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فيروس  انتشار  من  للحد  جديدة  إجراءات  في 
الرعاية  مديرية  بادرت  منه،  والوقاية  كورونا 
االجتماعية في مدينة السليمانية بإعداد وإنشاء 
دار خاصة باستقبال األطفال المشتبه بإصابتهم 

بفيروس كورونا.
مدينة  في  االجتماعية  الرعاية  مدير  وأكد 
صحفي،  تصريح  في  كولبي  عمر  السليمانية 
اليوم األربعاء: »تم العمل في إنشاء دار وذلك  
في  للطفولة  اليونيسيف  منظمة  مع  بالتعاون 
السليمانية  مدينة  في  االجتماعية  الرعاية  مبنى 
الستقبال األطفال المشتبه بإصابتهم بالمرض، 
وفقدان  تشردهم  المحتمل  األطفال  والحتضان 
وسيتم  كورونا  مرض  بسبب  أسرتهم  رعاية 
الدار  إنجاز  من  وسننتهي  بمديريتنا  رعايتهم 

خالل أسبوع واحد«.
يشار إلى أن وزارة الصحة في إقليم كردستان 
أعلنت يوم الثالثاء إصابة 7 حاالت كانت بينهم 

أطفال بعمر السنة والتسع سنوات.

المنظفات  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  وزعت 
المنزلية على أهالي مقاطعتي الشهباء وعفرين, 
من  األهالي  وسالمة  صحة  على  حرصاً 
فيروس  انتشار  بسبب  كورونا.  فيروس  تفشي 
اآلالف  البلدان وإصابة  من  العديد  في  كورونا 
الذاتية  اتخذت اإلدارة  لحياتهم,  وفقدان اآلالف 
الديمقراطية التدابير الالزمة  للوقاية من انتشار 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  في  الوباء  هذا 
ومع القرار الذي أصدر من قبل اإلدارة الذاتية 
التنفيذ  الديمقراطية بمنع التجوال ودخوله حيز 
حركة  من  الشوارع  خلت  آذار,   23 بتاريخ 
الذاتية  اإلدارة  ووزعت  االعتيادية,  التجوال 

من  المكونة  المنزلية  المنظفات  الديمقراطية 
على  غسيل«  دواء  صابون،  الجلي،  »سائل 
األهالي من قبل عضوات وأعضاء الكومينات 
وكالة  بحسب  والشهباء؛  عفرين  مقاطعتي  في 
أنباء المرأة. ويتم توصيل هذه المواد إلى منازل 
المواطنين، باإلضافة إلى ذلك سيتم توزيع هذه 
التابعة  والنواحي  القرى  كافة  على  المنظفات 

لمقاطعة الشهباء وعفرين.
الشهباء  مقاطعة  تستمر  بالذكر  والجدير 
والقرى  الشوارع  كافة  في  التعقيم   بحمالت 
وباء  تفشي  لدرء  المدنيين  ومنازل  والنواحي 

فيروس كورونا.

في  اإلحصاء  لهيئة  مفتوح  استبيان  في  ظهر 
كورونا  فيروس  انتشار  تأثير  كردستان  إقليم 
أصعدة  على  كردستان  إقليم  في  المجتمع  على 

مختلفة.
)أون  بشكل  أجرتها  للهيئة  استبيان  في  وجاء 
من  ألفي شخص  من  أكثر  فيها  شارك  الين(، 
مختلف مناطق اإلقليم حتى إعداد هذا التقرير، 
بنسبة 67% رجال والباقي نساء، أن قرار حظر 

التجوال تسبب ببطالة 41% من المواطنين.
وأشار االستبيان إلى أن 73.4 من المواطنين 
انتشار  بسبب  اقتصادية  مشاكل  من  يعانون 

الفيروس.

كما أن نسبة 28.6 قالوا أنهم يواجهون مشاكل 
صحية، و25.7 من مشاكل اجتماعية وأسرية 

و 24.4% من مشاكل تعليمية.
وحسب ما ظهر في االستبيان فأن نسبة %91 
من المواطنين أيدوا قرار تمديد حظر التجوال، 
يحملون  كانوا  إذا  ما  يعلمون  ال  ونسبة 67.8 
بأن  الهيئة  وقالت  ال.  أو  كورونا  فايروس 
أنهم   %33.4 بنسبة  االستبيان  في  المشاركين 
يشعرون بالقلق والخوف من الفيروس، فيما أكد 
المواطنون بنسبة 67.4 أنهم يتقيدون بتوصيات 
عن  راضين   62.4 ونسبة  الصحة،  وزارة 

القرارات الحكومية بهذا الشـأن.

إنشاء دار حلجر األطفال املصابني بكورونا في السليمانية

اإلدارة الذاتية توزع املنظفات املنزلية في الشهباء

استبيان يكشف معاناة أهالي إقليم كردستان بعد انتشار كورورنا

هانتا... ما بعد كورونا
التواصِل  مواقَع  اجتاحت  التساؤالت  من  عارمةٌ  موجةٌ 
الصينيّة  يونان  بمقاطعة  وفاٍة  أول  إعالِن  مع  االجتماعّي 
حالةَ  العالُم  يتجاوَز  أن  قبل  اإلعالن  جاء  هانتا،  بفيروس 
الخوِف والذعِر نتيجة تفشي الفيروس التاجّي كورونا على 
مستوى العالم حيث بلغ عدُد اإلصابات 400 ألف، والوفاة 

نحو 17 ألف، ولم يجد العلماء حتى اآلن عالجاً نهائيّاً.«5

بعد قرار احلظر.. إجراءات وقائية مكثفة لإلدارة 

الذاتية في شمال سوريا درءاً لتفشي كورونا
درءاً خلطر وباء كورونا املستجد الذي بات يغزو العالم وبشكل سريع؛ تتخذ اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وخالل 

فترة احلظر الذي طبقته في شمال وشرق سوريا كإجراء وقائي؛ منها تنظيف شوارع مدن املنطقة وتعقيمها ومراقبة 

جلان التموين حلركة األسواق وضبط األسعار في مسعى منها؛ الجتياز هذه األزمة دون خسائر أو أضرار....«2

|إّن  )الثالثاء(:  أمس  العالميِة  الصحِة  منّظمةُ  قالت 
هناك تسارعاً كبيراً جداً في عدِد اإلصاباِت بفيروِس 
كورونا بالوالياِت المتّحدِة وإّن البالَد يمكُن أْن تتحّوَل 

إلى مركٍز جديٍد للتفّشي«2

جمعة كالو: »رسالة القائد أوجالن تحّث عىل 

تكاتف السوريين لحماية الوحدة الّسورّية«

الصحة العالمية تحذر 
من احتمالية تحول 

أمريكا إىل مركز 
تفيش كورونا

سوريّا  وشرق  لشمال  الذّاتيّة  لإلدارة  العام  المجلس  عضو  أكد 
جمعة كالو أن مفهوم الدولة القوميّة أّدى النهيار المجتمع بشكل 
األزمة  سيما  األزمات  وتأزم  الثّقافات  من  الكثير  وإبادة  عاّم، 
السورية، وأشار إلى أّن النظام البديل عن الدولة القومية والحل 
العداء  يزيل  الذي  الديمقراطية  األمة  نظام  السورية، هو  لألزمة 
بين جميع الشعوب، ويعترف بجميع القوميّات واألديان والشعوب 

في سوريا..«4
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الذكية،  الهواتف  مستخدمي  من  كنت  إذا 
للتنبيهات  دائما  عرضة  بالطبع  فأنت 
ورسائل  اإللكتروني  البريد  ورسائل 
بشتى  االجتماعي  التواصل  تطبيقات 
أنواعها، مما قد يجعل الحياة تبدو أسهل في 
اإلنسان  وعقل  جسم  لكن  المزدحم،  يومنا 

مع هذه التفاعالت المستمرة له رأي آخر.
عن  إينسايدر«  »بيزنس  موقع  نقل  فقد 
أبحاث طبية حديثة أن التنبيهات المستمرة، 
التي تصدر عن الهواتف الذكية تؤثر بشكل 
الهرمونات في الجسم،  مباشر على بعض 
مما يؤدي إلى تسارع ضربات القلب وعدم 
إلى  إضافة  طبيعي،  بشكل  التنفس  انتظام 
الصماء  الغدد  وظائف  في  خلل  إحداث 

وإرهاق العضالت.
الهواتف  مستخدمي  أن  إلى  الموقع  ويشير 
الذكية يتفاعلون معها بمتوسط 85 مرة في 
الذي  النفسي  األذى  يعتبرون  وأنهم  اليوم، 
قد يسببه فقدان الهاتف يكاد يساوي الوقوع 

ضحية ألي حادث.
تلقي الشخص  وتتأثر دماغ اإلنسان لحظة 
ما  فيسبوك،  على  »إعجاب«  مثل  تنبيها 
»الدوبامين«،  هرمون  إفراز  إلى  يؤدي 
المخ،  في  االستثارة  مستوى  يرفع  الذي 
ويؤثر على المنطقة المسؤولة عن التفكير 

وإصدار األحكام.
»بيزنس  موقع  نقلها  التي  للدراسة  ووفقا 
الطالب  من  بالمئة   89 أبلغ  إينسايدر«، 
استطالع  تم  الذين  األميركيين،  الجامعيين 
تعرضهم  عن  الدراسة،  في  رأيهم 
متخيلين  »شبحية«،  هاتفية  الهتزازات 
صوتاً  فيه  يحدث  ال  وقت  في  هاتفهم  أن 
بالمئة من  في حين كشف 86  الواقع،  في 

الطالب أنهم يفحصون بريدهم اإللكتروني 
مما  »باستمرار«،  االجتماعية  وحساباتهم 

يؤدي إلى شعورهم الدائم بالتوتر.
ويقول عالم الغدد الصماء، روبرت لوستغ، 
أدمغتنا  تجعل  الذكية  الهواتف  تنبيهات  إن 
يؤثر  مما  والخوف،  اإلجهاد  من  حالة  في 
العليا  اإلدراكية  الوظائف  بعض  على 

بالمخ، وقد تتوقف عن العمل بعد فترة.
القيام  إلى  الحال  بك  »ينتهي  وأضاف: 
الوظائف  تراجع  جراء  غريبة  بأشياء 
تميل  األشياء  بالمخ, وتلك  العليا  اإلدراكية 

إلى تعريضك للمتاعب«.
تعدد مهام المخ:

الباحثون  أوضح  المخ،  مهام  تعدد  وعن 
أن نحو 97.5 بالمئة من البشر ال يمكنهم 
وقت  في  مهمة  من  أكثر  أداء  في  التركيز 
إلى أن واحداً من كل 50  واحد، مشيرين 
أن  إال  بذلك،  القيام  يستطيعون  شخصاً 
التنقل بين تنبيهات الهاتف والقيام بعدد من 
إحداث  إلى  يؤدي  األعمال في وقت واحد 
خلل في تلقي المهام بالنسبة للمخ للشخص 

الطبيعي.
الذي  ماير«،  »ديفيد  النفس،  عالم  ويقدر 
المهام  بين  التحول  أن  التأثير،  هذا  درس 
بالمئة  إلى 40  ما يصل  يستهلك  أن  يمكن 

من وقت المخ.
ومع كل مرة تلتقط هاتفك الذكي للرد على 
رسالة خالل القيادة وتنجو، يتصور عقلك 
ذلك  تكرار  ومع  دوماً،  سيحدث  هذا  أن 
تعتقد أنك تستطيع أداء هاتين المهمتين معاً 
جامعة  أجرتها  سابقة  دراسة  لكن  بنجاح، 
يوتا األميركية أظهرت أن استخدام الهاتف 

في أثناء القيادة يقلل من ردود األفعال، لذا 
قد يصير ذلك السلوك قاتال ذات مرة.

تشتيت االنتباه:
لجامعة  أيضاً،  سابقة  دراسة  وأظهرت 
تكساس األميركية، أن مجرد وجود الهاتف 
في المتناول، حتى لو كان مغلقا أو شاشته 
انتباهك،  يشتت  بأن  كفيل  األسفل،  إلى 
ووجد الباحثون أن من تركوا هواتفهم في 
غرفة أخرى تفوقوا بصورة ملحوظة على 
على  كذلك  وتفوقوا  أمامهم،  من وضعوها 

من وضعوها في جيوبهم أو حقائبهم.
فكلما كان الهاتف أكثر ظهوراً أمامك، زاد 
التشتت وضعفت القدرة اإلدراكية للدماغ، 
ومع أن عقلك الواعي ال يفكر في الهاتف، 
فإن عملية منع المخ من التفكير في الهاتف 

تستهلك جزءاً من مواردك اإلدراكية.
العظام  على  المحمول  أجهزة  تأثير  وعن 
استشاري  علي«،  »هاني  الدكتور  قال 

إن  األزهر،  بطب  الروماتيزم  أمراض 
استخدام أجهزة المحمول »التاتش« تسبب 
اليد والرقبة،  كثيرة على مفاصل  أضراراً 
من  للعديد  المنتجة  الشركات  قامت  ولذلك 
من  تقلل  حتى  بأقالم  بإنتاجها  الموديالت 
المفاصل،  على  الواقع  الضرر  مستوى 

رغم أن الكثيرين ال يستخدموها.
أبرز  أن  علي«  »هاني  الدكتور  وأضاف 
المحمول  أجهزة  استخدام  من  اإلصابات 

لفترات طويلة هي:
1 خشونة في األوتار والمفاصل.

األكثر  اإلبهام  خاصة  األصابع  التهاب   2
استخداماً له.

تحميل  بسبب  الرسغ  في  التهابات   3
الموبايل على اليد لفترات طويلة.

4 التهابات في مفصل الرقبة لتثبيتها على 
أوضاع خاطئة ألسفل خالل النظر لشاشات 

الموبايل.  

