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للنشر والتوزيع
عبدي: ال يمكن تفكيك قواتنا ونحّذر من صفقة مؤسسة روناهي

سورية ـ تركية
  YPJ:روكسان محمد

نهلت مبادئها من فكر 
المناضالت الكرديات الحر 

أمثال بريتان

تجييش المرأة ضرورة ملحة لمواجهة 
الفكر الذكوري والديكتاتوري

اإلدارة الذاتية: القصف 
التركي المتكرر رسائل 

واضحة في انتهاج اإلبادة

االجتماُع... ما بين تحسين 
نوعّية العمل وتعطيله..«8

استياٌء جماهيري من 
تدهور حال الكرة 

السورّية..«10

القوى في الشرق 
األوسط..«6

نشاطات متنوعة وإقبال جيد إلى 
معرض الكتاب في قامشلو

ارتفاع أسعار اللحوم بأسواق قامشلو

أصدرت اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، 
اليوم الثالثاء، بياناً كتابياً، شجبت فيه هجوم 
دولة االحتالل التركي بطائرة مسّيرة على 
االثنين، محذرًة من  مدينة قامشلو أمس 
عواقب وخيمة وإطالق يد دولة االحتالل 
التركي في خلق الفوضى بالمنطقة...«4  

والكلمة على موعد مع  الكتاب  التوالي، كان عشاق  الثالث على  لليوم 
أجواء مشبعة بالثقافة والفكر، في معرض الشهيد هركول للكتاب في 

قامشلو...«9

بعد أيام من قرار لجنة التموين وحماية المستهلك لشمال وشرق سوريا، 
بتحرير السلع، وعدم تحديد األسعار، ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء في أسواق 
قامشلو وسط انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدوالر األمريكي...«7

س عام 1993م، منجزاٍت عديدًة في جوانب المجتمع المختلفة،  مثلما حقق اتحاد حرية المرأة الكردستانية )YAJK(، والذي أسِّ
تحقق وحدات حماية المرأة المنجزات ذاتها، في ترسيخ قواعد المجتمع، وحماية اإلنسان، ناهلة قيم الحرية من فكر ونهج 
العالم كلها ضرورة ملحة لحماية  أنحاء  المرأة في  بأن تجييش  الذي يكشف ويؤكد  االتحاد في إفشال المخططات، األمر 
المرأة والدفاع عنها وحماية مكتسباتها وإفشال المخططات التي تحيكها الذهنية الذكورية، والنظام الرأسمالي، اللذان 

يستهدفان المرأة دومًا.

أكدت الناطقة باسم وحدات حماية المرأة روكسان 
محمد، أن المرأة لعبت دورًا رياديًا، وتركت بصمة 
مثار  منها  جعلت  العسكري،  المجال  في  ظاهرة 
اقتداء واقتفاء لبنات جيلها اللواتي يحتذين بها...«2

قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، »مظلوم عبدي«: إن المحادثات مع حكومة دمشق ما زالت على 
الذي  الوقت  بين حكومتي دمشق وأنقرة، في  تتم  إحراز أي تقدم فيها، وإن تفاهمات ما  حالها، ولم يتم 
اغتالت فيه المسيرات التركية وأعوانها خيرة القيادات في قوات سوريا الديمقراطية، الذين كان لهم الفضل 

في إنهاء داعش عسكريا...«5

مدينة آكري بباشور كردستان تنبذ اإلسمنت للتفّرد بتراثها المعماري

»الزرنة«... قصة موسيقى جزائرية من السياسة إلى الطرب

اإلسمنت عدو حقيقي لحياة البشر الذين يُقبِلون 
عليه بشراهٍة، لبناء منازلهم ومدنهم دون األخذ 
في االعتبار مخاطره التي تزداد يوماً بعد يوم. 
مدينة آكري في باشور كردستان انتبهت إلى 
أحياءها  ترمم  أن  وقررت  األسود،  السم  هذا 
ال  أنها  رغم  سواها،  دون  بالحجارة  القديمة 

تمنع اعتماده في العمارة داخل الضواحي.

الكردية  المدن  معظم  على  اإلسمنت  يغلب 
الواقعة  آكري  مدينة  لكن  كردستان،  بباشور 
شماالً تتميّز بطابع معماري مختلف، فوسطها 
مبني حصراً بالحجر، ويحاول أهاليها الحفاظ 
عليه بهدف حماية وجهها التاريخي، لكن أيضاً 

من أجل درء مخاطر التغير المناخي.
جداً،  ضيّقة  أكري  في  القديمة  البلدة  أزقّة 
إاّل للحمير نقل  أنه أحياناً ال يمكن  إلى درجة 
البشر والبضائع، وكانت تضاريسها هذه التي 
يصعب اختراقها سبب إنشاء مدينة آكري قبل 

2700 عام في الهالل الخصيب.
وفي آكري مواقع أثرية تؤكد األهمية التاريخية 
التي تحظى بها هذه المدينة، وقد عدّها بعض 
منها  وبالقرب  “المرج”،  بالد  من  المؤرخين 
مثل شوش  تاريخ حافل  تدل على  قديمة  آثار 

وشرمن وكندك.

وجه املدينة التاريخي

فسيحين  واديين  على  الكردية  المدينة  وتطل 
فيهما بساتين الفاكهة، وداخل الوادي الشرقي 
شالل “سيبه” الذي يؤمه الزوار والمصطافون 
البارد صيفاً،  الخالب وطقسه  بمنظره  للتمتع 
فضالً عن عيون “كاني زرك” التي تنبع منها 

مياه شالل سيبه.
يؤمها  إذ  نوروز”؛  “عاصمة  تسمى  وباتت 
الدول  مختلف  من  الجديد  بالعام  المحتفلون 
في  يزورونها  الذين  والمهاجرون  المجاورة 
هذه المناسبة، حيث تخطف األضواء بطريقتها 
النوروزية  وطقوسها  االحتفاء  في  المميزة 

الفريدة.
اإلسمنت  باستخدام  يسمح  يزال  ال  حين  وفي 
في البناء داخل الضواحي، ُمنع استخدامه في 
البناء والترميم وسط المدينة التاريخي منذ عام 

.1991
ويذكر بلند رضا زبير رئيس بلدية أكري أن: 
“المباني الحجرية لديها بالتأكيد قدرة أكبر على 
المقاومة”، مضيفاً أن الحجر يسمح بالتخفيف 
“اإلسمنت  ألن  المناخي”  التغير  “تأثير  من 

يرفع درجات الحرارة ويؤثر على البيئة”.
مباني  ألوان  صارت  بالحجر  لبنائها  ونتيجة 

الشاحب  األصفر  بين  تتراوح  المدينة  وسط 
والبني النحاسي.

