
عذراء  غابة  وهي  مقصود  الشيخ 
كثيفة من  أشجار  تحتوي على  كانت 
والعفص  الحرجي  والصنوبر  الكينا 
العزيزية  مقابر  نقل  وتم  الشرقي، 
القرن  من  الخمسينات  منتصف  إليها 

العشرين.

الشيخ  وادي  في  دفن  من  أول  و 
في  الفرنسيين  قتلى  كان  مقصود 
قرب  الدردنيل  مضيق  معركة 
نقل  حيث   ،١9١٨ عام  اسطنبول 
تمليح  بعد  قتاله  الفرنسي  الجيش 
بعيداً  آمن  مكان  أقرب  إلى  الجثث 
منطقة  واختاروا  األتراك،  عن 
)أمام  حلب  عن  بعيدة  معزولة 
القتلى  فدفنوا  الحالي(  العوارض 

على سفح جبل السيدة .

دفن  الثانية  العالمية  الحرب  خالل 
على  الطيارين  من  قتالهم  األلمان 
بعد ١٠٠٠ متر في المقبرة األلمانية.

في الخمسينات نقلت مقابر العزيزية 
الالتين  بكنيسة  تحيط  كانت  التي 
وتحول  مقصود،  الشيخ  وادي  إلى 
تلك  ومازالت  مقابر،  إلى  المكان 
بقايا  من  الظالل  وارفة  المنطقة 
المنطقة  تلك  ان  كما  القديمة،  الغابة 
تعتبر خزانات للمياه ،وكانت تجري 
أن  ،إال  جفت  لكنها  الينابيع  بها 
المياه للجوفية كثيرة في ذلك الوادي 
مقصود  الشيخ  جبلي  يعتبر  ،إذ 
المياه  خزانات  أكبر  من  واألشرفية 

. الطبيعية 

ونوادي  مسابح  لذلك وجدت  ونتيجة 
المنطقة. تلك  في 

الحرب  قبل  األخيرة  الفترة  وفي 
األعراس  صاالت  من  الكثير  بنيت 

المنطقة. تلك  في 

قرب  الجبل  سفح  سكن  من  وأول 
النازحين من ماردين)  المقابر كانوا 
من  قليل  عدد  وهم   ) الماردل 
العائالت سكنت هناك في العشرينات 
بعض  ،تبعهم  العشرين  القرن  من 

السريان من طور عابدين .

اورفة  من  السريان  بقية  وسكن 
عام  األشرفية  جبل  سفح  والريحانية 
١9٢٤ وذلك بعد معاهدة لوزان التي 
إلى  قراهم   من  تهجيرهم  ضمنت 
المنطقة  وسميت   ، الحالية   سوريا 

باسمهم ) حي السريان (.

في الستينات ساءت أحوال األرياف 
حلب  مدينة  إلى  الناس  ،فهاجر 
من  حصتها  لها  منطقة  كل  ،وكانت 

هذه الهجرة .

الى  الهجرة  إلى  وتوجه كرد عفرين 
ومعروف  غربي  مقصود  الشيخ 
مقصود  الشيخ  في  أقل  ،وبنسبة 
مع  السكن  تقاسموا  ،حيث  شرقي 
حلب  ريف  ومن  األدالبة  الموظفين 
من  قليل  عدد  مع  وكذلك  الغربي 
في  وذكرناهم   سبق  الذين  الماردل 

. البنايات  منطقة 

باكير  بستان  في  الكرد  سكن  كما 
(وهو  المعلمين  دار  أمام   ( باشا 
بعد  ،وذلك  الكرد  باشاوات  من 
إليواء  البستان  من  بجزء  تبرعه 
ذلك  في   األرمن  األرمن،فبنى 
الطراز  على  احواشاً  الشارع 
وهي  والطين  الخشب  من  األرمني 
،ولم  حلب  في  معتمدة  غير  طريقة 
بعد  طويال  االحواش  تلك  تصمد 
وهم  األرمن  من  األول  الجيل  موت 
الجيل الذي يجيد صيانة هذه البيوت 
الثمانيات   من  ابتداء  هدمت  ،لذلك 
صف  على  بنايات  مكانها  قامت  و 
مع  الكرد  ،وتشارك  العروبة  نادي 
،وهنا  باشا  باكير  بستان  األرمن 
يجب ان ننوه ان الكردي ليس الجئاً 
بل هو مواطن اصيل جاء  أو نازحاً 
من الريف بحثا عن فرص عمل في 
الكثير  ان  ننسى  اال  ،ويجب  المدينة 
داخل  األصلية  حلب  عائالت  من 

،وأن  كردية  أصول  من  هم  السور 
وقلعتها  به  نعتز  الذي  حلب  سور 
الكردي  غازي  الظاهر  بناء  من  هم 

االصل .

عام  الحديدية  السكة  انتهاء  بعد 
بجسر  األشرفية  ,ربطت   ١9٠٤
الشيخ طه ألول مرة مع حلب ،وبدأ 
السكن فيها على نطاق ضيق ،وكان 
باألشرفي  فيها  يسكن  من  يسمى 

. نسبة لألشرفية 

الشمالي  الدائري  طريق  فتح  وعند 
األشرفية  انتعشت  الستينات   نهاية 
،وسكن  العمراني  الزحف  ،وبدأ 
حي  وأقاموا  سفحها  السريان 
أرقى  من  ،وهو  الجديدة  السريان  

أحياء حلب .

ومع إنشاء نفق محطة بغداد تم ربط 
المدينة  بمركز  والسريان  األشرفية 
الزهور بطريقة تشابه  ،وبني شارع 
بنايات حي السبيل مع انعدام الحديقة 

.

عن  السبيل  بحي  األشرفية  ارتبطت 
وتفصل  المارة  قليل  خلفي  طريق 

السبيل . الحيين حديقة مساكن  بين 

في  الشبابي  السكن  مشروع  ومع 
ألهمية  التجار  تنبه  الرمي  حقل 
األشرفية  أن  ،وعلموا  األشرفية 
،ففتح  هاماً  تجارياً  مركزاً  ستكون 
الدوار  على  ألبسة  محالت  التجار 
نوعياتها  ،وكانت  والثاني  األول 
الجودة  حيث  من  األفضل  هي  من 
إلى  األشرفية  ،وتحولت  والسعر 
مايشبه شارع القوتلي في الستينات .

تقرير/لطفي توفيق
على  السيطرة  من  سنوات  ثماني  بعد 
المشهد السياسي في مصر، أطلق الرئيس 
دعوة  الماضي  نيسان  في شهر  المصري 
إلى إجراء حوار وطني شامل تحت مظلة 

»وطن يتسع الجميع«. 
اجتمع  الذي  الحوار  إن  السيسي  وقال 
مجلس أمنائه ألول مرة، ويتوقع أن يجتمع 
سيضم  األضحى،  عيد  بعد  كافة  أطرافه 
مفكرين وسياسيين باستثناء فصيل واحد، 
اإلخوان  جماعة  إلى  واضحة  إشارة  في 

المسلمين. 
الذكرى  مرور  بعد  الدعوة  هذه  وجاءت 
التاسعة ألحداث الثالثين من حزيران عام 
المصريين  ٢٠١3، عندما تظاهر ماليين 
اإلخوان  جماعة  حكم  بإنهاء  مطالبين 
الثالث شهر  المسلمين، مما أدى إلى بيان 
وقرر  الدستور،  عمل  عّطل  الذي  تموز 
إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أسفرت عن 

تولي عبد الفتاح السيسي السلطة رسمياً. 
هذا  وأهمية  دوافع  حول  اآلراء  وتباينت 
الحوار، حيث يراه البعض »إجراء شكلياً« 

لن يحقق شيئاً على أرض الواقع.
ذهبية  »فرصة  آخرون  يعتبره  حين  في 
المطالب«،  وعرض  العام  المجال  لفتح 
األحزاب  تتمكن  أن  أهمية  إلى  ويشيرون 
حول  والتشاور  االجتماع  من  السياسية 

شؤون البالد.
بدايات الحوار الوطني

مجلس  باجتماع  الحوار  أعمال  بدأت 

األمناء الذي ضم شخصيات من توجهات 
تسيير  بهدف  مختلفة  وفكرية  سياسية 

جلسات الحوار. 
وعقد جميع أعضاء مجلس األمناء المكون 
شعار  تحت  اجتماعهم  شخصاً،   ١9 من 
الجديدة..  الجمهورية  نحو  »الطريق 
نقيب  بحضور  مشتركة«،  مساحات 

الصحفيين المنسق العام للحوار الوطني 
ستكون  المجلس  جلسات  أن  أعلن  الذي 
األطياف  لجميع  ممثلين  وستضم  علنية، 
السياسية والنقابية واالجتماعية، وأنه »لن 
يتم إقصاء أي رأي أو فصيل باستثناء من 
منه  إشارة  في  بالدماء«،  أيديهم  تلوثت 

لجماعة اإلخوان المسلمين أيضاً. 
قال  لالجتماع،  االفتتاحية  الجلسة  وفي 
»تم  الوطني  للحوار  الفنية  األمانة  رئيس 
من  شخصية  لخمسمئة  الدعوة  توجيه 
جلسات  في  للمشاركة  التوجهات  مختلف 

المؤتمر«.
وأكد أن األمانة تلقت ما يقرب من مئة ألف 
استمارة تسجيل ومشاركة، وأشار إلى أن 
السياسية  المحاور  على  ستركز  الجلسات 

واالقتصادية واالجتماعية. 
وبالتزامن مع هذه الجلسة، أعلنت الحركة 
أحزاب  تمثل  التي  الديمقراطية  المدنية 
أمانة  تشكيل  أن  مصر  في  المعارضة 
عليه  اتفق  ما  استوفى  قد  الوطني  الحوار 
إلى حد كبير، و«حقق توازناً مطلوباً بين 

ممثلي الحكومة والمعارضة«.  
تشكيك بهدف الحوار 

المصري  للشأن  المتابعين  شكك كثير من 
بعد  الوطني  الحوار  وأهداف  بجدوى 
وقوى  المسلمين  اإلخوان  جماعة  استبعاد 

سياسية أخرى. 
توقيت  إلى  تقارير صحفية  عدة  وأشارت 
األمريكي  الرئيس  بين  اللقاء  مع  الحوار 
الرياض، واعتبرته  العرب في  والزعماء 
األمريكية  اإلدارة  رضا  »لكسب  محاولة 

الحالية«.
اجتماعات  مع  توقيته  تزامن  إلى  إضافة 
حيث  القاهرة،  في  الدولي  النقد  صندوق 
هذه  في  العامة   الحريات  ملف  سيطرح 

االجتماعات. 
اختالف  الصحفية على  التقارير  وركزت 
المصرية  السلطة  أجهزة  تقديرات  في 
لجدوى الحوار »بين جهاز يراه مفيداً في 
إلهاء الشعب ومخادعة الرأي العام العالمي 
المتحدة بصفة خاصة، وجهاز  والواليات 
آخر يرى خطورة في إفساح المجال أمام 
مهما  العامة،  الحياة  إلى  السياسة  عودة 

كانت مستويات هذه العودة وميادينها«.
ويرى متابعون للشأن المصري أن السلطة 
خالل  من  تسعى  لها  الموالية  واألحزاب 
االحتجاج  مظاهر  من  الحد  إلى  الحوار 
المعيشية،  األوضاع  تردي  على  الشعبي 
وتجميل صورة النظام الخارجية من خالل 
سياسي  انفتاح  على  مقبل  بأنه  اإليحاء 

شامل. 
تباين مواقف المعارضة

النظام  معارضة  مصرية  أحزاب  اتهمت 

باإلصرار على تحويل الحوار إلى كرنفال 
دون  الخارج  أمام  وجهه  يبيّض  تجميلي 
إجراء إي تعديالت جوهرية أو تقدّم حقيقي 
في الملفات المهمة التي تؤرق المصريين، 
الذين  الرأي  سجناء  ملف  رأسها  وعلى 
قضوا سنوات عديدة في السجون من دون 

محاكمة.
على  محسوبة  أطراف  أن  إلى  وأشارت 
للحوار  الدعوة  مع  تجاوبت  المعارضة 
النظام  رفض  بينما  النوايا،  حسن  إلبداء 
ملف  حول  قطعها  التي  بوعوده  الوفاء 
إطالق  يتم  بأن  وعد  حيث  الرأي  سجناء 
سراح عدد كبير من النشطاء السياسيين مع 

انطالق للحوار، وهو ما لم يحدث، حيث 
تم اإلفراج عن عدد صغير من الموطنين 

الذين شاركوا باالحتجاجات.
المعارضة  فعل  رد  جاء  ذلك  ومع 
بين  للحوار متبايناً  الدعوة  المصرية على 
على  خطوة  واعتبره  بالحوار  رحب  من 
مصر،  في  الديمقراطي  التحول  طريق 
وبين من رأى أن الحوار لن يكون حقيقياً 
المعارضة  أطياف  جميع  بمشاركة  إال 
على  القبض  حمالت  ووقف  السياسية، 
والحريات  الحقوق  واحترام  المعارضين 
العامة الواردة في الدستور وفي المعاهدات 

الدولية ذات الصلة.