ـ  اسماعيل  حسام  ـ  جان  دلبرين  األخبار/  مركز 
درءاً لخطر وباء كورونا المستجد الذي بات يغزو 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  تتخذ  سريع؛  وبشكل  العالم 
طبقته  الذي  الحظر  فترة  وخالل  سوريا  وشرق 
منها  وقائي؛  كإجراء  سوريا  وشرق  شمال  في 
ومراقبة  وتعقيمها  المنطقة  مدن  شوارع  تنظيف 
لجان التموين لحركة األسواق وضبط األسعار في 
مسعى منها؛ الجتياز هذه األزمة دون خسائر أو 

أضرار...
تعمل لجان الخدمات والتموين والصحة في بلديات 
الشعب بشمال وشرق سوريا مع بدء قرار فرض 
حظر التجوال الذي أصدرته اإلدارة الذاتية بتاريخ 
والذي  الجاري،  آذار  شهر  من  والعشرين  الثالث 
الشوارع  تعقيم  قبل يومين على  التنفيذ  دخل حيز 
بجوالت  والقيام  العامة،  واألماكن  العبادة  ودور 
لهذا  المخصصة  واألماكن  األسواق  على  ميدانية 
الثانية  مرحلتها  دخلت  التعقيم  وحملة  الغرض. 
والتي تستهدف األحياء الرئيسية في مدن وبلدات 
الذاتية  اإلدارة  انتهاء  بعد  سوريا  وشرق  شمال 

لها ضمن  التابعة  والمراكز  المؤسسات  تعقيم  من 
مجموعة اإلجراءات الوقائية لمواجهة هذا الوباء.

المختصة  اللجان  تواظب  عيسى؛  عين  ففي 
على  المتوفرة  والتعقيم  الرش  آليات  خالل  من 
بالمواد  وتعقيمها  الشوارع،  تنظيف  مواصلة 
المطهرة والمعقمة؛ لدرء خطر فيروس كورونا، 
العامة  األماكن  كافة  الرش  عمليات  شملت  حيث 
أوالً  الشوارع  تنظيف  ببدء  التجارية،  والمحالت 
المخصصة  بالمواد  وتعقيمها  تطيرها  ثم  بالمياه 

لهذا الغرض.
للجنة  المشتركة  الرئيسة  أفادت  الصدد؛  وبهذا 
سيواصلون  كلجنة  بأنهم  عبود  خضرة  الخدمات 
عيسى  عين  ناحية  في  والتعقيم  التنظيف  عمليات 
النظافة  ورشات  وستعمل  لها،  التابعة  والبلدات 
لهذا الوباء  بشكل مكثف خالل فترة الحظر درءاً 

الخطير.
على  المكثفة  دورياتها  التموين  لجنة  تواصل  كما 
بشكل  افتتحت  التي  التجارية  والمحالت  األسواق 
جزئي خالل فترة الحظر، ولساعات محددة لتأمين 

احتياجات األهالي لمراقبة، وضبط أسعار المواد 
والحرص  الفترة،  هذه  خالل  الضرورية  والسلع 
اللجنة،  قبل  من  المحددة  باألسعار  االلتزام  على 

وضبط المخالفات حال وجودها.
من جانبها؛ أكدت الرئاسة المشتركة للجنة التموين 
بيريفان عيسى على أن الدوريات التموينية ستعمل 
بشكل مكثف طوال فترة الحظر؛ لمنع االستغالل 
جانب  إلى  األزمات،  تجار  قبل  من  واالحتكار 
األفران  ومراقبة  السلع،  توفير  على  الحرص 

المتواجدة في ناحية عين عيسى وبلداتها. 
وتعمل اللجان المختصة في مناطق شمال وشرق 
تطبيقه  بدء  الذي  الحظر  فترة  كافة خالل  سوريا 
اإلدارة  قرار  بموجب   2020/3/23 من  ابتداًء 
الذاتية لشمال وشرق سوريا، على مراقبة األسواق 
وتعقيم األماكن العامة والحرص على نظافة المدن 

والمناطق التابعة لها.
الرقة  بمجلس  الصحة  لجنة  أنهت  الرقة؛  وفي 

وأريافها  المدينة  في  مدرسة   400 تعقيم  المدني 
تفشي  لردع  وقائية  إجراءات  وذلك ضمن سلسلة 

فيروس كورونا في شمال وشرق سوريا. 
مجلس  في  الصحة  للجنة  المشترك  الرئيس  وقال 
الرقة المدني مهند كعكة جي لوكالة أنباء هاوار: 
لمواجهة  وقائية  تدابير  الصحة  لجنة  »اتخذت 
فيروس كورونا«. وأضاف:  »لم نسجل أي حالة 

إلى اآلن في مدينة الرقة وأريافها«.
التجّول  الغاية من حظر  أن  إلى  ولفت كعكة جي 
تعقيم  نستطيع  لكي  التجمعات  من  »التخفيف  هو 
األماكن والمرافق العامة كافة في المدينة، إضافة 

إلى المشافي والمؤسسات« .
وفي قامشلو؛ تستمر كل من هيئة الصحة، وبلدية 
بحملة  الكردي  األحمر  الهالل  ومنظمة  الشعب، 
التعقيم التي بدأتها أمس )الثالثاء( لتطهير وتعقيم 
الشوارع واألماكن العامة؛ كإجراء وقائي لمواجهة 

فيروس كورونا المستجد.

توصل باحثون من جامعة وارويك إلى أن 
حتى 18  الوالدة  من  يبكى  الرضيع  ترك 
أو  شهًرا ال يؤثر سلبًا على تطور سلوكه 
الذين  أولئك  أن  أيًضا  اكتشفوا  وقد  نموه، 

عند  للسمنة  عرضة  أقل  يبكون  تركوا 
الكبر.

 Health»« ووفقاً للموقع الطبي األمريكي
Day News، ال يتأثر نمو الطفل وتعلقه 

الواقع  في  ويمكنه  يصرخ  بتركه  بوالديه 
تقليل كمية البكاء ومدته.

وأشار الباحثون من جامعة وارويك إلى أنه 
والتطور  التعلق  على  سلبية  آثار  توجد  ال 
السلوكي في 18 شهًرا إذا تم ترك الطفل 

يبكى.
ولعقود طويلة تمت مناقشة قضية من قبل 
من  الكثير  دون  األمور  وأولياء  الوالدين 
األدلة العلمية: هل يجب عليك دائًما التدخل 

فوًرا عندما يبكي طفلك؟
تابع  الدراسة،  نتائج  ولتأكيد  ال،  بالطبع 
الباحثون 178 رضيعاً وأمهاتهم على مدى 
إذا  ما  متكرر  بشكل  وقيَّموا   ، شهراً   18
كان اآلباء يتدخلون على الفور عندما يبكي 
الطفل أو يدع الطفل يسمح له بالبكاء عدة 
ووجدوا  األحيان،  من  كثير  في  أو  مرات 
أنه لم يحدث فرق كبير في نمو الطفل قبل 

18 شهًرا.
األطفال  ترك  أن  وجدوا   ، الواقع  وفي 
يبكون عليه عدة مرات عند األوان وغالبًا 

بكاء  بمدة  ارتبط  أشهر  ثالث  عمر  في 
أقصر في 18 شهًرا.

وتم تقييم استخدام ترك الوالدين لطفلهما في 
البكاء من خالل تقرير األم في الفصل و 3 
و 6 و 18 شهًرا ومدة البكاء في الفصل و 
3 و 18 شهًرا، وتم تقييم مدة وتواتر العناء 
والبكاء في نفس األعمار باستخدام استبيان 
األم  حساسية  مدى  أن  كما  البكاء،  نمط 
بالفيديو  تسجيله  تم  طفلها  مع  تفاعلها  في 

وتقديره في سن 3 و 18 شهًرا.
خالل  من  السلوكي  التطور  تقييم  وتم 
األم  مع  اللعب  في  المباشرة  المالحظة 
نفساني  طبيب  قبل  من  التقييم  وأثناء 

واستبيان تقرير الوالدين في 18 شهًرا.
اآلباء  كان  إذا  ما  أن  الباحثون  ووجد 
أو  الفور  على  يستجيبون  المعاصرون 
مرات  عدة  ليصرخوا  رضيعهم  يتركون 
حتى ال يحدث فرقًا في كثير من األحيان 
على العالقة القصيرة أو الطويلة األمد مع 

سلوك األم أو الرضع.

لشمال  الذاتية  اإلدارة  استنكرت  ـ  األخبار  مركز 
مياه  التركي  االحتالل  دولة  قطع  سوريا  وشرق 
انتشار  ظّل  في  الحسكة  مدينة  عن  علوك  محطة 
مساعيها  أن  إلى  وأشارت  الخطير،  كورونا  وباء 
تنصب في نشر وباء كورونا في المنطقة، وناشدت 
شعوب المنطقة في االلتزام بالتعليمات الصادرة من 
اإلدارة الذاتية للوقاية، كما ناشدت المجتمع الدولي 
بتحمل المسؤولية حيال ممارسات االحتالل التركي 

في قطع المياه عن محطة علوك.. 
وبهذا الصدد؛ أصدرت حركة المجتمع الديمقراطي 
التركي  االحتالل  انتهاكات  فيه  استنكرت  بياناً؛ 
وآخرها قطع المياه عن الحسكة، وقالت فيه: »أثبتت 
العجز  كورونا  فيروس  لمواجهة  األولى  المرحلة 
التام، حيث تتعرض جميع الدول والمجتمعات دون 
استثناء لهذه الكارثة الحقيقية؛ خوفاً من تفشي وانتشار 
هذا الوباء. ومع ظهور الكثير من اإلصابات والعديد 
من الوفيات في مختلف بلدان العالم والتي أدت إلى 

وقف وشل الحركة الطبيعية للحياة والبشرية, يعيش 
الشديدين  والخوف  الهلع  حالة  بأكمله  العالم  اليوم 

وحالة الحجر الصحي كأول تدبير للوقاية.
وتركيا أيضاً إحدى الدول التي تعرضت لهذا الوباء 
وقد تكون من الدول األكثر تعرضاً لحاالت اإلصابة 
لم  ذلك  ورغم  بنفسها,  هي  صرحت  كما  والوفيات 
تتوقف دولة االحتالل التركي عن ممارسة سياساتها 
الشوفينية المعادية ضد إرادة الشعوب والمجتمعات 
الدولية  الظروف  مستغلة  سوريا  وشرق  شمال  في 

اليونيسف  األممية  للمنظمة  أهمية  أي  تعير  وال 
وغيرها.

تساعد  كما  الفيروس  هذا  انتشار  على  وتساعد 
والالإنساني  الالأخالقي  هجومها  بشن  اإلرهاب, 
واألكثر خطورة تجاه شعوب شمال وشرق سوريا, 
بقطع مياه محطة علوك عن مدينة الحسكة بأكملها, 
حيث يقطن فيها أكثر من نصف مليون إنسان, ناهيك 
تعاني من  والتي  المدينة  القريبة من  المخيمات  عن 
في  هاماً  دوراً  تلعب  المياه  كون  المياه؛  شح  كارثة 
مكافحة فيروس كورونا والوقاية منه, وتركيا تحاول 
قتل عدد هائل من البشر بدم بارد في ظل غياب شبه 

تام للمنظمات الدولية واألممية«.
وأضاف البيان: »ونحن على أطول شريط حدودي 
مع تركيا والوباء منتشر بشكل كبير ومتفٍش داخل 
تركيا ويزداد بشكل يومي, قد يخرج ذلك عن سيطرة 
تركيا وهذا ما يقلقنا ونخشى من تسريبه  إلى مناطقنا 
بالرغم من أخذ التدابير الالزمة, وتنظيم احتياجات 

جميع شعوب المنطقة, وإصدار العديد من التعليمات 
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  قبل  من 
تأمين  بهدف  الصحة  هيئة  مع  المباشر  وبالتنسيق 
الفيروس  لمواجهة  الوقاية  وآلية  للمجتمع  الحماية 

حسب إمكانياتنا الذاتية«.
واختتم البيان: »نحن في حركة المجتمع الديمقراطي 
بأن  الشعوب في شمال وشرق سوريا  ننادي جميع 
اإلدارة  قبل  من  الصادرة  التعليمات  بجميع  نلتزم 
الذاتية ونتقيد بها, بااللتزام بالبقاء في المنازل وعدم 
لألطفال  السماح  وعدم  المدن,  خارج  إلى  السفر 
بالخروج إلى الشوارع والحدائق واالهتمام والعناية 
الوباء  ونتفادى هذا  نتجنب  للوقاية. ولكي  أكثر  بهم 
من  هي  اآلخرين  وحماية  الذاتية  الحماية  الخطير 
ومنظمات  الدولي  المجتمع  وننادي  كما  أخالقياتنا. 
المسؤولية  وتحمل  السريع  للتدخل  المتحدة  األمم 
في  التركي  االحتالل  به  يقوم  ما  حيال  االجتماعية 

محطة علوك«.

