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البرلمان  مبنى  المتظاهرين  آالف  اقتحم 

العراقي احتجاجاً على ترشيح »اإلطار 

لرئاسة  السوداني  لمحمد  التنسيقي« 

الحكومة. 

ودعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى 

االنسحاب  إلى  المتظاهرين  الكاظمي 

يقع  حيث  الخضراء  المنطقة  من  فوراً 

الدولة  دوائر  من  والكثير  البرلمان 

والبعثات الدبلوماسية.

درعا،  إلى  طريقها  إغالق  بعد 
إلى  عسكرية  تعزيزات  ووصول 
طفس  بمدينة  المحيطة  المناطق 
أدت  المحافظة  من  الغربي  بالريف 
أنحاء  جميع  في  عام  توتر  إلى 
المنطقة، استهدفت القوات العسكرية 
محيط  الهاون  وقذائف  بالرشاشات 
المدينة بالتزامن مع إطالق نار على 

طريق درعا. 

حماة/ جمانة الخالد

اضطر بعض السائقين إلى شرائه بسعر 
قلة  بسبب  الواحد،  للتر  ليرة   9000
المحروقات في المدينة، وينتظر السائقين 
الفرج من الساحل السوري حيث ينظرون 

حامالت النفط علها تخفف من أزمتهم.

والمازوت  البنزين  رسائل  وتتأخر 
سائقين  قال  حيث  السيارات  ألصحاب 
متباعدة  بفترات  تردهم  الرسائل  ألن 
مسؤولين  ويعزي  يوًما،  لعشرين  تصل 
الحصاد  لموسم  الدعم  لزيادة  السبب 

وتسويق القمح.

ما  يشترون  السيارات  سائقين  أن  إال 
يلزمهم من البنزين من السوق السوداء، 
فمرة  األزمة،  بحسب  متغير  وبسعر 
يشترونه بـ 6500 ليرة، ومرة بـ 7000 

ليرة، ومرة بـ 9000 ليرة، وأما أصحاب 
بـ  اللتر  فيشترون  النارية  الدراجات 

7000 ليرة.

السيارات  وأصحاب  السائقين  ويلجأ 

للسوق السوداء نتيجة تأخر رسائل التعبئة 
ويضطر  اإللكترونية،  البطاقة  بموجب 
لقضاء  مرتفعة  بأسعار  للتعبئة  السائقين 

حوائجهم وأعمالهم.

ُكثر  أمام  المجال  األزمة  هذه  وفسحت 
وتحقيق  بالمحروقات  والمتاجرة  للعمل 
األول  الخاسر  أن  إال  منها  أرباًحا طائلة 
يضطر  الذي  المواطن،  هو  واألكبر 
إنجاز  أو  تكسي،  سيارة  لطلب  أحياناً 
أو  مهنة  أو  محل  لدى صاحب  ما  عمل 
النارية  لدراجته  البنزين  يشتري  حرفي، 

أو سيارته أو مولدته.

ويتسأل مواطنون لماذا تتوفر المحروقات 
في السوق السوداء؟، ويمكن شراؤه بأي 
أن  دون  ومن  المحطات،  بخالف  وقت 
نحصله  المرتفع  وسعره  رسائل،  ننتظر 
أصحاب  أكده  ذاته  واألمر  الزبون،  من 
يشترون  بأنه  أفادوا  والذين  بناء،  ورش 
كل يوم البنزين لدراجات العمال النارية، 

ويضيفون ثمنها على أجرة البناء.

وتعاني حماة منذ منتصف الشهر الفائت 
في  الوقود،  محطات  على  االزدحام  من 
بعض  في  والبنزين  المازوت  فقدان  ظل 

المحطات.

ارتفاًعا  المحروقات  أسواق  وشهدت 
غير مسبوق باألسعار، تزامن منذ بداية 
حزيران مع موسم الحصاد واالمتحانات 
للشهادتين اإلعدادية والثانوية وامتحانات 
الفصل الثاني في الجامعات، حيث وصل 
السوداء  السوق  في  المازوت  ليتر  سعر 
أما  توفره،  ليرة في حال  إلى ستة آالف 
البنزين فقد استقر على سعر السبعة آالف 

بعد أن قارب سعره الثمانية آالف.

المسؤولين منذ ذلك  ورغم تكرار وعود 
الوقت بحدوث انفراجات في أزمة النفط 
األخرى،  القطاعات  معظم  على  تنعكس 
لم تتحسن واردات المشتقات النفطية إلى 
بوجود  تحسن  أي  يطرأ  لم  كما  حماة، 
أسعار  انخفاض  أو  والمازوت،  البنزين 

المحروقات في السوق السوداء.

الالذقية/ سالف العلي 

ظواهر تبدو غريبة يشهدها الساحل السوري 
سواحل  شهدت  حيث  األخر،  و  الحين  بين 
أسماك  صيد  الماضية  األسابيع  خالل  البالد 
الكبير  بوزنها  تمتاز  نوعها،  من  فريدة 
وندرتها , ما بين يصف البعض وجودها في 
تأكيد  وبين  النادرة،  بالحالة  السورية  المياه 
المياه  في  سنوات  منذ  وجودها  بأن  الخبراء 
السورية وال تهاجم أحدا, وانتشرت االقاويل 
األسبوع  في  نشره  تم  ما  على  والتعليقات 
صفحات  تموز2022على  من  األخير 
التواصل االجتماعي، من فيديو يظهر دالفين 
منطقة  في  البحر  مياه  سطح  على  تسبح 
مقطع  أيضا  وانتشر  الالذقية,  بريف  البسيط 
فيديو، أظهر حوتا ضخما بالقرب من سطح 
البحر قبالة سواحل طرطوس، وهو ما  مياه 
أغضب الكثيرين الذين حبسوا أنفاسهم خوفا 
من اقترابه من الشواطئ أو مباغتته للسباحين 
أو الصيادين في البحر, أن هذا الحوت بالذات 
من سواحل طرطوس، وهي  بالقرب  شوهد 
المرة األولى التي يصل فيها مثل هذا النوع 
من الحيتان وبهذا الحجم الضخم إلى سواحل 

شرق البحر المتوسط .
واستنادا إلى ما اخبرتنا به المهندسة النا في 
الحوت  بأن  البحرية،  للبحوث  العالي  المعهد 
ليست  ورؤيته  المتوسط،  البحر  في  موجود 
حالة نادرة أو جديدة، والسنة الماضية 2021 
على  أمتار   3 بطول  نافق  حوت  عبر  فقد 
شواطئ بانياس ، فرؤية الحيتان أمر طبيعي، 
وبالنسبة للحيتان الضخمة فتكون سابحة في 
البحر المتوسط، حيث تقوم بالتكاثر في البحر 

المتوسط ومن ثم تعود إلى القطب الشمالي.
عفيف،  البحري  المهندس  لنا  قاله  لما  ووفقا 
لحماية  السورية  الجمعية  في  موظف  وهو 
الكائنات  من  الدالفين  تعتبر  المائية:  البيئة 
البحرية التي تسهم في تحقيق التوازن البيئي 
السورية  المياه  في  موجودة  وهي  البحري، 
من  وجودها  توثيق  تم  عدة،  سنوات  منذ 
السورية،  البحرية  البيئة  في  مختصين  قبل 
التنوع  في  مهما  عنصرا  يشكل  وجودها  أن 
المخزون  وفي  البحرية،  للكائنات  الحيوي 

الوراثي لألنواع الحية البحرية.
في  مختصة  وهي  مريم  المهندسة  وأخبرتنا 
أنه تم رصد   , البحرية  علم األسماك والبيئة 

الشواطئ  من  بالقرب  لدالفين  حاالت  عدة 
السورية خالل السنوات السابقة، بينها دلفين 
كان  ديلفي«  »كومون  نوع  من  فتي  صغير 
في  الصنوبر  منطقة  شاطئ  على  جنح  قد 
الجنوح  حالة  وراء  السبب  وان  الالذقية، 
إلى النشاطات البشرية المختلفة من السياحة 
والصيد الجائر وحركة السفن باإلضافة إلى 
يبلغ طوله حوالي 180  الغذاء، حيث  نقص 
نوع  من  وهو  60كغ،  يتجاوز  ووزنه  سم 
المتوسط،  األبيض  البحر  في  الوجود  نادر 
مياه  في  آمن  مكان  إلى  نقله  استدعى  مما 
مصب نهر الصنوبر، حيث أعيد إلى البحر 
بعد معاينته من قبل المختصين، كما تم رصد 
دلفين بالغ من النوع نفسه عند موقع ابن هانئ 
في الالذقية بعد عدة أيام من مشاهدة الدلفين 

الفتي الجانح.
في  موظفة  وهي  عبير  المهندسة  لنا  وقالت 
الحيتان  بأن  السمكية،  للثروة  العامة  الهيئة 
تأقلمت  التي  الثديات  من  تعتبر  والفقمات 
وهي  البحرية  المائية  األوساط  في  للعيش 
تستطيع  ال  حيث  األخرى  األسماك  بعكس 
االستغناء عن الهواء الجوي للتنفس وهي من 
الكائنات البحرية اللطيفة، حيث لم تُسجل أي 
شخص,  ألي  دلفين  أو  حوت  مهاجمة  حالة 
ويوجد عشرين نوع من الحوتيات في البحر 
المتوسط منها تسعة أنواع تعيش في حوض 
إلى  دائم،  بشكل  المتوسط  األبيض  البحر 
بشكل عرضي  تتواجد  آخر  نوع   11 جانب 
 2004 عام  من  رصد  تم  وقد  موسمي،  أو 
في  الحوتيات  من  نوعا   13 تاريخه  حتى 
سواحل محافظة طرطوس، منها ثالثة أنواع 
من الحيتان وعشرة دالفين )من ثالثة أنواع 
من  الخوف  عدم  المواطنين  وعلى  مختلفة(, 
الحوت  البحر،أن  في  لحيتان  صور  تداول 
أحدا وال  تهاجم  التي ال  الوديعة  األنواع  من 
تقترب من المياه الضحلة, ولم يتم تسجيل أي 
حالة هجوم لحوت على سباحين أو صيادين، 
وال توجد صفة عدائية لدى الحوت، أن الحجم 
الكبير للحوت يمنحه حالة من االستقرار، فال 
يشعر بالخوف وعليه ال يملك حافزا لمهاجمة 

أحد.
األنواع  تكن  لم  والدالفين  الحيتان  ان  يذكر 
بالقرب  شوهدت  التي  نوعها  من  الفريدة 
من السواحل السورية، حيث شهدت مؤخرا 
كسمكة  السمك،  من  غريبة  أنواع  ظهور 
الشيطان، وسـمكة كلب البحر وغيرها , وتم 

تسجيل الظهور األول لسمكة »سباردي« في 
مدينة بانياس، حيث أنه ألول مرة يرى هذا 
تظهر  السمكة  هذه  أن  األسماك,  من  النوع 
ألول مرة في المياه السورية، وهي من نفس 
فصيلة سمك القجاج المتعارف عليه في المياه 
السورية, وأنها تشبه القجاج من ناحية الشكل 
عند  والتقوس  العين  فوق  الصفراء  والبقعة 
الزعانف،  لون  هو  الوحيد  الفرق  لكن  الفم، 
القجاج فضية،  لون زعانف سمكة  أن  حيث 
لونها أصفر  أما زعانف سـمكة »سباردي« 

زاهي.
يشار الى ان سورية عضو في مبادرة مسح 
وتعمل ضمن  المتوسط  البحر  في  الحوتيات 
البحر  في  الحوتيات  حفظ  اتفاقية  إطار 
األسود والبحر المتوسط والمناطق األطلسية 
في  المشكل  المسح  فريق  قام  وقد  المتاخمة, 
سورية عام 2019 بالتعاون مع الهيئة العامة 
وجامعة  المائية  واألحياء  السمكية  للثروة 
تشرين برصد مجموعة من الحوتيات التي تم 

مشاهدتها وهي:
الدلفين  األحدب-   الحوت  العنبر-  الحوت 

المخطط - دلفين ريسو- الدلفين الشائع
وطلبت الهيئة العامة للثروة السمكية واألحياء 
الحيتان  عن  اإلبالغ  الصيادين  من  المائية 
والدالفين واألنواع السمكية الجديدة في حال 
مشاهدتها والحفاظ عليها وعدم التعرض لها 

بأي وسيلة من وسائل الصيد.
ومن المعلوم أن صيادي مدينة بانياس تمكنوا 
بلميدا،  نوع  سمكة   2000 اصطياد  من 
كغ،  و7   4 بين  ما  الواحدة  وزن  وتراوح 
ل.س،   15000 بـ  الواحدة  السمكة  بيع  وتم 
وفي جولة لنا شاهدنا هذه األعداد الكبيرة من 
سوق  أرصفة  على  منتشرة  وهي  األسماك، 
السمك في مدينة بانياس. كما انتشرت العديد 
من صور الصيادين والمتسوقين مع األعداد 
بسطات  على  األسماك  هذه  من  المرصوفة 
التي  النادرة  الظواهر  من  باعتبارها  الباعة، 
في  الساحلية  األسماك  أسواق  في  تحدث 

سورية.
الزعنفة  ذات  تونا   « سمكة  اصطياد  وتم 
عين«،  أم   « باسم  والمعروفة  الزرقاء« 
يصل وزنها إلى 100كغ, ويقدر ثمن الكيلو 
اصطياد  وتم  ل.س,   8000 منها  الواحد 
السمكة   « أو   ، العمالقة«  القمر   « سمكة 
القمرية » وهي من أنواع السمك التي تعيش 

وأظهرت  البحار,  وأعماق  المحيطات  في 
تسجيالت مصورة، تم تداولها عبر منصات 
بنقل  تقوم  رافعة  االجتماعي,  التواصل 
السمكة التي تزيد نحو 1000 كغ من ميناء 
جبلة, إن السمكة تم عرضها في سوق مزاد 
بـ50  بيعت  حيث  جبلة،  بمدينة  األسماك 
ثمنها  انخفاض  سبب  أن  حيث  ليرة،  ألف 
القمرية  السمكة  وتعد   , فيها  اللحم  قلة  هو 
من األنواع المهددة باالنقراض، وتعيش في 
المياه العميقة، وأحيانا تظهر قريبة من سطح 
المياه عند بحثها عن الطعام، أو أثناء مالحقة 

أشراب األسماك الصغيرة.
لكن نتيجة النقطاع الكهرباء لساعات طويلة، 
يتجنب الكثير من المواطنين شراء هذا النوع 
الصيادين  أن  إلى  باإلضافة  األسماك،  من 
والبائعين، في حال عدم بيع جميع بضائعهم 
من هذه النوعية يضطرون إما إلى البيع بسعر 
أقل، أو رميها ألنها تصبح غير صالحة لألكل 
ولفترات  العالية  للحرارة  التعرض  حالة  في 
أطول، وبالتالي تعرض البائع لخسائر نتيجة 

نقص الكهرباء.
لهذه  الخاطئة  التداول  لطريقة  نتيجة  أنه 
من  األشخاص  بعض  يعاني  فقد  األسماك 
أن  حيث  لها،  تناولهم  عند  تحسس  حاالت 
ألسماك  الصحي  وغير  الخاطئ  التداول 
البلميدا، يؤدي إلى تفكك مادة بري هيستامين 
الهيستامين  مستقلبات  الى  فيها  الموجودة 

أعراض  أشهر  ومن  التحسس,  تسبب  التي 
حساسية السمك، الحكة بالجلد وظهور الطفح 
الجلدي، اإلسهال، ألم المعدة، التقيؤ، ظهور 
أعراض الحساسية بالفم حيث يشكو المصاب 

أحيانا من الحكة بالفم، واإلحساس بالوخز.
السمك  تناول  من  البد  التحسس،  ولتجنب 
حرارة  بدرجة  جيد  بشكل  حفظه  أو  طازج 
تفكك  أي  يمنع  مما  مئوية  درجة   18-
من  كان  وإذا  وتحللها،  األسماك  لمكونات 
تأخير طهي األسماك ألكثر من  الضروري 
ساعتين، يجب اإلسراع بتبريدها بعد الغسيل 
والتجهيز مباشرة بوضعها في الثالجة على 
طهي  يتم  لم  وإذا  الصفر،  من  قريبة  درجة 
األسماك في نفس اليوم فمن األفضل تجميدها 

على درجة حرارة 
تعرض  كما  االستهالك,  لحين  أقل  18أو   -
نتيجة  تسمم  لحاالت  المواطنين  من  الكثير 
عدم  نتيجة  األسماك،  من  نوع  هذا  تناول 
تجميدها في الثالجة لغياب الكهرباء لساعات 
مقارنة  نوعية رديئة  ذات  كما وتعد  طويلة، 
الجيد،  الذوق  ذات  األسماك  أنواع  بباقي 
للكيلو  سورية  ليرة  ألف   70 تتجاوز  والتي 

الواحد منهم.
تداول  تم  األخيرة  األسابيع  في  أنه  يذكر 
تواجد  بها  تظهر  التي  الصور  من  العديد 
قناديل البحر بكثافة، وازدياد التحذيرات منها 

والسباحة بجانبها.

ظهور احليتان على السواحل السورية اثار رعب الصيادين واملصطافني

يف محاة ال رسائل تعبئة للمحروقات ومتوفرة يف السوق السوداء بـ 9000

هوامش

حماولة لضرب استقرار احملافظة.. على صفيح ساخن، السويداء تنتفض بوجه العصابات وجتتث أخطرها

حييى حممود ’’ آفاق حل األزمة السورية ضئيلة، والدول الكربى تسعى لبقاء 

الفوضى والتخطيط لسايكس بيكو جديدة يف الشرق األوسط من بوابة سورية«
أكد يحيى محمود عضو حزب التحالف الوطني السوري، بعد مرور  أكرث من أحد عرش عاما عىل 

االزمة السورية، مازالت أفاق الحل ضئيلة، ومازالت األزمة السورية تعاين من تضارب مصالح الدول 

الكربى، ومازالتا الحروب التي تنترش هنا وهناك تؤثر عىل مسار الحل السوري ، ومازال االحتالل 

يف شامل ورشق  وغان  ارد  سياسة  وفشل  سورية،  يل شامل ورشق  صارخة  انتهاكات  ينتهك  الرتيك 

التحالف  أجرته صحيفتنا مع عضو  العراق، وذلك من خالل حوار  إىل شامل  املعركة  نقل  سورية، 

الوطني السوري األستاذ يحيى حمود، موكدا أن محاولة نقل مشاكل الداخل الرتيك إىل الخارج لتغطية 

اعامله اإلجرامية بحق السورين، وضمن هذا السياق جاء نص الحوار كام ييل :

من أهم اجنازات عمل  املرأة يف املنشآت املستحدثة يف مدينة 

الرقة معامل تصنيع وتغليف املثلجات
ساهمت المرأة في شمال وشرق سورية على رفع مستواها 
في جميع المجاالت واالختصاصات في العمل، حيث أنه مع 
مرور الوقت اصبح لها دورا رياديا وتقدم ملحوظ وكفاءة 
الرقة  مدينة  إليه  وصلت  التي  التطور  مع  واليوم  بعملها، 
من المنشآت المستحدثة في المدينة، معامل تصنيع وتغليف 
الفتيات والنساء   البوظة الذي يقوم على العمل به عدد من 

من داخل المدينة وريفها .
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تصعيد مستمر وشلل سياسي.إىل أين يتجه العراق

حمافظة درعا.. تعزيزات عسكرية جديدة وتهديد بعمليات عسكرية 
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استخدم  الميالد  قبل   2000 عام  منذ 
شجرة  ويونامي  أيورفيدا  الطب  نظام 
الدواء الشافي لمجموعة  النيم باعتبارها 
متنوعة من األمراض، ويتم استخدام كل 
جزء من الشجرة للعالج وهو أمر غير 
شائع بين النباتات الطبية، بحيث تستخدم 
النيم  زيت  إلستخراج  والفاكهة  البذور 
القوي والفعال للغاية، وتستخدم األغصان 
كفرشاة أسنان، وتغلى األوراق في الماء 
األزهار  وتستخدم  الجلد،  مشاكل  لعالج 
في العالج بالروائح، وبينما نشأت شجرة 
النيم في الهند، فإنها تزرع اآلن في أكثر 
قوتها  وتنشر  العالم  حول  دولة   50 من 

العالجية في جميع أنحاء العالم.
زيت النيم للشعر:

شجرة  منتجات  أحد  هو  النيم  زيت 
خصائص  له  أن  اإلبالغ  وتم  النيم، 
للفطريات  للميكروبات ومضادة  مضادة 
استخدامه  تم  وقد  للطفيليات،  ومضادة 
لعالج األمراض من الرأس إلى أخمص 
الشعر  على  وضعه  وعند  القدمين، 
وفروة الرأس يعتقد أن زيت النيم يعمل 
كمزيل طبيعي لقشرة الرأس عن طريق 
الحال  هو  كما  البكتيريا،  على  القضاء 
مع المكمالت األخرى التي تدعم صحة 
فروة الرأس، ويعتقد الكثيرون بأن زيت 

النيم يمكن أن يفيد نمو الشعر أيضا.
ما أهم فوائد زيت النيم للشعر؟

تم استخدام زيت النيم في الطب التقليدي 
وتم  عام،  ألف  من  ألكثر  الهند  في 
مرض  مثل  أمراض  لعالج  استخدامه 

الجدري،  وحتى  والقرحة  السكري 
ويحتوي زيت النيم على نيمبيدين والذي 
يقلل  أن  يمكن  أنه  األبحاث  أظهرت 

اإللتهاب، ويمكن أن تساعد الخصائص 
للبكتيريا  والمضادة  لإللتهابات  المضادة 
ومضادات األكسدة زيت النيم في عالج 
في  بما  الرأس  فروة  مشاكل  من  العديد 

ذلك قشرة الرأس واإللتهاب والحكة.
زيت  يحتوي  النيمبيدين  إلى  باإلضافة 
الدهنية  األحماض  على  أيضا  النيم 
وفيتامين E والدهون الثالثية ومضادات 
في  تساهم  وكلها  والكالسيوم،  األكسدة 
توفير بيئة صحية لفروة الرأس، ويمكن 

في  الدهنية  األحماض  محتوى  يوفر  أن 
زيت النيم فوائد لشعرك أيضا، ويحتوي 
زيت النيم على نسبة عالية من األحماض 

الدهنية مثل أحماض لينوليك و األوليك 
حبس  على  تساعد  والتي  البالمتيك  و 

الرطوبة في الشعر.
على  يحتوي  النيم  زيت  أن  على  يتفق 
ما  فغالبا  للفطريات،  مضادة  خصائص 
الفطريات  بسبب  الرأس  قشرة  تحدث 
ويمكن  الرأس  فروة  على  الموجودة 
لهذه  طبيعيا  حال  النيم  زيت  يوفر  أن 
المشكلة، وأولئك الذين يعانون من قشرة 
والشعر  الجافة  الرأس  وفروة  الرأس 

المجعد سيستفيدون أكثر من استخدامه.
األكسدة  بمضادات  غني  النيم  زيت 
والتي باإلضافة إلى خصائصه المضادة 
فروة  لصحة  رائعا  تجعله  لإللتهابات 
فيتامين  على  يحتوي  وألنه  الرأس، 
يمكن  األخرى  األكسدة  ومضادات   E
على  الجلد  خاليا  النيم  زيت  يساعد  أن 

التجدد.
الشعر  بصيالت  نمو  يدعم  النيم  زيت 
المضادة  خصائصه  بسبب  الصحية 
رأس  بفروة  الشعر  نمو  فيبدأ  لألكسدة، 
صحية لذلك في عالج فروة الرأس أنت 

تعالج الشعر أيضا.
فيتساقط  الشعر،  تساقط  النيم  يمنع زيت 
تقصف  بينها  من  أسباب  لعدة  الشعر 
عن  الشعر  تكسر  منع  ويمكن  الشعر، 
وتقويته وكالهما  الشعر  ترطيب  طريق 
يمكن أن يفعله زيت النيم، ويحتوي زيت 
األحماض  من  عالية  نسبة  على  النيم 
الدهنية، مثل أحماض لينوليك واألوليك 
على  الحفاظ  في  للمساعدة  والبالمتيك 
رطوبة الشعر، وأنه كمكون في العديد من 
اإلستخدام  فإن  والشعر  البشرة  منتجات 
نمو  يعزز  أن  يمكن  النيم  لزيت  المنتظم 
فضال  وغنى  وسمكا  صحة  أكثر  شعر 

عن المساعدة في منع تساقط الشعر.
فروة  في حكة  التحكم  النيم  لزيت  يمكن 
فروة  يهدئ  أن  يمكن  حيث  الرأس، 
بسبب خصائصه  والحكة  الجافة  الرأس 
المضادة للفطريات واإللتهابات، ويمكن 
اآلثار  من  الرأس  فروة  حكة  تكون  أن 

الجانبية للقشرة التي يستهدفها زيت النيم 
أيضا.

