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التسوق  متاجر  أحد  به  قام  نوعية  خطوة 
في مصر في ظل انتشار فيروس كورونا 
بتخصيص  العالم،  أنحاء  معظم  في 
بعيداً عن  لوازمهم  للمسنين لشراء  ساعة 
أنباء  تسوق  أثناء  التي تحصل  التجمعات 

المنطقة.
في الوقت الذي يهاجم فيه فيروس كورنا 
المسنين بشراسة تفوق اآلخرين، قرر أحد 
متاجر التسوق في مصر تخصيص ساعة 
يومياً لكبار السن في محاولة حمايتهم من 
التكدس الناجم عن توافد المتسوقين بأعداد 
الماضية  الفترة  المتاجر في  ضخمة على 
من  المخاوف  في ظل  احتياجاتهم  لشراء 

بأنها قررت فيروس كورونا المستجد. قالت  بعمر 72  أميرة  الجدة 
سمعت  بعدما  المتجر  ذلك  إلى  التوجه 

عن تخصيصه ساعة لكبار السن، خاصة 
وأنها لم تكن قد ذهبت للتسوق من قبل.

الماضية  الفترة  خالل  المتاجر  واكتظت 
بسبب  المتسوقين  من  هائلة  بأعداد 
من  وبدافع  الفيروس،  أثاره  الذي  القلق 
الكتناز  كثيرون  سعى  الشديد،  الخوف 
تحسباً  البضائع،  من  يستطيعون  ما 
بعد،  فيما  المنازل  في  للبقاء  لالضطرار 
التي  المجموعة  مسؤولي  دفع  ما  وهو 
المبادرة  بهذه  للقيام  المتجر  هذا  يتبعها 
المسؤول  المرغني  هاني  يشرح  كما   ،

التجاري بالمجموعة.
والحكومات  الصحة  مسؤولو  ويوجه 
توخي  منهم  طالبين  للناس  تحذيرات 
السن  كبار  فئة  إزاء  الحذر  من  المزيد 

المعرضة للخطر.

بعد ممارسة هوايتها مدة ستة سنوات منذ 
التجارة  كلية  في  جامعية  طالبة  كانت  أن 
في  مشهورة  مصورة  اليوم  أصبحت 

الوسط الذي تعيشه.
تخرجت أفين البالغة من العمر 25 عاماً 
السليمانية،  جامعة  في  التجارة  كلية  من 
أيام  منذ  التصوير  في  هوايتها  وبدأت 

الجامعة وعبر كاميرة هاتفها المتواضع.
وصلت أفين بعد 6 سنوات من ممارستها 
مستوى  إلى  كبير،  بشغف  الهواية  لهذه 
في  مشهورة  مصورةً  منها  جعل  متطور 

الوسط الذي تعيشه به.
واصلت أفين مع عدة مواقع غربية على 
شبكات التواصل االجتماعي من أجل نشر 
لكنها  هاتفها،  عبر  تلتقطه  التي  صورها 
لم تستطع حينها المشاركة في المعارض 
خاصةً  كاميرةً  امتالكها  لعدم  الفنية 

بالتصوير.

اكتسبت الخربة بتجاربها

اضطرت أفين إلى استعارة آلة التصوير 
مجهود  وبعد  صديقاتها،  بإحدى  الخاصة 
افتتاح  من  تتمكن  التصوير  في  مضني 
أول معرض لصورها في الجامعة، وكان 

معرضها األول يستعرض وضع المرأة.
في  صورها  من   4 بيع  من  أفين  تتمكن 

المعرض، مما يسعدها كثيراً لتتابع عملها 
بحماس أكبر، وفي النهاية تحقق طموحها 

في شراء آلة تصوير خاصةً بها.
بأس  ال  لخبرةً  كسبها  بعد  أفين  بدأت 
اإلعالمية  المؤسسات  مع  بالتواصل  بها، 
المحلية، وتلقى صورها رواجاً كبيراً على 
والمجالت،  اإللكترونية  الموقع  بعض 
وإلى جانب ذلك تعمل أفين لصالح شركات 

التصوير كما تلتقط الصور الشخصية.
إلى  أفين  تتوجه  فراغها،  أوقات  وفي 
لجمال  الصور  بالتقاط  وتبدأ  الطبيعة، 

الطبيعة والحياة في بلدها.
امرأة  كأية  صعوبات  أيضاً  أفين  تلقى 
أخرى تبدأ بعمل مميز في المجتمع، حيث 
أن الوسط الذي تعيش فيه أفين ال يقبل بأن 
تمتهن امرأة عمل التصوير، لكنها تقول: 
يقوله  ما  إلى  نصغي  أال  األفضل  »من 

الناس في بعض األحيان«.

الدولية،  الصحفيين  حماية  لجنة  طالبت 
يوم الخميس، السلطات في باشور )جنوب 
وشامل  سريع  تحقيق  بإجراء  كردستان( 
حول تقييد الصحفي عدنان رشيدي وتعذيبه، 

ومحاسبة المتورطين باالعتداء.
تعرض الصحفي عدنان رشيدي الذي يقطن 
روجهالت  كرد  من  وهو  بنجوين،  مدينة 
التابع  اإلخباري  للموقع  محرراً  ويعمل 
التي  اإلنسان  لحقوق  كردستان  لجمعية 
في  اإلنسان  لحقوق  اإلساءة  ترصد حاالت 
آذار/  11 يوم  العتداء  الكردية،  المناطق 
مارس الجاري. وقام المعتدون الذين كانوا 
أنفسهم  عن  بالتعريف  األقنعة  يرتدون 
األسايش  قوات  لصالح  يعملون  أنهم  على 
يديه  وتقييد  بالعصي  بلكم رشيدي وضربه 
ورجليه ومن ثم كسر يديه خالل مطالبتهم 
وأقراص  اإللكترونية  معداته  بتسليم  إياه 
التخزين التي تحمل معلومات عن ناشطين 
في إيران«، وفقا لما قاله رشيدي للمنظمة 
فإن  الحرة  قناة  نقلته  ما  وبحسب  الدولية. 
المعلومات  بتسليم  قام  بأنه  قال  رشيدي 
يحتجزون  كانوا  المعتدين  أن  أدرك  عندما 
زوجته وابنته، وبحسب رشيدي، فقد قاموا 
بتصوير زوجته بعد إجبارها على التعري.

معدات  تسليمهم  عقب  المقنعون  وغادر 
العمل التي طلبوها.

السليمانية  شرطة  نشرت   ، آذار   17 وفي 
قبضت على  إنها  فيه  قالت  بياناً  اإلقليم  في 

شخصين مشتبه بتورطهما باالعتداء.
في  الصحفيين  حماية  لجنة  ممثل  وطالب 
إيغناسيو  إفريقيا،  وشمالي  األوسط  الشرق 
ميغيل، بعدم التسامح مع »االعتداء الوحشي 

بحق عدنان رشيدي وعائلته«.
كردستان  جمعية  نشرتها  صور  وأظهرت 
بكسور  رشيدي  إصابة  اإلنسان،  لحقوق 
إلى  الجمجمة وكدمات قوية، باإلضافة  في 

كسور بيديه وذراعيه نتيجة االعتداء.
فيروس  تفشي  الناجم عن  اإلغالق  ويحول 
من  رشيدي  تمكن  دون  المستجد  كورونا 
الوصول إلى الطبيب لتلقي الرعاية الصحية 
المحلي  المستشفى  كون  لحالته،  الالزمة 
به  توجد  »ال  فيها  يقيم  التي  المدينة  في 
المعدات المناسبة لتصوير جمجمته باألشعة 

السينية«، على حد تعبيره.

بعد انتشار فيروس كورونا... متجر في مصر يخصص ساعة للمسنني

بعدسة هاتفها خاضت التجربة 
لتصبح اليوم مصورة بارعة

حماية الصحفيني تطالب مبحاسبة 
املتورطني باالعتداء على الصحفي 

رشيدي وعائلته

أردوغان يوجه بوصلته نحو اليمن
دلي  خورشيد  والصحفي  الكاتب 
األردوغانية  األطماع  عن  بقلمه  كتب 
باقتطاع أراضي عربية أخرى وضمها 
إلى تركيا حيث يوجه بوصلته اليوم إلى 
اليمن، فما هدفه من هذه الخطوة كل 

هذا ذكره الكاتب دلي في مقاله...«9

المرأة  مجلس  باسم  الناطقة  قالت 
ابتسام  وريفها؛  منبج  بمدينة 
في  المرأة  تقدم  إن  القادر  عبد 
منبج  بمدينة  الذاتية  اإلدارة  ظل 
بين  صراع  إال  هي  ما  وريفها، 
التخلف  ورعاة  الحضارة  أعداء 
المرأة  انشغال  إلى  يسعون  الذين 
بحياتها الخاصة بعيداً عن القضايا 
المفصلية، في حين تمكنت المرأة 
إليه  تطمح  ما  إلى  الوصول  من 
وإراداتها  إصرارها  بفضل  اآلن 

الشديدتين...«3

هل أدخل فيروُس كورونا العالَم 
في اختباراِت االنتقاِء الطبيعّي، 
داروين  تشارلز  لقانوِن  وفقاً 
االنتقاء  أو  لألفضل«،  »البقاء 
الطبيعّي، هذا ما يرّوج له باحثون 
ويستعادُ  بالعالم.  مكاٍن  غيِر  في 
الذي  القديُم  الجدُل  طرحها  مع 
لم يُقطع بصحته، وال أمكن ردّه 
بالحّجة الكافية. ولكّن الثابَت أّن 
البسيطة مّرت بأزمنة جيولوجيّة 
على  تغيّرات  وطرأت  غابرةٍ 
وجِه األرِض وانقرضت كائناٌت 

لألبد...«5

ابتسام عبد القادر: 
»مشاركة املرأة الفعالة 

يف العمل السيايس 
سيكون الحل األمثل 

للقضايا قاطبة«

كورونا جائحة عابرة
 أم اختبار بقاء؟

المســتثنون مـــــن 
قرار الحظر: حماية 
اآلخرين من مهامنا

أكد املستثنون من قرار حظر التجول في شمال وشرق سوريا أّن مهامهم تنصّب 
في حماية األهالي؛ وذلك بخدمتهم واحلفاظ على صحتهم وبالتالي توعيتهم، 
وشددوا على ضرورة تكاتف أبناء اجملتمع، وكذلك توخي احلذر وااللتزام بالقرارات 

الصادرة من اإلدارة الذاتية؛ لدرء خطر تفشي وباء كورونا..«2
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منذ بدء الخليقة والكوارث الطبيعية تحيط 
بها، وال تكاد تقتصر على حالة بعينها، فهي 
وزالزل،  وبراكين  فيضانات  بين  تتناوب 
ألكلت  لوالها  ولربما  وأوبئة،  وأمراض 
البشرية بعضها، ناهيك عن الحروب التي 

أفنت بقدر ما أفنته الكوارث ربما.

الكوارث  بعشرات  يعج  البشرية  تاريخ 
والكثير  كورونا،  شاكلة  على  والجائحات 
ولربما  تاريخاً  باتت  التي  األوبئة  من 
ستكون كورونا عما قريب صفحة من ذلك 

التاريخ الموجع.
الطاعون )الموت األسود( يقتل حوالي 25 

مليون شخص
بالموت  عرف  الذي  الطاعون  ضرب 
وأفريقيا  أوروبا  الثالث  القارات  االسود 
وآسيا بين عامي 165 و190م, وتفشى فيها 
في أوقات متعددة, وفي فترات متقطعة لمدة 
مئتي سنة قتل نحو 25 مليون إنسان وامتد 
الوباء إلى معظم دول حوض المتوسط. أما 
عرف  ما  انتشار  بدأ  فقد   1334 عام  في 
في  العظيم  الطاعون  أو  األسود  بالموت 
وسائر  القسطنطينية  إلى  ومنها  الصين، 
أوروبا، حيث حصد نحو 60% من مجموع 
سكان أوروبا. وضرب الصين في ستينيات 
كونغ  هونغ  إلى  وبعدها   ،19 الـ  القرن 
أواخر القرن، وحتى بداية القرن العشرين. 
وانتشر عبر الجرذان في السفن البخارية، 
عشرة  نحو  الجائحة  حصدت  المرة  وهذه 

ماليين شخص.

وباء الجدري

فيروس  يسببه  فيروسي  مرض  وهو 
تتحول  بقع  تشكل  إلى  يؤدي  »فاريوال«، 
إلى بثور والحقاً إلى ندوب عميقة. وتسبب 
هذا المرض في قتل نحو 30% ممن أصيبوا 
به عبر التاريخ، أما الناجون منه فقد رافقهم 
على  وعالمات  جداً  عميقة  وندوب  العمى 
مثل  أخرى  تشوهات  إلى  إضافة  الجلد، 

فقدان الشفاه واألنف وأنسجة األذن.
الجدري  أكسبت  التي  األسباب  أهم  ومن 
الهواء،  عبر  ينتقل  مرض  أنه  خطورته 
مع  المباشر  واالتصال  والعطاس  فالسعال 
فيروس  ينشر  أن  يمكن  أي سوائل جسدية 
الجدري، وباإلضافة إلى ذلك فإن مشاركة 
المالبس الملوثة أو الفراش يمكن أن يساهم 

في نقل العدوى.
أو  الهند  في  نشأ  الُجدري  أن  ويُعتقد 
األقل،  على  عام  آالف  ثالثة  قبل  مصر 
طرق  طول  على  الحق  وقت  في  وانتشر 

التجارة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتشير 
أوروبا  دخل  الجدري  أن  إلى  التقديرات 
انتشار  مع  والسابع  الخامس  القرنين  بين 
وأدخل  الوسطى.  العصور  خالل  األوبئة 
إلى  الجدري  األوروبيون  المستعمرون 
وأستراليا(  أفريقيا  )وأيضا  األمريكيتين 
الخامس عشر والثامن عشر،  القرنين  بين 
ويعتقد   .%90 بلغت  إصابة  معدالت  مع 
عموما أن الجدري كان السبب وراء سقوط 
وتشير  واإلنكا.  األزتيك  إمبراطوريات 
 500-300 هناك  كان  أنه  إلى  التقديرات 
مليون حالة وفاة بسبب الجدري في جميع 
العالم. وتم اإلعالن في عام 1980  أنحاء 
برنامج  بفضل  الجدري  استئصال  عن 
منظمة الصحة العالمية الستئصال الجدري 
من  واحداً  اإلنجاز  هذا  ويعتبر  العالم  من 

أكبر انتصارات العلوم الطبية.

وباء الكولريا

انتشرت الكوليرا خالل القرن التاسع عشر 
)1816( في جميع أنحاء العالم انطالقاً من 
ذلك  بعد  واندلعت  بالهند،  الغانج  نهر  دلتا 
ست جائحات من المرض حصدت أرواح 
القارات  عبر  البشر  من  الماليين  عشرات 

كلها.
بين  الهند  في  الوفاة  حاالت  عدد  وقدر 
 15 من  بأكثر  و1860   1817 عامي 
نسمة  مليون   23 ولقي  شخص.  مليون 
حتفهم بين عام 1865 وعام 1917. وقد 
فترة  خالل  الروسية  الوفيات  تجاوزت 
زمنية مماثلة 2 مليون نسمة، أما الجائحة 
آسيا  اندلعت بجنوب  فقد  )السابعة(  الحالية 
في  أفريقيا  إلى  ووصلت   1961 عام  في 
في  األمريكيتين  إلى  ثم  ومن   1971 عام 
عام 1991. وتتوطن الكوليرا اآلن العديد 
من البلدان. بحسب منظمة الصحة العالمية.
عدد  وقوع  إلى  الباحثين  تقديرات  وتشير 
حالة  مليون   4  – بين 1.3  تقريباً  يتراوح 
إصابة بالكوليرا سنوياً. في حين يقدر معدل 
في  الحاالت  مجموع  من   %  5 بـ  الوفيات 
أفريقيا، وأقل من 1 % في األماكن أخرى.

