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اجتماعية  ثقافية  سياسية  أسبوعية  صحيفة 
بين  واأللفة  المحبة  إعادة  إلى  تهدف  حرة، 
بينهم. النظر  وجهات  وتقريب  السوريين، 
تصدر عن المركز اإلعالمي العام في الرقة alsorilklalsoreen@gmail.com
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اقتحم آالف المتظاهرين مبنى البرلمان العراقي احتجاجاً على ترشيح »اإلطار 
التنسيقي« لمحمد السوداني لرئاسة الحكومة. 

اعتبرت، العضو في تجمع نساء زنوبيا في الرقة، أن المحاوالت التركية لشن 
عملية احتاللية في سوريا تستهدف القضاء على اإلنجازات التي حققتها المرأة 

خالل السنوات األخيرة.
حققت المرأة في شمال وشرق سوريا انجازات عظيمة في جميع المجاالت على 
ذلك عملها على  إلى  التعليمية والخدمية، إضافة  المؤسسات  العمل في  الصعيد 
بعملها  وتفوقها  الرجل  إلى صف  وقوفها  وبجدارة  أثبتت  التي  القتالية  الخطوط 
في جميع المجاالت، حيث كان لها الدور األساسي والكبير في خدمة مجتمعها 

والسعي إلى تطوره وخلق عدالة ومساوة بين المرأة والرجل.

إدلب/ عباس إدلبي

بمختلف  األليات  تسجيل  رسم  يعد 
من  بإدلب  النقل  مديرية  في  أنواعها 
باب  معبر  بعد  الدخل  مصادر  أهم 
المسيطرين  للمرتزقة  بالنسبة  الهوى 
إشارات  هناك  أن  إال  إدلب،  على 
المتبعة  اآللية  حول  عديدة  استفهام 

لتسجيل تلك اآلليات.

وال تخضع السيارات األوربية الواردة 
إلى إدلب لفرض رسوم جمركية، مما 
سهل موضوع دخولها، وباتت المدينة 
تحرير  مرتزقة  لسيطرة  الخاضعة 
األوربية،  بالسيارات  تغص  الشام 
وسط قلة المحروقات في شمال غربي 

البالد.

ويقول معتز، صاحب مكتب سيارات، 
من  هي  بادلب  النقل  »مديرية  إن 

عملها  باشرت  التي  المؤسسات  أولى 
بالرغم  االنقاذ  حكومة  تشكيل  بعد 

مرت  التي  الضعيفة  اإلمكانيات  من 
صعوبات  المديرية  واجهت  وقد  بها، 
في  وخاصة  عديدة  وتحديات  كبيرة 

من  كبير  عدد  أن  حيث  عملها،  بداية 
وبدون  عشوائية  كانت  السيارات 

أوراق«.

سيارات  استيراد  »أيضا  ويضيف 

الذي  األمر  هائلة،  بكميات  أوربية 
المديرية،  عمل  صعوبة  من  زاد 
وزارة  قامت  األخيرة  باآلونة  ولكن 
برفع  قرار  بإصدار  المحلية  اإلدارة 
السيارات،  تسجيل  على  الرسوم  قيمة 
ألول  للتسجيل  تخضع  التي  وخاصة 
لنحو  الرسوم  ارتفعت  حيث  مرة، 
قصيرة،  فترة  في  ونصف  ضعفين 
األمر الذي دفع بعض تجار السيارات 
والخاصة  العامة  السيارات  وأصحاب 
قيمة  تخفيض  هدفها  احتجاجية  لوقفة 

الرسوم«.

رفع  وهو  ارتكب  ما  ويوضح »خطئا 
السيارات،  تلك  تأمين  بدون  الرسوم 
آلية  وضع  الوزارة  على  يتوجب  إذ 
تلك  فرض  قبل  السيارات  تلك  لتأمين 
الرسوم التي خلقت نوع من عدم الثقة 
بتلك الخطوة وتسجيل السيارات بدون 

تأمين«.

أحد  مع  التقينا  أخرى،  ناحية  من 
النقل،  مديرية  باب  على  المواطنين 
دوره  منتظرا  يقف  كان  والذي 

بدوره  حدثنا  والذي  سيارته  بمعاينة 
أصحاب  تواجه  التي  الصعوبات  عن 

السيارات.

»رسم  إن  الخمسيني  المواطن  وقال 
مئتان  هو  السياحية  سيارتي  تسجيل 
يعادل  ما  أي  تركية،  ليرة  وخمسون 
خمس وعشرون دوالرا أمريكيا، وهو 
آليتي،  بتأمين  يقترن  لم  إذا  كبير  مبلغ 
يحميها  ال  السيارة  تسجيل  أن  حيث 
سرقتها  يمنع  شيء  وال  السرقة،  من 
تمت  حال  في  عنها  يعوضني  أو 

سرقتها«.

المواطنين  آلراء  استطالع  وضمن 
السيارات،  تسجيل  مديرية  داخل 
من  الشعبي  االستياء  حجم  الحظنا 
التي  المرتفعة  الرسوم  تلك  فرض 

المديرية. فرضتها 

اللوحات  وقال أحد المواطنين إن تلك 
ال قيمة لها بدون تأمينات، وإن المبالغ 
التي دفعت لتسجيل تلك السيارات هي 

مبالغ تمت سرقتها دون مقابل.

العلي الالذقية/ سالف 
تزداد معاناة سكان جبلة من تفاقم المشاكل 
األجهزة  نقص  ويعد  الصحي،  القطاع  في 
الطبية المتطورة من أبرز مشاكل المشفى 

الوطني في جبلة.
مدة  منذ  تضطر  إنها  وسام  السيدة  وتقول 
لكن  والتحاليل،  الصور  بعض  إلجراء 
في  المغناطيسي  الرنين  جهاز  في  عطل 
على  أجبرها  جبلة،  في  الوطني  المشفى 
التصوير  ويكلف  خاص،  لمشفى  الذهاب 
ليرة  175ألف  الخاصة  المشافي  في 

سورية.
خمسينية:  سيدة  وهي  رياض  ام  وتقول 
للفقراء،  مالذا  الوطني  المشفى  كان  لقد 
أوجاعنا،  من  زاد  اليوم  لكن  وأوجاعهم، 
مسؤولية  الحكومة  رياض  ام  وتحمل 
على  يحصل  فالموظف  وتقول:  اإلهمال، 
وهو  الرنين،  صورة  كلفة  من  أقل  راتب 
وله  ويتعطل  بالجهاز  اللعب  الى  يضطر 
مقابل ذلك من المخابر الخاصة بالتصوير، 
ايمكن  النهل  لالحتيال،  الموظف  ويلجأ 
ويتم  معطل  دائما  الجهاز  ان  نتصور  ان 

يتعطل. ما  لكن سرعان  تصليحه 
في  المغناطيسي  الرنين  جهاز  كان  فقد 
المشفى الوطني بحبلة قد خرج عن الخدمة 
الصحة  مديرية  وأعلنت  سنة.  من  ألكثر 
للعمل  وعودته  إصالحه،  الالذقية عن  في 
لكن  األضحى،  عيد  عطلة  انقضاء  بعد 
الجهاز مرة أخرى  قليله أصيب  أيام  وبعد 

بعطل وبات خارج الخدمة.
المشفى  أن  زهير،  أبو  السيد  ويرى 
كناية  صحي،  مركز  إلى  تحول  الوطني 
ال  أنه  يعقل  هل  الخدمات،  تردي  عن 
الرنين  جهاز  الوطني  المشفى  في  يتواجد 
الطبقي  تصوير  وجهاز  المغناطيسي 
المواطن  الطبابة؟  مجانية  أين  المحوري؟ 
لتصوير  ألف   200 من  أكثر  إلى  يحتاج 

الخاصة. المشافي  في 

في  فساد  عمليات  إلى  زهير  أبو  ويشير 
في  العمليات  دور  تسجيل  وأن  المشفى، 
تالعب  ويوجد  بطيء  الوطني  المشفى 

بالدور.
أبرز  فإن  لبانة  الممرضة  وبحسب 
المشاكل التي يتم المعاناة منها في المشفى 
الطبية  األجهزة  تعطل  هي  بجبلة  الوطني 
وانقطاع التيار الكهربائي بسبب عدم توفر 
المخصصة  المحروقات  من  كافية  كميات 
هي  الريف  مشافي  وحتى  للمشافي، 
األخرى وقعت ضحية اإلهمال والتقصير، 
كبير  نقص  من  تعاني  المشافي  وجميع 
أطباء  وجود  وعدم  الطبي،  الكارد  في 

المعدات واألجهزة. مناوبين، ونقص في 
في  والتصوير  المعاينات  أجور  وان 
ألية  تخضع  ال  فهي  الخاص،  القطاع 
شروط او قانون، فقد تفاجأت السيدة سهام 
18ألف  مبلغ  طبيبها  بطلب  االربعينية 
كانت  أن  بعد  معاينتها  أجرة  سورية  ليرة 

عشرة آالف ليرة الشهر الماضي.
مرض  من  تعاني  التي  السيدة  وتقول 
أن  أخبرها  الطبيب  إن  الغدة،  في  عضال 
رفعه  سبب  هو  عنه  الدعم  الحكومة  رفع 

معاينته. قيمة 
وفي مدينة جبلة، يشتكي المرضى من رفع 
ذلك  أن  ويرون  معاينتهم،  األطباء ألجور 
كاهلهم، وخاصة  ويثقل  معاناتهم  من  يزيد 
اقتصادية  أوضاعا  يعيشون  معظمهم  أن 
السورية  الليرة  قيمة  تدني  ظل  في  صعبة 
, والغالء الفاحش لكل شيء, وفي المقابل 
الدعم  الحكومة  برفع  ذلك،  األطباء  يبرر 
عيادتهم  إيجارات  غالء  جانب  إلى  عنهم، 
السوق  من  المحروقات  شراء  وتكبدهم 
إلى  للوصول  مرتفعة  بأسعار  السوداء 

عيادتهم.
وزارة  أصدرت  الماضي،  والشهر 
االتصاالت والتقانة في الحكومة السورية، 
مضى  ممن  األطباء،  استبعاد  تضمن  بيانا 

تجاوزت  مدة  الطب  مهنة  ممارستهم  على 
الحكومي. الدعم  العشر سنوات، من 

ويقول الطبيب كمال، إن رفع الدعم عنهم 
إلى  تضاف  كبيرة  مادية  بأعباء  أوقعهم 
في  العيادات  أجور  غالء  من  يعانوه  ما 
المدينة، حيث تصل ألكثر من مليون ألف 
األجهزة  غالء  إلى  إضافة  شهريا،  ليرة 

بالدوالر. يشترونها  التي  الطبية 
التنقل  أن  إلى  كمال  الطبيب  ويشير 
والمشفى  عيادته  بين  الخاصة  بسيارته 
ليترات من  لحوالي عشر  اليوم  في  يحتاج 
مختص  وهو  الطبيب،  ويشتري  البنزين، 
بأمراض الكلية، منذ أكثر من خمسة عشر 
بسبعة  البنزين  من  الواحد  الليتر  عاما، 

أنه  أي  السوداء،  السوق  من  ليرة  آالف 
وقودا  فقط  ليرة  ألف  سبعين  إلى  بحاجة 

يوميا. لسيارته 
فيما يرى الطبيب عبد الحليم وهو مختص 
أيضا  وهو  والتوليد،  النساء  بأمراض 
رفع  المجحف  من  أنه  الدعم،  عنه  رفع 
فقط،  االختصاص  سنوات  حسب  الدعم 
المدن  أو  دمشق  في  طبيب  بين  فالمقارنة 
آخر  بطبيب  العالي،  الدخل  ذات  الكبرى 
المدن والبلدات الصغيرة غير واقعي. في 

في  متقاعد  فيصل وهو موظف  السيد  لكن 
ثمن  ان  فـيقول  بجبلة،  الزراعة  مديرية 
المواطن  دفعه  األطباء  عن  الدعم  رفع 
مصاب  وهو  الرجل  ويقول  المدعوم، 

طبيب  لزيارة  ويحتاج  القلب  بمرض 
اختصاص األوعية الدموية بشكل دوري، 
كانت  الماضي  الشهر  طبيبه  معاينة  إن 
رفعها  أسبوع  ومنذ  ليرة،  آالف  ثمانية 
الدعم عنه،  بحجة رفع  ليرة،  17ألف  إلى 
وإنه يحتاج شهريا ألكثر من خمسين ألف 
قصور  وأدوية  ضغط  أدوية  لشراء  ليرة 
القلب ومعاينة الطبيب، كما تحتاج زوجته 
السكري  أدوية  لشراء  ليرة  آالف  لعشرة 
للرجل  التقاعدي  الراتب  ويبلغ  والضغط, 
مبلغ  ليرة شهريا، وهو  آلف  مئة  الستيني، 
دعم  من  العبرة  وتبقى  للطبابة,  يكفيه  ال 
ليواجه   , تركه  ثم  الخبز  برغيف  الفقير 
وأجور  الطبيب  معاينة  أجور  غالء 

السكنية. الشقق  وإيجارات  المحامين 

معاناة الصرف الصحي مبدينة جبلة تتفاقم.. حلول معدومة

ارتفاع رسوم تسجيل السيارات يثري جدال واسعا يف إدلب

هوامش

عودة إىل العصر اجلاهلي.. مأساة الركبان تعود إىل الواجهة من 

جديد، ومياه األردن ال تروي عطش السوريني

دريد إبراهيمي: ’’تركيا تريد فصل شرق الفرات عن غربه، 

وما فعلته الواليات املتحدة ال يليق بتاريخ التحالف القائم«

األزمة السياسية يف العراق تزداد 

ها ضبابية
ّ
..واحتماالت حل

ً
تعقيدا

العمرين يستمران بالربوز.. السومة يكمل مسريته الرياضية 

حنو قطر، وخربني مرشح جلائزة األفضل يف اإلمارات

باملجلس  التنظيم  مكتب  عضو  اعترب 

تركيا  إليه  تسعى  ما  أن  الوطني  االجتامعي 

خطط  عن  جاء  وإمنا  اللحظة،  وليدة  ليس 

سوريا  يف  ليس  لتطبيقها  تسعى  قدمية، 

فحسب، بل يف جميع دول املنطقة.

يف  السياسية  األزمة  دخلت 

باعتصام  جديدة  مرحلة  العراق 

أنصار التيار الصدري يف الربملان، 

ومل تعد مرتبطة برفض أو قبول 

لرئاسة  التنسيقي  اإلطار  مرشح 

السيايس  بالجمود  أو  الوزراء، 

بسبب  البالد  منه  تعاين  الذي 

يف  السياسية  القوى  إخفاق 

اختيار رئيس للجمهورية ورئيس 

ملجلس الوزراء فقط. 

األهيل  ناديه  هبوطه  بعد 

الدوري  يف  األوىل  للدرجة 

مشاكل  ووجود  السعودي، 

مالية عالقة بينهم، آثر النجم 

السوري عمر السومة االنتقال 

الذي  القطري  العريب  للنادي 

مهاجم  عن  يبحث  كان 

اإلسباين  محرتفه  غياب  يسد 

املصاب مونييسا قبل انطالقة 

الدوري القطري.

تراجع التعليم احلكومي يدفع ذوي طلبة طرطوس لسياط 

الدروس اخلصوصية، ويؤمن فرص عمل لـ أساتذة أقرار«

الخاصة  والمدارس  الخاص  التعليم  انتشر 
في  كبير،  بشكل  الخصوصية  والدروس 
الدروس  شهدت  كما  طرطوس،  محافظة 
عدد  فهناك  واسعا،  انتشارا  الخصوصية، 
يجدون  ال  اآلباء  أو  األمهات  من  كبير 
الوقت الكافي لتدريس أبنائهم، ما يضطرهم 
الخاصة،  للحصص  الطلبة  ابناءهم  إلرسال 
ظل  في  االنتشار  كثير  واقعا  باتت  وهي 
توسع المناهج، وكثافتها، وصعوبة دراستها 

وفهمها من قبل الطالب وحيدا.

3»

5»

4»

6»14»

جتمع نساء زنوبيا: ’’إجنازات نساء مشال وشرق سوريا جعلت تركيا تتحرك للقضاء عليها«
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من  يزيد  المناخ  تغير  أن  علماء  أكد 
في  برق  صواعق  حدوث  احتمال 
بعد  المتحدة  الواليات  أنحاء  جميع 
من  بالقرب  ميدانا  البرق  ضرب  أن 
مقتل  إلى  أدى  مما  األبيض  البيت 
ثالثة أشخاص وإصابة آخر بجروح 

خطيرة.

إن  الوطنية  األرصاد  هيئة  وقالت 
 34 تجاوزت  الحرارة  درجات 
بثالث  يزيد  ما  أو  مئوية  درجة 
الحرارة  درجة  عن  مئوية  درجات 
مدى  على  المسجلة  العادية  العظمى 

الرابع من أغسطس. 30 عاما في 

درجات  ارتفاع  يؤدي  أن  ويمكن 
الحرارة بشكل أكبر إلى جذب المزيد 
الجوي مع  الغالف  إلى  الرطوبة  من 
السريعة  الصاعدة  التيارات  تشجيع 
لتكوين  أيضا وهما عامالن رئيسيان 
إلى  التي تؤدي  المشحونة  الجسيمات 

البرق. حدوث صواعق 

نُشرت  رئيسية  دراسة  وحذرت 
عدد  أن  من  »ساينس«  دورية  في 

يزداد  أن  يمكن  البرق  صواعق 
القرن  هذا  في  المئة  في   50 بنسبة 
يؤدي  حيث  المتحدة  الواليات  في 

واحدة  مئوية  درجة  الحرارة  ارتفاع 
المئة  في   12 بنسبة  زيادة  إلى 
نقلت  وفقما  الصواعق،  عدد  في 

»رويترز«.

ربطت  قد  علمية  دراسة  وكانت 
رافقت  التي  اإلغالق  عمليات  بين 
العالم،  حول  كورونا  فيروس  تفشي 
بشكل  البرق  ظاهرة  وتراجع 

ملحوظ.

اجتماع  في  قدمت  دراسة  وحللت 
األميركي،  الجيوفيزيائي  االتحاد 
الغالف  عوامل  الماضي،  يناير  في 
ساهمت  قد  تكون  ربما  التي  الجوي 
بنسبة  البرق،  حدوث  تراجع  في 
بالمئة  و20   10 بين  تراوحت 
ذروة  الذي شهد   ،2020 عام  خالل 

اإلغالقات.

وقال عالم األرصاد الجوية في معهد 
المؤلف  للتكنولوجيا  ماساتشوستس 
ويليامز،  إيرل  للدراسة  الرئيسي 
مختلفة  طرق   3 استخدم  فريقه  إن 
إلى  جميعها  أشارت  البرق،  لقياس 
بهذه  المرتبط  النشاط  انخفاض 

شبكة  نقلت  حسبما  الجوية،  الظاهرة 
األميركية. نيوز«  »فوكس 

العمق  على  الدراسة  وركزت 
يقيس  الذي  الجوي،  للهباء  البصري 
الجسيمات الناتجة عن حرق الوقود، 
الجسيمات  هذه  تعمل  أن  يمكن  حيث 
بخار  تجميع  وتعزيز  تسريع  على 
ثم  ومن  السحب،  وتكوين  الماء 

البرق. ظهور 

لكن مع موجة اإلغالقات حول العالم 
الوقود ومن  تراجعت معدالت حرق 
الجو،  في  الجسيمات  هذه  كمية  ثم 
يكون  بالسحب  اصطدامها  أن  علما 
الشحنات المسؤولة عن توليد البرق.

البرق  نشاط  الدراسة  وقارنت 
الفترة  في  الجوي  الهباء  ومستويات 
بذات   ،2020 ومايو  مارس  بين 

الفترة عامي 2018 و2021.

وأكدت الدراسة أن تراجع البرق كان 
كمية  انخفاض  مع  عام  بشكل  متسقا 
مناطق  في  الجوي  الهباء  جزيئات 
وآسيا،  وأوروبا  إفريقيا  عبر  عدة 

األميركيتين. في  أقل  انخفاض  مع 

النباتات  في  الضوئي  التمثيل  تطور 
وثاني  الماء  لتحويل  السنين  لماليين 
ضوء  من  والطاقة  الكربون  أكسيد 
النباتية  الحيوية  الكتلة  إلى  الشمس 
واألطعمة التي نتناولها. ومع ذلك، فإن 
من  فقط   %1 حوالي  من  يستفيد  النبات 
الشمس. ضوء  في  الموجودة  الطاقة 

كاليفورنيا  جامعة  في  العلماء  ووجد 
بأميركا،  ديالوير  وجامعة  ريفرسايد 
التمثيل  إلى  الحاجة  لتجاوز  طريقة 
الضوئي البيولوجي تماما وإنشاء طعام 
باستخدام  الشمس  ضوء  عن  مستقل 
الصناعي«. الضوئي  »التمثيل 

 23 في  نُشر  الذي  البحث،  ويستخدم 
بمجلة  الماضي  )حزيران(  يونيو 
كهربائي  تحفيز  عملية  فود«،  »نيتشر 
أكسيد  ثاني  لتحويل  خطوتين  من 
الكربون والكهرباء والماء إلى أسيتات، 
ثم  للخل،  الرئيسي  المكون  شكل  وهو 
للغذاء  المنتجة  الحية  الكائنات  تستهلك 
األسيتات في الظالم لتنمو. وإلى جانب 
الكهرباء  لتوليد  الشمسية  األلواح 
يمكن  الكهربائي،  التحفيز  لتشغيل 
وغير  العضوي  الهجين  النظام  لهذا 
تحويل  كفاءة  من  يزيد  أن  العضوي 
ضوء الشمس إلى طعام، بما يصل إلى 
األطعمة. لبعض  كفاءة  أكثر  مرة   18

روبرت  المقابل  المؤلف  يقول 
في  مساعد  أستاذ  جينكرسون، 
بجامعة  والبيئية  الكيميائية  الهندسة 
نشره  تقرير  في  ريفرسايد  كاليفورنيا 
»سعينا  للجامعة:  الرسمي  الموقع 
طريقة  تحديد  إلى  نهجنا  خالل  من 
أن  يمكن  الطعام  إلنتاج  جديدة 
عادةً  تفرضها  التي  الحدود  تتخطى 
البيولوجي«. الضوئي  التمثيل  عملية 

النظام  مكونات  جميع  دمج  أجل  ومن 
المحلل  إخراج  تحسين  تم  معا، 

المنتجة  الكائنات  نمو  لدعم  الكهربائي 
عبارة  الكهربائي  والمحلل  للغذاء. 
لتحويل  الكهرباء  يستخدم  جهاز  عن 
الكربون  أكسيد  ثاني  مثل  الخام  المواد 
وتمت  مفيدة،  ومنتجات  جزيئات  إلى 
بينما  المنتجة  األسيتات  كمية  زيادة 
مما  المستخدمة،  الملح  كمية  تقليل  تم 
األسيتات  مستويات  أعلى  إلى  أدى 
اإلطالق  على  إنتاجها  تم  التي 
اآلن. حتى  الكهربائي  المحلل  في 

جياو  فنغ  المقابل  المؤلف  يقول 
للتحليل  إعداد  أحدث  »باستخدام 
من  الكربون  أكسيد  لثاني  الكهربائي 
مختبرنا،  في  تطويره  تم  خطوتين 
تجاه  عالية  انتقائية  تحقيق  من  تمكنا 
إليها  الوصول  يمكن  ال  التي  األسيتات 
الكهربائي  التحليل  طرق  خالل  من 
الكربون«. أكسيد  لثاني  التقليدية 

كبيرة  مجموعة  أن  التجارب  وأظهرت 
من الكائنات الحية المنتجة للغذاء يمكن 
ناتج  على  مباشرة  الظالم  في  زراعتها 
المحلل الكهربائي الغني باألسيتات، بما 
والخميرة  الخضراء  الطحالب  ذلك  في 
الفطر. تنتج  التي  الفطرية  والفطريات 

هو  التقنية  بهذه  الطحالب  وإنتاج 
الطاقة  استخدام  في  كفاءة  أكثر 
بطريقة  زراعته  من  أضعاف  بأربعة 
إنتاج  ويعتبر  الضوئي،  التمثيل 
استخدام  في  كفاءة  أكثر  الخميرة 
من  ضعفًا   18 بحوالي  الطاقة 
عادةً  زراعتها  بها  يتم  التي  الطريقة 
الذرة. من  المستخرج  السكر  باستخدام 

الدكتوراه  طالبة  هان،  إليزابيث  تقول 
من  »تمكنا  جينكرسون  مختبر  في 
المنتجة  الحية  الكائنات  زراعة 
التمثيل  من  مساهمات  أي  دون  للغذاء 
والتكنولوجيا  البيولوجي.  الضوئي 
فاعلية  أكثر  طريقة  هي  المستخدمة 

طعام،  إلى  الشمسية  الطاقة  لتحويل 
يعتمد  الذي  الغذاء  بإنتاج  مقارنة 
البيولوجي«. الضوئي  التمثيل  على 

استخدام  إمكانية  في  التحقيق  تم  كما 
نباتات  لزراعة  التكنولوجيا  هذه 
اللوبيا،  وكانت  المحاصيل، 
واألرز،  والتبغ،  والطماطم، 
قادرة  الخضراء  والبازالء  والكانوال، 
من  الكربون  من  االستفادة  على 
الظالم. في  زراعتها  عند  األسيتات 

دونواي،  هارالند  ماركوس  يقول 
والمؤلف  جينكرسون،  بمختبر  الباحث 
»وجدنا  بالدراسة  المشارك  الرئيسي 
المحاصيل  من  كبيرة  مجموعة  أن 
قدمناها  التي  األسيتات  تأخذ  أن  يمكن 
الرئيسية  الجزيئية  اللبنات  في  وتبنيها 
للنمو  الحي  الكائن  يحتاجها  التي 
التكاثر  بعض  ومع  واالزدهار، 
حاليا،  عليها  نعمل  التي  والهندسة 
المحاصيل  زراعة  من  نتمكن  قد 

إضافي  كمصدر  األسيتات  مع 
المحاصيل«. غلة  لتعزيز  للطاقة 

من  الزراعة  تحرير  خالل  ومن 
يفتح  الشمس،  على  الكامل  االعتماد 
الباب  الصناعي  الضوئي  التمثيل 
لزراعة  لها  حصر  ال  إمكانيات  أمام 
الصعبة  الظروف  ظل  في  الغذاء 
المناخ  تغير  يفرضها  التي  المتزايدة 
الجفاف  وسيكون  المنشأ.  البشري 
األراضي  توافر  وقلة  والفيضانات 
العالمي  الغذائي  لألمن  تهديدًا  أقل 
للبشر  المعدة  المحاصيل  نمت  إذا 
في  كثافة  أقل  بيئات  في  والحيوانات 
للرقابة،  وخاضعة  الموارد  استخدام 
في  المحاصيل  زراعة  أيًضا  ويمكن 
مناسبة  غير  أخرى  ومناطق  المدن 
الغذاء  توفير  وحتى  للزراعة،  حاليا 
المستقبل. في  الفضاء  لمستكشفي 

التمثيل  نهج  استخدام  يحدث  أن  ويمكن 
نقلة  الغذاء  إلنتاج  الصناعي  الضوئي 

خالل  من  الناس  إطعام  لكيفية  نوعية 
فهناك حاجة  الغذاء،  إنتاج  زيادة كفاءة 
وتقليل  األراضي،  من  أقل  مساحة  إلى 
وبالنسبة  البيئة،  على  الزراعة  تأثير 
التقليدية،  غير  البيئات  في  للزراعة 
مثل الفضاء الخارجي، يمكن أن تساعد 
المزيد  إطعام  في  الطاقة  كفاءة  زيادة 
من أفراد طواقم الفضاء بمدخالت أقل.