فاألحماض  التجاعيد،  ينعم  النيم  زيت 
الدهنية في زيت النيم يحبس الرطوبة في 
بصيالت الشعر، ويعتقد أن هذا يمكن أن 

يخفف من تجعد الشعر أيضا.
يمكن استخدام زيت النيم كعالج طبيعي 
أن  األبحاث  جدت  وقد  الرأس،  لقمل 
تستهدف  التي  النيم  زيت  شامبوهات 
إزالة قمل الرأس كانت فعالة في القضاء 

على حاالت القمل.
أنواع  جميع  مع  النيم  زيت  يستخدم  هل 

الشعر؟
آمن  النيم  زيت  أن  على  خبراؤنا  يتفق 
تخفيفه  يجب  ولكن  الشعر  أنواع  لجميع 
قبل وضعه على الشعر أو فروة الرأس، 
ويوصي بتخفيف زيت النيم النقي بزيت 
آخر مثل زيت الجوجوبا أو الزيتون أو 
الهند، ويحذر من استخدام كميات  جوز 
الناعم،  الشعر  في  الزيت  من  كبيرة 
وزيت النيم لديه القدرة على تهيج البشرة 
الذين  أولئك  على  يجب  لذلك  الحساسة، 
تجنب  اإلكزيما  مثل  يعانون من حاالت 

استخدامه.
استشارة  يجب  دائما  الحال  هو  كما 
الطبيب قبل البدء في استخدام منتج مكمل 
ويقترح  تهيجا،  يسبب  أن  يمكن  جديد 
اختباره على منطقة صغيرة مثل ساعدك 
الداخلي لمعرفة ما إذا كان لديك رد فعل 
سلبي عليه قبل تطبيقه على فروة رأسك 
يساعد  النيم  زيت  ونظرا ألن  وشعرك، 
يؤدي  أن  ويمكن  صحي  شعر  نمو  في 
فيحذر  الحساسة  الرأس  فروة  تهيج  إلى 
المحتملة  المهيجات  وبين  بينه  الجمع 
نمو  عالجات  أو  روجين  مثل  األخرى 

الشعر األخرى.

حذرت دراسة جديدة من أن التنافس بين 
أو  ]حشرات  ملقحات  إليجاد  النباتات 
فراشات أو نحل أو طيور أو خفافيش تنقل 
اللقاح ما بين الزهور[، وسط االنخفاض 
الملحوظ في أعداد الحشرات في مختلف 
أنحاء العالم، قد يهدد قدرتها على التعايش 

والتفاعل.
وقد قام علماء الطبيعة على مر األعوام، 
النباتات  إليها  تلجأ  التي  الطرق  بتوثيق 
لجذب الملقحات، بما فيها التميز بسمات 
مبهرجة  بتالت  كإنبات  خاصة،  مرئية 
المتجاورة  النباتية  األوراق  ]مجموعة 
في  الكأس  يعلو  محيط  في  والمتموضعة 
هياكل  تحمي  ]التي  والسبالت  الزهرة[ 
الجزء  في  وتوجد  الزهرة  في  التكاثر 
إصدار  إلى  إضافة  منها[،  الخارجي 
وهي  فيرومونات،  تسمى  مميزة  روائح 

تسهم في جذب بعض الحشرات.
من  كبيراً  عدداً  أن  من  الرغم  وعلى 
الملقحات كالنحل والفراشات تزور أنواعاً 
أشارت  جديدة  أبحاثاً  فإن  متعددة،  نباتية 
الحشرات،  هذه  أعداد  انخفاض  أن  إلى 
بين  التعايش  استقرار  يزعزع  أن  يمكن 

النباتات.
مجلة  في  نشرت  التي  الدراسة  وحذرت 
أن  من  العلمية،   Nature »نايتشر« 
بسبب  تفاقم  الذي  الحشرات«  »انقراض 
التنوع  على  يؤثر  قد  المناخ،  تغير  أزمة 
في  الملقحات  عدد  انخفاض  مع  النباتي 

مختلف أنحاء العالم.

الحشرات  اختفاء  أن  الباحثون  ويرى 
إلى  الحاجة  على  الضوء  سلط  الملقحة، 
فهم دورها بشكل أفضل في الحفاظ على 
إلى  بحث سابق  النباتي. وتوصل  التنوع 
وضع نظرية مفادها أن المنافسة المتزايدة 
على الملقحات قد تزيد من تنوع النباتات، 
وذلك من خالل دخول النباتات في وضع 
التغيير،  مع  التكيف  فيه  عليها  يتعين 

وإيجاد كوة بيئية مناسبة لها.
في  أشارت  أخرى  دراسات  أن  غير 
يؤدي  قد  بينها  التنافس  أن  إلى  المقابل، 
بدالً من ذلك، إلى استبعاد بعض األنواع 
عن أماكن تموضعها، ما يقلل من التنوع 

في المجتمع.
النظريات  هذه  معالجة  العلماء  وحاول 
المتناقضة في الدراسة الجديدة، من خالل 
التدخل في بيئة التلقيح لخمسة أنواع نباتية 
الحقول،  خردل  هي:  سنوية-  مزهرة 
والخشخاش  الذرة،  غرومويل  ونبتة 
تمت   - البري  والشمر  والذرة،  الشائع، 
تنميتها في حقل حيث كانت كثافة النباتات 

تتباين وفق طول متدرج.
تقييماً  الدراسة،  في  الباحثون  وأجرى 
قطعة   80 في  النباتات،  ونمو  للتلقيح 
مترين  مساحتها  تبلغ  صغيرة  أرض 
من  مزدوجة  أصنافاً  تضم  مربعين، 
نباتات سويسرية األصل. وقاموا بالتحكم 
في  يدوياً  أجري  الذي  التلقيح  كمية  في 
الباقي  اضطر  فيما  منها،  األنواع  بعض 
البيئي  التلقيح  عملية  على  االعتماد  إلى 

الطبيعية.
ولوحظ أن التلقيح اليدوي اإلضافي أسهم 
في تخفيض نسبة التنافس على الملقحات 
أن  تبين  فيما  النباتات،  أنواع  بين 
األصناف النباتية الخمسة المستخدمة في 
العام  التلقيح  على  تعتمد  كانت  الدراسة، 
غرومويل  نبتة  باستثناء  الحشرات،  من 
التلقح  أيضاً  إمكانها  في  كان  التي  الذرة 

ذاتياً.
الدراسة  في  المشاركون  العلماء  وأشار 
من  أزواج  تسعة  إلى  »بالنسبة  أنه  إلى 
التنافس  أدى  العشرة،  النباتات  أصناف 
قدرتها  زعزعة  إلى  الملقحات  على 
تميزها عن  فردية  إيجاد خصائص  على 

بعضها البعض«.
وهذا يشير إلى أنه مع تقليل نسبة التلقيح، 
نفسها  المزدوجة  النباتات  أصناف  تجد 
عاجزة عن تحقيق نوع جديد من التوازن 
البعض  بعضها  مع  تفاعالتها  في  البيئي 
داخل بيئتها. وتبين أن تسابقها في التنافس 
على اجتذاب الملقحات أسهم في زعزعة 
التفاعل في ما بينها، ما أدى إلى تضاؤل 
عدد األنواع النباتية القادرة على التكيف 

والتعايش معاً.
تدعم  النتائج  »هذه  أن  الباحثون  وذكر 
تزعزع  الملقحات  إن  القائلة،  الفرضية 
تفضيل  خالل  من  النباتات  بين  المنافسة 
منها على حساب  األكثر شيوعاً  األنواع 

منافساتها األكثر ندرة«.
النباتية  الملقحات  تفاعالت  إن  وقالوا 

أسهمت في إحداث »اختالالت تنافسية« 
الذي  التأثير  وهو  النباتات-  أنواع  بين 
انخفاض  بفعل  أكثر  يتفاقم  أن  يتوقعون 
االنقراض  وسط  الملقحات  مستويات 
الجماعي السادس العالمي المستمر الذي 

أحدثه التغير المناخي.
وكشف المنهج التجريبي الذي عمل على 
األنواع  أن  الملقحات،  انخفاض  تحفيز 
في  حاداً  تراجعاً  شهدت  التي  النباتية 
سجلت  قد  ألزهارها،  الملقحات  زيارة 

تراجعاً أكبر في معدل نموها التكاثري.
واستناداً إلى ما تقدم، رأى العلماء أن هذه 
تراجع  احتمالية  الخالصات تكشف مدى 

وتزايد  النباتية،  األنواع  بين  التفاعالت 
تسابقها  في  بينها  التنافسية  االختالالت 

على جذب اهتمام الملقحات.
هي  المعلومات  هذه  أن  الباحثون  ويعتقد 
تحديد  من  التمكن  في  للغاية«  »قيمة 
الملقحات.  عدد  لتراجع  البيئية  التبعات 
عن  تكشف  »النتائج  أن  إلى  وخلصوا 
يزعزع  قد  الملقحات  على  التنافس  أن 
النباتات،  التعايش والتفاعل بين  استقرار 
ويسهم في اختالل التوازن التنافسي بينها. 
التي  لتفسير اآلثار  وهي معلومات مهمة 
يمكن أن تنجم عن تراجع عدد الملقحات«.

وكاالت

السويداء/ لطفي توفيق

من  حالة  السويداء  محافظة  تشهد 
التوترات  من  أسبوع  بعد  النسبي  الهدوء 

والمواجهات المسلحة.

وكانت المواجهات قد بدأت بعد أن خطفت 
»حركة قوات الفجر« مجموعة شبان من 
أهالي  ورد  السويداء،  شمال  شهبا  مدينة 
طريق  وإغالق  ضباط  باحتجاز  المدينة 
متزعم  على  للضغط  السويداء  دمشق 

الحركة إلطالق سراح المخطوفين. 

اتفاق  عن  أسفرت  وساطات  وجرت 
المحتجزين من  ينص على إطالق سراح 
السويداء،  دمشق  طريق  وفتح  الجانبين 
بعدما تعطلت حركة المرور عليه ليومين 

متتاليين.

لكن متزعم الحركة راجي فلحوط، نقض 
االتفاق وقام مجدداً بخطف ثالثة طالب من 
شهبا، مما أدى إلى انتفاضة شعبية انطلقت 
من المدينة والقرى القريبة منها، وساندتها 
محلية  وفصائل  الكرامة«  رجال  »حركة 
والغربي  الشرقي  الريفين  من  مسلحة 

بالمحافظة.

الفجر في قرية  وهاجم الجميع مقر قوات 
السويداء،  دمشق  طريق  على  »سليم« 

الذي أقامته عصابة فلحوط للخطف وقطع 
بمصير  والتحكم  العاصمة  إلى  الطريق 
معدودة  ساعات  خالل  وتمكنوا  األهالي، 
وأسر  وقتل  وإحراقه  عليه  السيطرة  من 

عدد من أفراد المجموعة.

اجتثاث العصابة 

متزعم  فّر  سليم  في  مقره  سقوط  بعد 
المحصن  إلى منزله  الفجر  قوات  عصابة 
بلدته  داخل  عسكري  كمقر  يتخذه  الذي 
»عتيل«، فهاجم المنتفضون المنزل خالل 
مقاومتهم  فلحوط  وحاول  الفجر،  ساعات 
واستخدام المخطوفين لديه كدروع بشرية.

لسبع  استمرت  عنيفة  اشتباكات  وبعد 
الرشاشات  خاللها  استخدمت  ساعات 
المتوسطة والقذائف الصاروخية، وأسفرت 
بين  شخصاً  ثالثين  من  أكثر  سقوط  عن 
قتيل وجريح، تمكن المهاجمون من اقتحام 
من  مجموعة  على  القبض  وإلقاء  المنزل 
كبيرة  كميات  وضبط  العصابة،  عناصر 
وآالت  المخدرة  والحبوب  األسلحة  من 

ومكابس لتصنيع حبوب الكبتاغون. 

مع  الفرار  من  العصابة  متزعم  وتمكن 
واستسالم  مقتل  بعد  منه  المقربين  بعض 

أغلب أفراد مجموعته المسلحة.

واستمر المهاجمون بعمليات مداهمة أوكار 
فلول العصابة اإلرهابية في البلدة وحذروا 

من إيواء أو التستر على احد افرادها.

التفاف حول االنتفاضة

اإلرهابية،  العصابة  اجتثاث  عملية  القت 
المحافظة  أهالي  معظم  وتأييد  حماس 
وأصدرت  وتوجهاتهم،  مناطقهم  بمختلف 
والفصائل  الشعبية  المنظمات  من  العديد 
المسلحة المحلية بيانات مؤازرة وتأييد لها، 
كان أبرزها بيان الرئاسة الروحية لطائفة 
دعت  الذي  الدروز  الموحدين  المسلمين 
المسؤولين عن  إلى محاسبة  الحكومة  فيه 
للمفسدين،  حد  ووضع  األخيرة،  األحداث 
يثير  من  لكل  مشابه  مصير  من  وحذرت 

الفتن في محافظة السويداء.

وجاء في البيان »إن لم تقم الدولة بأجهزتها 
األصولية بالتصرف والمحاسبة والحماية، 
الحق  لواء  حمل  عن  عاجزين  فلسنا 
واألصالة  والشريعة  العدالة  ظالل  تحت 
اعتدناه  الذي  استغرابنا  وسط  والعادات، 
من  ونطلب  المختصة،  الجهات  نأي  من 
منحوا  الذين  المسؤولين  محاسبة  القيادة 
والقتل  االعتقال  شرعية  العصابات 
والتعذيب والمالحقة وهم أكبر المطلوبين 

على سجالت الدولة«.

التصدي لمحاوالت احتواء االنتفاضة

مكثفة  اجتماعات  الماضية  األيام  شهدت 
والمدنية،  واالجتماعية  الدينية  للقيادات 
الشعبية  االنتفاضة  بعد  األوضاع  لبحث 
وما قد ينتج عنها، وإرسال رسائل شديدة 
تستنكر  المسؤولين في دمشق  إلى  اللهجة 
السلوك األمني للسلطة الذي أدى النفجار 
مجتمعي ومواجهات مسلحة نادرة الحدوث 

في في محافظة السويداء.

واستمرت جهود منظمات المجتمع المدني 
تزامنت  التي  اإلشاعات  لسيل  بالتصدي 
مع االنتفاضة وتلتها، بهدف خلط األوراق 
ساهمت  التي  للفصائل  االتهامات  وكيل 
باجتثاث العصابة والتشكيك بدوافعها، فيما 
يبدو أنها محاولة مركزة للتقليل من أهمية 
واحتواء  االنتفاضة  أفرزته  الذي  الوضع 
نتائجها والتفاف المواطنين حولها، للحيلولة 
دون تطورها واستمرارها وتصميمها على 
اجتثاث ما تبقى من عصابات إرهابية في 

المحافظة.

استهدفت قوات حكومة دمشق مناطق 
وإدلب  حماة وحلب  أرياف  في  عديدة 
الخاضعة لسيطرة مرتزقة هيئة تحرير 
االحتالل  قبل  من  المدعومة  الشام 
احتمالية  عن  حديث  وسط  التركي، 
حدوث عملية عسكرية تستهدف أرياف 

إدلب الجنوبية والجنوبية الشرقية.

وبحسب مراسلنا فإن القصف استهدف 
األيام  في  الثالث  المحافظات  أرياف 
حدة  أن  إلى  الفتا  الماضية،  القليلة 
القصف ازدادت مؤخرا في منطقة ما 

تسمى بـ »خفض التصعيد«.

لحقوق  السوري  المرصد  وبحسب 
دمشق  حكومة  قوات  فإن  اإلنسان، 
مناطق  على  صاروخيا  قصفا  نفذت 

والعنكاوي  والزقوم  قليدين  محيط  في 
وخربة الناقوس بسهل الغاب في ريف 
حماة الشمالي الغربي، ومناطق أخرى 

وسفوهن  وبينين  وفليفل  الفطيرة  في 
وأطراف البارة بجبل الزاوية في ريف 

إدلب الجنوبي.

في  أماكن  تعرضت  ذلك،  جانب  إلى 
منطقة كفر تعال بريف حلب الغربي، 
حكومة  قوات  قبل  من  بري  لقصف 
دمشق، ولم ترد معلومات عن خسائر 

بشرية إلى اآلن.

إلى  أشار  قد  كان  السوري  المرصد 
شاب  وإصابة  اثنين  طفلين  مقتل 
نفذته  مدفعي  قصف  جراء  بجروح، 
كفر  بلدة  على  دمشق  حكومة  قوات 

تعال في ريف حلب الغربي.

تديل ومواقع أخرى  كما قصفت قرية 
عن  أنباء  دون  الحلبي،  الريف  في 

إصابات.

قوات  زادت  ماضية  فترات  وعلى 
قبل  من  المدعومة  دمشق  حكومة 
لمقرات  استهدافها  وإيران  روسيا 
محافظات  أرياف  في  أنقرة  مرتزقة 
قد  كانت  التي  وحماة،  وإدلب  حلب 
سميت بمنطقة خفض التصعيد قبل 3 

سنوات.

ودولة  روسيا  أن  من  الرغم  وعلى 
من  أكثر  أعلنوا  قد  التركي  االحتالل 
مرة أن المنطقة خاضعة التفاقية وقف 
القصف  حاالت  أن  إال  النار  إطالق 
الحين  اليومي ال تزال مستمرة، وبين 
ضحايا  وقوع  المنطقة  تشهد  واآلخر 
من المدنيين نتيجة القصف العشوائي.

مجزرة  حدثت  الماضي،  واألسبوع 
وقالت  أطفال،  أربعة  ضحيتها  راح 
وسائل إعالمية إنها جراء قصف جوي 
أرياف  على  الروسي  الطيران  نفذه 

إدلب الجنوبي.

اليومي  شبه  القصف  استمرار  ومع 
حدوث  احتمالية  إلى  األمور  تشير 
أرياف  تستهدف  قد  عسكرية  عملية 
الشرقية  والجنوبية  الجنوبية  إدلب 
الشام  تحرير  هيئة  لسيطرة  الخاضعة 

المقربة من تركيا.

الوطني  الجيش  مرتزقة  يستمر 
جيش  قبل  من  المدعوم  السوري 
االنتهاكات  بارتكاب  التركي  االحتالل 
دولي  صمت  وسط  المحتلة،  بعفرين 
ممارسات  على  لرقابة  وجود  وال 

المرتزقة.

وفي السياق، وبحسب وسائل إعالمية، 
السوري  المرصد  إلى  باإلضافة 

لحقوق اإلنسان، فإن مرتزقة االحتالل 
من  مواطنين  أربعة  اختطفوا  التركي 
عفرين  في  جندريسة  ناحية  أهالي 
المحتلة، واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

اإلخبارية،  هاوار  وكالة  عن  ونقال 
جندريسه،  ناحية  من  مصدر  فإن 
»الشرطة  مرتزقة  أن  للوكالة  أكد 
االحتالل  لدولة  التابعة  العسكرية« 

من  مواطنين   4 اختطفت  التركي 
أهالي قرية كوردان، وأشكان شرقي، 
مقاطعة  في  جندريسه  لناحية  التابعتين 
شيخ  فوزي  وهم؛  المحتلة،  عفرين 
صبحي  وعبدو  عاماً(   23( محمد 
كوردان  قرية  من  عاماً(   34( يوسف 

عاماً(   29( شيخو  جوان  ونجيب 
ورشيد إسماعيل حميد )25 عاماً( من 

قرية أشكان شرقي.

وأضاف المصدر إن المرتزقة اقتادوا 
المختطفين إلى جهة مجهولة.

ومع مرور أكثر من 3 أعوام ونصف 

على احتالل عفرين من قبل االحتالل 
الوطني  الجيش  ومرتزقة  التركي 
مع  عفرين  أهالي  معاناة  تستمر 
الخطف والقتل واالبتزاز بقصد الفدية.

قياسيا  رقما  الماضي  الشهر  وسجل 
في حدوث حاالت الخطف في عفرين 
العمشات  مرتزقة  أقدم  حيث  المحتلة، 
أهالي  بحق  االنتهاكات  تكثيف  على 

أرياف ناحية عفرين المحتلة.

أكثر  إحدى  جندريسة  منطقة  وتعتبر 
تسجيال  عفرين  بريف  المناطق 
سنوات  مدار  على  لالنتهاكات 
تخضع  حيث  الماضية،  االحتالل 
إحدى  العمشات،  مرتزقة  لسيطرة 

فصائل مرتزقة الجيش الوطني.

شمالي  عفرين،  مدينة  تركيا  واحتلت 
حلب، في العام 2018، وأدى العملية 
ألف،   300 قرابة  لنزوح  االحتاللية 

باإلضافة لوقوع شهداء من المدنيين.

15 أخبار 2

مواقع مرتزقة أنقرة بأرياف محاة وإدلب وحلب يف مرمى قذائف دمشق 

مرتزقة ’’الوطني« يفتتحون 
باكورة انتهاكاتهم بعفرين احملتلة 
يف شهر متوز.. خطف 4 مواطنني

دراسة حتذر من ’’انقراض احلشرات وتأثريه على قلة ملقحات النبات«حماولة لضرب استقرار احملافظة.. على صفيح ساخن، السويداء تنتفض بوجه العصابات وجتتث أخطرها

يستخرج من شجرة مسي بامسها.. ماذا تعرف عن زيت النيم وما هي فوائده؟

صحة وعلوم
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قابل  أول رمز غير  برشلونة  نادي  باع 
بمبلغ  تاريخه  في   )NFT( لالستبدال 
بالمزاد  الفائز  ومنح  دوالر،  ألف   693
المتحدة  الواليات  في  جرى  الذي 

األميركية مزايا مختلفة.

لتخليد  الرمز  إطالق  برشلونة  وأعلن 
اسم  وحمل  كرويف،  يوهان  األسطورة 
عمل  في  وتمثل  خالد«،  ما..  »بطريقة 
إحياء  يعيد  بصري  سمعي  رقمي  فني 
مدريد  أتلتيكو  شباك  في  كرويف  هدف 

في 22 ديسمبر/كانون األول 1973.

مع  بالتعاون  مزاد  في  العمل  وعرض 
بالتزامن  األميركية،  »سوثبي«  شركة 
جولة  في  الكتالوني  النادي  تواجد  مع 
تحضيرية بالواليات المتحدة األميركية.

وقال رئيس نادي برشلونة خوان البورتا 
»يسعدنا أن نعرض يوهان كرويف في 

له  كان  برشلونة.  لنادي  فنية  تحفة  أول 
تأثير كبير على النادي، وعلى كرة القدم 

الحديثة، وهذا الرمز تكريم لمسيرته«.

أقيم  المزاد  أن  بيان  في  النادي  وأعلن 
 550 على  وأغلق  نيويورك،  في  أمس 
ألف دوالر، لتصل القيمة اإلجمالية للبيع 
ألف   693 المزاد  رسوم  إضافة  بعد 

دوالر.