الحياة دون تعقيدات

ويقول المهندس الُمشرف على ترميم المنازل 
كان  المبنى  هذا  إن  صديق  جميل  آكري  في 

عبارة عن “ثكنة عسكرية” آنذاك.
وتستقدم األحجار المستخدمة في عمليات إعادة 
األحجار  ويستخدمون  الجبال،  من  الترميم 
الجيرية للبناء، ومن السهل على الناس البناء 

بالحجر، فهو رخيص ومتوفّر.
حرارياً  “عازالً  يُشكل:  الحجر  أن  ويضيف 
جدار  عريضة،  الحجرية  الجدران  جيداً. 
اإلسمنت مثالً سمكه 20 سنتمتراً، لكن جدار 
الحجر يتراوح سمكه بين 40 و60 سنتمتراً”.

ويقطن بيوار مجيد )عامل بأجر يومي يبلغ من 
العمر 37 عاماً( في أعالي آكري، على عتبة 
بابه تلجأ قطط صغيرة إلى الظّل فيما الحرارة 
بيته  داخل  لكن  مئوية،  األربعين درجة  تفوق 

الجّو معتدل بفضل الحجارة التي بُني بها.
مكيّف،  إلى  بحاجة  “لست  الرجل:  ويقول 
مشيراً  ثمناً”،  أقّل  وهو  يكفيني  مبّرد،  عندي 
المياه  على  يعمل  الذي  الجهاز  هذا  إلى  بيده 

التي تنعش الغرفة.

بساطة املعامر تساوي الجامل

ترميم  من  السكان  يمنع  ما  اليوم  يوجد  وال 
الخاص،  بمالهم  جديدة  منازل  بناء  أو  منازل 
حال  في  إاّل  اإلسمنت  يستخدموا  أاّل  شرط 

“تغطيته بالحجر”، بحسب زبير.

اإلرث  على  الحفاظ  أّن  السلطات  وترى 
السياحة في  إنعاش  يتيح أيضاً  المعماري هذا 
آكري، وبحسب هيئة السياحة المحلية استقبل 
إقليم كردستان 1.7 مليون سائح خالل الربع 
األول من عام 2022، غالبيتهم عراقيين من 

مناطق أخرى.
الزراعة  على  آكري  في  السكان  ويعتمد 
بموسميها، فضالً عن بساتين الفاكهة والزيتون 
المنطقة،  به  تشتهر  الذي  والتين  والرمان 
مستفيدين من مياه العيون المنتشرة في وديان 

هذه المنطقة.
التي  المصايف  من  العديد  آكري  في  وتوجد 
يقصدها كل عام آالف السياح من جميع مناطق 
العراق، منها مصيف شالل سيبه الذي يقع في 
الجهة الشرقية الجنوبية من مدينة آكري، أي 
من  المصطافون  ويؤمه  المدينة،  مركز  في 
مختلف أنحاء العراق، وخاصةً خالل الصيف 

والخريف والربيع.
مطعم  وفيه  متراً  ثالثين  الشالل  طول  ويبلغ 

وكازينو وساحة كبيرة لوقوف السيارات.
وفي آكري يفّضل السكان االبتعاد عن أحاديث 
السياسة. يقول علي بائع المثلّجات إنه “يفرح” 
عراقيون  “يأتينا  ويضيف  سياح.  يأتي  عندما 
مدينتنا  قلب  يحبون  وفرنسيون؛  وألمان 

التاريخي”.

ال تخلو حفالت الزواج في الجزائر من نمط 
ليس  الماّرة  كما  المدعوين  يجذب  موسيقي 
بسبب صخبها، بل آلالتها المستخدمة واأللبسة 
»الزرنة«  إنها  الفرقة،  أعضاء  يرتديها  التي 
التي يختلف أداؤها من منطقة إلى أخرى كما 
على  يتفق  الجميع  أن  غير  أصولها،  تتنوع 

ضرورة حضورها األفراح.
ضروريات  من  »الزرنة«  فرقة  حضور 
الجزائرية،  العائالت  لدى  السعيدة  المناسبات 
أو  العصرية  الموسيقى  شاركت  وسواء 
يفضل  كما  »الزرناجية«  تبقى  الشعبية 
عالمة  وهي  الحدث  تصنع  تسميتها،  السكان 
افتخار باالنتماء إلى السكان األصليين للمدينة 

الموسيقي  النمط  هذا  أن  المعنية، وعلى رغم 
ال يتطلب آالت كثيرة وإنما قطعتين، إال أن ما 
يثير اإلعجاب طريقة األداء ثم نوعية الطرب 

وأخيراً لباس أفرادها.
»الصريانة«  آلة  من  مستلهم  »الزرنة«  اسم 
الفارسي،  األصل  ذات  الموسيقية  الهوائية 
تعمل  أو مزمارين،  تتألف من قصبتين  وهي 
عاٍل،  بصوٍت  وتتميز  الفم،  بواسطة  بالنفخ 
وتنتشر في العراق وتركيا وأذربيجان وسوريا 
وإيران، وفي البلقان حيث تحمل اسم »زرال«، 
لكن الفرقة التي تطرب المستمعين في األفراح 
ال  ثنائي  تشكيل  ليتم  الطبل  أضافت  بالجزائر 
يفترقان، كما أدخلت قطع موسيقية أخرى من 

صنف المزامير والطبول.

منط فريد وإيقاع خفيف

يقف أفراد الفرقة وهم بلباس جزائري تقليدي 
الرأس  على  طربوش  من  يتكون  أصيل 
والثاني  خفيف،  أبيض  األول  وقميصين 
»البدعية«  أو  »السترة«  عليه  يطلق  فوقه 
من  مصنوع  األحيان  كثير  في  أحمر  بلون 
معروف  دائري  وسروال  »القطيفة«،  قماش 
بـ«سروال عرب« أو »التستيفة«، حيث يطغى 
الذهبي،  بالخيط  تلك طرز  األلبسة  قطع  على 
وفي القدمين حذاء تقليدي أو »البابوج« يكون 

في الغالب أبيض اللون.
النمط الموسيقي الذي تقدمه »الزرنة« يمزج 
بين صوت المزامير ودق الطبول، وهو إيقاع 
الجزائري  التراث  من  مستلهم  خفيف  فريد 
بوعالم«  »منصور  بالفنان  وارتبط  العريق، 
سنة  المولود  تيتيش«  بـ«بوعالم  المعروف 
1908، إذ ال يمكن تجاهل اسمه عند الحديث 
فرقة  مؤسس  فهو  الشعبية،  الموسيقى  عن 
»الزرنة« في عاصمة البالد، وال يكاد يكون 
هناك طرب سواء في القاعات أو الشوارع أو 