الهواتف الذكية وآثارها على الدماغ والعظام بعد قرار احلظر.. إجراءات وقائية مكثفة لإلدارة الذاتية في شمال سوريا درءاً لتفشي كورونا

هل يتأثر منو الرضيع إذا تركتيه يبكى في الشهور األولى

حركة اجملتمع الدميقراطي: »قطع املياه عن محطة علوك.. نشر لوباء كورونا«

مركز األخبار ـ قالت منّظمةُ الصحِة العالميِة أمس 
عدِد  في  جداً  كبيراً  تسارعاً  هناك  |إّن  )الثالثاء(: 
اإلصاباِت بفيروِس كورونا بالوالياِت المتّحدةِ وإّن 

البالدَ يمكُن أْن تتحّوَل إلى مركٍز جديٍد للتفّشي.
للصحفييَن  المنّظمِة  باسِم  المتحدّثةُ  وذكرت 
من  بالمئة  وثمانيَن  أّن خمسةً  هاريس  مارجريت 
ساعة  والعشريَن  األربعِ  في  الجديدةِ  الحاالِت 

األخيرة كانت في أوروبا والواليات المتحدة.
وردّاً على سؤاٍل عما إذا كانت الوالياُت المتّحدةُ 

ستصبُح مركزاً جديداً للمرض، قالت مارجريت: 
»إّن ذلك االحتماَل قائٌم نظراً ألّن منّظمةَ الصحِة 
في  جداً  كبيراً  تسارعاً  الحالي  الوقت  في  ترى 

حاالت اإلصابة هناك«.
كورونا  فيروس  تفّشي  أّن  مارجريت  وأضافت 
ُمتسارعٍ  نحٍو  على  يزداد  العالم  في  عام  بشكٍل 
للغاية حيث توقّعت زيادةً كبيرةً في عدِد اإلصاباِت 

والوفياِت عن معدلها الراهن.
يوم  األمريكي  البنتاغون  أعلن  فيما  ذلك  يأتي 

الثالثاء أّن عددَ إصاباِت الجيش بالفيروس بلغ مئةً 
وأربعاً وسبعين حالة بزيادة إحدى وأربعين إصابة 
الفعلية  الخطوات  أولى  وفي  السابق.  اليوم  عن 
األمريكي  الرئيس  مساعد  قال  كورونا،  الحتواء 
»إّن  للصحفيين:  يوالند  إريك  ترامب  دونالد 
اإلدارة  من  ومسؤولين  الشيوخ  بمجلس  أعضاًء 
للتحفيز  قانوٍن  مشروعِ  على  اتفاٍق  إلى  توصلوا 
االقتصادي قيمته تريليوني دوالر بهدف التخفيف 

من آثار تفّشي الفيروس في البالد«.

الصحة العاملية حتذر من احتمالية حتول أمريكا إلى مركز تفشي كورونا

بريفان عيىسخرضة عبود
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إقليم  في  الصحة  هيئة  افتتحت  قامشلو-  روناهي/ 
الفرسان  أم  بقرية  صحياً  مركزاً  مؤخراً  الجزيرة 
الحاالت  وفحص  الستقبال  قامشلو  لمدينة  التابعة 
المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا وتعمل على مدار 

الساعة لتكون في خدمة األهالي.
اإلدارة  اتخذتها  التي  االحترازية  التدابير  ضمن 
التي  األزمة  وخلية  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
فيروس  تفشي  لمنع  الجاري  آذار   15 في  ُشكلت 
العالم  دول  معظم  اجتاح  الذي  المستجد  كورونا 
جهزت اإلدارة الذاتية تسعة مراكز للحجر الصحي 
في مناطق شمال وشرق سوريا، أربعة منها في إقليم 
الختبار  كيت  الصحة  هيئة  اكتشفت  كما  الجزيرة، 
لكشف اإلصابة بكورونا خالل مدة 30 ثانية بنسبة 
85 بالمئة، وضمن كل هذه اإلجراءات تأخذ المرأة 
للحفاظ  السعي  في  مكانها  في شمال وشرق سوريا 
الطب  في  الدكتورة  أمثال  المواطنين،  سالمة  على 
أم  مركز  في  عملها  رأس  على  المتواجدة  العام 

الفرسان الصحي »سليفا رشيد حاجي«.
افتتح المركز الصحي  في قرية أم الفرسان بمدينة 
الذي  الجاري عام 2020  آذار  بتاريخ 11  قامشلو 
كان يعد مؤخراً مستوصفا لألهالي، ويتألف المركز 
الطبية  بالمعدات  مجهزة  غرف  سبع  من  الصحي 
تسع  من  الطبي  الكادر  ويتألف  الالزمة،  واألدوية 
الثامنة صباحاً  الساعة  من  فيه  الدوام  ويبدأ  أطباء، 
وحتى الساعة الثالثة عصراً، ويتم التناوب كل يوم 

بين ثالثة أطباء للدوام على مدار 24 ساعة.

اإلخضاع لدورات تدريبية
الطب  في  الدكتورة  مع  التقينا  الخصوص  وبهذا 
العام »سليفا رشيد حاجي« إحدى األطباء في مركز 
لمدينة  التابعة  الفرسان  أم  الحجر الصحي في قرية 

قامشلو.
وأكدت لنا سليفا بأنهم سيخضعون لدورات تدريبية 
المشتبهة  الحاالت  لتشخيص  االستعداد  أجل  من 
حالة  هناك  كان  بأنه  وأشارت  كورونا،  بفيروس 
مدينة  إلى  تحويلها  وتم  اآلن  لحد  وحيدة  بها  مشتبه 
التحاليل  ألجراء  صحي  مركز  هناك  حيث  ديرك، 
المطلوبة، وتبين فيما ما بعد بأنه كان مصاب بحالة 

رشح طبيعية حسب قولها.
كما أكدت سليفا بأنه سوف يتم إرسال كادر طبي إلى 
المركز من قبل مشفى العين والقلب بقامشلو مدربين 
على االنعاش والتخدير لالستعداد للحاالت الطارئة، 

حيث يتألف الطاقم من ستة أطباء بحسب سليفا. 

غرف مجهزة للعزل
وأكملت سليفا بأن هناك ثالث غرف مجهزة بالمركز 
أسطوانات  تأمين  تم  كما  للمرضى،  أسرة  وسبعة 
من  الطبية  المستلزمات  جميع  وتقديم  األوكسجين، 
األدوية وغيرها، وذكرت بأن المركز مخصص فقط 
مشيرةً  كورونا،  بفيروس  المشتبهة  بحاالت  للعزل 
بأنه في حال ورود حالة مشتبه بها سيطلب دكتور 
بها،  المشتبه  الحالة  لفحص  للصدرية  أخصائي 

وتأكيد حالته الصحية.

إرشادات عامة حول الفريوس
باإلرشادات  االلتزام  ضرورة  على  سليفا  وشددت 
العامة حول الفيروس، وذلك بتغطية الفم واألنف عند 
السعال والعطس، وترك مسافة بينه وبين الشخص 
وعدم  باليد  المصافحة  وعدم  متر،  واحد  اآلخر 
التقبيل، ووضع الكمامات في األماكن المزدحمة قدر 
اإلمكان، ألن وضع الكمامة يمنع لمس الفم واألنف 

قبل  والصابون  بالماء  دائماً  اليدين  وغسل  أيضاً، 
لمنع  والعين  واألنف  الفم  لمس  عدم  وبعده،  الطعام 
والمعقمات  المطهرات  واستخدام  الفيروس،  انتقال 

للوقاية من الفيروس ووضع قفازات طبية.
»قلة أجهزة كشف الحرارة«

وتابعت سليفا بالقول: »لم نتلَق حتى اآلن أي دعم أو 
مساعدات طبية من المنظمات وكل شيء تم تقديمه 
الصحة، ونطالب  الذاتية وهيئة  اإلدارة  فقط من  لنا 
مخبرية  معدات  بتجهز  المساعدة  المنظمات  من 
حيث  الحرارة،  لكشف  أجهزة  وتقديم  طبية  ومواد 
أنها  إال  الحرارة  لكشف  أجهزة  خمسة  لدينا  يوجد 

غير كافية«.

حمالت توعية واسعة
وإلقاء  توعية  بحملة  قاموا  بأنهم  سليفا  ونوهت   
المحاضرات في مؤتمر ستار والمدارس وروضات 

الحماية من  الحجر الصحي حول  بدء  قبل  األطفال 
فيروس كورونا، كما تم تجهيز بروشورات للتوزيع 

في الصيدليات وإعطائها للجميع.

التعاون سبيل الخالص
رشيد  »سليفا  العام  الطب  في  الدكتورة  واختتمت 
التوعية  من  المزيد  نشر  بضرورة  حديثها  حاجي« 
واالبتعاد عن التجمعات واألماكن المزدحمة، وعدم 
مع  التعاون  على  وشددت  فيروس،  بهذا  االستهتار 
والتحذيرات  اإلرشادات  واتباع  المعنية،  الجهات 
الصادرة من قبل هيئة الصحة لمنع انتشار فيروس 

كورونا المستجد. 
بالتفشي  بدأ  المستجد  فيروس كورونا  أن  إلى  يشار 
وسط  هوبي  مقاطعة  عاصمة  ووهان  مدينة  من 
الصين، وانتشر في مدن عدة في البالد، قبل أن ينتقل 
إلى دول آسيوية وأوروبية والواليات المتحدة.. إلخ.

كورونا  فيروس  انتشار  مع  ـ  الشهباء   / روناهي 
معظم  بدأت  عالمي  كوباء  عنه  واإلعالن  وتفشيه 
ومنها  وقائية،  بخطوات  بالقيام  العالم،  في  البلدان 
المحالت  وإغالق  للتجوال  وحظر  التجمعات  منع 
واألسواق من أجل منع انتشار الفيروس، وقد قامت 
المؤسسات العائدة لإلدارة الذاتية في مقاطعة الشهباء 
باتخاذ العديد من التدابير الوقائية، وتماشياً مع القرار 

تم تعليق النشاطات الرياضية في الشهباء.
البطوالت  توقيف  عن  الرياضي  االتحاد  وأعلن 
الرئيس  أكد  الصدد  وبهذا  الرياضية  والنشاطات 
الكابتن  الشهباء  في  القدم  كرة  التحاد  المشترك 
الرياضي  االتحاد  قام  قائال:  أسماعيل  مصطفى 
منع  أجل  من  الرياضية  النشاطات  جميع  بتوقيف 
السالمة  على  وحرصاً  كورونا.  فيروس  أنتشار 

إلى  الرياضية  النشاطات  بتوقيف جميع  قمنا  العامة 
اشعاراً آخر.

وأضاف الكابتن مصطفى أسماعيل ناصحاً: بصفتي 
التي  النصائح  من  العديد  أقدم  أن  أريد  رياضي 
المعلوم  فمن  اإلنسان  عند  المناعي  الجهاز  تقوي 
اإلنسان  لصحة جسم  كبيرة  أهمية  لها  الرياضة  إن 
بالتمارين  القيام  فيمكن  الفيروسات  من  وللوقاية 
الرياضية في المنزل والتي تساعد في تقوية الجهاز 
المناعي لتخليص الجسم من السموم وتنشط الدورة 

الدموية.
لألنسجة  األكسجين  ورود  على  تساعد  فالرياضة 

وطرد السموم من الجسم وجعل الجسم سليماً.
معدل  تحسن  الرياضة  ممارسة  إن  المعروف  ومن 
سرعة  وتقلل  القلب،  تقوي  كما  الدم،  في  الدهون 

النبض أثناء الراحة.
1ـ القيام بالتمارين الرياضية وعلى رأسها التمرين 

السويدية وااليروبيك.
المناعي  الجهاز  لتقوية  كافية  لفترات  النوم  2ـ 

لإلنسان.
مصدراً  يكون  الذي  صحي  غذائي  نظام  اتباع  3ـ 

للطاقة عند اإلنسان.
4ـ اإلقالع عن التدخين فالتدخين من أخطر العادات 

المنتشرة بين الناس. 
5ـ االمتناع عن الكحوليات والمشروبات المنبهة. 

6ـ عدم االجهاد. 
7ـ التعرض ألشعة الشمس هذا أمر مهم وضروري. 
كرة  التحاد  المشترك  الرئيس  ذكر  الختام  وفي 
أسماعيل: يجب  الكابتن مصطفى  الشهباء  في  القدم 
الحصول على الراحة النفسية الكافية والثقة بالنفس، 
من  وخير  واجب  الوقاية  لكن  للخوف  داعي  وال 

قنطار عالج.

يحوم الغموض حول مصير الموسم الحالي في عالم 
اإلصابة  حاالت  تزايد  ظل  في  سيما  ال  القدم،  كرة 

بفيروس كورونا المستجد بمختلف بلدان العالم.
ال  العالم،  في  الكروية  المسابقات  أغلب  وتجمدت 
سيما في قارة أوروبا، التي باتت بؤرة الوباء العالمي 
في األسابيع األخيرة. وبسبب تجميد النشاط الكروي، 
بالضياع،  مهددة  أو  مؤجلة  باتت  أحالم  هناك  فإن 

يرصدها  على النحو التالي:
اللقب األول

لم يستطع ليفربول التتويج بلقب الدوري اإلنكليزي 

النسخة  وتنطلق  السنوات  لتمر   ،1990 عام  منذ 
الحديثة والمعروفة باسم »البريميرليغ«، لكن الفريق 

لم يتذوق لذة حمل تلك الكأس حتى اآلن.
وبعد مرور نحو 30 عاماً على آخر لقب للدوري، 
حتى  متبقية  أسابيع  ثمة  أن  ليفربول  جماهير  ظنت 
نجاح  بعد  خاصة  المنتظر،  الحلم  بتحقيق  يحتفلوا 
الفريق في التربع على عرش جدول الترتيب بفارق 

كبير عن الباقين.
جولة،   29 مرور  بعد  نقطة   82 ليفربول  ويملك 
متقدماً بفارق 25 نقطة عن أقرب مالحقيه، ليصبح 
في  األول  البريميرليغ  لقب  من  أمتار  بُعد  على 
تاريخه، قبل أن يتأجل الحلم ويصبح مهدداً بالضياع 

حال إلغاء الموسم.

كرس العقدة

في  الخسارة  عقدة  من  وجماهيره  يوفنتوس  يعاني 
المباريات النهائية لدوري األبطال منذ آخر تتويج له 
اليوفي  الثاني.ووصل  بلقبه  فاز  عام 1996، حينما 
لم ينجح  لكنه  النهائية 5 مرات،  المباراة  إلى  بعدها 
الخسائر  لعنة  ضحية  ليسقط  اللقب،  نيل  في  قط 

المتكررة في النهائيات.
مميزة،  خطوة  على  العجوز  السيدة  نادي  وأقدم 
لاير  من  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  مع  بتعاقده 
 5 باللقب  متوج  وأنه  سيما  ال   ،2018 عام  مدريد 

مرات، ليكون السالح المتوقع منه كسر تلك اللعنة.
لكن جاءت الرياح بما ال تشتهي السفن، في الوقت 
الذي كان يتألق فيه رونالدو وبلغ ذروة مستواه مع 
اليوفي، تجمدت كافة المسابقات المحلية واألوروبية، 
مما قد يؤدي في النهاية لتأجيل الحلم إلى أجل غير 

مسمى.