سيحصل  المشتري  أن  البيان  وأضاف 
الوصول  مثل  إضافية،  مزايا  عدة  على 
الفريق، والحضور ضمن  تدريبات  إلى 
نو،  كامب  بملعب  الشخصيات  كبار 
الرقمي  »السفير  تسميته  إلى  باإلضافة 

للبارسا«.

وأكد النادي أن لقطة كرويف تعد األولى 
بين 10 أعمال ستقدم -عمال تلو اآلخر- 
المقبلة، تعرض كل منها  خالل األشهر 

الشهيرة،  النادي  وشخصيات  لحظات 
تثقيف وإلهام األجيال  إلى  وتهدف بذلك 

الصغيرة عن تاريخ النادي.

الرمز  بيع  عن  برشلونة  إعالن  والقى 
حيث  المنصات،  عبر  واسعًا  تفاعاًل 
اعتبره مغردون تأكيدا على قيمة وعراقة 
النادي وقدرته على جذب األموال، رغم 

الغياب مؤخرا عن التتويجات.

برشلونة  يفعله  ما  أن  معلقون  واعتبر 
الخروج  النادي في  يساعد  أن  من شأنه 
من أزمته، حيث يسلك النادي العديد من 
الطرق المبتكرة للحصول على األموال 

للوفاء باحتياجاته.

لجوء  من  متابعون  سخر  المقابل،  في 
جذب  في  الطريقة  هذه  إلى  برشلونة 
األموال، حيث تحيط بالعمالت والرموز 
قيمتها  حول  الشكوك  بعض  المشفرة 

البعض  وصالحيتها لالستثمار، واعتبر 
مساعدة  ألجل  ذلك  فعل  المشتري  أن 

برشلونة وليس لالستثمار.

لالستبدال  القابلة  غير  الرموز  وتقوم 

»إن إف تي« )NFT( على تقنية البلوك 
كعناصر  الفنية  المنتجات  وتقدم  تشين، 
وتباع  ملكية،  شهادة  لها  مميزة   فريدة 
منها نسخة واحدة فقط، ويجري تداولها 

بين المستخدمين.

ألمانيا  منتخب  قائدة  تسببت 
في  بوب،  ألكسندرا  للسيدات 
كثير من الضحك خالل المؤتمر 
نفسها  وقدمت  للفريق،  الصحفي 
بوب«  »ألكسندر  باسم  كرجل 

البريطانية. واتفورد  في 

من  البالغة  الالعبة  وظهرت 
تلعب  والتي  عاما،   31 العمر 
فولفسبورج  فريق  لصالح  محليا 
المباراة  يومين من  قبل  األلماني 

أمام  أوروبا  لبطولة  النهائية 
وعلى  ويمبلي  في  إنجلترا 
ملتصق  »شارب«  وجهها 

بإحكام.

وهي  الهدافة  وأوضحت 
نوعا  مزحنا  »لقد  مبتسمة: 
الصباح،  هذا  اإلفطار  عند  ما 
فقط،  ذلك  سنفعل  إننا  قلنا  ثم 
هنا  المزاجية  الحالة  أن  وأعتقد 

مناسبة«. الفريق  في 

من  شاربها  بوب  وصنعت 
الجروح  ضد  الصق  شريط 
قبعة  وارتدت  اللون،  أسود 

سوداء فوق ذلك.

على  ألمانيا ضيفا  منتخب  ويحل 
المقبل  األحد  مساءء  إنجلترا، 
التنافس  أجل  من  لندن،  في 
التاسع  اللقب  على  للحصول 

أوروبا. لبطولة 

إلى  هدافة  أفضل  هي  بوب 
بيث  اإلنجليزية  منافستها  جانب 
أهداف   6 كلتاهما  وحققت  ميد، 

اآلن. البطولة حتى  في 

فترة  في  اإلنجليزي  تشيلسي  نادي  يعاني 
بعدم  تشكلت  أزمة  من  الحالية  االنتقاالت 
قدرته على إنهاء صفقاته سريعا فيما يأمل 
حسم  رونالدو  كرستيانو  البرتغالي  النجم 
أمر انتقاله إلى فريق جديد عبدما رفضت 

عدة أندية رسميا التعاقد مع األخير.

الصيف  بدأ  اإلنجليزي  تشيلسي  وكان 
الحالي تحت إدارة مالكه الجديد األميركي 
الملياردير الروسي  تود بولي بعد استقالة 
رومان أبراموفيتش وإنها حقبة امتدت 19 

عاما.

النادي  في  الفنية  األجهزة  بويلي  ووعد 
مليون   200 قرابة  بتخصيص  األزرق 
الصيف  في  للتعاقدات  إسترليني  جنيه 
الحالي إذ كانت أولى الصفقات هي جلب 
من  ستيرلنغ  رحيم  اإلنجليزي  الجناح 
مليون   57 قرابة  مقابل  سيتي  مانشستر 
كاليدو  للسنغالي  الثانية  كانت  فيما  يورو 
كوليبالي، قادما من نابولي اإليطالي بـ 38 

مليون يورو.

لكن قدرات تشيلسي في إنهاء المفاوضات 

عندما  عراقيل  لعدة  تعرضت  بسالسة 
ديمبلي  عثمان  الفرنسي  مع  التعاقد  حول 
بعدما  الفترة  تلك  في  عقد  دون  كان  الذي 

انتهى عقده السابق مع برشلونة اإلسباني، 
وحينها أصر توماس توخيل مدرب النادي 
على  مجددا  اإلشراف  على  اإلنجليزي 
السابق في دورتموند األلماني لكن  العبه 

مع  جديدا  عقدا  وقع  فرنسا  منتخب  جناح 
برشلونة ليبقى حتى 2024.

وعاد تشيلسي مجددا في محاوالت التعاقد 
رافينيا  البرازيلي  الطرف  العب  مع 
بعد  الصفقة  إجراءات  إنهاء  من  واقترب 
المبلغ  على  اإلنجليزيان  الطرفان  اتفق 
والبنود ليعلن الالعب رغبته باللعب على 
في  األمر  به  وينتهي  اإلسباني  لبرشلونة 

كتالونيا.

ويعد المدافع الفرنسي الشاب جول كوندي 
هو آخر صفقات تشيلسي »غير المكتملة« 

لنادي  الرياضي  المدير  مونشي  كشف  إذ 
»بيع  قد  كان  الدولي  الالعب  أن  إشبيلية 
أن  قبل  الخميس«  يوم  لتشيلسي  بالفعل 

النادي  ويتقدم  »البلوز«  داريو  يتراجع 
بمبلغ أقل من نظيره في برشلونة ليصبح 

الالعب الصفقة الثالثة بين الناديين.

ويعيش النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو 
بعدما  الحالية  الفترة  في  مشابها  وضعا 
رغبته  إنجليزية  مصادر  عدة  أكدت 
اإلنجليزي  يونايتد  مانشستر  من  بالرحيل 
الموسم  أوروبا  أبطال  ليشارك في دوري 
لهدافي  صدارته  على  وحافظ  المقبل 

المسابقة.

لكن الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات اصطدم 
حاجتهم  عدم  يؤكدون  أندية  عدة  برؤساء 
الرئيس  كان  أوليفر  كشف  إذ  لخدماته 
التنفيذي لبيرن ميونخ أن رونالدو نجم كبير 
العريق  الفريق  فلسفة  مع  ينطبق  ال  لكنه 
أتلتيكو  رئيس  سيريزو  إنريكي  نفى  فيما 
العاصمي  الفريق  اهتمام  شائعات  مدريد 
»قصص  إياها  معتبرا  البرتغالي  بالنجم 
مختلقة« قبل أن تتداول أنباء عن البرتغالي 
رونالدو  أعمل  وكيل  مينديز  جورجي 
ليقول  لشبونة  لسبورتنغ  إعادته  ومحاولته 
أموريم  روبن  األول  ق  الفري  مدرب 
ماديا  مكلفا  سيكون  الدولي  المهاجم  بأن 
وأنه سيؤثر في »ديناميكية«  النادي  على 

الفريق.

أزمة طويلة، شهدها فصل  بعد  إلى ذلك، 
رونالدو  لكريستيانو  بالنسبة  الصيف 
النجم  علق  يونايتد،  مانشستر  وفريقه 
مشاركته  حقيقة  عن  أخيرا  البرتغالي 

بقميص الفريق.

بموقع  المنشورات  أحد  على  تعليق  وفي 
معلقا  رونالدو  كتب  إنستغرام،  بتطبيق 
ودية  مباراة  في  مشاركته  حول موضوع 
األحد  »يوم  الحمر«:  »للشياطين  مقبلة 

سيشارك الملك«.

رونالدو  مشاركة  مؤكدا  التعليق  وجاء 
رايو  أمام  الودية  مباراته  في  الفريق  مع 
فاليكانو، األحد، وهو أول تعليق له حول 
مشاركته مع الفريق منذ األزمة التي بدأت 

قبل أشهر.

مصطلح  استخدام  البعض  واستغرب 
أعجب  بينما  نفسه،  لوصف  »الملك« 

البعض اآلخر بثقة الالعب بنفسه.

أكدت مصادر مقربة  بدأت عندما  األزمة 
باالنتقال،  الصريحة  رغبته  الالعب،  من 
مانشستر  مع  عقده  فترة  استكمال  وعدم 
لدوري  بالوصول  فشل  الذي  يونايتد، 

أبطال أوروبا.

وفشل رونالدو حتى اآلن، بتحقيق مطالبه، 
واالنتقال من مانشستر يونايتد لناد مشارك 
أعلنت  أن  بعد  أوروبا،  أبطال  بدوري 
أندية عدة عدم رغبتها التوقيع معه، وعلى 

رأسها بايرن ميونيخ األلماني.

ميونيخ  بايرن  مع  المفاوضات  فشل  وبعد 
أوروبا،  كبار  من  أخرى  وأندية  وتشلسي 
من  جديدة  »لضربة«  رونالدو  تعرض 
توجهوا  الذي  مدريد،  أتلتيكو  مشجعي 
لموقع تويتر لإلعالن عن معارضتهم فكرة 
انتقال »غريمهم« السابق ونجم لاير مدريد 

كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق.
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حزب  عضو  محمود  يحيى  أكد 
بعد  السوري،  الوطني  التحالف 
مرور  أكثر من أحد عشر عاما 
مازالت  السورية،  االزمة  على 
ومازالت  ضئيلة،  الحل  أفاق 
من  تعاني  السورية  األزمة 
الكبرى،  الدول  تضارب مصالح 
تنتشر  التي  الحروب  ومازالتا 
هنا وهناك تؤثر على مسار الحل 
االحتالل  ومازال   ، السوري 
انتهاكات صارخة  ينتهك  التركي 
لي شمال وشرق سورية، وفشل 
شمال  في  وغان  ارد  سياسة 
المعركة  نقل  سورية،  وشرق 
من  وذلك  العراق،  شمال  إلى 
صحيفتنا  أجرته  حوار  خالل 
الوطني  التحالف  عضو  مع 
محمود،  يحيى  األستاذ  السوري 
مشاكل  نقل  محاولة  أن  موكدا 
الخارج  إلى  التركي  الداخل 
بحق  اإلجرامية  اعماله  لتغطية 
السياق  هذا  وضمن  السورين، 

جاء نص الحوار كما يلي :

التركية  االعتداءات  اشتداد    _
وشرق  شمال  مناطق  على 
األخيرة،  اآلونة  في  سورية 

برأيك؟ لماذا 

أن  على  االعتداءات  هذه  تدل 
زعزعة  يريد  التركي  المحتل 
ألنها   ، المنطقة  واستقرار  أمن 
في  ومستقرة  أمنة  منطقة  تعتبر 
هي  ثانية  ناحية  ومن  سورية، 
السوري،  النسيج  ضرب  تحاول 
العدائية،  من خالل هذه األعمال 
هذه  على  القصف  وتصعيد 
هناك  يكون  ال  لكي  المناطق 
تطبيق  لتحاول  وذلك   ، استقرار 
أمنة،  منطقة  لتحقيق  ادعائها 
خطر  فيها  المنطقة  هذه  وان 
تقوم  لذلك   ، القومي  أمنها  على 
أن  أجل  من  االعتداءات  بهذه 
بقضم  تقوم  وأن  باحتاللها  تقوم 

تكتفي  لم  ألنها   ، جديدة  أراضي 
سابقا. أحتلتها  التي  بالمناطق 

االحتالل  دولة  تستخدم  _لماذا 
الضرب  سياسة  التركي 

الجوية؟ بالمسيرات 

عليها  عمدت  جديدة  سياسة  هي 
بالحصول  فشلت  ألنها  تركيا، 
حملة  شن  بشأن  تأييد  على 
لجأت  لذلك  جديدة،  عسكرية 
والن  المسيرات،  استخدام  إلى 
قواعد  لها  ليس  المسيرات   هذه 
 ، اشتباك  قواعد  أو  حرب 
الدول  من  كثير  عليها  وتعتمد 
ذلك  بعد   حساباتها،  تصفية  في 
الروس  رفض  بعد  اليها  لجئت 
أخضر  ضوء  ‘طاء  واالمريكان 
جديدة،  تركية  عسكرية  لعملية 
التي  المسيرات  إلى  لجئت  لذلك 
أن  تقول  أن  خاللها  من  تريد 
القيادات،  استهداف  على  قادرة 
تمهيد  هي  بأن  تقول  أن  وتريد 
أن  على  قادرة  وهي  لمعركة  
فأنه  دل  إذ  هذا  ولكن   ، تنتصر 
بين  تواطؤ  هناك  أن  على  يدل 
مناطق  في  والروس  تركيا 
تركي  وتواطؤ   ، الفرات  غرب 
شرق  مناطق  في  أمريكي 
رادارات  هناتك  وإال  الفرات، 
أسقاطها  تستطيع  أجهزة  وهناك 
أو ابعادها على أقل تقدير، ولكن 
والروس  االمريكان  أن  نجد 
الضربات،  هذه  على  موافقين 
من  بالمزيد  للقيام  تسعى  فتركيا 
المستهدف  والقصف  الضربات 

للمدنيين.

االحتالل  دولة  تستهدف  _لماذا 
التركي المرأة بشكل مباشر ؟

أصبحت  التركية  للدولة  بالنسبة 
األن تحاول أن تستهدف المرأة، 
الن التجربة الرائدة والرائعة في 
أثبتت  هي  سورية  شرق  شمال 
دول  هناك  الحقيقي،  المرأة  دور 

المرأة  أعطت  انها  تقول  كثيرة 
تركيا  قامت  عندما  ولكن  دورها 
شمال  فسي  المرأة  باستهداف 
انها  على  دلت  سورية  شرق 
المرأة  هذه  وأن  قرار،  صاحبة 
من  التركي  المحتل  أوجعت 
خالل  ومن  تخطيطها   خالل 
 ، التركي  للمحتل  محاربتها 
وأعطت  أحد  تستثني  لم  فهيا 
تلك  من  وشاهدنا  ذريعة  لنفسها 
بعض  اغتالت  التي  المسيرات 
وذلك  المرأة،  بحماية  القيادات 
المحتل  أن  واضح  بشكل  يدل 
التركي وجد  نفسه محاصرا من 
القادرة  المرأة  الجهات،  جميع 
لنيل  وتحارب  نقاتل  أن  على 
والمرأة  شعبها،  وحرية  حريتها 
بالمرصاد  تقف  أن  على  القادرة 
تريد  التي  التركي  للمخططات 
األسباب  لهذه  االرض،  احتالل 
وأسباب عدة تقوم دولة االحتالل 

المرأة. باستهداف  التركي 

رد  يكون  أن  يجب  كيف   _
على  الديمقراطية  سورية  قوات 

التركي؟ هجمات دولة االحتالل 

هناك طرق كثيرة تستطيع قوات 
على  الرد  الديمقراطية   سورية 
والهجمات،  االعتداءات  هذه 
وذلك ألنها كانت دائما رقما صعبا 
تثبت جدارتها  المعادلة، وأن  في 
إرهابي  تنظيم  أعتى   تدحر  وأن 
ما  إذ  بمقدورها  اليوم  العالم،  في 
تكون  أن  الحرب  عليها  فرض 
على  ونمور  السماء  في  نسورا 
األرض ، ويستطيعون أن يردوا 
في  ذلك  وأثبت  المعتدين  كيد 
تحرير  وفي  داعش  ضد  حربهم 
من  الحسكة   في  الصناعة  سجن 

ارهابي  أر دوغان ومرتزقته

االحتالل  دولة  _تستغل 
بالحرب  العالم  انشغال  التركي 
وتكثف  الروسية،  األوكرانية  
الشرقي  الشمال  على  هجماتها 

السوري، كيف ذلك برأيك؟

يستهدف  التركي  االحتالل 
عام  بشكل  السوري  الشمال 
على  سورية   شرق  وشمال 
ساعد  ومما  الخصوص،  وجه 
باألزمة  العالم  انشغال  ذلك  على 
متجهة  األنظار  وأن  االوكرانية، 
في  تدور  التي  المعارك  تلك  إلى 
تستغل  أن  تريد  وهي  اوكرانيا، 
االزمة  وتستقل  الدولي،  الموقف 
االوكرانية لتحقيق مأربها، وهي 
برية  حرب  تكون  أن  أرادت 
ولكن هي األن تستهدف المدنيين 
والمسيرات،  المدفعي  بالقصف 
وأخذت تضرب المجتمع بأكمله، 
بل  ذلك،  عند  عدوانها  يقف  ولم 
أخذت  وقامت باستهداف مناطق 
يدل  وهذا  العراق،  شمال  في  
على أنها تريد أن يكون لها دور 
بعد  وخاصة  المنطقة،  في  كبير 
بالحرب  أجمع  العالم  انشغال 

الروسية. االوكرانية 

بين  المصالح  تضارب  _هل 
تأخير  في  الكبرى، ساعد  الدول 

حل األزمة السورية؟

لها  الدول  هذه  أن  وجدنا  نعم 
مصالح  لها  أمريكيا  مصالح، 
اال  ودول  أيضا،  لها  وروسيا 
وهم  مصالح،  لها  االوربي  تحاد 
على أعتاب مرور مئة عام على 
ومرور  بيكو،  سايكس  اتفاقية 
مؤتمر  على  أيضا  عام  مئة 
الكبرى   الدول  هذه  فأن  لوزان، 
تريد رسم خرائط جديدة  للعالم، 
دولة  لكل  تثبت  الخرائط   هذه 
أجلها،  من  تعمل  التي  مصالحها 
وال  دائم  عدو  هناك  ليس  الن 
األمس  وربما عدو  دائم،  صديق 
وربما  اليوم،  صديق  يصبح 
صديق االمس يصبح عدو اليوم، 
تعتمد  الكبرى  الدول  هذه  الن 
االستراتيجية  مصالحها  على 
وهذه  المنطقة،  في  والمستقبلية 

كامل  اتفاق  وعلى  كاملة  الدول 
ومخططاتها  مصالحها  حول 
كامل  بشكل  األوسط  الشرق  في 
وما  فحسب،  سورية  في  وليس 
وغيرها  أوكرانية  أزمة  اختالق 
للعالم  أجل رسم خرائط   إال من 
جديدة  مئوية  وتجهيز  الجديد، 

بيكو. لسايكس  شبيهة 

الستخدام  تركيا  عادت  لماذا   _
ملف المياه في الحسكة والفرات 
المخصصة  الكمية  حسر  
أنه  من  الرغم  على  لسورية، 
هذه  في  الثلوج  ذوبان  فصل 
من  برأيك  الهدف  ما  الفترة، 

ذلك؟

تستخدم  وابدا  دائما  تركيا 
منابع  لديها  التي  المياه،  حرب 
والمحتل  بإغالقها،  تقوم  للمياه 
يقف  لم  أنه  معروف  التركي 
بأي  القيام  من  االيام  من  يوما 
االمن  وضرب  لزعزعة  عمل 
دائما  يسعى  فهو   ، واالستقرار 
لمحاربة  وطريقة  سالح  بأي 
والتضيق  سورية،  شرق  شمال 
لضرب  المنطقة  شعوب  على 
هذه الروح التي فيما بينها المحبة 
هو  أخرى  ناحية  ومن  والوئام، 
أي  استخدام  في  جهدا  يدخر  ال 
االدارة  مشروع  إلفشال  سالح 
الذاتية، والذي يدعو على تحقيق 
والمساواة  والديمقراطية  الحرية 
كافة،  الشعوب  مكونات  بين 
فاستخدام المياه من أجل أن يقوم 
بترويع وهلع المواطن عندما يجد 
قليلة  أصبحت  الشرب  مياه  أن 
المياه  أن  وبالمقابل  وضحلة، 
وحسرها  التركي  أغالق  لوال 
أردوغانية  سياسة  هي   قبله  من 
ما  هي  المائية  فالحرب  خبيثة، 
بعدما  لها  السعي  تركيا  تحاول 
في  العسكرية  الحرب  في  فشلت 
الشعب  مكونات  صمود  ضل 

الشرقي. الشمال  السوري في 

حييى حممود ’’ آفاق حل األزمة السورية 

ضئيلة، والدول الكربى تسعى لبقاء 

الفوضى والتخطيط لسايكس بيكو جديدة 

يف الشرق األوسط من بوابة سورية«

ألول مرة بتارخيه.. البارسا يبيع أول رمز غري قابل لالستبدال من رموزه، هل هناك إفالس؟

ملاذا تسببت قائدة منتخب أملانيا للسيدات مبوجة سخرية على أمم أوروبا؟

الدون يكسر صمته.. يف صيف 2022 

كرستيانو وتشيلسي أكرب اخلاسرين

رياضة
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لطالما حافظ السوريون رغم استمرار 
 10 من  أكثر  منذ  البالد  في  الحرب 
وال  كانت  وتقاليد  عادات  على  أعوام 
الماضي  أصالة  على  شاهدة  تزال 
بكافة  السوريين،  بتاريخ  المرتبط 

مكونات الشعب السوري.
تقاليد أصيلة تحافظ على أصالتها

حفالت الزفاف هي الحدث اإلجتماعي 
الشهير،  المرور  وطقس  الرئيسي 
للنذور  الفعلي  التبادل  يحدث  ما  وعادة 
حفل  من  أسابيع  أو  أيام  بضعة  قبل 
الزفاف وفي حضور زعيم ديني، ويتم 
الشهود،  قبل  من  الزواج  عقد  توقيع 
ويتم دفع المهر من قبل عائلة العريس 
األطفال  ويعيش  العروس،  عائلة  إلى 
قد  واألبناء  الزواج،  حتى  المنزل  في 
يجلبون زوجاتهم ليعيشوا مع عائالتهم، 
من  أيام  ثالثة  هناك  الموت،  وبعد 
الحداد، يزور فيهم األصدقاء واألقارب 
وترتدي  المتوفى،  عائلة  والجيران 
األقارب من النساء اللباس األسود لعدة 
تبدأ  أن  يمكن  وقت الحق  وفي  أشهر، 

في إرتداء نصفه أسود ونصفه أبيض، 
وتقليديا، يمكن أن تصل إلى سنة قبل أن 

ترتدي النساء األلوان مرة أخرى.
عالقات قوية رغم التنوع االجتماعي

عدوانيين  السوريين  يكون  ما  غالبا 
ويصطدمون  العامة،  األماكن  في 
أبواق  ويطلقون  اعتذار،  بدون  بالناس 
على  والمساومة  باستمرار،  السيارات 
كما  لديهم،  للحياة  طريقة  هي  األسعار 
مهًما،  يعتبر  ال  بالمواعيد  اإللتزام  أن 
جنب،  إلى  جنباً  السوريون  ويقف 
ويستخدمون  عاٍل،  بصوت  ويتحدثون 
إيماءات اليد القوية، كما إن وضع اليد 
على القلب عند لقاء شخص ما يعبر عن 

المودة لهذا الشخص.
حياة متوازنة

حتى  والديهم  مع  األطفال  يعيش 
توجد  وال  ذلك،  بعد  وأحيانا  يتزوجون 
السن  وكبار  سوريا،  في  رعاية  دور 
قبل  من  المنزل  في  الرعاية  يتلقون 
بعض  في  األطفال  ويعاقب  عائالتهم، 
يظهر  ذلك،  ومع  بقسوة  األحيان 

المودة  كبيًرا من  قدًرا  األطفال واآلباء 
المدبرة  والزيجات  البعض،  لبعضهم 
والطالق  سوريا،  في  شائعة  التزال 
منح  يتم  وعندما  الحدوث  نادر  أمر 
على  عادة  األب  يحصل  الطالق، 
حضانة األطفال، وتكون المرأة مكفولة 

دستوريًا من حيث الحقوق المتساوية.
مالبس بثوب التقاليد

المالبس  من  مزيجاً  السوريين  يرتدي 
ذلك،  ومع  والغربية،  العربية  التقليدية 
الغير  الغربية  المالبس  نادرا ما تشاهد 
والنساء  الرجال  من  وكل  رسمية، 
يغطون ساقيهم على األقل تحت الركبة، 
الكوع،  أسفل  إلى  أذرعهم  تغطية  ويتم 
ونساء الطبقة الوسطى والعليا، وخاصة 
بالحيوية  مفعمات  هن  منهن،  األصغر 
من  والكثير  الزاهية،  األلوان  ويحبون 
ذات  واألحذية  والمكياج  المجوهرات 
شعر  لديهم  والشبان  العالي،  الكعب 
قصير جداً وأيضاً يرتدون مالبس أنيقة.