إلنتاج  النهج  هذا  تقديم  وتم 
الغذاء  »تحدي  مسابقة  إلى  الغذاء 
التابعة  السحيق«  الفضاء  في 
حيث  الفضائية  »ناسا«  لوكالة 
األولى. المرحلة  في  الفائز  كان 

الفضاء  في  الغذاء  »تحدي  ومسابقة 
تُمنح  دولية  مسابقة  هي  السحيق«، 
تقنيات  البتكار  للفرق  الجوائز  فيها 
اللعبة  قواعد  تغير  جديدة  طعام 
المدخالت  من  األدنى  الحد  وتتطلب 
اآلمنة  الطعام  مخرجات  وتعظيم 
طويلة. لفترة  والمقبولة  والمغذية 

آالف  على  والمحلي  الدولي  الخناق  يزيد 
على  الواقع  الركبان  مخيم  في  النازحين 
مناشدات  وسط  األردنية،  السورية  الحدود 
إنسانية ورسمية إلنقاذ النازحين المحاصرين 
بعد تخفيض المياه  من براثن الموت عطشاً 
عنه كوسيلة لزيادة الحصار، في ظل أزمات 
وسكانه،  بالمخيم  تعصف  وطبية  اقتصادية 

وال سيما موجة الحّر األخيرة.

وسماً  الماضية  األيام  في  ناشطون  وأطلق 
تحت  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
على  )#انقذوا_مخيم_الركبان(  عنوان 
خلفية تخفيض المياه الموّردة للمخيم من قبل 
منظمة )يونيسف( والجانب األردني، إضافة 
على  المفروض  والطبي  الغذائي  للحصار 
منذ  الصحراوية  المنطقة  في  الواقع  المخيم 

سنوات.

عند  الركبان  مخيم  في  النازحون  ويعاني 
منطقة المثلث الحدودي بين سورية واألردن 
فصل  دخول  منذ  مياه،  أزمة  من  والعراق 
الصيف، تفاقمت مع ارتفاع درجات الحرارة 
المتحدة  األمم  وتخفيض  الحالي،  الوقت  في 

كمية المياه الواصلة للمخيم.

مياه من األردن

مخيم  إلى  مياهها  تصل  التي  المياه  بئر  تقع 
الركبان في األراضي األردنية على بعد 13 
الحدود  ضمن  الواقع  المخيم  من  كيلومتراً 

السورية.

محمد درباس من المكتب اإلعالمي للمجلس 
المحلي في مخيم الركبان، أوضح في حديثه 
تأتي  التي  المياه  كمية  أن  اإلعالم  لوسائل 
من األراضي األردنية إلى مخيم الركبان ال 
تكفي وال تغطي احتياجات 7500 نازح في 

المخيم. 

مخيم  في  المحلي  المجلس  إدارة  وطالبت 
للتنمية  أفضل  عالم  منظمة  من  الركبان 
المسؤولة  اليونيسف  ومنظمة  االجتماعية، 
عدد  بزيادة  الركبان  لمخيم  المياه  تقديم  عن 
المياه  كمية  وزيادة  المياه،  ضخ  ساعات 

المرسلة إلى مخيم الركبان.

ومخيم الركبان يقع في منطقة صحراوية ال 
الوحيد  المياه  ومصدر  مياه  آبار  فيها  يوجد 
المياه  وكمية  األردنية.  األراضي  داخل  من 
وخصوصاً  النازحين  احتياجات  تكفي  ال 

المتزايد على  الطلب  مع  الصيف  في فصل 
المياه، والوضع على ما هو عليه منذ ثالثة 
شهور، ولم يُحرك ساكن من قبل اليونيسف 
المتحدة  األمم  من  وال  المياه  عن  المسؤولة 
بحقوق  المعنية  اإلنسانية  والمنظمات 

اإلنسان، وفق ما ذكر درباس.

ويعتبر بيع المياه في المخيم مصدر الرزق 
مخيم  قاطني  من  العائالت  لعشرات  الوحيد 

الركبان.

العودة للعصر الحجري 

المخيم  في  القاطنين  المياه،  أزمة  وأعادت 
روت  ما  بحسب  الحجري،  العصر  إلى 
إعالم،  لوسائل  المخيم  في  القاطنات  إحدى 
تقدر بحوالي  التي  المياه  أن كمية  إلى  الفتة 
برميلي مياه للعائلة الواحدة ال تكفي للشرب 
اآلن  حياتها  مشبهة  واالستحمام،  والغسيل 

كالذين يعيشون في العصر الحجري.

الواجهة  إلى  الركبان  مخيم  مأساة  وعادت 
تهدد  باتت  التي  العطش  أزمة  بسبب  مجددا 
النازحين بداخله، وخاصة مع ارتفاع  آالف 
الصحراوية  المنطقة  في  الحرارة  درجات 

الحدود  من  بالقرب  المخيم  عليها  المقام 
لتخفيض  العطش  أزمة  وتعود  األردنية، 
األردني  والجانب  المتحدة  األمم  منظمات 
ما  إلى  المخيم  إلى  الموّردة  المياه  كميات 
دون النصف، ما أدى ألزمة خانقة في مياه 

الشرب.

ويتغذى المخيم من قبل محطتي مياه للتحلية 

في  والثانية  األردنية  األراضي  في  إحداها 
الجهة الغربية، حيث خفضت ساعات الضخ 
اليومي للمياه ما دون من النصف من الوقت 
للشرب  مياه  أزمة  عن  أسفر  ما  السابق، 
النازحون  وأن  اليومي، خاصة  واالستعمال 
 10 من  ألكثر  طوابير  في  يقفون  باتوا 

ساعات للحصول على بعض المياه.

درعا/ محمد الصالح

تستمر حالة القلق والترقب في محافظة 
في  أمنياً  تصعيداً  شهدت  التي  درعا 
المطالبة  خلفية  على  الماضية  األسابيع 
بتسليم المطلوبين للجنة األمنية من أبناء 
المنطقة، وانتشار الجيش في محيط مدينة 
المحافظة،  من  الغربي  بالريف  طفس 
للقصف،  أطرافها  تعرضت  حيث 
باألسلحة  متقطعة  اشتباكات  وجرت 

الخفيفة والمتوسطة جنوب المدينة.

إلى  تعزيزات عسكرية جديدة  ووصلت 
على  أيام  قبل  الجيش  ثبتها  التي  النقطة 

طريق المدينة إلى درعا. 

الوصول  من  المزارعين  الجيش  ومنع 
للعناية  الزراعية  أراضيهم  إلى 
بالهواء  النار  وأطلق  بمزروعاتهم، 

ليجبرهم على العودة. 

مدينة طفس  من  محلية  وأكدت مصادر 
مركز  إلى  توجه  األهالي  من  وفداً  أن 
عن  والبحث  المحافظ،  للقاء  المحافظة 

لقاء  إلى  األمر  به  وانتهى  لألزمة،  حل 

الوصول  دون  فيها،  الحزب  فرع  أمين 
من  المزارعين  يمّكن  حل  أي  إلى 

الوصول إلى مزارعهم.

اجتماعاً  المدينة  من  وجهاء  عقد  كما 
لنفس  مع ضباط روس في مدينة درعا 
الغرض، دون حضور اللجنة األمنية أو 
المسؤولين في المحافظة، ودون معرفة 

نتائج هذا االجتماع.

تزايد حاالت االغتيال 

خالل  االغتياالت  وتيرة  تصاعدت 
مختلفة  مناطق  في  الماضي  األسبوع 
من المحافظة، حيث تم اغتيال شاب من 
أثناء  منها  الشرقي  بالريف  النعيمة  بلدة 

تواجده في محل تجاري في البلدة.  

وفي مدينة الحراك بالريف الشرقي من 
المحافظة، تم إطالق النار على مواطن 
خمسيني مما أدى إلى مقتله على الفور. 

طريق  على  آخر  مواطن  قتل  كما 
بلدة تل شهاب في  بالقرب من  طبريات 

ريف درعا الغربي.

من  ألكثر  تعّرض  قد  المغدور  وكان 
أواخر  في  آخرها  كان  اغتيال  محاولة 

العام الماضي.

الشرقي من  بالريف  المسيفرة  بلدة  وفي 

مجهولون  مسلحون  أطلق  المحافظة، 
مقتله  إلى  أدى  مما  مواطن  على  النار 

على الفور.

آخر  مواطن  الطريقة  بنفس  قتل  كما 
من  الشرقي  بالريف  الحراك  مدينة  من 

المحافظة. 

مدينة  من  شاب  جثة  على  العثور  وتم 
مدينة  بين  الواصل  الطريق  على  نوى 
من  الغربي  بالريف  واألشعري  طفس 
نار،  إطالق  آثار  وعليها  المحافظة 
وعلى جثة مواطن آخر في مدينة جاسم  

بالريف الشمالي من المحافظة.

درعا  في  اإلعالمية  الشبكات  أن  يذكر 
وثّقت مقتل ما ال يقل عن خمسين شخصاً 
في مختلف مناطق المحافظة خالل شهر 
مدنياً،  عشرون  بينهم  الماضي،  تموز 
واألجهزة  الجيش  أفراد  من  والبقية 
المحلية  الفصائل  ومن عناصر  األمنية، 
العام  في  التسوية  التفاق  الخاضعة 

 .2018

من  أكثر  إصابة  الشبكات  وثّقت  كما 
ثالثين مدنياً بينهم ثالثة أطفال.

السويداء/ لطفي توفيق 
هائل  كم  انتشار  السويداء  محافظة  شهدت 
مواقع  على  المضللة  واألخبار  الشائعات  من 
هذه  والقت  المشبوهة،  االجتماعي  التواصل 
الشائعات رواجاً على خلفية التطورات األمنية 
يتعلق  فيما  وخاصة  بالمحافظة،  المستمرة 
قوات  »حركة  عصابة  من  معتقلين  بمقتل 

الفجر«.
عند  منهم  أشخاص  ستة  تصفية  تمت  حيث 
دوار المشنقة وسط مدينة السويداء، ولم تعلن 
مما  الحادثة،  هذه  عن  مسؤوليتها  جهة  أية 
أثار ريبة معظم أهالي المحافظة حول الجهة 
التي نقذت هذه الجريمة، واستنكارهم إلعدام 
المعتقلين دون محاكمة، مهما كانت مبررات 

الجهة التي تقف وراء العملية. 
رجال  »حركة  بإصرار  الشائعات  وشككت 

الكرامة« على مالحقة بقايا أفراد العصابات، 
الحتجاز  »عتيل«  بلدة  في  رجالها  وانتشار 
فلحوط،،  راجي  عصابة  أفراد  من  تبقى  من 
السالح  وفوضى  محاربة  باستمرار  وتعهدها 

بالمحافظة. 
وتداعى ناشطون من المحافظة إلطالق مبادرة 
من  للتنبيه  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
مخاطر الشائعات والحسابات المزورة، ولكن 
هذه المبادرة ماتزال غير قادرة على مواجهة 
لضعف  نظراً  والتحريض  التضليل  حملة 

إمكانياتها.
بيان رجال الكرامة

أصدرت حركة رجال الكرامة عبر صفحتها 
الرسمية بياناً حول احتجاز شخصين من بلدة 
المتورطين  عن  البحث  عملية  أثناء  عتيل 

بعمليات إجرامية.

مع  تورطوا  المحتجزين  أبناء  إن  وقالت 
عصابة راجي فلحوط، بجرائم القتل والخطف 

واالتجار بالمخدرات. 
وبعد التحقق من عدم وجود أي دور للشخصين 
المحتجزين بهذه الجرائم، تم أطالق سراحهما 
الفارين  أبنائهم  إلى  عبرهما  رسالة  وتوجيه 

بضرورة تسليم أنفسهم.
ستواصل  أنها  بيانها  في  الحركة  وأكدت 

اإلرهابية،  العصابات  الجتثاث  مساعيها 
تسليم  إلى  الفارين  المتورطين  جميع  ودعت 

أنفسهم على الفور. 
واختتمت بيانها بالقول »حركة رجال الكرامة 
إذ تؤكد سعيها الدائم إلى حقن الدماء والحفاظ 
في  تشدد  الجبل  في  واالستقرار  األمن  على 
العبث  سيحاول  من  كل  أن  على  الوقت  ذات 
حزم  بكل  معه  التعامل  سيتم  المحافظة  بأمن 

من رجالنا المتأهبين على مدار الساعة«.
بيان المعارضة 

محافظة  في  المعارضة  من  قوى  أصدرت 
مسؤولية  السلطة  فيه  حّملت  بياناً  السويداء 
الفلتان األمني، وأدانت انتشار فوضى السالح 
وفوضى األخالق من خالل »تصنيع فصائل 

وعصابات مسلحة على مساحة الوطن«. 
وتعقيباُ على مقتل المعتقلين من عصابة حركة 
قوات الفجر، جاء في البيان »مع تقديرنا للجهود 
والتضحيات  الدماء  على  وأسفنا  بذلت،  التي 
الجريمة،  مقرات  إحدى  قدمت الجتثاث  التي 
المحافظة،  في  هللا  حزب  أوكار  من  ووكر 
القانون،  على  الخارجة  الممارسات  كل  ندين 
وعلى أبسط األعراف االجتماعية، والمخّربة 
للبنى األساسية للمجتمع والدولة، وال سيما قتل 

األسرى ورمي الجثث في الشوارع«. 
السورية،  األراضي  وحدة  على  البيان  وأكد 
بالحل  مرتبط  بالسويداء  الحل  أن  إلى  وأشار 
الشامل للمسألة السورية حسب القرار الدولي 

رقم 2254.

15 أخبار 2

توتر متصاعد يف حمافظة درعا.. واالغتياالت مستمرة

حمافظة السويداء.. حرب شائعات وأخبار مضللة

بدون أشعة الشمس.. علماء جيدون طريقة بيولوجية إلنتاج طعام عرب ’’متثيل ضوئي صناعي« عودة إىل العصر اجلاهلي.. مأساة الركبان تعود إىل الواجهة من جديد، ومياه األردن ال تروي عطش السوريني

بني املناخ والصواعق عالقة يؤكدها علماء 

صحة وعلوم
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هالل حسين  تقرير/ 

للدرجة  األهلي  ناديه  هبوطه  بعد 
السعودي،  الدوري  في  األولى 
بينهم،  عالقة  مالية  مشاكل  ووجود 
السومة  عمر  السوري  النجم  آثر 
االنتقال للنادي العربي القطري الذي 
غياب  يسد  مهاجم  عن  يبحث  كان 
مونييسا  المصاب  اإلسباني  محترفه 

القطري. الدوري  انطالقة  قبل 

العربي  النادي  أعلن  ومؤخرا، 
السوري  للدولي  ضمه  عن  القطري 
األهلي  من  قادما  السومة،  عمر 
على  كامل  موسم  لمدة  السعودي 
سبيل اإلعارة، مقابل مليوني دوالر.

التاريخي  الهداف  السومة  ويعتبر 
وذلك  السعودي،  المحترفين  لدوري 
دوري  في  سجل  العب  أكثر  لكونه 
رسمي  بشكل  إعالنه  منذ  المحترفين 

15 عاما. أكثر من  قبل 

من  العديد  تسجيل  في  السومة  ونجح 
األهداف  تسجيل  في  القياسية  األرقام 
في أكثر من موسم، حيث سجل143 
المركز  صاحب  على  متفوقاً  هدفا، 
في  الذي  الشمراني  ناصر  الثاني 
جعبته 126 هدفاً، ومحمد السهالوي 

أهداف. الـ105  صاحب 

الدوري  هداف  بلقب  فاز  كذلك 
على  وحصل  مواسم،  ألربع  أيضا 
بالدوري  العب  كأفضل  جوائز  عدة 

النادي  استطاع  كما  السعودي، 
لقب  تحقيق  قيادته  تحت  األهلي 
عن خزائنه  غائباً  كان  الذي  الدوري 

32 عاماً. أكثر من  منذ 

للنادي  انضمامه  قبل  السومة  وكان 
األهلي السعودي قد احترف في نادي 
القادسية الكويتي في عام 2011 إلى 
جانب زميله فراس الخطيب، وساهم 
بالدوري  ألقاب   3 على  حصوله  في 
كاس  إلى  إضافة  العهد،  ولي  وكاس 

اآلسيوي مرة واحدة. االتحاد 

سّجل  فقد  الدولي،  الصعيد  وعلى 
مع  األولى  مشاركته  السومة  عمر 
 19 تحت  للشباب  سوريا  منتخب 
في  العراقي  المنتخب  أمام  عاماً 
بطولة آسيا تحت 19 سنة لكرة القدم 

السعودية. في  أقيمت  التي 

منتخب  مع  شارك   2012 عام  وفي 
اتحاد  بطولة  في  للرجال  سوريا 
التتويج مع  آسيا، وقد استطاع  غرب 

البطولة. بلقب  بالده  منتخب 

آسيا  غرب  نهائي  حادثة  وبعد 
الشهيرة لم يتم استدعاء عمر السومة 
عندما   ،2017 عام  حتى  للمنتخب 
مونديال روسيا،  في تصفيات  شارك 
منتخب  أمام  له  مباراة  أول  وكانت 

النهائية. التصفيات  إياب  في  قطر 

الخطيب  فراس  زميله  مع  واستطاع 
للمحلق  وإيصاله  المنتخب  بقيادة 

مع  الصعب  الخروج  قبل  اآلسيوي 
أستراليا.

هو  السومة  عمر  أن  يذكر  ومما 
وكانت  بديرالزور،   ،1989 مواليد 

الفتوة. نادي  عبر  الكروية  انطالقته 

في  األفضل  لجائزة  مرشح  خربين 
اإلمارات

اإلماراتية،  المحترفين  رابطة  أعلنت 
منتخب “سوريا” “عمر  نجم  ترشيح 
الذهبية  الكرة  لجائزة  خريبين” 

موسم  عن  بالرابطة  الخاصة 
.2022/2021

اإلماراتية  “البيان”  صحيفة  ونقلت 
رشحت  المحترفين  رابطة  أن:» 
إضافة  خريبين”  “عمر  السوري 
“أنطونيو  سبع”.  “ضياء  من  لكل 
.”البا  رحيمي”  “سفيان  خوسيه”. 
دا  “أدريان  خوانكا”.   كودجو 
دودو”.”محمد  “رافاييل  سيلفا”. 
للفوز  لوكاس”«،  “كايو  و  فراس” 
لمحترفي  الذهبية  الكرة  بجائزة 

“اإلمارات”.

ذهبيتين  كرتين  الرابطة  وتوزع 
محلي،  العب  ألفضل  األولى  سنويا 
محترف،  العب  ألفضل  والثانية 
األخرى  الجوائز  من  للعديد  إضافة 
إحصائيات  على  جميعها  المبنية 
الموسم  في  الالعبين  وتقييمات 

الفائت.

الجوائز  على  التصويت  وانطلق 
المقبل  األربعاء  حتى  ويستمر  أمس 
الرسمي  اإللكتروني  الموقع  عبر 
الهواتف  على  وتطبيقاته  للرابطة، 
على  الرابطة  وحسابات  الذكية، 

االجتماعي. التواصل  منصات 

أكد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى لاير 
مدريد اإلسباني، والذي ساهم بشكل كبير في 
للمرة  أوروبا  أبطال  بدوري  فريقه  تتويج 
الـ14 في تاريخه معّززاً رقمه القياسي، أن 
الموسم  من  ستجعل   2022 العالم  »كأس 

الحالي أكثر حدّة من أي موسم آخر«.
ويعتقد كثيرون أن الموسم الكروي 2022- 
يكون  لن  األوروبية  البطوالت  في   2023
مع  التأقلم  األندية  على  يتعين  حيث  عادياً؛ 
خالل  واالستثنائية،  القسرية  التوقف  فترة 
إقامة مونديال قطر في الفترة من 21 نوفمبر 
)كانون  ديسمبر   18 إلى  الثاني(  )تشرين 

األول( المقبلين.
وفرنسا  وألمانيا  إنجلترا  بطوالت  وانطلقت 
بها  وهولندا والبرتغال حتى اآلن، وستلحق 
المقبل.  األسبوع  وإيطاليا  إسبانيا  بطولتا 
البطوالت  هذه  جميع  في  النشاط  وسيتوقف 
و13   12 في  الواقع  األسبوع  نهاية  في 
نوفمبر المقبل، إفساحاً للمجال أمام الالعبين 
لالنضمام  الكروي  العرس  في  المشاركين 
إلى منتخباتهم الوطنية قبل المباراة االفتتاحية 

المقررة في 21 منه.