وباء األنفلونزا

أنفلونزا  وباء  أقدم  روسيا  أنفلونزا  وتعتبر 
مسجل حصل بين عامي 1889 و1890، 
وبدأت   .H2N2 فيروس  انتشار  سببه 
األنفلونزا بالظهور من روسيا وسرعان ما 
إلى أمريكا  انتشرت في أوروبا، ووصلت 
هناك  ومن   ،1889 ديسمبر  في  الشمالية 

في  وآسيا  الالتينية  أمريكا  إلى  انتشرت 
شباط1890. وتوفي حوالي مليون شخص 

جراء اإلصابة بالعدوى.
األكثر  فتعتبر  اإلسبانية  األنفلونزا  أما 
ضرراً على البشرية. حيث يقول مؤرخون 
 ،1918 عام  أوالً  انتشر  الفيروس  إن 
العالمية  الحرب  من  األخيرة  األشهر  في 
الغربية  الجبهة  على  الجنود  وأن  األولى. 
ضيقة  خنادق  في  يعيشون  كانوا  للحرب، 
عدد  إصابة  إلى  أدى  مما  ورطبة،  وقذرة 

منهم.
األنفلونزا،  انتشرت  آخر  إلى  خندق  ومن 
العسكري  النطاق  من  خرجت  حتى 
لتصيب المدنيين، خاصة عندما بدأ الجنود 
القتال،  توقف  مع  منازلهم  إلى  العودة  في 
وقد  ومدنهم,  قراهم  في  الفيروس  ليتفشى 
 50 و   40 بين  يتراوح  ما  بحياة  أودى 

مليون شخص.
أما موقع السيطرة على األمراض والوقاية، 
فيقول إن نحو 500 مليون شخص أصيبوا 
بـ«األنفلونزا اإلسبانية«، أو ما يعادل ثلث 

سكان الكرة األرضية آنذاك.
التي  اآلسيوية  األنفلونزا  أيضاً  وهنالك 
بمليوني  وتسببت   1957 عام  في  ظهرت 
حالة وفاة، إلى جانب أنفلونزا هونغ كونغ 
وتسببت   1968 عام  في  ظهرت  التي 
 ،2009 ربيع  وفي  وفاة.  حالة  بمليون 
من  معينة  ساللة  على  العلماء  ف  تعرَّ
 .H1N1 باسم  تُعرف  الخنازير  أنفلونزا 
من  َمزيج  الفيروس  هذا  إن  الواقع،  وفي 
الفيروسات الواردة من الخنازير والطيور 

والبشر. 

وباء سارس

يعرف بالمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة، 
أصل  من  فيروسي  تنفسي  مرض  وهو 

الصين  في  ظهوره  بدأ  المنشأ،  حيواني 
في  والسيما  العالم  بلدان  في  ينتشر  وأخذ 
ضحاياه  ليصاب  آسيا  شرقي  جنوب  دول 

بصعوبة التنفس والتهاب رئوي غامض.
ظهر كتهديد عالمي في آذار عام 2003، 
الصين في  أول إصابة في شمال  وسجلت 
شهر كانون األول من عام 2002، ويعتبر 
أول  هو  أورباني  كارلو  اإليطالي  الطبيب 

من اكتشف الفيروس وتوفي بسببه.
وأصيب أكثر من ثالثة آالف شخص ولقي 
منذ  العالم  أنحاء  جميع  في  حتفهم   861
جوانجدونج  إقليم  في  مرة  ألول  ظهر  أن 
الصيني، لم يتم اكتشاف أي لقاح أو عالج 
أنه عالج آمن وفعال على  يثبت  لهُ  وقائي 

حد سواء في البشر.

وباء اإليدز

وانتشر  الكونغو  في  في عام 1976 ظهر 
في مختلف أنحاء العالم، وتسبب بوفاة 35 
مليوناً منذ ظهوره. وفي عام 2014 توصل 
إلى  يعود  اإليدز  وباء  منشأ  أن  إلى  علماء 
مدينة  في  الماضي  القرن  من  العشرينيات 
جمهورية  في  حالياً  الموجودة  كينشاسا 

الكونغو الديمقراطية.

وباء إيبوال

إلى  وانتشر  غينيا  في  الوباء  هذا  ظهر 
ليعرف  المجاورتين،  وسيراليون  ليبيريا 
غرب  في  إيبوال  »فيروس  باسم  بعدها 
حوالي  توفي  العام،  ذلك  وخالل  أفريقيا« 
6 آالف شخص بسببه. وفي عام 2018، 
الكونغو  جمهورية  مجدداً  إيبوال  ضرب 
 2200 من  أكثر  فقد  حيث  الديمقراطية 

شخص حياتهم.
وكالة هاوار

قرار  من  المستثنون  أكد  ـ  األخبار  مركز 
أّن  سوريا  وشرق  شمال  في  التجول  حظر 
وذلك  األهالي؛  حماية  في  تنصّب  مهامهم 
وبالتالي  صحتهم  على  والحفاظ  بخدمتهم 
تكاتف  ضرورة  على  وشددوا  توعيتهم، 
الحذر  توخي  وكذلك  المجتمع،  أبناء 
اإلدارة  من  الصادرة  بالقرارات  وااللتزام 

الذاتية؛ لدرء خطر تفشي وباء كورونا..
تحول  الذي  كورونا  فيروس  النتشار  نظراً 
إلى وباء عالمي، ووفقاً لمقتضيات المصلحة 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  أصدرت  العامة، 
وشرق سوريا تعميماً أعلنت فيه فرض حظر 
التجول في مناطق شمال وشرق سوريا منذ 
الثالث والعشرين من شهر آذار من الجاري 
للتمديد،  قابالً  والذي سيستمر لمدة 15 يوماً 
كإجراء وقائي لمنع ظهور وانتشار فيروس 

كورونا الذي بات يهدد العالم أجمع.
الرئاسة  عن  الصادر  التعميم  من  واستثني 
الصحة  مراكز  الذاتية  لإلدارة  المشتركة 
الدولية  والمنظمات  والخاصة  العامة 

ولجان  والصيدليات،  األحمر  والصليب 
التعقيم وعمال النظافة واألفران ومحال بيع 
المواد الغذائية، وسيارات نقل المواد الغذائية 
وحليب األطفال وصهاريج نقل المحروقات، 
باإلضافة إلى اإلعالم وقوى األمن الداخلي.

للعمل  مهام  لديهم  القرار  من  المستثنون 
في  كورونا  فيروس  تفشي  خطر  لدرء 
أجل  من  تعمل  الصحية  المراكز  المنطقة، 
ولجان  للمواطنين،  الطبية  الخدمات  تقديم 
التعقيم والبلديات تقوم بتنظيف وتعقيم المدن 
والنواحي، واألفران والمحال الغذائية لتلبية 
الداخلي  األمن  وقوى  األهالي،  مستلزمات 
واإلعالم  القوانين  وتطبيق  الحماية  لتأمين 

لتغطية األحداث والتطورات الحاصلة.
هاوار  أنباء  وكالة  استطلعت  الصدد؛  وبهذا 
الحظر،  قرار  من  المستثنين  بعض  آراء 
رستم  الداخلي  األمن  قوى  عضو  وأوضح 
نهاراً  ليالً  قائالً: »نعمل  القادر حسين؛  عبد 
وسالمة  أمن  على  المحافظة  أجل  من 
أهبة  وعلى  جاهزون  المنطقة،  واستقرار 

االستعداد لمواجهة أي طارئ خالل الـ 24 
في  المكوث  أهلنا وشعبنا  من  نتمنى  ساعة، 

المنازل من أجل سالمتنا وسالمتهم«.
مستوصف  في  الطبي  الكادر  وأشار عضو 
قرية أم الفرسان التابعة لمدينة قامشلو علي 
محمد شيرو إلى أنهم يأخذون تدابيرهم أمام 
اجتاح  حيث  العالمية،  بالحرب  أشبه  وباٍء 
نسعى  هنا  »نحن  وقال:  العالم،  دول  معظم 

بكافة إمكاناتنا لمواجهة هذا الوباء«.
الحذر،  توخي  على ضرورة   شيرو  وشدد 
شدد  كما  الصادرة.  بالقرارات  وااللتزام 
كافة  المجتمع  فئات  تكاتف  ضرورة  على 
وباء  تفشي  لدرء خطر  البعض  بعضهم  مع 
لكي  الخارج  في  »نحن  وقال:  كورونا، 

نحافظ على صحة شعبنا«.
قناة  في  المراسلة  أضحت  جانبها؛  ومن 
باور أن من يعمل ضمن  أمارة    sterk tv
إجراءات فرض حظر التجول هم من تتطلب 
األهالي  خدمة  في  االستمرار  عملهم  طبيعة 
أن عملهم  إلى  ونوهت  اإلعالم،  بينهم  ومن 

األحداث  لرصد  الخارج  في  البقاء  يتطلب 
خاص  وبشكل  الحاصلة،  والتطورات 
فيروس كورونا، وإليصال المعلومات كافة 
التي  اإلعالمية  الوسائل  عبر  األهالي  إلى 

يعملون فيها.
وبيّن صاحب أحد األفران في مدينة قامشلو 
التي  الساعات  في  أنهم  محمود  الرحيم  عبد 
التي  قراراتها  وفق  الذاتية   اإلدارة  حددتها 
متطلبات  تلبية  بهدف  مؤخراً؛  أصدرتها 
األهالي من مادة الخبز، ونوه بأنهم يقومون 
بتوزيع الخبز على محال بيع المواد الغذائية 
التابعة  في جميع األحياء، والقرى والبلدات 

لمدينة قامشلو.
التجول  حظر  قرار  من  المستثنون  وناشد 
األهالي  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في 
التقيد بالقرار، وأكدوا بأنهم في الخارج من 
في  أي  الداخل  في  من  وخدمة  سالمة  أجل 
المنازل، وأطلقت عدّة حمالت على صفحات 
األهالي  فيها  تحث  االجتماعي،  التواصل 

على البقاء في المنازل.

مركز األخبار ـ رحبت األمم المتحدة بالبيان 
الديمقراطية  سوريا  قوات  عن  الصادر 
فيه  أعربت  والذي  الجاري  آذار   24 في 
إلى  الداعي  العام  األمين  لنداء  عن دعمها 
لتسهيل  النار  إلطالق  فوري  عالمي  وقف 

االستجابة العالمية لكوفيد -19.

)الخميس(  أمس  صدر  بيان  في  ذلك  جاء 
بتوقيت نيويورك عن المتحدث باسم األمين 
العام ستيفان دوجاريك، أشار فيه إلى بيان 
عن  وإعالنها  الديمقراطية  سوريا  قوات 
االلتزام بتجنب االنخراط في عمل عسكري. 
وفي هذا السياق، دعا األمين العام األطراف 
دعم  إلى  السوري  الصراع  في  األخرى 

ندائه.
وكان المتحدث باسم األمين العام قد صرح 
الذي  اليومي  الصحفي  المؤتمر  في  أمس 
المتحدة  األمم  أن  الفيديو،  تقنية  عبر  ُعقد 
المحتمل  التأثير  إزاء  عميق  بقلق  تشعر 
لفيروس كورونا على ماليين األشخاص في 
من  أكثر  أنحاء سوريا، خاصة على  جميع 
900،000 شخص الذين ما زالوا نازحين 
منذ  اندلعت  التي  العدائية  األعمال  بسبب 
غرب  شمال  في  الثاني  كانون  من  األول 

البالد.
يعيش  العالمية؛  الصحة  لمنظمة  ووفقاً 
النازحون في ظروف تجعلهم أكثر عرضة 
التنفسي،  الجهاز  بالتهابات  لإلصابة 
النازحون  يواجه  االكتظاظ،  إلى  فباإلضافة 
والحرمان  والعقلي  البدني  اإلجهاد  أيضاً 

والمياه  والغذاء  السكن  توفر  عدم  بسبب 
النظيفة.

يوجد  المتحدة،  األمم  إحصائيات  وبحسب 
حالياً أكثر من ستة ماليين نازح داخلياً في 
المبعوث  أعلن  وكما  البالد.  أنحاء  جميع 
يوم  بيدرسون  غير  سوريا  إلى  الخاص 
النار  وفوري إلطالق  كامل  بوقف  الثالثاء 
القرار  مع  تماشياً  سوريا،  أنحاء  جميع  في 
لقمع  شاملة  جهود  تسيير  لتمكين   ،2254

جائحة كـوفيد-19.
وذكر غير بيدرسون في بيانه يوم الثالثاء أن 
السوريين جميعاً متساوون في التهديد الذي 
النظر  بغض  العالمي،  الوباء  انتشار  يمثله 
إن كانوا يعيشون في مناطق تسيطر عليها 

الحكومة السورية أو في مناطق أخرى.
وقال بيدرسون: »إن الشعب السوري الذي 
هدوء  فترة  إلى  ماسة  بحاجة  طويالً  عانى 
تحترمها  البالد،  أنحاء  جميع  في  مستدامة 

جميع األطراف«.
الوخيمة  اآلثار  من  أيضاً  بيدرسون  وحذر 
العالمية  االستجابة  وعلى  سوريا،  على 
قائالً: »إن هذا هو  بشكل عام،  لكوفيد-19 
السبب الداعي اآلن أكثر من أي وقت مضى 

لوقف إطالق النار على الصعيد الوطني«.

مركز األخبار ـ دعت رئيسة الجمهورية 
المنتخبة للمقاومة اإليرانية مريم رجوي 
عن  لإلفراج  عاجل  دولي  تحرك  إلى 
إنسانية  كارثة  وقوع  ومنع  السجناء 

كبرى.

بعد ظهر يوم الخميس 2020/3/26، بدأ 
عصيان من قبل السجناء في العنبرين 7 
و 9 من سجن تبريز، المعرضين لخطر 

إصابتهم بفيروس كورونا.
من  الرغم  وعلى  اإليرانية  السلطات 
فيروس  ينتشر  بينما  الضجيج اإلعالمي، 
اإلفراج  تتجنب  ال  السجون،  في  كورونا 
عن السجناء حتى مؤقتًا فحسب، بل تزج 
بسجناء جدد باستمرار دون أن يتم عزلهم.

فتحوا  األخرى  القمعية  والقوات  الحرس 
مما  العصيان،  لقمع  السجناء  على  النار 
أدى إلى إصابة عدد من النزالء. يتصاعد 
ويُسمع صوت  السجن  داخل  من  الدخان 
اإلسعاف  سيارات  وإنذار  نارية  طلقات 

حول السجن.
سجناء  قام  أيضاً،  الماضي  األسبوع  في 
وسجن  آباد  خرم  بمدينة  بارسيلون 
على  احتجاًجا  بالعصيان  اليكودرز 
بعد  الهروب  للفيروس وأرادوا  تعرضهم 

تجريد حراس السجن من السالح.
فيروس  ضحايا  عدد  تزايد  ظل  في 
السجناء  بعض  باطراد، وإصابة  كورونا 
سجن  في  سجناء  ستة  توفي  بالفيروس، 
يفتقر  الذي  )فشافويه(،  الكبير  طهران 

إلى أبسط إمكانات صحية جراء إصابتهم 
بفيروس كورونا. في هذا السجن، ال يتم 
الحجر  في  ووضعهم  المصابين  عزل 

الصحي.
كما أصيب في سجن قزل حصار عدد من 
السجناء بفيروس كورونا وتوفي بعضهم، 
وتعاني سجون أخرى من الحالة نفسها مثل 
وإيفين وسجن قرجك  سجن كوهر دشت 
وعشرات السجون الكبيرة والصغيرة في 
في  والوضع  وألبرز،  طهران  محافظتي 
أسوأ.  األخرى  المحافظات  في  السجون 
معظم السجون اإليرانية مكتظة بالسجناء 
أكثر من استيعابها مرتين أو ثالث مرات.