الصالح تقرير/محمد 
دعا  المنطقة  إلى  زيارته  مستهل  في 
للعودة  إيران  األميركي  الرئيس 
الخيار  إن  وقال  النووي،  لالتفاق 
سيبقى  مواجهتها  في  العسكري 
حاضراً، لكنه سيكون الخيار األخير.
الثوري  الحرس  يزيل  لن  أنه  وأكد 
لو  حتى  اإلرهاب  قائمة  من  اإليراني 
كلف ذلك عدم التوصل إلى اتفاق مع 

إيران. 
الواليات  أن  على  بايدن  وشدد 
األوسط  الشرق  إلى  ستعود  المتحدة 
الصين  أعاد  تركته  الذي  الفراغ  ألن 

المنطقة. إلى  وروسيا 
زيارة  على  لها  فعل  رد  أول  وفي 
روسيا  حذرت  للمنطقة،  بايدن 
مع  عالقاتها  على  انعكاساتها  من 
باسم  المتحدث  وقال  السعودية، 
عالقاتنا  بشدة  »نثمن  الكرملين 
ونأمل  الرياض،  مع  وتعامالتنا 
العالقات  بناء  ه  يوجَّ أاّل  بالتأكيد 
وعواصم  الرياض  بين  وتطويرها 

عالمية أخرى بأي شكل ضدنا«.
بالده  إن  اإليراني  الرئيس  قال  كما 
المنطقة،  في  تحرك  أي  تغفل عن  لن 
وأكد أنها أبلغت واشنطن مراراً بأنها 
سترد بحزم على أي تحرك يستهدفها. 

الفلسطينيين ودعم  القدس  إعالن 
جاء في نص »إعالن القدس للشراكة 
المتحدة  الواليات  بين  االستراتيجية 

وإسرائيل« الذي وقعه بايدن ورئيس 
لبيد  يائير  اإلسرائيلية  الحكومة 
ال  أن جزءاً  تؤكد  المتحدة  »الواليات 
يتجزأ من هذا التعهد هو االلتزام بعدم 
السماح إليران مطلقاً بامتالك السالح 
الستخدام  »مستعدة  وبأنها  النووي، 
لضمان  الوطنية  قوتها  عناصر  جميع 

النتيجة«. هذه 
اإلعالن  نص  األبيض  البيت  ونشر 

المتحدة  »الواليات  فيه  جاء  الذي 
الروابط غير  تؤكدان على  وإسرائيل 
وااللتزام  بلدينا،  بين  للكسر  القابلة 
بأمن  المتحدة  للواليات  الدائم 

إسرائيل«.

بايدن  أكد  الفلسطيني،  الصعيد  وعلى 
مع  مشترك  صحفي  مؤتمر  خالل 
بالده  أن  الفلسطينية  السلطة  رئيس 
بذلك  التزامه  وأن  الدولتين  تدعم حل 

يتغير. لم 
تفاصيل  عن  األبيض  البيت  وكشف 
أعلن  التي  األميركية  المساعدات 
الضفة  إلى  زيارته  بايدن خالل  عنها 

الغربية. 

تعزيز  المساعدات  هذه  وتشمل 
الصحية  الرعاية  قطاعات 
شبكة  ودعم  والتكنولوجيا، 
النمو  وتعزيز  االتصاالت، 
الحيوية  الخدمات  االقتصادي، وتقديم 
إلى  إضافة  الفلسطينيين،  لالجئين 

السالم. لدعم عملية  الحوار  تعزيز 
قمة جدة

أعمالها  انطلقت  التي  جدة  قمة  في 
وقادة  األميركي  الرئيس  بحضور 
إلى  باإلضافة  خليجية  دول  ست 
ولي  عبّر  واألردن،  والعراق  مصر 
سلمان عن  بن  محمد  السعودي  العهد 
لعهد جديد  القمة  تؤسس هذه  في  أمله 
المشاركة  الدول  بين  التعاون  من 
إلى  إيران  ودعا  المتحدة،  والواليات 
عدم التدخل في شؤون دول المنطقة.

أن  األميركي  الرئيس  أكد  بينما 
ولن  المنطقة  عن  تبتعد  لن  واشنطن 
روسيا  أو  الصين  تملؤه  فراغاً  تترك 
لطهران  تسمح  ولن  إيران،  أو 

بالحصول على سالح نووي.
الجوية  الدفاعات  بتعزيز  وتعهد 
التهديدات  لمواجهة  المبكر  واإلنذار 

المنطقة. في  الجوية 
ورحب بدور الدول اإلقليمية في دعم 
هدنة اليمن ولفت إلى أن بالده ستعمل 
ستعمل  كما  األزمة،  هذه  حل  على 
موحد،  أوسط  شرق  تحقيق  على 
لن  المتحدة  الواليات  أن  على  وشدد 
بالتضييق  الخارجية  للقوى  تسمح 

المنطقة. في  المائية  المضائق  على 
بيان جدة

أصدرت الواليات المتحدة والسعودية 
القمة،  هامش  على  مشتركاً  بياناً 
مصالحهما  تعزيز  على  فيه  أكدتا 
المشتركة، والعمل بشكل مشترك من 
واألمن  السالم  من  مزيد  تحقيق  أجل 
مزدهر  أوسط  شرق  إلى  يفضي  بما 

ومستقر.  
وتعزيز  توسيع  على  البيان  وأكد 

المجاالت  جميع  في  الثنائي  التعاون 
السنوي  االستراتيجي  الحوار  قبل 
في  بالسعودية  بينهما  سيعقد  الذي 

وقت الحق من هذا العام. 
ردع  ضرورة  على  الجانبان  وشدد 
الشؤون  في  اإليرانية  التدخالت 
الداخلية للدول، ودعمها لإلرهاب من 
التابعة  المسلحة  المجموعات  خالل 
محاوالتها  بوجه  والوقوف  لها، 
المنطقة،  واستقرار  أمن  زعزعة 
وأكدا على أهمية منعها من الحصول 

على سالح نووي.
حرية  على  بالحفاظ  الجانبان  والتزم 
حركة التجارة عبر الممرات البحرية 
باب  وخاصة  االستراتيجية،  الدولية 

المندب ومضيق هرمز. 
وقع  السعودية،  األنباء  وكالة  وحسب 
مسؤولون أميركيون وسعوديون على 
١٨ اتفاقية ومذكرة تعاون بين البلدين 
واالستثمار  الطاقة  مجاالت  في 

والصحة. والفضاء  واالتصاالت 
من  قلقها  تخفي  ال  طهران  أن  يذكر 
خاصة  المنطقة،  في  بايدن  تحركات 
الجوية  الدفاعات  بدمج  يتعلق  فيما 

اإلسرائيلية مع دول عربية. 
أن بالده  اإليراني من  الرئيس  وحذر 
يستهدفها،  تحرك  أي  على  سترد 
في  واشنطن  مساعي  أن  إلى  وأشار 

لن تحقق األمن إلسرائيل. المنطقة 
الخارجية  باسم  المتحدث  ودعا 
إلى  المتحدة  الواليات  اإليرانية 
تحالف  تشكيل  مساعي  عن  التوقف 
الدول  أن  وأكد  المنطقة،  في  إقليمي 
مسؤولية  تتحمل  إلسرائيل  الداعمة 

أي إجراء إسرائيلي ضد بالده.

من عبق األصالة احللبية.. حي األشرفية أقدم أحياء حلب، مباذا يشتهر؟
5 أقليمي ودولي ثقافة وأدب12

احلوار الوطني يف مصر..بني املتشككني واملؤيدين

زيارة بايدن إىل املنطقة.. هل تعيد الدور األمريكي إىل الشرق األوسط

إعداد/ الباحث محمد عزو

باللفظ  عنه  يُعبر  النهضة  عصر 
وفي   )Renaissance( الالتيني 
 )Rinascimento( اإليطالية  اللغة 
مفهومة  »رينازانس«  وعبارة 
المساهمة  وهذه  أفقي،  بشكل  جيداً 
مختصر  بشكل  تدور  المتواصعة 
الفنون  في  األسلوب  تكون  حول 
من  كل  عهد  في  ذروته  بلغ  الذي 
و«ميكيل  دافنشي«  »ليوناردو 
شك  ال  ومما   ، و«رافائيل«  أنجلو« 
بداياتها  النهضة  عصر  فترة  أن  فيه 
كانت في »إيطاليا« التي كانت أسبق 
عشر  الخامس  القرن   ( غيرها،  من 
ألى  يقودنا  الدقيق  والبحث  ميالدي(، 
عهد الفنان *جيوتو« ) أو جوتو هو 
إيطاليا  من  معماري  ومهندس  رسام 
فناني عصره  بين  كبيرة  مكانة  يتبوأ 
الذين ساهموا في النهضة اإليطالية(. 

في أوائل القرن

في  وانتهت  ميالدي،  عشر  الرابع   
القرن السادس عشر ميالدي، وربما 
رافائيل«  العظيم«  الفنان  وفاة  بعد 
الفنان  موت  وقبل  سنة/١٥٢٠/ 

)تونتوريتو ١٥9٤/.

وقد أشير إلى هذا العصر بمصطلح*-

Renaissance

اإلنبعاث  أو  يعني«البعث  الذي 
أن  شك  من  هناك  وليس  الجديد« 
القرنين  زمن  اعتبروا  اإليطاليين 

عشر  والسادس  عشر  الخامس 
ما  والرفعة  السمو  من  الميالديين 
منذ  السابقة  العصور  أغلب  يفوق 
الرومانية  اإلمبراطورية  سقوط  أيام 
تقدر  فترة  وهي  م«،   ٤١٠« سنة 

حكم  زمن  في  خاصة  سنة(  )بألف 
فترة  وتعتبر  »مديشي«.  عائلة 
في  مجيدة  فترة  النهضة  عصر 
سلسلة  قدمت  فترة  ألنها  الفن  تاريخ 
األعمال  في  والجودة  التحسينات  من 
األدبية والفلسفية والموسيقية والعلمية 
األجيال  تكاد  هذا  وفي  والفنية. 
والمشورة  الرأي  في  تتفق  الالحقة 
لكل  الجديد  البعث  فكرة  أن  على 

رسالة  من  مأخوذة  هي  الفن  أشكال 
فيشينو«  »مارسيلو   كتبها  شهيرة 
مدينة  من  »بول«  اسمه  إلى شخص 
قال  ١٤9٢م  سنة   * »ميدلبرغ«  
العصر  لهو  القرن  هذا  إن  فيها).. 
الذهبي الذي أعاد النور للفنون الحرة 
والشعر  النحو  تدرس  أن  كادت  التي 
والعمارة  والنحت  والرسم  والبالغة 
والموسيقى والغناء القديم على ألحان 
قيثارة »أرفيوس« وكل هذا حدث في 
 Margaret Aston, فلورنسا( )*- 
 The Fifteenth Century, the

./١979/ Prospsct of Europe

عصر  فن  ليندا،  بيترو  موري،   -*
النهضة، ت. فخري خليل، المؤسسة 
٢٠٠3م  والنشر.  للدراسات  العربية 

العراق.(.. في عام*١٥٥٠م

»جورجيو  الشهير  الفنان  نشر 
فساري« أول نسخة كتاب عن تاريخ 
الفنون وللنجاح الباهر الذي القاه هذا 
وقد  ثانية،  مرة  طبعه  أعيد  الكتاب 
بفكرة  يقولون  ممن  »فاساري«  كان 
لإلرث  الفن كونه بعثاً جديداً  انتعاش 
طيلة  طويل  رقاد  بعد  القديم  الفني 
كانت  فقد  إذاً  الوسطى..  العصور 
»الريزانس«  عصر  إلى  النظرة 
انعاش  عصر  أنه  على  النهضوي 
عام  بشكل  التشكيلية  والفنون  األدب 
وتكون األسلوب في الفنون الذي بلغ 
دافنشي«  الكبار«  زمن  في  ذروته 

و«أنجلو« و«رفائيل«.

تكون األساليب يف الفنون اجلميلة يف عصر النهضة
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حماة/جمانة الخالد
من  حماة  في  الحكومية  المشافي  تعاني 
عدة مشاكل منها قلة الكوادر الطبية وقلة 
في  لنقص  باإلضافة  فيها،  العاملين  خبرة 
أعطالها  وكثرة  وقِدمها  الطبية  المعدات 
وكذلك نقص في األدوية، ورغم ذلك تشهد 

المشافي ازدحاًما شديدًا.

مستشفى  في  موعد  على  الحصول  وبات 
أو  ما  عملية  إجراء  عبر  سواء  حكومي، 
أمرا  طبية،  فحوصات  أو  كلى  غسيل 
صعبا، إذ هذا األمر أما يحتاج إلى واسطة 
من قبل الجهات المعنية أو عبر االنتظار 
أليام طويلة إلى حين الحصول على موعد 

ما.
كما ال تتوفر جميع األدوية في المستشفيات 

الغالية  فاألدوية  يزعمون،  كما  الحكومية 
الصيدليات  بعض  على  حكر  هي  الثمن 

والمستودعات فقط، وهذا ما شهدته مدينة 
السورية  المحافظات  من  والعديد  حماة 

مؤخرا.

وليس كل المرضى الذين بحاجة إلى موعد 
طبي يمكن أن ينتظر أليام طويلة، وبالتالي 
إلى  للذهاب  منهم مضطرون  كبيرة  نسبة 
تكاليف  عليهم  يترتب  مما  خاص،  مشفى 

مادية كبيرة.

العمليات  من  الكلى  زرع  عمليات  وتعد 
طائلة  مبالغ  تكلف  التي  والمعقدة  الكبيرة 
مليون   3٠ أو   ٢٠ بـ  تقدر  الخارج  في 
بالمشفى شبه  تقدم  في حين  ليرة سورية، 

مجانية.

وال تتجاوز التكلفة في المشافي الحكومية 
لجلسة  بالنسبة  أما  ليرة،  ألف   3٠٠ الـ 
غسيل الكلية فهناك قسمان للمرضى، قسم 
مجانا  الجلسات  لهم  تقدم  العام  لمرضى 
بشكل كامل، وقسم القاعات المأجورة التي 
الـ  يتجاوز  ال  مبلغا  بها  المريض  يتكلف 
١٠٠٠ ليرة، علما أن جلسة غسيل الكلى 
ليرة  ألف   ٢٠٠ الـ  تتجاوز  الخاص  في 

سورية.