على  ديسمبر،   18 في  المونديال  ويُختتم 
بعدها  نشاطه  اإلنجليزي  الدوري  يعاود  أن 
داي«  »بوكسينغ  يوم  وتحديداً  أيام،  بثمانية 

في 26 منه.
 31 في  اإلسباني  الدوري  قطار  ويعود 
الدوري  رابطة  تخلت  حين  في  ديسمبر، 
الفرنسي عن فترة التوقف بين عيدي الميالد 

مباريات  الفرق  وستخوض  السنة،  ورأس 
)كانون  يناير  من  واألول  ديسمبر،   28 في 

الثاني(.
في المقابل، لن يعاود الدوري اإليطالي الذي 
الثانية  للمرة  المونديال  عن  منتخبه  يغيب 
حين  في  يناير،  من  الرابع  في  إال  توالياً، 
احتفظ الدوري األلماني بتقليده بالتوقف لفترة 
طويلة خالل فصل الشتاء، بين 13 نوفمبر 

وحتى 20 يناير، أي أكثر من شهرين.
يورغن  السابق  األلمانية  الكرة  نجم  وقال 
كليسنمان، الذي أشرف على تدريب منتخبي 

كأس  نهائيات  في  المتحدة  والواليات  بالده 
العالم: »التوقف في منتصف الموسم إلقامة 
كأس العالم سيؤثر على جميع الفرق في كل 

دوري حول العالم«.
تأثير  )المونديال(  له  »سيكون  وأضاف: 
على أداء الالعبين والفرق. قد يكون الموسم 
األمر  هذا  يحصل  لم  للجميع.  دراماتيكياً 
بارتجاجاته«.  السابق، والجميع سيشعر  في 
المنتخبات  أن  يعني  المضغوط  البرنامج 
الوطنية ستحصل على نافذة واحدة لخوض 
سبتمبر  أواخر  وذلك  التجريبية،  مبارياتها 
الوقت أجبر االتحاد  )أيلول(. كما أن ضيق 
في  الست  الجوالت  إقامة  على  األوروبي 
نوفمبر،  مطلع  أقصى  بحد  األبطال  دوري 
بعد أن كانت الجولة السادسة تحديداً تقام في 

األيام العشرة األولى من ديسمبر.
ومن جانبه، قال مدّرب باريس سان جيرمان 
علينا  »يتعيّن  غالتييه:  كريستوف  الجديد، 
من  لالعبين،  الراحة  بعض  منح  تأكيد  بكل 
خالل التأقلم مع خوض دقائق أقل من أجل 

تحاشي إصاباتهم قدر المستطاع«.
وعادة ما تقام كأس العالم في شهري يونيو 
سنوات؛   4 كل  )تموز(  ويوليو  )حزيران( 
لكن الطقس الحار جداً في دولة قطر، أجبر 
االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( على إقامتها 

في نهاية فصل الخريف.
في  العالم  كأس  إقامة  لدى  أيضاً  وعادة 
لم  الذين  الالعبون  يقضي  كان  الصيف، 
اإلجازات،  النهائيات  إلى  منتخباتهم  تتأهل 
سبيل  وعلى  مختلف،  فهو  حالياً  األمر  أما 
محمد  المصري  ليفربول  نجم  فإن  المثال، 
معسكر  لخوض  دبي  إلى  سيتوجه  صالح 
تدريبي إلى جانب زميله االسكوتلندي أندي 

روبرتسون.
الهولندي بيب  ليفربول  وقال مساعد مدرب 
ويستطيع  قطر،  من  قريبة  »دبي  لييندرس 
الالعبون العودة بسرعة، وبالتالي يستعدون 
بسرعة مع الفريق، وهذا يمنحنا وقتاً حقيقياً 

استعداداً للقسم الثاني من الموسم«.
أشبه  كان  الماضي  »الموسم  وأضاف: 
أما  مباراة.   63 خوضنا  مع  بماراثون 
السرعة  بسباقات  أشبه  فهو  الحالي  الموسم 
مجدداً.  ثم ركض سريع  توقف  )سبرينت(، 
وبالتالي من المهم جداً تحقيق بداية سريعة، 
وهذا ما سيحققه معسكر دبي، سنبدأ بسرعة 

بعد نهائيات كأس العالم«.
الدوري  رابطة  قرار  كان  الصدد،  هذا  في 
في  تبديالت   5 بإجراء  بالسماح  اإلنجليزي 
في  نظيراتها  تفعل  كما  الواحدة،  المباراة 

مختلف الدول األوروبية عامالً مساعداً.
حالياً  تركيزها  تصب  األندية  كانت  وإذا 
حول التأقلم مع بدء العد العكسي لكأس العالم 
وخالل إقامتها، فإن ما سيحصل بعد نهايتها 
رولفس  سايمون  بحسب  عواقب  له  ستكون 
والمدير  السابق،  ألمانيا  منتخب  العب 

الرياضي الحالي في نادي باير ليفركوزن.
وسائل  إلى  حديث  في  رولفس  ولفت 
»دوري  أن  إلى  مؤخراً،  األلمانية  اإلعالم 
)بوندسليغا( سيشهد برنامجاً مضغوطاً أكثر 
التي ستخوض  السابق؛ ال سيما لألندية  من 
المسابقات الدولية، وسترفد العبيها في كأس 

العالم، وسيترتب على هؤالء أعباء ثقيلة«.
وكاالت
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حاوره/ مجد محمد
بالمجلس  التنظيم  مكتب  عضو  اعتبر 
إليه  تسعى  ما  أن  الوطني  االجتماعي 
جاء  وإنما  اللحظة،  وليدة  ليس  تركيا 
عن خطط قديمة، تسعى لتطبيقها ليس 
في سوريا فحسب، بل في جميع دول 

المنطقة.
التجربة  أن  العالم  إجماع  ظل  في 
الحالية لإلدارة الذاتية الديمقراطية في 
ستمّهد  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
دمقرطة  مشروع  أرضية  النطالق 
سوريا عامة، مؤكدين دائماً أن مناطق 
اإلدارة الذاتية هي منطقة جذب وطني، 
ضمن الظروف الحالية السياسية التي 
في  التركية  الدولة  تزال  ال  تعيشها، 
العثماني  الحلم  تحقيق  إلى  منها  سعي 
دولة  تمارس  احتاللها،  رقعة  وتوسيع 
الجرائم  أنواع  كافة  التركي  االحتالل 
ضد أبناء شمال وشرق سوريا الحتالل 
هذا  التوسعي  هدفها  وتحقيق  أرضهم، 
منازلهم  تقصف  فتارة  حسابهم،  على 
بطائراتها  تستهدفهم  وتارة  بالمدافع، 
المسيّرة، وتارة تحاول أن تجابه العالم 

وتقنعه من أجل توسيع سيطرتها
مراسل  أجرى  الخصوص  وبهذا 
صحيفتنا في الحسكة حوارا مع االستاذ 
عضو  اإلبراهيمي،  دريد  والكاتب 
االجتماعي  بالمجلس  التنظيم  مكتب 
الوطني، وجاء نص الحوار كما يلي:

مناطق  تركيا  احتلت  البداية،  في  ـ 
وال  السوري،  الشمال  من  واسعة 
تزال تحاول احتالل المزيد، ما الهدف 

من كل هذا؟
»العثمانية«،  باستعادة  تحلم  تركيا 
لهذا تحاول توسيع رقعة احتاللها وأن 
تكون دولة إقليمية ذات شأن وصاحبة 
تكون ضمن  وأن  المنطقة،  في  الكلمة 
تحاول  الذي  الجديد  العالمي  المحور 
الدول الكبرى تشكيله، وتضم المناطق 
وتحتل  أراضيها،  إلى  احتلتها  التي 
موافقة  أخذ  خالل  من  جديدة  مناطق 
من  تبقى  من  لتهجير  الدول  هذه  من 
االستبداد  هو  وهذا  المنطقة،  أهالي 
المسؤولين  نشاهد  فعندما  ذاته،  بحد 
وكأن  ذلك  عن  يتحدثون  االتراك 
المنطقة التي احتلتها فارغة من أهلها، 

إلى  يهدفون  فإنما  أحد،  بها  يوجد  وال 
نتائجها وخيمة  تكون  توتر  بؤرة  خلق 

على الشعب السوري بشكل عام.
ـ في اآلونة األخيرة تخبطت تركيا في 
عقد عدة اجتماعات مع القوى الدولية 
الفاعلة على األرض السورية، تحدث 

لنا عن ذلك؟
اإلسبانية  العاصمة  في  عقد  مؤخراً 
األطلسي  شمال  لحلف  قمة  مدريد 
وفنلندا  السويد  ضم  أجل  من  )الناتو( 
الحلف  ابتزاز  للحلف، وحاولت تركيا 
شمال  على  بري  هجوم  شن  أجل  من 
وضع  إلى  باإلضافة  سوريا،  وشرق 
ووحدات  الديمقراطية  سوريا  قوات 
االتحاد  وحزب  الشعب  حماية 
اإلرهاب«  »قوائم  على  الديمقراطي 
في  اجتماع  أعقبه  ذلك،  في  وفشلت 
العاصمة اإليرانية طهران بين روسيا 
تركيا  وحاولت  وإيران،  وتركيا 
لشن  أخضر  ضوء  على  الحصول 
سوريا  وشرق  شمال  ضد  هجمات 
في  فشلت  فإنها  المعطيات  وبحسب 
أنها أخذت اإلذن بشن  ذلك أيضاً، إال 
قياديين  ضد  المسيّرات  عبر  هجمات 
في قوات سوريا الديمقراطية واإلدارة 

الذاتية وأبناء شمال وشرق سوريا.
األخضر  الضوء  تعطي  لم  روسيا  ـ 
لتركيا ضد شمال وشرق سوريا، لكن 

ألم تكن قد فعلتها مسبقاً؟
علني  بشكل  تواطأت  روسيا  سابقاً، 
وصمت  التركية،  الدولة  مع  وواضح 
تركيا  غزو  أثناء  دمشق  حكومة 
مع  متواطئة  ليست  روسيا  لعفرين، 
عفرين  ضد  غزوها  أجل  من  تركيا 
التغيير  بعملية  والقيام  واحتاللها 
التاريخية،  آثارها  الديمغرافي وجرف 
واغتصاب  قتل  عمليات  وتنفيذ 
نقل  في  ساهمت  بل  فحسب،  واعتقال 
بيد  أداة  هم  الذين  السوريين  أولئك 
القومويين  السوريين  وبعض  تركيا 
المناطق  إلى  واإلسالميين  الشوفينيين 
عملية  كل  تركيا.  قبل  من  المحتلة 
تهجير  عملية  خلفها  كانت  مساومة 
مقابل  كانت  عفرين  كبيرة،  وتغيير 
الغوطة الشرقية وغيرها من المناطق. 
على  علنية  كانت  المساومة  وتلك 

رؤوس األشهاد وبتواطؤ بين الجانبين 
أميركي  وصمت  والتركي  الروسي 

مطبق.
أمريكي مطبق،  ذكرت جملة صمت  ـ 

حلل لي ذلك؟
وتل  العين  برأس  يتعلق  ما  ففي  نعم، 
دونالد  األميركي  الرئيس  أبيض 
أردوغان  يهدد  كان  الذي  ترامب 
حال  في  التركي  االقتصاد  وبتدمير 
المناطق سمح  تلك  أي غزو ضد  شن 
وتل  العين  رأس  ضد  عملية  بشن  له 
دالئل،  إلى  يحتاج  ال  األمر  أبيض، 
فتح  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 
عدوان  لشن  أردوغان  أمام  الطريق 
في  الموجودة  بالده  قوات  وسحب 
أن  من  الرغم  على  المناطق،  تلك 
تصرفت  الديمقراطية  سوريا  قوات 
بحكمة عظيمة لمنع أي عدوان تركي، 
بعض  ودمرت  الحدود  عن  وابتعدت 
الحدود،  من  القريبة  التحصينات 
مشتركة  دوريات  ُسيّرت  وبعدها 
أمريكية - تركية في تلك المناطق دون 
حكومة  أن  إال  أحد،  لها  يتعرض  أن 
أنها  من  تأكدت  بعدما  والتنمية  العدالة 
المنطقة،  لغزو  الذريعة  تملك  تعد  لم 
هو  ما  واالحتالل،  بالغزو  بدأت 
السابق  األميركي  الرئيس  قبول  ثمن 
الالحقة  الوثائق  لربما  بذلك،  ترامب 
ما  إن  ذلك،  وتوضح  تُكشف  قد  التي 
التحالف  بتاريخ  يليق  ال  أميركا  فعلته 
سوريا  وقوات  أميركا  بين  القائم 
تشيد  دائماً  التي  أميركا  الديمقراطية، 
في  الديمقراطية  سوريا  قوات  بدور 

هزيمة داعش.

ـ تل رفعت، منبج، أبو رأسين)زركان( 
استهدافات  يومي  شبه  بشكل  تشهد 
والطائرات  القذائف  أو  بالراجمات 
توصل  أن  تركيا  تريد  ماذا  المسيرة، 

بالضبط؟  للعالم 
التركي  االحتالل  جيش  استهدف 
انتحارية،  مسيّرة  عبر  ومرتزقته 
تل  مدينة  مركز  المنصرم،  األسبوع 
رفعت، ما أدى إلى إصابة 9 مواطنين 
بينهم 6 أطفال، طفل منهم كانت حالته 
لتلقي  حلب  مدينة  إلى  نُقل  حرجة، 

العالج وقبلها العديد من المجازر التي 
راح بها العديد من الشهداء المدنيين.

شبه  بشكل  فهي  رأسين  ابو  ناحية  أما 
القرى  وخاصة  القصف  تحت  يرمي 
للعالم  رسالة  هذا  وفي  لها،  التابعة 
التي  الدولية  للقوى  وخاصة  أجمع 
ورفضت  اجتماعات  معها  عقدت 
لغزو  األخضر  الضوء  تركيا  إعطاء 
الرسالة  مناطق شمال وشرق سوريا، 
سأستمر  ابيتم  ام  شئتم  مضمونها 
العام  والرأي  االحتاللية،  بأفعالي 

العالمي نائم.
ماذا  العالمي،  العالم  والرأي  ـ 

بخصوصه؟
الرأي العام العالمي ال يمكن االعتماد 
مجازر  ارتكبت  تركيا  فسابقاً،  عليه، 
أسلحة  استخدام  وكذلك  ممنهجة 
توقف  العالمي  العام  والرأي  محرمة، 

على القلق والشجب واالستنكار.
تغييرات،  يشهد  كله  العالم  حاليا،  أما 
تشهد  العالمية  العظمى  والقوات 
والشرق  تموضع  والعادات  تغيرات 
األوسط كله سترسم خارطته من جديد 
وسنشهد نظام حالمي جديد، ف األمر 
سوريا  وشرق  شمال  على  واقفا  ليس 

فقط.
بتغيير  تقصد  ماذا  الكريم،  استاذي  ـ 
والنظام  االوسط  الشرق  خريطة 

الجديد؟ العالمي 
جديدة،  تغيّرات  يشهد  بأسره  العالم 
الرئيس  قاله  مما  أوضح  هناك  وليس 
األميركي، جو بايدن خالل اجتماع مع 
نظاماً  الكبيرة: »إن  الشركات  رؤساء 
أيضاً  وقبله  يتشكل«،  جديداً  عالمياً 
الخارجية  للسياسة  األعلى  الممثل  قال 
لالتحاد األوروبي: »ما إن بلغني فجر 
ذلك اليوم المشؤوم أن القوات الروسية 
بدأت تقصف كييف، حتى أدركت أننا 
وأصبحنا  التاريخ،  من  صفحة  طوينا 
منا،  تقتضي  جديدة  مرحلة  عتبة  على 
جاهزين  نكون  أن  األوروبيين،  نحن 
أمامه  وضعتنا  الذي  التحدي  لهذا 
علينا  القوة،  تحكمه  عالم  في  روسيا، 
قدراتنا  لتطوير  مستعدين  نكون  أن 
الدفاعية والوسائل العسكرية الالزمة.

ـ وما عالقة هذا بالشرق األوسط؟ 

تؤثر على الجانب االقتصادي واألمن 
الشرق  على  ينعكس  وهذا  العالمي، 
كانوا  الذين  األميركيون  األوسط. 
األوسط  الشرق  مغادرة  عن  يتحدثون 
فيها،  الطاقة  على  االعتماد  وعدم 
اآلن  ويتجهون  البوصلة  بتغيير  بدأوا 
الرئيس  حتى  األوسط،  الشرق  باتجاه 
بصورة  يتحدث  كان  الذي  األميركي 
السعودية  العربية  المملكة  عن  سلبية 
والذي وصف  السعودي،  العهد  وولي 
اضطر  المنبوذة  بالدولة  السعودية 
مع  واالجتماع  السعودية  إلى  للذهاب 
ولي العهد السعودي ومحاولة الضغط 
حجم  من  السعودية  تزيد  أن  أجل  من 
التضخم  لتخفيف  النفط  الصادرات 
الذي تشهده أميركا والدول األوروبية، 
الكبيرة  القوى  تموضع  إعادة  وبالتالي 
من  الغربية  والدول  أميركا  وخاصة 
التأثير  ذات  تبقى  التي  والصين  جهة، 
من  الكثير  الشيء  تأخذ  والتي  الكبير 
من  األميركية  والتحركات  الموقف 

جهة أخرى.
الفاعلة  األطراف  كل  فأن  هذا  وعلى 
على  سواء  األوسط،  الشرق  في 
السياسي  أو  العسكري  الصعيد 
والصين  وروسيا  ألميركا،  بالنسبة 
تقوم  االقتصادي،  الصعيد  على 
الموقف  التخاذ  الزوايا  تدوير  بإعادة 
الشرق  منطقة  في  اتخاذه  يجب  الذي 
تؤثر  التحركات  هذه  وأن  األوسط، 

على الجميع بكل تأكيد.
أستاذ  وشيق  ممتع  معك  الحوار  ـ 
كلمات  بضعة  منك  أريد  ختاماً  دريد، 

ختامية فيما يتعلق بالشأن الداخلي؟
الفرات  إلى فصل غرب  تهدف  تركيا 
السورية  المناطق  لتبقى  شرقها  عن 
إبان  كانت  كما  بينها  فيما  مجزأة 
البائدة، فضالً  العثمانية  الدولة  احتالل 
اإلدارة  نموذج  تدمير  إلى  سعيها  عن 
األمة  مشروع  تنتهج  التي  الذاتية 
أبناء  نحن  علينا  ويجب  الديمقراطية، 
خلف  واحداً  صفاً  نقف  أن  المنطقة 
الديمقراطية  سوريا  قوات  قواتنا، 
مكتسبات  لحماية  الذاتية  إدارتنا  خلف 
سوريا  وحدة  على  والحفاظ  شهدائنا 
أرضاً وشعباً من الطامعين والمحتلين.

دريد إبراهيمي: ’’تركيا تريد فصل 

شرق الفرات عن غربه، وما فعلته 

الواليات املتحدة ال يليق بتاريخ 

التحالف القائم«

العمرين يستمران بالربوز.. السومة يكمل مسريته الرياضية حنو قطر، وخربني مرشح جلائزة األفضل يف اإلمارات

بدأ العد التنازيل للمونديال يشغل 

انطالقة الدوريات األوربية الكربى

رياضة
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تقرير/ خالد الحسين
بالصابون  »حلب  في  ارتبط  اسم  الزنابيلي 
وصناعته التي دامت ألكثر من ألف سنة على 

التوالي. 
بالدخول  زنابيلي«  صالح  »محمد  الجد  فّكر 
الى مهنة صناعة الصابون, من عام /1870/ 
واستمر حتى /1928/ وقد الحظ من خاللها 
)الركة(  باسم  بالصابون  العراقيين  اهتمام 
وأدركوا  »حلب«،  مدينة  في  وخصوصاً 

أهميته لكونه قد صنع من نباتات طبيعية.
العراق,  الى  اإلنكليزي  الصابون  نقل  توقف 
ألن العراقيين رغبوا بالصابون الحلبي عوضاً 
التي  المواد  لرداءة  اإلنكليزي  الصابون  عن 
تكونه, وهي عبارة عن عظام لحيوانات ميتة 
الناشئة  الروائح  بعض  ومواد معطرة إلخفاء 

من عملية المزج.
الصابون  مهنة  صالح«  »محمد  الجد  اختار 
العمل  وتابع  ولهفة،  رغبة  فيها  وجد  ألنه 
كان  التي  األدوات  بتلك  البديع«  الحاج »عبد 
ولكن  اليوم  نفسها  وهي  آنذاك  يستخدمها 

باختالف بعض األشياء، 
جديد  طريق  للمصبنة  شق  األربعينيات  منذ 
على يد الحاج )عبد البديع الزنابيلي( واستقر 

في مصبنته الحالية في باب النصر..

حلب »مصبنة مصباح  أولى مصابن  وايضا 
إلى  موجودة  اآلن  حتى  تزال  ال  زنابيلي« 

جانب جامع العثمانيه 
مراحل  يصف  زنابيلي  البديع  عبد  الحاج 
بقوله: »نضع سبعة  الصابون  عملية صناعة 
»الكعكة«  الخالط  قعر  في  الماء  من  براميل 
ال  حتى  دائري  تجويف  عن  عبارة  وهي 
النحاسي  بالتجويف  المسكوب  الزيت  يلتصق 
الخالط  تحت  النار  إشعال  على  حرصنا  مع 
مادة  من  غرام  كيلو   /700/ نضيف  وبعدها 
»الصودا« ممزوجة بأربعة براميل من الماء،
يدور  ال  حجر  عن  عبارة  الخالط  كان  قديماً 
أجل  الحديد من  تجويف من  قعره  وفي  طبعاً 
من  وعصاة  الخلطة،  تحت  من  النار  إشعال 
خاللها  من  يتم  لكي  مستوي  بشكل  الخشب 

خفق الخلطة )تحريكها(.
حينها  الخالط.  في  الماء  تسخين  عملية  وتبدأ 
الكوستيك  ومادة  الزيت  مادة  إضافة  يتم 
مع  ممزوجة  العملية  تلك  وتأتي  »الصودا« 
والذي  البرودة  من  شيئاً  يعطي  ألنه  الزيت 
الصودا  مادة  فوران  من  اإلقالل  في  يساهم 

حينما تسكب على نار ساخنة،
حتى  الخالط  دوران  مع  يتم  العمل  استمرار 
موقدة  نار  على  المضافة  العناصر  امتزاج 

درجة   /200/ إلى  حرارتها  درجة  تصل 
وبعدها  ساعة  نصف  حوالي  وتستمر  مئوية، 
يتم إيقاف حركة دوران الخالط ويسحب الماء 
المتواجد في أسفل الخالط بسبب عدم امتزاجه 

مع الزيت )الماء أثقل وزناً من الزيت(.
الزيت  خروج  لنا  يتبيّن  حتى  العمل  ويستمر 
من  المسكوب  الماء  بعد سحب  نوقف  فعندها 
الماء في  بقاء  الخلطة، مع حرصنا على  تلك 
تجويف قعر الخالط »الكعكة« وال يتم سحبه 
مستوى  من  أعلى  لكونه  الشفط  عملية  أثناء 

»الكعكة«.
مراحل  تسعة  الصابون  خلطة  إنتاج  مراحل 
أيام، في كل يوم نعيد تلك  مقسمة على ثالثة 
المراحل ثالثة مرات وحينها يتم تجهيز الخلطة 
برش الماء على وجه الخلطة مع الدوران لمدة 
كان  فإن  الخلطة  نتذوق  وبعدها  دقائق  4ـ5 
ماء  إليها  نضيف  الحرقة  من  نوع  له  طعمها 
ألن  حلواً،  طعمها  يصبح  حتى  الثانية  للمرة 
الحرقة تأتي من مادة الخلطة. ولمزج مكونات 
ساعة  لمدة  تدور  ندعها  الكوستيك  الصودا 

ونصف على األكثر،
في اليوم الرابع تكون الخلطة قد انتهت تماماً 
وتبدأ عملية الشفط من خالل خرطوم يوصلها 
إلى مكان النشر والتجفيف وتترك يوماً كامالً. 

في  يكون  الصابون(  )صناعة  العمل  وهذا 
فصل الشتاء طبعاً.

تسمى  آلة  على  نقف  الخلطة  تماسك  بعد 
»الجوزة« ليتم تقطيعها طولياً في بادئ األمر 
مربع  شكل  على  لنحصل  عرضياً  ثم  ومن 

قطعة الصابون,
اليوم  وفي  يدويا،  الشركة  ختم  دق  عملية  ثم 
قطع  وهي صف  »البيبار«  عملية  تتم  التالي 
الصابون فإذا كانت القاعدة تحتوي على عشر 
قطع فالصف الذي يبنى فوقه يحتوي على تسع 

قطع، ويترك على هذا الحال لمدة تسعة أشهر 
حتى تكتمل عملية التجفيف،

»أفضل الخلطات مكونة من /16/ برميل غار 
و/16/ برميل زيت. وأدناها مكون من برميل 

غار و/25/ برميل زيت«.
في  »حلب«  مدينة  شهرة  سبب  بأن  ويذكر 
المواد  لتوافر  يعود  الغار  صابون  صناعة 
عدة  توافر  على  ساعد  مما  إلنتاجها  األولية 
أنواع وأصناف من الصابون الغار الطبيعي .

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 

تذاع. ثم  العربية 

إذاعة حلب 

إذاعة  انطالق  من  قصير  وقت  بعد 
في  حلب  إذاعة  تأسيس  تم  دمشق، 
في  اليدوي  الهاتف  بمبنى  غرفتين 

اسكندرون. شارع 

من  األول  مساء  بثها  بداية  وكانت 
قال  عنما    ،1949 عام  األول  كانون 
أعزاءنا  »واآلن  دمشق  من  مذيع 
في  زمالئنا  إلى  بكم  ننتقل  المستمعين 

إذاعة حلب اإلضافية«. محطة 

وتاله مذيع من حلب ليقول »هنا محطة 
إذاعة حلب اإلضافية«.