حلم مييس

طالما انتهى مشوار ميسي مع المنتخب األرجنتيني 
من  بلحيته  ممسًكا  رأسه،  فيه  تنحني  معتاد،  بمشهد 
دائًما  خلفه  سعى  الذي  الحلم  وضياع  الصدمة  آثار 

على الصعيد الدولي.
مع  دولي  لقب  بأي  اآلن  حتى  يظفر  لم  البرغوث 
الصيف  بصيده  نفسه  يُمني  كان  لذا  بالده،  منتخب 
المقبل، عند المشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2020.

تأجيل  في  تسببت  كورونا  فيروس  تداعيات  لكن 
البطولة لمدة عام، ليصبح ميسي بحاجة لالنتظار من 
جديد، حتى يحقق حلمه الذي انتظره لسنوات طوال.

الثالثية الدولية

على  ميسي  عن  مختلفاً  رونالدو  حال  يكون  ربما 
الصعيد الدولي، خاصة بعدما سبق له التتويج بلقبين 
األمم  ودوري   2016 )يورو  البرتغال  منتخب  مع 

األوروبية 2019(. 
دوماً  المشككين  خروج  على  الدون  اعتياد  مع  لكن 
في إنجازاته، فإنه كان يحلم بتحقيق الثالثية الدولية، 
وإضافة كأس آخر لرصيده مع منتخب بالده بقنص 

لقب يورو 2020.
بسبب  في صيف 2021  لتقام  تأجلت  البطولة  لكن 
تداعيات كورونا، ليصبح الحلم مهددًا بالضياع على 
للبرتغال، خاصة وأنه سيكون قد  التاريخي  الهداف 
بلغ 36 عاماً حينما يحين موعد البطولة ما يصعب 

كثيرا من مهمته.

انضم االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( إلى منظمة 
بعد  كورونا  فيروس  مكافحة  في  العالمية  الصحة 
بالعمل  إنفانتينو  جياني  المؤسسة  رئيس  طالب  أن 

الجماعي للخروج من األزمة.
الصحة  لمنظمة  العام  المدير  إلى  إنفانتينو  وانضم 
مؤتمر  في  جبريسوس  أدهانوم  تيدروس  العالمية 
صحفي إلطالق حملة »انقل الرسالة لطرد فيروس 

كورونا«.
لمكافحة  جماعي  عمل  إلى  »نحتاج  إنفانتينو:  وقال 
الصحة  منظمة  إلى  الفيفا  انضم  كورونا.  فيروس 

العالمية ألن الصحة تأتي أوال«.
وأضاف: »أناشد مجتمع كرة القدم العالمي االنضمام 
لنا في دعم هذه الحملة بنقل الرسالة إلى نطاق أوسع. 
الرياضة  في  الالعبين  أعظم  من  مجموعة  يشارك 

األجمل في هذه الحملة«.
ميسي  ليونيل  األرجنتيني  بينهم  من  وأيد 28 العباً 
والحارس  بوفون  جيانلويجي  اإليطالي  والحارس 
توصيات  لنشر  الحملة  بيكر  أليسون  البرازيلي 
الفيروس.  انتشار  لمقاومة  العالمية  الصحة  منظمة 
اليدين  بغسل  للتذكير  فيديو  مقاطع  الالعبون  ونشر 

وتجنب  المسافات  على  والحرص  العطس  وكيفية 
لمس الوجه.

وتابع إنفانتينو: »هذا الفيروس مشكلة عالمية ويجب 
الصحة  منظمة  إرشادات  ونتبع  أقوياء  نكون  أن 
بناء  إعادة  يجب  ذلك  وبعد  والحكومات،  العالمية 
كرة  وتلعب  والتفاهم  والتضامن  اإلنسانية  الروابط 

القدم دوراً في ذلك«.
وتبرع الفيفا بـ 10 ماليين يورو لدعم جهود مقاومة 
الدوري  مسابقات  توقف  في  تسبب  الذي  الفيروس 
الكبرى بعد أن أصاب 300 ألف شخص على األقل 
العام  إلى  أوروبا  بطولة  تأجلت  كما  العالم  حول 

المقبل.

الحسكة  سجن  مجزرة  تنسى  لن  بأنها  تقول 
1993م,  عام  آذار   24 في  أحرق  الذي  المركزي 
وأحرق فيه 61 معتقل من بينهم 25 معتقل كردي، 

وكان زوجها من بينهم. 
في تاريخ 24 آذار من عام 1993م, وبعد تجهيزات 
النظام  أحرق  طويل,  مدى  على  واستعدادات 
السوري البعثي سجن الحسكة المركزي, الذي كان 
يضم المئات من المعتقلين الكرد, وراح ضحيته 61 
معتقل بينهم 25 كردي, وقرابة 100 معتقل أصيبوا 
بجروح وحاالت االختناق, نتيجة الدخان المتصاعد 

من الحريق.
جن  وكالة  مراسلة  أجرت  الموضوع  هذا  وبصدد 
محمد زوجة  حاجي  مهدية  المواطنة  مع  لقاًء  نيوز 
لتتحدث  السجن,  في  أحرقوا  الذين  المعتقلين  إحدى 

عن مصابها ومعاناتها إثر ذلك الحريق المفجع.
في  اآلن  وتعيش  أطفال,  لتسع  أم  مهدية  المواطنة 
زوجها  سجن  سبب  عن  ذكرت  تمر,  تل  ناحية 
السورية  الحكومة  قبل  من  عارف,  حاجي  محمد 
أنشطة  في  يعمل  يكن  لم  زوجي  »إن  قائلةً:  آنذاك 
إثر  العتالة فقط ال غير, وعلى  سياسية وكان عمله 
مداهمة  تم  جيراننا,  أحد  قبل  من  بحقه  تقرير  كتابة 
منزلنا في صباح يوم 21 كانون الثاني عام 1993م, 

واعتقلوا زوجي, ولم نكن نعلم ما هو مضمون ذاك 
التقرير«.

» بعد التعذيب أخذوه إىل 
سجن الحسكة«

ما إن اعتقلوا زوجها ذاك الوقت لم يعد إلى المنزل, 
ولكن دون جدوى,  حيث بحثت عنه لمدة 20 يوماً 
قبل  من  معلومات  جاءها  الزمن  من  فترة  وبعد 

سجين مفادها أن زوجها محمد هو معتقل في سجن 
الحسكة, وأنه وقبل المجيء إلى هناك قد عذبوه في 
التعذيب  أنواع  أفظع  بحقه  ومارسوا  كانيه  سري 

والضغوطات.

مل يتم استجوابه!!!
وتطرقت مهدية إلى أن زوجها لم يستجوب ولم تأخذ 
إفادته ولم يطلق سراحه، حيث قالت: »لدى رؤيتي 

لمحمد أخبرني بأنه لم يستجوب ولم يخبروه ما هو 
جرمه, إن زوجي لم يخطف أحداً, لم يقتل أحداً, ولم 
ما هو  يعرف  لم  يومنا  أي شخص, وحتى  يضرب 
الفاشية  الذهنية  ضحية  وراح  سجنه,  وراء  السبب 

البعثية«.
يوم 23  كان  مع محمد  األخير  لقائها  بأنه  وأردفت 
آذار, ودامت الزيارة حوالي الساعتين, وقد أخبرها 

حينها عن استعدادات النظام لحرق السجن.
جاء  ثم  ومن  الحريق،  خبر  مهدية  سمعت  وبعدها 
محمد  جثمان  أن  وأخبروها  الجنود  من  عدد  إليها 
»جاءني  بالقول:  وأكدت  كانيه.  سري  من  سيصل 
تمر  تل  وأهالي  النظام  جنود  من  عدد  بأن  خبر 
وروا الجثمان في مقبرة أب النجا دون فتح التابوت 
ومعرفة جثة من بداخله, وحتى اآلن ال أعلم إن كان 
من في التابوت هو زوجي محمد أم غيره, أو إن كان 
محمد   زوجي  وفاة  إن  فارغة,  كانت  أو  عظام  فيه 

جاء مثل الصاعقة«.
بحق  قضية  بفتح  مهدية  طالبت  الختام  وفي 
المجرمين الذين أحرقوا المعتقلين في سجن الحسكة، 

واستجوابهم وإنزال أقصى العقوبات بحقهم.

تقرير/ شيار كرزييل

مركز أم الفرسان للحجر الصحي في خدمة األهالي على  مدار الساعة توقف النشاطات الرياضية مبقاطعة الشهباء بسبب فيروس كورونا

كورونا يضع أحالم العظماء في مهب الريح

الفيفا يتضامن مع منظمة الصحة العاملية ملواجهة كورونا

احترق زوجها في سجن احلسكة قبل 27 سنة فتطالب مبقاضاة اجلناة

سليفا رشيد حاجي
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محرر الصفحة - رفيق ابراهيم

الصحفي التونسي وسام حمدي في 
في  الدواء  »بلطجية  بعنوان  مقاله 
زمن الوباء« تحدث عن نقاط مهمة 
المافيا  على  فحواها  في  تركزت 
التي ظهرت مؤخراً في عصرنا هذا 
بعد تفشي مرض كورونا في أنحاء 

العالم ليصبح وباءاً عالمياً.
في  المافيا  هذه  وظيفة  وتتمحور 
وبذلك  الطبية  المستلزمات  سرقة 
كل دولة تحاول البقاء في ظل تفشي 
هذا المرض بكل الوسائل حتى ولو 
الصحفي  يبدأ  حيث  بالسرقة  كانت 
وسام مقاله باإلشارة إلى أحد أشهر 
التاريخ  مر  على  أوروبا  قراصنة 
طريقة  »على  فيقول:  كيد  ويليام 
ويليام كيد أحد أشهر قراصنة أوروبا 
على مر التاريخ، ازدهرت في زمن 
كورونا بلطجة قراصنة البحار، لكن 
المعتاد،  بطرق وخطط مختلفة عن 
إنها قرصنة تحميها دول وتستهدف 
بواخر تحّمل شحنات أدوية  حصراً 
إلى  متجهة  األمر  بادئ  في  كانت 
بلد ما، فُحولت وجهتها لترسو على 

ضفاف بلد آخر لم يكن مقصدها«.
وتحويل  األدوية  شحنات  سرقة 

مسارها
مختلفة  تقارير  بأن  أيضاً  وذكر   
جنّدت  عدة  بلدان  ومن  المصادر 
لمقاومة  وأجهزتها  طواقمها  كل 
شحنات  باختفاء  تفيد  كورونا  وباء 
موانئها  إلى  متجهة  كانت  أدوية 
ومطاراتها قبل أن يتم السطو عليها، 
في تونس أعلن وزير التجارة محمد 
محملة  باخرة  أن  االثنين  مسيليني، 
بمادة الكحول الطبّي المعدّة لتصنيع 
إلى  متجهة  كانت  المعقمة  المواد 
في  لهجوم  تعرضت  لكنها  تونس، 
المعدات  وسرقت  الدولية  المياه 
إليطاليا.  وجهتها  وُحّولت  الطبية 
كان الحدث سيكون عابراً وشاذاً في 
زمن يتطلب أكثر من أي وقت مضى 
لالنتصار  وتضامنه  العالم  وحدة 
قوياً  أحدا  يستثني  ال  فايروس  على 

فقط  سويعات  لكن  ضعيفاً،  أو  كان 
خرجت  التونسي،  اإلعالن  بعد 
وزارة الدفاع األلمانية لتؤكد بدورها 
اختفاء شحنة ستة ماليين قناع واقي 
للوقاية من كوفيد-19 في كينيا كانت 

في طريقها إلى مطار برلين.
ظهور مافيات جديدة لبقاء شعوبها

عمليات  تفشي  بأن  مقاله  في  وأكد 
شحنات  على  بالقوة  السطو 
حين  الوباء،  مكافحة  مستلزمات 
جمهورية  أن  عن  االثنين  أُعلن 
مساعدات  شحنة  صادرت  التشيك 
إيطاليا،  إلى  الصين  من  مرسلة 
التي  براغ  سلطات  قالت  ما  وفق 
في  المفارقة  األمر،  تدارك  حاولت 
كل هذه التطورات التي تنذر بميالد 
الدول  من  محمية  جديدة  “مافيا” 
شعوبها،  بقاء  لحفظ  تصارع  التي 
إحياء  مع  مصادفة  تزامنت  أنها 
االسكتلندي  القرصان  ميالد  ذكرى 
ويليام كيد -ولد في 23 آذار 1645 
وتوفي 23 أيار 1701 – الذي كان 
كانت  عندما  كيد”  بـ”الكابتن  يلقّب 
للحرب  البحار والمحيطات مسرحاً 
القوى  إسبانيا وإنجلترا وبعض  بين 
كيد  أُدين  أوروبا.  في  االستعمارية 
إلى  رحلة  من  عودته  بعد  وأُعدم 
المحيط الهندي كونه كان أحد أكثر 
وتعطشاً  وحشية  البحر  لصوص 
عشر،  السابع  القرن  في  للدماء 
أعالم  أحد  أصبح  أنه  درجة  إلى 
وبطل  الغربي  األدب  في  القرصنة 

للعديد من القصص الغامضة، التي 
حسمها بعض المؤرخين مثل السير 
وهما  دالتون،  ونيل  كورنيليوس 
ووثائق  مؤلفات  في  جزما  اللذان 
تناقله  تم  ما  أن  كثيرة  تاريخية 
عادل،  غير  القراصنة  سمعة  عن 
والتاريخ  الظرف  أن  بتأكيدهما 
القراصنة  من  كبير  عدد  من  جعال 
أجل  من  القوة  الستعراض  يلجأون 
البقاء. مثل هذا اإلنصاف للقراصنة 
قد يشرع لـ”بلطجية” اليوم ارتكاب 
جرائمهم، فمن الناحية التاريخية من 
المعلوم أنه في الحروب أو الكوارث 
الحرب”،  “أثرياء  يكثر  ما  عادة 
بما  عادياً  شيء  كل  يصبح  بحيث 
منها  المستفيدين  تهدي  الحرب  أن 
سلوكات  لتبرير  وتعالّت  مقدمات 
ما  اآلن،  الملح  السؤال  لكن  نفعية، 
وبين  كيد  الكابتن  بين  الفرق  هو 

قراصنة زمن كورونا؟
حمدي  الصحفي  نظر  وجهة  ومن 
الجهات  وبين  كيد  بين  فأنه ال فرق 
تحويل  أو  مصادرة  تتعّمد  التي 
وتغيير  األدوية  شحنات  وجهات 
مسارها األصلي، سوى أن سلطات 
بدافع  اليوم  جعلت  كثيرة  بلدان 
مجابهة  على  القدرة  وعدم  الذعر 
كان  مما  أكثر  زلقا  المشهد  الوباء 
بعدما  الفوضى  من  لمزيد  ومهيأ 
في  الحكومات  بعض  انخرطت 
أحد  وباتت  “البلطجة”  سلوكات 

أكثر مكوناتها تأثيراً.