ويحتاج حجز موعد في مستشفى حكومي 
وساطة  إلى  كلوي  غسيل  جلسة  إلجراء 
أو توصية من إحدى الجهات المعنية، أو 
المريض.  لفترة طويلة وبالتأكيد  االنتظار 
عليه  يتعين  وبالتالي  االنتظار  يستطيع  ال 

القائمة  للجهات  الرشاوى  بعض  دفع  إما 
مستشفى  إلى  الذهاب  أو  األمر  هذا  على 

خاص.

وتطال تهم فساد واتفاق مع مشافي خاصة 
أو  المريض  نقل  مقابل  المسعفين  بعض 
معينة عن  مالية  نسبة  مقابل  إليها  تحويله 
الخاص،  للمشفى  تحويله  يتم  مريض  كل 
المسعفين  قبل  من  حجج  بعدة  األمر  ويتم 
إقناع  بمحاولة  أو  أماكن،  وجود  لعدم  إما 
المريض بأنه لن يلقى العالج بشكل كبير 

إاّل في مستشفى خاص.

المستشفيات  تعتمد  متصل  سياق  وفي 
القديمة  األجهزة  على  والمخابر  السورية 
والمستعملة ما يؤدي إلعطاء نتائج خاطئة 

وغير دقيقة وخاصة في التحاليل الطبية

الصحي  القطاع  منها  يعاني  مشاكل  عدة 
منها  عموًما  وسوريًا  حماة خصوًصا  في 
كما  الطبية،  الكوادر  وهجرة  اإلهمال 
تعاني المشافي العمومية من تلك المشاكل 

وغيرها بشكل مستفحل.

واللجان  العاملة  الورش  أنهت 
لآلثار  العامة  المديرية  من  المشتركة 
الروسية  واألكاديمية  والمتاحف 
ضمن  الميداني  عملها  للعلوم 
ترميم  عملية  من  األولى  المرحلة 
الموقعة  االتفاقية  وفق  النصر  قوس 
موقع  ترميم  إلعادة  الخصوص  بهذا 
نتيجة  التاريخي، والذي تضرر  تدمر 
وأعمال  داعش  تنظيم  على  الحرب 

التخريبية. التنظيم 

ضربة  أكبر  القوس  تدمير  كان 
حيث  البشري  التراث  لها  يتعرض 
معبدي  تدمير  من  أشهر  بعد  دمر 
التنظيم  يد  على  أيضا  وبعلشمين  بل 
في  الحادثة  وكانت  داعش  اإلرهابي 

أواخر شهر آب من سنة ٢٠١٥.

بمدينة  الماضي  أيار  وبدأت في شهر 
األولى  المرحلة  أعمال  األثرية  تدمر 
النصر  قوس  ترميم  مشروع  من 

الترميم  أعمال  تنفيذ  ويتم  األثري، 
المديرية  الثقافة  وزارة  بين  بالتعاون 
واألمانة  والمتاحف  لآلثار  العامة 
ترميم  إنقاذ  ومركز  للتنمية  السورية 
الثقافة  تاريخ  لمعهد  التابع  اآلثار 

الروسية. العلوم  ألكاديمية  المادية 

ذات  بوابة  عن  عبارة  النصر  وقوس 
ثالثة مداخل، فوقها قوس تُزينه نقوش 
سيبتيموس  بناه  ونباتية،  هندسية 
 ٢١١ و   ١93 عامي  بين  سيفيروس 
 3٠ حوالي  القوس  يحيد  ميالدي، 

المستقيم. الطريق  درجة عن 

النصر  قوس  من  األكبر  القسم  بني 
القرن  وأوائل  الثاني  القرن  نهاية  في 
المستقيم  الطريق  ليوصل  الثالث 
يكتمل،  لم  بنائه  ولكن  بل،  بمعبد 
المستقيم  الطريق  من  األوسط  القسم 
للحيوانات  كان  ١١م  وعرضه 
والعربات لذا لم يكن مرصوفاً وعلى 

الجانبين الرواقان، وكل واحد عرضه 
أعمدة  لهما  مسقوفان  وهما  7م، 
وارتفاعه  ٠.9٥م  منها  الواحد  قطر 
9.٥م، ولألعمدة أرفف لحمل تماثيل 
التمثال  وتحت  الهامة  الشخصيات 
منها سوى ١٥٠  يبق  لم  اسم صاحبه 
واألماكن  المخازن  وكانت  عموداً، 

العامة تُفتح على هذه األروقة.

اتفاقية  من  األولى  المرحلة  ونُفذت 
من  خبراء  بإشراف  القوس  ترميم 
من  الركام  دراسة  وتمت  المديرية 
أحضر  التي  األجهزة  أحدث  خالل 
فتم  منها  جزءاً  الروسي  الجانب 
األبعاد  ثالثية  بتكنولوجيا  توثيقه 
منهجياً  وتصنيفه  وترقيمه  وفرزه 
المتهدمة  القوس  حجارة  ودراسة 
في  استخدامها  إعادة  إمكانية  ومدى 
إعادة  مرحلة  وهي  الثانية  المرحلة 

البناء.

تنقيب منهجي في  أعمال  كما أجريت 
للتأكد  للقوس  الحاملة  القواعد  محيط 
من عدم وجود أي مشاكل إنشائية قد 
تؤثر في عملية إعادة البناء التي ستتم 
لترميم  العالمية  المعايير  بمراعاة 

األوابد األثرية.

وتبلغ تكاليف المرحلة األولى في هذا 
واآلليات  األعمال  لمختلف  المشروع 
المستخدمة قدمت من األمانة السورية 
الثالث،  الوطني  الشريك  للتنمية وهي 
قدمت  حيث  المديرية  بيان  وفق 
ليرة  ١6٠مليون  من  أكثر  األمانة 

سورية.

حلب/ خالد الحسين
من  الثالث  بالعقد  شاب  جـثة  على  العثور 
العمر في السكن الجامعي بحلب والتحقيقات 

جارية لكشف مالبسات الحادثة .
تاريخ  من  ظهراً  عشرة  الثانية  بالساعة 
الشهباء  شرطة  قسم  أُخبر   ١٤/7/٢٠٢٢
بحلب  الجامعي  السكن  إدارة  من  بحلب 
بوجود رائحة كريهة منبعثة من غرفة مغلقة 

ضمن أحد الوحدات السكنية.
القسم  من  دورية  توجهت  الفور  على 
الغرفة  باب  وبفتح  المكان  إلى  المذكور 
العمر  من  الثالث  العقد  في  شاب  شوهد 
معلق من رقبته بحزام حقيبة على مواسير 

)شوفاجات( التدفئة.
والقضائي  الطبي  الكشف  هيئة  حضرت 
ودورية من قسم األدلة بفرع األمن الجنائي 

وتبين سبب الوفاة ناجم عن نقص األكسجة 
العنقية  األوعية  النضغاط  التالي  الدماغية 
الوفاة من يومين  للشنق ويقدر زمن  التالية 

ومن   ، الكشف  زمن  من  أيام  خمسة  إلى 
الشاب  أن  تبين  األولية  التحقيقات  خالل 
جامعة  في  وهو طالب  . س(  )علي  يدعى 

حلب اختصاص لغة عربية وهو من ذوي 
االحتياجات الخاصة.

تم تنظيم الضبط الالزم من قبل قسم شرطة 
الشهباء، والتزال التحقيقات جارية.

حي  سكان  اشتبه  مشابهة  حادثة  وفي 
روائح  بانبعاث  حلب  غربي  الحمدانية 
التواصل مع  المنازل وبعد  كريهة من أحد 
أخت صاحب المنزل واقتحامه تبين وجود 
جثة متفسخة لشاب متوسط في العمر فارق 
الحياة منذ ما يقارب الستة أيام حسب تقدير 

الطبيب الشرعي.
الفردية  االنتحار  حاالت  وتستمر  هذا 
بأن  البعض  ويرجح  الشباب  جموع  وسط 
انتشار  الحاالت  الرئيسي وراء هذه  السبب 
غير  بشكل  المّسكرة  والمواد  المخدرات 

مسبوق.

للموظفين  بالنسبة  الشهر  أول  يُشكل 
الموظفين  بحث  رحلة  تبدأ  حيث  سباقًا، 
عن صراف آلي تابع للمصرف التجاري 
السوري للحصول على رواتبهم مع بداية 
كل شهر، ليتفاجؤوا أن معظم الصرافات 
يضطرهم  مما  الخدمة،  عن  خارجة 
تعمل،  آلي  صراف  أجهزة  عن  للبحث 
إضافية  مادية  أجور  حتما  يكلفهم  وهذا 
المواصالت  أجور  وأن  خاصة  للنقل، 

مرتفعة مقارنة برواتب الموظفين.

في  الموظفون  يتقاضى  سنوات  ومنذ 
القطاع الحكومي رواتبهم ومعاشاتهم من 
تي  )أي  اآللي  الصراف  ماكينات  خالل 
األخيرة  اآلونة  في  الموظفين  لكن  إم(، 
طويلة  لفترة  الوقوف  من  يعانون  باتوا 
حتى يتمكنوا من سحب المبالغ من أجهزة 
الصرافات  معظم  كون  اآللي،  الصراف 

المالية اآللية معطلة أو تعمل ببطء. 

كانت  في حماة  اآللية  الصرافات  ومعظم 
نصف  الموظفون  ويدفع  الخدمة،  خارج 

عن  بحثًا  المواصالت  مقابل  الراتب 
صراف يعمل، ويستغرب موظفون كيف 

واحد  بوقت  الخدمة  عن  معظمها  تخرج 
دون أن يتم إصالح األعطال.

المشكلة  هذه  أن  متقاعد  موظف  وقال 
تتكرر منذ ١٠ أعوام تقريبا وتعود لنفس 
األسباب القديمة والتي هي انقطاع التيار 
كثير  خروج  في  يتسبب  الذي  الكهربائي 
التي  والشبكة  العمل،  الصرافات عن  من 
يتم تغذيتها عبر خط مباشر من المقسم أو 

عبر الجيل الثالث وهو بطيء.

ويضيف في حال انقطاع التيار الكهربائي 
لذلك  الشبكة،  تُفقد  المغذية  النقاط  بأحد 
يمكن أن يكون الصراف ُمغذّى بالكهرباء 

دون توفر الشبكة.

سبب  التجاري  المصرف  موظفو  وعزا 
تبديل  قطع  وجود  عدم  األعطال  كثرة 
العقوبات  بسبب  المعطلة  للصرافات 
وعدم  سوريا،  على  المفروضة  الدولية 
تتم  أنه  علما  لصيانتها،  الشركة  قبول 

تغذية الصرافات بشكل مستمر.

تقنين  بسبب  إنه  البنوك  أحد  مدير  وقال 
أجهزة  من  العديد  إغالق  يتم  الطاقة، 

البنوك  بعض  يدفع  مما  اآللي،  الصراف 
اآللي  الصراف  أجهزة  توزيع  إعادة  إلى 
الخاصة بها وتجميعها في مناطق محددة، 
مثل البنك العقاري ركب ١١ صرافا في 
ساحة  في  اإلدارة  بمقر  المصرف  صالة 

العاصي.

األموال،  لنقل  المركبات  ندرة  وكذلك 
ويتم استبدالها بطريقة محفوفة بالمخاطر 
العامة  السيارات  خالل  من  لألموال 
وأحيانا  المديرين،  بعض  سيارات  أو 
ذلك،  إلى  باإلضافة  النارية.  بالدراجات 
الكوادر  قلة  هي  األخيرة  المشكلة  فإن 
وصيانة  تغذية  في  العاملة  البشرية 

وتشغيل أجهزة الصراف اآللي.

من  العديد  مع  التعامل  يمكن  أنه  رغم 
من  التخفيف  أو  الصرافات  عمل  مشاكل 
أكدوا  البنوك  في  العاملين  أن  إال  حدتها، 
في  جادة  رغبة  لديها  ليست  الحكومة  أن 
هذا  في  يتم  ما  كل  وأن  الملف،  هذا  حل 
الدفع  يتحقق حلم  التأجيل حتى  الشأن هو 

اإللكتروني.

الحسكة/ مجد محمد

شمال  في  مستمرة  المياه  حرب  الزالت 
على  الحسكة  ومدينة  عامة  شرق سوريا 
أهالي  يعاني  حيث  الخصوص،  وجه 
التركي  االحتالل  مطرقة  من  الحسكة 
أصحاب  وسندان  علوك،  لمحطة  وإيقافه 
الصهاريج الذين يستغلون األوضاع برفع 
الخزان  سعر  حيث وصل  المياه،  أسعار 
 ٨٠٠٠ إلى  براميل  خمسة  سعة  الواحد 

ل.س

وهذا يشكل عبئاً إضافياً يثقل كاهل سكان 
وقاطني مدينة الحسكة وريفها، في خضم 
األفق  في  تلوح  مالمح  أي  التماس  عدم 
حتى  علوك  لمحطة  بديلة  حلول  إليجاد 

اآلن.

الحسكة  مدينة  في  المياه  أزمة  ظهرت 
الشرقي  الشمال  وكذلك  الجنوبي  وريفها 
وجه  على  تمر  تل  لناحية  وصوالً 
التركية  الدولة  احتالل  بعد  الخصوص، 
تكتفي  فلم  العين،  ومرتزقتها مدينة رأس 
بل  فقط،  المدينة  باحتالل  التركية  الدولة 
انتهكت  التي  األعمال  من  بالكثير  قامت 
المرافق  دمرت  األنسان،  حقوق  فيها 
الحيوية والبنى التحتية في المدينة، حاولت 
واستهدفت  المكونات،  بين  الفتن  إشعال 
تمد  التي  الرئيسية  المحطة  محطة علوك 
مدينة الحسكة وبلداتها وأريافها، وقطعت 
المياه  ضخ  وإيقاف  عنها  الشرب  مياه 
مليون  لحوالي  المغذية  من محطة علوك 

ونصف المليون نسمة.