بكري  اإلذاعة  في  الفني  وصّور 
»كنا  بقوله  البداية  أجواء  حيصو، 
أن  قبل  أعصابنا  على  نعيش  جميعاً 
إذ  حلب،  هنا  مرة  ألول  المذيع  يلفظ 
وكان  تسجيل،  أشرطة  هنالك  تكن  لم 
نعلم  وال  مباشرة،  الهواء  على  البث 
أم ال،  الراديو  هل سيطلع الصوت من 

الهاتفية  الخطوط  تخذلنا  أن  كنا خائفين 
بين حلب ودمشق«.  القديمة  المعدنية 

إلى  اإلذاعة  انتقلت   1950 عام  وفي 
في  البريد  مبنى  من  الثالث  الطابق 

ساحة سعد هللا الجابري.

اإلنتاج  بغزارة  حلب  إذاعة  تميزت 
وجود  لعدم  به  االحتفاظ  دون  الفني 
دخلت  وعندما  الالزمة،  التقنيات 
الصوتي عام 1955،  التسجيل  تقنيات 
استمر ضياع ذلك التراث من وصالت 
الحلبية،  والقدود  والموشحات  الغناء 
ألن عدد األشرطة كان محدوداً، وكان 
عليه  ويسجل  يمحى  الواحد  الشريط 

مستمر.  بشكل 

إلى  اإلذاعة  انتقلت   ،1964 عام  وفي 
األنصاري،  جبل  على  لها  أقيم  مبنى 
أنواع  بمختلف  مزروعة  حديقة  وسط 

والزهور. األشجار 

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

رزقهم.  على 

دخول  االعتبارات  هذه  وأخرت 
سورية.  إلى  الطباعة 

قرار  صدر   1727 عام  وفي 
امبراطوري باعتماد الطباعة بعد 

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 
في  والده  أسسها  التي  الدولة 
على  ذلك  في  واعتمد  مصر، 
منافسة  في  العربي  العنصر 
أمام  السبيل  فمّهد  األتراك، 

سوريا. في  الصحفية  النهضة 

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

سنة.  من 

بلفور ووعده تواجه   الصحف 

لوعد  السورية  الصحف  تصدت 
ال  من  خالله  أعطى  الذي  بلفور 

يستحقها،  ال  لمن  األرض  يملك 
فلسطين  إلى  بلفور  زيارة  ولدى 
في  الفيحاء  صحيفة  نشرت 
 14 الثالثاء  يوم  الصادر  عددها 
مطّوالً  مقاالً   ،1925 عام  نيسان 
ممن  اللورد  كان  »لو  فيه  جاء 
ينزوي  أن  آلثر  الخجل  يأخذه 
أن  على  األرض  من  سرب  في 
المشهد  ذلك  ليشهد  بنفسه  يأتي 
نحره  الذي  القطر  مشهد  المريع، 
على مذبح األطماع بال شفقة وال 

رحمة«.

في  جاء  لدمشق  زيارته  وحول 
الجماهير  »اجتمعت  المقال 
وسارت  للتظاهر,  الظهر  حوالي 
وال  قوة  تعيقها  ال  طريقها  في 
تنادي  وهي  بأس,  يرهبها 
وبحياة  ووعده  بلفور  بسقوط 

ورأت  العرب،  وبالد  فلسطين 
فاستعانت  عجزها  الحكومة 
المغاربة  من  الصباحيين  بجنود 
وبالسيارات المصفحة والدبابات، 
الدرك  رجال  أن  إلينا  نقل  وقد 
األعزل  الجمهور  على  اعتدوا 
السلمي,  تظاهره  في  سائر  وهو 
العمل  ذلك  الجمهور  فاغضب 
وأطلقت  التالحم,  كان  ثم  وإساءه 
في  السيوف  وأعملت  النيران 
ودامت  والنحور,  الصدور 
كاملة  ساعة  من  أكثر  المعركة 
كثيرين،  جرحى  عن  أسفرت 
أبناء  يسجل  أن  هللا  أراد  وهكذا 
في  مجيدة  جديدة  صفحة  دمشق 
يرقشونها  المقدس  جهادها  تاريخ 

الزكية«. الطاهرة  بدمائهم 

الثقافي القسم  إعداد: 

الرقة/ مطيعة الحبيب  
في  زنوبيا  نساء  تجمع  في  العضو  اعتبرت، 
عملية  لشن  التركية  المحاوالت  أن  الرقة، 
على  القضاء  تستهدف  سوريا  في  احتاللية 
اإلنجازات التي حققتها المرأة خالل السنوات 

األخيرة.
حققت المرأة في شمال وشرق سوريا انجازات 
الصعيد  على  المجاالت  جميع  في  عظيمة 
والخدمية،  التعليمية  المؤسسات  في  العمل 
القتالية  الخطوط  ذلك عملها على  إلى  إضافة 
التي أثبتت وبجدارة وقوفها إلى صف الرجل 
وتفوقها بعملها في جميع المجاالت، حيث كان 
لها الدور األساسي والكبير في خدمة مجتمعها 
والسعي إلى تطوره وخلق عدالة ومساوة بين 

المرأة والرجل.
ومن خالل اللقاء التي أجرته صحيفة السوري 
مع سوسن الخلف، إدارية تجمع نساء زنوبيا 
»نحن  قائلة  أفادت  حيث  الرقة،  مدينة  في 

لنا  يشهد  سوريا  وشرق  شمال  نساء  اليوم 
السنوات  خالل  المرأة  منه  عانت  ما  التاريخ 
الماضية من تضليل وتهميش دورها وعملها، 
على  تقضي  أن  كادت  التي  التنظيمات  جراء 
بها  نددت  التي  وثوراتها  المرأة  إنجازات 
وطالبت باألمان والسالم من أجل بناء مجتمع 

متقدم حضاري«.
أنجزت  الوقت  مرور  ومع  »اليوم  وأضافت 
أنجزته  ما  سوريا  وشرق  شمال  في  المرأة 
جانب  إلى  ووقوفها  بطولية،  مواقف  من 
ضمن  ومساندته  األعمال،  جميع  في  الرجل 
العمل واألسرة، حيث أصبحت هي من تحمل 
ولما  والبيت،  العمل  في  األكبر  المسؤولية 
من  سوريا  وشرق  شمال  في  المرأة  حققته 
إنجازات عظيمة اليوم دولة االحتالل التركي 
من  اإلنجازات  هذه  على  القضاء  إلى  تسعى 
خالل استهدفه عن طريق الطائرات المسيرة 

قياديات من وحدة حماية المرأة«.

وأوضحت »إنها تسعى إلى إخالء المنطقة من 
إلى ساحة حرب  مكان  كل  وتحويل  السكان، 
على  وجودها  تضمن  تركيا  احتاللها  وإدامة 
أساس معاداة الكرد وإبادتهم، لكنها في الوقت 
األساس  الشعوب ألنه في  تعادي جميع  نفسه 
بالمجازر  حافل  والتركي  العثماني  التاريخ 
التي ارتكبتها ضد الشعوب ناجمة عن عقلية 

الدولة القومية للدولة التركية«.
واستطردت »اليوم نحن كنساء تجمع زنوبيا 
خاصة وجميع النساء عامة لن ننسى ما قدمته 
أم  فهي  وتضحيات،  إنجازات  من  المرأة 
الشهيد الذي قدم حياته في سبيل أرضه، واليوم 
ما يقع على عاتقنا للحفاظ على هذه اإلنجازات 
هو علينا أن نتناول حقيقة الدولة التركية على 

الصعيدين التاريخي واليومي«.
واختتمت »يجب كشف حقيقتها ومدى طمعها 
بخيرات أراضينا ومحاربته المرأة في شمال 
إنجازاتها،  على  القضاء  هو  سوريا  وشرق 

الذاتية  االدارة  مشروع  على  الضوء  وتسليط 
شكل  في  البالد  وحدة  أساس  على  يقوم  الذي 
لحل  الوحيد  الحل  هو  ديمقراطي،  نظامي 
سير  على  العمل  ومتابعة  السورية،  األزمة 

األمان واالستقرار، والوقوف يد بيد ومواجهة 
عليه،  والحفاظ  بأراضينا  طامع  محتل  أي 
وبناء مجتمع حضاري هدفه العدل والمساواة 

بين جميع مكوناته«.  

13 تاريخالمرأة

حكاية مصبنة الزنابيلي.. )خطى األجداد سار عليها األبناء وأكملها األحفاد(
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شذرات من تاريخ اإلذاعة السورية

صفحات من تاريخ الصحافة السورية

جتمع نساء زنوبيا: ’’إجنازات نساء مشال وشرق سوريا جعلت تركيا تتحرك للقضاء عليها«

حماة/ جمانة خالد
الليرة  قيمة  وانهيار  الدخل  تراجع  أدى 
عدد  لجوء  إلى  األجنبية،  العمالت  أمام 
نحو حرف ومهن  السوريات  قليل من  غير 
عيشهن  لقمة  تأمين  عبرها  يحاولن  تقليدية 
التي  الصعبة  االقتصادية  الظروف  ظل  في 
يواجهوهها الشعب السوري، وفشل الحكومة 

السورية بوقف االنهيار االقتصادي البالد.
من  العديد  تعمل  الصيف  فصل  حلول  ومع 
البندورة  »رب  صنع  على  »الحمويات« 
)الطماطم(« الذي يباع كمنتج يدوي الصنع، 
ويعد أفضل جودة من الذي تنتجه المصانع، 

كما  أكبر,  بشكل  العائالت  تفضله  كما 
المنزلية  المونة  صناعة  على  األسر  تعمل 

والمربيات لكسب قوتهم.
العديد  داخل  أساسياً  البندورة«  ويعد »دبس 
وخصوصاً  السورية،  المأكوالت  من 
الفاصولياء  وصلصة  بأنواعها  المحاشي 
والبطاطا،  والمعكرونة  والبازالء  والباميا 

وغيرها.
في  المنازل  ربات  من  الكثير  تعمل  لذلك، 
حماة بصناعته، وباتت تلك النساء تعمل على 
صنع إعالنات لعملها سواًء بواسطة الواتسا 
أو الفيسبوك أو عن طريق عرض أعمالها ع 

النساء،  وتصنع  التجارية،  المحال  أصخاب 
المكدوس، والمربيات، ودبس الفليفلة ودبس 

البندورة.
بدأن في مصلحة تصنيع  أنهن  نساء  وتقول 
منذ  أخرى  منزلية  ومنتجات  البندورة  دبس 
كثر  زبائن  لديهن  وأصبح  عامين،  نحو 
الخصوص،  بهذا  بطلبيات  لهن  يرسلون 

ودفعهن للعمل الوضع االقتصادي الصعب، 
لهن  دخالً  العمل  هذا  يحقق  أن  ويمكن 

وألطفالهن. وإن كان في األمر مشقة.
وانقطاع  البندورة  أسعار  ارتفاع  أن  إال 
وغالء  طويلة  لساعات  المستمر  الكهرباء 
أسعار  من  رفع  الكهرباء،  مولدات  وقود 
عام  خالل  المئة  في   100 من  أكثر  الكلفة 

غرام  كيلو  سعر  وصل  حيث  فقط،  واحد 
ليرة سورية،  نحو 3200  بالجملة  البندورة 
إلى  حيث تصل سحارة عشرين كيلو غرام 

أكثر من 60 ألف ليرة.
وتحتاج العائلة السورية بشكل عام وفي حماة 
بشكل خاص، والمكونة من 4 أشخاص بين 
10 كيلو غرام إلى 15 كيلو غراما بالمتوسط 
البندورة سنوياً، ألنها تستخدم في  من دبس 
معظم األكالت السورية، ويصل كيلو غرام 
ليرة   1800 إلى  الصناعي  البندورة  دبس 
بين 22  يدوياً  المصنع  بينما يصل  سورية، 

ألف ليرة و25 ألف ليرة، بحسب الجودة.
وتساعد النساء في حماة أزواجهن بصناعة 
دبس البندورة حيث تعمل النساء على تأمين 
المهن،  هذه  طريق  عن  ثان  دخل  مصدر 
وفي ظل أزمات اقتصادية متعددة من ناحية 
إلى مستويات غير مسبوقة،  األسعار  غالء 
وانخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدوالر، 
في  إال  األساسية  السلع  من  العديد  وغياب 
األسواق السوداء بأسعار مضاعفة مثل وقود 

السيارات والطحين.

حمص/بسام الحمد

تواجه الممرضات العامالت في المشافي 
مشاكل خالل  عدة  من  بحمص  الخاصة 
وعدم  المالي  االستغالل  منها  عملهن، 
وكذلك  عليها،  المتفق  األجور  إعطائهن 
والتحرش  واالبتزاز  المتدنية  األجور 

والمعاملة السيئة من قبل المراجعين.

التحديات  عن  ممرضات  تحدثن 
والصعوبات التي تواجههن في عملهن، 
أهمها عدم االستقرار والخوف من توقف 
باالستقرار  الشعور  وغياب  فجأة  العمل 
حيث  المستقبل،  في  والتفكير  المادي 
تتعرض الطبيبات إلى استغالل من قبل 
بعض المشافي وإداراتها، وال يوجد عقود 

عمل رسمية تحفظ حقوقهن وأتعابهن.

مستعار  »اسم  وهو  روزا  وتعاني 
حمص  مشافي  بإحدى  تعمل  لممرضة 

االحترام  عدم  نظرة  حيال  الخاصة«، 
بعض  في  الممرضات  تواجهها  التي 

األحيان من قبل المرضى والمراجعين.

تواجهها  التي  االستغالل  أشكال  ومن 
أقل  أجوراً  يتقاضين  أنهن  الممرضات 
بكثير مما يتقاضاه الطبيب، كذلك تعاني 
وبين  بينهن  التمييز  من  أيًضا  الطبيبات 
األطباء العاملين في المشافي أو حتى في 

العيادات الخاصة.

التي  المبالغ  ضعف  الطبيبات  وتدفع 
إجراء  لقاء  والطبيبات  األطباء  يدفعها 
العمل الجراحي، إضافة ألفضلية األكباء 
لدخول غرف العمليات، وإعطاءه الغرف 

األفضل لمرضاه والتمييز في التعامل.

وتصف الكثير من الممرضات والطبيبات 
الجنسوية، كما  بالعنصرية  العمل  أجواء 
يقلن أن هناك همجية من قبل المراجعين 
من  اإلناث  واستغالل  المرضى،  وذوي 
في  الهمجية  لوتيرة  ورفعهم  العامالت 

كالمهم وتصرفاتهم.

وهذه التحديات والصعوبات التي تواجهها 
الطبيبات السوريات انعكست أيضا على 
صعوبة  من  يعانين  حيث  المراجعات، 
أكثر  أخذ موعد وربما يجبرن لالنتظار 
من أسبوع للحصول على موعد معاينة، 
بالمكان وهذا األمر  الدائم  للتغير  إضافة 
السيدات  من  الكثير  لدى  صعوبة  يشكل 
وربما تحرم من االستمرار لدى طبيبتها 
للمتابعة  بعضهن  توجه  لذلك  المفضلة، 

البسيطة لدى مراكز الرعاية.

معاملة  المراجعات  من  الكثير  وتفضل 
النسائية  أمراض  في  وخاصة  الطبيبات 
والتوليد، ويقومون بمتابعة حاالت الحمل 
عن  المبكر  الكشف  فحوصات  وإجراء 
سرطان الرحم والثدي، إضافة إلى تقديم 
إرشادات توعوية حول الصحة الجنسية 

واالنجابية.

ملساعدة أزواجهن.. محويات 

يعملن بصناعة املونة

معاناة املمرضات مبشايف محص اخلاصة
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إعداد/ الباحث محمد عزو
في  وفوضى  أزمة  »الرقة«  مدينة  تشهد 
شوارع  أغلب  في  مثيل  لها  ليس  السير 
المدينة وضواحيها، وهي أزمة شبه دائمة، 
نل  شارع  التالية:  الشوارع  في  السيما 
المنصور،  القوتلي، شارع  أبيص، شارع 
شارع  الوادي،  شارع  شارع/23/شباط، 

القطار وشوارع أخرى فرعية. 
من  الذكر  آنفة  الشوارع  هذه  وتعاني 
مشاكل كثيرة، وأهم هذه المشاكل في هذه 
األخرى،  الشوارع  من  الشوارع وغيرها 
المغيبة،  السير  وقوانين  العشوائية  القيادة 
السيارات  منبهات  أصوات  تتعالى  حيث 
مما  المتنوعة  النغمات  ذات  )الكلكسات( 
الصخب  ودرجات  سمعي،  تشويه  يسبب 
سائقها،  أو  السيارة  صاحب  كيف  على 
هي  الشوارع  هذه  في  السيارات  وقيادة 
نتيجة للمزاج وعدم االلتزام بقوانين السير 
السائقين،  من  المزاجيين  هؤالء  قبل  من 
وعدم الوقوف باألماكن المخصصة، حتى 
أصبحت المعاناة اليومية للسائقين والمارة 
في هذه الشوارع الرقاوية، لسان حال الكل 

يعبرون  ممن  أو  سياراتهم  يقودون  ممن 
تلك الشوارع مشياً.

شوارع  في  المشاكل  هذه  لمثل  والسبب 
السير،  بقوانين  التقيد  غياب  “الرقة” 
المرور  وإشارات  بلوحات  التقيد  وغياب 
كل  رغم  الفوضى،  من  حالة  وهيمنة 
قليلي  المرور،  رجال  يبذلها  التي  الجهود 
السير، وهنا البد  تنظيم  العدد والعدة، في 
في  المرور  رجال  أن  إلى  اإلشارة  من 
ما  )إال  دفاتر مخالفة  يحملون  “الرقة” ال 
بقانون  يتقيد  الذي ال  السائق  رحب ربي( 

السير.
كبيرة  مشكلة  هذه  المطاف  نهاية  وفي 
وردع  لها  التصدي  من  بد  وال  وقائمة، 
المخالفين.. واألمر ال يتوقف عند مثل هذه 
المخالفات والتجاوزات من قبل السائقين، 
بل أن مظاهر الفوضى تزداد أكثر فأكثر، 
في  يسيرون  السائقين  بعض  أن  نجد  إذ 
كما  مساًء  المعاكس  االتجاه  في  مركباتهم 
يحدث في شارع »تل أبيض« ، في سبيل 
اختصار  في  الخاصة  مصالحه  إرواء 
المسافة، وكثير منهم نجده يصعد بسيارته 

المقابلة،  للناحية  لالنتقال  الرصيف  على 
الممنوعة،  األماكن  في  الوقوف  وكذلك 
استعمال  المنعطفات دون  يلفون  والبعض 
اإلشارات، كما وأننا نشاهد حاالت تجاوز 
وصاحب  برعونة،  الحمراء  اإلشارات 
تكسي األجرة يقف لحمل الراكب في وسط 
عرض  السير  بقوانين  ضاربا  الشارع 

الحائط. 
ومن يريد الوقوف على حقيقة االمر يقف 
عند دوار ساعة المدينة فهو سيرى العجب 
السائقين  ومن  السير  شرطة  قِبل  من 
في  السير  قيادة  فن  تعلم  مدرسة  خريجي 

طوال العبا والكنطري.
المؤسفة  والممارسات  الحاالت  هذه  كل 
وانتشار  الوعي  غياب  إلى  أسبابها  ترجع 
األمية في صفوف أغلب سائقي السيارات، 
هو  الممارسات  هذه  مثل  في  سبب  وأهم 
عدم تطبيق القانون وغيابه بشكل واسع في 

شوارع وأسواق “الرقة”. 
“الرقة  أسواق  في  الفوضى  أشكال  ومن 
أصحاب  قبل  من  األسواق  “فوضى 
التجارية  المحالت  وأصحاب  البسطات 

الصغيرة منها والكبيرة، والباعة المتجولين 
بطريقة عشوائية  أنفسهم  جميعهم فرضوا 
“الرقة”،  مدينة  وشوارع  أرصفة  على 
البلدية  أمام  جدلية  الحالة  هذه  فأصبحت 
والجهات الرسمية ذات الصلة بالموضوع، 

وكذلك المارة والحركة المرورية.
عشرات  وجود  هو  المشاة  يعيق  ما  إن 
المحال  أصحاب  قبل  من  التجاوزات 
المزدوجة  البسطات  وأصحاب  التجارية 
اثنان وثالثة، إلى جانب بسطات الخضار 

التي تفترش الرصيف حتى تجاوزت على 
الشارع العام، ودفعت بالناس إلى استخدام 
وسط الشارع وجعلت التجول في المدينة 
أمراً غاية في الصعوبة والمخاطر، بسبب 
اآلمن،  السير  من  المواطن  حق  حرمان 
لذا نأمل ويأمل كل مواطن رقاوي ونناشد 
تنفيذ  بالموضوع،  الصلة  ذات  السلطة 
موجعة  مخالفات  بتوجيه  القانون  تطبيق 
وأصحاب  باعة  من  المخالفين  لجميع 

محالت وسائقي السيارات.

تقرير/لطفي توفيق

مرحلة  العراق  في  السياسية  األزمة  دخلت 
في  الصدري  التيار  أنصار  باعتصام  جديدة 
قبول  أو  برفض  تعد مرتبطة  ولم  البرلمان، 
الوزراء،  لرئاسة  التنسيقي  اإلطار  مرشح 
البالد  منه  تعاني  الذي  السياسي  بالجمود  أو 
اختيار  في  السياسية  القوى  إخفاق  بسبب 
الوزراء  لمجلس  ورئيس  للجمهورية  رئيس 

فقط. 
طرفين  بين  صراع  إلى  تطورت  ولكنها 
داخل المكون الشيعي في البالد، أحدهما يريد 
االستمرار بنهج المحاصصة، وآخر يحاول 
الشارع  واقع جديد من خالل ضغط  فرض 

وحشد األغلبية.
حيث جاء اقتحام الصدريين للمجلس النيابي 
المالكي«  »تسجيالت  تسريب  من  أياٍم  بعد 
للمواجهة  استعداده  عن  فيها  كشف  التي 
وزعيمه  الصدري  التيّار  إلخراج  المسلحة 

من المعادلة السياسية.
المالكي  نوري  قاد  للوزراء  رئاسته  وأثناء 
معارك شرسة ضد التيار الصدري وجناحه 
خاللها  سقط  المهدي«  »جيش  العسكري 
الشرخ  وعّمقت  وجرحى،  قتلى  بين  المئات 
بين الطرفين، والصراع على زعامة البيت 

الشيعي في العراق. 
المالكي ألي  الصدر رئاسة  وبدوره يرفض 
أن  إلى  يشير  بما  جديدة،  عراقية  حكومة 
منذ  الطرفين  بين  العالقة  الحسابات  تصفية 

تلك الفترة وما بعدها، قد بدأت اآلن.
دعوات خارجية للحوار

دعمها  بغداد  في  األميركية  السفارة  أكدت 

»للدعوات األخيرة التي تحث جميع األطراف 
على المشاركة في حوار وطني بناء يمكن أن 

يؤدي إلى تهدئة التوترات الحالية«. 
على  األطراف  لجميع  تشجيعها  وجددت 
في  القانون  وسيادة  بالالعنف  االلتزام 

ممارسة حقوقهم الدستورية.
في  األخيرة  التطورات  أن  إيران  واعتبرت 

العراق، »شأن داخلي« يجب حلّه بالحوار.
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  وشدد 
اإليرانية على أن إيران »تحترم خيار الشعب 
العراقي وتؤكد أن الحوار هو الطريقة األمثل 

لحل الخالفات الداخلية في العراق«. 
وبدوره أكد األمين العام لألمم المتحدة على 
والتجمع  التعبير  حرية  احترام  ضرورة 
األمم  أن  إلى  وأشار  العراق،  في  السلمي 
تكون  أن  إلى  باستمرار  دعت  المتحدة 
المظاهرات في العراق سلمية، وحثت على 
العراق  حكومة  مع  األمنية  الجهات  تعاون 
لضمان سلمية المظاهرات وحماية مؤسسات 
مع  والتعامل  الدبلوماسية،  والبعثات  الدولة 
أي انتهاكات أمنية بطريقة فعالة ومناسبة مع 

ضمان االحترام الكامل لحقوق اإلنسان.
وأخرى داخلية

مجلس  ورئيس  الجمهورية  رئيس  دعا 
القوى  العراق  القضاء في  الوزراء ومجلس 
مصطفى  وطالب  الحوار،  إلى  السياسية 
الكاظمي بتشكيل لجنة تضّم ممثلين عن كل 
ما  لحل  طريق  خارطة  لوضع  األطراف 

تشهده البالد من أزمات.
واعتبر رئيس هيئة الحشد الشعبي المنخرطة 
في اإلطار التنسيقي أن حل البرلمان وإجراء 
انتخابات مبكرة سيكونان حالً في حال اتفاق 

جميع الكتل واألطراف السياسية األخرى.
بدعوات  النصر  ائتالف  رئيس  ب  ورحَّ
الحوار، وقال في تغريدة »لقد دعوت للحوار 
والتفاهم مراراً، واليوم أجدد الدعوة وأبارك 
نتائجها،  كانت  أياً  للحل  تفاهمات  وأدعم أي 
ما دامت تحفظ أمن واستقرار العراق وشعبه 

ورفاهية مواطنيه«.
للتيار  الفتح، دعوته  تحالف  كما جدد رئيس 
النفس  بضبط  التنسيقي  واإلطار  الصدري 

وتقديم مصلحة البالد. 
البالد  مصلحة  »تقديم  إلى  الطرفين  ودعا 
والبناء،  الجاد  الحوار  خالل  من  والعباد 
فيما  االختالفات  لنقاط  حلول  إلى  للتوصل 

بينهما«. 
لحل  كردستان  إقليم  رئيس  دعا  أن  وسبق 
عبر  البالد  تعيشها  التي  السياسية  األزمة 

حوار مفتوح يجمع األطراف المتخاصمة.
الصدر يرفض الحوار

التي  الدعوات  الزعيم مقتدى الصدر  رفض 
من  ترجى  فائدة  »ال  وقال  بالحوار  طالبت 
الشعب كلمته  قال  أن  بعد  الحوار خصوصاً 

الحرة العفوية«.
للوجوه  يكون  لن  أنه  على  الصدر  وأكد 
بعد اآلن  انتماؤها، وجود  القديمة مهما كان 
سلمية،  ثورية  ديمقراطية  عملية  خالل  من 
ثم عملية ديمقراطية انتخابية مبكرة بعد حل 

البرلمان الحالي.
وخاطب العراقيين عبر كلمة تلفزيونية بقوله 
فأنا  والتغيير  اإلصالح  تريدون  كنتم  »إن 
بانتظاركم، وإن رضيتهم بالواقع مهما كانت 

صفاته فهذا راجع إليكم«. 
على  صراع  حالة  في  ليس  أنه  وأعلن 

السلطة، وأنه لم يقرر »حتى اآلن المشاركة 
في االنتخابات المقبلة«.