األفراح إال ويذكر »تيتيش«.
يوضح رئيس فرقة »الزرنة«، بلقاسم بوتقة، 
جد،  عن  أبّاً  الموسيقي  النمط  هذا  توارث  أنه 

حيث كان جده الذي يحمل االسم نفسه يمارس 
هذا الفن الشعبي في األعراس والحفالت منذ 
سنة 1890، ثم ورثه أبوه ليصل إليه ويصبح 
يحمل بدوره لقب »الزرناجي«، مشيراً إلى أنه 
منذ صغره كان يذهب مع أبيه إلى األعراس 
الجو  سيما  ال  الموسيقى،  هذه  يعشق  وكان 
ترسمها  التي  والفرحة  تصنعه  الذي  البهيج 

على وجوه المدعوين.
في  ُملحاً  مطلباً  تزال  ال  »الزرنة«  إن  وقال 
في  وتفضلها  بل  العائالت،  بعض  أعراس 
بخفة  الحضور  تمتع  حيث  مناسباتها،  كل 
إيقاعها وقدّم أغانيها ألنها مستمدة من الفلكلور 

الجزائري.

بعدسة روناهي
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جل آغا/ أمل محمد -أكدت الناطقة باسم وحدات حماية المرأة روكسان محمد، أن 
المرأة لعبت دوراً رياديًا، وتركت بصمة ظاهرة في المجال العسكري، جعلت منها مثار 

اقتداء واقتفاء لبنات جيلها اللواتي يحتذين بها.

روكسان محمد:YPJ  نهلت مبادئها من فكر 
المناضالت الكرديات الحر أمثال بريتان

الرياضّية ألناز ركابي 
تختفي بعد مشاركتها 

في رياضة العدو بال حجاب 

الرحى تاريخ قديم ال يزال حاضرًا 
عند البعض

آالم الركبة.. األسباب وطرق الوقاية

تلّوث الهواء يرفع نسبة الدهون 
في الجسم

دراسة: 
الخضراء  النظارة 

تساهم بحل مشكلة 
التي  “الفايبرومايالغيا” 

يعاني منها الماليين

عالج ُمحتمل للصلع… علماء 
يابانيون يطورون شعرة في مختبر

النساء  من  اآلالف  انضمت   1990 عام  في 
الكرديات، إلى صفوف مقاتلي الكريال، ولهذا 
السبب تم التوجه صوب ضرورة تأسيس تنظيم 
مقاتل جديد خاص بالمرأة، وعلى هذا األساس، 
بالمرأة،  خاصة  مقاتلة  وحدة  أول  تأسيس  تم 
في  العام 1993،  في  الكريال  ضمن صفوف 
خطوة نحو التحول إلى جيش خاص بالمرأة، 
المرأة صعوبات  القت  األولى  المراحل  وفي 
كبيرة في تمثيل إرادتها، وثقتها بنفسها، ترجع 
أسبابها إلى التقرب التقليدي، وكذلك تأثيرات 
المجتمع اإلقطاعي، لكن االيمان والقوة الذاتية 
ما  سرعان  التي  الحرية  عن  البحث  وإرادة 
تولدت لدى المرأة الكردية، دفعتها إلى تنظيم 
المفاهيم  تلك  وتجاوز  مستقل  بشكل  صفوفها 
بتنظيم  نضالها  وتتويج  والعقبات،  التقليدية، 
نفسها في المجاالت األيديولوجية، والعسكرية، 

والسياسية، واالجتماعية.
وقد جاء تشكيل جيش خاص بالمرأة، ضرورة 
والظلم  القهر  لصنوف  واضحاً  ورداً  ملحمة 
بريتان  الشهيدة  استشهاد  وبعد  لها،  الممارس 

في 2022/10/25.
المرأة  حرية  التحاد  األول  المؤتمر  وانعقد   
1995م،  عام  في   )YAJK( الكردستانية 

الخبرات  على  بناء  التأسيس  هذا  جاء  حيث 
وقد  المرأة”؛  “جيش  تجربة  من  المستسقاة 
كانت هذه المرحلة قفزة نوعية وهامة لحركة 
المرأة الكردستانية، من خالل إظهار إرادتها 
والنضال  السياسة،  إلى  االنضمام  في  وقوتها 
أو  الرجل  خلف  السير  من  بدالً  المجتمعي 

التشبه به.
وفي هذا اإلطار، يأتي قيام اتحاد حرية المرأة 
المرأة  لتجييش  أولية،  بادرة  الكردستانية 
ومكتسباتها،  المرأة  عن  الدفاع  في  الكردية 
وبالنتيجة  الديكتاتورية،  الذهنية  ومواجهة 
تحرر المرأة من كل تبعية تحض من منزلنها.

آفا  روج  ثورة  ظل  في  المرأة  تجربة  وكانت 
نهج،  على  السير  ضرورة  على  مثال  خير 
الكردستانية،  المرأة  حرية  اتحاد  ومبادئ 
بالمرأة،  خاصة  عسكرية  وحدات  بتشكيل 
وتحمي  المجتمع،  وعن  المرأة،  عن  تدافع 
أرضها من أي عدوان، وما يدل بشكل ال يقبل 
الجدل على المشاركة الفعالة لدى المرأة، في 
والرقي  التطور  عجلة  نحو  المجتمع  توجيه 
كلها،  الحقوق  عن  الدفاع  ونحو  الحضاري، 
في  المرأة  حققها  التي  المتعددة،  اإلنجازات 
قيام الثورة، والتي شملت مناطق شمال وشرق 
ضمن  العسكري  المجال  في  كلها،  سوريا 

وحدات حماية المرأة.
سوريا،  وشرق  شمال  في  المرأة  وخاضت 
العديد  آفا  روج  ثورة  بزوغ  مع  وبالتحديد 
من الحروب، وكانت دائماً في مقدمة الفيلق، 
تُحارب، وتسن الخطط العسكرية في مشاركة 
آفا  روج  ثورة  أظهرت  حيث  الرجل،  مع 
المجتمع  في  فقط  ليس  الحقيقية،  المرأة  مكانة 
إنما  السياسي،  أو  المجال االقتصادي  وال في 
على  حكراً  كان  الذي  العسكري،  المجال  في 
منذ  والدول  المجتمعات  مختلف  في  الرجال 
األزل وإلى اآلن، فأعطت الثورة المرأة دفعاً 
الجوهرية  ومكانتها  ماهيتها،  لمعرفة  معنوياً 
التي  الثقة،  خالل  ومن  كافة،  األصعدة  على 
في  منهنَّ  الكثيرات  انخرطت  للنساء،  ُمنحت 
المرأة ال  أن  العسكري، وبرهنَّ على  المجال 
اليوم  وتُضاهيه،  بل  الرجل،  عن  منزلة  تقل 
النساء  عظمة  على  حي  مثال  آفا  روج  نساء 
القياديات، والمفكرات والمحاربات في العالم.