البتعاد  كثيرة  أطراف  محاوالت  ورغم 
هذه  استهداف  عن  التركية  الحكومة 
المحطة وتحييدها عن النزاعات المسلحة، 
مع  نفعاً  تجدي  لم  المحاوالت  هذه  لكن 
إلى  دوما  تسعى  التي  التركية  الحكومة 
تدمير وإبادة شعب شمال وشرق سوريا، 
ومن جانب أخر عدم جدية األطراف التي 
تدخلت بهذا الشأن، إن كانت روسيا الدولة 
والمنظمات  الدولي  التحالف  أو  الضامنة 

الراعية لحقوق اإلنسان وحمايته.

إليجاد  الذاتية  اإلدارة  دعا  الذي  األمر 
لتأمين  المحطة  لهذه  إسعافيه  حلول 
تكتظ  التي  الحسكة  لمدينة  الشرب  مياه 

بالنازحين والالجئين من كافة مدن سوريا.

اإلدارة  قامت  اإلسعافية،  الحلول  وعن 
بمشروع محطة الحمة في صيف ٢٠٢٠ 
يوم  أول  منذ  الذريع  بالفشل  تكلل  والذي 
هذه  يغذي  بئراً   ٥٠ حفرت  حيث  له، 
المحطة كحل إسعافي، وبعد صرف آالف 

الدوالرات وتجهيز المشروع وتشغيله لم 
دقائق  عشر  لمدة  سوى  مياه  اآلبار  تنتج 
ناذرة الفشل، وكأن ليس هناك اختبارات 
قبل  والتربة  للمياه  اجراءها  يجب  علمية 

البدء بهكذا مشروع.

 ،٢٠٢١ عام  بداية  منذ  بدأت  وكذلك 
إلى  الفرات  نهر  مياه  استجرار  بمشروع 
مدينة الحسكة، ولكن المشروع ليس بديل 
قليل  فيها  المياه  وارد  لمحطة علوك ألن 
١٥و  بين  وتقدر  المدينة،  حاجة  يسد  ال 

منها  سيستفاد  اليوم،  في  مكعب  ٢٠متر 
المدينة،  أهالي  من  بالمئة  عشرون  فقط 
ناهيك عن بدء جفاف الفرات إطالقاً، وتم 

إعالن فشل المشروع الحقا.

لقاء  صحيفتنا  أجرت  الخصوص  وبهذا 
في  المياه  لمديرية  المشتركة  الرئيسة  مع 

والتي  أحمد،  سوزدار  الحسكة  مقاطعة 
»كان  قائلة:  حديثها  مقتبل  في  ذكرت 
االحتالل  قبل  للمياه  علوك  محطة  إنتاج 
في الساعة الواحدة 6 آالف متر مكعب، 
أما بعد االحتالل فإن أقصى إنتاج المحطة 
متر  األلف  يتجاوز  الساعة أصبح ال  في 
بشكل  الحسكة  مدينة  تحتاج  فيما  مكعب، 
يومي من 7٠ إلى ٨٠ ألف متر مكعب«.

محطة  ألهمية  »نظراً  سوزدار  وتضيف 
سقطت  التي  القذائف  أولى  كانت  علوك 

 ٢٠١9 عام  في  العين  رأس  مدينة  في 
بالرغم  علوك،  محطة  نصيب  من  كانت 
من علم الدولة التركية أن المحطة خالية 
أن  يدل  وذلك  العسكرية  القوات  من 
كان  بل  فقط  سالح  حرب  ليس  حربها 
مالمح  وإليضاح  أيضاً،  تعطيش  حرب 

بإيقاف  قامت  التركية  الدولة  الحرب  هذا 
من  أكثر   ٢٠١9 عام  منذ  علوك  محطة 

١3 مرة«.

اثناء  األولى  المرة  »وفي  وأردفت، 
الهجمات التركية على رأس العين أستمر 
ونصف  شهر  من  ألكثر  المياه  انقطاع 
مياه  من  نسمة  مليون  من  أكثر  وحرمان 
القوانين  جميع  بذلك  خارقين  الشرب، 
من  السكان  وحرمان  واإلنسانية،  الدولية 
مياه الشرب يعتبر جريمة ضد اإلنسانية، 

وعلى المجتمع الدولي إدانة هذه الجريمة 
والوقوف في وجه تركيا وليس الصمت«.

علوك والصهاريج

ذكرت سوزدار قائلة »حسب خطة توزيع 
المياه على األحياء فإن كل حي سيحصل 
على المياه مرة واحدة في األسبوع، ولكن 
قلة  هو  والسبب  يحصل  لم  لألسف  هذا 
الوارد من علوك، حيث إننا نضغط لتجميع 
المياه يومين لضخها إلى أحد األحياء في 
اليوم الثالث، بمعنى أنه سيحصل كل حي 

على المياه في الشهر مرة واحدة فعليا«.

إيقاف  بسبب  ليس  الوارد  »قلة  وتتابع 
إنه يعمل  محطة علوك هذه المرة، حيث 
فيها اآلن ١9 بئرا، وإنما بسبب التعديات 
الحسكة،  إلى  الواصل  الخط  على 
أراضيهم  بسقاية  الفالحون  يقوم  حيث 
الحسكة  حصة  من  الصيفية  ومحاصيلهم 
من المياه، ودون وجود أي رادع، حيث 
لم  التركي،  للمحتل  جديدة  سياسة  أنها 
الطرق  بكافة  يعمل  ولكن  علوك  يوقف 

على عدم استفادة مدينة الحسكة منها«.

وتكمل »وبالنسبة للصهاريج، قمنا بتنزيل 
الصهاريج  من  المياه  شراء  بسعر  تعميم 
خمسة  الخزان  على  ل.س   ٤٥٠٠ بمبلغ 
ولكن  للشكاوي،  رقم  ووضعنا  براميل 
لألسف نتيجة قلة الصهاريج وحر الصيف 
عن  حتى  عاجزين  باتو  األهالي  الالهب 
فمن يحصل على صهريج في  الشكوى، 
يمليه  ما  لدفع  مستعدا  بات  األزمة  هذه 

عليه صاحب الصهريج من سعر«.

وفي نهاية اللقاء ناشدت الرئيسة المشتركة 
الحسكة  مقاطعة  في  المياه  لمديرية 
سوزدار أحمد المنظمات الدولية وحقوق 
والضامن  الدولي  والتحالف  اإلنسان 
القوى  الدولي وجميع  الروسي والصليب 
الدولة  على  الضغط  أجل  من  بالتدخل 
التركية لتشغيل محطة علوك بكامل قوتها 
علوك  محطة  وتحييد  النظامي  وضخها 
والسياسية،  العسكرية  النزاعات  عن 
التي  اإلنسانية  المنظمات  عودة  وكذلك 
عبر  المياه  توزيع  مجال  في  تعمل  كان 
عقودها  وتجديد  العام،  مثل  الصهاريج 

للعام الحالي ألن األزمة لم تنته بعد.

11تقارير وتحقيقات6 منوعات
إنهاء املرحلة األوىل من ترميم قوس النصر األثري يف تدمر

 يف إحدى مباني السكن 
ً
طالب جامعي ينتحر شنقا

اجلامعي وحادثة مشابهة يف حي احلمدانية

عطلة
ُ
املشكلة منذ سنوات وتستمر.. الصرافات اآللية يف محاة م

املشايف احلكومية حبماة.. حتتاج لواسطة لدخوهلا.. 

واملسعفني يتعاملون مع اخلاص

بني صهاريج جتار املياه وحتكم احملتل مبحطة علوك.. احلسكة متوت عطشا
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الحرب األوروبية التي هّزت رؤوس 
عواصف  وأطلقت  وبطونهم،  الناس 
الترقب، بل الخوف من حدوث بركان 
الرئيس  عنفه.  بمدى  التكهن  يمكن  ال 
يمضي  بوتين،  فالديمير  الروسي 
يلوي  وال  الحربي  مشروعه  في 
القتلى  صور  تداخلت  شيء.  على 
والنازحين  واألسرى  والجرحى 
والطرق  المباني  مع  والالجئين، 
الناس  بيوت  الحرب  دخلت  المدمرة. 
صور  عبر  العالم،  قارات  كل  في 
لهذه  التراجيدي  الهول  حجم  تجسد 
الصور  فيها  أصبحت  التي  الحرب، 
مضافة  وآالت  جنوداً  التلفزيونية، 
عجوز  سيدة  المقاتلة.  القوات  إلى 
مات  لقد  وتقول،  تبكي  أوكرانية 
أحد،  لي  يعد  ولم  وابنتي،  زوجي 
وألحق  أموت  أن  أريده،  ما  وكل 
أخرى،  أوكرانية  عجوز  سيدة  بهما. 
تستقبل مجموعة من الجنود الروس، 
بهم،  تحتفي  فرحة  أنها  لهم  وتظهر 
الحلويات،  من  كبيراً  طبقاً  لهم  وتقدم 
فقد  منهم،  تسعة  يموت  دقائق  وبعد 
صار  مسموماً.  بالطبق  ما  كل  كان 
أسلحة  والكراهية،  والعناد  الحقد 
تقاتل.

أوروبا  تضم  التي  الغربية  القوى 
األميركية، تصّب  المتحدة  والواليات 
على  العقوبات  من  زخات  يوم  كل 
األسلحة  أنواع  كل  وترسل  روسيا، 
زيلينسكي،  والرئيس  أوكرانيا،  إلى 
اليومي،  الخطابي  برنامجه  يواصل 
الذي يعيد فيه إصراره على مواصلة 
الروسية  بالقوة  اعترافه  القتال، رغم 

عشرين  أوكرانيا  وفقدان  الضاربة، 
في المائة من مساحتها. ذلك تحصيل 
قوة  بين  شاسع  فالفرق  حاصل، 
روسيا  والعتاد.  العدد  في  الطرفين 
العسكري،  اندفاعها  وتيرة  ترفع 
على  السياسي  إصرارها  وصوت 
األول  اليوم  منذ  أعلنته  ما  تنفيذ 
األراضي  نحو  قواتها  تحريك  على 
فتحت  التي  أوروبا  األوكرانية. 
األوكرانيين،  للالجئين  أبوابها 
للجيش  والسالح  المال  وقدمت 
مراجعات  تشهد  بدأت  األوكراني، 
الحرب.  من  مواقفها  في  وتراجعات 
بدأت  وإيطاليا،  وألمانيا  فرنسا 
وضرورة  السياسية،  صوت  ترفع 
تراعي  دبلوماسية،  مبادرات  تخليق 
الدم  شالل  وتوقف  روسيا،  مصالح 
الطرفين.  لدى  الخسائر  وزلزال 
التف  الذي  الحاد  العقوبات  حزام 
مرحلة  دخل  الروسي،  الكيان  حول 
إلى  المليارات  ودخلت  االرتخاء، 
الغاز الروسي  الخزينة الروسية، أما 
أخرى،  ومنتجات  النفط،  وكذلك 
عدة،  دول  إلى  طرقها  تلمست  فقد 
األوروبية.  الدول  بعض  فيها  بما 
عنه  يعبّر  الذي  البريطاني  الموقف 
جونسون،  بوريس  الوزراء  رئيس 
النار،  طبول  ضرب  عن  يتوقف  ال 
أما  الصدام.  استمرار  وتيرة  ورفع 
التي  األميركية  المتحدة  الواليات 
المقاومة  مؤيدي  صفوف  تقدمت 
الدرجات  تعد  فإنها  األوكرانية، 
بشكل  المواجهة  هذه  في  تعلوها  التي 
السلبية،  االقتصادية  اآلثار  يومي. 
ونواقيس  العالمية،  الغذائية  واألزمة 

الكساد، كل ذلك أنتج أصواتاً سياسية 
المتحدة  الواليات  داخل  متضاربة 
األميركية.

سياسية  خيارات  اليوم  حتى  تلوح  ال 
تسوية  أبواب  وفتح  القتال  لوقف 
سلمية. كل طرف رفع سقف أهدافه. 
إقليم  ضم  عن  تتراجع  لن  روسيا 
دونباس األوكراني، وال تقبل الحديث 
ضمتها  التي  القرم  جزيرة  شبه  عن 
برفضها  التمسك  مع   ،٢٠١٤ سنة 
االتحاد  إلى  أوكرانيا  انضمام 
ومما  الناتو.  وحلف  األوروبي 
الروسي  السقف  صالبة  من  يزيد 
الزعيم  بشخص  ارتباطه  المرتفع، 
بوتين.  فالديمير  الروسي  القومي 
هي  األوكرانية،   - الروسية  الحرب 
وستعيش  بامتياز،  أوروبية  قضية 
واألمن  والسياسية  الجغرافيا  في 
قال  مقبلة.  طويلة  لسنين  األوروبي 
الجنرال  األسبق  الفرنسي  الرئيس 
أكثر  روسيا  إن  ديغول،  شارل 
النظام  ولوال  بريطانيا،  من  أوروبية 
الشيوعي الحاكم في الدولة السوفياتية 
أي  من  جزءاً  روسيا  لكانت  آنذاك، 
األيام  أثبتت  لقد  أوروبي.  تجمع 
االتحاد  من  بريطانيا  وخرجت  ذلك، 
أبعد  الذي  المانع  لقد زال  األوروبي. 
وهو  األوروبي  الكيان  عن  روسيا 
التي  الروسية  القارة  لكن  الشيوعية، 
مربع،  كم  مليون   ١7 مساحتها  تبلغ 
األسرة  من  المنبوذ  الكيان  بقيت 
األوروبية.

الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا 
جانب  إلى  أوروبا  فيها  واصطفت 
طويالً  جمر  نفق  ستبقى  أوكرانيا، 
من  يكون  ولن  وروسيا،  أوروبا  بين 
السهل على أي طرف أن يرش عليه 
بوتين  الرئيس  يطفئه.  أن  يمكن  ما 
سحابة  األوروبي  الموقف  سيرى 
مالمح  له  ترسم  أمامه،  ناطقة  كثيفة 
يأمن  ال  الذي  الخصم،  الجار  عداء 
القوية  أوروبا  المستقبل.  في  نواياه 
ككيان  اليوم  وعسكرياً  اقتصادياً 
اشتباكات عديدة مع  لها  متحد، كانت 
التاريخ. روسيا عبر 

الحروب  مألته  طويالً  نفقاً  حفرت 
روسيا  معركة  حديد.  من  بجمر 
من  معركة  ليست  أوكرانيا،  في 
من  مساحات  على  السيطرة  أجل 
خرائط  رسم  إعادة  لكنها  التراب، 
المدافع  وأقالم  الدم  بحبر  أوروبا 
الروسي  الرئيس  والصواريخ. 
الروسي  التاريخ  قرأ  بوتين  فالديمير 
سطوره  وجرَّ  القومي،  الزعيم  بعقل 
وأعلن  الكرملين،  قصر  رحاب  إلى 
حيث  أيام،  منذ  الحي  التاريخ  رسالة 
 3٥٠ مرور  بذكرى  احتفال  في  قال 
بطرس  القيصر  ميالد  على  عاماً 
أراضي،  نحتل  ال  نحن  األكبر، 
وأضاف،  أراضينا.  نسترجع  إنما 
لسنوات  قاتل  األكبر  بطرس  أن 
أليكسندر  روسيا.  أراضي  الستعادة 
يمثل  الذي  الروسي  المنظر  يوجين، 
األستاذ القومي األرثوذكسي الروسي 
شحن  عن  يتوقف  ال  بوتين،  للرئيس 
الروسية،  والثقافية  السياسية  النخبة 

التي  وقدرتها  وعظمتها  روسيا  بقوة 
القومية  وهويتها  تاريخها  صنعها 
لها  ومذهبها األرثوذكسي، وال يمكن 
حولها  هم  من  وتنافح  قوية  تكون  أن 
الموروث  القدري  السالح  بذاك  إال 
والحي.

لها  أوكرانيا،  في  روسيا  معركة 
أرض  على  األول  ثالثة.  رؤوس 
أوروبا،  مع  والثاني  أوكرانيا، 
المتحدة  الواليات  مع  والثالث 
األولى  الحالة  في  النصر  األميركية. 
اعترف  وقد  مؤكد،  شبه  صار 
زيلينسكي  األوكراني  الرئيس 
قواته.  تعانيه  الذي  العسكري  بالوهن 
يتشقق.  موقفها  بدأ  فقد  أوروبا  أما 
تركض  وفرنسا،  وإيطاليا  ألمانيا 
ال  قاعدة  على  سياسي  حل  نحو 
غالب وال مغلوب. لكن روسيا تصّر 
غالب  أي  الصفرية،  المعادلة  على 
المتحدة  الواليات  أما  ومغلوب. 
أكثر  حققت  أنها  فترى  األميركية، 
وهي  الحرب،  هذه  في  فائدة  من 
وزيادة  الناتو،  حلف  تماسك  إعادة 
فلندا  بانضمام  روسيا  محاصرة 
هناك  أن  يبدو  ال  للحلف.  والسويد 
يوقف الحرب. لكن يبقى  حالً سياسياً 
السؤال وهو، إذا وقفت حرب السالح 
بعد أيام أو أشهر، فهل سيجري ردم 
أم  والغرب،  روسيا  بين  الجمر  نفق 
رهيبة  عنيفة  براكين  منه  ستندفع 
األمد؟ طويلة 

الشرق األوسط/ عبد العزيز شلقم

حمص/ بسام الحمد

يشهد سوق العقارات انتعاشاً كبيراً في حمص 
والقرارات  الحكومية  اإلجراءات  رغم 
الضريبية التي تعيق عمل المكاتب العقارية 
الظاهرة  هذه  وزادت  تكاليفها،  من  وتزيد 
بسبب  الشمالي  حمص  ريف  في  أخيراً 

الظروف األمنية وقلة فرص العمل.

على  اإلكساء  ومواد  العقارات  أن  ويبدو 
أسعارها،  في  أخرى  قفزة  مع  جديد  موعد 
في  العاملة  الشركات  بدأت  أن  بعد  وذلك 
إثر  أسعارها،  برفع  المطالبة  األسمنت 
المتعلقة  سيما  ال  اإلنتاج،  تكاليف  ارتفاع 

بالطاقة والمواد النفطية.

اإلسمنت،  شركات  أصحاب  ويطالب 
للمحافظة  اإلسمنت،  طن  سعر  برفع 
السوق  وتغذية  اإلنتاج  استمرارية  على 
أسعار  في  األخيرة  الزيادة  بالمادة،  المحلية 
المحروقات، يسجل من وضع الشركات غير 

مستقر في السيولة، خاصة وأن آخر زيادة 
ارتفاعات  امتصتها  اإلسمنت  أسعار  في 
النفط، وبالتالي لم تنعكس الفائدة المالية على 
الشركات لتطوير وتحسين وضع خطوطها 

اإلنتاجية.

بارتفاع  لفترة.. توقعات  انتعاش سوقها  بعد 
أسعار العقارات

مادة  سعر  برفع  خاصة  قرار  آخر  ويعود 
أقّرت  حيث  الفائت،  الشهر  إلى  اإلسمنت 
المستهلك،  وحماية  الداخلية  التجارة  وزارة 
رفع سعر الطن الواحد من اإلسمنت المنتج 
لدى معامل المؤسسة العامة لإلسمنت ومواد 

البناء بنسبة 9٠ بالمئة تقريبا.

وبسبب ندرة اإلسمنت وتكاليفه الباهظة في 
السوق السوداء التي تزيد عن ٥٠ ألف ليرة 
كيلوغراما،   ٥٠ بوزن  كيس  مقابل  سورية 
توقفت معظم أنشطة البناء في مدينة حمص 

وريفها.

أسعار  على  سلبًا  سنعكس  االرتفاع  هذا 
العقارات، والذي سيؤدي الرتفاع أسعارها 
في سوق  لركود  أيًضا  سيؤدي  الذي  األمر 
األهالي على  قدرة  بسبب ضعف  العقارات 

الشراء

ويرى مقاولون أن فقدان األسمنت وما تاله 
من ارتفاع في سعره لهما عواقب اجتماعية 
أبعد  إلى ما هو  تأثيرها  يمتد  وخيمة، حيث 
تسريح  إلى  بل  الشقق،  أسعار  رفع  من 
عشرات اآلالف من العمال في هذا القطاع، 
الفقر  لخطر  معرضة  أسرهم  يجعل  مما 

والعوز.

ركود  حالة  حاليا  العقارات  أسعار  وتشهد 
أشهر،  خمسة  نحو  قبل  بأسعارها  مقارنة 
وذلك  والشراء،  البيع  حركة  بسبب ضعف 
في بعض المناطق، حيث تراجعت األسعار 
بنسبة ضئيلة تراوحت بين ١٠ و٢٠ بالمئة 

لنفس السبب.

حركة  حمص  في  العقارات  سوق  وشهد 
بتأمين  الرغبة  وكانت  فترة،  قبل  جيدة  بيع 
رأس  على  البالد  خارج  السفر  تكاليف 
األسباب التي تدفع الناس لعرض العقارات 
كما  للبيع،  الزراعية  واألراضي  السكنية 

يضطر بعضهم إلى عرض ممتلكاتهم. 

وارتفعت أسعار األسمنت األسود الذي يعد 
أساس سوق العقارات، قفزت إلى نحو 7٠٠ 
الماضي،  األسبوع  ليرة سورية خالل  ألف 
بنحو  المحلي  السوق  في  يباع  كان  أن  بعد 
٤٠٠ ألف ليرة، مما يعني أن معدل الزيادة 

بلغ نحو 7٥ بالمئة.

حماة /جمانة الخالد
شهدت أسعار الخضروات في حماة انخفاضا 
طفيفا في أسعارها، وذلك نتيجة توفرها بكثرة 
في األسواق، إال أن هذا االنخفاض لم يصل 
فصل  خالل  المعهودة  مستوياته  إلى  بعد 
الحكومة  فيه  الصيف، وذلك في وقت فشلت 
المواد  أسعار  بضبط  وعودها  تحقيق  في 

األساسية.

حماة،  أسواق  في  البندورة  سعر  وانخفض 
حيث وصل سعر الكيلو منها إلى نحو ١3٠٠ 
ليرة سورية، بعد أن كان يباع بـ 3٠٠٠ آالف 

خالل األسابيع القليلة الماضية.

وفي جولة على أسواق الخضروات والفاكهة، 

أيضا  طال  األسعار  انخفاض  أن  الحظنا 

أنواعا أخرى من الخضار التي تعد أساسية، 
 ٢٠٠٠  -١6٠٠ بين  البطاطا  كيلو  يباع  إذ 
ليرة،   ١٠٠٠ والكوسا  البلدي  الخيار  ليرة، 
الثوم الفريك بين ٨٠٠-١3٠٠ ليرة، البصل 

الفريك ٨٠٠ ليرة، الباذنجان ٢٠٠٠ ليرة.

بشكل  الفواكه  بعض  أسعار  انخفضت  كما 
نسبي حيث يباع كيلو المشمش 3٠٠٠ ليرة، 
األحمر  البطيخ   ٢6٠٠ األصفر  البطيخ 

١٢٠٠ الكرز 6٠٠٠.

في  األسعار  دائرة  في  مسؤولين  وبحسب 
مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن 
السبب وراء انخفاض األسعار يعود إلى وفرة 
العرض  زاد  كلما  أنه  إلى  باإلضافة  المادة، 
انخفضت األسعار، لكن هذا االنخفاض لم يكن 
للحصول  السورية،  األسر  من  للكثير  كافيا 
بعض  سيما  ال  المواد  هذه  من  حصة  على 
التي ال تزال أسعارها مرتفعة  الفاكهة  أنواع 
مقارنة بمتوسط األجور والرواتب في البالد.

أنواع  بعض  بأسعار  مواطنون  ويتفاجأ 
الفاكهة، وتوقع المواطنون أن نسبة االنخفاض 
ستكون أكثر من ذلك بكثير، هذه النسبة يراها 
مواطنون غير مجزية نتيجة عدم تكافأها مع 

راتب الموظف السوري.

لكن أسعار الخضروات في المدينة ليست ثابتة 
بين صعود وهبوط في أسعارها، وعلى الرغم 
األسعار  أن  إال  الخضار  موسم  دخول  من 

تعتبر عالية مقارنة بالسنوات السابقة.

وعزا عدد من الباعة في سوق الهال بحماة، 
ارتفاع األسعار المستجد لمعظم الخضر، إلى 

قلة العرض وكثرة الطلب.
األسبوع  خالل  تشهد  قد  أنها  بعضهم  وبيَّن 
المحلية  المواد  توافر  مع  انخفاضاً،  القادم 

اإلنتاج، وتدفقها من الساحل.
األسعار  أن  المفرق  باعة  من  عدد  قال  كما 
قليلة  المواد  وأن  المصدر،  من  ارتفعت 

والطلب عليها شديد.

الفاكهة فبيّنوا أن أسعارها نارية، فكيلو  وأما 
والدراق  ليرة،  بـ٢٢٠٠  أول  نوع  التفاح 
بـ٤٨٠٠ ليرة والمشمش ٤٥٠٠ ليرة والكرز 
٤٨٠٠ ليرة، وأوضح بعضهم أن هناك فاكهة 
الجودة  حسب  ذلك  ولكن  هذه،  من  أرخص 

والنوعية.

المستهلك  وحماية  الداخلية  التجارة  مسؤول 
منذ  نظمت  الرقابة  دوريات  أن  بيّن  بحماة، 
ضبطاً   ٨7 من  أكثر  الجاري،  الشهر  بداية 
تموينية  مخالفات  ارتكبوا  وتجار  باعة  بحق 
محال   ١٠ أغلقت  كما  جسيمة،  وأخرى 
تتعلق  مخالفات  أصحابها  الرتكاب  ومنشآت 
الضبوط  تلك  أن  وأوضح  الغذائية،  بالسالمة 

شملت أيضاً مخالفات البيع بسعر زائد.