المنتخبة  الجمهورية  رئيسة  ووصفت 
وفاة  رجوي  مريم  اإليرانية  للمقاومة 
تمثل  بأنها  فشافويه  سجن  في  السجناء 
جرائم  جراء  تأتي  وفيات  سلسلة  بداية 
النظام ضد اإلنسانية بشأن السجناء وعدم 
إلى  إطالق سراحهم. ودعت مرة أخرى 
إجراءات  واتخاذ  الدولي  المجتمع  تدخل 
وخاصة  السجناء،  سراح  فورية إلطالق 
وقوع  دون  للحيلولة  السياسيين،  السجناء 

آالف السجناء ضحية هذا الفيروس.

 أوبئة قتلت املاليني حول العالم.... من املوت
األسود إلى كورونا

املستثنون من قرار احلظر: »حماية اآلخرين من مهامنا«

 األمم املتحدة ترحب مبوقف قسد في اإلعالن
عن وقف إطالق النار

 رئيسة اجلمهورية املنتخبة للمقاومة اإليرانية:
»»وفاة السجناء بإيران بداية لكارثة إنسانية
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مجلس  باسم  الناطقة  قالت  منبج-  روناهي/ 
عبد  ابتسام  وريفها؛  منبج  بمدينة  المرأة 
القادر إن تقدم المرأة في ظل اإلدارة الذاتية 
صراع  إال  هي  ما  وريفها،  منبج  بمدينة 
الذين  التخلف  ورعاة  الحضارة  أعداء  بين 
الخاصة  المرأة بحياتها  انشغال  إلى  يسعون 
بعيداً عن القضايا المفصلية، في حين تمكنت 
إليه اآلن  إلى ما تطمح  المرأة من الوصول 

بفضل إصرارها وإراداتها الشديدتين.

الكثير  تحقيق  منبج  في  المرأة  استطاعت   
من التقدم في كافة المستويات وبشكل منقطع 
تأسيس  سبقت  التي  الفترة  تلك  عن  النظير 
وكأننا  وريفها،  منبج  بمدينة  المدنية  اإلدارة 
أمام مشهدين مختلفين للمرأة تماماً؛ وهذا ما 
تؤكده منجزاتها المتنوعة. بهذا الصدد، التقت 
صحيفتنا »روناهي« بالناطقة لمجلس المرأة 

بمدينة منبج وريفها؛ ابتسام عبد القادر.

نضال املرأة، أمثر 
إنجازات كبرية

بمدينة  المرأة  مجلس  أعمال  أبرز  وحول 
من  األول  الربع  فترة  خالل  وريفها  منبج 
العام الجاري، أشارت الناطقة بمجلس المرأة 
إلى  القادر  عبد  ابتسام  وريفها؛  منبج  بمدينة 
أن المرأة بمجلس  المرأة بمدينة منبج وريفها 
انتهت  عما  ثابتة  خطى  على  السير  تابعت 
عليه في العام المنصرم بل وأنها كانت على 

وتيرة أفضل. 
بدأ مجلس المرأة بتنظيم نفسه أكثر من خالل 
طيلة  مستمرة  مكثفة  تدريبية  دروس  إقامة 
أسبوع وبشكل منتظم، وهدفت هذه الدروس 
المجلس  عمل  أمور  وتنظيم  مناقشة  إلى 
عموماً، وعلى أثر ذلك، انطلق مجلس المرأة 

المسيرات  بكافة  المشاركة  في  أعمق  بنفس 
االعتداءات  ضد  االحتجاجية  والوقفات 
السوري، وهذا  الشمال  مناطق  التركية على 
بزيارات  القيام  على  المرأة  بمجلس  عزا  ما 
رأس  بمناسبة  الداخلي  األمن  قوى  لحواجز 
نظم  كما  المعطاء،  لجهودهم  تكريماً  السنة؛ 
مجلس المرأة حملة مكثفة من الزيارات إلى 
المدنية  والمراكز  واللجان  المؤسسات  كافة 
من  هادفاً  والريف؛  المدينة  في  والعسكرية 
المرأة  واقع  على  كثب  عن  االطالع  ذلك، 
التأسيسي  باالجتماع  وشارك  كما  التنظيمي. 
قامشلو،  في  المرأة  حقوق  أبحاث  لمركز 
وتلفزيونية  إعالمية  لقاءات  عدة  إجراء  وتم 
المرأة  مجلس  لحضور  باإلضافة  وإذاعية، 
االحتفالية السنوية لتأسيس مؤتمر ستار الذي 
جانب حضور  إلى  كوباني،  مدينة  في  انعقد 
ووحدات  الذاتي  للدفاع  دورات  عدة  تخريج 

حماية المرأة في منبج.

مجلس املرأة ترك بصمة واضحة 
يف اجتامعاته

وريفها  منبج  بمدينة  المرأة  مجلس  ترك  كما 
أثر  على  اجتماعاته  في  واضحة  بصمة 
لمهرجان  التحضيرية  اللجنة  في  مشاركته 
المرأة في منبج الذي عقد على يومين متتاليين 
مؤخراً، وحظيت مشاركة مجلس المرأة بكثير 
وحقق  الرسمية،  األوساط  في  الترحيب  من 
نجاح من حيث العروض والتنظيم، والالفت 
حماية  لمراكز  بزيارة  قام  المرأة  مجلس  أن 
واألمن  العسكري  منبج  مجلس  مثل؛  المرأة 
والعالقات  الجرحى  وبيت  للمرأة  الداخلي 
العسكرية، وتم تقديم درع تكريمي لهم تعبيراً 
أجل  من  المبذولة  وجهودهم  تضحياتهم  عن 

حماية بلدنا والدفاع عن ربوعه.
وبهذا الصدد أضافت ابتسام قائلةً: »بروح من 

بمدينة  المرأة  احتفل مجلس  واألمل،  التفاؤل 
منبج وريفها؛ بيوم المرأة العالمي، واستقبلته 
عن  والعمل  االستعداد  من  بالمزيد  النساء 
ارتفعت  حاشدة  بمسيرة  مشاركتهن  طريق 
لنضال  تكريماً  والشعارات  الهتافات  فيها 
فرق  عدة  بتقديم  واختتمت  عموماً،  المرأة 
تكريم  وتم  ودبكات،  وأغاني  فنية  لعروض 
على  الفعاليات  واستمرت  منبج.  إعالميي 

مدار يومين«. 
بحضور  المرأة  مجلس  وشارك  وكما  هذا 
المستقبل؛ والهادفة  مؤتمرات لحزب سورية 
سورية  لحزب  النواحي  مجالس  لتأسيس 
فعالياته  ومازالت  وريفها  منبج  في  المستقبل 
مجلس  قام  التدريب،  يخص  وفيما  مستمرة. 
برنامج  بوضع  وريفها  منبج  بمدينة  المرأة 
وبمشاركة  كامل،  أسبوع  لمدة  تدريب 
التدريب  بهدف  الشابة؛  المرأة  من  عضوات 
بعدها  ليتم  المحاضرات،  إعطاء  كيفية  على 
الشهيدة  أكاديمية  في  دروس  ثالثة  إعطاء 
زيالن حلب، فضالً عن إعطاء المحاضرات 
إضافةً  للمرأة.  الداخلي  األمن  لقوى  الفكرية 
من  الثامن  يوم  عن  محاضرة  إعطاء  إلى 
بيد  سالح  يكون  الذي  التنظيم  وكيفية  آذار 
نفسها وتواجه كل  لتحمي وتدافع عن  المرأة 

صعوبات الحياة.

املرأة تغري هندسة الحياة 
وإيقاع األيام

بمدينة  وتطوره  المرأة  لواقع  رؤيتها  وعن 
إلى  القادر  ابتسام عبد  منبج وريفها، أشارت 
ذلك بالقول: »لقد حققت المرأة تطوراً كبيراً 
مقارنةً مع السنين السابقة قبل تشكيل اإلدارة 
الذاتية لشمال وشرق سوريا، بما يخدم المرأة 
أوالً والعالم ثانياً، وعلى كافة المستويات، هذا 
المنظور، يجعلنا ننظر بتمعن على ما تحقق 
السنوات األخيرة في ظل اإلدارة  خالل هذه 
لخدمة  اإلمكانيات  كل  قدمت  التي  المدنية 
االجتماعي  الصعيد  على  وتطورها  المرأة 

والثقافي والوطني«.
في  المرأة  واقع  تطور  بأن  أيضاً  وذكرت 
بين  صراع  إال  هو  ما  الذاتية  اإلدارة  ظل 
الذين  التخلف  ورعاة  الحضارة  أعداء 

الخاصة  بحياتها  المرأة  انشغال  إلى  يسعون 
كافة  تهم  التي  المفصلية  القضايا  عن  بعيداً 
من  المرأة  تمكنت  حين  في  المجتمع،  أفراد 
بفضل  اآلن  إليه  تطمح  ما  إلى  الوصول 
وتابعت:  الشديدتين.  وإراداتها  إصرارها 
التي  المجتمعات  في  نجدها  المعضلة  »وهذه 
وتعليمها  المرأة  دور  تفعيل  إلى  أبداً  تهتم  ال 
التي  المعرفية  باألسلحة  وتسليحها  وتثقيفها 
تمكنها من إدراك ما يجري حولها. وهنا يبرز 
دور المرأة المقاومة التي ثبتت وناضلت من 
أداوت  لتطوير  معرفتها بضرورة مشاركتها 
الموجه  الكبير  الدعم  عن  عالوةً  المجتمع 
وللنهوض  المرأة  لتمكين  المدنية  اإلدارة  من 
بالمجتمع كامالً من خالل الدعم الكبير الذي 
المدنية  النواحي  كافة  في  لها  اإلدارة  قدمته 

واالجتماعية والسياسية وحتى العسكرية«.

تغيري واقع املرأة يف ظل اإلدارة 
باملنطقة

وأردفت بأن المرأة كانت قبل تشكيل اإلدارة 
العبودية  لعادات  أسيرة  منبج  مدينة  وتحرير 
المعيل  هو  األسرة،  ورب  واالستغالل 
والسائل والمسؤول عن حماية المرأة واألمر 
أمور  أبسط  في  مصيرها  ويقرر  الناهي 
حياتها، فهي تعاني الجهل والتخلف والخوف 
من المجهول وبعدم قدرتها على المشاركة في 
المجال السياسي، وذلك نتيجة الظروف التي 
كانت تعيشها المرأة من جهل وتخلف وتسلط 
المرأة  استطاعت  لقد  الذكورية.  الذهنية 
األزمات  لكل  ضرورياً  مركزاً  تكون  أن 
المرأة  بروح  وحلها  المنطقة  في  الموجودة 
المسؤولة ومشاركتها فيه أيضاً حسب قولها.

 واختتمت الناطقة بمجلس المرأة بمدينة منبج 
دور  »إن  قائلة:  القادر  عبد  ابتسام  وريفها؛ 
المرأة ومشاركتها الفعالة في العمل السياسي 
مناحي  كل  في  المصيرية  القرارات  واتخاذ 
قاطبة؛  للقضايا  األمثل  الحل  سيكون  الحياة، 
باعتبار أن مشاركتها للحياة السياسية مطلب 
أساسي لتصبح قادرة على إدارة المجتمع بكل 
ثقة وجرأة وتتمكن أيضاً من اتخاذ القرارات 
السياسية، عندها نستطيع أن نعتبر هذا مؤشراً 
ومقياساً ومبعث على تقدم وتطور المجتمع«.

البطوالت  كبرى  ـ  قامشلو   / روناهي 
والمسابقات العالمية تتوقف، والسبب كورونا، 
الحياة  أوقف  الذي  المستجد  الفيروس  ذلك 
العالم، ومعها شلل شبه  البلدان في  في معظم 
من  الشهر  لحوالي  صمود  وبعد  رياضياً،  تام 
الزخم والضغط العالمي واإلعالمي في النهاية 
أولمبياد طوكيو  تأجيل  عن  اإلعالن رسمياً  تم 

.2020

لتخفيض  والتوجه  لألندية  مالياً  هائلة  خسائر 
األوروبية،  األندية  معظم  قبل  من  الرواتب 
بمعظم  الرياضية  النشاطات  لتوقف  باإلضافة 
فيروس كورونا وأصبحت  بسبب  العالم،  بلدان 
أوروبا بؤرة لتفشيها اآلن، باإلضافة إلى أمريكا 

وإيران.
توقفت،  والبطوالت  العالمية  المسابقات  كبرى 
وكان الحدث األبرز هو تأجيل أولمبياد طوكيو 
الشهر  لحوالي  المعنيين  صمود  رغم   ،2020
تعالت  ولكن  األولمبياد،  تأجيل  بعدم  وتأكيدهم 
هددت  ومنها  بالتأجيل،  المنادية  األصوات 
باالنسحاب، وبعدها عبر مؤتمر صحفي أعلنت 
اللجنة األولمبية الدولية واللجنة المنظمة لدورة 
األلعاب األولمبية )طوكيو 2020(، عن تأجيل 
لتقام  عام،  لمدة  رسمياً،  النسخة،  هذه  فعاليات 
»كورونا«  فيروس  تفشي  بسبب   2021 في 

المستجد في أماكن مختلفة بالعالم.
إقامة  عدم  قبل  من  األولمبياد  تاريخ  وشهد 
نسختي 1916 و1940 بسبب الحربين العالمية 

األولى والثانية على الترتيب.
أن  الدولية  األولمبية  اللجنة  بيان  وأوضح 
لن  ولكن   2020 انتهاء  بعد  سيقام  األولمبياد 

يتجاوز صيف 2021.
يمثل  الذي  للرياضيين،  العالمي  االتحاد  وحث 
85 ألف رياضي حول العالم، اللجنة األولمبية 
التخاذ  السائدة،  الثقافة  تغيير  على  الدولية 
قرارات سريعة وأكثر شموالً، وذلك بعد تأجيل 

أولمبياد طوكيو إلى 2021.
لالتحاد  التنفيذي  المدير  شواب،  بريندان  وقال 
أسعده،  التأجيل  قرار  إن  للرياضيين،  العالمي 
وباء  تفشي  وسط  اتخاذه  في  التأخير  لكن 
كورونا، أضر بصورة اللجنة األولمبية الدولية 

وجعلها تبدو غير ناضجة.
وواصل »نرغب في تغيير عملية صنع القرار، 
التحول  الدولية.  األولمبية  اللجنة  داخل  السائدة 
إلى  الهرمي  التسلسل  الهرمي وثقافة  النهج  من 

ثقافة اإلدماج«.
وتابع »يتعين على اللجنة األولمبية الدولية، أن 
تعي أنه عندما تشارك الجهات المعنية الرئيسية 
والرياضيون في عملية صنع القرار، فإن أفضل 

القرارات ستصدر عن المؤسسة«.
واإلسباني  واإلنكليزي  اإليطالي  الدوري 
نهائي  لحسم  تتجه  واألنظار  توقف،  والفرنسي 
بتأجيل  تفكر  البلدان  بعض  الخصوص،  بهذا 
وهناك  الدوريات،  بإقامة  تفكر  ومنها  ألشهر 
واقتراحات  البطل  بتحديد  منها  اقتراحات 
كل  ومع  الموسم،  هذا  الدوريات  بإلغاء  أخرى 
االقتراحات ال شيء واضح حتى اآلن بسبب عدم 
وضوح كيفية القضاء على فيروس كورونا، ولم 
يتم رسمياً إيجاد دواء لهذا الفيروس بل تجارب 
واختراعات من الكثير الدول التي تتباهى وتعلن 
لهذا  مضادة  دواء  ابتكار  عن  اإلعالم  عبر 

الفيروس، ولكن حتى اآلن ال شيء يذكر فعلياً.
القدم، إلغاء  بينما أعلن االتحاد اإلنكليزي لكرة 
بسبب  تنظيمها،  على  يشرف  مسابقات  عدة 

تفشي فيروس كورونا.
الوطني،  الدوري  اإلنكليزي  االتحاد  وألغى 
لموسم  السادسة  حتى  الثالثة  الدرجة  من 
دوريات  منافسات  بجانب   ،)2020/2019(
الهواة. وأصدر االتحاد بياناً رسميًا، أكد خالله 
توصله التفاق مع نظام الدوري الوطني، إللغاء 
هذه المسابقات، على أن يتم شطب جميع النتائج.