أطعمة قديمة
الشرق  الطعام  السوريون  يتناول 

األطباق  وتشمل  النموذجي  أوسطي 
والفالفل  الحمص  معجون  الشائعة 
وهو  الشيش  وكباب  المقلي  والحمص 
على  الضأن  لحم  قطع  عن  عبارة 
الفلفل  مع  المشوي  والدجاج  أسياخ، 
السوريين  فإن  عام،  وبشكل  والبصل، 
يحبون طعامهم إما حلو جدا أو حامض 

جدا، والمكونات األساسية المشتركة في 
الطعام السوري تشمل الحمل والدجاج 
والحمص والباذنجان واألرز والبرغل 
الوجبات  وتستغرق  واللبن،  والزيتون 
في سوريا وقتًا طويالً، من ساعتين إلى 
ثالث ساعات أو أكثر، ومعظم الطعام 

يؤكل باليد أو يغطى بالخبز.

توفيق لطفي  تقرير/ 

السابع  في  سورية  إذاعة  أول  تأسست 
عشر من شهر نيسان عام 1946، وتم 
أقيمت  باحتفاالت  الجالء  يوم  افتـتاحها 
ست  البث  واستمر  المناسبة،  بهذه 

متواصلة. ساعات 

على  الفترة  هذه  خالل  بثها  واقتصر 
فقط،  والقومية  الوطنية  المناسبات 
البريد  مديرية  إلى  إدارياً  تابعة  وكانت 
البث  استديو  وكان  والهاتف،  والبرق 

غرفة في دائرة البريد.

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

الكريم.  الشهر  طيلة  يومياً 

 ،1947 عام  شباط  من  الرابع  وفي 
في  مستقل  مبنى  إلى  مقرها  انتقل 
مبنى  أول  وهو  بدمشق،  بغداد  شارع 
لمؤسسة  تابعة  وبقيت  بها،  خاص 

إدارياً. البرق والبريد 

اثنتي  اليومية  بثها  ساعات  وبلغت 
فترتين،  على  موزعة  ساعة  عشرة 
عن  تؤخذ  األخبار  نشرات  وكانت 
إلى  وتترجم  األجنبية،  النشرات 

العربية ثم تذاع .

الرحابنة تحتضن  إذاعة دمشق 

البرامج  مدير  كان   ،1953 عام  في 
يحيى  األمير  دمشق  إذاعة  في 
أحد  في  طعامه  يتناول  الشهابي 
المطعم  مذياع  وكان  بيروت،  مطاعم 
حيث  اللبنانية،  اإلذاعة  برامج  يبث 
فيروز،  اسمها  مطربة  المذيع  قدم 
وأعجب الشهابي بصوتها، فدعاها إلى 
ومنصور  عاصي  األخوين  مع  دمشق 

الرحباني.

للفن  أبوابها  السورية  اإلذاعة  وفتحت 
الشهرة  أغنيتها  وأنتجت  الفيروزي، 

األولى »عتاب«.  

فيروز  بين  تاريخية  عالقة  نشأت  ثم 
وصار  وأهلها،  سوريا  مع  والرحابنة 
من  الرحباني  والفن  فيروز  صوت 
الدولي  دمشق  معرض  مالمح  أبرز 
معها  ارتبطت  لدرجة  سنوي  بشكل 
فيروز  صوت  مع  المعرض  مناسبة 

طويلة. لسنوات 

من  بالكثير  تحتفظ  اإلذاعة  تزال  وما 
صوتها  يزال  وما  الفيروزية،  الكنوز 
إرسال  مساحة  من  كبيراً  حيّزاً  يشغل 
ويطغى  المتنوعة،  السورية  اإلذاعات 
يومنا  حتى  الصباحية  برامجها  على 

هذا. 

أثيرها  عبر  دمشق  إذاعة  أطلقت  كما 
السوريين  من  كبيرة  فنية  مواهب 
من  جو  خلق  من  وتمكنت  والعرب، 
جهود  خالل  من  المستمعين  مع  األلفة 
قباني  صباح  من  األوائل  اإلعالميين 
يعقوب  وطالب  خياطة  عادل  إلى 
من  الكثير  وغيرهم  سلطان،  وعدي 
أعالمها الذين أصبحوا معها جزءاً من 

الحديث. تاريخ سوريا 

المذيعين  إذاعة دمشق مئات  وصدّرت 
والحقاً  العربي،  العالم  إلى  والمذيعات 
التلفزيون الذي استقطب العشرات  إلى 

من نجوم اإلذاعة.

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

رزقهم. 

دخول  االعتبارات  هذه  وأخرت 
سورية.  إلى  الطباعة 

قرار  صدر   1727 عام  وفي 
بعد  الطباعة  باعتماد  امبراطوري 
السماح  على  تنص  فتوى  صدور 

لفائدتها  »نظراً  الكتب  بطباعة 
المطابع  فانتشرت  العميمة«، 
مما  وحلب،  وبيروت  دمشق  في 
الصحف  صدور  أمام  الباب  فتح 

لمطبوعة. ا

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

سوريا.

رزق  السوري  الصحفي  وكان 
أصدر  من  أول  الحلبي  حسون  هللا 
عام  استنبول  في  عربية  صحيفة 
وقد  األحوال«،  »مرآة  باسم   1854
من  أكثر  الصحيفة  هذه  استمرت 

سنة. 

االحتالل تواجه  السورية  الصحافة 

السورية  الثورة  اندلعت  عندما 
الكبرى عام 1925 في جبل العرب 
األطرش،  باشا  سلطان  بقيادة 
بعنف  االنتداب  سلطات  وواجهتها 

السورية  الصحف  وقفت  شديد، 
ونددت  الثورة،   جانب  إلى  بحزم 
الذي  والعنف  القمعية  بالممارسات 
كما  الفرنسي ضدها،  الجيش  مارسه 
دمشق،  في  المقتبس  صحيفة  فعلت 
الشمالية«  »سوريا  وصحيفة 
سلطات  فقامت  السوري،  بالشمال 

.1926 عام  بإغالقها  االحتالل 

السورية  الصحف  واجهت  كما 
التي  والتفرقة  التقسيم  سياسة 
وعندما  سوريا،  في  فرنسا  انتهجتها 
دساتير  إحداث  على  االنتداب  عمل 
»جبل  في  مناطقي  أساس  على 
دعت  الدروز«،  وجبل  العلويين 
في  عام  إضراب  إلى  الصحف 

العام 1930.  حزيران من 

أجبر  كبيراً  نجاحاً  اإلضراب  وحقق 

نقل  على  الفرنسي  السامي  المفوض 
الحكومة  إلى  السوريين  مطالب 
تمكن  على  دليالً  وشّكل  الفرنسية، 
العام  الرأي  قيادة  من  الصحف 

به. والتأثير  السوري 

السورية  الصحف  معظم  أن  ومع 
الفرنسي  االنتداب  تعارض  كانت 
ظهرت  وحزم،  بوضوح  وسياساته 
صحف كانت أقل حزماً من زميالتها، 
آنذاك  الصحف  تقسيم  يمكن  بحيث 
مثل  لالنتداب  معارضة  صحف  إلى 
والنذير  والمقتبس  واأليام  »القبس 

الشمالية«. وسوريا  الحلبية 

باالعتدال  وصفت  أخرى  وصحف 
دمشق  في  باء«  »ألف  صحيفة  مثل 

حلب.  في  و«التقدم« 

الثقافي القسم  إعداد:    

الحبيب  / مطيعة  تقرير 
ساهمت المرأة في شمال وشرق سورية 
المجاالت  جميع  في  مستواها  رفع  على 
أنه  حيث  العمل،  في  واالختصاصات 
مع مرور الوقت اصبح لها دورا رياديا 
وتقدم ملحوظ وكفاءة بعملها، واليوم مع 
التطور التي وصلت إليه مدينة الرقة من 
معامل  المدينة،  في  المستحدثة  المنشآت 
على  يقوم  الذي  البوظة  وتغليف  تصنيع 
من  والنساء   الفتيات  من  عدد  به  العمل 

داخل المدينة وريفها .

المعمل  في  السوري  جولة  خالل  ومن 

ولقائه بزينب العطار عاملة  ذات الثامنة 
عن  لصحيفتنا  افادت  حيث  ربيعا،  عشر 
 : قالت  حيث  المعمل  في  عملها  طبيعة 
من  سنتين  منذ  المصنع  هذا  في  اعمل 

. افتتاحه 
الوردية  ورديتان  شكل  على  العمل  يبدأ 
إلى  صباحا  الثامنة  الساعة  من  االولى 
والوردية  عصرا،  الرابعة   الساعة 
إلى  مساء  السادسة  الساعة  من  الثانية 
الساعة الثانية عشر ليال، هناك استراحة 
الثانية  والوردية  االولى  الوردية  بين 
من  قسط  ألخذ  منها  تقريبا،  ساعتين 

الراحة وتناول وجبة من الغداء .

فصل  في  المعمل  يعمل  وأضافت  
الصيف والعمل فيه سهال حيث انه مجهز 
في  مجهود  بذل  يتطلب  ال  حديث  بآالت 
في  ودقة  النظافة  يتطلب  انما  العمل، 
متوفرة  المثلجات  صنع  مواد  العمل 
وبسيطة عبارة عن ماء مفلترة وملونات 
تاريخ  ذات  صحية  والوان  ونكهات 
لجنة  عليها  تشرف  محددة   وصالحية 
ورسومات  الوان  ذات  وأغلفة  الصحة، 
ليس  المصنع   انتاج   جودة  عن  تعبر 
بل  للتخزين   برادات  أو  لدينا  حافظات 
إلى  يومي  التصريف  تماما  العكس  على 

الباعة من أصحاب المحالت .

 واشارت«  يعمل في المعل فقط العنصر 
في  استهدافهن  تم  حيث  النسائي  من  
خبرة  أكثر  لديها  المرأة  كون  العمل  هذا 
كما   االمر،   بهذا  واالهتمام  النظافة  في 
الورديتين  في  12عاملة  لدينا   يوجد 
احتياط،   وثالث  اساسيات  منهن  تسعة 
يوميا  نتقاضاها  التي  االجور  عن  أما 
تصل إلى سبعة االف ليرة سورية لليوم 

الواحد .
لدي أي  ليس  واكدت زينب« عملنا جيد 
أو  االهل  ناحية  من  عراقيل  أو  صعوبة 
هذا  بعمري  انا  اليوم  العمل،  ناحية  من 
لكن  المدرسة،  في  يكون  أن  يجب  الذي 
عائلتي  الشيء  بهذا  تسمح  ال  الظروف 
لكي  أعمل  أشخاص  ثمانية  من  مؤلفة 
استمر  المعيشة وسوف  في  أهلي  اساعد 
في عملي وأشجع جميع النساء والفتيات 
في  أو  المعمل  في  كان  أن  العمل،  على 
بعين  االخذ  دون  الصغيرة  المشاريع 

بهذا  الشارع  رأي  أو  نظرة  االعتبار 
العمل .

و قالت حنان« عملي في المصنع يجعلني 
في  يساهم  انه  كما  نفسي،  في  ثقة  اكثر 
حياتي  وجعل  األسري  االستقرار  زيادة 
الفتاة  أو  المرأة  أن  كما  استقرار،  اكثر 
التي تعمل وتسهم في تغيير حالة االسرة 
معنوية  قيمة  لها  يجعل  االقتصادية 
النساء  نحن  منا  الكثير  مجتمعها،  في 
لم  الشي  هذا  ولكن  المدارس  ندخل  لم 
إلى  فخروجنا  مجتمعنا  خدمة  من  يمنعنا 
تمثلت  كبيرة  نتائج  عليه  ترتب  العمل 
كانت  التي  مسؤوليتها  نطاق  أتساع  في 
نعمل  واليوم  الرجل  مسؤولية  قبل  من 
مدينة  له  وصلت  ما  إلى  جدية  بكل 
ونشجع  المستحدثة،  المنشآت  من  الرقة 
المرأة وبشكل عام على  مواصلة العمل 
إلى  والنظر  العراقيل  لجميع  والتصدي 

مجتمع متطور دون  تميز أو تفرقة .

13 تاريخالمرأة

مرارة احلرب مل ختفي أصالة املاضي وعبق التاريخ السوري
4

شذرات من تاريخ اإلذاعة السورية

صفحات من تاريخ الصحافة السورية

من أهم اجنازات عمل  املرأة يف املنشآت املستحدثة يف مدينة الرقة معامل تصنيع وتغليف املثلجات

السوري/ حلب

تسعى العديد من منظمات المجتمع المدني 
في حلب، إلى تأمين فرص عمل للسيدات 
مع  وتتالءم  االجتماعية  أحوالهن  تناسب 
في  والمنزل،  األسرة  في  دورهّن  طبيعة 
تلقي  وعقبات  صعوبات  فيه  تعيش  وقت 
الحياة، ومع وجود  تفاصيل  بظاللها على 
هذا المسعى تشجعت عدة نساء للمضي في 
رحلة البحث عن فرصة، لكن كان عليهن 
خوض تدريبات تمهيدية، في خطوة تمثل 

بوابة الدخول لسوق العمل.

الخياطة  احترفت  التي   ، حسناء حريتاني 
مشروع  ضمن  له  خضعت  تدريب  بعد 
التي  المرأة  إبداع  “ لمسات ” في مراكز 
ميدان  باتجاه  الحالي  الوقت  في  تسير 
تأمين  على  قادرة  لتكون   “ التسويق، 
تعيل  التي  لمنتوجاتها  تصريف  سوق 
فيها أسرتها”. وكانت الخطوة التالية لدى 
حريتاني بعد تعلّمها “الخياطة” حضورها 
تدريب “إدارة المشاريع الصغيرة” ضمن 
نشاط توليد الدخل، في مراكز إبداع المرأة 

في مدينة حلب.

بان  للسوري”  حديٍث  في  حريتاني  تقول 
كانت  التدريب  من  اكتسبتها  التي  الخبرة 

مع  التعامل  وكيفية  المشاريع،  كتابة  في 
الزبائن والمنافسين في المنطقة”.

للمنتجات  التسويق  “كيفية  إلى  باإلضافة 
مثل  الزبائن،  لجلب  استراتيجيات  واتباع 
الجيدة،  والمعاملة  األسعار،  تخفيض 
تم  التي  واألهداف  للخطة،  األثر  وقياس 
وضعها بإدارة المشاريع المختلفة، وكيفية 
على  والتغلب  التواصل  مهارات  امتالك 

حل المشاكل”.

من  غرفة  حولّت  التي  حريتاني،  وتطمح 
الصغير  مشروعها  مكان  إلى  منزلها 
كبيرة  ورشة  إلى  فشيئاً  شيئاً  يتحول  أن 
“ربح  أقصى  خاللها  من  تحقق  مستقلة، 
المادي ألسرتها  ممكن”، لتحسين الوضع 

وإيجاد دخل دائم لها.

إحدى  يونس،  نسرين  تقول  جهتها  من 

المشاريع  “إدارة  تدريب  من  المستفيدات 
الصغيرة” في تعليقها على أبرز الخبرات 
التدريبية:  الدورة  من  اكتسبتها  التي 
والمراقبة  والتوجيه  والتنظيم  “التخطيط 
عن  وقيادته  المشروع  إدارة  وضرورة 

طريق توضيح الهدف”.

كما اكتسبت” مهارات وضع خطة لتحقيق 
المشروع ثم البدء بالعمل واإلنجاز، وفق 
ترويج  جانب  إلى  الموضوعة،  الخطة 
وسائل  طريق  عن  التجاري  المشروع 
الزبائن  لجلب  االجتماعي،  التواصل 
ألسعار  ومنافسة  مناسبة  أسعار  ووضع 

السوق”.

تدريب  استفادت من  التي  يونس  وتوضح 
مشاريع  أحد  يعتبر  الذي  “الكوافيرة”، 
افتتاح  من  تمكنت  أنها   ، المرأة  دعم 
بالعمل  والبدء  حالقة،  صالون  مشروع 
قبل  من  الالزمة  االحتياجات  تقديم  بعد 
إدارة المشروع، وتطمح بدورها من خالل 
المشروع أن “تحقق االكتفاء الذاتي مادياً، 
خاص  قسم  بافتتاح  توسيعه،  عن  فضالً 
أرباح  تحقيق  وبالتالي  البشرة،  بتنظيف 

إضافية”.

في غضون ذلك توضح إسراء حسن وهي 
على  القائم  بالعنف  القدرات  بناء  مسؤولة 
هو  الدخل  توليد  أّن  االجتماعي   النوع 
مستفيدات  من  مجموعة  يستهدف  “نشاط 
من  تمكينهن  تم  اللواتي  اآلمنة،  المساحة 
صغيرة  لمشاريع  أفكار  لديهن  أو  مهنة، 

وفق معايير معينة”.

بناء  على  العمل  “يتم  للسوري”:  وتقول 
إدارة  تدريب  تقديم  خالل  من  قدراتهن 
توضيح  بهدف  لهن،  الصغيرة  المشاريع 
وتحليل  وأنواعها،  المشاريع  إدارة  مفهوم 
بيئة المشروع ودورة الحياة له، باإلضافة 
وكيفية  للمشروع  التسويقية  للجدوى 
على  العمل  كيفية  وكذلك  لها،  التخطيط 

تطوير المشروع وتقديم مقترح له”.

وتتابع حسن : “المشروع أّمن جميع المواد 
التي طلبتها المستفيدات وتّم تزوديهّن بها. 
زيارات  خالل  من  متابعتهن  ذلك  تبع 
الخدمة  جودة  لتقييم  واستبيانات  ميدانية 
والنتائج”، ويهدف نشاط “توريد الدخل”، 
النساء  “إدخال  إلى   ، حسن  بحسب 
التسويقية  مهاراتهّن  وزيادة  العمل  سوق 
أنفسهّن،  على  االعتماد  على  وتشجيعهّن 
بتأمين دخل مادي وخاصةَ السيدة التي هي 

معيلة ألسرتها وأطفالها”.

وعلى الرغم من صعوبة الوضع المعيشي 
حكومة  لسيطرة  الخاضعة  المناطق  في 
القاطنات  النساء  من  الكثير  أن  إال  دمشق 
في المحافظات السورية األخرى ال يزلن 
تحسين  في  تساهم  أمور  عدة  عن  يبحثن 
في  عوائلهن  وإعالة  المعيشي  الواقع 
المناطق  تعيشه  سيء  معيشي  وضع  ظل 

الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق.

حلب  مدينة  شوارع  في  للمارة  ويالحظ 
كانت  أعمال  عدة  في  النساء  عمل  كثرة 
في سوريا  النساء  من  للعديد  بمثابة رهبة 

بشكل عام.

املرأة السورية تثبت 

جدارتها يف مجيع اجملاالت
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حمص  محافظة  في  الحصن  قلعة 
فنون  ابتدعته  ما  أروع  من  الّسورية 
القالع  أكبر  وهي  العسكرية.  العمارة 
سوريا،  في  الصليبيون  أقامها  التي 
الباقية  القليلة  األمثلة  من  وواحدة 
الصليبية. وهي  الحربية  العمارة  على 
الساحل  تقع ضمن سالسل جبال  قلعة 
السوري ضمن محافظة حمص وتبعد 

عن مدينة حمص 60 كم.

تلكلخ   بالقرب من حمص –  وهي تقع 
»وادي  باسم  المعروفة  المنطقة  في 
النصارى(  وادي  )أو  النضارة« 
مدينتي  بين  سوريا  غربي  شمال  في 

حمص وطرطوس.

حصن  موقع  فوق  الصليبيون  أقامها 
في  عليها  وسيطروا  قديم،  عربي 
و1271،   1142 عامي  بين  الفترة 
الظاهر  بقيادة  المماليك  حررها  ثم 

بيبرس. 

العالم  قالع  أجمل  من  تعتبر  وهي 
فوق  كان  إقامتها  أن  وقيل  األثرية، 
اسمها  كان  منها  أقدم  قلعة  أطالل 
عندما  الفراعنة  أقامها  »شبتون« 
الثاني  بقيادة رمسيس  هاجموا سورية 
في القرن الخامس عشر قبل الميالد.

الحالية  للقلعة  تاريخية  إشارة  وأول 
الدولة  شبل  حمص  أمير  أن  تؤّكد 
المرداسي  بن صالح  المرداسية نصر 
أثناء  1031م  عام  أساساتها  وضع 
صراعه مع الفرنجة، ومنذ ذلك الحين 
حصن  فسميت  كردية  حامية  شغلتها 
إليهم، كما ُعرفت أيضاً  األكراد نسبة 

السفح.  باسم حصن 

القلعة: تأسيس 

يعود تأسيس القلعة إلى حصن صغير 
بن  بن صالح  نصر  الدولة  شبل  شيده 
عصر  إبان  حلب  صاحب  مرداس، 
عام  سوريا  بشمال  المرداسية  الدولة 

.1031

القلعة: بناء  الهدف من 

القوافل  طريق  لحماية  القلعة  بنيت 
بالد  ساحل  من  اآلتية  التجارية 
وأسكن  السوري.  الداخل  إلى  الشام 
فيها،  األكراد  من  قوما  المرداسيون 
وبالتالي  الطريق،  حماية  كلفوا 
منها  أسماء  بعدة  القلعة  اشتهرت 
األكراد«  و»حصن  الحصن«  »قلعة 
منه  اشتقت  الذي  و»الكرك« 
 Krak des للقلعة  الصليبية  التسمية 

.Chevaliers

الفرنجة  حمالت  انطالق  وبعد 
الحادي  القرن  بداية  في  )الصليبية( 
دي  ريمون  استولى  الميالدي،  عشر 
الحصن  على   1099 عام  سانجيل 
قبل  ونهب محيطه من قرى ومزارع 
عام  حمص  أمير  منه  يسترجعه  أن 
السيطرة  تبودلت  ثم  ومن  1102م. 
عبر  المعماري  المعلم  هذا  على 

السنين. 