الالذقية/ سالف العلي
يعيش التيار الكهربائي في محافظة الالذقية 
للغاية، حيث  وفي عموم سورية واقعا سيئا 
فصل  ساعات  بخمس  تقنين،  بنظام  يعمل 
وساعة واحدة تشغيل ومن ضمنها ربع إلى 
ثلث ساعة انقطاع، وهناك مئات الشكاوى من 
تنقطع حتى ضمن  الكهرباء  بأن  المواطنين 
المواطن  يستطيع  ال  حيث  الوصل،  ساعة 
هذه  خالل  حتى  الكهرباء  من  االستفادة 
للبطاريات  التوجه  إلى  يجبره  مما  الساعة، 

واأللواح الشمسية باهظة األثمان.
عدا عن ذلك وهو انقطاع المياه الى ساعات 
وكل  الكهرباء،  انقطاع  مع  تزامنا  طويلة 
ذلك، يضاف إلى توقيف العمل باألمبيرات, 
البديلة,  بالطاقة  التفكير  الى  الناس  دفع  مما 
يكتف  أن  ويمكن  شمسية,  ألواح  وتركيب 
بمجموعة  أو  اثنين  أو  واحد  بلوح  االنسان 
ألواح, وكل ذلك يعود إلى وضعية المواطن 

المادية.
واستنادا إلى رأي المهندس عبدو وهو خبير 

في مجال الطاقة الشمسية، فإن تكلفة تركيب 
منزل  لتشغيل  الشمسية  الطاقة  منظومة 
 ١٥ الـ  قرابة  تبلغ  سورية،  في  بالكهرباء 
مليون ليرة سورية، إن لم يكن أكثر من ذلك.
الشمسية  الطاقة  بتركيب  الخبير  وقال   
إنارة  لتشغيل  التكلفة  وسطي  بأن  عيسى,  
بسيطة،  باستطاعة  واحد  ومكيف  وشاشة 
مليون   ١٥ عن  يقل  ال  وغسالة،  وثالجة 
ليرة، ألنه يحتاج إلى ستة ألواح، ومدخرتين 
مع  شمعة(   3٠٠٠ و)إنفرتر  )بطاريتين( 

أجور التركيب وتكلفة الكبل الكهربائي.
في  تكون  عادة  األكبر  »التكلفة  ويضيف 
التي  )اإلكسسوارات(  أي  الباقية،  التفاصيل 
منظومة  بتركيب  الراغبين  ذهن  عن  تغيب 
المبلغ  يحسبون  الذين  الشمسية،  الطاقة 
والمدخرات  و)اإلنفرتر(  لأللواح  المطلوب 
بكثير,  أكبر  المبلغ  بأن  يفاجؤون  ثم  فقط، 
الخبير  يقول  التفاصيل  هذه  وبخصوص 
من  النازل  الكبل  متر  سعر  فان   : عيسى 

األلواح إلى المنزل ١٠ آالف ليرة«.

األلواح  بين  المسافة  بعدت  »كلما  ويتابع 
)الديسيليوم(  قاطع  التكلفة،  زادت  والمنزل 
ليرة،  ألف   6٥ ثمنه  حتما  تركيبه  الواجب 
وسعر ما يعرف بالـ )أتاشات( ٥٠٠٠ ليرة,  
أما حديد القاعدة فهو أمر آخر، فكيلو الحديد 
وستة  ليرة،   ١١٥٠٠ والمفصل  المشغول 

ألواح تحتاج إلى ما ال يقل عن مليوني ليرة 
حديد، وكذلك شكل أو نوع القواعد يختلف، 
سكك  عن  عبارة  يكون  أن  الممكن  من  إذ 
ثابتة  زوايا  أو  وتستقر،  األلواح  فيها  تنزل 

عبر براغي سفلية، ولكل سعره وتكلفته«.
أما المهندس جمعة وهو الخبير في تركيب 

األلواح الشمسية، فأكد لنا أن سعر األلواح، 
يؤدي  ما  وهذا  أنواعها  باختالف  يختلف 
أسعارها في األسواق، وكذلك  اختالف  إلى 
ليرة،  مليون  يبدأ من ١.٢  الذي  )اإلنفرتر( 

وينتهي بخمسة ماليين. 
هذه  لمثل  الواحدة  فسعر  المدخرات  أما 
المنظومة ١.٥ مليون ليرة، وهي تحتاج إلى 
شهري  بشكل  ترتفع  واألسعار  مدخرتين، 
متعددة،  واألسباب  أسبوعي،  بشكل  وأحيانا 
بحسب  الطلب،  وكثرة  االستيراد،  قلة  منها 

جمعة.
ثابتة  تكاليف  هو  سابقا،  ذكرناه  ما  كل  وان 
أحيانا،  تتبعها  لكن  التركيب،  لمستلزمات 
جميعها،  نقل  لم  إن  األحيان  أكثر  في  بل 
إجراءات إضافية داخل المنازل، مثل تبديل 
كل مصابيح اإلنارة بنوعية )لمبات الطاقة(، 
لتوفير  جدا،  مرتفعة  أسعارها  التي صارت 

ما أمكن على المدخرة و)اإلنفرتر(.
المصابيح  تبديل  مجرد  تتجاوز  وأحيانا 
إقالع  إلى  تحتاج  الثالجات  فبعض  بكثير، 
ويقلل  المدخرة  يتعب  األمر  وهذا  عال، 
عن  يستعاض  لذا  االفتراضي،  عمرها  من 
اسمه  متوفرا  صار  جديد  بمحرك  المحرك 
)ضاغط إنفرتر(، تكلفته مع التركيب 6٠٠ 

ألف ليرة.

القرارات الضريبية التي اختذتها احلكومة مل تعيق حركة ارتفاع أسعار العقارات يف محصأوكرانيا نفق اجلمر األوروبي الطويل

بني ارتفاعٍ وهبوط.. أسعار اخلضار 
والفواكه ال تهدأ حبماة

غالء التكلفة مينع أهايل الالذقية من طاقة الشمس

التركية  والتهديدات  تقريباً،  شهران 
شمالي  في  جديدة  عسكرية  عملية  بشن 
سورية لم تتوقف لحظة واحدة، تهديدات 
لقاءات  ُعقدت  وبسببها  العالم،  شغلت 
إلى  أدت  كثيرة،  واتفاقات  واجتماعات 
واصطفافات  تحالفات  يشبه  ما  بلّورة 
جرى  السورية،  األزمة  بشأن  جديدة 
بعمليتها  تركيا  تبدأ  أن  دون  ذلك،  كل 
حربها  وزير  يقول  فيما  العسكرية، 
عليها  مصممة  بالده  إن  أكار  خلوصي 
السؤال،  يُشّرع  ما  وهو  تؤجلها،  ولن 
لدباباتها  العنان  تركيا  تطلق  لم  لماذا 
رغم  اآلن  إلى  ومرتزقتها  وطائراتها 

مرور كل هذا الوقت؟.
عمليتها  لجعل  تراهن  ماذا  وعلى 
المقبلة؟  األيام  في  واقعاً  العسكرية 
تجاه  التركية  للسياسة  المتابع  يعرف 
تطلق  لن  تركيا  أّن  السورية،  األزمة 
على  الحصول  دون  عسكرية  عملية  أي 
من  أو  موسكو  من  سواًء  أخضر،  ضوء 
التي  العملية  فإن  دونه  من  إذ  واشنطن، 
لها  تجلب  قد  التركية  الحكومة  تنشدها 
تداعيات مدّمرة في الداخل قبل الخارج.

التركية  العسكرية  العملية  إلى  الطريق 
السياسي  التصعيد  شكل  اآلن  حتى  أخذ 
األمر  هذا  تجلّى  وقد  والدبلوماسي، 
شمال  حلف  اجتماع  في  واضح  بشكٍل 
والتوقيع  مدريد،  في  )الناتو(  األطلسي 
والسويد  تركيا  بين  الثالثي  االتفاق  على 
ضّم  على  تركيا  موافقة  أجل  من  وفنلندا 
كان  وإذا  الناتو،  إلى عضوية  األخيرتين 
نصراً  االتفاقية  هذه  في  يرى  البعض 
يعتقدون  كثيرون  أن  إال  لتركيا؛  سياسياً 
 – روسيّة  مواجهة  لبداية  شّرعت  أنها 
الموافقة  أن  لطالما  سوريا،  في  تركية 
إلى  وفنلندا  السويد  ضّم  على  التركية 
الحشد  إطار  في  جرت  الحلف  عضوية 
في  روسيا  ضد  األطلسي   – األميركي 
األخيرة  خلف  ومن  أوكرانيا،  مع  حربها 
إذ  األطلسي،  وحلف  المتحدة  الواليات 
إلى  رسمياً  تركيا  اصطفّت  الموافقة  بهذه 
األوكرانية،  األزمة  في  األطلسي  جانب 
وهو ما يطلق يد روسيا في لعب أوراقها 
أن  خاصة  سوريا،  في  التركي  ضد 
حددتها  التي  رفعت  تل   – منبج  منطقة 
تحت  واقعة  العسكرية  للعملية  تركيا 

االعتقاد  يعزز  ما  وهو  روسيا،  نفوذ 
القيام  إلى  تركيا  تدفع  قد  واشنطن  بأن 
بعملية عسكرية في هذه المنطقة، لتعميق 
إلى  وأنقرة وصوالً  بين موسكو  الشروخ 
األوكرانية  األزمتين  إزاء  بينهما  الِصدام 
إنه  تقول  واشنطن  أن  لطالما  والسورية، 
تركية  عسكرية  عملية  على  موافقة  ال 
واقعة  المنطقة  كون  الفرات،  شرق  في 
ستؤثر  هناك  عملية  وأي  نفوذها،  تحت 
“داعش”  تنظيم  الحرب ضد  وتيرة  على 
وتُسّهل لعودته، وانطالقاً من هذا السياق 
جرتا  ُمهّمتين  مسألتين  إلى  النظر  ينبغي 
والتطورات  التحوالت  خلفية  على 
التقارب  في  تُمثّل  األولى:  السابقة: 
الديمقراطية  سوريا  قوات  بين  الجاري 
)قسد( والحكومة السورية، والحديث عن 
بينهما،  مشتركة  عمليات  غرف  إنشاء 
لجنود وُمعدّات  السوري  الجيش  وإرسال 
عسكرية ثقيلة إلى مناطق ِعدّة في شمالي 

سوريا.
والثانية: تُمثُّل في تغيّر الموقف اإليراني 
فبعد  التركية،  العسكرية  العملية  من 
حديث طهران عن تفّهم الموقف التركي، 

لجهة  حاسماً  موقفاً  تُبدي  باتت 
والتأكيد  العملية،  هذه  رفض 
لألزمة،  السياسي  الحّل  على 
بالرئيس  دفع  ما  هذا  ولعل 
التركي رجب طيب أردوغان، 
التاسع  في  طهران  زيارة  إلى 
عشر من الشهر الجاري، وهو 
موعد يُضاف إلى موعد زيارة 
بايدن  جو  األميركي  الرئيس 
كاستحقاقين  المنطقة،  إلى 
العسكرية  العملية  لتأجيل 
الطريق  فتح  وربما  التركية، 
السياسي،  الحّل  جهود  أمام 
وهنا تتجه األنظار إلى ما يمكن 
حملها  التي  بالمبادرة  تسميته 
ليندسي  األميركي  السيناتور 

المنطقة،  إلى  زيارته  خالل  غراهام، 
وافتقارها  المبادرة،  هذه  هالمية  رغم 
في  تصبُّ  كونها  واقعية  عمل  خطة  إلى 
األولى. بالدرجة  التركية  السياسة  صالح 

في انتظار تطورات تسمح بوضوح مسار 
من  وموعدها  التركية  العسكرية  العملية 
يصعب  أردوغان  بأن  اعتقاد  ثّمة  عدمه، 
التي صعد  الشجرة  قمة  من  النزول  عليه 
عليها، خاصة أنه يراهن على هذه العملية 
موعد  مع  تتهاوى  التي  شعبيته  لزيادة 
والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات  اقتراب 
يوحي  مؤشٌر  المقبل.  العام  صيف  في 

جرت  إن  التركية  العسكرية  العملية  بأن 
ستكون محدودة وسريعة في منطقة منبج 
شرارة  تكون  قد  أنها  مع  رفعت،  تل   –
لحرب تُشعل كل الجبهات التي لها عالقة 
شمال  في  التركي  االحتالل  بمناطق 
التهديدات  أفضت  أن  بعد  شرقي سوريا، 
إلى  جديدة  عسكرية  بعملية  التركية 
ووضع  والجبهات  االصطفافات  حشد 
فإن  ذلك،  دون  ومن  الزناد،  على  اليد 
جديدة،  عسكرية  بعملية  التركي  التهديد 
السياسية  أهدافه  فقدان  عملية  دخل  قد 

والدبلوماسية.
نورث برس/ خورشيد دلّي

ماذا فعلت العملية الرتكية دون أن تبدأ؟
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الحسكة/ مجد محمد
للشؤون  المشتركة  الرئاسة  معاون  ذكر 
جوان  الحسكة  في  الشعب  لمشفى  اإلدارية 
رستم بأن عدد الخدمات التي قدمها المشفى 
بلغ  الحالي  للعام  األول  النصف  خالل 
٢6٤79 خدمة طبية، حيث تم قبول ٨6٠ 
عدد  بلغ  حين  في  المشفى،  في  مريضاً 
مراجعي العيادات الخارجية ٤7٤٤ مراجعاً 
الخدمات  أما  ٢669مراجعاً،  واإلسعاف 

المخبرية فقد وصلت إلى ١١١٢١خدمة.
وبين أنه في قسم الجراحة القلبية بلغ ما تم 
تقديمه 67 خدمة منها ٤٨ عمليات مجازات 
حالة  ذهبت  فيما  صمام،  تبديل  و7  إكليلية 
+تبديل  إكليلية  مجازات  لعملية  واحدة 
صمام، وتشوهات خلقية أيضاً حالة واحدة 
وواحدة تسلخ أبهر و٤ فتحات و٥ خدمات 
أخرى، الغالبية منها تم تحويلها إلى مشفى 
تم  منها  مستعصية  والغير  والعين  القلب 

إجراؤها في المشفى.

وأشار إلى أنه تم إجراء ٢٥١ عملية قثطرة 
إكليلية وعمليتي توسيع شريان و٤ تركيب 
المريض  يأتي  منها  كبير  قسم  خطا،  ناظم 
الغير  الخاص  طبيبه  يقوم  بأن  ويقدم طلب 
في  له  العملية  بأجراء  المشفى  مع  متعاقد 
بالموافقة  نقوم  بدورنا  »ونحن  المشفى، 
مباشرة حيث انه من أولوياتنا تسهيل األمور 
على المرضى وتقليل المصروفات عليه«.