التجييش  أن  المرأة،  أثبت وحدات حماية  وقد 
الكردستانية،  المرأة  حرية  اتحاد  مبادئ  وفق 
على  النصر  لتحقيق  األساسي  الضامن  هو 
الذهنية الذكورية والديكتاتورية، والرأسمالية، 

التي تسعى دوماً إلى إبادة المرأة.

املرأة واملجال العسكري

صحيفتنا  التقت  الموضوع  هذا  وحول 
»روناهي« الناطقة باسم وحدات حماية المرأة 
دور  على  أثنت  والتي  محمد«،  »روكسان 
المرأة في المجال العسكري بقولها: »برهنت 
وشرق  شمال  في  والمرأة  الكردية،  المرأة 
سوريا بالعموم على قدرتها في االنخراط في 
 19 ثورة  بعد  به،  والعمل  العسكري  المجال 
تموز، والتي تُعرف بثورة المرأة تشكلت قوة 
 ،YPJ باسم  المعروفة  المرأة  بحماية  خاصة 
والتي لعبت دورها على أكمل وجه في حماية 
التي  والصراعات،  الحروب،  من  المنطقة 

كانت تحدق بها«.
وزادت روكسان بقولها: »المرأة في روج آفا 
قلّص وجودها،  نظام  كل  من  اعتبارها  ردت 
نهلته  التي  الحر  فكرها  أن  على  وبرهنت 
أمثال  الكرديات،  المناضالت  من  وورثته 
ليلى قاسم، وزيالن وبيريتان، هو الذي جعلها 
تغير  على  قادرات  نساء  اليوم،  عليه  هي  ما 
وثّقَن  ألنهنَّ  فقط؛  جذري  بشكل  المجتمع 
بفكرها  الحرة  المرأة  ثورة  إلتمام   ، بوجودهنَّ

النيّر«.

نساء بأطياف ومكونات عديدة

أطيافها  وبتعدد  »المرأة  روكسان:  وأضافت 
وجدت  المرأة،  حماية  قوات  مع  ومكوناتها 
جعلتها  التي  ومكانتها،  المسلوبة،  حقوقها 
خلف الرجل بخطوات ووجدت أهدافها، حينها 
حاربت  الكثير،  فعل  تستطيع  أنها  أدركت 

بقدراتها،  آمنت  ألنها  وغيرت؛  وناضلت 
األنظمة،  قبل  ُحوربت من  التي  القدرات  هذه 

والمجتمع والفكر الذكوري«.
نساؤنا  »كانت  قائلةً:  روكسان  وأردفت 
المقاتالت على قدر كاٍف من المسؤولية، التي 
أنها  المرأة  أثبتت  فقد   ، عاتقهنَّ على  وضعت 
يمكن  وال  األصعدة،  مختلف  على  فعّالة  قوة 
تصنيفها وتضييق دورها ضمن إطار معين، 
في  القوة  نقطة  هي  المرأة  حماية  وحدات 
الدفاع والحماية، وهذا ما لمسناه في المرحلة 
كانت  حينما  مسبقاً  شهدناها  التي  المصيرية، 
المرأة في الخطوط األمامية تُدافع، ومن خالل 
هذه التضحيات سقطت شهيدات كثر، ارتقين 
ورفض  الحرية،  سبيل  في  الشهادة  لمرتبة 

االستبداد والعبودية«.

لحظة الحقيقة والنهوض

وفي ختام حديثها، وّجهت روكسان محمد كلمة 
للنساء عامة، وخاصةً النساء اإليرانيات، إلى 
»على  بقولها:  آفا  روج  في  بالمرأة  االحتذاء 
، وتشكيل  النساء جميعا، أينما كنَّ تنظيم أنفسهنَّ
تنظيمات خاصة بهنَّ على األصعدة كافة، وأال 
 ، حقوقهنَّ وصون  لحمايتهنَّ  أحد  على  يعولنَّ 
فهنَّ قادرات على صد أشكال الهجمات، التي 
، فها هي  تهدف إلى حجب شمس الحرية عنهنَّ
وحدات حماية المرأة غدت نموذجاً للنساء في 
مختلف دول العالم من خالل اإلنجازات، التي 

حققتها المرأة بعزة وكرامة«.

ذكرت عدة مواقع فارسية، أن العّداءة اإليرانية، 
ألناز ركابي، التي تنافست من دون حجاب في 
اختفت  الجنوبية،  بكوريا  للتسلق  آسيا  بطولة 

بعد يومين من مشاركتها.

ألناز  الرياضية  أن  المصادر،  وأوضحت 
ركابي، اختفت وأصبحت من المفقودين، بعد أن 
تمت مصادرة جواز سفرها وهاتفها المحمول، 
إلى  مشيرةً  بالمصادرة،  قام  من  ذكر  دون  من 
أن كل شيء بدأ حين لم يتمكن أحد من أصدقاء 
العدّاءة، من االتصال بها منذ ليلة األحد الفائت.
كانت  الذي  الفندق،  إدارة  أفادت  جانبها،  ومن 
نزيلةً فيه مع فريقها اإليراني، أن الفريق غادر 
 ،2022/10/24 اإلثنين  يوم  صباح  الفندق 
مع الترجيح بأن العدّاءة لم تعد مع الفريق إلى 
إيران، وهي التي تعلم أن العقوبات الصارمة، 
من  لذلك  الحجاب،  لخلعها  هناك  تنتظرها 
لتتدبر  الجنوبية  كوريا  في  بقيت  أنها  المرّجح 
أمرها، أو أنها غادرت إلى بلد آخر، قد تطلب 

فيه اللجوء.

على  اإلخباري  واير”  “إيران  موقع  قال  بينما 
اإلنترنت، إن ألناز نُقلت إلى السفارة اإليرانية 
في العاصمة سيول لضمان إعادتها إلى طهران 

بأقل قدٍر من التدقيق.
وكانت ألناز قد خطفت األضواء؛ بتمردها على 
العامة،  األماكن  في  بالحجاب  الخاص  القانون 
منذ  إيران  تشهدها  التي  االحتجاجات  وسط 
نهائيات  في  حجاب  دون  من  وظهرت  أشهر، 
الكورية  بالعاصمة  اآلسيوية  التسلق  منافسات 
دولية  إعالم  الجنوبية سيول، ووصفت وسائل 
ظهورها من دون حجاب، على أنه تحدّ صريح 

لقواعد بالدها اإلسالمية.
ويأتي اختفاء العدّاءة ألناز في وقت مضطرب 
فيما يتعلق بإيران، التي شهدت احتجاجات دامية 
في أعقاب مقتل الشابة الكردية جينا أميني، التي 
حجاباتهن،  بخلع  اإليرانيات  معها  تضامنت 
وقص شعورهن، وحظيت هذه الحركة باهتمام 
العالم  أنحاء  في  المؤيدون  نزل  حيث  عالمي، 

إلى الشوارع لدعم المحتجين اإليرانيين.