وكان الصدر قد رفع من مستوى الضغط على 
خصومه من خالل اعتصام أنصاره في مبنى 
البرلمان، ومن خالل صالة الجمعة الحاشدة 
من  المتظاهرين  آالف  توافد عشرات  حيث 
مناصريه إلى ساحة االحتفاالت في المنطقة 
الخضراء للمشاركة في صالة الظهر وسط 
المصلّون  ورفع  الحرارة،  شديدة  أجواء 
ورددوا  الصدر،  وصور  العراقية  األعالم 
هتافات مؤيدة له، وأكد خطيب الصالة على 
اإلصالحي  المشروع  استمرار  ضرورة 

للتيار الصدري.

المنبثق  الوطني«  »البيت  حزب  أن  يذكر 
عن مظاهرات تشرين، رفض المشاركة في 

التظاهرات، 
وحّمل الكتل السياسية المتصارعة مسؤولية 
ما جرى ويجري، وأشار إلى مطالبه السابقة 
بأن تكون إدارة الدولة االنتقالية بيد المستقلين 
كتابة  وضرورة  العراقي،  للشعب  الممثلين 
عقد اجتماعي جديد يصوت عليه المواطنون 
انتخابات  إلى  والذهاب  عام،  استفتاء  في 
بشروط أهمها حرمان األحزاب المسلحة من 

االشتراك فيها. 
بأن  اعتقاده  عن  الحزب  عام  أمين  وأعرب 
نفسه ووصل  يأكل  »بدأ  المحاصصة  لنظام 

لنهايته«.

تقرير/محمد الصالح

الصين  بين  األحداث  وتيرة  تصاعدت 
مجلس  رئيسة  زيارة  خلفية  على  وتايوان 
يثير  مما  تايبيه،  إلى  األميركي،  النواب 
مسلح  وقوع صدام  احتمال  من  المخاوف 
حول  تساؤالت  ويطرح  الجارتين،  بين 

المدى الذي يمكن أن يصل إليه التصعيد.
السفير  الصينية  الحكومة  واستدعت 
احتجاجات  عن  للتعبير  لديها  األميركي 

حازمة على الزيارة.
»معاقبة  بـ  خارجيتها  وزير  وتوعد 

المسيئين لبكين«. 
»بأعمال  الصينية  الدفاع  وزارة  وقامت 
سلسلة  عبر  األهداف«،  محددة  عسكرية 
الجزيرة،  حول  العسكرية  المناورات  من 
بعيدة  الحية  الذخيرة  إطالق  ذلك  في  بما 
يفصل  الذي  تايوان  مضيق  في  المدى 

الجزيرة عن البر الرئيسي للصين.
الدفاع  وزارة  وصفت  جانبها  ومن 
الصينية  العسكرية  التدريبات  التايوانية، 
أنها  وأكدت  الجزيرة،  لسيادة  باالنتهاك 
أي  وستواجه  أمنها  عن  بحزم  ستدافع 
تحرك ينتهك سيادتها، وسترفع من مستوى 
اليقظة والتأهب للحرب، ولكنها لن تسعى 

إليها.
وقال المتحدث باسمها »إن بعض قطاعات 
المياه  مع  تتداخل  الصينية  المناورات 
التحركات  ووصف  لتايوان«،  اإلقليمية 
الصينية »بعمل غير عقالني يهدف لتحدي 

النظام الدولي«.
ردود فعل دولية

األميركي  القومي  األمن  مستشار  وصف 
المناورات العسكرية الصينية بأنها »غير 

مسؤولة«، 
الصيني  السفير  األبيض  البيت  واستدعى 
في أميركا إلبالغه باحتجاج واشنطن على 
ممارسات الصين العسكرية التي تعتبرها 

تهديداً لالستقرار في منطقة مضيق تايوان. 
من  قلقها  عن  اليابانية  الحكومة  وعبرت 
إطالق  شملت  التي  العسكرية  النشاطات 
بعضها  أن  إلى  وأشارت  حية،  ذخيرة 
الحصرية  االقتصادية  المنطقة  في  يجري 

اليابانية.
االتحاد  الخارجية في  السياسة  وندد ممثل 
األوروبي بالمناورات حول تايوان، وقال 
جوزيب بوريل »ال يوجد مبرر الستخدام 
الزيارة ذريعة لنشاط عسكري عدائي في 

مضيق تايوان. 
دول  رابطة  خارجية  وزراء  حذر  كما 
جنوب شرق آسيا من أن الوضع قد يؤدي 

ومواجهات خطيرة  خاطئة،  حسابات  إلى 
تتسبب  وقد  المنطقة،  استقرار  تزعزع 
الكبرى،  القوى  بين  مفتوحة  بنزاعات 

وعواقب ال يمكن التنبؤ بنتائجها.
الروسية  الخارجية  في حين دعت وزارة 

عن  التخلي  إلى  المتحدة  الواليات 
األمن  استقرار  تقوض  التي  الممارسات 
اإلقليمي والدولي، وطالبتها بإدراك الواقع 
فيه  يوجد  ال  الذي  الجديد  الجيوسياسي 

مكان للهيمنة األميركية.
تايوان رحبت

رحبت تايوان بزيارة بيلوسي، واعتبرتها 
قبل  من  راسخاً  دعماً  خارجيتها  وزارة 

واشنطن.
وقالت الوزارة في بيان: »نعتقد أن زيارة 
العالقات  ستعزز  النواب  مجلس  رئيسة 
والواليات  تايوان  بين  والودية  الوثيقة 
المتحدة، وتعمق أكثر التعاون الدولي بين 

الجانبين في كافة المجاالت«.
وبدورها شكرت رئيسة تايوان تساي إنغ 
وين، نانسي بيلوسي على عملها الملموس 
الحرجة«،  اللحظة  هذه  في  تايبيه  »لدعم 
وقالت إن الجزيرة لن تتراجع في مواجهة 

التهديدات العسكرية الصينية المتزايدة.
وأكدت أن تايوان شريك موثوق للواليات 
لتعزيز  معها  العمل  »وستواصل  المتحدة 
والتنمية  األمن  مجاالت  في  التعاون 

االقتصادية وسالسل التوريد«.
ممثلين  بيلوسي مع  التقت  الزيارة  وخالل 
وتعهدت  التايواني،  النواب  مجلس  من 
مؤتمر  في  وقالت  تايوان،  مع  بالتضامن 
توضح  للجزيرة  زيارتها  إن  صحافي 
»بشكل ال لبس فيه أن الواليات المتحدة لن 

تتخلى عن تايوان«.
وبكين تندد وتتوعد

وزارة  وقالت  بالزيارة  الصين  نددت 
»الواليات  إن  لها  بيان  في  خارجيتها 
المتحدة تعمل على تشويه وإخفاء وتفريغ 

مبدأ »صين واحدة«.

اللعب  مثل  الخطوات،  »هذه  أن  وأكدت 
بالنار، بالغة الخطورة، ومن يلعبون بالنار 

سيهلكون بها«.
عسكرية  عمليات  بشن  بكين  وتوعدت 
وسط  الزيارة  على  رداً  الهدف،  محددة 

تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين.
الدفاع  وزارة  باسم  المتحدث  وحذر 
الصينية من أن الجيش سيرد على الزيارة 
السيادة  عن  »بحزم  ويدافع  االستفزازية، 
الوطنية ووحدة األراضي، إلحباط التدخل 
تايوان  استقالل  ومحاوالت  الخارجي 

االنفصالية«.
مجلس  رئيسة  زيارة  أن  الصين  وترى 
النواب األميركي تحمل اعترافاً ضمنياً من 
تعتبرها  التي  تايوان  باستقاللية  واشنطن 

الصين جزءاً أساسياً من أراضيها.
على  عقوبات  ستفرض  أنها  وأعلنت 
»تدخلت  ألنها  وعائلتها  بيلوسي  نانسي 
بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين 
الصين  سيادة  خطير  بشكل  وقوضت 
زيارتها  خالل  من  أراضيها«  وسالمة 

لتايوان. 
ويستبعد المراقبون احتمال أن تشّن الصين 
المثيرة  الزيارة  بسبب  تايوان  على  حرباً 
خيارات  عدة  بكين  تمتلك  حيث  للجدل، 
لمعاقبة تايوان بدالً من شن حرب مباشرة 

عليها. 
تايوان  الصين  تحاصر  أن  ويتوقعون 
عقوبات  بفرض  بدأت  حيث  اقتصادياً، 
استيراد  وعلقت  تايبيه،  على  اقتصادية 
منها،  واألسماك  الفاكهة  أنواع  بعض 

وتصدير الرمال الطبيعية إليها.
وال يرون أنها ستذهب إلى ما هو أبعد من 

ذلك.

فوضى عارمة تشهدها شوارع وأسواق الرقة.. هل هي ثقافة جديدة؟!
5 أقليمي ودولي ثقافة وأدب12

ها ضبابية
ّ
..واحتماالت حل

ً
األزمة السياسية يف العراق تزداد تعقيدا

األزمة بني الصني وتايوان مرشحة للتفاقم..واملواجهة العسكرية حمتملة

في  كثافة  السوري  الساحل  يشهد 
أكثر  وُوثّق  والحصون،  القالع  عدد 
محافظة  في  وحصناً  قلعةً   20 من 
معظم  كان  وإذا  وحدها،  طرطوس 
قد  الشام  بالد  في  والحصون  القالع 
أيام  أو  البيزنطيين  الروم  أيام  شيد 
»المرقب«  قلعة  فإن  الصليبيين، 
إسالمية،  عربية  نشأتها  منذ  كانت 
أول من  أن  إذ ذكرت مراجع عربية 
الجبلية،  العربية  القبائل  شيخ  بناها 

الدين بن سنان، عام 1062. رشيد 

إنساني  تراث  على  تحتوي  وهي 
على  تسجيلها  في  أسهم  عظيم 
وقد  لليونسكو،  التوجيهية  الالئحة 
مشروع  قائمة  على  أيضاً  أُدرجت 
دول  التحاد  التابع  الـ«يورميد« 
البرتغال،  اليونان،  »إسبانيا، 
توثيق  بهدف  مصر«،  الجزائر، 
التراث الدولي لدول البحر المتوسط.

الموقع

مدينتين  أهم  »المرقب«  قلعة  تتوسط 
الالذقية  وهما  سوريا،  في  بحريتين 
منطلقاً  كنت  فسواء  وطرطوس، 
كنت  أو  الجنوب  باتجاه  الالذقية  من 
الشمال،  إلى  طرطوس  من  متوجهاً 
المرقب  قلعة  تطالعك  أن  من  بدّ  ال 
 362 ارتفاع  على  المتربع  ببنيانها 
البحر  البحر مجاورة  متراً عن سطح 
عن  تبعد  ال  حيث  المتوسط،  األبيض 
كيلومترات   5 من  أكثر  الشاطئ 
تزيدها  خاّلبة،  بانورامية  بمناظر 
جزيرة  أضواء  الليل  في  جماالً 
قبرص، ومشرفة على كل ما حولها، 
من  تسميتها  سبب  كان  ربما  وهذا 
كما  بـ«المرقب«،  العرب  قبل 
»ماركابوس«،  اليونانيون  سماها 
والالتين  »مارغانت«،  والبيزنطيون 

»مارغات«.

القلعة مدخل 

معبدة  القلعة طريق ضيقة  إلى  تقودنا 
يوصل  االنحدار  قليل  بدرج  تنتهي 
باب  إلى  ومنه  عريض،  جسر  إلى 
بدوره  يقودنا  الذي  الرئيس  القلعة 
الشكل  ذات  الرئيسة  باحتها  إلى 
الجنوب  من  ويحدها  تقريباً،  المثلثي 
من  كبير  عدد  من  المؤلف  الحصن 
التي زينت واجهتها بزخارف  األبنية 
على  إحداها  نقشت  وكتابات  عربية 
تخليداً  البرج  أعلى  قطعة رخامية في 
لإلسالم  النهائي  االنتصار  لذكرى 
من  نصر  الرحيم  الرحمن  هللا  »بسم 
قد  المؤمنين،  وبشر  قريب  وفتح  هللا 
المرحوم  ابن  آغا  المكان  هذا  أنشأ 
يوسف  والمعلم  عدرة  آغا  محمد 
ربيع  في  حرر  المعماري،  عبيد  بن 

للهجرة«. األول عام 1131 

المعماري تكوينها 

الذي  للطراز  المرقب  قلعة  تنتمي 
للعمارة  اإلسبتارية  فرسان  اتبعه 
والحصون  للقالع  العسكرية 
قالع  من  يتألف  وهو  الصليبية، 

شديدة  مرتفعات  على  مشيدة 
محصن  مزدوج  سور  ولها  االنحدار 
يشبه  الطراز  وهذا  مستديرة،  بأبراج 
حصون السين واللور في أوروبا في 

والـ12. الـ11  القرنين 

البازلت  أحجار  بنائها  في  استخدمت 
استخدمت  كما  القاسية،  السوداء 
على  البيضاء  الكلسية  الحجارة 
وتتألف  والمداخل،  الفتحات  بعض 
تقع  داخلية  قلعة  قسمين:  من  القلعة 
مسورة  وهي  الجنوبية،  الذروة  في 
ويتوسطها  األسوار،  من  بطبقتين 
من  يتصل  الشكل  مستدير  برج 
مقنطرة،  قاعات  ذات  بأبنية  جانبيه 
تحتوي  حجماً  أكبر  خارجية  وقلعة 
الرئيس  والبرج  السكنية  األبنية  على 
سور  أيضاً  بها  ويحيط  والكنيسة، 

بـ14  داخلياً  مرتبط  مزدوج  خارجي 
البرج  أكبرها  ومربعاً،  دائرياً  برجاً 
الجنوبي الذي يحمي الناحية الجنوبية 
التي تعتبر األضعف طبيعياً، ويفصل 

مائية. قناة  القلعتين  بين 

المعمارية اآلثار 

تحتوي القلعة على العديد من المنشآت 
مثل  والمدنية،  العسكرية  والمباني 
والعديد  الملكية  والقلعة  الفرسان  قلعة 
واألسوار  والممرات  المرافق  من 
الذي  األمل  برج  أهمها:  واألبراج، 
بمرامي  مزودين  طابقين  من  يتألف 
البرج  خلف  ويقع  والنبال،  السهام 
بضخامته  ويمتاز  للقلعة  األمامي 
يمكن  والتي  تحصيناته  وشدة 
شيدت  التي  القالع  بأبراج  مقارنتها 

العصر. بنفس  أوروبا  في 

وبرج الصبي، وهو تحصين خارجي 
البحر  القلعة، يقع بجوار  منفصل عن 
القلعة،  دفاعات  مهما من  ويعد جزءاً 
لحماية  الثالثة  بطوابقه  صمم  فقد 
ولمراقبة  للقلعة،  الصغير  المرفأ 
والشمالية  الغربية  جهاتها  من  القلعة 

والجنوبية.

لكنيسة ا

القلعة،  عن  الديني  الطابع  يغيب  ال 
كنيسة  الرئيسة  الساحة  جنوبي  فنجد 
األكثر  يُعد  الشكل  مستطيل  ببناء 
ويشابه  المحيطة،  األبنية  بين  ارتفاعاً 
جنوب  في  القائمة  الكنائس  مخططها 
فرنسا في القرن الـ11 الميالدي، لها 
وغربي،  شمالي  متشابهان  مدخالن 
يبَق  لم  رخامية  أعمدة  بابها  تزين 
يرتكز  الكورنثية،  تيجانها  منها سوى 
عدة  قولبات  من  مؤلف  قوس  عليها 
ساكٌف  الباب  يعلو  كما  متالصقة، 
عليه  ُركبت  علوي«،  »جائز  مستقيم 

المزخرفة. القنطرة 

ردهتين  من  الكنيسة  بهو  ويتألف 
صحن  رواقي  بين  يفصل  مرتفعتين، 
على  بدوره  يرتكز  قوس  الكنيسة 
يتموضع  بينما  متوجين،  عمودين 
وعلى  الشرقية،  الجهة  في  هيكلها 
والجنوب  الشمال  جهة  من  جانبيه 
على  تحتويان  صغيرتان  غرفتان 
لوحات جدارية ذات قيمة فنية عالية.

الفريسكو«  « الجدارية  اللوحات 

من  العديد  على  الكنيسة  تحتوي 
في  أنجزت  التي  الجدارية  اللوحات 

في  فنجد  الميالدي،  الـ12  القرن 
للهيكل  المجاورة  الشرقية  الغرفة 
أرضية  فوق  رسمت  جدارية  صورة 
القدس  الروح  نزول  تمثل  حمراء 
من  وهي  المسيح،  السيد  تالمذة  على 
المسيحية  للصور  النموذجي  الطراز 
»الُحلية  باسم  المعروفة  البيزنطية 

المعمارية«.

تظهر  الكنيسة  جدران  أحد  وعلى 
اللوحات  من  تعد  جدارية  لوحة 
العصور  فترة  من  المحفوظة 
شريط  عن  عبارة  وهي  الوسطى، 
ثالثة  وارتفاع  أمتار  ستة  بطول 
األول  مشهدين،  على  تحتوي  أمتار، 
جهنم،  ويمثل  الجنوبي  الجدار  على 
ويمثل  الشمالي  الجدر  على  والثاني 
عند  الشرقية  الجهة  في  أما  الجنة، 
مقتل  تمثل  لوحة  فاكتشفت  الهيكل 

يوحنا. القديس 

والتنقيب الترميم  أعمال 

القلعة عبر تاريخها الطويل  تعرضت 
والحروب  الزالزل  من  للعديد 
الذي  األمر  المتكررة،  والهجمات 
وبالتالي  منها،  أجزاء  هدم  إلى  أدى 
متالحقة  ترميم  أعمال  استلزمت 
مرات  القلعة  فُرممت  الزمن،  عبر 
الناتجة  األضرار  وأُصلحت  عدة 
المعارك  سببته  الذي  التدمير  عن 
التي  أبراجها  من  كبيرة  بأجزاء 
جديدة  أبراج  إليها  وأضيف  دعمت 
وتحصينات لتالفي نقاط الضعف التي 
واألعمال  الهجمات  خالل  ظهرت 
عام  ملكيتها  نقل  وبعد  العسكرية، 
لآلثار  العامة  المديرية  إلى   1959
بدءاً  عدة  مشاريع  نُفذت  والمتاحف 
اإلنشائية  المشاكل  معالجة  من 
المتضررة  المناطق  بعض  وترميم 
إلى  باإلضافة  الجدران،  وتكحيل 
تأثير  من  للحد  المباني  أسطح  عزل 
وآخر  عليها،  الجوية  العوامل 
الفتحات  إغالق  تضمن  األعمال 
المسارات  وتأمين  للقلعة  الخارجية 
بناء  وإعادة  الزوار  لحركة  اآلمنة 
وإزالة  وتأهيلها  الحجرية  األدراج 

. والنباتات  العشب 

رغم النزاعات واحلروب.. حتافظ قلعة املرقب على أصالتها
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تقرير/ بسام الحمد

مناطق  في  اإلعالمي  العمل  يواجه 
من  كثيرا  السورية  الحكومة  سيطرة 
وزارة  تواصل  إذ  والمشاكل،  المعوقات 
اإلعالم ونقابة الصحفيين، التضييق على 
لممارسات  الناقدين  اإلعالميين  النشطاء 
الحكومة، والمماطلة في منحهم البطاقات 
نقابة الصحفيين  الصحفية، حيث تفرص 
في الحكومة السورية شروًطا قاسية لمنح 
البطاقات الصحفية لإلعالميين منها أن ال 
أقل  المهنة  يمارس  ال  لمن  البطاقة  تمنح 

من سنة.

اإلجراءات  هذه  أن  صحافيين  ويعتبر 
تهدف  الصحفية  البطاقات  بمنح  القاسية 
العمل اإلعالمي في مناطق  لتقييد حرية 
سيطرة الحكومة، وتهميش فئة معينة من 
توجهاتهم  بسبب  اإلعالميين،  النشطاء 
ويستذكر  آخرين  حساب  على  وآرائهم، 
وقاف  كنان  الصحفي  اعتقال  صحافيين 
الصحفي  ويعتبر  الوحدة  بجريدة  العامل 
لممارسات  الناقدين  اإلعالميين  من 

كشفه  نتيجة  واعتقل  السورية،  الحكومة 
لملفات فساد فيما أطلق سراحه الحقًا.

مشددة  رقابة  األمنية  األجهزة  وتفرض 
المواد  حيث  من  الصحافيين  على 
وسائل  على  صفحاتهم  وحتى  المنشورة 
التنبيهات  وإرسال  االجتماعي  التواصل 
عبر  أو  متحاوًزا  تراه  لمن  المتكررة 
عن رأيه، وقد يدفع الصحفي ثمن رأيه؛ 

حريته.

عدم  طلب  حمص  من  إعالمي  ناشط 
كشف اسمه قال »تفرض النقابة شروطا 
اإلعالمي.  العمل  على  الصعوبة  شديدة 
إال  الصحفية  البطاقة  تمنح  ال  فهي 
سنة  من  أكثر  لمدة  المهنة  مارسوا  لمن 
كبير  عدد  ويوجد  تقدير،  أقل  على 
العمل  بدأوا  اإلعالميين  الناشطين  من 
مؤخرا، والظروف في المحافظة تمنعهم 

من مراكمة الخبرة الصحفية«. 

وتتدخل الجهات األمنية بعمل الصحافيين 
بناًء  اإلعالمي  العمل  بطاقات  ومنحهم 

على الدراسات األمنية التي تجريها لهم، 
وعلى الرغم من وجود قانون إعالم إال أنه 
وتبقى  اإلعالميين  مع  التعامل  في  شكليًا 
والحق  األمنية  للجهات  األعلى  السلطة 
ممارسات  ينتقد  إعالمي  أي  باعتقال 

الحكومة.

اإلعالمي  العمل  على  القبضة  وإلحكام 
الجرائم  قانون  الحكومة  أصدرت 
وحتى  الصحافيين  لمراقبة  اإللكترونية 

المدنيين في مناطقها.

في  اإلعالم  العمل  على  التضييق  ويأتي 
تتغنى  الذي  الوقت  في  الحكومة  مناطق 
وتسهيل  األجنبية،  الوفود  باستقبال  فيه 
سيطرتها  مناطق  في  وتنقالتها  حركتها 
دون أية قيود، مع مرافقة أمنية، وتأمين 
اإلعالمية،  للتغطية  كاملة  مستلزمات 
وتهتم الحكومة، باإلعالم األجنبي، الذي 
على  وتضيق  غاياتها،  يناسب  أن  يمكن 

الصحفيين المحليين وتقمعهم..