عدد  كان  األشعة  قسم  »وفي  وأردف، 
مريضاً  و٥٨  مريضاً،   ٢7٤ المرضى 
خضعوا للعالج الفيزيائي كذلك وصل عدد 
جراحية  عملية   ٢٥٢ الجراحية  العمليات 
الكلية  جلسات  وعدد  طبيعية،  والدة  و٢٤ 
الصناعية ١٢٢ جلسة، ووصل عدد جلسات 

تفتيت الحصى إلى 6٨ جلسة«.
تنظير،  جلسة   ٢١ وأجريت  »كما  ويتابع 
األذن  كغسيل  أخرى  لخدمات  باإلضافة 
وخدمات األسنان والجبس وغيرها ووصل 
أجري  أيضاً  خدمة،   79٨ إلى  مجموعها 

أعصاب  تخطيط  و٢٤  قلب  تخطيط   69٨
و69 تخطيط سمع وغيرها من الخدمات«.

المشفى بحاجة إلى  وذكر جوان رستم بأن 
تأمين جهاز قثطرة جديد بسبب قدم الجهاز 
القطع  توفر  وعدم  أعطاله  وكثرة  الحالي 
الدعم  خارج  أصبح  الجهاز  كون  البديلة، 
وكما  قدمه،  بسبب  المصنعة  للشركة  الفني 
أن حجم عمل المشفى يتطلب وجود جهاز 
ويقدم  عام  مشفى  أنه  خاصة  ثان  قثطرة 

خدماته بالمجان.
مؤكدا بأن المشفى رغم ذلك مستمرة بعملها 
والفني  الطبي  الكادر  من  استثنائية  بجهود 
وجود  إلى  الفتاً  واإلداري،  والتمريضي 
األدوية  بتأمين  تتعلق  أخرى  صعوبات 
إجراء  تم  بأنه  بيّن  وكما  مركزياً  والمواد 
األطفال  عند  الجراحة  في  نوعية  عمليات 
جيدة،  بصحة  إخراجهم  ويتم  المرضى 
الفندقية  بالخدمة  المشفى  مراجعو  ويشهد 
والنظافة  التعقيم  حيث  من  المشفى  في 

واالستقبال والمتابعة.
التعليم  سياسة  وضمن  المشفى  بأن  واختتم 
العلمي  دوره  بأداء  يستمر  والتدريب 

األسبوعية  العلمية  الجلسات  خالل  من 
والمحاضرات الطبية للكادر الطبي والفني 

والتمريضي.

طرطوس ـ الالذقية/ ا ـ ن ـ سالف العلي

تبلغ نسبة السوريين الذين يعيشون تحت خط 
إجمالي  من  المئة  في   9٠ من  بأكثر  الفقر 
السكان، بحسب تقدير وكيل األمين العام لألمم 
غريفيث،  مارتن  اإلنسانية،  للشؤون  المتحدة 
خالل جلسة لمجلس األمن الدولي في تشرين 

األول عام ٢٠٢١.
ويبلغ سعر صرف الدوالر في السوق السوداء 
األسعار  رفع  ما  سورية،  ليرة  آالف   ٤ نحو 
في األسواق إلى أضعاف مضاعفة، وال سيما 
تفشي  مع  وزادت  األخيرين،  العامين  خالل 
الروسية  الحرب  وجاءت  كورونا،  جائحة 
والمحلية،  العالمية  بتداعياتها  األوكرانية 
فقد  المقاربة  النتيجة  وفي  بلة،  الطين  لتزيد 
وصل وسطي تكاليف المعيشة ألسرة سورية 
مكونة من ٥ أفراد إلى أكثر من مليوني ليرة 
في  موظف  راتب  يكفي  وال  شهريا،  سورية 
القطاع الحكومي، أكثر من طعام يومين اثنين، 

كفطور وغداء وعشاء.
كبير  لتغيير  أدت  الصعبة  المعيشية  الظروف 
في عادات السوريين الغذائية والمعيشية الذين 
المنزل،  احتياجات  يشترون  غالبيتهم،  كان 
بشكل شهري أو نصف سنوي، بخالف اليوم 
على  تقتصر  الغذائية  العادات  أصبحت  حيث 

معادلة: كل يوم بيومه.
قمنا بعملة استقصائية، حول العادات الجديدة 

في الشراء والتسوق، وكان هذا التقرير:
سناء ربة منزل وأم لبنت ولولدين يافعين، من 
حكومي،  موظف  زوجها  يعمل  جبلة،  ريف 
لشراء  السمان  تزور  أن  اعتادت  جديد  من 

أرز بألفي ليرة وشعيرية بـ ٥٠٠ ليرة، وربما 
نصف كأس من الزيت النباتي، لتستطيع طبخ 
البطاطا،  مرقة  جانب  إلى  األرز  من  صحن 
التي تفتقر إلى أي إضافات من لحوم أو دجاج.
من  سيانو  قرية  من  األربعينية  السيدة  وسام 
ريف جبلة, وعندها بنتين وشاب طالب, قالت 
ونحن  وقهر  الم  بكل  السوق  الى  نذهب   : لنا 
ننظر إلى تلك المنتجات المتنوعة من الشوكوال 
نستطيع  ال  بينما  واأللبان،  واألجبان  واللحوم 
السؤال  أو حتى  منها  باالقتراب  التفكير  حتى 
محل  الى  نذهب  ان  مضطرين  ثمنها،  عن 
والحمص  البرغل  ونشتري  ماركت  سوبر 
والعدس والرز , بألفين او بألف  او باقل من 
كلغ , كنا بالبداية نخجل ان نطلب ذلك, لكننا 
االن تعودنا على هذه الطرق بالتعامل وأيضا , 
تعود علينا أصحاب المحالت , واصبحوا اكثر 

مرونة وتفهم, لطرق الشراء هذه .
أبو منتجب موظف حكومي، في أواسط العمر، 
بريف  بلوزة  قرية  أطفال وهو من  اربع  لديه 
بانياس، قال لنا بلسان حال المقهور والمتألم، 
وبالحبات،  باألوقية  الشراء  طريقة  تعلمنا 
وصارت عنا عادة، وغير مزعجة، انما الجو 
العام مزعج ومؤلم، فقد صرنا نشتري حبات 
لوازم  تشتري  كأن  الخضروات،  من  قليلة 
صحن سلطة واحد، مثل حبتي خيار وحبتي 
بندورة وباقة من البقدونس، بثمن يصل إلى 3 
آالف ليرة, هذا األسلوب بالشراء يتواصل مع 

استمرار تدهور األوضاع المعيشية.
مديمة  في  سمانة  محل  صاحب  سليمان  أبو 
اصبح  السنتين،  حوالي  منذ  لنا:  قال  جبلة, 
غالية  الفواكه  أنواع  بعض  يشترون  الزبائن 

كي  ألطفالهم  يأخذونها  وغالبا  بالحبة،  الثمن 
ال يحرمونهم من تناولها، ويذكرونهم بطعمها 
, ومع استمرار ارتفاع األسعار، باتت ظاهرة 
الشراء بالحبة تشمل الخضراوات أيضا, ومع 
حوالي  وقبل  مؤخرا،  الحبوب  أسعار  ارتفاع 
السنة تقريبا، بدأ الزبائن يطلبون بخجل شراء 
قليل من األرز أو السكر، في البداية رفضت، 
لكن مع تكرار الطلبات رضخت لألمر الواقع, 
وتعودنا على هذا األسلوب, ونحن نضع أمام 
واحد،  غرام  كيلو  وزن  من  أكياسا  المحل 
وبرغل وحمص،  وعدس  وسكر  أرز  تحوي 
ومن ثم يبيع منها وفق طلب الزبون، إما بألف 
يبلغ  األرز  كيلو  فمثال  أكثر,  أو  ليرة  ألفي  أو 
ثمنه اليوم٤٥٠٠ ليرة سورية , والسكر٤٠٠٠ 
سورية,  ليرة  والعدس٨٥٠٠  سورية  ليرة 
والبرغل 6٠٠٠ليرة سورية، ومعظم الزبائن 
تطلب الشراء بألفي ليرة او بثالثة االف ليرة, 

وهي أقل من نصف كيلو.
ماركت  سوبر  صاحب  جورج  أبو  وبحسب 
كل  أعاد  ببانياس،  العريض  الشارع  في 
الكالم السابق، لكنه أضاف: ان هذه الحالة يتم 
التعامل فيها حتى على الزيت والسمنة، حيث 
أو  السمنة  الزبائن، وفق حاجتهم من  يشتري 
ألفي  وحتى  ألف  بين  يتراوح  بمعدل  الزيت 
ليرة،  بـ٥٠٠  يشترون  البعض  وأحيانا  ليرة، 
رغم ان الـ٥٠٠ ليرة ال تشتري أكثر من ملعقة 
من السمنة، بالتأكيد الوضع السيئ بشكل عام، 

هو من دفعهم للشراء بهذا المبلغ.
اضافت السيدة اسماء، ان  هذا األسلوب بات 
يطيق على القهوة وبعد أن وصل سعر الكيلو 
لذلك   ، نحو٥٠٠٠٠ليرة  منها  الواحد  غرام 

هو  كما   , ليرة  ألفي  أو  بألف  نشتري  صرنا 
بكل  ينطبق   وهذا  االخرى،  للمواد  شراؤنا 
الشوكوال  مشروبات  شراءنا  على  ببساطة, 
 , والكابتشينو  والميلو  باألطفال،  الخاصة 
تلك  انتشار  ان  واعتقد  البودرة,  والحليب 
الظاهرة في سورية، هي كويسة , ومن باب 
هلل  الحمد  قالت   , الساخرة  والجدية  المداعبة 
صرنا متل بلدان اوربة , ال نشتري اال حاجتنا, 
وضحكت من قلبها, واعقبت لكن المشكلة, اننا 
غير  فهم  اوربة  في  اما  ذلك,  على  مجبرون 

مجبرين.
هند مهندسة مدنية، التي كانت تشتري البرغل 
من  أقل  قبل  كبيرة،  بكميات  للمؤونة  واألرز 
الذين  األشخاص  لفئة  اليوم  انضمت  عامين، 
وأعمل  وااللفين،  وباأللف  بالحبة  يشترون 

في وظيفتي الحكومية منذ أكثر من ١٢ سنة، 
 ١٢٢ يتجاوز  ال  التعويضات  مع  وراتبي 
فكيف  أميركي(،  دوالر   3٠ )حوالي  ألف 
سكر  كيلو   ٤ شراء  يكفي  أن  راتبي  يستطيع 
أرز  كيلو  و٥  الواحد،  للكيلو  آالف   ٤ بسعر 
بسعر ٤ آالف و٥٠٠ للكيلو الواحد، ثم تأتينا 
أجور مواصالت، ومصاريف أخرى بالبيت، 

وزوجها موظف مثلها، وراتبه نفسه،
وتؤكد  مدرسة،  طالب  أوالد  ثالثة  وعندهم 
البيض  تناولوا  لو  يكفي حتى  ان راتبهما، ال 
طيلة الشهر فقط وبدون أي إضافات، وقالت 
لو تناولنا ٥بيضات على اإلفطار ومثلهم على 
سعر  يوميا  بيضة   ١٥ أي  والعشاء،  الغداء 
كل بيضة ٥٠٠ ليرة، أي 7٥٠٠ ليرة يوميا، 

٢٢٥ألف ليرة شهريا، بدون الخبز. 

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

السورية.
ليست  اإلنسانية  واللفتات  المبادرات  وهذه 

السوري  الشعب  على  طارئة  أو  جديدة 
بكافة محافظاته.

بجوهر  يحتفظون  السوريون  يزال  فما 
بينهم  ما  في  بالتكافل  المعروف  تاريخهم 

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

المغتربين  دمشق  أبناء  مبادرات  رسمت 
أطفالها  من  العديد  وجوه  على  البسمة 
وأسرهم هذا العام من خالل إرسال عيديات 
إلى ذويهم وأقاربهم بمناسبة عيد األضحى 
االقتصادية  الظروف  ظل  في  المبارك 

المتدهورة التي تعاني منها تلك األسر.
ويعتبر الكثيرون من أبناء دمشق المغتربين 

الخليج  دول  أو  األوروبية  الدول  في 
المساعدات التي يرسلونها واجباً عليهم في 
سوريا،  في  السيء  المعيشي  الوضع  ظل 
وأقاربهم   أهلهم  مساعدة  عليهم  يحتم  بما 

واألسر األشد فقراً ليشعروا بفرحة العيد.
المتردية  االقتصادية  الظروف  ودفعت 
السوريين  الشبان  من  الكثير  البالد  في 
إلى  مالية  مساعدات  إلرسال  المغتربين 
جمعيات أو فرق تطوعية تتكفل بإيصالها 

لمستحقيها.
والفرق  الجمعيات  من  العديد  وقامت 
قبل  المساعدات  هذه  باستالم  التطوعية 
والفقراء  المحتاجين  على  وتوزيعها  العيد 

في مدينة دمشق. 
الجمعيات  إحدى  في  العاملين  أحد  وذكر 

من  تصل  التي  العيديات  أن  الخيرية 
المقيمين  الخير  أهل  ومن  المغتربين 
ظروف  شكل  على  توزع  بالمحافظة، 
مالية يتراوح ما فيها بين خمسين ألف ليرة 
سورية إلى مئة ألف ليرة، ورغم أن المبلغ 

زهيد إال أنه أفضل من ال شيء.
ولفتت أحدى العامالت بفريق تطوعي إلى 
من  التبرعات  جمع  على  يعمل  فريقها  أن 
ويوزع  الخير،  وفاعلي  واألهل  المعارف 
األطفال  على  العيد  أيام  أول  في  العيديات 
في  فقراً  األكثر  والمناطق  المياتم  في 
الفريق يتكون  دمشق وريفها، وذكرت أن 
وسائل  على  نفسها  نظمت  مجموعة  من 
األطفال  لمساعدة  االجتماعي  التواصل 
وإدخال الفرحة على قلوبهم صباح العيد. 