وينص هذا االتفاق، على عدم صعود أو هبوط 
األندية من دوري الدرجة الثانية، وينطبق نفس 

األمر على الدرجات األدنى.
اإلنكليزي  االتحاد  أعلن  ذاته،  السياق  وفي 
إلغاء دوريات السيدات من المستوى الثالث إلى 
جميع  شطب  مع  أيضاً  الموسم  وإنهاء  السابع، 
النتائج. وكان االتحاد قد أعلن في وقت سابق، 
 30 حتى  والتشامبيونشيب  البريميرليغ  تعليق 

نيسان المقبل، على أقل تقدير.
قائمة بأهم المسابقات الرياضية المتوقفة:

ـ بطولة أمم أوروبا تأجلت حتى )11/6/2021(.
ـ كوبا أمريكا تأجلت حتى )11/6/2021(.

ـ دوري أبطال أوروبا متوقف حالياً لوقت غير 
محدد.

غير  لوقت  حالياً  متوقف  األوروبي  الدوري  ـ 
محدد.

ـ دوري أبطال أفريقيا متوقف حالياً لوقت غير 
محدد.

ـ دوري أبطال آسيا متوقف حالياً حتى )1/4(.
حالياً  متوقف  ـ كأس االتحاد اآلسيوي 

لوقت غير محدد.
ـ كأس الكونفدرالية اإلفريقية متوقف حالياً لوقت 
غير محدد. ـ دوري أبطال العرب متوقف حالياً 

لوقت غير محدد.
ـ كأس الليبرتادوريس متوقف حالياً لوقت غير 

محدد.
إلى كأس األمم األوروبية  المؤهلة  التصفيات  ـ 

متوقفة حالياً لوقت غير محدد.
ـ تصفيات كأس العالم: آسيا متوقفة حالياً لوقت 

غير محدد.
ـ تصفيات كأس العالم: أمريكا الجنوبية متوقفة 

حالياً لوقت غير محدد.
ـ الدوري اإلنكليزي الممتاز متوقف حالياً حتى 

.)30/4(
ـ الدوري اإلسباني الدرجة األولى متوقف حالياً 

لوقت غير محدد.
مرور  تترقب  العالم  عبر  الرياضية  الجماهير 
وعودة  الوباء  هذا  على  والقضاء  األزمة  هذه 
العالمية  والمسابقات  والبطوالت  المباريات 
بالجماهير،  والصاالت  المالعب  وامتالء 
وأكثر  مجدداً.  للنبض  الرياضية  الحياة  وتعود 
األمور التي ستساعد على هذا األمر هو التزام 
المواطنين بشكٍل عام في العالم بحظر التجوال 

في بلدانهم.

بدأت مجموعة العمل التي أنشأها االتحاد الدولي 
كورونا  وباء  تبعات  لتحليل  )فيفا(،  القدم  لكرة 
على اللعبة، في دراسة توصيات إضفاء مزيد من 
المرونة على لوائح االنتقاالت، وعقود الالعبين، 

وإمكانية تخفيض رواتبهم.
وشارك ممثلون عن الفيفا، واالتحادات اإلقليمية 
في  والالعبين،  والبطوالت  واألندية  والوطنية 
لبحث  الخميس،  اليوم  اللجنة،  لهذه  اجتماع  أول 
إجراءات في مواجهة الوضع الحالي، ال سيما مع 

حالة التخبط حول فترة استمرار األزمة.
من  أكبر  قدر  إحداث  حول  الفكرة  وتتركز 
به  تمر  الذي  الصعب  الوضع  إزاء  المرونة، 
المسابقات واألندية. وتمحور النقاش حول البحث 
عن حلول لوضع عقود الالعبين، في ظل احتمال 
استكمالها  يمكنهم  كي  المحلية،  البطوالت  تمديد 

في تواريخ تالية النتهاء فترة عقودهم.
رواتب  خفض  وخيار  االنتقاالت  ملف  برز  كما 
اللجنة  لقاءات  أول  في  مؤقت،  بشكل  الالعبين 
ونائب  كاف(  )كونكا  اتحاد  رئيس  يقودها  التي 

رئيس الفيفا، الكندي فيكتور مونتالياني.
جدير بالذكر أن االتحاد الدولي كان قد قرر تشكيل 
هذه اللجنة، األسبوع الماضي، بعد موافقته على 
تأجيل كأس أمم أوروبا وبطولة كوبا أمريكا، من 

الصيف المقبل إلى عام 2021.

)فيبا(،  السلة  لكرة  الدولي  االتحاد  أعلن 
كرة  مونديال  بتنظيم  فازت  أستراليا  أن 
حساب  على   2022 للسيدات  السلة 
التي  إسبانيا  ستخلف  وبذلك  روسيا، 
البطولة  من  األخيرة  النسخة  استضافت 

عام 2018، في جزيرة تينيريفي.
التي ستستضيف  الثانية  المرة  وهذه هي 
فيها أستراليا مونديال كرة السلة للسيدات، 

بعد استضافة نسخة 1994.
للبطولة  الحالي  الوصيف  أستراليا  وتعد 
عام  النهائية  المباراة  في  خسارتها  بعد 
البطل،  المتحدة،  الواليات  أمام   2018
إسبانيا  فيها  حققت  التي  البطولة  وهي 

المركز الثالث.
بها  سيشارك  التي  البطولة،  وستقام 

التصفيات  مرحلة  وستكون  فريقاً،   12
مدينة  في  عام،  مدار  على  لها  المؤهلة 

سيدني.
وأبرز رئيس االتحاد الدولي لكرة السلة، 
العرض  بيان  في  نيانغ،  هامان  المالي 
المميز الذي قدمه كال المرشحين، وتمنى 
»أعظم  هو   2022 مونديال  يكون  أن 

حدث في تاريخ كرة السلة النسائية«.

تقرير/ جوان محمد

ابتسام عبد القادر: »مشاركة املرأة الفعالة في العمل 
السياسي سيكون احلل األمثل للقضايا قاطبة«

كورنا تصيب الرياضة العاملية بالشلل

الفيفا يدرس تعديل لوائح االنتقاالت 
وخفض الرواتب

أستراليا تفوز بتنظيم مونديال سلة 
السيدات 2022
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الكاتب والصحفي خورشيد دلي كتب بقلمه 
عن األطماع األردوغانية باقتطاع أراضي 
حيث  تركيا  إلى  وضمها  أخرى  عربية 
يوجه بوصلته اليوم إلى اليمن، فما هدفه 
من هذه الخطوة كل هذا ذكره الكاتب دلي 

في مقاله.

أكد بأنه بعد سوريا وليبيا والصومال يوجه 
القومي  باألمن  تدخله  بوصلة  أردوغان 
العربي إلى اليمن، حيث تطلعه إلى موطئ 
قدم له في البحر األحمر في إطار أحالمه 
التوسعية، إذ لم يعد سراً تزايد حجم الدعم 
لإلصالح  اليمني  التجمع  لحزب  التركي 
الذراع السياسة لجماعة اإلخوان المسلمين 
زادت  تركيا  إن  التقارير  تقول  اليمن.  في 
إلى  واألموال  األسلحة  تهريب  وتيرة  من 
كما  األخيرة،  الفترة  في  اإلصالح  جماعة 
االستخبارات  عناصر  إرسال  من  كثفت 
التركية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة 
اإلصالح، وتدريب مئات عناصر الجماعة 
داخل األراضي التركية، وسط تزايد حجم 
من  للجماعة  الداعم  اإلعالمي  الخطاب 
من  تبث  التي  اإلخوانية  القنوات  خالل 

إسطنبول.
العسكري  الدعم  هذا  بموازاة  بأنه  وبيَن 
والمالي واإلعالمي تواصل تركيا انتشارها 
جماعة  سيطرة  تحت  الواقعة  المناطق  في 
التركية،  اإلصالح من خالل هيئة اإلغاثة 
للتدخل  إذ إن الدعم اإلنساني أصبح ستاراً 
مستشفيات  إقامة  عناوين  عبر  التركي 
ولكن  الغذائية،  المعونات  وتقديم  ومدارس 
إلى  النشاط  هذا  تحول  األمر،  حقيقة  في 
النشاط  ولعل  بامتياز،  استخباراتي  جهد 
العراق  في  السابق  التركي  االستخباراتي 
من  وغيرها  والصومال  وليبيا  وسوريا 
وطبيعة  الحقيقة،  هذه  يؤكد  المناطق، 
واألخالقية  اإلنسانية  بالشعارات  المتاجرة 
لصالح أجندة توسعية لها عالقة بالسيطرة 
والهيمنة من خالل إنشاء جماعات عسكرية 
من  الجماعات  هذه  وتمكين  لها،  تابعة 
تطلعا  القوة،  عناصر  وامتالك  السيطرة 

للوصول إلى السلطة.
كدولة  ليمين  أردوغان  اختيار  عن  أما 
سوريا  بعد  احتاللها  في  يرغب  عربية 
وليبيا فقد لفت الكاتب خورشيد االنتباه إلى 
أن النشاط التركي في اليمن يرتبط بعوامل 

محلية وإقليمية على النحو التالي:
اإلقليمي  االصطفاف  من  حالة  بروز  1ـ 
مواجهة  في  القطري  اإليراني  التركي 
التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن.
برزت  السابق  التحالف  أرضية  على  2ـ 
والتقاطع  الوظيفي  التحالف  من  حالة 
جماعة  بين  اليمني  الداخل  في  المشترك 

الحوثي وجماعة اإلخوان في اليمن.
برزت  السابق  التحالف  أرضية  على  3ـ 
الطرفين  بين  العسكري  التنسيق  من  حالة 
وقوات  العربي  التحالف  خطط  لضرب 
السيطرة  إلى  والسعي  اليمنية،  الشرعية 
هجمات  وإفشال  المناطق  من  المزيد  على 

الجيش اليمني ضد الحوثي.
4ـ التناقض الواضح في المواقف السياسية 
التركية إزاء الوضع في اليمن، ففي الوقت 
الذي اتخذت فيه تركيا سابقاً إجراءات ضد 
أرصدة  وجمدت  الحوثي،  قيادات  بعض 
الوقت  في  تقدم  تركيا،  في  منهم  البعض 
لهم، من خالل  نفسه دعماً سياسياً واضحاً 
االنتقاد المستمر للتحالف العربي، واتهامه 
بممارسة الحصار ضد المدنيين في اليمن، 
اإلعالمية  المنصات  توفير  عن  فضالً 

القيادات  تستضيف  حيث  تركيا،  من  لهم 
اإلعالمية  المنابر  وتوفر  لديها  اإلخوانية 

لهم.
يمكن  السابقة،  المعطيات  كل  ظل  في  5ـ 
إدراج استضافة تركيا الجتماع بين ممثلين 
اإلخوان  وجماعة  اإليراني  النظام  عن 
اتفاقاً  أنتج  الذي  االجتماع  وهو  المسلمين، 
بين الطرفين على توجيه السهام المشتركة 

إلى التحالف العربي في اليمن.
واليوم  كثيرة  التوسعية  أردوغان  أحالم 
فيقول  اليمن  في  لتحقيقها  الفرصة  يستغل 
الصحفي دلي بأن أردوغان ال يترك فرصة 
التوسعية من  لتحقيق أحالمه  إال ويستغلها 
العربية،  للدول  وتدميره  تدخله  خالل 
بعيداً  اليمن  يعد  ولم  األخرى،  تلو  دولة 
استراتيجيته هذه، وديدنه في ذلك هو  عن 
التي  اإلرهابية  الجماعات  على  االعتماد 
إذ  لها،  شعاراً  السياسي  اإلسالم  من  تتخذ 
في  الجماعات  لهذه  المشتركة  السمة  إن 
استدعاء  في  تكمن  باتت  بتركيا،  عالقتها 
أيديولوجية  إلى  تحولت  التي  العثمانية 
للسلطان العثماني من خالل االدعاء بوجود 
جاليات تركية في دول العالم العربي أو أن 
تابعة  كانت  العالم  هذا  من  واسعة  مناطق 

لها.
واستشهد دلي مقاله عَما يقوم به أردوغان 
يلجأ  أن  من  يستبعد  لم  يمني  كاتب  بقول 
أردوغان إلى الزعم بأن أجداده بنوا سور 
صنعاء القديمة الذي يزيد عمره على ألف 

عام.
باب  من  يكن  لم  ذلك  قال  عندما  وهو 
السخرية فحسب، وإنما من تجربة أردوغان 
تفكيره وهوسه  وليبيا، وطبيعة  في سوريا 
بأحالمه التوسعية، من دون شك، ما يشجع 
السابقة،  سياسته  مواصلة  على  أردوغان 
حداً  يضع  قوي  عربي  موقف  غياب  هو 
لتدخله في الشؤون الداخلية للدول العربية، 
هذا  إلى  الدعوة  فإن  المخاطر  حجم  وأمام 
المرحلة  في  أساسياً  هدفاً  تبقى  الموقف 
واالختالفات  الخالفات  حجم  رغم  المقبلة 

العربية بحسب تعبيره.

أردوغان يوجه بوصلته نحو اليمن

الحزب  سكرتير  مع  لقاًء  صحيفتنا  أجرت 
سكو  الكريم  عبد  الكردستاني  الديمقراطي 
تمحور حول األوضاع الراهنة في المنطقة 
من  السورية  الساحة  على  يجري  وما 
الحكومة  رئيس  وتصريحات  صراعات، 
ودور  الكردية،  القضية  حول  السورية 
األزمة  حل  في  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 

السورية.

ثقافة البعث ال تقبل بالديمقراطية والتعددية
بشار  بها  أدلى  التي  التصريحات  وحول 
في  كردية  قضية  وجود  عدم  حول  األسد 
سوريا، تحدث سكو قائالً: »هذه التصريحات 
يصرح  واآلخر  الحين  وبين  بجديدة،  ليست 
هكذا  بمثل  البعث  حزب  وقادة  األسد  بشار 
تعبر عن  المسؤولة، وهي  تصريحات غير 
مدى ثقافتهم التي ترفض اآلخر، وعدم قبول 
مشاركته في التخطيط لمستقبل سوريا، هذه 
هي ثقافة البعث وثقافة الفردية التي ال تقبل 
بالديمقراطية وحقوق اآلخرين، وهذا ما أدى 
انطلقت  التي  السورية  األزمة  حدوث  إلى 
لتتحول   2011 عام  في  األولى  شرارتها 
أشهر  عدة  بعد  السلمية  السورية  الثورة 
يعلم  وكلنا  لآلخرين،  ومواالة  عسكرة  إلى 
الثورة  في مسار  السلبي جداً  التركي  الدور 
السورية، حيث ساهمت بشكل كبير في دعم 
المسلمين  اإلخوان  ودعمت  كما  المرتزقة 
لهم  مكاسب  لتحقيق  استغاللها  أرادوا  الذين 

والسيطرة على كرسي الحكم في سوريا«.