بلطجية الدواء في زمن الوباء جمعة كالو: »رسالة القائد أوجالن حتّث على تكاتف السوريني

 حلماية الوحدة الّسوريّة«
الذّاتيّة  لإلدارة  العام  المجلس  عضو  أكد 
لشمال وشرق سوريّا جمعة كالو أن مفهوم 
المجتمع  النهيار  أّدى  القوميّة  الدولة 
الثّقافات  من  الكثير  وإبادة  عاّم،  بشكل 
السورية،  األزمة  سيما  األزمات  وتأزم 
الدولة  عن  البديل  النظام  أّن  إلى  وأشار 
القومية والحل لألزمة السورية، هو نظام 
بين  العداء  يزيل  الذي  الديمقراطية  األمة 
جميع الشعوب، ويعترف بجميع القوميّات 

واألديان والشعوب في سوريا..
جاء ذلك في حديث له لوكالة هاوار لألنباء 
القرن  بداية  »منذ  بالقول:  تحدث  حيث 
بأزمات  يمّر  األوسط  والشرق  العشرين 
كبيرة، وكانت الدولة القوميّة حينها بمثابة 
الّتي تعيش  الذي دفع ثمنها الشعوب  الحّل 
الّشرق  في  التاريخ  عبر  أرضها  على 
األوسط. تطّور الثّمن بزيادة الفكر القمعّي 
للدولة القوميّة والمنهج الّشوفينّي الذي يعتمد 
الواحد  الواحدة، والفكر  على اإليديولوجية 

واللّغة الواحدة واللّون الواحد للمجتمع«.
أدّى  القوميّة؛  الدولة  »مفهوم  كالو:  وتابع 
الكثير  وإبادة  المجتمع بشكل عاّم،  النهيار 
من الثّقافات الّتي عاشت على هذه األرض 
من  تشهده سوريا  وما  السنين،  آالف  عبر 
حروب ودمار وتشريد الّشعب وقتله اليوم 
هي من نتاج الدّولة القوميّة. إن جميع الدول 
يهّمها  ال  الّسورّي  الشأن  في  تدّخلت  التي 
األزمة  إدارة  وإنّما  الّسوريّة،  األزمة  حّل 
والتّمّسك بخيوطها، وضمان مصالحها في 

سوريا«.
الشرق  في  المتّبعة  السياسة  »إّن  وتابع: 
األوسط لم تكن مجّرد مرحلة أو انتقال من 
سياسة  نتيجة  كانت  وإنّما  حالة،  إلى  حالة 
اتّبعت بدقّة، وأشرف أُناس على تنفيذها«، 
فُِرض  الّذي  القومّي  الفكر  »إّن  مضيفاً: 
من  الكثير  إلى  أدّى  المنطقة  شعوب  على 
الفكر  وانتشار  والحساسيّات،  التناقضات 

الّطائفّي المذهبّي والقومّي اإلثني«.
هي  سوريا  في  القوميّة  »الدّولة  وتابع: 
التي  الّطائفّي  النّزاع  على  شّجعت  من 
بقائها يعتمد على زيادة  البالد؛ ألّن  تشهده 
من  ليس  الّشعوب  ووحدة  الّصراعات، 
على  يجري  فما  القوميّة،  الدّولة  صالح 
بالوكالة،  حرب  هي  السورية  األرض 
اعتمدت فيها الدّول الّتي تدّخلت في األزمة 
على الّطائفية التي ظهرت منذ بداية األزمة، 
بل  فقط،  الفكر  تحارب  ال  الدّول  وهذه 
األماكن  تدمير  عبر  أيضاً  التاريخ  حاربت 
وتل  عفرين  في  ما حصل  ومنها  األثريّة، 

حلف وتدمر وقلعة الحصن«.
الّسورية  الحكومة  موقف  إلى  كالو  ولفت 
وقال:  الّطويلة  الحرب  سنوات  رغم 
اليوم،  وإلى  القومّي  الفكر  »أيديولوجية 
تمتنع عن التّغيير، وتحاول العودة بسوريا 

إلى ما قبل العام 2011، أّما الفكر الدّينّي 
برئاسة  المحتلة  التّركيّة  الدّولة  تديره  الّذي 
أجداده  أطماع  إعادة  يحاول  أردوغان، 
هذه  لتنفيذ  الّدين  ويستغّل  العثمانيّين، 

األجندات«.
األّمة  مفهوم  حقيقة  إلى  كالو  وتطّرق 
األّمة  إيديولوجية  قدوم  مع  الدّيمقراطية: 
الشعوب،  أخّوة  ومشروع  الديمقراطية 
أنّها  إلى  المنطقة، الفتاً  التّطّور في  حصل 
بل  لألزمة،  نتيجة  أو  مجّرد صدفة  ليست 
كانت نتيجة دراسة تاريخية معّمقة من قبل 
المنطقة  تاريخ  في  أوجالن  هللا  عبد  القائد 
في  أقيمت  التي  والحضارات  وشعوبها 

المنطقة.
عبد  القائد  »أصدر  قائالً:  كالو  وأردف 
أن  نستطيع  كتب؛  سلسلة  أوجالن  هللا 
أوجالن  هللا  عبد  القائد  فكر  عليها  نطلق 
حلول  إيجاد  بهدف  المعاصر؛  التاريخ  في 

الشرق  منطقة  في  المشاكل  لجميع  جذريّة 
األوسط، وبشكل خاّص سوريا، ويستطيع 
العالم االستفادة من هذا الفكر؛ للتخلّص من 
الكوارث  من  والمزيد  واالقتتال  النّزاعات 
الّتي ممكن أن تصيب العالم أجمع؛ ألنّه قائم 
الشعوب؛ ال  بين جميع  التّعايش  فكر  على 
لتحقيق مصالحه.  لآلخر  أحدها  يستغّل  أن 
للفكر  مناهضة  الدّيمقراطيّة  األّمة  وفلسفة 
القومي المتسلّط الذي يسعى للسيطرة على 
تلغي  أنّها  كما  الّشعوب،  باقي  مقدّرات 
العداء بين جميع الشعوب، وتعترف بجميع 

القوميّات واألديان في سوريا«.
التي  القرارات  أّن  إلى  كالو  جمعة  ونّوه 
والفكر  القومّي  الفكر  تصدر عن أصحاب 
على  القضاء  إلى  تهدف  المتشدّد؛  الدّينّي 
تعتبرها  ألنّها  الدّيمقراطيّة؛  األّمة  فلسفة 
الفكر  وجود  ويهدّد  يهدّد عروشها،  خطراً 
القومي  الفكر  إّن  المتشدّد.  القومي والدّينّي 

مبنّي على حّب الذّات، وهذا أدّى إلى تهميش 
باقي الّشعوب الموجودة في سوريا، وعدم 
المنطقة  سكنت  التي  بالّشعوب  االعتراف 
تهميش  على  واعتمد  السنيين،  آالف  عبر 
باقي الشعوب واللّغات، كما اعتمد أساليب 
خلق حقد وتناقضات بين أطياف المجتمع؛ 
للسيطرة عليها، ودعم طرف على حساب 
آخر، مضيفاً: »إّن هذا ما حدث في انتفاضة 

قامشلو عام 2004 وتّم قمعها بشدّة«.
المناطق  أكثر  »إّن  بقوله:  كالو  وأّكد 
الّسوريّة،  األزمة  ظّل  في  بسوريا  أماناً 
انتهجت  التي  الذاتية  اإلدارة  مناطق  هي 
الّشعوب،  وأخّوة  الدّيمقراطيّة  األّمة  مبدأ 
في  موقفها  صّحة  أثبتت  الذاتيّة  واإلدارة 
المشروع  وأنّها  السوريّة،  األزمة  إدارة 
ال  هذا  لكن؛  المستقبل.  لسوريا  األمثل 
يتماشى مع فكر الّذين يتبنّون النهج القومّي 
اإلدارة  يحاربون مشروع  والدّينّي، وعليه 
احتالل  على  بينهم  فيما  واتّفقوا  الذاتيّة، 
وشرق  شمال  في  المناطق  وباقي  عفرين 
لعفرين  التّركي  الهمجّي  الغزو  إّن  سوريا. 
العشائر  قبل  العام من  النّفير  بإعالن  قُوبِل 
العربيّة، واآلشورية واألرمنية والتركمانية 
أيضاً، وانضمام اآلالف من أبنائهم؛ للدفاع 
الّشعوب  وأخّوة  ومكتسباتهم  األرض  عن 

والتّعايش المشترك«.
واختتم عضو المجلس العام لإلدارة الذاتية 
»إّن  بالقول:  حديثه  سوريا  وشرق  لشمال 
أوجالن  عبد هللا  القائد  بعثها  التي  الرسالة 
إلى  تدعو  كانت  أوجالن؛  محمد  أخيه  مع 
الوحدة  لحماية  المنطقة  شعوب  تكاتف 
التّخلّي عن هذا  الّسوريّة«، محذّراً من أّن 
والتّوّجه  سوريّا  تقسيم  إلى  سيؤدّي  النّهج 

نحو مستقبل مجهول.

عن فكر أوجالن

كم من املناضلني على مر التاريخ، الذين ناضلوا وضحوا، من 
أجل أناس تخلوا عن من كان نضاله وتضحياته من أجلهم، 
ورمبا مت ذلك عن جهل )ومن باب تصور حسن النية على جزء 
هذا  كنهة  لهم  يوضح  من  يجدوا  لم  هؤالء  أن  إذ  كبير(، 
النضال وتلك التضحيات،  والتي كانت من أجلهم، من أجل 
لدرء  أو  على صدورهم،  جاثم  احتالل  أو  بهم،  حاق  رفع ظلم 
ظل  وفى  احلقيقة،  غابت  لذلك  ونتيجة  يهددهم،  احتالل 
عنهم،  حجبها  من  أعدائهم  متكن  والتي  احلقيقة،  غياب 
احلقيقة،  عكس  على  صورتهم  لتصبح   وتشويهها،  بل 
على  وخطر  إزعاج  مصدر  املناضل  نضال  أصبح  هنا  ومن 
فقير  غنم  راعي  حال  كان  وهذا  أجله،   من  النضال  كان  من 
مسكني في أحراش أمريكا الالتينية، لقد قيضت السلطات 
اإلمبريالية على )تشي جيفارا( في مخبئه بوشاية منه، سأل 
في  حياته  قضى  رجل  عن  وشيت  )ملاذا  الراعي  هذا  أحدهم 
الذى  )وما  الراعي  فأجاب  حقوقكم؟(،  وعن  عنكم  الدفاع 

استفدته من حروبه، كانت حروبه مع اجلنود تروع أغنامي( .

 وتكررت تلك احلالة وبشكل مغاير إلى حد ما، فالبعض على 
عندهم  تعلو  مصاحلهم  كانت  لكن  النضال،  بأهمية  علم 
على أي شيء، ولو كانت حرية الوطن، فشوهوا صورة البطل 
احلكم  مت  كرمي(  )محمد  اإلسكندرية  فابن  متعمد،  بشكل 
عليه باإلعدام،  ملقاومته احلملة الفرنسية على مصر بقيادة 
)يعز علي أن أعدم  )نابليون( قال له  )نابليون بونابرت(، إال أن 
أعدم  بأنني  التاريخ  يذكرني  أن  أريد  وال  بالده،  عن  دافع  رجالً 
أبطاالً يدافعون عن أوطانهم، ولذلك عفوت عنك مقابل دية 
قتلك  على  تعويضاً  الذهب  آالف قطعة من  مقدارها عشرة 
جلنودي، وسأسمح لك مبهلة لتدبيرها(،  فما كان من )كرمي( 
إال أن ذهب إلى السوق كل يوم وهو مسلسل  باألغالل ومحاط 
من  إنقاذه  في  األمل  يحدوه  ولكن  الفرنسي  احملتل  بجنود 
اإلعدام، ممن ضحى من أجلهم من أبناء وطنه، فلم يستجب 
دمار  في  سبباً  كان  بأنه  اتهموه  بل  الستغاثته،   واحد  تاجر 
قال  هنا  االقتصادية،  األحوال  تدهور  في  وسبباً  االسكندرية، 
)نابليون( )ليس أمامي إال أن أعدمك، ليس ألنك قاومتنا،  له 
وقتلت جنودنا، ولكن ألنك دفعت بحياتك، مقابل أناس جبناء 

تشغلهم جتارتهم عن حرية األوطان(.