الكشف  رفض  الذي  اإلعالمي،  الناشط 

التي  »االنتهاكات،  أن  أكد  هويته،  عن 
وال  تعد  ال  الصحافيين  بحق  تُرتكب 
تحصى. وفي الوقت الذي تتغنى فيه بتقديم 
تسهيالت لعمل اإلعالميين األجانب، تقوم 
المحليين  اإلعالميين  ومالحقة  باعتقال 
الحديث  من  وتمنعهم  لسياستها،  الناقدين 
عن االنتهاكات التي ترتكبها في المنطقة. 

على  يعمل  إلكتروني،  جيش  ولديها 
مراقبة حسابات النشطاء اإلعالميين على 
منصات التواصل االجتماعي، لضبط ما 
ما  إيصال  من  ومنعهم  بنشره،  يقومون 
العمل  يصبح  وبذلك  العالم.  إلى  ترتكبه 
على  الخطورة  شديدة  مهنة  اإلعالمي 

حياة ممارسيها«.

الالذقية/ سالف العلي
بعد  بالتحسس  المصابين  عدد  وصل 
تناول األسماك التي تم شراؤها من الباعة 
حمزة  بمشفى  شخص   90 إلى  الجوالين 
نوفل الوطني، في الالذقية، خالل األسبوع 

الماضي.
»أن  المشفى:  مديرة  الدكتورة  وصرحت 
ووضعت  مباشرة  تمت  العالج  عمليات 
تخريج  وتم  المراقبة،  تحت  الحاالت 

معظمها«.
وتجلت األعراض ما بين ألم بطني خفيف 
إلى متوسط، مع حاالت من اإلقياء، طفح 
ذكرت  كما  تنفس،  وضيق  دوار،  جلدي، 
الدكتورة في بيان نشرته صفحة الفيسبوك 

لمديرية الصحة الرسمية بالالذقية.

من  كانت  اإلصابات  أغلب  أن  وأضافت 

ضاهر،  الشيخ  الصليبة،  مناطق  سكان 
شراء  من  وحذرت  الجنوبي،  والرمل 
خاصة  مجهولة،  مصادر  من  األسماك 
تفتقر  التي  جوال  بشكل  منها  المباعة 
هذه  في  المواد،  لحفظ  األساسية  للشروط 

األجواء الحارة.
في  وقعت  مشابهة  حادثة  أن  يذكر 
طرطوس منذ شهرين، جراء شراء السمك 
 12 إلى  أدى  ما  الجوالة،  السيارات  من 

حالة تسمم في قريتي بسقاية، وقنية, بينهم 
تناولهم  نتيجة  بحياتهم،  يودي  كاد  أطفال. 
الجوالة،  بالسيارات  تباع  التي  لألسماك 
وفق ما قاله مدير مستشفى القدموس الذي 
وصلت  التي  التسمم  حاالت  أن  على  أكد 
فيهما  عائلتين  من  وكانت  المشفى،  إلى 
أطفال أدخلوا إلى العناية المشددة بسرعة 
 10 تخريج  وتم  الخطر،  مرحلة  لتجاوز 
بقي  الالزمة،  اإلسعافات  تلقي  بعد  منهم، 

شخصان اثنان في العناية المشددة .
أعراض  أن  غيثاء  الممرضة  وأكدت 
حاالت التسمم التي ظهرت على المصابين 
شديد  واحمرار  الضغط  بانخفاض  تجلت 
وبعض  قوية،  بحكة  ترافق  الجلد  في 

حاالت اإلسهال واإلقياء.
»أن  حينذاك:  ,أكد  القدموس  منطقة  مدير 
الفور  على  سارعت  الشرطية  الدوريات 
وبالتحقيقات  التسمم،  أسباب  عن  بالبحث 
تبين أن الحاالت ناتجة عن تناول أسماك 
تم شراؤها من سيارة جوالة، وعلى الفور: 
 ، اختفت  ولكنها  السيارة  عن  البحث  تم 
كما أن دورياتهم تقوم بمالحقة أي سيارة 
من  الفترة  هذه  في  األسماك  تبيع  جوالة 

الصيف دون أي رقابة صحية«.
هذه  في  أن  أكد  البيطري نضال،  الطبيب 
,نتيجة  األسماك  فساد  حاالت  تكثر  الفترة 
الحرارة الشديدة وتعرضها ألشعة الشمس 
االهتمام  ويجب  الجوال،  البيع  حالة  في 
وعدم  وتبريدها  حفظها  بحاالت  جيدا 
تبريدها مرتين، ويجب تناولها بعد التبريد 
للمرة األولى فورا وإال تصبح بيئة خطرة 
الممرضة، كما حدث مع  الجراثيم  لتكاثر 
أن  حيث  القدموس،  منطقة  في  األسرتين 
األسماك تعرضت ألشعة الشمس دون أي 

عمليات حفظ.
الشابة ربيعة محمود حسن، ابنة المريض 
ما  والدها  أن  إلى  نوهت  حسن،  محمود 
72عام  وعمره  المشددة  بالعناية  زال 
والعينين  بالخدود  الحمرار  تعرض  وقد 
إقياء  مع  للسمك  تناوله  فور  وطفح جلدي 
شديد وإسهال، وتم نقله الى المشفى فورا 
وهو يعاني من مرض قلب، وأضافت أن 
األسماك وهي من نوع بلميدا التي اشترتها 
كالتفسخ  لم يظهر عليها أي شيء غريب 
أنها  فبدت  الثلج،  عليها  يوجد  يكن  ولم 

طازجة.

حماة/ جمانة خالد

واقعًا  السورية  الحكومة  مناطق  تشهد 
حماة  مدينة  تعاني  للكهرباء،  سيًء 
بالواقع  ترديًا  الخصوص  وجه  على 
وصل  ساعات  تصل  حيث  الكهربائي، 
الكهرباء لساعتين أو 4ساعات في أبعد 
تقدير، ما أثر بشكل سلبي على كثير من 

مناح الحياة منها توقف المعامل.

بمحافظة  الصناعة  وأعلن رئيس غرفة 
معظم  توقف  عن  عربو،  زياد  حماة، 
العمل  عن  العامة  الصناعية  المنشآت 
لشح  نتيجة  الماضية،  الفترة  خالل 

الكهرباء ومادة المازوت.

حيث نقلت صحيفة الوطن عن عربو في 
تقدم  لم  المنشآت  معظم  أن  سابق  وقت 

رسمي،  بشكل  بتوقفها  للغرفة  بيانات 
واقع  بتحسن  قريب  فرج  وتنتظر 

تعاني  حيث  والمحروقات،  الكهرباء 
المدينة من شح في المحروقات منذ أكثر 

من شهر ووصل سعر الليتر في السوق 
السوداء لـ 9آالف ليرة سورية.

المنشآت  من  عدد  تعمل  فترة  ومنذ 
ولجأ  فقط،  الطاقة  بنصف  الخاصة 
العمال،  من  عدد  تسريح  إلى  بعضها 
أجورهم،  تسديد  عن  عجزها  بسبب 
شراء  نتيجة  العمل  تكاليف  زيادة  مع 
بأسعار  السوداء  السوق  من  المازوت 
وصلت إلى نحو تسعة آالف ليرة سورية 

لليتر الواحد.

وتوقف بعض المعامل عن العمل بسبب 
الحكومة  تغطية  وعدم  المازوت  شح 
التي  المعامل  ومن  المعامل،  لحاجة 
للمنتجات  العامة  »الشركة  توقفت 
و«الشركة  والفوالذية«،  الحديدية 
وتعزي  الزيوت«،  لصناعة  العامة 
لعدم  توقفها  سبب  الشركتين  هاتين 
تغطية الجهات المعنية لحاجتها من مادة 
آالف  بعشرات  تبلغ  والتي  المازوت 

الليترات.

مدينة  في  المحروقات  أزمة  وبدأت 
الحرب  بدء  مع  سوريا،  وسط  حماة 
بعدها  لتتقلص  أوكرانيا،  على  الروسية 
المازوت،  من  المواطنين  مخصصات 
ومخصصات العاملين على وسائل النقل 
دفع  ما  والبنزين،  المازوت  مادتي  من 
بأسعار المحروقات في السوق السوداء 

لالرتفاع إلى مستويات غير مسبوقة.

المحروقات طردًا  كميات  قلة  وتتناسب 
مناح  في  أخرى  أزمات  ظهور  مع 
التيار  كثير منها المواصالت وتخفيض 
سوًء  الكهرباء  تزداد  حيث  الكهربائي، 
مع أزمة المحروقات، كذلك أزمة السير 
وقلة باصات النقل الداخلي والسرافيس، 
توفر  حول  مواطنون  ويتساءل 
المحروقات في السوق السوداء وارتفاع 
المحروقات  أزمة  ظل  في  أسعارها، 

المدعومة.

طرطوس/ ا ـ ن

والمدارس  الخاص  التعليم  انتشر 
الخصوصية  والدروس  الخاصة 
طرطوس،  محافظة  في  كبير،  بشكل 
الخصوصية،  الدروس  شهدت  كما 
من  كبير  عدد  فهناك  واسعا،  انتشارا 
الوقت  يجدون  ال  اآلباء  أو  األمهات 
الكافي لتدريس أبنائهم، ما يضطرهم 
للحصص  الطلبة  ابناءهم  إلرسال 
كثير  واقعا  باتت  وهي  الخاصة، 
المناهج،  توسع  ظل  في  االنتشار 
وفهمها  دراستها  وصعوبة  وكثافتها، 

من قبل الطالب وحيدا.

الخاصة  المدارس  على  ولالطالع 
قامت  واشكالياتها،  ومشاكلها 
على  بجولة  طرطوس  في  مراسلتنا 
والحظت  الحكومية،  المدارس 
إلى  وذويهم  الطلبة  من  الكثير  اتجاه 

الخصوصية. الدروس 

وكانت البداية مديرة مدرسة إعدادية 
لنا  وقالت  ربا،  األستاذ  حكومية 
الخاصة  المدارس  المرجو من  »كان 
العبء  بتخفيف  ستساهم  انها  هو 
ظل  في  الحكومية  المدارس  عن 
الطلبة،  بأعداد  الملحوظ  االزدياد 
وان تكون الرديف الحقيقي للمدارس 
فرص  تأمين  على  وتعمل  الحكومية، 
ولشرائح  المؤهلين،  للخريجين  عمل 

أخرى عديدة«.

ممثلة  تقوم  التربية  مديرية  أن  ورغم 
باإلشراف  الخاص  التعليم  بدائرة 
دورية  جوالت  خالل  من  والمتابعة 
الخاصة  التعليمية  المؤسسات  لكافة 
والمدارس، كما يتم اإلشراف من قبل 
واختصاصيين،  تربويين  موجهين 
من  مشرف  مدير  لوجود  إضافة 
التربية  وزارة  في  األصالء  العاملين 
مهمته اإلشراف والمتابعة بما له من 

المحددة. المهام 

وقالت نوارة مديرة إحدى المدارس: 
الخاصة  المدارس  تقدمه  ما  »إن 
الذي  هو  الحكومية  المدارس  وتفتقده 
المبالغ  هذه  إلنفاق  األهالي  يدفع 
مثل  فيها،  أبنائهم  لتسجيل  الكبيرة 
والتفاعل  للصغار  األلعاب  موضوع 
المعلمات،  قبل  من  كبير  بشكل  معهم 
بالمناهج  الكبير  االهتمام  إلى  إضافة 
أو  الدولة  منهاج  كان  إن  التعليمية 
تضيفها  التي  اإلثرائية  المناهج 
اللغات  مواد  في  وخاصة  المدارس 
مع  التعاقد  موضوع  كذلك  األجنبية، 
لكل  دوري  فحص  إلجراء  أطباء 
به  تلتزم  ال  أمر  هذا  وطبعا  الطلبة، 
وبعضها  الخاصة،  المدارس  كل 

يكون تعاقدها مع األطباء وهميا«.

الخاصة  »المدارس  أن  وأضافت 
فمنها  أيضا،  بينها  فيما  تختلف 
المطلوبة  بالمعايير  تلتزم  ال  مدارس 
كما  ممتازة  تعليمية  خدمات  تقدم  وال 

المدارس  هذه  لكن  مفروض،  هو 
واحد  دراسي  عام  بعد  طلبتها  تخسر 

فقط«.

السعر مرتفعة  إثرائية  مناهج 

قالت:   ، أخرى  مدرسة  مديرة  ندى 
االرتفاع  وراء  أسباب  عدة  »هنالك 
الخاصة  المدارس  أقساط  في  الكبير 
هذه  تقدمه  ما  تكاليف  ارتفاع  أولها   ،
المدارس للطالب، فالمناهج اإلثرائية 
أسعارها مرتفعة جدا، إضافة إلى ما 
متعدد  لباس  من  المدرسة  به  تتكفل 
تؤمنها  التي  والقرطاسية  ومتنوع، 
العام بكل  للطلبة على مدار  المدرسة 
ودفاتر  وألوان  أقالم  من  تفاصيلها 
المبالغ  ذلك  إلى  تضاف  وغيرها، 
وسائل  أصحاب  يطلبها  التي  الكبيرة 
للمدرسة  عالقة  ال  التي  الطالب  نقل 
اإليجارات  هذا  كل  وفوق  بتحديدها، 
العقار  صاحب  إن  إذ  جدا،  المرتفعة 
يريد  المستأجر  أن  معرفته  وبمجرد 
األجرة  يزيد  خاصة  مدرسة  إنشاء 

ضعفين أو ثالثة أضعاف«.

مدرسة  مدير  وهو  طارق  األستاذ 
اختيار  بها  يتم  التي  الكيفية  إلى  أشار 
األولوية  أن  والمدرسين،  المدرسات 
الدبلوم  وحملة  الجامعيين  للخريجين 
يعني  ال  هذا  لكن  والماجستير، 
من  فمنهم  المعاهد،  خريجي  استبعاد 
صارت لديه خبرة كبيرة في التدريس 
في  وخاصة  الطلبة  مع  والتعامل 

األولى. المراحل 

ولفت إلى أنه في الكثير من المدارس 
النظريات  متابعة  تتم  الخاصة 
التربوية الحديثة وتطبيقها، واستخدام 
وتعريف  التعليم  في  الحديثة  التقنيات 
لغة  صارت  ألنها  عليها  الطالب 
المدارس  هذه  تحرص  كما  العصر، 
األهالي  مع  الدائم  التواصل  على 
لكل  المخصصة  التواصل  دفاتر  عبر 
تقام  التي  األهالي  ومجالس  الطالب 
أكثر من مرة في العام، والمجموعات 
اب(  )واتس  تطبيق  على  تنشأ  التي 
وإدارة  األهالي  وتضم  شعبة  لكل 

التعليمي. وكادرها  المدرسة 

الدورة  لتأمين  قروض  استخراج 
الخصوصية

الطالب  أحد  والدة  وهي  أمثل  أم 
»ألح  أوضحت  التاسع،  الصف  في 
خاصة،  مدرسة  في  للتسجيل  ابني 
أنني  رغم  الدين،  تحت  وقعنا 
ونعمل  موظف  وزوجي  موظفة 
البيت  واحتياجات  متطلبات  لتأمين 
سجلت  إال  قرضا  أترك  لم  واألوالد, 
اسمي فيه، وال توجد قائمة من قوائم 
الزمالء  بين  الشهرية  الجمعيات 
أكثر,  أو  اسم   فيها  لي  اال  والجيران 
االجتماعية  المساعدة  صندوق  حتى 
من  باالستدانة  ناهيك  بابه،  طرقت 
األهل واألصدقاء، كل ذلك في سبيل 

التي  الخاصة  المدرسة  قسط  جمع 
فيها«. سجلنا 

بالماليين مبالغ 

اثنان  أطفال،  لثالثة  أم  جوزيف  أم 
واحد  خاصة،  مدارس  في  منهم 
في  والثاني  االبتدائية  المرحلة  في 
من  أكثر  تدفع  الثانوية،  المرحلة 
مليون ليرة سنويا أقساط المدرستين، 
الخاصة  المدرسة  وعن سبب تفضيل 
على الحكومية برغم ارتفاع األقساط 
جودة  هو  الرئيس  السبب  قالت: 
في  الجدية  األقل  على  أو  التعليم، 
لألسف،  نفتقدها،  صرنا  التي  التعليم 
الحكومية,  المدارس  من  الكثير  في 
في  وواضح  كبير  إهمال  هناك 
إنهاؤها  يتم  ال  والمناهج  المدارس، 

األغلب. على 

الماضي  العام  »في  قائلة  وتشير 
مدرسة حكومية  في  الكبير  ابني  كان 
وعانينا  الخاصة،  إلى  أنقله  أن  قبل 
واضطررنا  المواد  بعض  في  كثيرا 
عليها  أنفقنا  التي  الخاصة  للدورات 
العام  نقله في  لذا قررنا  مبالغ كبيرة، 
مجبرين  خاصة  مدرسة  إلى  التالي 

الخصوصية«. الدورات  وأوقفنا 

واطلعنا على معاناة وأوجاع مدرسي 
المدارس الخاصة، وأنهم يعانون من 
من  عليهم  المفروض  العمل  ضغط 
الضائعة  وحقوقهم  إداراتهم،  قبل 
بها  بالمطالبة  لهم  يسمح  ال  التي 
راتبا  عنها  عوضا  يأخذون  لكونهم 
المدارس  بمدرسي  مقارنة  عاليا 
يسلمون  ال  أنهم  إلى  إضافة  العامة، 
ينظرون  الذين  األهالي  متطلبات  من 
التي  المدرسة  أقساط  وكأن  إليهم 
إلى  تذهب  ألوالدهم  يدفعونها 

جيوبهم.

في  إنكليزي  لغة  مدرسة  عفراء 
مدينة  في  الخاصة  المدارس  إحدى 
المدرسة  تلك  في  تعمل  صافيتا، 
وصل  شهري  براتب  4سنوات  منذ 
من  نفسها  تعد  ليرة،  150ألف  إلى 
ألنها  هناك،  المحظوظين  المدرسين 
للتجديد،  تعمل بعقد عمل سنوي قابل 
الذين  الكثير من زمالئها  على عكس 
بها  تربطهم  ال  مدراس  في  يعملون 
بأن  ذلك؛  معللة  رسمية،  وثيقة  أي 
تدفع   ، بعامة  اللغات  مدرسي  قلة 
فتقدم  بهم،  للتمسك  المدارس  إدارة 
عمل،  بعقد  لديها  العمل  ميزة  لهم 
وحتى من دون تأمينات اجتماعية أو 
صحية، وتعترف عفراء بأن زميلتها 
المدرسة  في  معها  تعمل  التي  خلود 
تقريبا  متساويا  وتقدمان جهدا  نفسها، 
والعمل،  الدوام  ساعات  حيث  من 
ليرة،  على85ألف  إال  تحصل  ال 
ألنها  عمل،  عقد  دون  من  وتعمل 
مادة  مدرسة  وليست  صف  مدرسة 
تعيش  أنها  إلى  إضافة  اختصاصية، 
خارج  تصبح  أن  احتمال  يوم  كل 

المدرسة بقرار من اإلدارة.

وتشير عفراء إلى أن الميزة الوحيدة 
هي  الخاصة  المدراس  في  للعمل 
أفضل  يعد  الذي  الشهري  المعاش 
أما  الحكومية،  المدارس  معاش  من 
حقيقية،  معاناة  فهي  التفاصيل  بقية 
تقدر  وال  ترحم  ال  المدرسة  فإدارة 
أي ظرف، وأهالي الطالب يرون أن 
حياته  كل  يكرس  أن  يجب  المدرس 
للمدرسة وطالبها مقابل ذلك الراتب.

يحمل  رياضيات  مادة  مدرس  سهيل 
وله  تربوي،  تأهيل  دبلوم  شهادة 
في  قضاها  الخبرة  من  سنوات   8
المدارس  من  عدد  ضمن  التدريس 
إلى  اليوم  راتبه  يصل  الخاصة، 
في  »عانيت  يقول:  ليرة،  175ألف 
بداية البحث عن عمل ضمن المدارس 

اإلدارات  استغالل  من  الخاصة 
من  والمحددة  التجريبية  الفترة  ضمن 
من  أشهر  بثالثة  التربية  وزارة  قبل 
ومن  قليل،  وبراتب  عمل  عقد  دون 
ثم التخلي عن المدرس من قبل إدارة 
حتى  عنه  ببديل  والمجيء  المدرسة 
بعقود عمل  المدرسة ملزمة  تكون  ال 

لديها«. المدرسين  لجميع 

وأصدرت وزارة التربية تعميما على 
المدارس  أقساط  يتضمن  مديرياتها 
للفئة  األعلى  الحد  وبلغ  الخاصة، 
بحسب  الثانوية  المرحلة  في  األولى 
ألف  ليرة، و600  ألف  التعميم 700 
التعليم  مرحلة  في  األولى  للفئة  ليرة 
ألف  و500  الثاني،  الجزء  األساسي 
التعليم  مرحلة  في  األولى  للفئة  ليرة 
حدد  بينما  األول،  الجزء  األساسي 
في  األولى  للفئة  األعلى  الحد  التعميم 
بـ 350 ألف  مرحلة رياض األطفال 

ليرة.

الخدمات  بدل  قيمة  التعميم  وذكر 
عدد  حسب  اإلضافية  والميزات 
محددة  التعليمية  للمؤسسة  النقاط 
الثانوية  للمرحلة  الواحدة  النقطة  قيمة 
التعليم  ولمرحلة  ليرة،  ألف   30 بـ 
ألف   25 بـ  الثاني  الجزء  األساسي 
األساسي  التعليم  ولمرحلة  ليرة، 
ليرة،  ألف   20 بـ  األول  الجزء 

ولرياض األطفال بـ 15 ألف ليرة.

وميزات  سنوية  أقساط  تم وضع  وقد 
يتناسب  بما  الخدمات  إضافية وأجور 
مع األوضاع االقتصادية، وخصوصا 
والرواتب  المحروقات  أسعار  زيادة 
تحديد  وتم  العامة،  النقل  وأجور 
أجور النقل قبل بدء التسجيل على أن 
يتم إعالم أولياء أمور الطالب، على 
الدراسي  العام  خالل  زيادتها  يتم  أال 
بزيادة  قرارات  في حال صدرت  إال 

المحروقات. أسعار 

11تقارير وتحقيقات6 منوعات

تضييق حريات وعرقلة.. الواقع اإلعالمي يف ظل احلكومة السورية

التحذير من شراء السمك جمهول 

املصدر بسبب التسمم بالالذقية

سوء واقع الكهرباء يسبب بتوقف معامل

تراجع التعليم احلكومي يدفع ذوي طلبة طرطوس لسياط 

الدروس اخلصوصية، ويؤمن فرص عمل لـ أساتذة أقرار«
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التأويل،  تقبل  ال  وكلمات  تام،  بوضوح 
رفضت برلين قيام أنقرة بهجوم عسكري 
على شمالي سوريا وفق تصريح وزيرة 
بيربوك،  أناليندا  األلمانية،  الخارجية 
جمعها  الذي  الصحفي  المؤتمر  خالل 
بنظيرها التركّي، مولود جاويش أوغلو، 
لطابور  رسمياً  برلين  انضّمت  وبذلك 
المزمع  التركي  للهجوم  الرافضة  الدول 
واشنطن  رفقة  سوريا،  شمالي  على 
ويعزز  وباريس،  وطهران  وموسكو 
الوزيرة  أن  االنضمام  هذا  جدية  من 
قادمة من حزب الُخضر اليسارّي األشد 
لحقوق  المناهضة  تركيا  لسياسات  عداًء 
اإلنسان وتدّخالتها العسكرية في سوريا 

والعراق واستفزازها جارتها اليونان.

مع تشكل ائتالف “شارة المرور” الحاكم، 
الديمقراطيين  االشتراكيين  جمع   الذي 
الخضر  وجد  والليبراليين،  والخضر 
الطرف  غض  حقبة  إنهاء  في  فرصتهم 
سياسة  مع  والقطع  تركيا  تجاوزات  عن 
جمعت  التي  المكرهين”  “تحالف 
يشبه  ما  في  وتسببت  بميركل  أردوغان 
تدّخلها  خاصة  تركيا،  لرغبات  اإلذعان 
أقصى  كان  فقد  سوريا،  في  العسكرّي 

السابقة،  المستشارة  به حكومة  قامت  ما 
صادرات  خفّضت  أنّها  ميركل،  أنجيال 
التي  عمليتها  عقب  تركيا  إلى  األسلحة 
إلى  وانتهت  الزيتون”  “غصن  سّميت 
جزئياً  منعاً  فرضها  ثم  عفرين،  احتالل 
آخر لصادرات األسلحة إلى أنقرة كإجراء 
عقابّي عقب شّن األخيرة عملية عسكرية 
كانيه  العين/سرى  رأس  باحتالل  انتهت 
وتل أبيض. بيد أن تمرير األسلحة غير 
القتالية استمّر رغم اإلحاطات البرلمانية 
واالعتراضات التي قدّمتها كتلتي اليسار 

والخضر على مسألة تمرير األسلحة.