اإلدارة الذاتية حققت
 إنجازات كبرية

الكثير  وتحقيقها  الذاتية  اإلدارة  دور  وحول 
من اإلنجازات تحدث سكو قائالً: »كل تلك 
القوى  من  الكثير  تدخل  إلى  أدت  األمور 
السوري،  الصراع  في  والدولية  اإلقليمية 
لتصفية  السورية  الساحة  وأصبحت 
أهدافه  تحقيق  يريد  والكل  بينهم،  الحسابات 
يهمنا في كل  السوريين، وما  وعلى حساب 
ذلك هو ما حدث في شمال وشرق سوريا، 
تموز  من  عشر  التاسع  ثورة  كانت  حيث 
ومن  الحروف،  على  النقاط  وضعت  التي 
الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  عن  اإلعالن  ثم 
في  كبير  حد  إلى  ناجحة  وبحق  كانت  التي 
تحقيق األمن واالستقرار، والحماية والدفاع، 

وتأمين متطلبات العيش لشعوب المنطقة«.
وأردف: »كانت هناك إنجازات هامة وكبيرة 
المرأة  أن  وبخاصة  كافة  المستويات  على 
حققت قفزات نوعية في جميع المجاالت حتى 

وهذا  المرأة،  بثورة  آفا  روج  ثورة  سميت 
حصرها  يمكن  ال  الكثيرة  األمثلة  من  مثال 
مناطق  وكانت  العجالة،  هذه  وفي  اآلن 
من  للكثير  آمناً  مالذاً  سوريا  وشرق  شمال 
السوريين، ومن أهم ما يجب أن نتحدث عنه 
وإرهابهم  داعش  مرتزقة  على  القضاء  هو 
وال  الباغوز،  تحرير  حملة  في  وهزيمتهم 
زلنا نحارب فكرة المتطرف وخالياه النائمة 
يستطع  لم  اآلن  وحتى  المنطقة،  في  الكثيرة 
الدولي محاكمة أسرى داعش لدى  المجتمع 
العدالة  وتحقيق  الديمقراطية  سوريا  قوات 
الدولي  للمجتمع  بد  ال  هنا  ومن  ذلك،  في 
وشرق  لشمال  الذاتية  باإلدارة  االعتراف 

سوريا«. 

دول مستفيدة من
 الرصاع يف سوريا

بخصوص دور الدول اإلقليمية والدولية في 
الحزب  سكرتير  أجاب  السوري؛  الصراع 
سكو  الكريم  عبد  الكردستاني  الديمقراطي 
اإلقليمية  التدخالت  لوال  »بالفعل  بالقول: 
الحل  لكان  السورية  األزمة  في  والدولية 
سهالً، ولو ترك السوريين ليقرروا مصيرهم 
األيدي، وهناك دول  متناول  في  الحل  لكان 
سوريا،  في  الصراع  إطالة  من  مستفيدة 
دولية  ومنها  وإيران،  كتركيا  إقليمية  منها 
األمريكية،  المتحدة  والواليات  كروسيا 
المصالح  من  قدر  أكبر  تحقيق  يريد  والكل 
ولو كانت على حساب دماء السوريين. ومع 
السورية سلبياً  الحكومة  كل أسف كان دور 
األزمة  إطالة  في  ساهمت  األخرى  وهي 
الحلول  اختيار  في  تعنتها  نتيجة  السورية؛ 
العسكرية، وابتعادها عن الدعوة التي وجهها 
سوريا  وقوات  الديمقراطية  سوريا  مجلس 
السوريين  بين  الحوار  حول  الديمقراطية، 
جميع  في  األساس  السياسي  الحل  واتخاذ 

الحلول«.
تعترف  ال  السورية  »الحكومة  وتابع: 
بالخريطة الجديدة لسوريا، وتريد العودة بها 
إلى ما قبل 2011، وهذا ما ال يقبله منطق، 
النظام  إلى  المقبول عودة سوريا  غير  ومن 
المركزي االستبدادي بأي شكل من األشكال، 
من  سوري  أي  وإقصاء  تهميش  يمكن  وال 
بعد  السورية،  الدولة  إدارة  في  المشاركة 
مرور تسع سنوات على بداية األزمة. لذلك؛ 
على الحكومة السورية التعقل وقبول الحوار 
الجدية  تواجد  وعندما  تامة،  بجدية  ولكن 
جميع  يرضي  ما  إلى  سنتوصل  الحوار  في 
الذاتية  اإلدارة  بأن  متأكد  وأنا  األطراف، 
للجميع  مفتوح  بابها  سوريا  وشرق  لشمال 
الشافية  الحلول  إلى  والتوصل  للتحاور، 

لألزمة السورية التي طال أمدها«.

وثيقة موسكو ستبقى 
حرباً عىل ورق

بين تركيا  التي وقعت  االتفاقية  وبخصوص 
وروسيا بشأن إدلب تحدث عبد الكريم سكو 
بالقول: »ما سميت باتفاقية وقف إطالق النار 
التركي  الجانبين  بين  وقعت  التي  إدلب  في 
على  حبراً  سيبقى  موسكو؛  في  والروسي 
ورق ألن ادولة االحتالل التركي ال تستطيع 
تنفيذ االتفاقيات السابقة التي وقعت فيما بينهم 
ومرتزقتها  وهي  سوتشي،  اتفاقية  وبخاصة 
تصمد  قد  النار،  إطالق  بوقف  يلتزمون  ال 
نعول  ال  ولكن؛  الزمن.  من  حيناً  االتفاقية 
يقبلون  ال  والروس  كثيراً،  استمرارها  على 
المرتزقة  المجموعات  من  الكثير  بوجود 
الموالية لتركيا وهي تتهمهم باإلرهاب. وفي 
والروس  االتفاقية  تلك  ستنهار  األمر  نهاية 
المرتزقة  هؤالء  محاربة  في  مصممون 

وإعادة إدلب لسيطرة الحكومة السورية«.

تحرير املدن املحتلة 
من أولوياتنا

من  المحتلة  المدن  تحرير  ضرورة  وحول 
براثن المحتل التركي ومرتزقته تحدث سكو 
المحتلة  المدن  تحرير  نضع  »نحن  قائالً: 
القوى  جميع  مع  ونعمل  األولويات  في 
قوات  توجهات  وندعم  ونساند  السياسية، 
سوريا الديمقراطية من أجل تحرير أراضينا 
المحتلة، ولن ندخر أي جهد في سبيل ذلك، 
وال بد أن يعود الحق ألصحابه، وتعود جميع 
المحتل  ويخرج  ألصحابها،  المحتلة  المدن 

الغاصب«. 
الديمقراطي  الحزب  سكرتير  واختتم 
الكردستاني عبد الكريم سكو حديثه بالقول: 
»علينا أن نستذكر شهداءنا دائماً ونسير على 
بأمان،  عشنا  ولما  كنا  لما  فلوالهم  دربهم، 
ولوال تضحياتهم لما تحرر شبر من أرضنا«.

عبد الكرمي سكو: »على اجملتمع الدولي االعتراف 
باإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا«

تقرير/ إيفا إبراهيم 

 الوطن أمانة
 غالية لنحافظ
عليه بوعينا

العالم  لكل  الشاغل  الشغل  كورونا 
بسرعة  العالم  اجتاحت  التي  اجلائحة 
بالهشيم  النار  انتشار  به  وانتشرت 
أعزائي  عنه  وقرأ  سمع  اليوم  جميعنا 
وطن  حكاية  زاوية  متابعي  وعزيزاتي؛ 
وجميعنا أدرك مدى اخلطر الذي يشكله 
األسود  املوت  القاتل  الفيروس  هذا 
اجلديد ومدى عجز دول كبرى عن الوقوف 

بوجهه بل حتى احتوائه. 

سوريا  وشرق  شمال  في  اليوم  نحن 
يجب  كبيرة  نعمة  وهذه  بخير  الزلنا 
بوعينا  عليها  نحافظ  أن  علينا 
ومنها  الذاتية  اإلدارة  بقرارات  والتزامنا 
أعلنت  الذي  الصحي  التجوال  حظر 
صعوبة  مدى  يقينا  أعلم  اإلدارة،  عنه 
طويلة  ولفترة  بالبيوت  االلتزام  األمر 
اجلانب  إلى  لننظر  ولكن  املعاناة  ومدى 
بعض  من  اقتربنا  منها،  اإليجابي 
وتعلمنا  أكثر  اكتشفنا  أكثر  البعض 
احلرية  أن  تعلمناها  وأغلى حكمة  أكثر 
حظراً  أيام  لبضعة  عشنا  وقد  غالية 
يعيش  مبن  فكيف  أيام  بعد  سينتهي 
تامة  عزلة  في  عاماً  عشرين  من  ألكثر 
وقضايا  شعبه  بقضية  مؤمناً  وحيداً 
شعوب املنطقة أال نخجل من أنفسنا 
أيها  التضحية  هذه  أمام  نقف  عندما 
السيدات والسادة أبناء وطني الكرام إن 
وصوب  من كل حدب  بنا  اخلطر محدق 
وفيروس  جهة  من  أردوغان  فكورونا 

كورونا من جهة أخرى. 

لنتصدى بوعينا وإدراكنا السليم لهذا 
الفيروس القاتل، كل ما هو مطلوب أن 
نلتزم ونترك العناد الذي سيؤدي بفاعله 
إذا  شخص  كل  وليتذكر  الهالك  إلى 
وأصابه  شخصاً  حتبني  أو  حتب  كنت 
املرض لن تستطيعوا أن تلمسوا شعرة 
أبنائكم لن تستطيعوا  منه ولو أصاب 
ضمهم بل ستفرون منهم لن تنفعكم 
ستتخلى  بل  عشيرتكم  وال  أموالكم 
وسائل  عبر  نتواصل  قد  اليوم،  عنكم 
جيد  أمر  وهذا  االجتماعي  التواصل 
أالاَ  من  خيراً  عبرها  زيارتك  أستطيع  أن 
على  موضوع  ألنك  زيارتك  أستطيع 
املوت  جتابه  االصطناعي  التنفس  جهاز 

وتقاومه. 

الوطن  والسادة  السيدات  أيها 
وسالمة  سالمته  وضمان  مسؤوليتنا 
الشعب واجب أخالقي، لنلتزم به حتى 
نتسامر  معاً  جنلس  أن  يوماً  نستطيع 
ونضحك من جديد نتسامى فوق األلم 
اجلميلة  أيامنا  لنا  وتعود  األمل  ونحمل 
ونتساعد  سوياً  لنلتزم  وذكرياتها 
البعض  بعضنا  ونساند  ونتعاون 

ولنحكي معاً حكاية وطن.

حكاية وطن 

مثنى عبد الكريم

 كورونا.. تغيير للعالم

واختبار مسؤوليات

احتكار  ساحة  إلى  أشكاله  بكافة  العالم  حتول 
يؤمن  أن  على  قادر  غير  اليوم  منه  جعلت  ومنافسة 
مبعنى  األوبئة؛  من  وحتى  الصراعات  من  نفسه 
حينما يصل من يهيمن على العالم لدرجة تسخير 
الدوام  له  يحقق  ما  يجني  أن  سبيل  في  شيء  كل 
سيكون  حتماً  بالنتائج،  االكتراث  دون  واالستمرارية 
هناك أزمات؛ أزمات متعلقة باإلرهاب وأشكاله، أزمات 
وما  وكذلك صحية  اقتصادية، مجتمعية، سياسية 
 COVİD(كورونا فايروس  تفشي  مع  اليوم  نعيشه 
19(، وقبله السارس دالئل قطعية بأن االنشغال التام 
في  املهيمن  القطب  لدى  املنفعة  كيفية  في  بات 
وحتى  والوقائية  الصحية  احملافظة  سبل  وإن  العالم 
البيئية في مراتب متدنية وإال ملا كان عاجزاً اليوم على 

تأمني آليات الدفاع الصحي ولو بشكل مؤقت. 

كورونا  لفايروس  االنتشار  هذا  سرعة  مع  شك  دون 
الوفيات يقف  الكبيرة وكذلك  واإلصابات  العالم  في 
العالم أمام مرحلة جديدة؛ بدأت بتوقف مرافق احلياة 
حقيقية  أزمات  إلى  وصوالً  العالم  عموم  في  كافة 
الفايروس؛  انتشار  على  األسابيع  مرور  مع  تبدأ  باتت 
هذه التطورات جتلب معها تغييرات عامة في العالم 
املالمح  في  تغييراً  تأكيد  بكل  سيتضمن  ما  ومنها 
للعالم  ميكن  ال  وبالتالي  الدول  من  للكثير  العامة 
كما  األمور  فرض  في  يستمروا  أن  احلاكم  ونظامه 
كانت قبل هذا الفايروس، حيث التغيير هام وضروري 

وال بد منه وال توجد بدائل عنه مطلقاً. 

محلياً حينما نتناول هذا املوضوع؛ دون شك يجب أال 
الذاتية في كل شيء  بأن تعزيز ثقافة احلماية  نغفل 
أعتى  هاجمته  حينما  شعبنا  كان  وأن  وسبق  مهم؛ 
للدفاع  الفاشية مثاالً  تركيا  املتطرفة ومعها  القوى 
أية  عن  يقل  ال  الفايروس  هذا  خطر  اآلن  واملقاومة؛ 
مخاطر كانت وال تزال حتّدق بشعبنا ملا لهذا الشعب 
من توجه مخالف لسير وقواعد من ال يريد أن يكون 
هو  الهدف  كون  أكبر  هنا  اخملاطر  وإرادة. لكن؛  دورٍ  ذو 
والقوي  الكبير  التركيز  مع  حيث  كشخص،  اإلنسان 
أن  يوجب  ما  اخملاطر  تزداد  ذاته  بحد  على شيء معني 
تكون سبل الوقاية من هذا الفايروس حاضرة وقوية؛ 

أيضاً يجب أن تكون جّدية وفّعالة. 

االستهانة باملرض أياً كان وخاصة هكذا أنواع يضعف 
بكل تأكيد جهود تخفيف تأثيره الكبير على اإلنسان. 
لذا؛ من الضروري أن يكون هناك جهود ذاتية وقائية، 
يحاول  التي  التوعوية  الثقافة  بتلك  التحلي  أيضاً 
اإلنسان من خاللها حماية ذاته وأهله وأصدقائه. عجز 
الكثير من الدول حتى اآلن على السيطرة على الوضع 
من  كانت  التي  الوقاية  إجراءات  ضعف  عن  ناجم 
شمال  في  املسؤولة.  اجلهات  بها  تعمل  أن  املفروض 
وشرق سوريا التدابير املتخذة هي وقائية بحتة. لكن؛ 
يجب أن يكون هناك تعاون والتزام من باب احلرص على 
بها  منر  التي  املرحلة  والشخصية.  العامة  الصحة 
أية إصابات تضعنا أمام  وفي ظل خلو منطقتنا من 
مسؤوليات تاريخية في أن نعكس تلك الثقافة والروح 
املسؤولة لتعزيز إمكانياتنا اجملتمعية من كل مكان؛ 
ملن يسعى لدرء مخاطر هذا  خدمة لشعبنا ومنوذجاً 
الفايروس السيء. حيث االنضباط والتنظيم يحققان 
اخملاطر،  كل  أمام  ذاته  عن  الدفاع  على  اجملتمع  قدرة 
وهنا الكومينات التي مت تأسيسها بهدف االستجابة 
حلاجة اجملتمع من النواحي كافة؛ لها دور ريادي في هذه 
بالتعليمات  االلتزام  خاللها  من  ميكن  والتي  الظروف 
كبيراً  تطوراً  يحقق  وهذا  املطلوبة؛  اإلجراءات  واتباع 
في مساعي حماية مجتمعنا واظهار ثقافة احلماية 
واآلن  سوريا  وشرق  شمال  في  جنحت  التي  الذاتية 
جملة ما كسبه شعبنا من جتارب يجب وضعها أمام 

هذا الوضع الصحي الطارئ ليتم جتاوزه بانتصار.