 وفى مشهد مشابه، وقف )أحمد عرابي( ثائراً في مواجهة 
اخلديوي توفيق، مطالباً بحقوق الشعب املصري، وقال كلمته 
اخلالدة )لقد خلقنا اهلل أحراراً ولم يخلقنا تراثاّ وعقاراّ، وأننا 
أن  إلى  نضاله،  في  واستمر  اليوم(،  بعد  ونستعبد  نورث  لن 
أتى االحتالل البريطاني على مصر فقاومه، لكن الناس الذين 
شوهوا نضال عرابي، جعلوا من صورته عند عوام الناس، وهم 
األغلبية، أنه سبب احتالل مصر، ولذلك ال يذكر في املأثورات 

الشعبية املصرية إالّ بجملة )يا خرابي يا عرابي( !!.

 ونأتي إلى )آبو(، ونسأل بداية، هل فكر عبد اهلل أوجالن الذى 
متعلق  هو  هل  محبسه،  من  تسلل  والذى  فلسفته،  يضم 
كما يشاع باملسألة الكردية فقط؟ بأنه يقدم فلسفة تقف 
إلى جوار الفلسفات املعدودة في تاريخ الفلسفات اإلنسانية، 
وبالفعل إنه كذلك، لذلك فإن ما قدمه هو لإلنسان بشكل 
أن  الواجب والضروري  إذاً فمن  مطلق وليس لطائفة بعينها، 
يصل هذا الفكر إلى اجلميع، وأعترف أنني جاهدت في قراءته، 
بعض  علّى  استعصت  قارئ(  أنني  أزعم  أنني  )ورغم  لكن 
املسائل التي تتطلب شرحاً من قارئ أفضل مني، لذلك فمن 
األهمية مبكان إصدار كراسات مبسطة تسهل فهم مفردات 
هذه الفلسفة، كي تسهل على اجلميع استيعابها وفهمها، 
وعندها تصل رسالة أوجالن إلى كل من يحتاجها ويستحقها، 

فمن ذا الذى يتصدى لهذه املهمة.

 روناهي القاهرة... ضياء روج آفا  

رجائي فايد
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

اجتاحت  التساؤالت  من  عارمةٌ  موجةٌ 
إعالِن  مع  االجتماعّي  التواصِل  مواقَع 
الصينيّة  يونان  بمقاطعة  وفاةٍ  أول 
أن  قبل  اإلعالن  جاء  هانتا،  بفيروس 
يتجاوَز العالُم حالةَ الخوِف والذعِر نتيجة 
على  كورونا  التاجّي  الفيروس  تفشي 
العالم حيث بلغ عددُ اإلصابات  مستوى 
ولم  ألف،  نحو 17  والوفاة  ألف،   400

يجد العلماء حتى اآلن عالجاً نهائيّاً.
أّن  أفاد  الصينّي  تايمز  جلوبال  موقع 
كان  هانتا  بفيروس  المصاب  الشخص 
على متن حافلة أثناء توجهه من مقاطعة 
يونان إلى مقاطعة شاندونج، وتمَّ فحص 

31 شخصاً كانوا في الحافلة.
تم اكتشاف الفيروس الذي يسبب ما يعرف 
الهانتافيروس   )HPS( متالزمة  باسم 
الرئويّة ألول مرة في الواليات المتحدة 
هانتا  متالزمة  وتتشابه   .1993 عام 
العادية،  الرئوية مع أعراض اإلنفلونزا 
لتسبَب مشكالت  تتفاقم بسرعة  لكنها قد 

تنفسيّة ربما تهددُ الحياةَ. 
تعدُّ  العالميّة،  الصحة  منظمة  وبحسب 
فيروسيّاً  تنفسيّاً  مرضاً  المتالزمة  هذه 
إلى  العدوى  وتنتقل  المنشأ،  حيوانيَّ 
طريق  عن  أساسيّة  بصفة  اإلنسان 
فضالت  مالمسة  أو  الرذاذ  استنشاق 

روثها  أو  بالعدوى  المصابة  القوارض 
أو لعابها

يثبت  لم  كورونا،  فيروس  وعلى عكس 
انتقال فيروس  قطعيّاً حتى اآلن إمكانية 
»الصّحة  أشارِت  كما  البشر،  بين  هانتا 
أنّه  اإللكترونّي،  العالميّة« على موقعها 
للمتالزمة  انتقال محدود  توثيق  قد سبق 
الرئويّة الفيروسيّة بين البشِر من جراِء 
من  )ساللة  األنديز  بفيروس  اإلصابِة 

فيروسات هانتا( في األرجنتين.
وفقاً  بأنه   »Newsweek  « موقع  أفاد 
األمراض  لمكافحة  األمريكيّة  للمراكز 
والوقاية منها، ينتشر أفراد عائلة مسببات 
بشكل  »هانتا«  الفيروسيّة  األمراِض 
التي  القوارض،  طريِق  عن  رئيسّي 
يمكن أن تصيَب البشِر أيضاً، وأوضحِت 
هانتا  فيروس  كلَّ ساللة من  أنَّ  الوكالِة 

مرتبطة بأنواع من القوارض. 
يعدُّ االستنشاق الطريق الرئيسي النتقال 
ولدى   ،Hantavirus فيروسات 
أو  البراز  أو  البول  رائحة  استنشاق 
عبر  تنتقل  بالقوارض  الخاص  اللعاب 
بالفيروس،  باإلصابة  وتتسبب  الهواء 
فتتراكم  الرئة  إلى  بسهولة  ينتقل  الذي 
تنفسيّةً  مشاكَل  وتسبب  السوائل  داخلها 
يُصاُب  قد  نادرة  حاالت  وفي  شديدةً. 
الشخص بفيروس هانتا إذا عّضه حيواٌن 

مصاب. 
يعرف  بما  المصاب  للشخص  ويمكن 
بفيروسات هانتا، تطوير ما يعرف باسم 

 )HPS( المتالزمة الرئويّة لفيروس هانتا
اآلن، وهذا النوع من الفيروسات موجود 
سابقاً في أوروبا وآسيا، ويمكن أن يؤدي 
إلى الحمى النزفيّة مع المتالزمة الكلويّة 
ما  الواضح  من  ليس  ولكن   ،)HFRS(

إذا كان قد تطور أم ال.
ذكر  تقريراً  نشر   Mayoclinic موقع 
فيه أنَّ أعراض اإلصابة بفيروس هانتا 
شبيه  يكون  واألول  قسمين،  إلى  تنقسم 

بأعراض األنفلونزا، وهي:
ويصاحبها  الجسم،  حرارة  -ارتفاع 

قشعريرة.
-الشعور بالصداع الشديد.
-ألم في عضالت الجسم.

-التعرض للقيء، أو اإلسهال أو ألم في 
البطن.

من  أيام   10 إلى   4 من  مرور  وبعد 
الفيروس،  حضانة  فترة  أي  اإلصابة 
أعراض  وتظهر  سوءاً،  األمر  يزداد 

منها:
-السعال الذي يصاحبه خروج إفرازات.

-ضيق شديد في التنفس.
-تعرض الرئة لتراكم شديد في السوائل.

-انخفاض ضغط الدم.
-انخفاض كفاءة القلب.

انتقال  السهل  من  أنه  التقرير،  وأوضح 
الفيروس من شخص آلخر، عن طريق 

النفس

في مؤتمٍر صحفّي من البيت األبيض قال 
»سيغيُّر  إنّه  ترامب  األمريكّي  الرئيس 
التاجّي  الفيروس  مع  اللعبة«  قواعدَ 
عقار  إمكانيّة  وادعى  االنتشار.  سريع 
كلوروكوين«  »هيدروكسي  المالريا 

مواجهة فيروس كورونا المستجد.
بوالية  من عمرهما  الستين  في  زوجان 
مشاهدي  من  كانا  األمريكية  أريزونا 
نفسيهما  عزال  وقد  اليوم،  ذلك  ترامب 
ليتابعا  األزمة  انتهاء  أمل  على  بالمنزل 

حياتهما بشكل طبيعي.
اإلعياء، وحاوال  ببعض  الزوجان  شعر 
الجديد  بالفيروس  إصابتهما  فكرة  إبعاد 
حديث  تذكرت  الزوجة  ولكن  بالبداية، 
تحتوي  بزجاجة  تحتفظ  وكانت  الرئيس 
مخزن  في  كلوروكين«  »فوسفات  مادة 
المنزل، وتحت تأثير الخوف الشديد من 
الصودا  مع  الدواء  خلط  قررا  المرض 

وتناوله.
إلى  الزوجين  نقل  وتم  ساءت  الحالة 
المستشفى، حيث توفي الزوج بعد فترة 
ونَجِت  السام،  العقار  لتناوله  قصيرة 
في  مدة  بعد  الموت  براثن  من  الزوجة 

غرفة العناية المركزة. 
وزوجي  أنا  شعرُت  السيدة:«  تقول 
حرارتنا،  وارتفعت  المفاجئ  باإلعياء 
لكن وضع زوجي تدهور بشدةٍ، وتوفي 
بعد وقت قصير من وصولنا المستشفى 
المرّكزة«.  العناية  غرفة  في  ووضعه 
وأضافت: »لقد كان زوجي كلَّ شيء في 
بالنسبة  شيء  كلُّ  انتهى  واآلن  حياتي، 
لي، لقد مات ألنّنا صدقنا ما قاله الرئيس، 
ولكن أرجوكم ال تصدقوا أحداً وال تثقوا 

بأحد وسط هذه األزمة«.
ميل  الديلي  نشرته صحيفة  لتقرير  وفقاً 
 2020/3/24 الثالثاء  البريطانيّة، 
والتي  الكلوروكين  فوسفات  مادة  فإنَّ 
منزلها  مخزن  في  الزوجة  وجدتها 
أما  السمك،  أحواض  لتنظيِف  تستخدم 
عقار  فهو  كلوروكوين«  هيدروكسي   «
المالريا  مرض  لمواجهة  معروف 
االختبارات  في  نجاحاً  أثبت  وبالفعل 
بشكل  اعتماده  يمكن  ال  ولكن  األولى، 
أساسّي لعالج مرضى »كوفيد – 19«.

نشر  أعاد  قد  األمريكّي  الرئيس  وكان 
تقرير لصحيفة نيويورك بوست، اإلثنين 

بموقع  حسابه  على   ،2020/3/23
أمريكي  يتحدُث عن شفاِء رجٍل  تويتر، 
من والية فلوريدا وهو ريو جيارديناري 
)52 عاماً(، وكتب معلقًا عليها: »نتائج 
رائعة لعقاٍر سيتم استخدامه منذ الغد في 

نيويورك ومناطق أخرى«.
جيارديناري،  ريو  يروي  التقرير،  في 
وأّن  بالفيروس وشفائه  إصابته  تفاصيل 
عدداً من األعراض ظهرت عليه جعلته 
المالريا  عقار  لكن  سيموت،  أنّه  يعتقد 

أنقذه.
األمريكيّة   CNN لشبكة  تصريحٍ  وفي 
أستاذة  جاوندر،  سيلين  الدكتورة  قالت 
المعدية  واألمراض  السريرّي  الطب 

الكلوروكين  إنَّ  نيويورك:  بجامعة 
خطيرة،  جانبيّة  آثار  له  بأنَّ  معروف 
وأضافت: رغم بعض الدراسات الحديثة 
على  واختباره  العقار  استخدمت  التي 
فقط، فهو وإن كان واعداً،  20 مريضاً 
نتائج حقيقيّة وكافية عن  يعطي  لكنه ال 
سيحدث  ما  وأنَّ  العقار.  وفعاليّة  سالمة 
األطباء  أّن  هو  المقبلة  الفترة  خالل 
سيصفون هذا النوع من الدواء للمرضى 
الختباِر  سريريّة  لتجارب  ويخضعونهم 
ليس  لكنه  واعد  أنّه  فعاليته ورغم  مدى 

سهالً.
وكاالت

ساهم  قدير،  كردٌي  شاعٌر  قامشلو:  روناهي/ 
بإغناء التاريخ الكردي وأضاف بكلمات شعره 
لمساٍت فريدة، لتصبح بذلك ذكرًى له، الشاعر 
سيداي تيريج في استذكار وفاته الثامن عشر 

حيٌّ ال يموت في قلوب الكرد.
بالذكريات  ومليئاً  مميزاً  شهراً  آذار  شهر  يعد 
الكردي  للشعب  بالنسبة  واالنتفاضات  األليمة 
على وجه الخصوص، فعلى الرغم من أن عيد 
نوروز المقدس يصادف في آذار أال أنه مليٌء 
قامتان  رحل  الشهر  هذا  ففي  بالمآسي،  أيضاً 
وعواميده  الكردي  والفن  الثقافة  قامات  من 
الثابتة »الفنان محمد شيخو«، والشاعر الكبير 
من  والعشرون  الثالث  ففي  تيريج«،  »سيداي 
الكبير  الكردي  الشاعر  هذا  ترك  آذار  شهر 
بثمن،  يقدر  ال  وكنزاً  إرثاً  ورائه  مخلفاً  الحياة 
ولهذا سنتعرف على هذا الشاعر الكبير بشكٍل 

أوضح.
 سيداي تيريج هو لقبه أما اسمه فهو مال نايف 
حسو من مواليد عام 1923 من قرية »نجموك« 
التابعة لقامشلو، هو الشاعر الكردي الكالسيكي  
خصوصية  وله  الشعرية,  الكتابة  في  وثابر 

تميزه عن بقية الشعراء الكالسيكيين الكرد.
 أما تسميته بـ ) تيريج( أي ) شعاع ( فجاءت 
خويبون  جمعية  في  رفاقه  ومن  منه  رغبةً 

أعضاء  أحد  متجر  وأمام  عامودا  في  وتحديداً 
كان  الذي  حرسان(  يوسف  وهو)  خويبون 
هوار.  مجلة  في  واحد  آن  في  وكاتباً  مراسالً 
ومنذ ذلك الوقت لقب بـ )سيداي تيريج( وحتى 
يومنا هذا.  وعندما بلغ السادسة من عمره انتقل 
للسكن إلى قرية »توكى«, حيث بقي فيها قرابة 
نصف قرن, ومن ثم انتقل إلى قرية »سى متكى 
قرابة حيث  مدينة عامودا  بالقرب من  نواف« 
علوم  الكولي«  »إبراهيم  المال  يد  على  تلقى 
والصرف,  والدين,  والشريعة  الكريم,  القرآن 

والنحو. وكذلك األدب الكردي.