كثيراً  ساعدت  التي  الوسائل  من  »الرحى« 
وما  للعائلة،  الغذاء  لتأمين  األرياف  نساء 
تزال نساء ريف دير الزور الشرقي في هذه 
ريفية،  اجتماعية  بحياة  تتميز  التي  المنطقة، 
تستخدمه واستفدن منه خالل سنوات األزمة، 

التي مرت على المنطقة.  
العوائل،  حياة  في  أساساً  الرحى  حجر  يعدّ 
رابطاً  يعد  فهو  كذلك  المطاحن،  انتشار  قبل 
القرية  أو  الحي،  أهل  بين  يجمع  اجتماعياً 
من  عاماً   63 الخليفة  تقول صبحة  الواحدة، 
بلدة أبو حردوب في ريف دير الزور الشرقي 
التراثية،  األدوات  من  الرحى  »حجر  أن: 
التي استخدمتها نساء دير الزور لطحن أنواع 

متعددة من الحبوب«.
كتراث  به  تحتفظ  الخليفة  صبحة  والزالت 
شعبي، وخوفاً كما تقول من »نائبات الزمان«. 
مشيرةً إلى أن نساء الحي كن يجتمعن كل يوم 
حاجتهن  لطحن  القرية؛  في  معين  منزل  في 
لقمة  تأمين  تعينهن على  والتي  الحبوب،  من 
التي  الوحيدة،  الوسيلة  أنها  خاصةً  العيش 
كانت متوفرة في ذلك الوقت: »تتناوب النساء 
على  منهن  اثنتين  كل  فتتقابل  الرحى  على 

حجر الرحى، والثالثة تقوم بغربلة المسحوق 
الناتج، ومن ثم طحنه من جديد حتى يصبح 

دقيقاً ناعماً صالحاً للخبز«.
وأوضحت أن: »كمية الطحين المطحون في 
الجلسة الواحدة تتراوح من خمسة عشر إلى 
يقرب  ما  تستمر  والتي  غراماً،  كيلو  ثالثين 
من ساعة ونصف تقريبا، بتكرار العملية عدة 
مرات حتى يحصلن على مادة طحين ناعمة، 

أو حسب نوعية الحبوب المستخدمة«.

جاملية وظيفة الرحى

من  تصنع  إنها  قالت:  الرحى،  حجر  وعن 
حماة  مدن  من  يأتي  والذي  األسود،  الحجر 
وحمص أو من سري كانيه، وغيرها ويصنع 
الخفيفة،  اآلالت  بعض  وباستخدام  يدوياً 
ويوضع لها قطعة من الخشب في المنتصف 
بعملية  التحكم  ليتم  الرحى(  )جب  بـ  تسمى 
الدوران، وفي القسم العلوي يوضع لها أيضاً 

قطعة خشب ليسهل تحريكها.
والسفلية  العلوية،  »الصخرتين  أن:  وبينت 

الضغط  بعملية  التحكم  ليتم  بحرفية  تُصنعان 
وطحن الحبوب بأفضل شكل، وأنعم صورة 
يمكن  جيد  أداؤها غير  أصبح  وفي حال  له، 
صيانتها باستخدام أدوات بسيطة لتعمل بشكل 

أفضل«.
أنواع  من  العديد  طحن  يتم  إنه  وقالت: 
في  رئيسية  وجبات  تعد  التي  الحبوب، 
والحمص  والقرصة،  »الخبز  مثل:  الماضي 
والعدس والبرغل وغيرها«، واصفة الرحى 
القري،  أو  الحي  بيوت  جميع  يزور  بضيف 
فهم يتقاسمون أيام إقامتها بحسب حاجتهم لها: 
»تطوف على البيوت بالترتيب ويستفيد منها 

جميع سكان القرية«.
وأشارت إلى أن النساء، كن يتبادلن أطراف 
ألوان  وبعض  والعتابة،  واألهازيج  الحديث 
الغناء الشعبي الجميل، ليكملنَّ عملهن المتعب 
في جو من الفرح والسرور، مضيفةً: »العمل 
على الرحى متعب جداً، لكن هو أفضل من 
نستمتع  كنا  لكننا  الحديثة،  المطاحن  عمل 
إلى  الحاجة  المنزل دون  في  الحبوب  بطحن 

قصد الطاحونة، حيث يفقد الخبز نكهته«.
وكالة أنباء املرأة

خشونة الركبة ترتبط بعوامل وراثية مما يزيد 
فرص حصول اإلصابة بذلك لدى األشخاص 

الذين عانى أحد أفراد عائلتهم من ذلك.
أمراض  أنواع  أشهر  من  الركبة  آالم  باتت 
باعتبارها  الكثيرون  يعانيها  التي  المفاصل 
منطقة حساسة ومعرضة لإلصابة بشكٍل كبير 

في مختلف المراحل العمرية.

نصائح للتعامل مع آالم الركبة 
وتوضيح أنواعها

 توجد أسباب عديدة آلالم الركبة، وتنقسم إلى 
وآالم  اإلصابات  عن  بعيداً  األطفال  عند  آالم 

عند الكبار تتعلق باإلصابات.
في  األطفال  عند  الركبة  أسفل  آالم  وتتزامن 
الفترة العمرية بين 8 و10 سنوات مع انتفاخ 

في منطقة األلم.
بعدم  الطبيب  يوصي  الحاالت  هذه  ومع 

الركبة  على  الجلوس  أو  الرياضة  ممارسة 
ووضع كمادات ثلج عليها. 

وتختفي هذه اآلالم مع نمو الطفل، وال توجد 
أي مضاعفات لها.