فواصل

آلدار خليل
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

في  العالَم  كورونا  فيروُس  أدخل  هل 
لقانوِن  وفقاً  الطبيعّي،  االنتقاِء  اختباراِت 
أو  لألفضل«،  »البقاء  داروين  تشارلز 
االنتقاء الطبيعّي، هذا ما يرّوج له باحثون 
في غيِر مكاٍن بالعالم. ويستعاُد مع طرحها 
لم يُقطع بصحته، وال  الذي  القديُم  الجدُل 
الثابَت  ولكّن  الكافية.  بالحّجة  رّده  أمكن 
جيولوجيّة  بأزمنة  مّرت  البسيطة  أّن 
غابرٍة وطرأت تغيّرات على وجِه األرِض 

وانقرضت كائناٌت لألبد. 

وقع  على  داروين  نظرية  طرُح  جاء 
االنتشار المريع للفيروس التاجّي كورونا 
معدالِت  لزيادةِ  توقعٍ  في  كوفيد-19 
يستندُ  وهو  بالفيروس،  والوفاة  اإلصابِة 
على  تتغيّر  التي  العالميّة  لإلحصائيات 

مدار الساعِة.
قاصمةً  ضربة  العدوى  انتشاُر  شّكل 
اتخذِت  فقد  والمحلّي،  العالمّي  لالقتصاِد 
بوقِف  صارمةً  إجراءاٍت  الدول  معظم 
الحركِة  وحتى  اإلنتاجيّة،  القطاعات 
وإلزام  الطيران،  وإيقاِف رحالِت  والتنقِل 
دفعِ  بضمان  تفاوٍت  مع  بيوتهم،  الناِس 
أجورهم، فيما ارتفعت تكاليُف االستطباب 
دواٍء  إليجاِد  العلميّة  واألبحاث  والعزل 
المناعة،  تقّوي  ولقاحاٍت  للمصابين  ناجعٍ 

وكلُّ ذلك يزيدُ العبَء االقتصادّي. 

تلوُث الهواِء

نسِب  بزيادةِ  مهماً  دوراً  البيئةُ  تلعُب 
على  المطروح  والسؤال  اإلصابِة، 
األرض  مازالت  هل  العالمّي  المستوى 
من  الطبيعيّة؟  للحياة  المالئم  المكاَن 
المؤكد أّن البيئة تلقّت ضربات قاسية عبر 
والسائل  )الصلب  التلوِث  معدالِت  ارتفاع 
الحرارّي  االحتباس  وظاهرة  والغازّي( 
ومشاكل النفايات والحرائق وذوبان جبال 
مياِه  منسوب  وارتفاع  بالقطبين  الجليد 
ساحليٍّة،  مدٍن  بغرِق  يهددُ  الذي  البحار 
بسحِب  محاطةً  الكبرى  المدُن  وأضحِت 
بغاز  المشبعة  والعوادِم  المصانع  دخاِن 

ثاني أوكسيد النتروجين.
واألرجُح  الرئتين،  يصيُب  الكورونا  وباُء 
أنّه يصيُب أكثر األشخاَص الذين يعيشون 
بالميس،  جون  ويقول  ملوثٍة،  بيئاٍت  في 
الرئة  جمعيِة  باسم  والمتحدُث  الطبيب 
مع  الهواء  تلوُث  »يتفاعُل  األمريكيّة: 
مخاطَر  تزيدُ  متعددةٍ  أخرى  عوامَل 

اإلصابة بفيروس كورونا المستجد«.
اإلصابة  من  الشديدة  الحاالُت  تؤدّي 
الحاد،  الرئوّي  االلتهاب  إلى  بالفيروس 
يعانون  والذين  السّنِ  كباُر  به  ويصاُب 
المناعة  فتقلُّ  سابقة،  صحيّة  اضطراباٍت 
الحياة  أّن  ومعلوم  المقاومة،  وقدرات 
بارتفاعِ  ترتبط  الهواء  تلوث  ظروف  في 
واالنسداِد  كالربو  الرئة  أمراض  معدالِت 
الرئوّي المزمن، وكذلك مرضى السكرّي 
وارتفاع ضغط الدم ومشاكل قلبيّة، ووجدت 
المتحدة  بالواليات  أجريت  دراسات 
والصين أّن تلوَث الهواِء بمستوياٍت عاليةً 

أدّى لزيادةِ اإلصابة بااللتهاِب الرئوّي.

انتقائّية اإلصابات

عن   2003 عام  بالصين  دراسة  أكدت 
حاالت مرض السارس »SARS« الذي 
يسببه فيروٌس من ساللة كورونا التاجيّة، 
أنَّ احتمال وفاة المرضى الذين يعيشون في 
ظروف التلوث هو ضعف من يعيشون في 
بيئات نقية. إال أّن تتوفر بيانات حتى اآلن 
تلوث  بها  يسبب  التي  الدقيقة  اآلليّة  حول 
إلى  بالنظر  ولكن  الحالي،  بالوباء  الهواء 
المناطق الموبوءة، هي تجمعات صناعيّة 
إيطاليا  ضخمة مثل مدينة ووهان وشمال 
معدالُت  ترتفع  حيث  الجنوبية  وكوريا 

تلوِث الهواِء.
معدِل  ارتفاَع  أخرى،  دراسة  وأظهرت 
كورونا  بفيروس  الرجاِل  لدى  الوفياِت 
مجلة  وأشارت  النساء،  من  أكثر  بالصين 
»فورتشن« أنَّ معدَل التدخيِن بالصين بين 
الرجال يمكن أن يكون سبباً أساسيّاً وراء 
الجديد.  كورونا  بفيروس  الوفيات  نسبة 
تُبدي  النساء  أّن  أيضاً  الخبراِء  ويعتقدُ 
مناعة أقوى لفيروس كورونا الجديد، كما 

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
السيطرة  التقاريِر عن مركز  ووفقاً آلخر 
من  كّل  تأثر  رغم  فإنّه  األمراض،  على 
تقريباً  متساويٍة  بأعداٍد  والرجال  النساء 
الوفياِت،  معدَل  فإّن  كوفيد19،  بفيروس 
الرجال،  بين  بلغ %2.8  الخبراء،  بحسِب 
ذلك  باحثون  وعلل  للنساء،   %1.7 مقابل 
بإمكانيّة أعلى ألجساِم النساِء إلنتاجِ أجساٍم 

مضادةٍ.
موقع  نشر   ،2020/3/8 في 

ScienceAlert، أّن خبيَر الموارد البيئيّة 
أجرى  بورك  مارشال  ستانفورد  بجامعة 
تلوث  انخفاض  حول  متتاليةً  حساباٍت 
وزيادة  الصين  من  أجزاء  على  الهواء 
وبحسب  إنقاذهم.  تمَّ  الذين  األشخاص 
التلوِث  من  الحدِّ  من  شهرين  فإّن  بورك، 
أنقذ على األرجح حياةَ 4 آالف طفل تحت 
 70 سّن  فوق  بالغ  ألف  و73  الخامسة 
عدد  بكثير  يتجاوز  رقٌم  وهو  بالصين، 

الوفيات العالمّي الحالي بسبب الفيروس.
القنوات  أّن  البندقية  مدينة  سكان  والحظ 
وحّمل  وضوحاً.  أكثر  بدت  المائيّة، 
عبر  المائيّة،  القنوات  صور  كثيرون 
أي   ،»Venezia Pulita« حساب 
عمدة  مكتب  وقال  النظيفة«،  »البندقية 
البندقية لـCNN »هذا التغيير ليس بسبب 
تحسِن جودةِ المياِه، بل بسبب قلة الحركة 
على القنوات المائيّة، ما سمح للرواسب أن 

تبقى في القاع«.

انخفاض التلوِث

نشرتها  صور  أظهرت   2020/3/1 في 
حاداً  تراجعاً  األمريكيّة  ناسا  وكالة 
أكسيد  ومستويات  التلوث  بمستويات 
بالتزامن  العام،  هذا  بالصين  النيتروجين 
المصانعِ  بنشاط  قياسّي  تراجعِ  مع 
جهوِد  إطاِر  في  توقفت  التي  الصينيّة، 
احتواِء الفيروس. وقالت ناسا إّن انخفاَض 
غاز  وهو  النيتروجين،  أكسيد  مستويات 
المركبات  محركات  من  ينبعُث  ضار 
بالصين  الصناعيّة،  بالمنشآت  واآلالت 
مركز  من  القريبة  بالمناطق  كبيراً  كان 
وربطت  ووهان.  في  الفيروس  انتشار 
ناسا بين تراجع مستويات التلوث بالصين 
بسبب  المصانع  وتوقف  االنتقاالت  وقيود 

فيروس كورونا. 
بين  مقارنة  األمريكيّة  الوكالة  وأجرت 
من  شهرين  بأول  الغاز  هذا  انبعاثات 
2019 وفترات أخرى من العاِم الجاري. 
وأشارت ناسا إلى أّن تراجع التلوث بالصيِن 

على  السلطاُت  فرضتها  قيوٍد  مع  تزامن 
االنتقاالِت وأنشطِة الشركاِت مع خضوعِ 
ماليين األشخاص للحجر الصحّي. وقالت 
الوكالة إّن بدايةَ االحتفاالِت بالسنة القمريّة 
الثاني  كانون  أواخر  الجديدة  الصينيّة 
وأوائل شباط من كّل عام ارتبطت بتراجعِ 
التلوث  ولكّن  بالماضي.  التلوث  معدل 
االحتفاالت.  بانتهاِء  االرتفاع  يعاودُ  كان 
القمر  من  المأخوذة  الصور  وأظهرت 
إلى   2020/1/1 من  بالفترة  الصناعّي 
ثاني  في  كبيراً  انخفاضاً   2020/3/11
أكسيد النيتروجين. وتقول فاي ليو، الباحثة 
في جودةِ الهواِء بمركز جودارد لرحالِت 
الفضاء في ناسا: »هذه هي المرة األولى 
التي أرى فيها انخفاضاً كبيراً في مثل هذه 
لتراجع  ليو  وأشارت  الواسعة«  المساحة 
بعدةِ  النيتروجين  أكسيد  ثاني  مستويات 
االقتصادّي عام  الركوِد  فترة  بلدان خالل 
2008، إال أنّها ذكرت أنَّ االنخفاض كان 
تشهدُها  التي  بالسرعة  يكن  ولم  تدريجيّاً 

الصين.
وكالة  مدير  زينر،  كالوس  ويوضح 
الفضاء األوروبيّة كوبرنيكوس سنتينل 5 
أكسيد  ثاني  انبعاثاِت  »انخفاَض  أّن  بي، 
إيطاليا  شمال  بو  وادي  فوق  النيتروجين 
آذار(،  شهر  )خالل  بشكل خاص  واضٌح 
مؤكداً أّن انخفاَض االنبعاثاِت الذي يمكننا 
إيطاليا  في  اإلغالِق  مع  يتزامُن  رؤيتها 
واألنشطِة  المروِر  حركةَ  خفّض  والذي 

الصناعيّة«. 
ويلفت فنسان هنري بوش إلى أّن مستوياِت 
التركيِز الوسطّي بثاني أكسيد النيتروجين 
تقريباً،  للنصف  انخفضت  إيطاليا  شمال 
بات  بالعالم  الهواء  أّن  يعني  ال  ذلك  لكن 

نقياً.
مع انتشار الجائحة انطلقِت الدعواُت إلنقاِذ 
أي  تقييم  إلعادة  فرصةً  وكانت  الكوكِب، 
للغاية،  ضرورّي  الحديثة  الحياة  جوانب 
والتغييرات اإليجابيّة التي يمكن القيام بها 
لتغيير العاداِت على نطاق عالمّي من أجِل 

نظام إيكولوجّي سليم.

بكلمة  المجتمع  في  يسمع  جميعنا 
الكتب  لنا  يتهيأ  وفورا  »مثقف«، 
الكتاب،  وأحاديث  والمقاالت  والشعر 
ولكن هذا ال ينطبق على فئة محددة من 
المجتمع بل تكون مرافقة لكل أحد يملك 
والمعرفة سواء  الفكر  واسعة من  أفاقاً 
أكانت أدبية أم علمية وعملية، فاإلنسان 
المّطلع على ثقافات وشعوب وجغرافية 
يقوم  مثقف،  إنساٌن  هو  البلدان  بعض 
بمنح عقله المعلومات المفيدة التي تقوم 
إلى  وسنتطرق  العقل،  بتنوير  بدورها 

معاني الثقافة وأهميتها في هذا المقال.

وهي  والمنطق،  بالفطنة  الثقافة  تُعرف 
االجتماعي،  الرقي  على  يدل  ما  كل 
وتعتبر  لألفراد،  واألدبي  والفكري، 
أيضاً النظرية الكاملة في سلوك األفراد، 
ذكاءه،  يستغل  من  بأنه  المثقّف  ويعرف 
وفكره في اإلبداعات، باإلضافة إلى من 
لديه القدرة على المعرفة واإلحاطة بكل 

ما حوله.

كيف تزيد ثقافتك؟

يمكن تثقيف النفس عن طريق فهم العالم 
أّن  إلى  من اإلشارة  بدّ  المحيط بك، وال 
المدارس  في  عليه  تجبر  الذي  التعليم 
الصحيح  المعنى  هو  ليس  والجامعات 
النفس عن  تثقيف  الممكن  فمن  للتثقيف، 
الحياة،  في  تجاربك  من  التعلّم  طريق 
أو من  الفطري،  بالتعلم  يعرف  ما  وهذا 
بطبيعته  فاإلنسان  األسئلة،  طرح  خالل 
هو  المبدع  والعقل  األسئلة،  من  يكثر 
به،  يحاط  ما  كافّة  عن  يتساءل  من 
كّون  منطقية.  بأمور  تفسيره  ويربط 
ويمكنك  المفردات  من  اللغوية  حصيلتك 
الجديدة  المفاهيم  من  عدد  على  االطالع 
للعديد  اختبارات  وعمل  يومي،  بشكٍل 
الكتب  شراء  خالل  من  المفردات  من 
المفردات  زيادة محّصلة  المساعدة على 
اللغة،  قاموس  لقراءة  باإلضافة  لديك، 
فذلك ينّمي العقل. اقرأ مجموعة متنوعة 
من الكتب قراءة الكثير من الكتب؛ ألنّها 
العقل،  وتفتيح  الذكاء،  زيادة  في  تساهم 
باإلضافة  اإلبداع،  على  القدرة  وزيادة 
الخبرات  من  العديد  اكتساب  تعزيز  إلى 
الذي  العالم  عن  نفسك  ثقف  الجديدة. 
حولك االهتمام بالمواضيع المحيطة بك، 
مثل الحقائق المثيرة لالهتمام، واألحداث 
والدراسات  الجديدة،  والكتب  الجارية، 
العلمية، واالختراعات المثيرة لالهتمام، 
تعلّم  إلى  باإلضافة  التعليميّة،  والبرامج 

شيء  لكّل  والمنطقي  النقدي،  التفكير 
يحيط بك. 

األسئلة  وطرح  الجيدة  العادات  طور   
بشكٍل  األهداف  وتحديد  باستمرار، 
أسبوعي لعملها، ولتنظيم الوقت، بهدف 
تجنّب ضياعه، باإلضافة إلى تخصيص 
وقت كاٍف لتثقيف النفس، والتعلّم الدائم. 
استخدم عقلك حل األلغاز، مثل مكعبات 
وممارسة  والسودوكو،  الروبيك، 
والرسم،  كالنحت،  الفنية،  األنشطة 
وكتابة  الرياضيات،  حّل  إلى  باإلضافة 
طور  العقل.  لتنمية  الشعر  أو  القصص 
تبسيط  األفراد  مع  االتصال  مهارات 
بعناية  االستماع  وتعلم  المعقّدة،  األمور 
التي  األشياء  حول  اآلخرين  آراء  إلى 
ال تعرفها، باإلضافة إلى التعامل بلطف 

معهم. 