الصحفّي  في مؤتمرها  الوزيرة  أن  يبدو 
لم تتوّسل األساليب الدبلوماسية والكلمات 
نظيرها  أربك  الذي  األمر  المواربة، 
الناشر  بحرية  المطالبة  فمسألة  التركي، 
والمعارض عثمان كافاال بدت غير قابلة 
لإلرجاء إلى مرحلة الحقة أو جعلها قضيّة 
ثانوية يحتمل نقاشها في الغرف المغلقة 
بيربوك  أبدت  فيما  اإلعالم،  عن  بعيداً 
وضوحاً إزاء سيادة اليونان على جزرها 
االعتقاد  يغذّي  ما  ولعل  إيجا،  بحر  في 
بحراً  للتوّسع  تسعى  تركيا  بأن  األلماني 
األزرق”  “الوطن  لمفهوم  ابتداعها  هو 

والذي يستند إلى نزوع توّسعي، خاّصة 
وأن أنقرة تحتفل في هذه األثناء بالذكرى 
قبرص،  لغزوها  واألربعين  الثامنة 
أوروبيّة  أرٍض  آخر  هي  هنا  وقبرص 
محتلّة، ما يعني أن أرشيف تركيا األسود 
في البحر األبيض يضاعف من الشكوك 
ال  أيجا  بحر  في  األمر  بتكرار  المتصلة 
سيما فيما يخّص جزر ليسبوس وخيوس 
ورودس، وهو ما لن تسمح به برلين بأي 

حال.

ثالث المسائل التي أثيرت بوضوح، تمثلت 
برفض ألمانيا عملية عسكرية تركية في 
للوزيرة  طبقاً  فاألمر  سوريا؛  شمالي 
الذي  )االسم  “داعش”  خدمة  في  يدخل 
العربّي  االختصار  وفق  بيربوك  نطقته 
الشهير للتنظيم(، كما أن العملية ستؤدي 
و”لن  المنطقة  استقرار  ضرب  إلى 
وإذ  للناس”،  األلم  من  لمزيد  إاّل  تؤدي 
أن التصريحات والمواقف  كان صحيحاً 
الغربية لن تثني تركيا عن تنفيذ هجومها، 
إاّل  قاسية،  بعقوبات  مقرونة  تكن  لم  ما 
للتصدّي  أتراك  معارضين  تشّجع  أنها 
االستفادة  على  القائمة  الحكومة  لسياسة 
من فكرة شن الحروب الوقائية والدعاية 

األمن  أهروجة “حماية  من  تجنيها  التي 
القومي”.

الرئيس  دفع  بيربوك  ووضوح  شجاعة 
الديمقراطي،  الشعوب  لحزب  المشارك 
إعجابه  إلبداء  سنجار،  مدحت 
بتصريحاتها  الِصدامية، ليمضي أبعد من 
باتخاذ خطوات إذا ما نفّذت  ذلك مطالباً 
شمالي  على  بالهجوم  تهديداتها  تركيا 
سوريا، على ما يمثّله الهجوم من انتهاك 
قاله  ما  اعتبار  ويمكن  الدولي،  للقانون 
المعارضة  أدبيات  عن  خروجاً  سنجار 
الرسمية التي تلتزم الصمت إزاء خطاب 
الحكومة, غير  الذي تصّر عليه  الحرب 
أوربية على رفض  أن إصرار عواصم 
األحزاب  بقية  يحّرك  قد  الحرب  فكرة 
يد  من  ويُخرج  أيضاً،  المعارضة 
لصالح  الحرب  ورقة  التركية  الحكومة 
أوراق السالم التي يمكن االستثمار فيها 
الغضون  هذه  في  تحظى  باتت  والتي 

بقبول أوروبي وأميركي.

المؤتمر  في  وضوحاً  األكثر  األمر 
الصحفي لوزيري خارجية البلدين، كان 
التي  التوازن  وفقدان  الغضب  نوبات 

من  يكثر  وهو  أوغلو  جاويش  أصابت 
“لماذا  قُبيل،  من  االستنكارية  األسئلة 
تذكرون  ولكن  اليونان  تذكرون  ال 
ألنكم  كافاال؟  تذكرون  لماذا  فقط؟  تركيا 
فقدت  تركيا  أن  بدا  فيما  استخدمتموه”، 
لياقتها في استعمال أوراق ابتزاز ألمانيا 

وأوروبا، ال سيما ورقة الالجئين.

المواجهة  من  فهمه  يمكن  ما  قصارى 
آن  أنه  هو  األلمانية  التركية  الدبلوماسية 
نهاية  فكرة  مع  تركيا  لتتعايش  اآلوان 
حقبة ميركل المديدة التي حملت معها كل 
مسايرة ممكنة لسياسات تركيا والرضوخ 
البتزازها، كما أنه يمكن القول بأن تركيا 
داخلية  صراعات  في  قواها  استنفذت 
وخارجية وما عاد بمقدورها الدخول في 
ألمانيا  مع  خصوصاً  جديدة  صراعات 
التعامل  فإّن  وعليه  األوروبي،  واالتحاد 
وزيرة  أّول  خارجيتها  تقود  ألمانيا  مع 
يعّج  حزب  من  وافدة  المنصب  هذا  في 
الحداثة والعدالة وحقوق اإلنسان  بأفكار 
لن تكون مهمة يسيرة لحكومة تعمل وفق 

نسق سلطوّي.

نورث برس/ شورش درويش

دمشق/ روزا األبيض

برفع  القاضي  دمشق  حكومة  قرار  أدى 
سعر البنزين المدعوم إلى شلل شبه تام في 
دمشق  العاصمة  في  المواصالت  حركة 
في  الحكومة،  لسيطرة  الخاضعة  والمدن 
وقت يعيش فيه المواطن أزمات متالحقة، 
القديمة  المحروقات  أزمة  إليها  لتضاف 

الجديدة.

البنزين  سعر  السورية  الحكومة  ورفعت 
وقت  في  بالمئة،   130 بنحو  المدعوم 
متتالية  معيشية  أزمات  البالد  فيه  تعيش 
المحروقات  ونقص  األسعار  ارتفاع  مع 

وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة.

الرسمية  السورية  األنباء  وكالة  وذكرت 
الداخلية  التجارة  وزارة  أن  »سانا«، 
رفعت  إنها  لها،  بيان  في  قالت  السورية 
ليرة   1100 من  المدعوم  البنزين  سعر 

مقابل اللتر الواحد إلى 2500 ليرة.

التي ترفع فيها دمشق  الثالثة  وهذه المرة 
أسعار المحروقات خالل هذا العام، وكان 
المدعوم  البنزين  لتر  سعر  زيادة  آخرها 
في شهر مايو الماضي من 750 ليرة إلى 

1100 ليرة.

الفترة  في  الصرف  سعر  المس  وقد 
مقابل  في  ليرة   4250 عتبة  األخيرة 
سعر  بينما  السوداء،  بالسوق  الدوالر 
المصرف  من  المعتمد  الرسمي  الصرف 
مقابل  ليرة   2814 يعادل  المركزي 

الدوالر.

السورية  الداخلية  التجارة  وزارة  وقالت 
تأتي  البنزين  أسعار  إن زيادة  بيانها،  في 
في  الهائلة  الخسائر  من  التقليل  »بهدف 
موازنة النفط وضمانا لعدم انقطاع المادة 

أو قلة توافرها«.

غير  البنزين  سعر  الوزارة  ورفعت 
المدعوم من 3500 ليرة إلى 4 آالف ليرة 

البنزين عالي  الواحد، وسعر  اللتر  مقابل 
األوكتان من 4 آالف إلى 4500 ليرة.

التضامن  حي  سكان  من  عامر،  وقال 
البنزين  سعر  رفع  قرار  إن  الدمشقي 
حركة  شل  إلى  سيؤدي  المدعوم 
طوابير  وسيعيد  تام،  بشكل  المواصالت 
األحصنة إليها مجددا، حيث كانت دمشق 

تكثر فيها الطوابير.

فقدان  إلى  سيؤدي  القرار  هذا  ويضيف، 
من  الكثير  وأن  سيما  كليا،  العمل  فرص 
العائالت تعتمد على أجور التكاسي لتأمين 

لقمة العيش.

منذ  نزاعاً  تشهد  التي  سوريا،  وتشهد 
نحو 11 عاماً، أزمة اقتصادية ومعيشية 
في  والغاز  النفط  قطاع  وُمني  خانقة، 
بنحو 91.5  تقدر  كبرى  بخسائر  سوريا 

مليار.

ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط 

الفقر، وفق األمم المتحدة، بينما تضاعفت 
أسعار السلع في أنحاء البالد خالل األشهر 

األخيرة بعد تداعيات العمليات العسكرية 
الروسية في أوكرانيا.

طرطوس/ ا ـ ن
محافظة  في  الكهرباء  قلة  موضوع  أدى 
طرطوس إلى تحميل المواطن أعباء إضافية 
تكون  أن  من  فبدال  المعيشية،  الحياة  في 
الكهرباء رافدا للعائالت بتجنيبهم مصاريف 
للعائالت  سياط  بمثابة  اآلن  باتت  أخرى 

نفسها.
استسالمها  طرطوس  كهرباء  شركة  أعلنت 
الكهرباء  الراهن حين وصفت وضع  للواقع 
إنها  الشركة  وقالت  بالسيء،  طرطوس  في 
أو  قرار  أن  اعتبرت  إذ  مسؤوليتها  أخلت 
سياسة التقنين مركزية. وأن حصة المحافظة 
من الكهرباء قليلة، رغم حاجتها للطاقة نظرا 
للسقاية  بحاجة  مزروعات  من  تمتلكه  لما 

كالزيتون والحمضيات.
حصة  زيادة  تم  مؤخرا  الشركة:  وأكدت 
المحافظة من التيار لغاية الري إال أن أحدا لم 

يشعر بذلك بل ازداد الوضع سوءا.
إن  الشركة:  قالت  فقد  التقنين  زيادة  وحول 

وضع الكهرباء سيء حقا وال يمكن قول غير 
ذلك، وأن المؤسسة تعمل ضمن اإلمكانيات 

القليلة المتاحة.
معظم  على  ينطبق  طرطوس  في  الحال 
المحافظات السورية التي شهدت خالل األيام 
بساعات  بها  مبالغ  زيادة  الماضية  القليلة 
عن  أعلنت  التي  حلب  ذلك  في  بما  التقنين. 

إعادة جزء من محطتها الحرارية للخدمة إال 
أن فرحة سكانها لم تدم طويال بالتخفيف من 

التقنين.
الوزارات  بين  المسؤوليات  تراشق  سلسلة 
ال تنتهي حيث ترجع وزارة الموارد المائية 
سبب انقطاع المياه إلى غياب الكهرباء, والتي 
التوريدات  بقلة  الطاقة  شح  بدورها  تبرر 
لتشغيل  والفيول  كالمازوت  المحروقات  من 
المحطات، لترد وزارة النفط بأن قلة كميات 
النفط  حقول  لوقوع  يعود  المحروقات 
استقدام  ولصعوبة  الحكومة  سيطرة  خارج 

الحلقة  وتبقى  العقوبات  بسبب  التوريدات 
المفرغة مستمرة إلى ما ال نهاية.

يذكر أن وزارة الكهرباء رفضت مطلب أحد 
السياحية في طرطوس، لإلعفاء  المنتجعات 
بقلة  تتعلق  ألسباب  الكهربائي،  التقنين  من 
تقول،  اخيرا  معلومات  لتتوارد  التوريدات، 
المدينة  كورنيش  منح  بصدد  الكهرباء  إن 
الموسم  التقنين خالل  خطا ساخنا معفى من 

السياحي.
وبالنظر إلى الواقع فإن التوريدات لم تتحسن، 
عموم  في  الكهربائي  التقنين  أن  خصوصا 
مقابل  قطع  وربع  ساعات   5 يبلغ  المدينة، 
ثالث أرباع الساعة من الكهرباء، تصل إلى 
ساعة أو ساعة وربع خالل فترة المساء في 

بعض األحيان.
بدأوا  إنهم  أكدوا  طرطوس  سياحة  وان 
للكهرباء  الساخن  الخط  تركيب  على  العمل 
بهدف دعم المنشآت السياحية التي تقع على 
الكورنيش البحري، والذي ستستفيد منه نحو 
الكهرباء  مديرية  مع  بالتعاون  منشأة،   70

ومجلس المدينة.
وان قرار الكهرباء األخير، رفع سعر الكيلو 
واط للخط الساخن إلى 800 ليرة، وسيصبح 

1000 ليرة بعد إضافة الضريبة.
يذكر انه هناك الكثير من المنشآت السياحية 
كهرباء  على  تحصل  التي  واالقتصادية، 
بكلفة  لكن  تقنين،  دون  الساعة  مدار  على 
ال  التي  المنزلية،  الكهرباء  من  بكثير  أعلى 
محدد  وقت  سوى  المواطنين  لمنازل  تصل 
عموم  في  الواحدة  الساعة  يتجاوز  ال  جدا، 
المحافظات، ويصل أحيانا لربع ساعة فقط، 

كما حدث في الالذقية مؤخرا.
وتوزيع  لنقل  العامة  المؤسسة  وكانت 
إعفاء  إن  لها:  منشور  قالت  قد  الكهرباء، 
أحد الخطوط من الكهرباء ال يمكن أن يؤثر 
إعفاء  من  الهدف  إن  المنزلية،  الشبكة  على 
العجز  لسد  هو  التقنين،  من  الخطوط  بعض 
على  والقدرة  الكهرباء  وزارة  في  الحاصل 
تسديد الديون، كون أصحاب الخطوط المعفاة 
من التقنين يدفعون سعر التكلفة وليس سعر 

الكهرباء المدعوم.
من  المعفاة  الخطوط  أن  عن  الكشف  وتم 
ميغا   200 تتجاوز  ال  الكهربائي،  التقنين 
من أصل 2400 ميغا يتم إنتاجها، الفتا أنهم 
أوقفوا منح اإلعفاءات حين وصلت إلى 10 

في المئة من قيمة اإلنتاج. 

حماة/ جمانة خالد
من  بمصياف  التفاح  مزارعو  يتخوف 
تلف موسم أشجار التفاح لديهم وتعرضه 
على  قدرته  عدم  بسبب  كبيرة  لخسائر 
وانخفاض  للخارج  المحصول  تصدير 
سعره، في ظل عدم وجود برادات كافية 

في المنطقة.

من  قسم  لبيع  المزارعون،  واضطر 
والذي  التكلفة،  سعر  من  بأقل  محصوله 
بلغ 400 ليرة للكيلوغرام الواحد قبل أن 
بداية  من  الرغم  على  المحصول،  يتلف 
المحصول، لكن هناك بعض الحقول بدأت 

بطرح إنتاجها.

وبحسب تجار خضراوات في حماة، فإن 
غرفة زراعة حماة رفضت منح شهادات 
إلى  التفاح  لتصدير  للمصدرين،  منشأ 
التفاح  مطابقة  عدم  هو  والسبب  الخارج 
الكميات  تحويل  وتم  التصدير  لمعايير 

لألسواق في حماة والمناطق األخرى في 
سوريا.

حماة  بريف  مناطق  في  التفاح  ويزرع 
كمصياف وكفركمرة واألشرفية وعكاكير 
برشين  وعوج  وحرمل  السبيل  وتين 
وبشنين و برشين وقصراية وغيرها من 

القرى والبلدات.

التفاح  من  حماة  محافظة  إنتاج  ويقدر 
عن  عدا  وسطيًا  طن  20ألف  من  بأكثر 
مسؤولين  بحسب  المحلي،  االستهالك 
في زراعة حماة، فيما تقدر أعداد أشجار 
التفاح في محافظة حماة بنحو1.2 مليون 

شجرة.

ويعاني مزارعو التفاح في حماة هذا العام 
من صعوبات أبرزها عدم تصدير اإلنتاج 
السوق  في  األسعار  وانخفاض  للخارج 

تغطي  ال  قولهم،  بحسب  والتي،  المحلية 
تكاليف اإلنتاج، إضافة الرتفاع أجور اليد 
في  البرادات  كفاية  في ظل عدم  العاملة، 

المنطقة للحفظ.

قطعوا  التفاح  مزارعي  من  العديد  وقام 
للتدفئة  كحطب  ببيعها  وقاموا  أشجارهم 
تكلفة،  أقل  محاصيل  عنها  بدالً  وزرعوا 
وزرع  األشجار  بقطع  الكثير  ويفكر 
الخسائر  بسبب  وذلك  الشعير  محصول 

السماد  فأسعار  لها،  يتعرض  التي 
والمازوت الذي يستخدم لتشغيل المولدات 
الرتفاع  إضافة  مرتفعة،  األشجار  لسقاية 

أجور اليد العاملة والشحن لسوق الهال.

القرى  في  التفاح  برادات  وتتوزع 
من  التفاح  فيها  يزرع  التي  والمناطق 
ويقول  تلفها.  عدم  لضمان  تخزينها  أجل 
أصحاب برادات إن الكهرباء في مصياف 
تأتي نصف ساعة مقابل ستة ساعات قطع.

وتهمل الحكومة الخدمات في حماة بالرغم 
في  المدن  أهم  من  تعد  المدينة  أن  من 
يتم  حيث  سوريا  مستوى  على  الزراعة 
إلى  حماة  من  والفواكه  الخضار  إرسال 

دمشق.

وتعرقل كمية المحروقات عملية التخزين 
»من  برادات،  أصحاب  يقول  حيث 
لتشغيل  كبيرة  كميات  تأمين  الصعب 
ينعكس  الذي  األمر  البرادات،  مولدات 
سلباً على عملنا ويدفعنا إليقاف البرادات 

عن العمل واالتجاه ألعمال أخرى”.

ارتفعت 130%.. قرار حكومة دمشق برفع البنزين يشل حركة املواصالت يف العاصمةكل ما قالته بريبوك يف أنقرة كان واضحا

قلة الكهرباء تزيد مصاريف املعيشة يف طرطوس

ال يوجد برادات للحفظ.. مزارعو التفاح يشتكون من اإلهمال احلكومي حملصوهلم

طوال عدة ساعات نهار األربعاء 
أن  لكثيرين  ُخيّل  الماضي، 
خاصة  هاوية،  حافة  على  العالم 
الطائرة  بإسقاط  التهديدات  بعد 
رئيسة  تقل  التي  األميركية 
نانسي  األميركي  النواب  مجلس 
تايوان. إلى  طريقها  في  بيلوسي 

بيلوسي،  التالي غادرت  اليوم  في 
الحرب  تقع  أن  غير  ومن 
لم  المشهد  لكن  الثالثة،  العالمية 
زيارة  قبل  عليه  كان  ما  على  يعد 
كما  االستراتيجي«،  »االستفزاز 

الصينيون. عليها  أطلق 

مع  تتقاطع  رئيسة  أسئلة  عدة 
لتفكيك  محاولة  في  الحدث، 
الخطوط،  وتخليص  الخيوط 
لبيلوسي  كان  »هل  مقدمها  وفي 
التهديدات  تحت  تتراجع،  أن 
الزيارة؟«. بإلغاء  وتقوم  الصينية 

علينا  يتوجب  ربما  بداية 
االختالف  مشهد  أن  إلى  اإلشارة 
الزيارة  حول  الداخلي  األميركي 
هوليودياً،  مشهداً  كان  عينها، 
القول  أن  كما  حقيقياً،  وليس 
ظهر  للزيارة،  البنتاغون  برفض 
في  وبخاصة  منحوالً،  بدوره 
البحري  العسكري  الحشد  ظل 
بابها  من  الزيارة  لتأمين  والجوي 

محرابها. إلى 

بأن  الظن  الواقعي  غير  من 
كل  رغم  المتحدة،  الواليات 
قد  تعترضها،  التي  الخطوب 

التخطيط  على  قدرتها  فقدت 
والمنظم،  العميق  االستراتيجي 
لتنبه  تايوان  زيارة  جاءت  وقد 
واشنطن  حضور  إلى  الناس 
إظهار  في  ومهارتها  القوي، 
مختلفة،  بدرجات  قدرتها، 
وإن  حديد،  من  رسائل  وعبر 
بيلوسي  كقول  بالحرير،  غلفت 
دعم  هو  رحلتها  من  الهدف  إن 
والتأكيد  تايوان،  في  الديمقراطية 
في  المتحدة  الواليات  دور  على 

حلفائها. بجانب  الوقوف 

االستفهام  عالمة  إلى  وبالعودة 
بعد  إنه  القول  يمكن  المتقدمة 
التي  بيلوسي  زيارة  تأجيل 
)نيسان(  أبريل  في  عنها  أعلن 
وقتها  قيل  ما  بسبب  الماضي، 
»كوفيد  بفيروس  إصابتها  عن 
مستطاعاً  يكن  لم  فإنه   ،»19
عن  التخلي  األحوال  من  بحال 
ذلك  المرة،  هذه  بالزيارة  القيام 
لبدت  واشنطن  فعلت  لو  أنه 
تهديدات  وسط  تراجعت  وكأنها 
سيعزز  كان  الذي  األمر  الصين، 
في  الهاوية  حافة  سياسة  من 
شعور  في  سبباً  ولكان  بكين، 
صيني  المليار  ونصف  مليار 
على  دبلوماسي  بانتصار  تقريباً 
اعتبر  وربما  المتحدة،  الواليات 
بقاع وأصقاع  كثير من  في  األمر 
الضعف  من  ضرباً  العالم 
والفاضح،  الواضح  األميركي 
وهناك  أخرى،  تراجعات  تليه 
مترصدة  إيران  تبدو  الباب  خلف 
 - األميركية  المباراة  لنتيجة 

تلو  يوماً  تعلن  وهي  الصينية، 
لحيازة  جاهزيتها  عن  آخر 

تشاء. متى  النووي  سالحها 

تذهب،  أن  بيلوسي  على  كان 
عسكري  بتصعيد  خاطرت  ولو 
حدود  إلى  يصل  لم  وإن  كبير، 
ومهما  العالمية،  المواجهة 
عمليات  إلى  الحقاً  الصين  مضت 
من  بالقرب  محددة  عسكرية 

تايوان. جزيرة 

أم  معركة  الصين  خسرت  هل 
الحرب؟ أميركا  كسبت 

واشنطن  أن  ذلك  مثير،  تساؤل 
موقعة  كسبت  أنها  اعتبرت 
مربعات  صراع  ضمن  نفوذ 
وقد  العالمية،  السياسية  القوة 
بالفعل  خسرت  قد  الصين  تكون 
عن  تراجعت  أن  بعد  معركة، 
اللحظات  في  تهديداتها  تنفيذ 

الحرجة.

مما  وأبعد  أعمق  الواقع  لكن 
سيما  وال  األحداث،  ظاهر  عليه 
بين  يجري  ما  تنسيقاً  هناك  أن 
والطرفان  وواشنطن،  بكين 
الحرب  أن  اإلدراك  تمام  يدركان 
النووي،  شقها  سيما  وال  العالمية، 
ليست نزهة، وإنما دمار وخراب 

محدود. غير 

كان  الظن  غالب  في  جرى  ما 
النسر  من  تحليق  محاولة 
التنين  الستفزاز  األميركي، 

نبضه  جس  ومحاولة  الصيني، 
عبر  ورغباته،  قدراته  واختبار 
القيمة  ثمين  بطعم  استهدافه 
هي  فبيلوسي  القدر،  وعالي 
تراتبية  في  الثالث  الشخص 
األميركيين،  المسؤولين 
وأميركا  الصين  بين  ما  واالتفاق 
رسميين  مسؤولين  زيارات  يمنع 
جاءت  وربما  لتايوان،  أميركيين 
للمواجهة  اختبار  كبالون  الزيارة 
ثيوسيديدس  فخ  محالة،  ال  المقبلة 
كما  بالضبط  منه،  بد  ال  الذي 
إلى  أثينا  من  المقادير  مضت 
في  عام،   2000 قبل  أسبرطة 
لم  وإن  التاريخ،  ألحداث  تشابه 
يرفضه  الذي  األمر  تتكرر.  تكن 

ماركس. كارل 

ربما  جرى  ما  تحليل  سياق  وفي 
من  أمهر  الصين  أن  لنا  يتضح 
لم  ومعركة  موقعة  إلى  تنجر  أن 
مكانها،  وال  تاريخها  هي  تحدد 
في  أنها  العلم  تمام  تعلم  وهي 
في  الدخول  عن  كبير  غنى 
بالمواجهة  عسكري  استنزاف 
المتحدة.  الواليات  مع  المسلحة 
واشنطن،  قلب  يسر  الذي  األمر 
الذي  بكين عن صعودها  يعيق  إذ 
مواصلة  وعن  الجائحة،  عطلته 
كطريق  األممية  مشروعاتها 
رؤيتها  يصيب  وقد  الحرير، 
بعطب  بلكس«  »بريكس  لعالم 

شديد.