الرئيسي  فسببها  الكبار  عند  الركبة  آالم  أما 
التواء  مع  تحصل  التي  الرياضية  اإلصابات 
الركبة، حيث يؤدي ذلك إلى إصابة الغضاريف 
الهاللية أو الرباط الصليبي وتختلف أنواعها، 
والوقاية منها عبر تمارين إحماء قبل ممارسة 

الرياضة ليساعد ذلك على توازن الركبة.
وخشونة المفاصل وخشونة “صابونة” الركبة 
حتى  العمر  وسط  في  لها  التعرض  يتم  حيث 
سن متقدمة، ويمكن الوقاية من ذلك عن طريق 
ممارسة تمارين تقوية عضالت الفخذ، والبعد 

عن زيادة الوزن.
فتزيد  وراثية  بعوامل  الركبة  وترتبط خشونة 
فرص حصول اإلصابة بذلك لدى األشخاص 

الذين عانى أحد أفراد عائلتهم من ذلك.
وهي  الركبة  حول  الجراب  التهابات  وكذلك 
والعضالت  األوتاد  لدعم  متحركة  وسائد 

الحاالت  هذه  تشخيص  ويمكن  المفصل  حول 
عن طريق الفحص، حيث تظهر آالم وانتفاخ 
أثناء حركة  آالم  الركبة مع عدم وجود  حول 

المفصل.
ويوصى المريض المصاب بالتهابات الجراب 
بوضع كمادات ثلج مع بعض العقاقير وكذلك 

يمنع من المشي لمسافات طويلة.
التهاب “الصابونة” األمامي، هذه اآلالم  آالم 
سن  في  وتبدأ  الركبة  “صابونة”  حول  تكون 
الجلوس  بسبب  وتحدث  سنة،   40 إلى   20

الطويل أو صعود ونزول الدرج بشكٍل كبير.
عن  “الصابونة”  التهاب  من  الوقاية  ويمكن 
عضالت  وتقوية  الرياضة  ممارسة  طريق 

الفخذ.
كبة على أي  الرُّ ويمكن أن تؤثر اإلصابة في 
الممتلئة  األكياس  أو  األوتار  أو  األربطة  من 
بالسائل )األجِربة( التي تحيط بمفصل الركبة 
التي  واألربطة  والغضاريف  العظام  وكذلك 

تُشّكل المفصل نفسه.

طويل  التعرض  أن  إلى  حديثة  دراسة  نوهت 
األمد لتلوث الهواء يرتبط بزيادة وزن النساء، 
والخمسينيات  األربعينيات  أواخر  في  خاصةً 

من العمر.
مالحظتهن،  تمت  اللواتي  النساء  إن  حيث 
وتحديداً  الهواء،  جودة  لسوء  تعرضن  الالئي 
المستويات األعلى من الجسيمات الدقيقة، مثل 
شهدَن  واألوزون،  النيتروجين  أكسيد  ثاني 

زيادة في حجم أجسادهن.
إلى  يؤدي  الهواء  لتلوث  التعرض  أن  كما 
زيادة نسبة الدهون في الجسم وانخفاض الكتلة 
الخالية من الدهون للنساء في منتصف العمر، 
بنسبة  زادت  الجسم  »دهون  أن  إلى  الفتاً 

4.5٪، أو حوالي 1.20 كغم«.
من  مجموعات  من  البيانات  جمع  وجرى 
امرأة   1654 مجموعهن  البالغ  المشاركات 
بيضاء وسمراء وصينية ويابانية، كان متوسط 
لمدة  تعقبهن  وجرى  عاماً،   50 أعمارهن 
ثماني سنوات من عام 2000 إلى عام 2008.

المشاركات  سكن  عناوين  استخدام  وجرى 
لقياس تلوث الهواء النسبي المحيط بمنازلهن، 
بحثاً عن الروابط بين التلوث البيئي والسمنة.

الرياضية  التمارين  أن  الدراسة  نتائج  وبينت 

تلوث  لتأثيرات  رادع  بمثابة  البدني  والنشاط 
الهواء، بيد أنه قال وانغ إنه نظراً ألن الدراسة 
العمر،  منتصف  في  النساء  فقط على  ركزت 
أو  النساء  على  النتائج  تلك  تعميم  يمكن  فال 

الرجال األصغر سنًا أو األكبر سنًا.

خلُصت دراسة حديثة أن ارتداء النظارة ذات 
من  التخفيف  في  يساهم  الخضراء  العدسات 
التي  الصحية  المشكلة  “الفايبرومايالغيا”، 
يعاني منها الماليين حول العالم، بشكٍل يفوق 

بقية النظارات األخرى.
المقصود  أن  البحثي،  الفريق  وأوضح 
النظارات  ليست  هنا،  الخضراء  بالنظارات 
الشمسية ذات اللون األخضر، بل نوع خاص 
لعدة  ارتداؤها  الطبية، ويفضل  النظارات  من 
ساعات، لكي تساعد في تقليل األلم الذي تسببه 
أن  إلى  مشيرين  “الفايبرومايالغيا”،  مشكلة 
أكثر  وهو  عالجية  قوة  يمثل  األخضر  اللون 

األلوان التي ترتاح العين من مشاهدتها.
يعانون من هذه  وشملت الدراسة 34 شخصاً 
الرتداء  عشوائياً  اختيارهم  وجرى  المشكلة، 
لمدة  يومياً  ساعات   4 لمدة  مختلفة  نظارات 

أسبوعين.
النظارات  ارتدوا  الذين  أن  الباحثون  والحظ 
عرضة  مرات  بأربع  أكثر  كانوا  الخضراء 

بأي  مقارنةً  التوتر  مستويات  النخفاض 
مجموعة أخرى، التي لم يالحظوا أي انخفاض 

لديها.
وقال معظم الذين ارتدوا النظارات الخضراء 
وبوسعهم  أفضل  حالة  في  بأنهم  شعروا  إنهم 
انتهاء  بعد  النظارات  ارتداء  في  االستمرار 

الدراسة.
وعرضت الدراسة أثناء المؤتمر السنوي لطب 
التخدير 2022 في والية لويزيانا األمريكية، 
عملية  مجلة  في  بعد  تُنشر  لم  الدراسة  لكن 

محكمة.
الليفي  األلم  تعني  “الفايبرومايالغيا”  و 
العضلي الذي يسبب ألماً واسعاً في عضالت 
عن  باإلرهاق، فضالً  اإلنسان  ويُشعر  الجسم 
إحداثه اضطرابات في النوم والذاكرة والحالة 
بالقلق  بعده  البعض  ويصاب  المزاجية، 
األكثر عرضة  الفئة  هن  والنساء  واالكتئاب، 
أربعة  تؤثر على  التي  المشكلة  بهذه  لإلصابة 

ماليين شخص في أمريكا وحدها.