تنوير الفكر الكردي من 
مطالب سيداي ترييج

تجول الشاعر تيريج بقصائده في معظم مناطق 
اآلالف  واقتنى  وسوريا،  كوردستان  ومدن 
دواوين شعره، إضافة إلى أنه زار ألمانيا بناًء 
العديد  أحيا  حيث  الكردية  الجالية  رغبة  على 
العديد  مع  والحفالت  الشعرية  األمسيات  من 
الفنانين ك جوان حاجو، وناشد في معظم  من 
نسيان  بعدم  هناك  الكردي  الجالية  أمسياته 
الوطن كردستان، وعدم اإلقدام على أي شيء 

من شأنه اإلساءة إلى سمعة الشعب الكردي.
مما الشك فيه أطالقاً أن الشاعر تيريج بثقافته 
العميقة  وخاصةً في تراث الكردي وفي أسلوبه 
اآلخرين,  مع  التعامل  في  الهادئ  الرومانسي 

استطاع أن يكتسب مكانة مرموقة بين أوساط 
كان  ألنه  مجال  من  أكثر  في  الكرد  المثقفين 
شغوفاً  الوطني, وجاداً  بإحساسه  معهم  مالزماً 
معطاًء  كان  المظلوم,  شعبه  قضية  خدمة  همه 
المعيشية  من ظروفه  الرغم  وعلى  بال حدود، 
إلى  مكان  من  والمتكرر  الدائم  وتنقله  القاسية 
أمينا  مخلصاً  ومعاوناً  عوناً  كان  أنه  أال  آخر 

لرفاقه
وال  أجله،  من  ضحوا  وطنكم..  تنسوا  )ال   
يوماً  ترقبوا  هنا.  والشقراوات  المال  يغّرنكم 
تعودون فيه إلى وطنكم لخدمته وتطويره نريد 
تثبّتوا  أن  ،عليكم  شعبنا  تمتدح  أن  أوربا  كل 
واحترام  وتصرفكم  سلوككم  بحسن  لألوربيين 
المجتمعات األوربية وقوانينها بأننا شعب جدير 
باالحترام والعيش كاآلخرين. عليكم أن تعطوا 
ويؤكد  األكراد(  عن  جيداً  وانطباعاً  صورة 
)ال  تيريج:  قول  )أرشك(  الكردي  الشاعر 
تتركوا الوطن وال ترحلوا خلسةً فيبقى وطنكم 
ميداناً ترتع فيه القطط والذئاب والثعالب(. قيل 
في اإلعالم الكردي آنذاك عن رحلته على أنها 
كانت شيقة ومفيدة وعاد إلى أرض والوطن في 
22-4-2001 يقول الشاعر تيريج وقد تجاوز 
كردي  كل  من  آمل  الكرد:  منادياُ  الثامن  عقده 
الشعب  ألن  وطنه  لخدمة  ضميره  يحرك  أن 
المشروعة  حقوقه  أبسط  من  محروم  الكردي 
فهناك شعوب كثيرة تحررت. فبرأي أن إنعاش 
الجهود  وتوحيد   , الكرديين  واألدب  التاريخ 
ونيل  للخالص  الوحيد  السبيل  هي  الكردية 

الحقوق المشروعة.

إرٌث ثقايف مميز وغني

الشعرية مواد جميلة ألغاني  أصبحت قصائده 
منهم  العديد  غنى  حيث  الفنانين،  من  العديد 
سيداي  ترك  بذلك،  وافتخروا  تيريج  قصائد 
الثقافية  والمواد  الدواوين  من  العديد  تيريج 
التي يفتخر بها األدب الكردي ومنها: خــالت، 
المولد  مخطوط  إلى  إضافة  جودي.  زوزان، 
الفولكلور  من  الثاني  والجزء  الكردي،  النبوي 

الكردي وقصائد متفرقة لم تطبع.
غادر الحياة مساء السبت 23 / 3 / 2002 م، 
أبناء  من  االالف  بمشاركة  جثمانه  تشييع  وتّم 
 /  3 / األثنين 25  يوم  الكردي صباح  الشعب 
إلى مثواه األخير  الحسكة  2002م، من مدينة 

في قرية »كر كفتار«.

يقولها  التي  كبير«،  إنسان  »الكون  عبارة 
التي  الفيزيائية  الفراشة  أثر  ونظرية  المتصوفة، 
تقوم على فكرة أن رفرفة جناح فراشة في الصين 
قد تؤدي إلى فيضانات وأعاصير ورياح هادرة 
التي  النظريات  من  وغيرها  األماكن،  أبعد  في 
تتجلى  متصلة جداً،  الكون  دوائر  أن  تشدد على 
كله،  العالم  عبر  حولنا  يحدث  ما  في  تجلي  أيما 
أثر الفراشة هنا في التأثيرات المتبادلة والمتواترة 
لحدث ولّد سلسلة متتابعة من النتائج والتطورات 
في   وقع  ما  بمراحل  يفوق حجمها  التي  المتتالية 

البداية.
 فيروس يضرب عدداً كبيراً من الدول ، ويترك 

البشر في حالة قلق قصوى، مع سؤال ينفتح على 
الحياة  كانت  إن  إجابة،  بال  عالقاً  ويظل  المدى، 
بعد كورونا ستكون هي عينها التي عرفناها قبل 

هذه األزمة ؟
إذ ثمة ذكريات تتشكل يوماً بعد يوم ألوقات العزلة 
وفراغات  اضطراب  من  فيها  وما  المفروضة 
وعبث وقلق وخوف. جزء من هذه الذكريات يبدو 
جماعياً تشترك فيه وتختبره جماعات كثيرة من 
األفكار واآلراء  وتبادلها  تواصلها،  يسهل  البشر 

والخبرات عبر شبكات التواصل االجتماعي. 
فيلم-  أي  أو  اليوم؟  ستفعل  ماذا  قبيل  من  أسئلة 
مسلسل- ستشاهد؟ أو أي كتاب سوف تقرأ تجدها 

يتبادلها  التي  أخبار كورونا  مع  بالتوازي  شائعة 
الناس ويعيدونها على بعضهم مراراً وتكراراً. 

يستثِن  لم  بالبشر  حل  الذي  الجمعي  الوسواس 
أحداً من عذاباته سوى أولئك الذين لم يستوعبوا 
بطبيعتهم  يفضلون  الذين  أو  الموقف،  خطورة 
تجاهل المصائب الكبرى حتى وصولها إلى عتبة 

دارهم، محاولين حينها إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأكثر  نفسها،  الحياة  من  بقاء  أكثر  الفن  وألن 
البعض  منه  يستمد  أصحابه.  حياة  من  خلوداً 
من  حولهم  يحدث  ما  وقبول  لالستمرار  يقينهم 
باإلبداع  المنشغلون  األفراد  خيالية.  تحوالت 
منهم  أراد  ممن  ذلك،  وغير  ورسم  كتابة  من 
فنية  أنشطة  الفردية واختراع  العزلة  إطار  كسر 
عمل  إلنجاز  غيره  مع  للتواطؤ  يسعى  مشتركة 
يُشعره بجدوى الحياة في ظل وجود شبح الموت، 
نجد على صفحات فيسبوك دعوى لكسر العزلة 
أخرى  صفحة  حولنا،  يحدث  عّما  نص  وكتابة 
تقول إنها تُعد ورشة كتابة أونالين، أستاذ جامعي 
عبر  لتالميذه  يحاضر  الجميلة  الفنون  كلية  في 

شاشة الكمبيوتر.
لكن اإلنسان ال يتحرك مع خيمة فوق رأسه، تحميه 
من الخطر، وينسى أنه كائن أعزل في مواجهة 
المجهول. لعل ما يخيف حقاً، وما يُنذر بأن الحياة 
لن تكون كما كانت عليه قبل كورونا، هو اهتزاز 
ثقة اإلنسان بالحضارة العظمى، إدراكه في لحظة 

من اللحظات أن حياته العادية المتاحة يومياً، قابلة 
للتحول في أية لحظة. التجبر حكم اإلنسان وجعله 
يظن أنه أخضع الطبيعة لسلطانه، وأن ما يهدده 
فقط هو إنسان آخر مثله، الخوف من الحروب، 
من قنبلة نووية، بل والخوف عند البعض من عدم 
الذي اعتادوا  الحياة ذاته  الحصول على مستوى 
عليها، فيركضون الهثين نحو مزيد من ساعات 
ومجهولة،  معلومة  كثيرة  متع  أجل  من  العمل، 
أجل  من  المال،  توفير  محور  في  تصب  كلها 
دراسة األبناء في جامعات باهظة التكاليف، من 
أجل السفر، من أجل  السيارات والثياب والعطور 
فالواقع  اآلن،  قيمة  بال  يبدو  هذا  كل  وغيرها... 
ترتيب  البشر  على  إذ  وغموضاً،  التباساً  أكثر 
ال  بيوتهم،  في  وهم  جداً  الضرورية  أولوياتهم 
للنزهات،  للعمل،  المستقبلية  الخطط  من  مزيد 
العادات  تغيير  للرحالت.  للمصايف،  للترفيه 
واألفكار واألماكن، والقيام بالمواجهة مع كل ما 
كانوا يفرون منه سابقاً، البقاء في العزلة يستدعي 
األبدية  بحركته  الزمن  حتمية.  وجودية  أسئلة 
يحضر أمام أعيننا الماضي والحاضر، وسؤال ال 
يجرؤ على البزوغ عن المستقبل الغامض،  ليس 
مستقبلنا فحسب، بل مستقبل كوكب األرض كله. 
نسأل أنفسنا عن أحبة بعيدين إن كنا سوف نراهم 
مرة أخرى، إن كنا سنتمكن نحن وهم من النفاذ 
الواقع  إنه  الحياة...  يهدد  لعين  مرض  بؤرة  من 
حاجة  من  دون  من  نفسه  ويكتب  ينتصر  الذي 

لخيال مؤلٍف فانتازي كي يكتبه.

هانتا... ما بعد كورونا

»أمريكّي ميوت بوصفة »ترامب

سيبقى الشاعر الكردي سيداي تيريج نبض الشعر الكردي

احلياة بعد وباء كورونا... هل تكون كما كانت قبله؟

إعداد/ هايستان أحمد
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أحدث  »كورونا«  وباء  قامشلو-  روناهي/ 
لم  كونه  أجمع  العالم  نفوس  في  كبير  خوف 
يتوفر العالج لهذا الفيروس حتى اآلن، وباتت 
الالزمة  اإلجراءات  تتأخذ  العالم  دول  جميع 
مناطق  ومنها  انتشاره،  من  للمنع  منها  للوقاية 
شمال وشرقي سوريا، فكيف تجري األمور في 

المنطقة بعد إصدار قرارات تمس هذا الشأن؟
انتشر  »كورونا«  بـ  يسمى  فتاك  عالمي  وباء 
مؤخراً بين العديد من الدول العالم، الذي ينتقل 
بطرق عدة، مما شكالً خطراً كبيراً على العالم 
أجمع، لذا قامت اإلدارة الذاتية في مناطق شمال 
»خلية  وسميت  لجنة  بتشكيل  سوريا  وشرقي 

الالزمة  الوقائية  التدابير  أخذ  بهدف  األزمة«، 
مؤخراً  اللجنة  هذه  فاتخذت  شعوبها،  لسالمة 
جملة من القرارات والتوجيهات من أجل درء 
منه،  والوقاية  كورونا  فيروس  انتشار  خطر 
ومن أهم قرارتها: »القيام بحملة التعقيم والتي 
شمال  مناطق  في  المؤسسات  جميع  شملت 
السالمة  على  وحرصاً  بداية،  سوريا  وشرق 
العامة لتسهيل عمل هذه اللجنة تم إصدار قرار 

يحظر التجول بدءاً من تاريخ 23 آذار الجاري 
ولمدة 15 يوماً وقابلة للتمديد في حال اقتضت 
لدرء  وذلك  العامة،  والمصلحة  الضرورة 

الخطر الكبير الذي يهدد عموم العالم.
مع بداية الحظر ُمنذ اليوم المعلن عنهُ انتشرت 
نقاطها  في  بالتمركز  الطبية  الطوارئ  فرق 
بالتنسيق مع القوى األمنية بين المدن والبلدات 
النظافة  عمال  قام  كما  الحظر،  قواعد  لتطبيق 
خالية  شبه  الشوارع  وباتت  بعملها،  بالقيام 
األفران  باستثناء  مغلقة  المحالت  وجميع 
والمراكز  والمشافي  الغذائية  والمحالت 
الحاجات  لتلبية  وذلك  والصيدليات،  الصحية 
كإجراء  وكذلك  للمواطنين،  الضرورية 
الصحة  وهيئة  قامشلو  بلدية  قامت  احترازي 
األحمر  الهالل  بالتعاون مع  الجزيرة  إقليم  في 
الكردي بحملة غسل وتعقيم الشوارع الرئيسية، 
شمال  أبناء  تقيد  نسبة  فأن  اإلداريين  وحسب 

وشرقي سوريا تجاوز حوالي %80.

استغالل البعض لقرار الحظر!