التحصينات  أفضل  من  القلعة  تعدّ 

حفظاً،  وأكثرها  الشرق  في  الفرنجية 
المركز،  متحدتي  قلعتين  من  وتتألف 
سور  بها  يحيط  منهما  الخارجية 
دائرية.  نصف  بأبراج  مقوى  دفاعي 
من  العلوية  الداخلية  القلعة  وتتألف 
القلعة  على  تشرف  ضخمة  أبراج 
الذي  المنحدر  فوق  من  الخارجية 

عليه.  بُنيت 

القلعة: مساحة 

توسعة  أعمال  بعد   1157 وعام 
الفرسان اإلسبتارية،  وترميم في عهد 
اليوم مساحتها  تبلغ  التي  القلعة،  باتت 
مربع،  متر   30000 نحو  اإلجمالية 
نحو  البحر  سطح  عن  وترتفع 
العسكرية  القالع  أجمل  من  750م، 
الفرنسيون  فرض  ولقد  الشرق.  في 
السورية،  الحكومة  من  شراءها 
بغية  ورمموها  االنتداب،  فترة  إبان 
وعام  الفرنسية.  للحكومة  ملكا  إبقائها 

2006م أدرجت

»اليونيسكو«  الئحة  على  القلعة 
العالمي.   للتراث 

القلعة  بين  الفاصلة  المسافة  وتبلغ 
والبحر زهاء 35 كيلومتًرا تقريبًا من 

النظر. خّط 

القلعة: أهمية 

استراتيجيًا  موقعًا  الحصن  قلعة  تحتّل 
متًرا   750 ارتفاعه  جبل  فوق  ُمهًما 
كيلو  بعد60  وعلى  البحر  سطح  عن 
متًرا غرب مدينة حمص في منتصف 

بين حمص وطرابلس. الطريق 

والعمرانية  التاريخية  لألهمية  ونظًرا 
للحصن فقد اعتبرتها منظمة اليونسكو 
على  الحتوائها  هامة  تاريخية  قلعة 
تراٍث إنساني عظيم وفي عام 2006 
التراث  الئحة  على  القلعة  سجلت  مـ 
الدين  قلعة صالح  جانب  إلى  العالمي 

األيوبي )4(

القلعة: أسماء 

1- حصن األكراد

2- حصن السفح أو الصفح

3- الكرك.

4- حصن الفرسان

للقلعة: منظور 

جبال  تقع جنوب شعاب  الحصن  قلعة 
وتربض  سوريا  وسط  في  النصيرية 
في موقع فوق ذروة مرتفعة تزيد عن 
2100 قدم, وهي على اتصال بالنظر 

مع )القصر األبيض( برج صافيتا.

»حمص- محور  على  وتشرف 
الداخل  بين  المحاور  أهم  طرابلس« 
ورممت  وأكبرها،  السوري  والساحل 
القلعة جزئيا في األعوام األخيرة وهي 
التحصينات  نماذج  أفضل  من  واحدة 
قناة  المشرق حيث توجد  الفرنجية في 

القلعة  وتعزل  الصخر  في  قدت  مائية 
الجنوب  باتجاه  الممتد  الجرف  عن 
المركز  متحدتي  حلقتين  من  وتتألف 
بمدخل  وموصولتين  التحصينات  من 
الخارجية  والحلقة  منحدر  طويل 
من  تتألف  الشكل  إهليلجية  مضلعة 
الشرفات  من  عددا  يحوي  سور 
بارزة  بحصون  ومقواة  الدفاعية 

دائرية. نصف 

في  الصغيرة  الثانوية  البوابة  يحرس 
بارزان  حصنان  الشمالية  الواجهة 
الواجهة  أما   ، تماما  لهما  مالصقان 
الحكم  تحت  كثيرا  عدلت  فقد  الشرقية 
ثالث  الجناح  هذا  ويحرس  العربي 
الشكل  مستطيلة  بارزة  حصون 
المدخل  إحداها  يحوي  صغيرة 
تعرض  الذي  القطاع  أما  الرئيسي 
ألكبر تعديل على يد العرب المسلمين 
للقلعة  الدفاعية  الجنوبية  الواجهة  فهو 
واق  سور  من  مؤلفة  كانت  وباألصل 
دائرية  نصف  بارزة  حصون  تحميه 
ولكنها  متواصلة  مقواة  وشرفة 
ببرج  م   1285 عام  بعد  عززت 
البرج  ويحوي  قالوون  السلطان 
غرفة  الجنوبية  الزاوية  في  الدائري 
»مأوى  باسم  تعرف  التجهيز  حسنة 

السيد«. )5(

القلعة: مخطط 

الكلسية  بلون حجارتها  القلعة  تمتاز   •
كم   4 مسافة   من  تجلب  كانت  التي 
من بلدة مجاورة تدعى عمار الحصن 
أثناء  طيع  أنه  الكلسي  الحجر  وميزة 

الوزن. النحت وخفيف 

للقلعة  اإلجمالية  المساحة  تبلغ   •
حوالي / 30000 م2 / وترتفع القلعة 
 / م   750 حوالي/  البحر  سطح  عن 

القلعة من حصنين. تتألف 

قائمة  قلعة  هو  الداخلي:  الحصن   •

يفصلها  خندق  بها  يحيط  بذاتها 
بوابة  ولها  الخارجي،  السور  عن 
الخارجي  القلعة  بباب  تتصل  رئيسية 
تدريجيًا  ينحدر  طويل  دهليز  بواسطة 
في  دفاعيًا  منعطفًا  مؤلفًا  الباب  حتى 

. منتصفه

مفتوحة  أبواب  ثالثة  الحصن  ولهذا 
بأبراجه  ويمتاز  الخندق،  على 
العالية. ويتألف من طابقين. األرضي 
بها  تحيط  سماوية  فسحة  ويضم 
االجتماعات،  وقاعة  والعنابر  األقبية 
والحجرات  والمطعم  والكنسية 
على  ويحتوي  والعلوي  والمعاصر. 

أسطح مكشوفة ومهاجع وأبراج.

في  فمحفور  به  المحيط  الخندق  أما 
الصخر، سلطت عليه أقنية تحمل إليه 

األمطار. مياه 

من  يتألف  للقلعة  الداخلي  السور   •
للسور  وحامية  دفاعية  أبراج  خمسة 
يفصل  مائي  خندق  وهناك  الداخلي, 
بين السورين الداخلي والخارجي يبلغ 

طوله قرابة / 70 م.

السور  هو  الخارجي:  الحصن   •
قائم  حصن  وهو  للقلعة  الخارجي 
فيه  طوابق.  عدة  من  يتألف  بذاته، 
القاعات واإلصطبالت والمستودعات 
برًجا  بـ13  مزود  الجلوس.  وغرف 
أو  مربع  وبعضها  دائري  بعضها 

بخندق. مستطيل، وهو محاط 

من  يتألف  للقلعة  الخارجي  السور   •
وحامية  دفاعياً  برجاً  عشر  ثالثة 

الداخلي.)5( للسور 

قلعة الحصن: أهم قاعات 

بالفن  المتميزة  الفرسان  قاعة   •
القوطي.

العهود  تم تحويلها في  التي  الكنيسة   •
إلى مسجد. اإلسالمية 

المؤونة  فيها  تخزن  التي  المخازن   •
الشكل  دائري  فرن  ويوجد  للجنود 

الخبز. لصناعة 

• مهاجع نوم الجنود.

• المسرح وهو ذي شكل دائري.

قائد  برج  وفيها  العلوية  األبراج   •
الفرسان وبرج قائد القلعة وهو البرج 

المبني على شكل دائري. الوحيد 

مستثمر  اآلن  وهو  الملك  بنت  برج   •
للسياح. ومطعم  كاستراحة 

المملوكي.  • قاعة الحرس 

القريبة  الدين  صالح  قلعة  مع  وتعد 
الصليبية  القالع  أهم  من  واحدة  منها 
منظمة  حسب  العالم،  في  األثرية 
والعلوموالثقافة  للتربية  المتحدة  األمم 

)يونيسكو(.

الئحة  على  الحصن  قلعة  وأدرجت   
 ،2006 العام  في  العالمي  التراث 
سورية  مواقع  ستة  من  واحدة  وهي 
أبرزها  الالئحة،  هذه  على  مدرجة 
وحلب  دمشق  في  القديمة  المدينة 

وآثار تدمر.

المنظمة  أدرجت  سابق،  وقت  وفي   
على  الستة  المواقع  الدولية 
خطوة  في  المهدد،  التراث  الئحة 
عكستالمخاوف المتزايدة من تعرضها 
في  المتواصل  النزاع  جراء  للدمار 
مارس/آذار  منتصف  منذ  البالد 

.2011

تقرير/ لطفي توفيق

البرلمان  مبنى  المتظاهرين  آالف  اقتحم 
»اإلطار  ترشيح  على  احتجاجاً  العراقي 
لرئاسة  السوداني  لمحمد  التنسيقي« 

الحكومة. 
مصطفى  العراقي  الوزراء  رئيس  ودعا 
االنسحاب  إلى  المتظاهرين  الكاظمي 
يقع  حيث  الخضراء  المنطقة  من  فوراً 
البرلمان والكثير من دوائر الدولة والبعثات 

الدبلوماسية.
وأكد على أن القوات األمنية ستكون ملزمة 

بحماية مؤسسات الدولة والبعثات الدولية.
على  إن  العراقي  البرلمان  رئيس  وقال 
األمانة العامة لمجلس النواب التواصل مع 
حماية  األمنية  القوات  وعلى  المتظاهرين، 
للمتظاهرين  التعرض  وعدم  البرلمان 

وحثهم على سلمية التظاهر.
الذي  التنسيقي  اإلطار  له طالب  بيان  وفي 
باستثناء  العراقية  الشيعية  القوى  يشمل 

التيار الصدري، 
»باتخاذ إجراءات حازمة لحفظ األمن ومنع 

الفوضى والممارسات غير القانونية«. 
القانون  دولة  ائتالف  رئيس  قال  بيمنا 
النهوض  الحكومة  المالكي إن على  نوري 
األمني  الوضع  حماية  في  بمسؤولياتها 

وتفادي إراقة الدماء.
مظاهرات  لتنظيم  الصدري  التيار  ويستعد 
رئيس  برلمانية الختيار  انعقاد جلسة  لمنع 

للجمهورية،
لتشكيل  السوداني  ترشيح  على  والموافقة 

الحكومة العراقية.

لتنظيم  التنسيقي  اإلطار  يستعد  كما 
مظاهرات متزامنة، في ظل تنازع الطرفين 

حول رئاسة الحكومة الجديدة. 
دعوات للحوار

العراق بأن رئيس  القضاء في  أفاد مجلس 
الجمهورية ورئيس مجلس القضاء يدعوان 
القوى السياسية إلى حوار ضمن اإلطارين 

الدستوري والقانوني.
الوزراء  مجلس  رئيس  قال  وبدوره، 
إن »األحداث  بيان  في  الكاظمي  مصطفى 
المتسارعة التي يشهدها العراق في ضوء 
مؤشراً  تمثل  الحالية  السياسية  الخالفات 
اللذين  االجتماعي  والسلم  لالستقرار  مقلقاً 

عملت الحكومة على تكريسهما«.
المحاوالت  استمرار  من  استغرابه  وأبدى 
تفاصيل  في  حكومته  بزج  وصفه  ما  في 
مرحلة  دخولها  بعد  حتى  سياسية  أزمات 
إجراء  وإعالنها  األعمال،  تصريف 
لتسليم  اإلجراءات  كل  واتخاذ  االنتخابات 

المسؤولية للحكومة المقبلة.
عبر  األزمات  بمواجهة  الكاظمي  وطالب 
إزاء  بالحكمة  والتحلي  وطني،  حوار 
تمت  ال  افتراضات  وليس وضع  األحداث 

إلى الحقيقة بصلة، حسب تعبيره.
الموقف  تفهم  إلى  الجميع  »ندعو  وأضاف 
العراق  فيه  يقف  الذي  والحساس  الحرج 
أو  أمنية  أزمة  في  البالد  زج  ومنع  اليوم، 
ودولية  إقليمية  ظروف  وسط  اجتماعية، 

معقدة«.
خيارات متوقعة

خالل  خيارات  عدة  العراق  يشهد  قد 
المرحلة المقبلة، لتجنب المزيد من األزمات 

على  التنسيقي  اإلطار  أصّر  إذا  السياسية 
خططه دون االلتفات العتراضات الصدر.  
من  السوداني  انسحاب  خيارات  هذه  ومن 
الكاظمي  حكومة  وبقاء  الترشح،  سباق 
جديدة  انتخابات  إجراء  مع  معينة  لفترة 

خالل عام.
أو محاولة البحث عن خيار وسطي باختيار 
مهمتها  حكومة  لرئاسة  توافقية  شخصية 

إجراء انتخابات مبكرة أخرى.
تمسك  أن  العراقي  للشأن  متابعون  ويرى 
السوداني  محمد  بترشيح  التنسيقي  اإلطار 
عنه  التراجع  يبدو  ال  حتى  طبيعي  أمر 
أكد  حيث  الصدر،  لموقف  خضوعاً 
الصدريين  اقتحام  بعد  عقده  اجتماع  في 
حكومة  تشكيل  في  قدماً  مضيه  للبرلمان، 

جديدة يرأسها السوداني.
ولكنه قد يتراجع عن موقفه من خالل ترك 
انسحابه  ليبدو  للسوداني،  االنسحاب  قرار 
بناء على رغبته، وليس بطلب من اإلطار 

التنسيقي.
السيادة«  »تحالف  قال  السياق،  هذا  وفي 
الجلسة  نحضر  »لن  العراقي  البرلمان  في 
المقبلة إاّل بعد اتفاق ملزم واحترام توجهات 

التيار الصدري«.
التيار الصدري

عن  الصدري  التيار  في  مصادر  تحدثت 
أخرى،  مظاهرات  لتنظيم  التيار  استعداد 
يتدخل  إنه لن  قال مقتدى الصدر  في حين 
استمر  إذا  المظاهرات  لمنع  أخرى  مرة 
من وصفهم بالفاسدين في ظلمهم وكرههم 

للوطن 
ونقل مصدر مقرب من الصدر في تغريدة 

يقرر  أن  في  ضير  ال  أنه  تويتر  على 
وملتزماً  إذا كان منضبطاً  الشعب مصيره 

بالمظاهرات وسلميتها.
وجاء ذلك بعد إعالن اإلطار التنسيقي مضيه 
وتمسكه  جديدة  حكومة  تشكيل  في  قدما 
رغم  لرئاستها،  مرشحا  السوداني  بمحمد 
البرلمان  الصدري  التيار  أنصار  اقتحام 

العراقي احتجاجاً على ترشيحه.
تشكيل  مشاورات  من  الصدر  وبانسحاب 
أدواته  فقد  نوابه،  واستقالة  الحكومة 
السياسية، وفسح المجال أمام خصومه من 
قوى اإلطار التنسيقي لتسلم زمام المبادرة 
الوزارية،  التشكيلة  تأليف  وقيادة مباحثات 
لتوجيه  الجماهيري  الضغط  إلى  لجأ  لكنه 

وتحقيق  السياسية  المسارات  بوصلة 
أهدافه، مما يفتح الباب واسعاً أمام خيارات 
المقبلة  الحكومة  ترى  أن  دون  تحول  قد 

النور.
تسعة  نحو  منذ  يشهد  العراق  أن  يذكر 
حادة  خالفات  جراء  سياسية  أزمة  أشهر 
على تشكيل الحكومة بين اإلطار التنسيقي 
والكتلة الصدرية التي فازت باألغلبية في 
انسحبت منه في حزيران  لكنها  البرلمان، 
الماضي بعد عدم تمكنها من تشكيل حكومة.

جدد  نواب  المنسحبين  النواب  محل  وحل 
من  أو  التنسيقي  اإلطار  من  معظمهم 
النصاب  له  ما ضمن  وهو  منه،  المقربين 

البرلماني المطلوب لتشكيل الحكومة.

الصالح محمد  تقرير/ 

في ظل تصاعد أجواء التوتر بين واشنطن 
العسكري  الوجود  خلفية  على  وبكين 
األميركي في بحر جنوب الصين، وزيارة 
المحتملة  األميركي  النواب  رئيسة مجلس 
جو  األميركي  الرئيس  عقد  تايوان،  إلى 
بينغ  جين  شي  الصيني  ونظيره  بايدن 
الخامس  هو  اتصال  عبر  افتراضية  قمة 
بايدن  تولي  منذ  الزعيمين  بين  نوعه  من 

الرئاسية. مهامه 
وقبل ساعات من هذه القمة التي استمرت 
الدفاع  ألكثر من ساعتين، طالبت وزارة 
االستفزازات  بوقف  واشنطن  الصينية 
طائرات  حاملة  دخلت  حيث  العسكرية، 
كجزء  الصين،  جنوب  بحر  أميركية 
إنها  األميركي  السابع  األسطول  قال  مما 
التوترات  تصاعد  ظل  في  مقررة  عملية 
مع الصين بشأن الزيارة المحتملة لرئيسة 

النواب إلى تايوان. مجلس 
على  الصيني  ونظيره  بايدن  واتفق 
بينهما،  تجمع  حضورية  لقمة  التحضير 
الزعيمين  أن  أكد  أميركي  حسب مسؤول 
واتفقا  لقاء حضوري،  عقد  أهمية  »ناقشا 
على أن تتابع أجهزتهما الموضوع إليجاد 

لذلك«. للطرفين  المناسب  الوقت 
وكان منسق االتصاالت االستراتيجية في 
قال  قد  األميركي  القومي  األمن  مجلس 
الرئيس  إن  للقمة  سابقة  تصريحات  في 

بايدن يريد بقاء خطوط االتصال مفتوحة 
من  أنه  إلى  وأشار  الصيني،  الرئيس  مع 
تايوان  قضايا  عرض  يتم  أن  المتوقع 
في  للصين  العدواني  و«السلوك  وروسيا 

والهادي«. الهندي  المحيطين 
متبادلة   تحذيرات 

القمة  خالل  الصيني  الرئيس  حذر 
االفتراضية نظيره األميركي من »اللعب 

مصادر  وأفادت  تايوان،  بشأن  بالنار« 
بأن  بايدن  أبلغ  شي  بأن  صينية  حكومية 
»بمبدأ  تلتزم  أن  المتحدة  الواليات  على 
الصين  أن  على  وشدد  واحدة«،  صين 
تدخل  وترفض  تايوان،  استقالل  تعارض 

القوى الخارجية في شؤون بالده.
عن  الصينية  اإلعالم  وسائل  ونقلت 
بالنار  يلعبون  »من  لبايدن  قوله  شي 
الجانب  يدرك  أن  نأمل  بها،  سيحترقون 

األميركي ذلك بوضوح«.
أعلن  قد  الصيني  الدفاع  وزير  وكان 
لمنع  النهاية«  حتى  »ستقاتل  بالده  أن 
التوغل  الجزيرة، وأدت عمليات  استقالل 

الصينية  العسكرية  الطائرات  نفذتها  التي 
لتايوان  التابعة  الجوي  الدفاع  منطقة  في 

إلى زيادة التوتر في األشهر األخيرة.
الرئيس  إن  األبيض  البيت  قال  بينما 
سياسة  أن  الصيني  نظيره  أخبر  بايدن 

تتغير،  لم  تايوان  بشأن  المتحدة  الواليات 
جهود  ألي  واشنطن  معارضة  وأكد 
أحادية لتغيير الوضع الراهن، وحذّر من 

تايوان. بمضيق  السالم  تقويض 
خالل  قال  قد  األمريكي  الرئيس  وكان 
واشنطن  إن  مؤخراً  لليابان  زيارته 
تعّرضت  إذا  تايوان عسكرياً  عن  ستدافع 

صيني. لهجوم 
بيلوسي أزمة 

الزيارة  تداعيات  من  بكين مراراً  حذّرت 
المحتملة لرئيسة مجلس النواب األميركي 
كبيراً  استعراضاً  واعتبرتها  تايوان،  إلى 
أنها  وأكدت  للجزيرة،  األميركي  للدعم 
نانسي  قامت  حال  في  عسكرياً  سترد 

الزيارة. بهذه  بيلوسي 
الدفاع  وزارة  باسم  المتحدث  وأكد 
بيلوسي  لزيارة  بالده  معارضة  الصينية 
إلى تايوان، وأملها في أن تلتزم واشنطن 

استقاللها. دعم  بعدم 
مصمم  الصيني  الجيش  أن  وأضاف 
في  أراضيها  وسيادة  البالد  حماية  على 
خطط  وأي  أجنبي  تدخل  أي  مواجهة 

تايوان. الستقالل 
لتايوان،  المرتقبة  الزيارة  أن  واعتبر 
الواحدة،  الصين  تنتهك بشكل خطير مبدأ 
بين  المشتركة  الثالثة  البيانات  وبنود 

المتحدة. والواليات  الصين 
ستلحق  تمت،  إذا  الزيارة  أن  وأضاف 
بين  العسكرية  بالعالقات  كبيراً  ضرراً 
إلى  وستؤدي  المتحدة  والواليات  الصين 

تفاقم الوضع في مضيق تايوان.
توتر مزمن

وتايوان  الصين  بين  العالقات  شهدت 
سيطرت  عندما   ،1949 عام  منذ  توتراً 

قوات يقودها الحزب القومي على تايوان 
بعد  فيها  جمهورية  وأقامت  بالقوة، 

بالصين. األهلية  الحرب  في  هزيمتها 
تايوان  باستقالل  بكين  تعترف  ولم 
عن  لسلخها  محاوالت  أية  وترفض 

الصين. 
وبالمقابل ال تعترف تايوان بحكومة بكين 
المناورات  تكثيف  من  وتشكو  المركزية، 
العامين  مدى  على  الصينية  العسكرية 
قبول  على  إجبارها  لمحاولة  الماضيين 

عليها. بكين  سيادة 
إمكانية  من  دائم  تهديد  تحت  وتعيش 
تعتبر  التي  الصين  من  لغزو  تعّرضها 
وتتعهد  أراضيها،  من  جزءاً  الجزيرة 

إذا لزم األمر. بالقوة  باستعادتها 
تايوان  أجرت  التهديد  هذا  ولمواجهة 
لهجمات  التصدي  لعملية  محاكاة  مؤخراً 
مناورات  أكبر  خالل  من  صينية  بحرية 
البالد  رئيسة  حضرتها  سنوية  عسكرية 

على متن مدّمرة حربية.
الدقيق  »التدريب  إن  إنغ  تساي  وقالت 
يظهر  الجميع  به  قام  الذي  والصلب 
تصميم الجيش على حماية وطننا والدفاع 

بلدنا«. عن 
الطائرات  بأن  التايواني  الجيش  وأفاد 
أنواع  مختلف  أطلقت  الحربية  والسفن 
»مجموعة  العتراض  الهادفة  الصواريخ 

من سفن العدو«.
يذكر أن واشنطن ال تقيم عالقات رسمية 
مع تايوان وتتبع سياسة »صين واحدة«، 
وتعترف ببكين عاصمة لها، لكنها ملزمة 
بتزويد  المتحدة  الواليات  قانون  بموجب 
وقد  نفسها،  عن  الدفاع  بوسائل  تايوان 
الكونغرس  في  مؤخراً  الضغط  تزايد 

لتقديم دعم أكثر وضوحا لها. 