أهمية الثقافة لإلنسان

الثقافة هي إحدى المراحل المتقدّمة لدى 
اإلنسان والتي تدّل على المعرفة الواسعة 
التعليم  من  تنتج  ال  والتي  الشخص  لدى 
فائدة  ال  التي  المعلومات  حشو  من  أو 
هي  »الثقافة  آينشتاين:  قال  فكما  منها، 
تعلمته في  بعد أن تنسى كّل ما  يبقى  ما 
من  ضرورةً  ليس  فالتعليم  المدرسة«؛ 
مثقٍف  أميٌّ  من  فكم  الثقافة،  ضرورات 
ومتعلٍم جاهل ولكن ما تحتاجه الثقافة هو 
الرغبة لتعلّم كّل شيٍء والوعاء المناسب 
الستيعاب المعلومات التي تحصل عليها 
وتوظيفها في مسارها الصحيح أال وهو 
يمكن  التي  األمور  بعض  توجد  العقل. 
مستمر،  بشكٍل  ثقافتك  من  لتزيد  فعلها 
ومن بعض النصائح لكيفيّة زيادة الثقافة 

هي:
 إّن الصفة األولى من صفات أي شخٍص 
من  والمزيد  العلم  على  الحصول  يريد 
لم  صفةٌ  وهي  االستماع،  هي  الثقافة 
أنّها  مع  فعلها  يحسنون  الكثيرون  يعد 
تحصل  أن  لك  فكيف  البديهيات،  من 
يقوله  لما  تستمع  لم  إن  المعلومة  على 

من أمامك؟، فلو قام أّي شخٍص بمتابعة 
حوارات المثقّفين )الحقيقيين( حول العالم 
فستجد أنّهم ينصتون بشكٍل كامٍل لما يقوله 
من أمامهم، ويفهمونه بشكٍل كامٍل وبذلك 
يتمّكنون من الحصول على المعلومة منه 
حال  في  الصحيح  بالشكل  عليه  الرد  أو 

كانوا في مناقشٍة معينة.
يصبح  أن  شخٍص  ألّي  كيف  القراءة:   
وال  والقراءة  الكتب  يكره  كان  إن  مثقفاً 
ينظر إلى الكتب إاّل عندما تلّح الضرورة 
قبل  المدرسيّة  كالكتب  ذلك؟  على 
عن  يبحث  الذي  فالّشخص  االمتحان؛ 
أّي شيٍء يذهب إلى مصدر هذا الشيء، 
ومخالطة  الكتاب  هو  الثقافة  ومصدر 
العلماء، فعندما تقرأ الكتاب فإنّك تستمع 
وحتّى  التدوين  بداية  منذ  البشر  قاله  لما 
وأحوال  أخبار  وتسمع  الحالي،  الوقت 
فإنّك  وبذلك  أيضاً،  ذلك  قبل  حصل  ما 
سوف تكتسب ثقافةً احتاجت البشريّة إلى 

عمرها كلّها لتصل إليها.
على  ينعزل  أن  له  يمكن  ال  المثقف  إّن 
العالم،  في  حوله  يدور  عّما  اإلطالق 
تعدّ  وأن  ثقافتك  تزيد  أن  لك  فكيف 
الماضي  تعيش في  إن كنت  مثقفاً  نفسك 
في  يحصل  لما  تهتم  ال  أو  الوقت  طيلة 
عالمك فتعيش في عوالم من صنع خيالك 
وتنعزل بنفسك عن الناس؛ فالثقافة سالح 
يُستعمل  لم  إن  يصدأ  والسالح  العقل، 
الصحيح،  مكانه  وفي  الصحيح  بالشكل 
ومكان الثقافة هي إصالح المجتمع وبها 

تكبر وتنمو وتزداد.
 إّن وعاء الثقافة هو العقل، وكلّما ازداد 
استطاع  وجماالً  صحةً  الوعاء  هذا 
ولهذا  المعلومات،  من  المزيد  استيعاب 
تجميل  عليك  فإّن  ثقافتك  من  ولتزيد 
عقلك وجعله قادراً على استيعاب المزيد 
أيضاً  عليك  أّن  وكما  المعلومات،  من 
وقيمك  بأخالقك  الوعاء  هذا  تجمّل  أن 
والعمل  لآلخرين  واحترامك  ومبادئك 

على إفادتهم بالعلم الذي تمتلكه.

كورونا جائحة عابرة أم اختبار بقاء؟ كيف تزيد ثقافتك ومعرفتك بنفسك؟
تقرير/ رامان آزاد

إعداد/ هايستان أحمد

الكورونا السياسي.. 
ودائرة الطباشير 

القوقازية..!

والعالج  والوقاية  واألسباب  املرض  عن  بعيداً 
عن  وبعيداً  السياسية،  أو  االقتصادية  والتحليالت 
الفيروس،  هذا  ظهور  وتاريخ  الشعبية،  الوصفات 
عدد  تفوق  السير  حوادث  ضحايا  أن  من  وقريباً 
ضحايا الكورونا، وأن قذيفة واحدة تقتل العشرات 
أو  مملة  أخبار  نشرة  في  ذلك  ويعلن  حلظة،  خالل 
ضحايا  أن  يعلم  وكلنا  اإلخباري..  الشريط  على 
اجلوع  والكوارث الطبيعية واحلروب أكثر بكثير من 
ضحايا أي فايروس ما، والزلنا نذكر إنفلونزا الطيور 
كانت  وإذا  وغيرها...  والسارس  إيبوال  وفايروس 
الهواء  عبر  تنتقل  واملميتة  املرضية  الفيروسات 
فإن  واملطارات  احلدودية  واملعابر  الطرق  وشبكة 
الفضاء  تنتقل عبر  نوع آخر  فيروسات أخطر، ومن 
املعلومة  فتنتقل  اإلعالمي،  والهواء  االفتراضي 
واألفكار عن طريق العدوى الدعائية، نتيجة التوسع 
استخدام وسائل  والعامودي في  األفقي  والتسارع 
التواصل االجتماعي، وتهويل األحداث وحتويلها إلى 
ظاهرة مدعومة بتقارير إخبارية عبر فضائيات تعد 
تقاريرها ضمن مكاتب وإستوديوهات دافئة وأنيقة، 
إلى  عقولهم  اإلعالمية  الكورونا  نخرت  ممن  ويلجأ 
عفوٍي  وباستخدام  واللصق،  النسخ  عمليات 
ال  جبارة  آلة  من  محكومون  وكأنهم  وعشوائي 
تستطيع  فهل  خالية  وشوارع  عزلة  منها.  فكاك 
تلك اإلجراءات من حتجيم الفيروس؟ أم تساهم في 
املزيد  لطرح  واحلدث،  الصراع  حدة  وتأزمي  جعجعة 
إلتفات  دون  اخلاوية،  والرؤوس  اجلائعة  البطون  من 
األخطر  هي  والثقافية  السياسية  الكورونا  بأن 
فتكاً فهي تتغلغل دون احتياطات وقائية أو عالجية 
القائمة تقوم  العالقات  وباتت تضرب وتصحر منط 
بالتوازي  تعمل  ومؤسسات  مختبرات  بصنعها 
صنعت  التي  االستخباراتية،  اخملتبرات  تلك  مع 
وستصنع فيروسات أخطر لتحكم العالم ومتارس 
العالم  أشغال  عبر  النيوكولونيالية  السيطرة 
في  قذرة،  وفيروسية  وإعالمية  نفسية  بحروب 
الوقت الذي نرضخ فيه للبروباغندا اإلعالمية فأنه 
الثقافي،  الفكري،  البيت  وترتيب  مللمة  بإمكاننا 
وليس  والتجاذب،  التقارب  عملية  وعبر  السياسي 
اجلغرافية  على  حدث  فأي  والتنابذ،  التشرذم  عبر 
السورية أو في اجلوار ذات العالقة، ومما يحدث على 
الرقعة الكردية من عمليات جٍر وشد عبر محاولة 
تكون  أن  األجدى  من  كان  والتي  الصراع   أطراف 
واحداً في مواجهة الصراع، إلى جر العملية  طرفاً 
إزاء دائرة  السياسية أو الثقافية إلى جانبه وكأننا 
احلدث  يسحب  طرف  فكل  القوقازية  الطباشير 
الذي  الغنب  إلى  االلتفات  دون  جانبه  إلى  اليومي 
دائرته  في  قابعاً  زال  ال  الذي  الشعب،  له  يتعرض 
محو  يتم   متى  فيها..  يبقى  أن  عليه  فرض  التي 
عالٍم  نحو  باالنفتاح  والبدء  املغلقة  الدائرة  حدود 
أكثر واقعية وعقالنية ونحن نعيش ضمن جغرافية 
صراع وحروب حقيقية، وأمام تهديدات جدية حتاول 
فهل  والتاريخ   اجلغرافية  عمق  من  جذورنا  اقتالع 
ثمة أمل أن نستمر باحلياة دون كمامات ومع جرعة 

هواء نقي..؟

ِقراءات أدبية

آراس برياين
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القائد  عكيد  باسم  المعروف  قورقماز  معصوم 
العسكري الفذ وأحد أكفأ من عرفتهم قمم جبال 
كردستان، الشاب الذي أرعب أحفاد العثمانيين 
وجيشهم االنكشاري في أروه، لقد أعلن عكيد 
في يوم الخامس عشر من شهر آب أن الكردي 
مشوهي  إلرادة  باالستالم  الرضا  عليه  عصي 

الحياة.
لثورة  قائداً  يكون  أن  إنسان  أي  بمقدور  ليس 
تعكس مدى أصالة الشعب  إذا امتلك روحاً  إال 
الذي خرج من رحمه، وعندما يكون الشعب ذو 
سيكون  حينها  القدم  في  موغلة  باسقة  حضارة 
أبناؤه من الذين يستطيعون أن يرسموا أسمائهم 
باتمان  ابن  كان  هكذا  التاريخ  صفحات  في 
األحمر  بدمه  روى  الذي  ميزوبوتاميا  شبل 
والثورة،  الشفق،  لون  ورسم  كردستان،  تراب 
الحياة  كيفية خلق  استراتيجية  والحرية ووضع 

من الموت. 

الوالدة والنشأة الثورية

ولد القائد العسكري معصوم قورقماز »عكيد« 
آمد  لـ  التابعة  سيلفان  ناحية  1956في  سنة 
في  واستقرت  عائلته  هاجرت  وقد  دياربكر 
عكيد  تميز  فيها،  طفولته  أمضى  وقد  باتمان، 
شبابه،  ريعان  في  وهو  متمردة  ثورية  بروح 
وكان يمتلك طاقة هائلة، وجرأة منقطعة النظير 
أول  في  شارك  حيث  المخاطر،  مواجهة  في 
السبعينات  بداية  في  المثقفة  الشبابية  النشاطات 
الذين  األوائل  من  ويعد  المنصرم،  القرن  من 
طريق  عن  »اآلبوجي«  الفكر  على  تعرفوا 
الكردستاني  العمال  حزب  في  المقاومة  أيقونة 

عكيد  الشهيد  كان  وقد  دوغان،  مظلوم  الشهيد 
حتى قبل تعرفه على حركة الحرية يعلق صور 
الثوار العالميين في غرفته أمثال تشي جيفارا، 
القائد عبد هللا  فكر  بعد تشربه من  باتمان  ومن 
المذري  االجتماعي  للوضع  تصدى  أوجالن، 
الذي كان ذي صبغة عشائرية، وإقطاعية، وقد 
وسعى  القومي،  الفكر  نحو  الشابة  الفئة  وجه 
عام  وفي  عصرية،  تقدمية  تنشئة  تنشئتهم  إلى 
1979استشهد أديب سولماز قائد حركة التحرر 
في مدينة إيله على يد »الكونتر كريال التركية« 
األمر الذي ترك بالغ األثر لدى قورقماز، وبعد 
االنقالب العسكري في تركيا عام 1980 توجه 
لبنان،  إلى  أوجالن  هللا  عبد  القائد  برفقة  عكيد 
سياسياً  تدريباً  الحزب  كوادر  مع  تلقى  وهناك 
عسكرياً في المعسكرات الفلسطينية لمدة ثمانية 

أشهر.

الخامس عرش من آب الخطوة الخالدة

 في عام 1982عقد حزب العمال الكردستاني 
مؤتمره الثاني، وقد أتخذ قرار العودة إلى الوطن 
)كردستان( وبدء التحضير للقيام بمرحلة جديدة 
التركية  الدولة  المسلح ضد  الكفاح  مرحلة  هي 
المحتلة لكردستان، وقد اختير عكيد قائداً عسكرياً 
لحركة تحرير كردستان، وفي شهر آب وتحديداً 
وثمانين  أربعة  الخامس عشر من عام  يوم  في 
وتسع مئة وألف؛ تم إطالق الرصاصة األولى، 
الجيش  ضد  الثورة  إعالن  بمثابة  كانت  والتي 
بحملة  وعرفت  »أروه«،  عملية  في  التركي 
عارمة  ثورة  بدأت  الطلقة  تلك  ومنذ  آب،   15
في عموم كردستان، وبدأت مقاومة الكريال إلى 
يومنا هذا، لقد بدأ عكيد عملية أروه بمجموعة 
لم  الطلقات  من  وبعدد  الجامعيين،  الشباب  من 
تتجاوز 180 طلقة كانت تلك الطلقات، والروح 

الثورية التي أطلقت الزناد كفيلة ببث الرعب في 
صفوف الجيش التركي، وأضحت بمثابة ميالد 

جديد للشعب الكردي التواق للحرية.

شهادته أضحت ملحمة يف طريق الخلود

الفذة أضحى  العسكرية  وحنكته  بنضاله،  عكيد 
والسيما  التركي  العدو  معادلة  في  صعباً  رقماً 
بعد أن نشر الفكر العسكري والسياسي ألمة ظن 
اإلنكشاريون أنهم على فراش الموت منذ عقود،  
لقد استشهد القائد الملهم عكيد، ونال وسام الخلود 
في الثامن والعشرين من آذار عام 1986على 
ذرى جبال كابار، استشهد بعد أن حقق قفزات 
لرفاقه  ووضع  المواجهة،  ميادين  في  نوعية 
أن  بعد  ورحل  العدو،  مع  التعامل  أبجديات 
زرع فيهم روح اإليثار والتضحية في سبيل نيل 
الكرامة المسلوبة وأن الرصاصة التي خرجت 
من فوهة بندقية القائد عكيد أنهت قيود العبودية، 
جديدة  فتحت صفحة  ثورة  لبدء  منطلقاً  وكانت 

في التاريخ  الكردستاني.

بمدينة  الشعب  مشفى  في  األطباء  رئيس  أوضح 
فيروس  من  للوقاية  األساسي  البند  أن  الحسكة, 
كورونا هو النظافة وااللتزام بالبقاء في المنازل, 
في  احترازية  إجراءات  بعدة  يقومون  أنهم  وأكد 

مشفى الشعب للوقاية من هذا الفيروس.
احترازية  إجراءات  عدة  الذاتية  اإلدارة  اتخذت 
المدارس  إغالق  ومنها  الوباء,  هذا  تفشي  لمنع 
في  التجوال  حظر  إلى  إضافةً  والمؤسسات, 
وكذلك  التجارية  المحال  أغلب  وإغالق  المنطقة 
إغالق المعابر الحدودية. وفي هذا السياق، التقت 
مشفى  في  األطباء  رئيس  مع  هاوار  أنباء  وكالة 
الشعب بمدينة الحسكة عنتر سينو, والذي قال بأن 
وهو  حاداً  رئوياً  يسبب مرضاً  “فيروس كورونا 
من فيروسات الحمض النووي, والتكوين الوراثي 

للفيروس يسمح له باالنتشار سريعاً داخل الخاليا, 
ولذلك ينتشر المرض بشكل سريع بين البشر مما 
يؤدي إلى وباء عالمي”. ووجه عنتر سينو رسالة 
إلى األهالي مؤكداً فيها أن الجلوس في المنزل هو 

الحل الوحيد لعدم انتقال الفيروس وانتشاره.