الوطنية  يوكوهاما  جامعة  من  فريق  توّصل 
يمثّل حالً  أن  ابتكار من شأنه  إلى  اليابان  في 

محتمالً لمشكلة تساقط الشعر.
شعر  بصيالت  بإنتاج  العلمي  الفريق  وأقدم 
من  جنينية  جلد  خاليا  باستخدام  المختبر،  في 
عن  ذلك  تحقيق  من  الفريق  وتمّكن  الفئران، 
طريق التحكم في الترتيب المكاني لنوعين من 

الخاليا، الظهارية والوسيطة.
خالل  من  الشعر  بصيالت  نمو  تنسيق  وتم 
التداخل  أو  الخاليا  هذه  بين  التفاعالت 
أن  من  الرغم  وعلى  الكهرومغناطيسي، 
الخاليا  باستخدام  اختباره  يتم  لم  اإلجراء 
إليها  توصل  التي  النتائج  أن  إال  البشرية، 
زرع  إمكانية  في  األمل  إلى  تشير  الفريق 
البصيالت في رأس شخص ما والتجدد هناك.

المستقبلية  األبحاث  تفتح  أن  العلماء،  ويأمل 
طرقاً جديدة لتطوير استراتيجيات عالج جديدة 

الضطرابات تساقط الشعر مثل الثعلبة.
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روناهي / قامشلو ـ مازالت الجماهير السورّية لكرة القدم في الداخل والخارج تنتقد تدهور حال الكرة السورّية، من الدوري الذي توقفت منافساته 
إلى استقالة المدربين وصواًل لمباراة وّدية ستكون مع الالعبين المحليين للمنتخب الجزائري.

استياٌء جماهيري من تدهور حال الكرة السورّية

جيسيكا بيغوال تتقدم مركزين 
في التصنيف العالمي

لوف: البوندسليغا بها الكثير من 
والتمثيل الجدل 

منذ عقود كما ذكرنا في تقارير سابقة تستمر 
وكرة  عام،  بشكٍل  السوريّة  الرياضة  معاناة 
الواسطات  تدّخل  بسبب  خاص  بشكٍل  القدم 
الفساد  والمحسوبيات في مفاصلها ناهيك عن 

المستشري فيها.
مؤخراً بدأ دوري كرة القدم للرجال لما يسمى 
»الممتاز« والذي سرعان ما بدأت المهزلة فيه 
من ضرب حارس مرمى الوحدة خالد إبراهيم؛ 
لمنافسه العب من أهلي حلب )االتحاد(، كامل 
كواية ألنه سجل هدف في مرماه مستغالً كرة 
وصلت إليه كانت قد أُخِرجت إلصابة العب 
عودتها  تجري  العادة  جرت  وكما  الوحدة، 
للنادي المنافس، ولكن العب نادي أهلي حلب 
لينهال  هدفاً  وسجل  طريقه  أكمل  )االتحاد( 
عليه الحارس وعدة العبين آخرين بالضرب.

سبع استقاالت... وماذا بعد؟

كما أن شبح االستقاالت واإلبعاد للمدربين عاد 
للدوري السوري ما يسمى »الممتاز«  مجدداً 
للرجال بعد أن شهد الموسم السابق 2021 ـ 
في  واستقالة  إقالة  بين  ما  حالة   35  ،2022
حادثة لم تشهدها إال المالعب السوريّة، وهذا 
الموسم الجديد أي 2022 ـ 2023، فقد شهد 
وكانت  جديدة  استقالة  الماضي  االثنين  يوم 
لمدرب المجد محمد خلف، والذي ما لبث  أن 

استلم مهامه حتى قرر االستقالة؟.
والقى صدى االستقاالت واإلقالة التي تعصف 
واسعة  وانتقادات  سخرية  السورية  باألندية 
على  السوريّة  الكرة  لشأن  المتابعين  وعقّب 
هشاشة المنظومة الرياضية بالكامل وكرة القدم 
السوري  المدرب  بينهم  ومن  خاص،  بشكٍل 
إحدى  عبر  انتقد  والذي  خانكان«  »عماد 
الفضائيات التابعة لحكومة دمشق طريقة انتقاء 
السوريّة،  المنتخبات  في  والالعبين  المدربين 
والمحسوبيات،  بالفساد  تغرق  بأنها  وأضاف 
وصوالً للتخبطات في الدوري السوري وتدني 

المستوى الفني فيه بشكٍل عام.
ست  انتهاء  ومع  التقرير  هذا  ساعة  وحتى 
يسمى  ما  السوري  الدوري  من  جوالت 
»الممتاز« فقد أصبح عدد االستقاالت واإلقالة 
للمدربين سبع حاالت؟، آخرها كانت لمدرب 

المجد محمد خلف.
المدرب محمد خلف تقدّم باستقالته من تدريب 
فريق  المجد، وذلك بسبب عدم تطبيق االتفاق 
مع رئيس النادي وتوقيع العقد رسمياً ووجود 
بحسب  النادي  ضمن  وإدارية  مالية  مشاكل 

موقع  على  الرسمية  صفحته  على  نشره  ما 
فيسبوك.

وخسر المجد تحت قيادة خلف بنتيجة كبيرة، 
في   )1-4( بنتيجة  الوثبة  أمام  سقط  حيث 
بنتيجة )2-5(  أمام جبلة  ثم  الخامسة،  الجولة 

في الجولة السادسة.
الترتيب  بجدول  الـ11  المركز  المجد  ويحتل 
برصيد نقطة واحدة من تعادل وحيد، وخسارة 
جميع مواجهاته في باقي الجوالت حتى اآلن.

الدوري  انطالقة  من  جوالت  ست  وخالل 
السوري، كما ذكرنا محمد خلف المدرب رقم 
سبعة يترك ناديه، وسبقه قبل أيام مدرب نادي 
والذي  داوي،  لوسيان  القدم،  لكرة  الجزيرة 

استقال من تدريب الجزيرة.
يطالب  أن  الجمهور  حق  »من  داوي:  وقال 
بالنتائج لذلك تركت المهمة إفساحاً للمجال أمام 
مدرب آخر قد يحقق نتائج أفضل في المراحل 

المقبلة«.
وجسدي  نفسي  بضغط  »مررت  وأضاف: 
أثناء  في  الفندق  إخالء  حادثة  بعد  مضاعف 
تواجد فريقه في دمشق األسبوع الماضي، ما 
بحسب  االستقالة«،  على  إصراراً  لدي  شّكل 

موقع )سناك سوري(.
أو  المقالين  للمدربين  تكبر  القائمة  وباتت 
من  خلف  محمد  اآلن:  حتى  وهم  المستقلين 
ورأفت  الجزيرة  من  دواي  ولوسيان  المجد 
المجد  من  شربيني  وهشام  تشرين  من  محمد 

وفواز مندو من الكرامة وفراس قاشوش من 
الطليعة وزياد شعبو من الوحدة.