قلعة احلصن.. حصن سوري على أنقاض قلعة فرعونية
5 أقليمي ودولي ثقافة وأدب12

تصعيد مستمر وشلل سياسي.إىل أين يتجه العراق

قمة افرتاضية بني الرئيسني األمريكي والصيني وحتذيرات متبادلة حول تايوان
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طرطوس/ ا ـ ن

المواطن السوري ال يعرف دروبا أو سبال 
السعادة  أو  للراحة  محطات  أو  أو طرقا 
الشتاء  ففي  السنة،  فصول  جميع  في 
يعاني من عدم توافر المحروقات للتدفئة 
أو سبال للتدفئة، وفي الصيف يعاني من 
التيار  وانقطاع  الحرارة  درجات  ارتفاع 
الكهربائي، حياته جحيما يزداد بتحديات 

متطلبات معيشته وبقائه على قيد الحياة.
الحر  مع  الساحل،  في  الصيف  معاناة   
الرطوبة،  درجة  وارتفاع  الشديد 
والمترافقة مع انقطاع الكهرباء وانقطاع 
المياه وانتشار الذباب والبعوض، وانتشر 

واكياس  الثلج  أكياس  بيع  طرطوس  في 
الى اهل  لبيعها  الثلج،  المكعبات وقوالب 
ظهرت  ومعها  والمصطافين،  المدينة 
األسعار،  وتحديات  الغالء  قصص 
الثلج في المدينة  وارتفعت أسعار قوالب 
الماضية،  السنة  في  عليه  كانت  عما 
كاهل  على  إضافيا  عبئا  تشكل  وباتت 
السكان في ظل انقطاع التيار الكهربائي 

وارتفاع درجات الحرارة.
السيدة أم خالد من سكان مدينة طرطوس، 
ألن  الثلج  قوالب  إلى  نحتاج  لنا:  قالت 
جدا،  مرتفعة  والرطوبة  جدا،  الجو حار 
ساعات  أربع  تقريبا،  غائبة  والكهرباء 
ساعة،  وعشرين  األربع  خالل  وصل 

نحتاج  وهنا  بالكهرباء  مرتبطة  والمياه 
فالرطوبة  للدوش,  ساعة  ربع  كل  إلى 
دبق  الى  أجسامنا  وتحول  جدا  عالية 
إلى  نضطر  أجسادنا,  على  ثيابنا  تلصق 
سخونة  من  لنخفف  الثلج  قوالب  شراء 

صيف الساحل«.
وتضيف »التجار يستغلون حاجتنا لذلك, 
فتتباين أسعار قوالب الثلج من شارع الى 
الى حارة اخرى  شارع اخر ومن حارة 
سعر  يتراوح  حيث  آلخر،  بائع  ومن 
كيس الثلج صغير الحجم بين 1500 الى 
3000 ل.س,  والقالب كبير الحجم بين  

5000 ل.س الى 6000 ل.س«.
الى  تزداد  المناطق  بعض  »في  وتتابع 
للسائحين  الثلج  وبيع  ذلك,  من  اكثر 
وال  ضبطها  يمكن  ال   , والمصطافين 
من  هؤالء  ان  حيث   , حقيقتها  معرفة 
الناس العابرين أياما او ساعات سيرحلون 
فأسعار  مدنهم,  او  مسكنهم  الى  ويعودوا 
بين  ما  بيعت  فقد   , الحجم  الكبير  القالب 
8000 ليرة الى 10000 ليرة, ويقولون 
دور,  روح  معك  عجبك هللا  ما  للزبون: 
بيعهم  اثناء  متواطئين  الباعة  وجميع 
ذهبية  فرصة  المصطافين,  او  للسواح 
للنهب والسرقة العلنية, عالوة انتشار بيع 
ذلك  وبيع  األوتوستراد  على  الثلج  قطع 
للعابرين , فاألسعار ال تعرف ال رب وال 

دين«.
نوال طالبة جامعية في جامعة طرطوس, 
بخصوص  ستتكلم  ماذا  عن  تعرف  ال 
وبعصبية  فورا  لنا  قالت  الثلج,  قوالب 

 , محتالين   , نصابين  هؤالء   , معلنة 
حرامية,, عن الذين يبيعون قوالب الثلج, 
ذلك  ان  اال  يعرفون  ال  عليهم,  اكبر  هللا 
مضطرة  فهي  والنهب,  للغالء  موسم 
كل  الثلج  من  المكعبات  أكياس  لشراء 
نفس  ومن  المحل   نفس  ومن  بيوم,  يوم 
صاحب المحل و, وغير الرب ما بيعرف 
كيف يتم تسعير المكعبات , ال يعرفون اال 
غالء أكياس مكعبات الثلج , ألننا بحاجتها 
ومضطرين لشرائها, هذا عن الغالء الذي 
السوق  مواد  جميع  على  اطنابه  ضرب 
فعدم   , سياحة  موسم  في  اننا  وخاصة   ,
توفر الكهرباء  وبالتالي غياب البرادات 
, تمنعنا من الحصول على المياه الباردة 
من   , الثلج  قوالب  لشراء  يدفعنا  مما   ,
المياه  نتمكن من الحصول على  أجل أن 
الباردة, هذا زاد من مصروفاتنا الجامعية 
فقيرة  أو  بيئات متوسطة  أوال من  ونحن 
متوسطة,  بيئات  وجدود  ال  باألحرى   ,
أصال العدل أصاب كل مجتمعاتنا فنحن  
كسوريين أصابتنا العدالة بالفقر والبطالة 

والجوع فقط.
النازحين  من  وهي   , محمود  أم  السيدة 
منذ  بطرطوس  وتسكن  ادلب  أهالي  من 
الثلج   تشتري  أنها   : لنا  قالت  7سنوات,  
 , بطرطوس  سكنت  أن  منذ  بالصيفية 
كانت  الكهرباء  تقنين  فترة  أن  وخاصة 
ومع  مضت,   سنة  عن  سنة  كل  تزيد 
فانهم  الثلج   مكعبات  لشراء  اضطرارنا 
كبير  بشكل  أسعارها  زادوا  السنة  هذه 
بال رحمة , وال يستطيع أحدا ان يضبط 
ماء  يبيعوننا  انهم  وخاصة  ابدا,  السعر 
أولية,   مواد  بدون  ببساطة  يعني  مجمد 
ويتحججون بالمازوت والكهرباء, ,فمثال 
كيس الثلج الصغير الذي وزنه  400 غ 

منزلي,  جانب  محل  من  ليرة   1500 بـ 
والذي سرعان ما يتعرض للذوبان بسبب 
الحرارة المرتفعة, مما يدفعنا للشراء من 

جديد.
مدينة  سكان  من  وهو  عادل  أبو  أما 
وببساطة  هدوء  بكل  فقال:  طرطوس، 
خالل  الثلج  قوالب  شراء  إن  متناهية,  
إضافي  مصروف  هو  الصيف  فصل 
للعائالت السورية, ونحتاج  إلى قالبي ثلج 
 12000 مبلغ  ذلك  ويكلفنا  اليوم  خالل 
ليرة سورية, هذا  فقط لشرب الماء البارد 

دون حساب تكاليف الطعام واألكل.
وقمنا بزيارة أبو صالح , وهو صاحب 
معمل صناعة الثلج في منطقة  الصناعة 
مكعبات  قصة  عن  وسألنا  بطرطوس, 
مجمد  ماء  يبيعون  وانهم  الثلج,  وقوالب 
لنا  المرتفعة, واكد  , ولماذا هذا األسعار 
ان ارتفاع سعر قوالب الثلج  يرجع إلى 
المازوت  من  التصنيع   تكاليف  ارتفاع 
والتقنين  المولدات  عليه  تعمل  الذي 
بين  تختلف  األسعار  وإن   , الكهربائي 
التي  المحال  وبين  للمادة  المنتج  المعمل 
يبلغ  الحجم  صغير  الثلج  فكيس  تبيعها، 
وقالب  ليرة   1200 المعمل  في  تكلفته 
والـ  ليرة   4000 سم   80 حجم  الثلج 
يضيفون  والبائعين   5000 بـ  90سم  
األساسي,  للسعر  والشحن  النقل  تكاليف 
وصاحب  للتاجر  يحق  حرفيا:  لنا  وقال 
التكاليف  ألن  أسعارهم  رفع  المعمل 

المترتبة عليهم كبيرة.
في  السوري  المواطن  وضع  ويبقى 
الساحل وفي جميع انجاء سورية، يبحث 
بعد  يوما  عليها،  والصبر  المعاناة  عن 

يوما وفي كل الفصول.

محمد الحسكة/مجد 

في  نوعها  من  جديدة  حادثة  في 
تداولتها  الماضي،  الشهر  منتصف 
المحلية  االجتماعي  التواصل  وسائل 
قران  عقد  تم  العربية،  وكذلك 
االختين  على  وعلي،  أحمد  األخوين 
قراءة  دعاء واالء، على مهر وقدره 
األسبوع  وفي  اإلخالص،  سورة 
والتي  الزواج  حفلة  تمت  المنصرم 
كانت عبارة عن مجلس ذكر للصالة 

النبي. على 

السادة  قبيلة  من  والعرائس  العرسان 
بمدينة  مشيرفة  حي  من  النعيم 
من  قرابة  صلة  وتربطهما  الحسكة، 
العريسين  والد  أن  طرف األب حيث 
الخالة،  أبناء  العروسين  ووالد 
العرائس إحداهن طالبة في كلية طب 
واألخرى  دمشق  بجامعة  األسنان 
في   210 مجموع  على  حصلت 
العام،  لهذا  العلمي  البكالوريا 
المعهد  في  طالب  أحدهم  والشباب 
الصحي واآلخر حصل على مجموع 
180 في البكالوريا األدبي هذا العام.

بين  العقد  هذا  األوساط  استهجنت 

للفكرة  مؤيدين  ومعارضين،  مؤيدين 
وتردي  المهور  غالء  ضل  في 
أغلبهم  عزف  الذين  الشباب  أوضاع 
عن الزواج وان هذه خطوة تشجيعية 
أن  معارضين  وبين  البقية،  أجل  من 
مهر المرأة يجب أن يكون حقا عينيا 

ولو ليرة واحدة أو شيئا بعينه.

الشباب أحمد  لقاء لصحيفتنا مع  وفي 
حديثهم  مطلع  في  قالوا  وعلي،  
وجوههم،  تعلو  واالبتسامة  مازحين 
فخ  كانت  اإلخالص  قراءة سورة  أن 
 22 حتى  وصلت  الزواج  فتكاليف 
شراء  من  للشخصين،  ليرة  مليون 
من  وغيرها  وتكاليف  حاجيات 

التجهيزات.

صغير  عمرنا  نعم  أحمد،  وأضاف 
هي  ندرس  وزوجتي  انا  زلنا  وما 
نحب  ولكننا  هنا،  وانا  دمشق  في 
به  لنعيش  الوقت  واختصرنا  بعضنا 
سويا، أفضل من الزواج بعد التخرج 
الخطبة  نوينا  وحينما  الجامعة،  من 
أيضا  أن أخي علي  اكتشفنا  والزواج 
الفكرة  فجاءت  دعاء  اختها  يريد 

المشترك. بالزواج 

كانت  هلل  والحمد  مشتركين،  وأكملوا 
األمور ميسرة، فعم زوجاتنا الذي هو 
انسان  كان  والدهن،  وفاة  بعد  وليهما 
عالم بجميع األحوال التي يعاني منها 
مهر،  دفع  دون  ابنتيه  فقدم  الشباب، 
مهراً  كان  اإلخالص  سورة  وقراءة 
العقد  لصحة  شرط  وكذلك  فخرياً 

ويتمم  خطواتنا  في  هللا  لنا  ليبارك 
بخير. علينا 

واختتموا، لم نكن نتوقع أن يتم تداول 
به  ضجت  كبير  كخبر  خطبتنا  أمر 
القنوات  وكذلك  التواصل  مواقع 
والعربية  السورية  التلفزيونية 

وايضا  والعربية  الجزيرة  كقنوات 
الفيديو   تداولوا  اسيوية  أجنبية  قنوات 
وأضافوا،  للغتهم،  ترجمته  وتمت 
نتشكر  ونحن  كثيرة  تهاني  وصلتنا 
الناس جميعا، ونتمنى أن تعم األفراح 

الجميع. بيوت  في 

طرطوس/ أ ـ ن

الحشرات  أنواع  من  العديد  انتشرت 
بانياس  مدينة  ومرافق  بيوت  في 
بأعداد كبيرة، خالل األسبوع األخير 
غياب  إثر   ,2022 تموز  شهر  من 
قبل  من  المكافحة  أنواع  من  نوع  أي 
الجهات الحكومية وتراكم القمامة في 
ان  من  بالرغم  أيام،  لعدة  الشوارع 
وسياحية  ساحلية  مدينة  بانياس  مدينة 

وهادئة وجميلة جدا.

أهالي  من  العديد  بسؤال  وقمنا 
أن  على  الجميع  واجمع  المدينة، 
كبيرة  موجة  من  هجوم  تشهد  المدينة 
المنازل  في  انتشرت  الحشرات  من 
على  الليل  وفي  التجارية،  والمحال 
والكافتيرات  المقاهي  وفي  الكورنيش 

البحرية.

المحالت  أصحاب  أحد  بشير،  أبو 
لم  القبيات،  حي  في  التجارية 
إن  لنا  قال  اسمه،  ذكر  في  يرغب 
برغش  من  والحشرات  الصراصير 
المدينة  في  تنتشر  ودبابير،  وذباب 
أو  بشكل مرعب، وال يخلو أي محل 

أي منزل في المدينة منها.

أصحاب  أحد  ميالد،  أبو  وأرجع 

التربة،  حي  في  التجارية  المحالت 
البلدية  دور  غياب  إلى  الظاهرة  هذه 
القمامة  وحاويات  الطرقات  رش  في 
للحشرات  فرصة  ترك  ما  بالمبيدات، 

المدينة. بالتكاثر و “غزو” 

سكان  أحد  فراس  قال  جهته  من 
اسمه،  عدم  على  أكد  القصور،  حي 
شوارع  كافة  في  مكدسة  القمامة  إن 
مدينة بانياس، إثر تراجع دور البلدية 
يقتصر  ولم  وترحيلها،  جمعها  في 
انتشار  على  النفايات  تراكم  ضرر 
من  األهالي  يعاني  إذ  الحشرات، 

األحياء  في  الكريهة  الروائح  انتشار 
قاله  ما  وفق  والتجارية،  السكنية 

الشاب.

حي  سكان  أحد  فاروق،  أبو  عمر 
  , اسمه  ايراد  عدم  رجانا   ، المروج 
الشرط,  هذا  بتحقيق  فقط  وانه سيتكلم 
كل  بتفريغ  وقام  ذلك,  له  اكدنا  ونحن 
يلي  ما  لنا  وقال  معنا  بالحكي  شحناته 
ال  والصغير,  الكبير  البرغش  حرفيا: 
يدعنا ننام بالليل ,والدنيا شوب وحار 
وال  جدا,  عالية  والرطوبة  كتير, 
والنوافذ  األبواب  نغلق  ان  نستطيع 

للسهر  األحيان  اكثر  في  ,نضطر 
ولو  البرغش,  بسبب  الفجر  الى 
مرة  أسبوع  كل  رشت  بالبلدية  ان 
لحل  بمساعدتنا  كفيلة  كانت  واحدة 
أي   ( البرغش  ان  والغريب  المشكلة, 
ويتورم  ويقرصنا  يعضنا  البعوض( 
 , الدموي  التسمم  من  ونخاف  جسمنا 
وهو قادم من الزبالة وال نعرف ماذا 
يهلكنا  وبالنهار  امراض,  من  يحمل 
ان  نعرف  ال  الذباب,  حقيقي  هالك 
نجلس وال ننام وال ناكل  وال نشرب 
شوب  والدنيا   , الذباب  من  بالنهار 
نشغل  ان  نستطيع  وال   , جدا  فظيع 
ال  ,والبلدية  المكيفات  وال  المراوح 
ملتهيين  فاضيين  مو  خبر,  وال  حس 
مصيرنا  ان  يبدو   , الطرقات  بتزفيت 
الى ان   , بعد يوم  فينا يوم  الدفش  هو 
او  بالدين   , الشمسية  الطاقة  نشتري 
بالتقسيط , المهم , ال حل لنا اال بأيدي 
مصيرنا  واما  الشمسية,  األلواح 
ساعتنا  تجي  حتى  والصبر  التحمل 

ونموت ونخلص من هذه الدني.

ميشلين،  ام  الفاضلة  السيدة  لنا  قالت 
عن  وسمعتموه  صادق  شيء  كل  ان 
الحار،  والجو  والذباب  البرغش 
االمر  بمعالجة  البلدية  وتقصير 
الحكومية  المعالجة  ان  رغم  صحيح، 
ال تخدم وال تعالج اال انها تفيد قليال، 

منصفين  نكون  حتى  بدقة  المشكلة 
ان  وعمالها،  البلدية  عن  بكالمنا 
مادة  يتوفر  ال  انه  الرئيسية  حجتهم 
يسقط  وهذا  البلدية،  لدى  المازوت 
بيد  يوجد  وباألخير ال  بأيديهم،  االمر 
المعاناة  تحمل  المواطنين شيء سوى 
والذباب  البرغش  على  والصبر 

األخرى. والحشرات 

مدنية  مهندسة  وهي  فدوى  االنسة 
لنا  قالت  أطفال،  أربعة  ولديها 
من  جدا  مزعوجين  بالبيوت  حرفيا: 
العالية،  والرطوبة  جدا  الحار  الجو 
ببيوتنا،  نجلس  ان  ومضطرين 
وبالليل  الذباب،  بالنهار  بيوتنا  وفي 
أخرى  مشكلة  وعندنا  البعوض، 
منها  جدا  ونخاف   , الدبابير  انتشار 
لكل  والعالج  كبار,  او  أطفال  سواء 
فردي  هو   , ببساطة   , األمور  هذه 
واألمور  انفسهم,  المواطنين  وبيد 
متروكة للصدفة وللحظ, ويلجأ بعض 
التجارية  والمحال  المدينة  سكان 
رش  خالل  من  الحشرات  لمكافحة 
ومحالهم  منازلهم  لتنظيف  المبيدات 
مجديا  حال  تعد  لم  لكنّها  التجارية، 
المبيدات،  فعالية  انخفاض  جراء 
واختفاء  الباهظ,  غالءها  الى  إضافة 
بارتفاع  امال   , المبيدات  بعض 
الوظيفي  الدور  تراجع  أسعارها, وما 
للبلدية , اال لألسباب وحجج معروفة, 
لسيارات جمع  فالمازوت غير متوفر 
مضخات  وتشغيل  وترحيلها  القمامة 
رش  وسيارات  ولجرارات  المياه 

المبيدات.

درعا/ محمد الصالح

بعد إغالق طريقها إلى درعا، ووصول 
المناطق  إلى  عسكرية  تعزيزات 
الغربي  بالريف  طفس  بمدينة  المحيطة 
في  عام  توتر  إلى  أدت  المحافظة  من 
القوات  استهدفت  المنطقة،  أنحاء  جميع 
الهاون  وقذائف  بالرشاشات  العسكرية 
نار  إطالق  مع  بالتزامن  المدينة  محيط 

على طريق درعا. 

الهاون والدبابات  بقذائف  القصف  وأدى 
شاب  مقتل  إلى  الغربية  سهولها  على 

وإصابة آخرين. 

وعقد مفاوضون من المدينة اجتماعاً مع 
ضباط من اللجنة األمنية، توصلوا خالله 
إلى اتفاق يقضي بمغادرة مطلوبين للجنة 
بعض  وتفتيش  المنطقة،  من  األمنية 
وانسحاب  النار  إطالق  ووقف  المنازل، 

الجيش الذي انتشر في محيط المدينة.

تل  إلى  وصلت  قد  التعزيزات  وكانت 
أم  القريب من مدينة طفس، وتل  السمن 
حوران بين نوى وجاسم، باإلضافة إلى 
الملعب  في  تمركزت  مشابهة  تعزيزات 
الواصل  الطريق  وعلى  بدرعا،  البلدي 

بين درعا واليادودة.

ونشرت القوات عناصرها على الطريق 
وأغلقته  وطفس  درعا  بين  الواصل 
عسكرية  نقاط  ثالث  وأقامت  بالكامل، 

مدعومة بالدبابات واألسلحة المتوسطة.

اجتماعات درعا

محافظة  في  األمنية  اللجنة  رئيس  وكان 
درعا قد طلب االجتماع بعدد من وجهاء 
قرى وبلدات طفس واليادودة وجاسم في 

مدينة درعا. 

عشرين  من  أكثر  االجتماع  وحضر 
والبلدات،  القرى  تلك  يمثلون  شخصاً 
وجرى االجتماع مع كل وفد منهم بشكل 
منفصل، حيث تم االجتماع مع وفد طفس 
وفد  ومع  واحد،  مكتب  في  واليادودة 

جاسم بمكتب آخر.

اللجنة  رئيس  هدد  االجتماع  وخالل 
األمنية الوفود بعملية عسكرية وشيكة في 

حال لم يتم تسليم المطلوبين للجنة. 

منع  المدينة  من  محلي  مصدر  وبحسب 
مناقشة  أو  الحوار  من  الوفود  أفراد 

األسماء المطلوبة، أو أسباب تسليمها.

اقتحمت  االجتماعات  من  يومين  وقبل 
بلدة  العسكري  األمن  لفرع  تابعة  دورية 
فيها،  مطلوبين  على  للقبض  اليادودة 
واشتبكت مع مقاتلين معارضين ما أسفر 
عن وقوع جرحى في صفوف الطرفين.

ذريعة للدخول

طفس  مدينة  في  محلية  مصادر  أفادت 
واألمنية  العسكرية  القوات  انتشار  بأن 
القوات  هذه  نية  يؤكد  المدينة  محيط  في 
فيها،  دائمة  وإقامة مواقع  المدينة  دخول 
بدخول  األمنية  اللجنة  طالبت  حيث 
وتفتيش مواقع في مدينة طفس، وتثبيت 
نقطة عسكرية لها في مؤسسة اإلسمنت 

تتمركز  التي  المدينة  مشفى  من  بالقرب 
قيادي  يقودها  محلية  مجموعات  فيها 
مطلوبين  مقراته  ضمن  يحمي  محلي 

للجنة األمنية في المحافظة.

الذين  أن  المصادر  هذه  أكدت  حين  في 
أو  بتسليمهم  األمنية  اللجنة  تطالب 
بالفعل  خرجوا  قد  المدينة  من  إخراجهم 

منها قبل يومين لتجنب إراقة للدماء.

اللجان  من  مقرب  مصدر  أكد  كما 
المركزية في المنطقة الغربية أن مطالب 
اللجنة األمنية والعسكرية ذريعة لدخول 

المنطقة وتثبيت نقاط عسكرية فيها.

11تقارير وتحقيقات6 منوعات

سورة من القران الكريم مهرا لزوجني يف مدينة احلسكة

بيوت وحمالت بانياس تعاني من غزو احلشرات جتارة املاء اجملمد تضيف معاناة جديدة لألهايل طرطوس

حمافظة درعا.. تعزيزات عسكرية جديدة وتهديد بعمليات عسكرية 
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وتركيا  روسيا  قادة  اجتمع  عندما 
يوليو   19 في  طهران  في  وإيران 
وتوقعات  اهتمام  ظل  في  )تموز(، 
الحرب  أن  حين  وفي  كبيرة،  دولية 
شكلت  قد  تكون  ربما  أوكرانيا  في 
فإن  طهران،  لقمة  العامة  الخلفية 
جرى  التي  الموضوعات  أحد 
موضوع  هو  بشدة  عليها  التركيز 
يوم  بعد  فإنه  ذلك،  ومع  سوريا. 
والمتعددة  الثنائية  االجتماعات  من 
األخير  االجتماع  انتهى  األطراف، 
من  أستانا«  »مجموعة  يسمى  لما 

دون أي جديد.

المشاركون  قدّم  ذلك،  من  وبدالً 
الحوار  نقاط  على  تأكيد  إعادة  للعالم 
في  نوقشت  قد  كانت  التي  األساسية 
سنوات.  منذ  وإيران  وروسيا  تركيا 
الخالفية  بالمسألة  يتعلق  فيما  وحتى 
المحتمل  التركي  بالتوغل  المرتبطة 
المعارضة  تكن  لم  حلب،  شمال  في 
باألمر  العلنية  واإليرانية  الروسية 
في  تفلح  لم  معارضة  وهي  الجديد، 

قبل. من  تركيا  إيقاف 

»مجموعة  أن  من  الرغم  وعلى 
أنها  شك  دونما  أثبتت  أستانا« 
عن  المسؤول  األساسي  المحرك 
األزمة  على  طرأ  الذي  التحول 
فإن   ،2015 عام  منذ  السورية 
ما  على  اآلن،  تتضاءل  فاعليتها 

يبدو.