الداخلية  التجارة  وزارة  رفع  قرار  القى 
للطالب  الخبز  عن  الدعم  المستهلك  وحماية 
الطلبة  استياء  الجامعي،  السكن  في  القاطنين 
في السكن الجامعي لجامعة حماة، القرار جاء 
حيث  الدراسي،  العام  في  حساسة  بمرحلة 
الثاني  الفصل  امتحانات  الفترة  هذه  تشهد 

لطلبة الجامعات.
من  القرار  بموجب  الربطة  سعر  وارتفع 
ليرة سورية، وكانت  إلى ١٢٥٠  ليرة   ٢٥٠
يعتمدون  الذي  الطلبة  بحق  مجحفة  الزيادة 
غالبية  ويعاني  في مصاريفهم،  أهاليهم  على 
السوريين من ظروفا مادية واقتصادية سيئة 
في ظل انعدام القيمة الشرائية لليرة السورية، 
رواتب  وقلة  المعيشة  مستوى  وانخفاض 

الموظفين السوريين.

سعر  رفع  عن  الطلبة  الفرن،  إدارة  وأبلغت 
الخبز في المدينة وبيع الربطة بسعر التكلفة، 
يومياً  يحصلون  كانوا  أنهم  الطالب  وذكر 
على ربطة خبز مع افتتاح الفرن في الساعة 
السادسة مساء ويصطفون بالطابور دون أي 

منغصات تذكر.

فرن  إدارة  من  قرار  مؤخراً  في حين صدر 
استالم  أيام  بتحديد  يقضي  الجامعة  المدينة 
كل طالب لكميات الخبز المحددة لهم بالسعر 
األسبوع  خالل  ربطات   3 وهي  المدعوم 
القرار  هذا  والقى  السكن،  وصل  بموجب 

استهجان اآلالف من الطلبة.

وبات يحتاج الطالب الواحد ألكثر من 3٠ألف 
ليرة سورية شهريًا فقط لمادة الخبز، وسيترك 
من  الطالب  غالبية  لدى  سلبياً  أثراً  القرار 
كمادة  الخبز  على  تعتمد  التي  الفقيرة  الطبقة 
بعض  رأى  بينما  يومها،  قوت  في  أساسية 
الطالب أن سعر الربطة يعادل سعر بسكوتة 

من النوع العادي.

وتلزم إدارة المدينة الجامعية الطالب بتسليم 
إدارة  مع  متعاقدين  لمتعهدين  اليابس  الخبز 
لعمال  الطالب  يُعطيه  كان  أن  بعد  المدينة، 

النظافة والمستخدمين.

وصدر مؤخراً القانون رقم )٢9( لعام ٢٠٢٢ 
إلى  الجامعية  المدن  الذي ينص على تحويل 
مالياً  مستقلة  إداري  طابع  ذات  عامة  هيئات 

وإدارياً.

المدن  إدارات  منح  إلى  القانون  ويهدف 
كافية  وإدارية  مالية  صالحيات  الجامعية 
وآمن ومريح  نظيف  توفير سكن  تمكنها من 
بكفاءة وفاعلية للطالب وتساعدها في إنجاز 
األعمال المطلوبة من خدمات وصيانة وإعادة 
تأهيل إضافة إلى بناء وحدات جديدة وإدارة 
بالمدن واستثمار  الملحقة  المرافق والمنشآت 

بعضها.

عادات التسوق تغري نفسها يف الساحل السوريالرئاسة املشرتكة ملشفى الشعب يف احلسكة تكشف عن خدماتها يف النصف األول من 2022

ملواجهة الضائقة االقتصادية اخلانقة.. 

مبادرات إنسانية سورية

قرار رفع الدعم عن اخلبز عن الطالب يزيد معاناتهم

طرطوس/ ا ـ ن
الزراعات المحمية لمختلف أنواع الخضروات 
سواحل  أراضي  من  كبير  قسم  على  منتشرة 
جبلة  مدينة  وسواحل  وحريصون  بانياس 
والمواليح وبعض سواحل طرطوس في يحمور 
للخضروات  الزراعات  هذه  وأهم  والرادار، 
هي: زراعة البندورة، وتمتع البندورة الساحلية 
بمواصفات ممتازة وهي مطلوبة في األسواق 
الخارجية،  األسواق  إلى  وللتصدير  السورية 

بالرغم من اسعارها المرتفعة أحيانا.
قديم  مزارع  وهو  عاصم،  أبو  صبحي  السيد 
الخراب  بيوت بالستيكية في منطقة  لديه عدة 
البندورة  إنتاج  عملية  »إن  لنا:  فقال  ببانياس، 
البداية  ففي  مسبقة,  بمراحل  تبتدئ  الساحلية، 
يتم حراثة األرض وتجهيزها وإضافة األسمدة 
نقوم  ثم  المختلفة،  البطيئة  واألسمدة  العضوية 
الفطرية  األمراض  من  التربة  تعقيم  بعملية 

و«النيماتودا««.
تتراوح  مدة  المرحلة  هذه  »تستغرق  ويتابع 
تغطية  بمرحلة  نقوم  ثم  أو شهرين،  بين شهر 
خاص  البالستيك  من  خاص  بنوع  البيوت 

بعملية التعقيم، والتعقيم يمكن أن يكون فيزيائيا 
حيث  )ريزان(،  وكيميائيا  الشمس(  )حرارة 
مربع حوالي 6٥٠  متر  كل ٤٠٠  تكلفة  تبلغ 
ألف ليرة بحسب األسعار الرائجة هذه الفترة«.
ويكمل »بعد ذلك تأتي مرحلة تركيب النايلون 
إزالة  تتم  أن  بعد  بالتنقيط،  الري  شبكة  ومد 
وبعدها  التعقيم،  مرحلة  في  استعماله  تم  ما 
الزراعة  ستتم  التي  الخطوط  تحضير  يتم 
خاصة  بناموسيات  اإلغالق  وإحكام  ضمنها، 
هذه  تكلفة  تبلغ  حيث  المحمية،  بالزراعات 
العملية بحسب تسعيرة اليوم ما بين ٨٠٠ الف 

ليرة الى مليون ليرة, للبيت الواحد«.

ويردف »هكذا تصبح األرض جاهزة لزراعة 
الشتول أو البذار، حيث تبلغ تكلفة الشتول لكل 
بيت ما بين ٥٠٠ الى 6٠٠ ألف ليرة، في حين 
إلى ١٠٠٠ شتلة كحد  بيت محمي  يحتاج كل 

أدنى أيضا«.
ثم أخبرنا المهندس الزراعي سميح أبو محمود 
»من  لنا:  وقال  بالستكية،  بيوت  عدة  ولديه 
أبرز الصعوبات عدم تناسب التكلفة المرتفعة 
مع  المحمية  للزراعات  بالستيكي  بيت  لكل 
انقطاع  كذلك  المنتج،  به  يباع  الذي  السعر 
التيار الكهربائي خاصة في فترة الشتاء وأثناء 
إلى  المزارع  يضطر  حيث  الصقيع  موجات 

شراء الوقود وبعض المعدات«.
واألدوات  الصناديق  شراء  »كذلك  ويضيف 
بين  ما  تبلغ  والتي  المحاصيل  لتعبئة  الالزمة 
من  وغيرها  اإلنتاج،  تكلفة  من   %١7-١٢
الصعوبات األخرى التي تؤدي دائما إلى زيادة 
يدفعها  مادية  أعباء  من  يرافقها  وما  التكلفة 

المزارع دون تعويض«.
لديه  وهو  مدحت  الزراعي  المهندس  وأشار 
عدة بيوت بالستيكية, إلى أن التربة المتوسطة 
القوام والخفيفة جيدة الصرف والغنية بالمواد 
العضوية، هي األكثر مناسبة لزراعة البندورة 
الساحلية المحمية، ويبين أن الزراعة المحمية 

يمتد  شتوي طويل  موسم  موسمين،  إلى  تقسم 
من شهر كانون الثاني حتى شهر آب، تزرع 
الذي  »بستونا«  منها  الشتوية  األصناف  فيه 

يتميز بتحمله للحرارة المنخفضة«.
يزرعون  ما  غالبا  المزارعين  »لكن  ويردف 
لتجنب  قصيرين  موسمين  المدة  هذه  ضمن 
خسائر  من  عنها  ينجم  وما  الصقيع  أضرار 
موسم  إلى  باإلضافة  إضافية،  مادية  وتكلفة 
فيه  تزرع  األول،  الموسم  نهاية  من  يبدأ  ثان 
وتعد  »المندلون«،  أبرزها  أخرى  أصناف 
مناطق السهل الساحلي باألخص »حريصون 
أكثر  من   ،« والمواليح  ويحمور  والخراب 
البندورة  وإنتاج  زراعة  في  شهرة  المناطق 
المفضلة  أنواعها وأصنافها  بمختلف  الساحلية 
حبة  لون  بسبب  وللتصدير  الداخلية  للسوق 

البندورة وقساوتها وشكلها«.
المياه  ونوعية  المزارع  خبرة  وتساهم 
كذلك  المنتج،  جودة  في  بالري  المستخدمة 
جانب،  من  الجودة  في  يسهم  المناسب  المناخ 
لكن  آخر،  جانب  من  اإلنتاج  تكلفة  وخفض 
المقابل يمكن لموجة صقيع واحدة تستمر  في 
من 3 إلى ٥ أيام أن تؤدي إلى زيادة األعباء 
الحد من  أثناء محاولته  المزارع  المادية على 

تأثيرات تلك الموجة على محصوله.

السويداء/ لطفي توفيق
محافظة  شباب  من  عدد  وقع  جديدة  مرة 
قبل  من  نصب  لعملية  ضحية  السويداء 
شخص سوري يقيم في الخارج، ويدعي 
قيامه بوساطات للحصول على تأشيرات 
وسويسرا،  فرنسا  إلى  للسوريين  دخول 
على  للحاصلين  عمل  عقود  وتأمين 
التأشيرات، ويحدد مكان العمل وشروطه، 

مقابل عمولة 6٠٠ دوالر. 
ويروج لعمله عبر مجموعة صغيرة على 
ويرسل  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
المستندات لهذه المجموعة لتقوم بتقديمها 
في  السويسرية  أو  الفرنسية  السفارة  إلى 

لبنان. 
المحافظة  شبان  من  عدد  تجاوب  وبعد 
ودفع  أوراقهم  وإرسال  للسفر  المتلهفين 
رفضت،  قد  األسماء  أن  يدعي  العمولة، 
مقابل  قبولها  إعادة  على  قادر  ولكنه 
عمولة مماثلة يشترط تحويلها عن طريق 

المصرفية  للحواالت  العالمية  الشركات 
في لبنان.

المبالغ  الشبان  من  عدد  حّول  أن  وبعد 
بحظر  قام  شروطه،  حسب  المطلوبة 
بمجموعة  استبدلها  وربما  المجموعة 

أخرى.
وقال شاب من الذين تعرضوا لهذه العملية 
بإرسال  يقوم  كان  المحتال  الشخص  إن 
صور مطعم مفترض للعمل به، وإعطاء 
بتقديم  تبدأ  خطوة،  لكل  محددة  مواعيد 
تذاكر  وشراء  المقابلة،  وموعد  األوراق 
جعل  مما  الرحلة،  موعد  لتحديد  السفر 

غالبية الطامحين إلى السفر يثقون به.
وبرر شاب آخر من ضحايا العملية عدم 
إلى احتمال وجود عملية نصب  انتباههم 
الشروط  ظل  في  العرض  هذا  وراء 
بقوله  الدولتين  أراضي  لدخول  الصعبة 

»الغريق بيتعلق بقشة«.
عمليات نصب سابقة

لعمليات  المحافظة  من  شباب  تعرض 
في  آخرها  كان  متعددة  واحتيال  نصب 
سافرت  عندما  الماضي،  آذار  شهر 

واألطباء  الممرضين  من  مجموعة 
الليبية،  الصحة  في مشافي وزارة  للعمل 
من  واحتيال  نصب  لعملية  وتعرضوا 

ليبيا  في  يعملون  سوريين  أشخاص  قبل 
بالتعاون مع مواطن ليبي، حسب شهادات 

العائدين منهم. 
الشخص  إن  العائدين  األطباء  أحد  وقال 
وزارة  قبل  من  مندوب  بأنه  زعم  الليبي 
دوالر   ١٥٠٠ مبلغ  وفرض  الصحة، 
على كل شخص مقابل تأمين عقد العمل 
وتذكرة السفر وكافة الموافقات المطلوبة. 
وبعد أن وصل المتعاقدون إلى ليبيا، تبين 
كبيرة،  نصب  لعملية  تعّرضوا  أنهم  لهم 
وزارة  كانت  دفعوها  التي  فالتكاليف 
الصحة الليبية قد دفعتها إلى الشبكة التي 

استقدمتهم.
والعقود التي أجبروا على توقيعها تختلف 
التي تم االتفاق عليها قبل  تماماً عن تلك 

سفرهم.
وقال طبيب عائد من ليبيا »باشرنا العمل 
بمراجعة  وقمنا  أشهر،  لعدة  مضطرين 
أنه  فأبلغونا  بحقوقنا،  للمطالبة  اإلدارة 
دفعناه  الذي  المبلغ  استعادة  يتوجب علينا 
تسلّمنا  ولم  استقدمتنا،  التي  الشبكة  إلى 
قسم  جعل  ما  رواتب،  أية  المشفى  إدارة 
كبير من األطباء يعود إلى سوريا بعد أن 

خسروا وظائفهم فيها«. 

رغم ارتفاع التكاليف.. البندورة البالستيكية تسجل جناحا 

يف طرطوس.. فالحون يروون مرحلة الزراعة!

حمافظة السويداء.. عملية نصب جديدة والضحايا من شبابها
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