سوق  ضمن  جولة  في  كانت  روناهي  عدسة 
مع  القينا  حيث  األوضاع،  لتفقد  قامشلو  مدينة 
سوق  وسط  الغذائية  المحالت  أحد  صاحب 
المدينة »أنس الحسيني«، والذي لم يغلق محله 
للحاجات  تلبيةً  الحظر  عن  المعلن  اليوم  ُمنذ 
يسمح  القرار  كون  لألهالي  الضرورية 
حيث  مفتوحة،  تكون  بأن  الغذائية  للمحالت 
على  اإلقبال  نسبة  أن  لصحيفتنا  الحسيني  أكد 
أيام  قليلة طيلة  الغذائية األساسية  المواد  شراء 
بشراء  قاموا  األهالي  ألن  الجارية،  الحظر 

معظم مستلزماتهم قبل بدء الحظر، وأردف بأن 
باستغالل  قاموا  األيام  هذه  في  التجار  »بعض 
مرتفعة،  بأسعار  المواد  وبيع  الفرصة  هذه 
وهذا األمر خاطئ كون حظر التجوال لم يمنع 
الضرورية  الحاجات  لشراء  األهالي  خروج 

التي ال غنى عنها« حسب قوله.
قبل  من  صدورها  تم  التي  القرارات  وحول 
اإلدارة الذاتية في شمال وشرقي سوريا لتفادي 
الحسيني  أكد  الكورونا،  مرض  انتشار  من 
قائالً: »هذا المرض لم ينتشر في مناطقنا لحد 
اآلن، والقرارات التي تم اتخاذها من قبل لجنة 
خلية األزمة كانت جيدة كون الوقاية أفضل من 
إجراءات  اتخاذ  يتم  أن  نتمنى  ولكن  العالج، 
بالنسبة للعاملين الذين يعملون باألجور اليومية 
فكيف  الحظر،  أيام  طيلة  توقف  عملهم  كون 
توقف  أن  بعد  عيشهم  لقمة  بتأمين  سيقومون 

عملهم«؟. 

»جزيل الشكر لجميع
 القوى األمن«

وفي نهاية حديثه وجه المواطن أنس الحسيني 
األمنية  القوى  لجميع  والتقدير  الشكر  جزيل 
وفرق الطوارئ على عملهم الرائع التي قاموا 
سالمتهم  على  حرصاً  بالمطلوب  والقيام  به، 

وصحتهم حسب تعبيره.
المعنيين  العالم من جميع  تتمنى معظم شعوب 
إلى  الوصول  يتم  أن  العالمية  الصحة  وخبراء 
عالج من هذا الوباء الخطير بأسرع وقت كونه 
يسعنا  ال  النهاية  وفي  أجمع،  العالم  يهدد  بات 
سوى تمني السالمة لجميع أبناء شعوب سوريا 

وعموم العالم. 

روناهي/ كوباني - في الوقت الذي يعاني العالم 
وانتشاره  كورونا  فيروس  تفشي  من  أجمع 
الكبير في العالم، يشتكي أبناء مقاطعة كوباني 
هذا  من  الوقائية  المواد  أسعار  ارتفاع  من 

الفيروس.
يتذمر أبناء مقاطعة كوباني من ارتفاع أسعار 
الكمامات والكفوف ومستلزمات التعقيم، حيث 
ليرة   400 إلى  الواحدة  الكمامة  سعر  وصل 
الذي  الكمامة  طرد  سعر  أصبح  أي  سورية، 

كان سابقاً بـ 700 ل.س 15 ألف ل.س. 
صحيفتنا  استطلعت  الموضوع؛  هذا  وحول 
»روناهي« آراء أبناء كوباني، وقال المواطن 
والكفوف  الكمامات  أسعار  أن  العايد  محمد 
تفشي  بعد  كثيراً  ارتفعت  التعقيم  ومستلزمات 

فيروس كورونا في العالم.
مشيراً إلى أن سبب ارتفاع الكمامات والكفوف 
ومستلزمات التعقيم يأتي؛ بسبب احتكار بعض 

التجار والصيادلة للمواد.
مناشداً هيئة الصحة بمقاطعة كوباني في القيام 
الرتفاع  حد  ووضع  األهالي،  تجاه  بواجبها 
الوباء  هذا  من  الوقائية  المستلزمات  أسعار 
وتأمين المواد الوقائية بأسعار مناسبة لألهالي.

الكريم:  عبد  مصطفى  المواطن  قال  وبدوره؛ 
في  كورونا  لفيروس  الكبير  االنتشار  »بعد 
باتخاذ  المواطنين  نحن  نقوم  العالم،  أرجاء 

تدابير وقائية من هذا الوباء. ولكن؛ نعاني من 
مشكلة االرتفاع الشديد للمستلزمات الوقائية من 
الفيروس كالكمامات والكفوف ومواد التعقيم«.
ستة  من  مكونة  لعائلة  معيل  »أنا  وأضاف: 
مستلزمات  إلى  بحاجة  والجميع  أشخاص، 
وقائية من الفيروس. ولكن؛ أسعار المستلزمات 
تأمينها  على  القدرة  لدي  وليس  جداً  باهظة 
لجميع أفراد عائلتي، حيث وصل سعر الكمامة 

الواحدة إلى 400  ل.س«.
كوباني  مقاطعة  في  الصحة  هيئة  مناشداً 
المشكلة  لهذه  حلول  بوضع  المعنية  والجهات 
بأسعار  لألهالي  الوقائية  المستلزمات  وتوفير 

مناسبة.
وفي سياق متصل؛ قامت صحيفتنا بإجراء لقاء 
أسباب  لمعرفة  عبدي  فرهاد  الصيدالني  مع 
الوباء؛  هذا  من  الوقائية  المواد  أسعار  ارتفاع 
أنحاء  في  كورونا  فيروس  تفشي  »بعد  قائالً: 
الكبيرة،  انتشاره  نسبة  وارتفاع  كافة  العالم 

على  األهالي  قبل  من  شديد  إقبال  هنالك 
المستلزمات الوقائية منه؛ مما سبب أزمة على 

المواد الوقائية واحتكار التجار لألهالي«.
مضيفاً: »سابقاً كان يباع سعر طرد الكمامة بـ 
700 ل.س؛ أما اآلن فأصبح سعر الطرد 15 
ألف ل.س، ويأتي السبب الرتفاع أسعار المواد 
المواد  وقلة  لألهالي  التجار  احتكار  الوقائية 
التي  البضائع  أغلب  كانت  كون  المنطقة؛  في 
فيروس  تفشي  بعد  ولكن؛  صينية.  نستوردها 
الصينية وبضائع  البضائع  مقاطعة  تم  كورونا 
التدابير  بسبب  األخرى؛  الدول  من  العديد 

إلى  إضافة  الفيروس،  هذا  من  االحترازية 
إغالق المعابر مع الدول«.

نهاية  في  عبدي  فرهاد  الصيدالني  وطالب 
الذاتية  واإلدارة  الصحة  هيئة  من  كل  حديثه 
الفيروس  الوقائية من هذا  المستلزمات  بتوفير 
لألهالي مجاناً، ومساعدة األهالي حتى تخطي 

هذه المحنة.
وشرق  شمال  مناطق  تشهد  ذكره  والجدير 
سوريا كافة من حظر التجوال منذ الـ 23  من 

شهر آذار الحالي.

روناهي/ قامشلوـ  في ظل انتشار وباء كورونا 
في  الصحي  الحجر  وإجراءات  العالم  في 
معظم البلدان؛ والذي أثر سلباً على االقتصاد 
أسعار  ارتفاع  إلى  يؤدي  لم  أنه  إال  العالمي؛ 
المواد الغذائية في مدينة قامشلو بالرغم من 
إغالق معظم المعابر الحدودية كإجراء وقائي 

من انتشار وباء كورونا.
وبهذا الخصوص؛ سلطت صحيفتنا »روناهي« 
المواطنين في مدينة  آراء بعض  الضوء على 
في  الغذائية  المواد  أسعار  ومعرفة  قامشلو 
ظل انتشار فيروس كورونا في العالم، فحدثنا 
الهاللية  حي  سكان  من  أكرم  فواز  المواطن 
المعابر  معظم  إغالق  من  »بالرغم  قائالً: 
فيروس  تفشي  لعدم  وقائي  كإجراء  الحدودية 
إال  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  في  كورونا 
أن أسعار المواد األساسية لم ترتفع وبقيت كما 
هي في مدينة قامشلو، بالرغم من ارتفاع سعر 
بعض المواد؛ وذلك نتيجة ارتفاع الدوالر في 

الفترة األخيرة«.
العون  يد  مد  التجار  أكرم: »على جميع  ونوه 
بارتفاع  استغاللهم  وعدم  المواطنين،  لألخوة 
القادمة؛  المرحلة  في  الغذائية  المواد  أسعار 

وارتفاع  الحدودية،  المعابر  إغالق  بحجة 
الدوالر، كونه لم يعد يستطيع معظم المواطنين 
هذه  ظل  في  المعيشية  االحتياجات  تأمين 

الظروف الصعبة التي تشهدها مناطقنا«.
وفي السياق؛ ذاته قالت المواطنة مريم رسول 
قائلة: »استقرار نسبي في أسعار المواد الغذائية 
صرف  سعر  ارتفاع  ولكن؛  قامشلو.  بمدينة 
المستوردة«.  المواد  بعض  على  أثر  الدوالر 
على  رقابة  بوضع  المعنية  الجهات  وناشدت 
بعض  استغالل  لمنع  والشراء  البيع  حركة 

التجار وأصحاب محالت المواد الغذائية لرفع 
األسعار بحجة فقدان المواد«.

بعض  أسعار  على  الضوء  تسليط  أردنا  كما 
قامشلو؛  بمدينة  التجارية  المحالت  في  المواد 
المواد  أحد محالت  لقاء مع صاحب  لنا  وكان 
الغذائية في سوق مدينة قامشلو محمد معشوق 
الذي بدوره أفادنا قائالً: »في ظل انتشار وباء 
إلى  أدى  الذي  العالم  أنحاء  جميع  في  كورونا 
إغالق معظم المعابر الحدودية، باإلضافة إلى 
انتشار  لمنع  والمعامل  المصانع  معظم  إغالق 

الحفاظ  بهدف  العاملين؛  على  الفيروس  هذا 
على حياتهم«.

وأضاف: »إال أن معظم أسعار المواد الغذائية 
في مناطق اإلدارة الذاتية بقيت كما هي. ولكن؛ 
ارتفاع  نتيجة  المواد  بعض  في  ارتفاع  هناك 
بعض  أسعار  معشوق  ذكر  كما  الدوالر«. 
المواد الغذائية، حيث يباع كيلو السكر بـ 675 
ليرة سورية، زيت عبوة أربعة كيلو بـ 4700 
والجودة  النوع  بحسب  فيباع  الرز  أما  ل.س، 
البيض  بين 750 – 1500 ل.س، صحن  ما 
ويرتفع   7500 الشاي  وكيلو  ل.س،   1900

سعرها حسب النوعية«.
محمد  الغذائية  المواد  محل  صاحب  وأشار 
في  التجار  جميع  على  يجب  بأنه  معشوق 
المرحلة القادمة عدم استغالل الوضع الذي تمر 
به المنطقة؛ بعدم ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

المعنية  الجهات  والباعة  المواطنون  ناشد  كما 
محالت  وأصحاب  التجار  على  رقابة  بوضع 
المواد الغذائية بعدم رفع أسعار المواد الغذائية.

اليوم  في  التجار  بعض  قام  بالذكر؛  والجدير 
المواد  سعر  برفع  التجوال  حظر  من  األول 
أن  إال  والفواكه،  والخضروات  الغذائية 
األسعار  بضبط  قامت  التموينية  الضابطة 

ومراقبتها ووضع قائمة باألسعار.

في  اإلعالم  مكتب  أصدر  قامشوـ  روناهي/ 
اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تنويهاً حذر 
فيه كافة اإلعالميين العاملين في شمال وشرق 
سوريا الذين استثنوا من فرض حظر التجوال 
لتغطية وتوثيق الوقائع وتوعية المواطنين بأنه 
بخصوص  يكذب  أو  يشوه  من  محاسبة  سيتم 
ممن  وكذلك  بكورونا  المصابة  الحاالت  عدد 
كافة  »إلى  التنويه:  في  وجاء  الحقائق.  يزور 
اإلعالميين العاملين في شمال وشرق سوريا، 
والذين تم استثناؤهم من فرض حظر التجوال 
الوقائع  وتوثيق  تغطية  بغرض  المنطقة  في 
وتوعية المواطنين، ننوه إلى أن مهمة اإلعالم 
عن  واالبتعاد  الحقائق  كشف  هي  الرئيسية 
تشويه هذه الحقائق أو نشر ما هو غير مؤكد، 
التحقق  هي  إعالمية  جهة  أي  وظيفة  أن  علماً 
من األخبار قبل نشرها، ولذلك فإننا سنضطر 

لمحاسبة أي إعالمي أو أي جهة إعالمية تقوم 
المصابة  الحاالت  عدد  حول  األكاذيب  بنشر 
الحقائق  وتزوير  تشويه  أو  خاصة  بكورونا 
بعض  قيام  بأن  أيضاً  وذكر  األرض«.  على 
عادية  مرضية  حاالت  بتصوير  اإلعالميين 
والترويج على أنها إصابات بكورونا، مثل هذه 
األخبار من شأنها تنشر الرعب بين المواطنين 
القائمة  الصحية  المؤسسات  تربك  وكذلك 
في ظل  الصحية عامة  األوضاع  مراقبة  على 
إجراءات مشددة لمنع هذا المرض من االنتشار 
في  اإلعالم  وشدد  سوريا.  وشرق  شمال  في 
اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بأنه يجب 
المؤسسات  عن  الصادرة  باإلحصائيات  التقيد 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  الرسمية  الصحية 
وشرق سوريا أو المؤسسات الصحية الرسمية 

في باقي اإلدارات الذاتية والمدنية. 

 التباعد االجتماعي بفعل وباء كورونا حديث الساعة.. فكيف يسير
في شمال وشرق سوريا؟

تذمر أهالي كوباني من بيع علبة الكمامات بـ 15 ألف ليرة سورية

استقرار أسعار معظم املواد الغذائية مبدينة قامشلو في ظل انتشار فيروس كورونا عاملياً

مكتب اإلعالم في اإلدارة الذاتية يحذر اإلعالميني من التشويه والكذب وسيحاسب فاعلها
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