قمة  نتائج  على  بناًء  الواقع،  في 
»مجموعة  دول  تعمل  طهران، 
سياسة  أمد  إطالة  على  اآلن  أستانا« 

التي  الطريقة  بنفس  المماطلة، 
مدار  الغربية على  الدول  بها  اتُّهمت 

عدة. سنوات 

الدولي،  المجتمع  فإن  وبالتالي، 
بتأييده أو قبوله الوضع الراهن، يبدو 
أضعفتها  التي  سوريا  عن  راضياً 
والكامنة،  المستمرة  الصراعات 
االقتصادي  التدهور  فيها  يعد  التي 
المتنافسة،  الحكم  ونماذج  والفساد 
المحتضرة،  السياسية  والعملية 
ليس  لكن  للبالد،  فعلي  تقسيم  بمثابة 
رسمياً. ومع أن السوريين من جميع 
يعارضون  يزالون  ال  األطياف 
بالضبط  هذا  فإن  البالد،  تقسيم 

اآلن. تواجهه بالدهم  الذي  الوضع 

حكومة،  أي  تعترف  لن  حين  وفي 
األزمة،  جوانب  من  جانب  أي  على 
فإن  للجدل،  المثير  الواقع  بهذا 
العلن.  عن  بعيداً  ذلك  تفعل  معظمها 
على  اآلن  العقلية  هذه  بروز  ومع 
هدف  أهمية  تقليص  جرى  يبدو،  ما 
لدرجة  سوريا  في  النزاع«  »حل 
حين  في  تقريباً،  تماماً  الجدوى  عدم 
أو »احتواء   - أن »إدارة الصراع« 
الذي  النهج  اآلن  هي   - الصراع« 
الخارجية  السياسة  مالمح  يرسم 
هذا  واضحة،  بلغة  سوريا.  بشأن 
الصراعات  أو   - الصراع  أن  يعني 
داخل  مقبولة  حقيقة  اآلن  أصبح   -
يكون  قد  ذلك،  من  أكثر  سوريا. 
مفضلة،  حقيقة  الكامن  الصراع 
من  مستوى  إلى  يتفاقم  أال  بشرط 
للوضع  شأنه أن يشكل تحدياً خطيراً 

الراهن.

طهران،  قمة  تال  الذي  األسبوع  في 
حوادث  من  سلسلة  سوريا  شهدت 
فيها  شارك  التي  المميتة  الصراع 
الفاعلة  الجهات  من  كبير  عدد 
أركان  من  ركن  كل  في  المختلفة 

البالد.

إسقاط  جرى  يوليو،   20 ففي 
أطلقتهما  طيار  دون  من  طائرتين 
قاعدة  فوق  معروفة  غير  جهة 
على  الروسية،  الجوية  حميميم 
السوري،  المتوسط  البحر  ساحل 
ألول مرة منذ ما يقرب من عام. وفي 
22 يوليو، قُتل ما ال يقل عن خمسة 
غارات  سلسلة  في  سوريين  جنود 
استهدفت  عنيفة،  إسرائيلية  جوية 
داخل  مخزنة  إيرانية  أسلحة  أنظمة 
زينب  السيدة  بضاحية  شيعي  معقل 
في دمشق، وقُتل أحد كبار القادة في 
إلى  الديمقراطية«،  سوريا  »قوات 
هذه  قادة  من  آخرين  اثنين  جانب 
بطائرة  تركية  غارة  في  القوات، 
إلى  إضافة  القامشلي،  في  مسيّرة 
أطفال،  أربعة  بينهم  مدنيين،  سبعة 
قتلوا في غارات جوية روسية خارج 
وفي  إدلب.  ريف  في  الشغور  جسر 
غارة  في  شخصان  قُتل  يوليو،   24
شاركت  احتفالية  استهدفت  غامضة 
لتدشين  وروسية  سورية  قوات  فيها 
صوفيا  آيا  من  األصل  طبق  نسخة 

حماة. في  السقيلبية  في 

النقاط  الحوادث سوى  تمثل هذه  وال 
من  العشرات  وقعت  فقد  البارزة؛ 
أنحاء  جميع  في  العنف  حوادث 
نفسه.  األسبوع  مدار  على  سوريا 

االستقرار  عدم  حالة  فإن  ذلك،  ومع 
في  استثنائية.  ليست  هذه  العنيف 
طبيعياً.  أمراً  أصبحت  إنها  الواقع، 
الراهن  الوضع  أن  واألسوأ من ذلك 
دائرة  انتشار  استمرار  كذلك  يضمن 
العنف ودوافعه إلى داخل العديد من 

لسوريا. المجاورة  الدول 

الماضي، صودرت في  في األسبوع 
الكبتاغون  مادة  من  كميات  الخليج 
مليون   150 من  بأكثر  قيمتها  تقدر 
المخدرات  دولة  تنتجها  التي  دوالر 
وأطلقت  األسد.  لنظام  التابعة 
»الحرس  جبهة  من  مجموعة 
باسم  تُعرف  اإليراني،  الثوري« 
مواقع  ضد  ذخائر  الدم«،  »سرايا 
في  العراق،  شمال  تركية  عسكرية 
ضربات  فيه  استهدفت  الذي  الوقت 
منطقة  التركي  المدفعي  القصف 
أسفر  ما  العراق،  شمال  في  سياحية 
وفي  المدنيين.  من  العديد  مقتل  عن 
ضغوطها  السلطات  تصعّد  لبنان، 
إلى  للعودة  السوريين  الالجئين  على 
حقوقهم  يمسُّ  الذي  األمر  سوريا، 
األردن  أحبط  كما  اإلنسانية، 
مخدرات  لتهريب  عدة  محاوالت 

األسد. بنظام  على صلة 

الواضحة  التكاليف  من  الرغم  وعلى 
لمثل هذا العنف وتمدده اإلقليمي، ال 
توجد إرادة دولية واضحة ألي نوع 
تأمين  نحو  قدماً  للمضي  الدفع  من 
الالزمين  والعدالة  التغيير  من  نوع 
السوريين  بين  المصالحة  لتحقيق 

البالد. في  االستقرار  وتحقيق 

تظل  أن  لها  مقدر  البالد  فإن  لذلك، 
الداخلي  للصراع  معركة  ساحة 

والخارجي.

الواليات  لدى  ليست  جانبها،  من 
االرتباط،  لفك  واضحة  نية  المتحدة 
من  الرغم  على  روسيا،  وكذلك 
كان  ولطالما  أوكرانيا.  في  صراعها 
من الشائع إلقاء اللوم بشأن سياسات 
الرئيس  على  سوريا  في  تركيا 
يتغير  لن  أنه  الحقيقة  لكن  إردوغان، 
آخر  استبدال  جرى  إذا  يذكر  شيء 
تزال  ال  إيران،  يخص  وفيما  به. 
أجندتها  من  يتجزأ  ال  جزءاً  سوريا 
األسابيع  وفي  الثورية.  اإلقليمية 
سلوكاً  إيران  أظهرت  األخيرة، 

متزايد. بشكل  عدوانياً 

هدفاً  السورية  األزمة  حل  يزال  وال 
الترحيب  يؤدي  ولن  المنال،  بعيد 
الدولي  المجتمع  إلى  األسد  بعودة 
النزاع  يؤجج  دافع  كل  تفاقم  إلى  إال 
هذا  في  لذلك،  االستقرار.  وعدم 
الدولي  المجتمع  يواجه  المنعطف، 
الجلوس  بين  االختيار  ضرورة 
هذه  االستقرار  عدم  حالة  وقبول 
العمل  أو  رادع،  دونما  وتركه 
في  تدريجياً  االستقرار  تحقيق  على 
داخل  المعارضة  المناطق  مختلف 
أكثر  قائم  وضع  وخلق  سوريا، 
ذلك  أن  من  الرغم  وعلى  استدامة. 
ال  فإنه  الجميع،  مصلحة  في  سيكون 
نحو  للتحول  واضح  احتمال  يوجد 

االستقرار. نهج 

ليستر شارلز  األوسط/  الشرق 

إدلب/ عباس إدلبي

بمرحلة  لسوريا  الغربي  الشمال  دخل 
موجة  بعد  الحاد  االقتصادي  الركود 
التي  التركية،  لليرة  كبيرة  انخفاض 
على  التركي  االحتالل  دولة  تفرضها 
منذ  سوريا  في  تحتلها  التي  المناطق 

سنوات.

واعتاد أهالي إدلب على حاالت ارتفاع 
عام في أسواق المدينة وأريافها، وسط 
بالمخيمات  واكتظاظ  سكانية  كثافة 
المحافظات  مختلف  من  والنازحين 

السورية.

مع  التقينا  الموضوع  هذا  وحول 
الذي  اقتصادي،  خبير  حسن،  معمر 
في  االقتصادية  األزمة  آثار  وضح 
أزمة  على  التركيز  وباألخص  إدلب، 
أسعارها. السيارات األوربية وتفاوت 

على  يخفى  يعد  »لم  معمر  وقال 

الشمال  في  السوري  السوق  أن  أحد 
أهما  موجعة  ضربات  لعدة  تعرض 
فرض التعامل بالليرة التركية وإغداق 
والتركية  األوربية  بالسيارات  الشمال 
من  األجنبي  القطع  وسحب  المنسقة، 
يملك  كمن  الحال  بنا  ليصبح  السوق 

يملك طحينا«. طاحونة وال 

بالشمال  الحال  هو  »هذا  ويضيف 
منسقة  بسيارات  السوق  أغدقوا 
القطع  وسحبوا  كبيرة،  وبأعداد 
الخطوة  لتأتي  السوق  من  األجنبي 
التي  النفطية  المواد  سعر  برفع  التالية 
من  السيارات  تلك  أصحاب  حرمت 
مصروفها  سد  قدرتهم  لعدم  استعمالها 
وصعوبة  المعيشة  غالء  مع  وخاصة 

االقتصادية«. األوضاع 

السيارات األوربية  ويتابع »آالف من 
مازال  ومنها  أشهر  منذ  السوق  دخلت 

ينتظر  التركي   الجانب  في  عالقا 
لدرجة  انهارت  واألسعار  الدخول، 
كبيرة لعدم قدرة السوق على استيعاب 

المزيد«.

قال  سيارات  تاجر  حسان،  عامر 
لمراسلنا في إدلب »هناك ازمة حقيقة 
بصعوبة  وذلك  السيارات  تجار  لدى 
التصريف وعدم القدرة على الموازنة 
المصدر  من  السيارات  سعر  بين  ما 
إذ  الشمال،  في  بالسوق  سعرها  وبين 
سعرها  ثمن  فاقت  االستيراد  تكلفة  أن 
لثالثة أضعاف، وأن  الضعفين  بين  ما 
أصبحت  سيارة  اقتنى  الذي  المواطن 
ارتفاع  ظل  في  عليه  عبئا  السيارة 

التبديل«. وقطع  المحروقات 

غربي  شمال  إدلب،  محافظة  وتعيش 
مرتزقة  لسيطرة  الخاضعة  سوريا، 
صعبة  اقتصادية  أزمة  الشام،  تحرير 

التركي  االحتالل  فرض  وسط  للغاية، 
على السوريين التعامل بالليرة التركية 
بدال من الليرة السورية، لتزداد األزمة 

غير  التركية  الليرة  لكون  االقتصادية 
العدالة  حزب  سياسات  بسبب  مستقرة 

الجوار. مناطق  في  والتنمية 

حلب/ خالد الحسين

جديدة  موجة  السورية  األسواق  تشهد 
األساسية  السلع  أسعار  في  ارتفاع  من 
بشكل عام و في  أسواق العاصمة دمشق 
الرز  كيلو  ، حيث وصل سعر  خصوصاً 
الطويل إلى 10 آالف ليرة سورية، بينما 
إلى  بين 4500  السكر  كيلو  تراوح سعر 
في  تجار  بحسب  و  ليرة سورية،   5000
المتة  علبة  أن  أكدوا   جنين  باب  سوق 
تراوح سعرها بين 7500 و8000  ليرة 
سعر  وصل  فيما  نوعها،  حسب  سورية 

الكيلو منها إلى 18 ألف ليرة.

سجلت  الساخنة  األخرى  والمشروبات 

ارتفاعا هي األخرى خالل األيام الماضية، 
حيث تراوح سعر أوقيّة الزهورات الفرط 
فيما  سورية،  ليرة  آالف   9 إلى   6 من 
وصل سعر ظرف النسكافيه الصغير إلى 

ألف ليرة.

الحسن وهو ستيني من  أفاد محمد  بدوره 
كيلو  بـ“وصول سعر  مدينة حلب   أهالي 
الرز الطويل إلى 10 آالف ليرة سورية، 
بينما تراوح سعر كيلو السكر بين 4500 
يعود  والسبب  سورية،  ليرة   5000 إلى 
لتأخر افتتاح دورة تموينية جديدة ليحصل 

المواطن على مخصصاته من المادتين“.

ليرة  ألف   37 فبلغ  الشاي  كيلو  سعر  أما 

بلغ  النباتي  ليتر من زيت  سورية، وسعر 
16 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر زيت 
أما  الواحد،  لليتر  ليرة  ألف   20 الزيتون 
 20 تجاوز  النباتي  السمن  من  كيلو  سعر 

ألف ليرة سورية.

واأللبان  األجبان  أسعار  إلى  وباالنتقال 

بيضاء  كيلو جبنة  بلغ سعر  فقد  والبيض، 
سعر  أما  سورية،  ليرة  ألف   15 حوالي 
ليرة سورية،  ألف  اللبنة حوالي 12  كيلو 
بينما بلغ سعر صحن البيض 15 ألف ليرة 

سورية.

وبّرر بعض التجار، بأن هناك عدة أسباب 

الرتفاع األسعار منها ارتفاع تكاليف أجور 
المفروضة  للضرائب  إضافة  الشحن، 

عليهم.

منها  تعاني  التي  الفوضى  ظل  وفي 
المستهلك  األسواق، طالبت جمعية حماية 
والزراعة،  التموين  وزارتي  دمشق،  في 
في  إعالنية”  “لوحة  وضع  على  بالعمل 
مداخل األسواق الرئيسية، تتضمن األسعار 
باألسواق  المطروحة  للمواد  التموينية 
باألسعار  المستهلك  “إعالم  بهدف  وذلك 

الحقيقية والحد من التالعب باألسعار“.

هذه  أهمية  من  سوريون  تجار  وقلل 
األسعار،  غالء  مشكلة  لحل  الخطوات، 

واصفين هذه الحلول بـ“الترقيعية”

“نسمع الوعود وال نرى التنفيذ” قال أحمد، 
مشيرا  حلب،  مدينة  في  يعمل  تاجر  وهو 
المسؤولين،  لوعود  يلتفت  يعد  لم  أنه  إلى 
الحكومية  التدخالت  في  ثقته  فقد  بعدما 
السلع  وتأمين  التجار،  عمل  تسهيل  بشأن 

األساسية.

دمشق/ روزا األبيض

عادت أزمة األدوية لتتصدر الواجهة 
إلى  ولتضاف  دمشق،  العاصمة  في 
جملة األزمات التي يعيشها قاطنوها، 
الحصول  المستحيل  شبه  من  بات  إذ 
على بعض أصناف األدوية، في حين 

اختفت أصناف أخرى »كلياً«.

أصحاب  بعض  عن  مراسلتنا  ونقلت 
فُقدت  األدوية  معظم  إن  األدوية 
بعض  أن  حتى  الصيدليات،  من 
من  باألشخاص  الخاصة  األصناف 
كالضغط  المزمنة،  األمراض  ذوي 
بشكل  اختفت  والقلب،  والسكري 

نهائي.

الصيدليات  من  كثيراً  أن  وأضاف 
»امتنعت عن بيع األدوية رغم وجود 
كميات قليلة منها داخل الصيدليات«، 
مبيناً أن عملية البيع تتم بشكل محدود 
-إن وجدت- بمقدار علبة واحدة فقط.

أدى ارتفاع أسعار الدواء مؤخرا في 
إلى  دمشق  حكومة  سيطرة  مناطق 

على  المواطنين  من  استخدامه  تقنين 
ضرارا  يسبب  أن  يمكن  ما  حساب 
من  التقليل  بهدف  صحتهم،  على 

المصروف.

األدوية  أسعار  رفع  قرار  وسبب 
الضغط  من  المزيد  سبّب  األخير 
من  خاصة  المواطنين،  حياة  على 
يوميا  الدواء  لتناول  يضطرون 

المزمنة. األمراض  كأصحاب 

حالة  إلى  إعالمية  تقارير  وأشارت 
سوق  ضبط  وعدم  سعرية،  فوضى 
حيث  الحكومة،  طرف  من  الدواء 
سعر  رفع  ورغم  أنه  التقرير  ذكر 
الصيادلة  بعض  أن  إال  األدوية 
عن  زيادة  األسعار  يرفعون  مازالوا 

الرفع. بعد  المحدد  سعرها 

كما كشف التقرير أن بعض الصيادلة 
أغلقوا  األسعار  رفع  قرار  ومع 
البيع  عمليات  وأوقفوا  صيدلياتهم 
التسعير  من  االنتهاء  يتم  أن  إلى  فيها 

لديهم. الموجود  للدواء  الجديد 

بعض  أّن  إلى  مراسلتنا  وأشارت 
أصحاب معامل األدوية مازالوا غير 
حديث  وهناك  األسعار،  عن  راضين 
األدوية  من  معينة  أنواع  فقدان  عن 

بغية رفع سعرها.

األسعار  ارتفاع  أن  التقرير  ويذكر 
األمراض  أدوية  كبير  بشكل  طال 
الضغط  مرضى  أدوية  مثل  المزمنة 
سعر  وصل  حيث  والقلب،  والسكر 
وإبرة  وزمة  ومضاد  التهاب  ظرفي 
التهاب عشرة آالف ليرة سورية؛ فيما 
األمراض  أدوية  أسعار  وسطيا  تبلغ 
شهريا.  ليرة  ألف   25 نحو  المزمنة 
ويلفت  واحدة(.  دواء  علبة  )بمعدل 
التقرير إلى أن أسعار األدوية مرتفعة 
في  يتجاوز  ال  الذي  بالراتب،  قياسا 

سقفه 50 ألف ليرة شهريا.

وكانت معامل األدوية هددت في وقت 
سابق من الشهر الجاري، من التوقف 
لها  االستجابة  يتم  لم  ما  العمل  عن 
تكاليف  بأّن  وبررت  األسعار،  برفع 
من  رفعت  الليرة  وانهيار  الشحن 
لضرورة  مبررة  الدواء،  إنتاج  تكلفة 

رفع األسعار.

تقارير  سابق  وقت  في  وأشارت 
بعض  فقدان  إلى  موالية  إعالمية 
أشهر وسط  ثالثة  منذ  الدوائية  الزمر 
برفع  المعامل  أصحاب  من  مطالبة 

سعرها.

شلل تام بأسواق مشال غرب سوريا وأهمها سوق السيارات املستوردةاالستقرار يف سوريا ال يزال بعيد املنال

السوريني على موعد جديد من ارتفاع أسعار 

السلع األساسية.. األلبسة تفاقم سعرها يف حلب

أزمة دمشق الدوائية تستمر.. ارتفاع مستمر وعجز األهايل عن تأمينها

قمتي  بعد  االمام  الى  أسئلة برزت  ثمة 
وخاصة  أخيراً  والتنمية  لألمن  جدة 
ففي  األوسط  الشرق  مستقبل  حول 
الوقت الذي أعلن فيه الرئيس األميركي 
جو بايدن عن أهمية المنطقة في مقابل 
الجانب  من  تغير  هناك  يكن  لم  ذلك 
الجانب العربي وعلى وجه الخصوص 
السعودية  مقدمتها  وفي  الخليج  دول 
واإلمارات إزاء العالقات مع الواليات 
المتحدة األميركية وكذلك العالقات مع 

القوى الصاعدة اقتصاديا كالصين.

ولهذا يمكن القول بأن قمة جدة ستؤسس 
لتصحيح رؤية إدارة بايدن حول العالقة 
التحديد  وجه  وعلى  الخليج  دول  مع 
اللتان  الدولتان  واإلمارات  السعودية 
الشرق  في  كبير  نسبي  بوزن  تتمتعان 
االقتصادية  الصعد  كافة  على  األوسط 
حققت  وقد  والدبلوماسية  والسياسية 
مدروس  نهج  خالل  من  الدولتان 

خطوات تطويرية متعددة.

في الوقت الذي تحاول فيه إدارة بايدن 
رسم خارطة طريق لشرق اوسط لخدمة 

القوى الصاعدة على  أميركا ومواجهة 
منها  المقدمة  وفي  الدولي،  المستوى 
وخاصة  الخليج  لدول  فإن  الصين، 
السعودية واإلمارات عالقات مع دول 
لكن  الخاصة،  مصالحها  تحقق  العالم 
لعالقات  بناء جسوراً  يمنع من  ذلك ال 
أوثق بين العرب والواليات المتحدة، ما 
المتالحقة  السريعة  التغيرات  فرضتها 
العالمية،  األزمات  خارطة  على 
والحاجة إلى تشبيك العالقات دفاعاً عن 

المصالح المشتركة حيثما وجدت.

األوسط  الشرق  منطقة  أن  الثابت  لكن 
البيض  بايدن  منذ دخول  هامشية  باتت 
األبيض جنباً إلى جنب مع تراجع دور 
أقوياء  دوليين  العبين  لصالح  أميركا 
من  كبير  لعدد  وتبعا  وروسيا  كالصين 
المحللين في أميركا  فإن قمة جدة كانت 
المقدمة  وفي  النتائج  حيث  من  هامة 
الواليات  بين  المباشر  الحوار  منها 
وبين  كبرى  عالمية  كقوة  المتحدة 
الشرق  منطقة  في  الرئيسيين  الالعبين 
األوسط كالسعودية واإلمارات ، ورغم 
مكاسب  على  يحصل  لم  بايدن  أن 

الطاقة  إمداد  مجال  في  فورية، خاصة 
العالقات  فإن  والغاز،  النفط  بشقيها 
بيئة  أمام  أصبحت  األمريكية  العربية- 
المشتركة  المصالح  على  للبناء  صحية 
األميركية  المصلحة  حسب  وليس 
بايدن تحاول استرجاع  فإدارة  فحسب. 
حضورها على مسرح العالقات الدولية 
بعد تراجعه خالل السنوات األخيرة في 
ظل تمدد صيني واضح وهو ما يخيف 

إدارة بايدن على مدار الساعة.

يغفل  أن  أمريكي  رئيس  ألي  يمكن  ال 
األوسط  الشرق  بمنطقة  االهتمام 
العربية  واالمارات  السعودية  وخاصة 
المتحدة، نظراً ألهميتها الجيوستراتيجية 
النسبي  ووزنها  المستويات  كافة  على 
الكبير في المنطقة وفي إطار العالقات 
إلى  بايدن  زيارة  وتعتبر  الدولية، 
في  إدارته  لمقاربة  تطويًرا  المنطقة 
على  ركزت  التي  الخارجية،  السياسة 
الخصم  باعتبارها  الصين،  احتواء 
المتحدة  للواليات  األكبر  االستراتيجي 
حساب  على  ذلك  جاء  وقد  آسيا،  في 
من  أخرى  مناطق  في  واشنطن  وجود 

العالم، مثل أوروبا والشرق األوسط.