إجراءات الوقاية..

ونوه عنتر سينو, أنهم في مشفى الشعب يقومون 
بعدة إجراءات للوقاية من فيروس كورونا, حيث 
الرئيسي  المدخل  أمام  بتجهيز غرفة متنقلة  قاموا 
للمشفى ويداوم فيها ممرض ويحمل جهازاً لقياس 
أي  حرارة  درجة  بقياس  ويقوم  الحرارة,  درجة 
حرارته  درجة  كانت  فإذا  المشفى  يدخل  شخص 

مرتفعة يتم فرزه إلى غرفة متنقلة خاصةً من أجل 
األطباء في  الصحي. وقال رئيس  متابعة وضعه 
مشفى الشعب بمدينة الحسكة في نهاية حديثه: “في 
الوقت الحالي أنصح بتناول الفيتامينات “سي, دي 
وأي” فالفيتامين سي يرفع المناعة و “أي” مضاد 
السوائل  شرب  من  اإلكثار  إلى  إضافة  لألكسدة, 
الجسم  السموم في  التخلص من  يساعد على  ألنه 

ويقوي مناعة الجسم”.
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روناهي/ قامشلو ـ يشتكي مواطنو مدينة 
والمواد  الكمامات  في  نقص  من  قامشلو 
أسعارها  ارتفاع  إلى  باإلضافة  المعقمة، 
المعابر  إغالق  بحجة  التجار  قبل  من 

الحدودية.

وبهذا الخصوص؛ سلطت صحيفتنا الضوء 
مدينة  في  المواطنين  بعض  آراء  على 
قامشلو حول أسعار الكمامات والمعقمات، 
المواطنة مزكين أحمد شيخي من  فحدثتنا 
سكان قامشلو؛ قائلة: »مع الظهور المفاجئ 
والذي  العالم  في  القاتل  كورونا  لفيروس 
الحدودية  المعابر  جميع  إغالق  إلى  أدى 
بين  والتصدير  االستيراد  حركة  ومنع 
بات  الوباء؛  تفشي  بهدف  الدول  جميع 
في  الكمامات  على  الحصول  الصعب  من 
الحصول  حال  وفي  قامشلو،  صيدليات 

عليها يتم التالعب بسعرها، حيث يتم بيع 
الكمامة الواحدة في بعض الصيدليات بسعر 
المعابر  إغالق  بحجة  سورية،  ليرة   500
المعنية  الجهات  وطالبت  الحدودية«. 
التجار لمنع رفع  بمتابعة أسعار ومحاسبة 
األسعار؛ كون لم يعد باستطاعة أبناء مدينة 
كافة،  المعيشية  المتطلبات  تأمين  قامشلو 
الكمامات والمعقمات  إلى توفير  باإلضافة 
التي في الغالب مفقودة أو مرتفعة األسعار.
المواطن رودي محمود  أيضاً  وأفادنا  كما 
من سكان حي الكورنيش بقامشلو: »نعاني 
كثيراً من نقص في الكمامات والمعقمات، 
وفي حالة توافرها يتم التالعب بسعرها إلى 
الحد غير المسموح به، فقبل إعالن الصين 
ظهور فيروس كورونا كانت الكمامة تباع 
أما  بالمجان،  وأحياناً  األسعار  بأرخص 
اليوم فبعض التجار يستغلون هذا األمر«.

مدينة  أبناء  جميع  على  »يجب  وأضاف: 
قامشلو التعاون معاً والمساعدة بهدف عدم 
كل  الذاتية  اإلدارة  قدمت  حيث  اإلصابة، 
قامشلو  مدينة  ألبناء  خدمات  من  لديها  ما 

من  كافة،  سوريا  وشرق  شمال  ولمناطق 
اإلدارة  ومؤسسات  مراكز  تعقيم  خالل 
الشوارع  تعقيم  إلى  باإلضافة  الذاتية، 

الرئيسية واألماكن العامة والخاصة«.
قامشلو  مدينة  في  بالصيدالني  والتقينا 
وحدثنا؛  تيشي  اسماعيل  فهد  الدكتور 
قائالً: »قبل هذه األزمة كنا نقدم الكمامات 
للمواطنين.  وبالمجان  األسعار  بأرخص 
الصيدليات  أغلب  في  تباع  اليوم  ولكن؛ 
بسعر 300 ل.س أو أكثر في حال توافرها، 
 3700 اليوم  التيكس  كفوف  تباع  وكذلك 
بـ  األزمة  قبل هذه  تباع  كان  ل.س، حيث 
معظم  سعر  ارتفع  وايضاً  ل.س،   2400

المعقمات حسب نوعها«.
وأضاف: »حتى الوقت الراهن لم يكتشف 
اكتشاف  كون  كورونا؛  لفيروس  عالج 
العالج يحتاج إلى مدة زمنية من ستة أشهر 
إلى سنة، وإجراء اختبارات عليها حتى يتم 
للفيروس، كما يجب  تأكيد العالج المضاد 
الموافقة على العالج من قبل منظمة الصحة 
العالمية وبعض الجهات المعنية، حتى يتم 

استخدامها على المصابين بالفيروس«.
وناشد الصيدالني في مدينة قامشلو الدكتور 
اسماعيل تيشي في ختام المواطنين بغسل 
أماكن  وتجنب  مستمر،  بشكل  أيديهم 
باليد، والتقيد  التجمعات، وعدم المصافحة 
بجميع اإلجراءات لتجنب اإلصابة بفيروس 

كورونا.

الشعب  بلدية  وظفت  ـ  الشهباء  روناهي/ 
في إقليم عفرين كافة جهودها بعد إعالن 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية حالة الطوارئ 
وفرض حظر التجوال في الشهباء وقرى 
في  كورونا  وباء  تفشي  نتيجة  عفرين؛ 
مناطق متفرقة من لبنان والعراق وتركيا 
سوريا،  إطار  ضمن  عدة  حاالت  وثبوت 
وأكدت إدارة البلديات أنها تعمل على مدار 
النظافة  على  المحافظة  بهدف  الساعة؛ 
العامة والمساهمة في وقاية المجتمع من 

المرض.

عفرين  إقليم  في  الذاتية  اإلدارة  وكانت 
حالة  المنصرم  )االثنين(  يوم  أعلنت 
طوارئ وفرض حظر التجوال في البلدات 
والقرى والمخيمات وذلك بعد اإلعالن عن 
المعنية  الهيئات  تضم  أزمة؛  خلية  تشكيل 
استنفرت  وهنا  البلديات،  ضمنها  ومن 
األول  اليوم  منذ  طاقاتها  كامل  البلديات 
لفرض حظر التجوال وتقسيم العمل ضمن 
أحدهما  شقين  أعمالها  وتشمل  لجانها 
الصحة  على  المحافظة  بهدف  خدمي؛ 
العامة والنظافة والثاني رقابي عبر مراقبة 

األسواق ومنع ارتفاع األسعار وضبتها.
التعقيم مستمرة على مدار الشهر  عمليات 

القادم

المشترك  الرئيس  أكد  الصدد؛  هذا  وفي 
عملهم  إن  شيخو  محمد  عفرين  لبلدية 
الشوارع  تعقيم  في  ينحصر  األساسي 
واألبنية العامة والمخيمات والمنازل أيضاً 
كإجراء  الحشرية،  والمبيدات  بالكلور 
وقائي لمنع انتشار المرض، وتابع القول: 
»منذ أسبوعين وأكثر قمنا بوضع برنامج 
برش  بدأت  عدة،  مراحل  على  عمل 
والمخيمات  والمؤسسات  العامة  األبنية 
والمرحلة  الوقاية،  بهدف  الكلور؛  بمادة 
الثانية بدأت في اليوم األول لفرض حظر 
ومكبات  المخيمات  بخ  عبر  التجوال 
بالمبيدات  الرئيسية  والشوارع  النفايات 
الحشرية »البخ الضبابي« والمرحلة الثالثة 
الشهباء  في  عامة  البيوت  رش  تتضمن 
وقرى عفرين بالكلور المعقم، إضافة لنشر 
المرض  لكيفية منع تفشي  الفتات توعوية 

والحض على البقاء في المنازل«.
 ونوه شيخو إلى أن هذا البرنامج سيتجدد 
في  ستبدأ  الثانية  والجولة  يوماً،   15 كل 
27 من شهر آذار، على أن يستكمل العمل 
برش المناطق المتبقية من المرحلة األولى.

السبيل  واالنترنت  للتوعية  بدائية  وسائل 
الوحيد ألهالي الشهباء

ومن خالل مشاهدتنا لأليام الثالث األولى 
التزام  تبين  التجوال،  حظر  فرض  من 
نسبة  إال  الحظر،  بقرار  األهالي  غالبية 
الجوية  الحالة  وساعدت  تلتزم،  لم  قليلة 
إنجاح  في  وعفرين  الشهباء  في  العامة 
مهمة عمل الفرق الطبية والبلديات، إضافة 
عبر  للتوعية  بدائية  وسائل  النتهاج طرق 
نشرات صوتية تذاع بشكل يومي ومتكرر 
في الجوامع تُشير إلى بنود حالة الطوارئ 
الفيروس  من  الوقاية  وطرق  وأهدافها 
اإلدارة  وانتهجت  المرض،  تفشي  وعدم 
عبر  أخرى  لطرق  إضافة  الطريقة  هذه 
وإلصاق  االجتماعي  التواصل  وسائل 
قصاصات  ونشر  الشوارع  في  الالفتات 
نتيجة  الشهرية  اإلغاثة  عبر سالل  توعية 
في  ساعات  عدة  إال  الكهرباء  توفر  عدم 
اليوم، وعدم امتالك غالبية األهالي للتلفاز 
االجتماعي  التواصل  وسائل  تكون  وبهذا 
الوحيدة  الشبه  التواصل  واالنترنت وسيلة 

المتاحة لألهالي على مدار الساعة.

رقابة األسواق مستمرة

وتختلف مقاطعة الشهباء وعفرين عن باقي 
بانخفاض  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 
المحالت  وأصحاب  التجار  احتكار  نسبة 
المناطق  باقي  مع  وبالمقارنة  للسلع، 

إلى  متوسطة  األسعار  زيادة  نسبة  كانت 
هنا  والسبب  السلع،  بعض  في  معدومة 
قرب المنطقة من أسواق مدينة حلب وتعدد 
الشهباء،  في  للبضائع  الموردة  الجهات 
النظافة  مواد  بتوزيع  اإلدارة  لقيام  إضافة 
العامة والكلور بشكل مجاني على األهالي، 
يقول محمد شيخو: »عملت ضابطة  وهنا 
للحظر بشكل جيد  اليوم األول  منذ  البلدية 
لمراقبة األسواق وباألخص المواد الغذائية 
والخضار، إذ كان االرتفاع بسيطاً مقارنة 

مع باقي المناطق«.
هذا  التجوال  حظر  استمرار  المقرر  ومن 
في الشهباء إلى الخامس من شهر نيسان، 
وإذا اقتضت الحاجة ربما يمدد لفترة غير 
محددة؛ وذلك بحسب الحالة العامة النتشار 
وإمكانية  والعالم  الجوار  في  المرض 

ظهوره أو عدمه.

»معصوم قورقماز« األسطورة الذي رسم شهادته 
بلون الشفق واحلرية

رئيس أطباء مشفى الشعب ينصح بإلزام املنزل..

نقص في الكمامات واملواد املعقمة بقامشلو

بلدية عفرين مستمرة في عملها لوقاية األهالي من كورونا
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 إن لم تستحِ
 فاصنع ما
!!!شئت

وخزة قلم

حسن باران

في اليوم الرابع لحظر التجول في شمال شرق 
سوريا برزت أكثر من مشكلة يجب الوقوف 
عندها، أول شيء موضوع االلتزام، حتى اآلن 
الموضوع  يعتبر  والبعض  التزام  هناك  ليس 
 .. نعم  خفت  الزحمة  نلعب؛  وكأننا  مزحة 
بس  كمان،  األسواق   .. أي  سكرت  المحالت 
قعدات الجيران.. الزيارات الخاصة والعائلية 
بالحارات  لم تتوقف.. األطفال الصغار أيضاً 
عم يلعبوا... وليس هناك من يفكر بهذا األمر 
مثالً!..  معناه  هو  ما  بالحظر..  االلتزام  يعني 
لما  أنو  يخبرنا..  يطلع  »حدا  منه   الغاية  ما 

انفرض حظر التجول شو الهدف منو«.
الحظر لمدة 15 يوم له أكثر من هدف.. أول 
في  عجب  الفيروس..  نراقب  الزم  شيء.. 
حاالت أو ال... يعني بـ15 يوم بيكون خلص 
األعراض  وبدأت  للفيروس..  الحضانة  فترة 
تظهر على العالم.. وبنفس الوقت.. لو فرضنا 
في ناس حاملين الفيروس... ال سمح هللا وقتها 
نحن بقعدتنا بالبيت.. ما نقلنا الفيروس لشخص 
الحالة  وبهذه  بالبيت  اإلصابة  وبقيت  آخر.. 
نكون قد خفنا عدد المصابين.. يعني ما ساهمنا 
وأمر  نعرف..  ما  بدون  الفيروس  بانتشار 
المسؤولة  الجهات  طبعاً..  الحظر  بفترة  آخر 
تكون قد عملت وأخدت االحتياطات وعقمت 
العامة  والمؤسسات  والطرقات  الشوارع.. 
وعلى  الفايروس  على  وقضت  والحدائق.. 
وجوده...  وبهذه الحالة نكون قد ضربنا أكتر 
من عصفور بحجر واحد... وطبعاً بهذه الفترة 
لو تظهر حاالت.. عندها سنتحكم بها، ونأخذها 
الصحية..  بالمراكز  الصحي  الحجر  إلى 
وأيضاً  بالمرض«،  اتحكمنا  بكون  »ووقتها 
عرفنا أنه يجب أن نمدد مدة الحظر، لكن ومع 
األسف بعدم االلتزام بالبيت، ال نكون قد عرفنا 
شيئاً.. »ال الجيجة من جابها وال البيض مين 
باضها«.. لذلك الحل السليم واألصح أن نقعد 
في البيت أحسن.. وأضمن... وأمان أكثر لو ال 
سمح هللا ظهرت حالة.. نتواصل مع المراكز 
اإلسعاف  سيرة  وعلى  واإلسعاف.  الصحية 
مرقوا..  يلي  األربعة  »بهاأليام  واالتصال  
في ناس أخدت الشغلة مزح.. وراحت تتصل 
بسيارات اإلسعاف.. وعن قصد.. وبتبلغ عن 
حالة غير صحيحة.. وكان أزيدكم من الشعر 
ويعطي  يتصل  واحد  كم  صار  وكمان  بيتاً.. 
العنوان الغلط.. ومع األسف ال في حالة.. وال 
هكذا  يجوز  هل  السؤال  طيب  يحزنون«  هم 
فعل؟ أين وصلت المواصل؟ »يعني نحن شو 
ممكن نقول عن هيك ناس.. يلي بتستخف بكل 
ما  والموت،  والصحة  بالمرض  حتى  شي.. 
بعرف شو قول« على الرغم من أننا ال نمتلك 
صحية  بنى  لدنيا  وليس  الضخمة  اإلمكانيات 
جيدة وليس لدينا استعداد كافي الستقبال الوباء 
ماذا  حاالت  عنا  تسجل  فلو   ... أصله  من 
سيحصل ليس بعيداً أن يصاب الكل بالفيروس 
وعندها لن نحصل على كمامة وال على معقم 
رغم أن ظروفنا ليس كما في الغرب وأمريكا 
بسيارة  ويتصلون  يسخرون  أناس  نجد  لكننا 
قال:  يلي  صحيح  الدعابة..  بداعي  اإلسعاف 

»إن لم تستحِ فاصنع ما شئت«.