األميركي،  الجانب  إلى  وبالعودة 
متفقاً  أمراً  بيلوسي  زيارة  تبدو  ال 
غير  وعلى  الداخل.  في  عليه 
الكاتب  مقال  مراجعة  ق  المصدِّ
فريدمان،  توماس  األميركي، 
اليوم  في  تايمز«  »نيويورك  في 
هاجم  الذي  للرحلة،  التالي 

من  أنه  معتبراً  الزيارة،  فيه 
أال  السياسية  الجغرافيا  أبجديات 
جبهتين  على  حرب  شنَّ  تحاول 
اآلخرين  العظميين  القوتين  مع 
كانت  إذا  وأنه  الوقت،  نفس  في 
صراع  في  الدخول  تريد  أميركا 
»حسب  ذلك  فليكن  الصين،  مع 
على  وليس  وظروفها«،  توقيتها 

الصين. هوى 

عن  اإلعالن  أن  البعض  يرى 
رأس  الظواهري  أيمن  اغتيال 
بعده  ومن  القاعدة«،  »تنظيم 
داخلية  محاوالت  بيلوسي،  زيارة 
ومسيرة  سيرة  على  للتأثير 
حظوظهم  وتغيير  الديمقراطيين، 
النصفي  التجديد  انتخابات  في 
)تشرين  نوفمبر  في  للكونغرس 

األفضل. إلى  المقبل  الثاني( 

أن  يخبر  الحال  واقع  أن  غير 
مهموم  األميركي  المواطن 
وأسعار  الداخلية،  بقضاياه 
جبهات  فتح  من  أكثر  الطاقة، 
الفتة  تحت  ولو  جديدة،  خارجية 

بيلوسي. ديمقراطية 

بوتين  القيصر  يرى  األثناء،  وفي 
إذ  له،  جيد  الزيارة  مردود  أن 
مع  األوثق  للتحالف  بكين  يدفع 

موسكو.

رئيس  قال شوان الي،  مرة  ذات 
لدينا صبر  العتيد،  الصين  وزراء 
فيما  استراتيجي يصل أللف عام، 
بينغ يرسم إطاراً زمنياً  شين جين 
السترجاع  شهراً   18 يتجاوز  ال 
مستمرة،  المعركة  تايوان... 

إذن. وقادم  قائم  والفخ 

األوسط الشرق  أمين/  إميل 

تايوان... مكسب حرب أم خسارة معركة؟
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الالذقية/ سالف العلي
المهن  الساحل  أهالي  لدى  انتشرت 
الموسمية، ويعلنون عنها على صفحات 
التواصل االجتماعي ، وينشرون العديد 
الحاجة  وعن  التصنيع  حاالت  من 
ارقام  ويضعون  لتصنيعها،  أو  لبيعها 
الواتساب  مجموعات  وعلى  هواتفهم 
على  تشمل  موسمية  منتجات  وعليها 
سبيل المثال ال الحصر: دبس البندورة، 
ومربيات  والمكدوس،  الفليفلة،  دبس 
والباذنجان  والفريز  والكرز  المشمش 

وغيرها.
من  زبائنهم  أن  جدا،  غريبة  مفارقة 
الكبيرة  واألعداد  السوريين  المواطنين 
الدخل  ذوي  إلى  ينتمون  الزبائن  من 

المحدود.
هجينة  وحديثة  وبدائية  غريبة  دورة 
لرأس المال, وكل ذلك يعود إلى سبب 
لدى  الدخل  بتراجع  يتعلق  رئيسي 
أعداد  اضطر  مما   , السوريين  أغلبية 
ومهن  حرف  نحو  اللجوء  إلى  كبيرة 
لقمة  تأمين  عبرها  يحاولون  تقليدية 
االقتصادية  الظروف  ظل  في  عيشهم 
الفشل  وأمام  يواجهونها،  التي  الصعبة 

في وقف االنهيار االقتصادي.
تعمل  الصيف  فصل  حلول  ومع 
صناعة  على  الساحل  نساء  من  العديد 
يدوي  كمنتج  يباع  الذي  البندورة  رب 
الذي  من  جودة  أفضل  ويعد  الصنع، 
العائالت  تفضله  كما  المصانع،  تنتجه 
دبس  ويعد  أكبر،  بشكل  الساحلية 
من  العديد  داخل  أساسيا  البندورة 
وخصوصا  الساحلية،  المأكوالت 
وصلصة  بأنواعها  المحاشي 
والبازالء  والباميا  الفاصولياء 

والمعكرونة والبطاطا، وغيرها.

وقالت أم سليمان إنها بدأت في مصلحة 
تصنيع دبس البندورة ومنتجات منزلية 
وأصبح  سنوات،  نحواربع  منذ  أخرى 
بطلبيات  لها  يرسلون  كثر  زبائن  لديها 
بهذا الخصوص، أن الوضع االقتصادي 
الصعب، دفعها للعمل بأي شيء يمكن 
أن يحقق لها دخال وألطفالها، وإن كان 

في األمر تعب وجهد.
وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار البندورة 
لساعات  المستمر  الكهرباء  وانقطاع 
طويلة وغالء وقود مولدات الكهرباء، 
كذلك  الشغل,  على  السلبي  اثره  تركوا 
من  أكثر  علينا  الكلفة  أسعار  رفع  تم 
أن  حيث  واحدة،  سنة  خالل   %100
ما  أصبح  بالجملة  البندورة  غرام  كيلو 
سورية،  ليرة   3500 الى   3300 بين 
القفص وحسب  او  الفلينة  وتصل سعر 
الف   70 الى   50 بين  ما  الى   , سعته 

ليرة سورية.
وتقول أم كاسر: تحتاج العائلة المكونة 
غرام  كيلو   10 بين  أشخاص   4 من 
من  بالمتوسط  غراما  كيلو   15 إلى 
تستخدم  ألنها  سنويا،  البندورة  دبس 
في معظم األكالت ، ويفضل قسم كبير 
المنتجات  السوري,  الساحل  أهالي  من 
المعامل  في  المصنوعة  عن  المنزلية 
جودة,  اكثر  باعتبارها  والمصانع، 
كالمواد  الكيميائية  المواد  من  وخالية 

والملونات. الحافظة 
غرام   الكيلو  كلفة  »وتصل  وتضيف 
الواحد من دبس البندورة الصناعي إلى 
يصل  بينما  سورية،  ليرة  ألف   1800
المصنع يدويا بين 22 ألف ليرة و25 
ألف ليرة، بحسب الجودة،  وتحتاج ام 
لـ 300 كيلوغرام  إلى ما يصل  كاسر 
من البندورة حتى تنتج حوالي 10 كيلو 

الناشفة  البندورة  دبس  من  غرامات 
بحسب  يزيد  أو  أحيانا  يقل  الممتازة، 

نوعية البندورة وجودتها.
أم قاسم، من ريف الالذقية، قالت لنا: إن 
رب البندورة أو دبس البندورة معروف 
منذ عقود طويلة في الساحل السوري, 
دفع  شيء  كل  في  الفاحش  الغالء  لكن 
مصانع الكونسرة إلى صناعة مسحوق 
العائالت  له  تلجأ  والذي  البندورة  رب 
الواحد  الكلغ  سعر  يبلغ  حيث  الفقرة، 
ليرة  ألفين  نحو  البندورة  مسحوق  من 

سورية.
كيلو  من  أرخص  »هو  وتوضح 
يقال  انه  من  بالرغم  الطري,  البندورة 

كلها  كيميائية  مواد  فيه  المسحوق  ان 
وال  وزيوت  وملح  وبهارات  ملونات 

يوجد به أي فائدة صحية.
البندورة يدويا، من  وتبدأ صناعة رب 
أيلول،  شهر  أواخر  إلى  تموز  شهر 
الحرارة مرتفعة والشمس  حيث درجة 
بشكل  البندورة  حبات  تغسل  ساطعة، 
في  العصر  وتبدأ مرحلة  تقطع  ثم  جيد 
باليد، في حال كانت  يدويا  أو  الماكينة 
العصير  ثم يصفى  الكهرباء مقطوعة، 
والقشر،  والبذور  البندورة  قطع  من 
وبعض  الملح  للعصير  ويضاف 
الليمون والزيت ثم ينشر على األسطح 
حتى  الشمس  أشعة  تحت  أواني  في 

ينشف لعدة أيام.
الساحلية  المحافظات  نساء  وتعتمد 
تخزين  على  كبير  بشكل  وأريافها 
أشجار  منتجات  من  الشتوية  المؤونة 
سعي  في  كبير،  حد  إلى  الحمضيات 
فصل  مؤونة  بعض  لتأمين  منهن 
في  كبير  غالء  يشهد  الذي  الشتاء، 
سيما  وال  كافة،  الغذائية  السلع  أسعار 

المؤونة الشتوية نفسها.
وتشير ناديا، من ريف مدينة جبلة في 
حديث مع مراسلتنا في الالذقية إلى أن 
نساء الساحل دائما يوفرن على أنفسهن 
وعائالتهن مصاريف كبيرة من جراء 

ادخار مؤون الشتاء.

إدلب/ عباس إدلبي

جيش  ضباط  تصريحات  تعد  لم 
تصديقات  أي  تلقى  التركي  االحتالل 
بالعودة  إدلب،  من قبل نازحي أرياف 
لسيطرة  خضعت  التي  ديارهم  إلى 

حكومة دمشق قبل عامين.

آخر اجتماع جرى في تموز الماضي 
االحتالل  جيش  من  ضباط  بين 
مدينة  من  ومواطنين ووجهاء  التركي 
قبل  من  تطمينات  شهد  الزاوية  جبل 
هناك  تكون  لن  بأنه  مفاده  االحتالل، 
عملية عسكرية من قبل جيش حكومة 

دمشق.

لألهالي  األتراك  الضباط  دعوات 
لم  الزاوية  جبل  منطقة  إلى  بالعودة 
المنطقة  وأن  سيما  استجابة،  له  تكن 
قبل  من  يومي  شبه  لقصف  تخضع 
جيش الحكومة السورية، وهو ما يمنع 

رغم  قراهم،  إلى  العودة  من  األهالي 
عدم خضوعها لسيطرة دمشق.

الماضي، تعرضت منطقة  تموز  وفي 
من  صاروخي  لقصف  الزاوية  جبل 
بالتعاون  السورية  الحكومة  قبل جيش 
مع الطيران الروسي، طال عدة بلدات 

وقرى.

جبل  أهالي  من  نازح  أحمد،  ويرى 
الزاوية، إن »من وثق باألتراك عندما 
لن  إدلب  وأرياف  وحلب  حماة  سلموا 
بعد  بوعودهم  بهم،  أخرى  مرة  يثق 

تسليم جبل الزاوية«.

العودة  أن  األربعيني  النازح  واعتبر 
تعد بمثابة المخاطرة بالحياة، سيما وأن 
رسائل  بمثابة  يعد  المتكرر  القصف 
يومية لألهالي، بأن ال تفكروا بالعودة 

حتى لو وعدكم الضامن التركي.

التي  العوائل  وجميع  أحمد،  ونزح 

كانت تقطن في بلدة حاس بعد سيطرة 
صوب   2019 أواخر  عليها،  دمشق 

الحدود السورية التركية.

شمال  مناطق  تشهد  أشهر،  ومنذ 
عسكرياً  تصعيداً  سوريا،  غربي 
الحكومية  القوات  بين  متبادالً  وقصفاً 

والتنظيمات اإلرهابية.

الضامن التركي »كاذب«

أم سالم، نازحة من ريف حماة الشمالي، 
في  وجيزة  لفترة  استقرت  قد  كانت 
للنزوح  أن تضطر  قبل  الزاوية،  جبل 
الحدود  على  المخيمات  مجددا صوب 
وعودا  أعطونا  »األتراك  إن  تقول، 
يفوا  لم  ولكن  يتقدم،  لن  الجيش  بأن 
السماح  بعدم  يعدوننا  واآلن  بوعدهم، 
الزاوية، ونعرف أن هذا  بسقوط جبل 

كذب«.

إلى  العودة  يمكنني  “كيف  وتقول 

بلدتي، حيث ال يكاد يمر يوم دون أن 
تتعرض للقصف”.

أرياف  قاطني  من  كبير  عدد  ويخشى 
منطقة جبل الزاوية، جنوبي إدلب من 
القوات  استعداد  في  كبيرة  احتمالية 

في  عسكرية  عملية  بشن  الحكومية 
األيام األخيرة، وال سيما بعد تصريحات 
أردوغان بأنه يستعد لتسوية الخالفات 
مع دمشق، ما يثير مخاوف أخرى من 
تسليم مناطق إضافية للجيش الحكومي.

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 

درعا - محمد عبيد

انتشرت المبادرات الخيرية في العديد 
درعا،  محافظة  وبلدات  مدن  من 
ظل  في  المجتمع  بتماسك  وساهمت 
تمر  التي  السيئة  المعيشية  الظروف 
السورية  والمناطق  المحافظة  بها 

األخرى، 

كبير،  بشكل  البطالة  انتشرت  حيث 
وتزايدت  أعمالهم،  الكثيرون  وفقد 
الفاحش  الغالء  ظل  في  معاناتهم 
حكومي  إجراء  أي  وغياب  لألسعار، 

المعيشي  الواقع  تحسين  في  للمساهمة 
للمواطن.

شّكلت  درعا  غربي  نوى  مدينة  ففي 
تطوعياً  فريقاً  الشبّان  من  مجموعة 
المدينة،  أبناء  من  الفقراء  لمساعدة 
اإلمكانيات  على  المبادرة  واعتمدت 
الذاتية ألعضاء الفريق حيث يتم جمع 
فيه  عضو  كل  من  محدد  مالي  مبلغ 
بشكل يومي، وإيصال المبلغ المجموع 
ألسرة فقيرة، بعد وضع قائمة بأسماء 

المدينة.  في  المحتاجة  األسر 

لتوسيع  باستمرار  الفريق  ويسعى 
مبادرته من خالل زيادة عدد أعضائه 

المدينة. أبناء  من 

قام  درعا  شرقي  الجيزة  بلدة  وفي 
سلل  بتوزيع  البلدة،  من  خير  فاعل 

آخر  وقام  الفقيرة،  لألسر  غذائية 
أيام. لعدة  الخبز مجاناً  بتوزيع 

تم  والشرقية  الغربية  الغارية  وفي 
فاعل  نفقة  على  مجاناً  الخبز  توزيع 

أيام. خير لمدة سبعة 

بالريف  الشام  بصرى  مدينة  وفي 
خير  فاعل  تبرع  للمحافظة  الشرقي 
األسر  من  للعديد  غذائية  سلّة  بألف 

المدينة. في  الفقيرة 

وفي بلدة تسيل غربي درعا قام فاعلو 
خير من البلدة ومن مغتربيها، بتوزيع 
أكثر من مئتي سلة غذائية على بعض 
بتوَزيع  واستمروا  البلدة،  في  األسر 
الفقيرة  األسر  من  للعديد  مجاناً  الخير 
إلى  بالتخفيف  ساهم  مما  طويلة  لفترة 

حد كبير من معاناة هذه األسر.

حماة /جمانة الخالد
حالة  حماة  في  المستعمل  أسواق  تعيش 
نشطة، وتشهد إقباالً متزايداً على بضائعها 
التي قد ال ترضي الرغبات واألذواق، إال 
بأسعار  لالستعمال  قابلة  مواداً  تؤمن  أنها 

مقبولة رغم ارتفاعها في الفترة األخيرة.

تساؤالت  والمواد  األسواق  تلك  وتواجه 
هذه  في  المباعة  المواد  مصدر  حول 
لدى  صاغية  آذاناً  يجد  لم  إذ  األسواق، 
سؤال  أي  يتجاهلون  كانوا  الذين  الباعة 
المستعملة  بضاعتهم  مصدر  في  يبحث 
من األدوات الصحية المستعملة، أو العدد 
األلبسة واألحذية، وغيرها  أو  الصناعية، 
من المستلزمات، وطبعاً تدار كل عمليات 
البيع بالتراضي بعيداً عن أي نشرة أسعار، 
فصاحب البسطة هو من يحدد السعر القابل 

للبازار والتخفيض.

ويلجأ المدنيين في مدينة حماة لتلك األسواق 
بالجديد  مقارنة  أسعارها  انخفاض  بسبب 

وغيرها،  واأللبسة  الكهربائية  كاألدوات 

مصطلح  السورية  الحرب  خالل  وشاع 
بعض  وسلب  سرقة  وهي  »التعفيش« 
القوات الرديفة لبيوت مدنيين ُهجروا منها 

هربًا من الحرب، لكن رغم ذلك ال يسأل 

بسبب  األدوات  تلك  مصدر  عن  المدنيين 
االقتصادية  األوضاع  نتيجة  لها  لجوئهم 

السيئة التي يعانيها عامة السوريين.

انتعاش  حقيقة  اقتصاديون  باحثون  وأكد 
أسواق  أسماها  وما  المستعمل،  أسواق 
الظروف  نتيجة  وذلك  البسطات 
الشرائية،  القدرة  وانخفاض  االقتصادية، 
ما دفع الناس للتوجه إلى هذه األماكن التي 
اقتصاديات  ضمن  وتصنف  غالباً  تندرج 

الظل.

وأشاروا أن السلع الموجودة في األسواق 
أو البسطات هي ذات جودة منخفضة جداً، 
بالسلع  يضر  وهذا  مستهلكة،  سلع  وهي 
الحالة  لكن  المحلي،  واالقتصاد  النظامية 
اإليجابية التي يمكن أن تحققها هي الفارق 
عند  المالحظ  والشاسع  الكبير  السعري 
بالنسبة  خاصة  باألسعار،  مقارنة  إجراء 
تلك  في  توجد  التي  مثالً  األطفال  لمالبس 
بأس  ال  وجودة  مغرية  بأسعار  األسواق 
بها، كذلك بالنسبة للخرداوات التي قد يلجأ 
لها بعض الصناعيين الصغار للبحث عن 
جيد  أمر  هذا  لذلك  منها،  مستعملة  قطع 

للمهنيين  بالنسبة  الفردي  المستوى  على 
الصغار.

شعبية  حالة  بأنها  األسواق  تلك  ووصفوا 
متوارثة، وال يمكن تصنيفها كحالة سلبية 
بالمطلق، فهي موجودة في كل دول العالم 
في  موجودة  أنها  كما  مختلفة،  بتسميات 
على  مشددين  طويل،  زمن  منذ  سوريا 
وإيجاد  األسواق،  هذه  ضبط  ضرورة 
اقتصادية  فائدة  ذات  لتصبح  صيغة معينة 
وجدوى في المجتمع السوري الذي يعتمد 
بشرائح واسعة منه اليوم على هذه األسواق 

التي لم تعد مالذاً للفقراء فقط.

يبحثون  ممن  للكثيرين  مقصداً  وأصبحت 
عدا  الهش،  لواقعهم  اقتصادية  حلول  عن 
عن أن التجول في هذه األسواق له متعة، 
قديمة  مناطق  في  معظمها  أن  خاصة 
السؤال عن مصدر  أن  وشعبية، وال شك 
معنى  بال  يصبح  قد  الموجودة  البضائع 
على  الكبيرة  اإلقبال  حالة  مشاهدة  عند 
هذه األسواق، وما توفره من حلول مادية 
يلغي  ال  طبعاً  ذلك  ولكن  للناس،  وخدمية 
أهمية وضرورة متابعتها واإلشراف عليها 

ووضعها ضمن الدائرة الرقابية.

ا يف إدلب.. ’’كالم فارغ«املهن املومسية تؤمن قليال من الدخل ألهايل الساحل السوري
ً
تطمينات الضمان مل تعد تلقى تصديق

ملواجهة الضائقة االقتصادية اخلانقة.. 

مبادرات إنسانية سورية

انتعاش أسواق املستعمل والبسطات يف محاة. ماذا وراءه؟

حمص/ بسام الحمد
النارية  الدراجات  أسعار  ارتفاع  مع 
والهوائية ِضمن محافظة حمص لمستوى 
ال يسمح للعديد من أبناء المجتمع السوري 

ال سيما الطبقة العاملة بشرائها.. انتشرت 
ظاهرة تأجير الدراجات بين أبناء األحياء 
السكنية لفترة معلومة تُحدَّد بين الطرفين.

وأقدم عدد من التجار على افتتاح محالت 

النارية  الدراجات  لتأجير  مخصصة 
وضواحيها  حمص  مدينة  في  لألهالي 
مدينة  أحياء  داخل  انتشرت  أن  لبثت  ما 
القى  الذي  األمر  الفت،  بشكل  حمص 

العمال  سيما  ال  األهالي  قِبل  من  قبوالً 
الذين عانوا مؤخراً من أزمة المواصالت 
التي تمّر بها مناطق سورية، األمر الذي 
بشكل  للعمل  وصولهم  على  سلباً  يؤثر 

يومي.
يقول مأمون الحازم وهو أحد األشخاص 
الذين أقدموا على استئجار دراجة نارية 
استحساناً  القت  الفكرة  إن  الوعر:  من 
شراء  على  القادرين  غير  العمال  بين 
بين  ما  ثمنها  يتراوح  التي  الدراجة 
سورية،  ليرة  ماليين  وأربعة  مليونين، 
على  الحصول  بإمكانهم  بات  حين  في 
دراجة مقابل دفع أجرة يومية تتراوح ما 
بين 3500-5000 باليوم الواحد، وذلك 

بحسب نظافتها.
المواصالت  أزمة  أن  الحازم  وأضاف 
الفترة  خالل  منها  عانى  التي  اليومية 
الماضية دفعته للتفكير باستئجار الدراجة 
النارية ليضمن استمرار عمله في إحدى 
ورش البناء التي يعمل بها خارج المدينة، 
وذلك بموجب ضمانة معرفته الشخصية 

بصاحب المكتب.
ولفت لوجود عقد بين الطرفين المستأجر، 
والتاجر لألشخاص غير المعروفين لدى 
أصحاب المكاتب يضمن بموجبها إعادة 
الدراجة بحالة فنية جيدة بعد االنتهاء من 

الفترة المتفق عليها.

الرستن  مدينة  أهالي  من  حامد،  ويشير 
أكثر من  أن  إلى  الشمالي  بريف حمص 
90 في المائة من أهالي المدينة وأريافها 
في  الستخدامها  نارية  دراجات  اشتروا 
قضاء حوائجهم، حيث أن الدراجات توفر 
عليهم كثيرا من مصاريف المحروقات، 
إصالح  موضوع  عليها  توفر  أنها  كما 

األعطال القليلة أصال.
ويوضح أنه اشترى دراجة نارية ليست 
جديدة، لكنها تفي بالغرض، باعتبار أنها 
المشاوير الصغيرة والقريبة  تساعده في 
بعض  حمل  من  وتمكنه  المدينة،  من 
المواد المراد جلبها، وأنه يلجأ لنقل بعض 
ويفضل  دفعات،  شكل  على  األغراض 
ذلك على استئجار سيارة قد تكلفه أمواال 
من  ألكثر  الدراجة  الستخدام  تكفيه 

أسبوع.
المكاتب  أن أصحاب  األمر،  في  الالفت 
لزبائنهم  يومّي  بشكل  بنزين  لتر  بتأمين 
الذي  بالوقت  ليرة سورية  بسعر 4200 
السوداء  السوق  ضمن  مبيعه  سعر  يبلغ 
شكل  الذي  األمر  سورية،  ليرة   6500
حافزاً لألهالي الراغبين باستئجار دراجة 

لقضاء أعمالهم في المنطقة.
أسعار  في  فاحش  غالء  ووسط 
الخاضعة  المناطق  تشهده  المحروقات 
العديد  يلجأ  السورية  الحكومة  لسيطرة 
وممتهني  الشبان  سيما  وال  األهالي  من 
وذلك  لقيادتها  النارية  الدراجات  قيادة 
وال  عالية  لتكاليف  تحتاج  ال  لكونها 
المحروقات، على  لمصاريف كبيرة من 

عكس السيارات التي تحتاج لذلك.

بسبب ارتفاع األجرة واالزدحام.. أهايل محص يلجأون الستئجار الدراجات النارية
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