أوكرانيا حقيقة  الحرب في  وقد كشفت 
منطقة  في  األميركي  النفوذ  تراجع 
في  وخصوًصا  األوسط،  الشرق 
وتراجع  عنها  واشنطن  انكفاء  ضوء 
بعد االنسحاب  بها، وال سيما  اهتمامها 
من أفغانستان،  إذ رفض أغلب حلفاء 
الواليات المتحدة في المنطقة، بما فيهم 
السعودية واإلمارات ومصر وإسرائيل، 
ألوكرانيا،  الروسي  الغزو  إدانة 
السعودية واإلمارات طلبات  وتجاهلت 
إنتاجهما  بزيادة  متكررة  أميركية 
وتسهيل  األسعار،  لخفض  النفط  من 
الروسي،  النفط  عن  أوروبا  استغناء 
ويبدو أن زيارة بايدن للمنطقة اندرجت 
سمعة  انقاذ  بايدن  إدارة  محاولة  في 
في  له  مقالة  في  أكده  ما  وهو  أميركا 
يناير من العام الماضي 2021، بمجلة 
يتعين  أنه  األميركية،  أفيرز«  »فورين 
كما  العالم  يخاطب  »أن  كرئيس  عليه 
التفاصيل  في  التركيز  وسيكون  هو، 
ملزماً  أُصبح  بحيث  هائلة،  مهمة 
في  الثقة  بناء  وإعادة  سمعتنا،  بإنقاذ 
قيادتنا، وتعبئة دولتنا وحلفائنا لمواجهة 

التحديات الجديدة«.

قمة  في  كثيرة  الملفات  كانت  ولهذا 
السالم  وتمحورت حول  ومتشعبة  جدة 

والرفاهية  واالقتصاد  واالستقرار 
مواجهة  في  التعاون  وتعزيز  والتنمية 
حماية  مثل  التقليدية  القضايا  فقط  ليس 
األمن ومكافحة اإلرهاب بل تعدتها الى 
التي  الشائكة  الدولية  القضايا  تفحص 
تهم كافة دول العالم. وفي الوقت الذي 
سعى فيه بايدن لتحقيق مصالح امريكية 
واالستراتيجي،  األمني  ببعديها  خاصة 
وخاصة  العربي  الخليج  دول  فأن 
بخطوات  تسير  واإلمارات  السعودية 
ثابتة وواثقة لتحقيق مصالحها الخاصة 

أيضاً.

بايدن  زيارة  ترسم  ولن  لم  بالتأكيد 
للمنطقة مالمح شرق  فترة وجيزة  قبل 
فضفاض  مصطلح  ألنه  جديد،  اوسط 
وطرح أساسا في بداية التسعينيات من 
القرن الماضي من خارج دول المنطقة 
جديد  اوسط  شرق  بأن  الجزم  ويمكن 
من  األولى  نواته  تتشكل  قد  وحقيقي؛ 
المتحدة،  العربية  واإلمارات  السعودية 
عالية  بمستويات  تتمتعان  الدولتان  ألن 
وكذلك  االقتصادية  التنمية  على صعيد 
التنمية البشرية، فضالً عن قدرة البلدين 
غالبية  مع  متوازنة  عالقات  بناء  على 
دول العالم ومشهود لها وهو ما حصل 

فعالً خالل العقود الماضية.

ماريا معلوف

 تغري الشرق األوسط؟
ً
بعيون أمريكية.. هل فعال

7 أقتصاد وبيئةآراء ومقاالت10
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حمص/ بسام الحمد

حوادث  الماضية،  الفترة  خالل  كثرت 
السير على الطرقات المركزية والرئيسية 
في محافظة حمص، والتي تسببت بوفاة 
وإصابة المئات من األشخاص، وال يكاد 
يمر أسبوع إال ويقع حادث سير عند نقاط 

محددة.

على  غالبيتها  في  الحوادث  وتتركز 
وكذلك  – طرطوس،  أوتوستراد حمص 
الغربية  التحويلة  نقيرة على  قرب مفرق 
)حمص- طرطوس( إضافة إلى حوادث 
أخرى قرب مفرق حسياء على أوتوستراد 
دمشق – حمص، وطريق حمص – تدمر 
المركزية  الطرق  تقاطعات  إلى  إضافة 
في  مرورية  حوادث  وكذلك  القرى،  مع 

شوارع المدن.

واعتبر مسؤولين في مديرية النقل أن أهم 
تتمثل  السير،  لحوادث  المؤدية  األسباب 
في السرعة الزائدة، واستخدام الجواالت 
رسائل  إلرسال  خاصة  القيادة،  خالل 
عبر تطبيق »واتساب«، فضالً عن عدم 
للمركبة،  الفنية  الحالة  سالمة  من  التأكد 
والحموالت الزائدة للشاحنات، وعدم تقيد 
والسالمة  السير  وأنظمة  بقواعد  السائق 
وعدم  السائق،  انتباه  وعدم  المرورية، 
المنحنيات  عند  المرور  أفضلية  مراعاة 
من  وغيرها  التقاطعات،  و  والمنعطفات 

األسباب.

أخباًرا  الرسمية  اإلعالم  وتتداول وسائل 
شبه يومية عن حوادث سير على الطرقات 
الرئيسة في سوريا، دون اتخاذ الحكومة 
منها،  التقليل  إلى  تهدف  إجراءات  أي 
وبحسب المكتب المركزي لإلحصاء في 

سوريا، تحتل سوء حالة الطرق المرتبة 
بعد عدم  السير،  لحوادث  الثالثة كمسبب 
التقيد بإشارات المرور بالمرتبة األولى، 

والسرعة الزائدة بالمرتبة الثانية.

حوادث  سوريا  في  مناطق  عدة  وتشهد 
وجود  عدم  بسبب  متكرر،  بشكل  سير 
العربات  سرعة  تحدد  مرورية  ضوابط 
إلى  باإلضافة  السريعة،  الطرق  على 
خطورة بعض الطرق السريعة والتي ال 
تتوافر فيها شاخصات وسبل تخفف نسبة 

وقوع الحوادث.

وبدأت الشركة العامة للطرق بعدة أعمال 
الطرقات  على  الخلل  مواقع  لصيانة 
المركزية في حمص ومنها على تحويلة 
حمص – طرطوس، وأوتوستراد حـمص 
– طرطوس، وتجدر اإلشارة إلى أن نقاط 
السوداء،  بالنقاط  تسمى  الحوادث  تكرار 

لتبيان  والتي يجب دراستها بشكل علمي 
وإيجاد  فيها  الحوادث  تكرار  أسباب 
وضع  مع  تكرارها  من  للحد  الحلول 

شاخصات مرورية توضيحية وتحذيرية 
عندها، إضافة إلى التزام السائق بقواعد 

السالمة المرورية.

خالد جمانة  حماة/ 

كبير  إقبال  الذرة  زراعة  تشهد 
حتى  بحماة،  الغاب  مزارعي  من 
المساحة  تجاوزت  زراعتها  أن 
الموسم.  لهذا  لزراعتها  المخطط 
المزروعة  المساحات  وبلغت 
هكتار   3300 من  أكثر  اآلن  حتى 
المتوقع أن تصل إلى 4500  ومن 
نظراً  القادمة  األيام  خالل  هكتار 
بعد  الزراعة  عمليات  الستمرار 

القمح. محصول  حصاد 

إلى  اإلقبال  لهذا  السبب  ويعود 
المحصول  لهذا  المجزية  األسعار 
الدعم  خالل  من  المياه  وتوافر 
التي  القصيرة  والفترة  الحكومي 

هي  األرض  المحصول  فيها  يشغل 
الزراعة. على  شجعت  التي 

الحقول  في  اإلنتاج  كمية  وتبلغ 
أن  يمكن  جيد  باهتمام  تحظى  التي 
من  طن  إلى  الدونم  إنتاج  يصل 
تكاليف  وتبلغ  الصفراء،  الذرة 
 500 نحو  الواحد  الدونم  زراعة 
في  كامل  بشكل  سورية  ليرة  ألف 
على  اإلنتاج  قيمة  فيه  تزيد  وقت 
أسوأ  في  ليرة  ألف  ومئتي  مليون 

األحوال.

يزرع  األحيان  من  كثير  وفي 
أنهم  إال  بالذرة  أراضيهم  الفالحين 
المزارعين  ويفّضل  يحصدونها  ال 
أربح  خضراء  »العرانيس«  بيع 

مزارعين. بحسب  جهدًا  وأفر  لهم 

وأما في حال احتفظ الفالح بإنتاجه 
قيمة  تصل  أن  يمكن  الشتاء  لفصل 
سورية،  ليرة  مليوني  إلى  الطن 
أن  يمكن  جيدة  أرباح  هناك  لذلك 
يحققها الفالح من زراعة محصول 
الذرة الصفراء، على الرغم من قلة 
تحتاج  التي  المنطقة  في  مجففات 

المجففات. من  كبير  عدد  إلى 

منح  عن  الزراعة  وزارة  وأعلنت 
الخاص  للقطاع  تشجيعية  ميزات 
الصفراء  للذرة  مجففات  إلنشاء 
لكنها لم تلقى أي استجابة، وبالتالي 
مجففات  إلى  تحتاج  المنطقة  فإن 
 50 تتجاوز  كمية  لتجفيف  تكفي 

الذرة الصفراء. ألف طن من 

الصفراء  للذرة  المزارعين  واتجه 
وكذلك  إنتاجيتها  ضمان  بسبب 

للمحاصيل  المرتفعة  التكلفة 
التكثيفية  المحاصيل  من  األخرى 
بإنتاجها  الوثوق  يمكن  ال  والتي 
وتكاليف  لخسائر  تعويضها  أو 

المزارعين.

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

السورية.

اإلنسانية  واللفتات  المبادرات  وهذه 
الشعب  على  طارئة  أو  جديدة  ليست 

محافظاته. بكافة  السوري 

فما يزال السوريون يحتفظون بجوهر 
ما  في  بالتكافل  المعروف  تاريخهم 

بينهم في األزمات والمحن. 

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

االجتماعي في سوريا. 

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

ذلك. تيسر  كلما  المحافظات 

السويداء - محمد الصالح

ما زالت العيادة النسائية المجانية التي 
افتتحها فاعلو خير في مدينة السويداء 
تعمل بإدارة أطباء مختصين، وتعاون 
ملفت من أطباء السويداء الذين يقدمون 
كامل خدماتهم المجانية لصالحها، مما 
للكثير  مميزة  خدمات  تقديم  إلى  أدى 

بالمحافظة.   الفقيرة  األسر  من 

العالج  بتكاليف  العيادة  تساعد  حيث 
والجراحة، إضافة إلى الفحص الطبي 
لفحص  عيادة  وتخصيص  المجاني، 

األطفال وتقديم الدواء مجاناً لكل طفل 
إليه. بحاجة 

صلخد  مدينة  من  سائق  زال  وما 
ينشر  المحافظة،  من  الجنوبي  بالريف 
صفحته  على  لبنان  إلى  سفره  قبل 
اإلعالنية  والصفحات  الشخصية، 
والعائدين  بيروت  إلى  للذاهبين  دعوة 
مجاناً،  والركوب  معه  للتواصل  منها 

من مبدأ »رزقي ورزقك على هللا«.

عادية،  مبادرته  أن  الشاب  ويعتبر 
ويقول  الشكر،  يستحق  ما  فيها  وليس 
عائدة  أو  لبنان  إلى  ذاهبة  »السيارة 
منه، وقد وصل الرزق المقسوم، وأي 
على  ثقله  السبل  به  تقطعت  راكب 

السيارة«. 

عندما  بالراحة  يشعر  أنه  إلى  ويشير 

الشبان  عن  العبء  بتخفيف  يساهم 
للدعم. يحتاجون  الذين 

مبلغ  أي  يكلفه  ال  الراكب  أن  ويؤكد 
الذين  الركاب  من  تعبه  نال  كونه 

مسبقاً. حجزوا 

الخط  هذا  على  »أعمل  دائماً   ويردد 
معارف  ولدي  سنوات،  خمس  منذ 
ليست  هذه  فمبادرتي  ولهذا  كثر، 
كي  الصفحات  على  وإعالني  جديدة، 

يصل إلى أكبر قدر من الناس«. 

الفردية  الخيرية  المبادرات  إن  يذكر 
المحلي  المجتمع  على  جديدة  ليست 
المزرية  االقتصادية  األوضاع  لكن 
منها  جعلت  البالد  بها  تمر  التي 
التعاون  على  تؤكد  كبيرة  قيمة  ذات 

االجتماعي.  والتكافل 

الالذقية/ سالف العلي

في عدد  كبيرة  قلة  الالذقية  مدينة  تشهد 
وقت  في  الفارغة،  الغاز  أسطوانات 
أصبح فيه أمر الحصول على جرة غاز 
اعتماد  بعد  للغاية،  صعبا  أمرا  معبأة 

تطبيق البطاقة اإللكترونية.

ونقال عن مراسلتنا فإن مصدر في فرع 
شركة محروقات الالذقية أوضح أن سببا 
أسطوانات  توفر  عدم  في  ساهم  بسيطا 

الغاز في المحافظات.

المساعد المهندس في شركة المحروقات 
أبو ايهم قال لنا: »إن معمل تعبئة الغاز 
الغاز،  أيام رغم توافر مادة  توقف عدة 
وذلك بسبب نقص عدد أسطوانات الغاز 
 25 ب  النقص  عدد  مقدرا  الحديدية، 
الفرع  يعجز  وقت  في  أسطوانة،  ألف 
عدم  جراء  منها  العاطل  إصالح  عن 
تكون  دائما  فالحجة  الصمامات،  توافر 
الصمامات، وال  توريد  مانعة  العقوبات 

يوجد صناعة محلية لذلك«.

بولص وهو موظف  المهندس  لنا  وقال 
وحتى  »إنه  بالالذقية:  النفط  شركة  في 
الكمية  فإن  األسطوانات،  تعبئة  تم  لو 

 5 حوالي  والبالغة  المعمل  ينتجها  التي 

حاجة  تغطي  ال  يوميا،  أسطوانة  آالف 
 10 البالغة  الفعلية  الالذقية  محافظة 

آالف أسطوانة يوميا«.

ووفقا لمعلوماتنا المؤكد فقد طرحت نقابة 
العمال الخاصة بموظفي النفط بالالذقية,  
وهو  واالجرائية,  المهمة  الحلول  أحد 
بشكل  اإلشكالية  بحل  سيقومون  التالي: 
استالم  فكرة  طرح  خالل  من  إسعافي، 
األهالي،  من  الفارغة  الغاز  أسطوانات 
حقوقهم  تضمن  ضمانات  تقديم  مع 
وقانونية,  منصفة  آلية  وهي  بالتسليم، 
الغاز  جرة  المعتمدون  يحضر  حيث 
إلى مقر الشركة لتعبئتها ومن ثم إعادة 
في  التأخير  وأن  ألصحابها,  تقديمها 
التزام  لعدم  يعود،  اآللية  تلك  تطبيق 
جميع معتمدي الغاز بحضور االجتماع 

الذي طرح فيه الحل.

يمنع  إضافيا  سببا  الى  سنشير  لكننا 
بالالذقية,  للمواطنين  الغاز  وصول 
معمل  في  العمالة  عدد  قلة  في  ويتعلق 
التعبئة, كما ذكر لنا من قبل عدة مصادر 

حكومية وغير حكومية.

ميكانيك  مهندس  وهو  جمال،  المهندس 
بالالذقية،  الوطني  المشفى  في  ويعمل 
في  جدا  مهم  عامل  هنالك  رايه  حسب 
وقال  للمواطنين,  الغاز  وصول  تباطؤ 
مكان  في  تكمن  الغاز  مشكة  ان  لنا: 
في  العمالة  غالبية  إن  ان  حيث  اخر، 
عمالة  هي  بالالذقية  الغاز  تعبئة  معمل 
 6 كل  عقودها  تجديد  ويتم  موسمية، 
أشهر، وأضافت أنه أحيانا يتم االستغناء 
ترك  آخرون  يقرر  بينما  بعضهم،  عن 
نحو  البالغة  األجور  تدني  بسبب  العمل 
3000 ليرة في اليوم الواحد، الن الواحد 
الغاز  جرات  من  عد  بتعبئة  يقوم  منهم 
وثمن الواحدة على األقل 11000 ليرة 
الواحد  اليوم ال يخرج  سورية، وبنهاية 

منهم بثمن تعبئة واحدة على األقل.

وإمكانية  التوريدات،  تحسن  لنا  وأكد 
ألف  تتجاوز20  المعمل  في  اإلنتاج 
أسطوانة في اليوم. لكن انخفض اإلنتاج 
إلى 15 ألف أسطوانة وأحيانا 13 ألف 
أسطوانة يوميا. بسبب قلة العمالة، رغم 
ان هذه تعتبر فرص عمل لكن اجورها 
متدنية جدا، مما يؤدي الى ان أحد أسباب 
تأخر حصول المواطنين على أسطوانة 

الغاز قلة العمالة.

إقبال كبري على زراعة الذرة يف الغابحوادث السري حبمص.. على الرغم من كثرتها يف نقاط حمددة.. ال إجراءات حكومية ملعاجلتها

ملواجهة الضائقة االقتصادية اخلانقة.. 

مبادرات إنسانية سورية

عدم توفر أسطوانات غاز فارغة وقلة العمالة تساهم بتأخر وصول الغاز إىل املواطنني بالالذقية

خالد جمانة  حماة/ 

اشتكى عدد من أهالي منطقة الغاب 
الشوندر  تصنيع  نواتج  تلويث 
سلحب،  سكر  معمل  في  السكري 
العاصي  مجرى  في  تتدفق  وبأنها 
وقنوات  الزراعية  والمصارف 
البيئة  وتلوث  بالمنطقة،  الري 
تنشرها  التي  الكريهة  بالروائح 
شاسعة،  مساحات  مدى  على 
السمكية  الثروة  على  وتقضي 
بالمسطحات  تعيش  التي  الطبيعية 

المائية.

أراضيهم  أن  مزارعون  وقال 
الصيفية  بالخضار  المزروعة 
المصارف،  تلك  من  تروى  التي 
ما  وهو  الشنيع  بالتلوث  مهددة 
مناشدين  لهم،  فادحة  خسائر  يعني 
السريع  بالتدخل  المعنية  الجهات 
ـ  البيئية  المشكلة  هذه  لمعالجة 
وإنقاذ  الصناعية،  ـ  الزراعية 
وأراضيهم  والمائية  البرية  بيئتهم 
والثروة  الزراعية  ومنتجاتهم 

الشديد. التلوث  هذا  من  السمكية 

الجهات  أن  بعضهم  وأوضح 
التلوث  هذا  عن  تسكت  المعنية 

تفسد  كيال  والناس،  بالبيئة  المضر 
بعد  السكر  معمل  بإقالع  فرحتها 
العمل  عن  التوقف  من  سنوات   7
تشغيل  عندها  فالمهم  واإلنتاج، 
المعمل حتى لو نتجت عنه إضرار 

مع  أنهم  إلى  ولفتوا  بالبيئة  كبير 
الشوندر  وتصنيع  المعمل  تشغيل 
ضرورة  مع  ولكن  السكر،  وإنتاج 
يفتك  ال  بشكل  نواتجه  معالجة 
بالبيئة. يضر  وال  السمكية  بالثروة 

الحيوانية  الثروة  مدير  وكشف 
وتطوير  إلدارة  العامة  الهيئة  في 
الغاب عن نفوق أعداد من األسماك 
بـأبو  شعبياً  المعروف  والسلطعان 
وبيَّن  المياه،  تلوث  بسبب  جنب 
سوداء  المصرف  في  المياه  أن 
كريهة،  رائحة  وذات  اللون، 
الممكن  ومن  زيتية،  طبقة  وتتشكل 
سكر  معمل  مياه  نواتج  تكون  أن 
إجراء  تم  أنه  وأوضح  سلحب.  تل 
 B المصرف  مياه  بين  مقارنة 
المياه  أن  فتبين  آخر،  موقع  بمياه 
فيه  يلحظ  ولم  ملوثة  غير  بالموقع 

لألسماك. نفوق 

الحيوانية  الثروة  مدير  وأشار 
وتطوير  إلدارة  العامة  الهيئة  في 
الوحيدة  اإليجابية  أن  إلى  الغاب 
المعمل،  لفضالت  تكون  قد  التي 
التي  النيل  القضاء على زهرة  هي 
المليارات  مكافحتها  على  تُصرف 

ولكن بال جدوى.

إدلب/ عباس إدلبي

باب  بمعبر  الصحي  المركز  أعلن 
من  كبيرة  كميات  ضبط  عن  الهوى 
من  قادمة  الصالحية،  منتهية  األدوية 
تركيا، في وقت تعيش فيه مناطق شمال 

غربي سوريا أزمة قلة في األدوية.

وبحسب مصادر مطلعة أفادت صحيفتنا 
باب  معبر  دخلت  كبيرة  شحنة  بأن 
الخامس  الحدودي مع تركيا في  الهوى 

والعشرين من تموز الماضي.

ذكر  رفض  الذي  المصدر  وبحسب 
للحديث  تصريحا  امتالكه  لعدم  اسمه 
دخلت  الشحنة  فإن  اإلعالم،  لوسائل 
كانت  المعبر  من  نظامي  بشكل  دخلت 

قد أعدت ضمن األراضي التركية.

وأوضح المصدر لمراسلنا أن »األدوية 

بين  متفاوتة  بنسب  الصالحية  منتهية 
إلى  الفتا  أشهر،  الستة  إلى  الشهرين 
بعض  سلسة  كانت  دخولها  طريقة  أن 

الشيء«.

بأن  المصدر  أفاد  تهريبها  آلية  وعن 

لالستخدام  الصالحة  األدوية  من  كمية 
وضعت من األعلى والمنتهية الصالحية 
ختمت  منها  قسم  فيما  العلبة،  أسفل  من 
بطريقة  الصالحية  تاريخ  فوق  بختم 
المادي  الكسب  احترافية، والهدف منها 

واالستهانة بأرواح المواطنين.

موظفي  أحد  مع  أجريناه  حديث  وفي 
هذه  بأن  أفادنا  الهاتف  عبر  المركز 
سبقتها  وإنما  األولى،  ليست  الشحنة 
شحنات تم تهريبها عبر تجار وبواسطة 
ضبطها  وتم  بالعبور  النقل  سيارات 

وإتالفها.

الموظف  أوضح  اإلتالف  آلية  وعن 
الحدودية  الصحية  الرقابة  »مركز  أن 
التابع لمديرية الصحة يقوم بواجبه إزاء 
وإتالف  تامة  وبصالحية  الحاالت  تلك 
الكمية كاملة عبر مدافن أعدت للنفايات 

بقسم  بالمعبر  ينظم  ضبط  بعد  الطبية 
المتورطين  واحالة  الصحي  الحجر 

الداخلي«. للقضاء 

التي  الطبية  االدوية  لكمية  وبالعودة 
بطن  وزنها  قدر  والتي  ضبطت 
وثالثمائة  ك.غ معظمها أدوية لألطفال، 

وأدوية متنوعة.

من  جمعناها  معلومات  خالل  ومن 
أن  لنا  تبين  والسائقين  التجار  بعض 
بأرواح  مسبوق  غير  استهتار  هناك 
وضعف  التساهل  عبر  المواطنين 
تهريب  يخص  فيما  التركية  الرقابة 
مواد  من  والمتنوعة،  الفاسدة  المواد 

غذائية وحليب أطفال وأدوية وغيرها.

الرقابة  أين  نفسه  الذي يطرح  والسؤال 
التي  الجريمة  تلك  التركية من  الصحية 
تهدد أرواح آالف المواطنين، ولماذا ال 
التركي  الجانب  تدقق تلك الشحنات من 
وأرواح  اقتصادها  تحترم  دولة  كأي 
المواطنين  أرواح  أن  أم  الشعوب؟، 
السورين ال قيمة لها وأن األمم المتحدة 

ال يعنيها مثل تلك الجرائم.

أهايل الغاب يشتكون من تلويث 

نواتج معمل سكر سلحب للعاصي

مصدرها تركيا.. أدوية فاسدة حتط الرحال يف إدلب

9 مجتمع8 محليات