تخّبط كبري

»العربي«  االتحاد  قرار  خلق  جانبه  من 
السوري لكرة القدم التابع لحكومة دمشق بوقف 
الدوري السوري لما يسمى »الممتاز« وتأجيل 
الجولة السابعة منه استياء الجماهير الكروية، 
واللذين طالبوا بوضع روزنامة منظمة للموسم 
الكروي، وأن ال تشهد توقفات كل فترة بسبب 
معسكرات المنتخبات السوريّة والتي معروفة 
بمشاركتها وتواريخها، وتساءلت الجماهير عن 

أسباب عدم قدرة االتحاد »العربي« السوري 
لكرة القدم إلصدار روزنامة ال تتعارض مع 
السوريّة  للمنتخبات  والبطوالت  المعسكرات 

المختلفة لكرة القدم؟.
وتأجلت مباريات الجولة السابعة لغاية الخامس 
والعشرين من شهر تشرين الثاني القادم بسبب 
سفر المنتخب األولمبي السوري إلى السعودية 
للمشاركة ببطولة غرب آسيا، وفي هذا الجولة 
كان من المفترض أن يلتقي الوثبة مع تشرين 
وحطين مع المجد والوحدة مع الجيش وجبلة 
مع الفتوة والطليعة مع الكرامة والجزيرة مع 

أهلي حلب.
بعد  الممتاز  الدوري  فرق  جبلة  تصدّر  بينما 
الدوري  من  السادسة  الجولة  مباريات  نهاية 
ما يسمى »الممتاز« إثر فوزه على المجد في 

تأجيل  مستغالً  لهدفين  أهداف  بخمسة  دمشق 
مباراة الوثبة المتصدّر والجزيرة.

على  حلب  أهلي  فاز  المباريات  باقي  وفي 
الطليعة بثالثة أهدافاً لهدفين وخسر الفتوة أمام 
لتشرين  الروح  لهدفين وعادت  الجيش بهدف 
تعادل  فيما  بهدف  الوحدة  ضيفه  على  بفوزه 

الكرامة وضيفه حطين بهدف.
لما يسمى »الممتاز«  الدوري  ترتيب  أن  كما 
الجولة  نهاية  مع  التالي  الشكل  على  بات 

السادسة منه:
1- جبلة 14 نقطة.

2- الوثبة 13 نقطة وله مباراة مؤجلة.
3- أهلي حلب 12نقطة.

4- الجيش 11 نقطة وله مباراة مؤجلة.
5- الفتوة 8 نقاطة وله مباراة مؤجلة.
6- الوحدة 7 نقاط وله مباراة مؤجلة.

7- حطين 7 نقاط.
8- تشرين 6 نقاط وله مباراة مؤجلة.

9- الطليعة 5 نقاط.
10- الكرامة 5 نقاط.

11- المجد نقطة واحدة.
نقاط وله ثالث مباريات  الجزيرة بدون   -12

مؤجلة.
كما أعلن االتحاد السوري لكرة القدم، عصر 
تدريبي  معسكر  عن  الماضي،  االثنين  يوم 
في دمشق سيشارك فيه 27 العباً من األندية 

المحلية.
السفر  موعد  حتى  التدريبي  المعسكر  ويمتد 
إلى اإلمارات، والتي سيخوض فيها مباراتين 
وديتين في مواجهة منتخب الجزائر للمحليين 
في 13 تشرين الثاني ومنتخب بيالروسيا في 

17 من نفس الشهر.
وسينضم إلى بعثة المنتخب السوري الالعبين 
المحترفين خارجياً والعبي المنتخب األولمبي 
حسب رؤية كادر المنتخب الفني، بعد وصولهم 

إلى اإلمارات.
حسام  المدرب  اختارها  التي  القائمة  وضمت 

السيد للمعسكر التدريبي كالً من:
1- أحمد مدنية.

2- شاهر الشاكر.
3- عبد اللطيف نعسان.

4- يوسف محمد.
5- عبد الرزاق محمد.

6- عبد هللا جنيات.

7- معتصم شوفان.
8- يوسف الحموي.

9- كرم عمران.
10- زكريا حنان.

11- حمزة الكردي.
12- أحمد الشمالي.

13- ضياء الحق محمد.
14- صبحي شوفان.

15- أحمد األشقر.
16- محمد كروما.

17- عبد القادر عدي.
18- خليل إبراهيم.

19- مصطفى جنيد.
20- كامل كواية.

21- مصطفى الشيخ يوسف.
22- أحمد الخصي.

23- عبد اإلله حفيان.
24- أيمن عكيل.

25- عالء الدين دالي.
26- محمد البحر.
27- علي بشماني

السوري في بطولة األردن  المنتخب  وشارك 
حسام  المدرب  بقيادة  األولى  للمرة  الودية 
في  واألخير  الرابع  المركز  واحتل  السيد، 
األردن  أمام  لمباراتين  خسارته  بعد  البطولة 

والعراق.
وسخرت الكثير من الجماهير الكروية من لعب 
المباراة الودية مع المنتخب المحلي للجزائر، 
والذين دعوا للعب مع المنتخب األول للجزائر 
هكذا  وأن  والمحلي،  الرديف  المنتخب  وليس 
مباريات لن ترفع من مستوى العبين المنتخب 
السوري، وحتى هذا المنتخب المحلي توقعت 
الجماهير بأن المنتخب السوري سوف يخسر 
أمامه، بسبب الفساد والمحسوبيات التي تطغى 

على تشكيلة المنتخبات السورية بشكٍل عام.
منتخب  مع  السوري  المنتخب  وسيلعب 
تشرين   13 يوم  المحليين  لالعبين  الجزائر 
 17 يوم  بيالروسيا  مالقاة  قبل  القادم،  الثاني 

من نفس الشهر.
ترتيب  يتأثر  لن  الدولي،  التصنيف  وعلى 
المنتخب السوري قطعاً بسبب مباراة الجزائر؛ 
ألنه سيلعب مع منتخب رديف وليس المنتخب 
للمنتخبين  تدريبية  مباراة  وستكون  األساسي، 

ال أكثر.

بين  بيغوال اسمها  وضعت األمريكية جيسيكا 
المراكز الـ3 األوائل في قائمة الـ10 بالتصنيف 
بفضل  المحترفات،  التنس  لالعبات  العالمي 
األلف  ذات  األساتذة  ببطولة  مؤخراً  تتويجها 

نقطة في جواداالخارا بالمكسيك.
وبعد فوزها على اليونانية ماريا ساكاري في 
عاماً   28 الـ  صاحبة  تقدمت  البطولة،  نهائي 
مركزين، لتصبح المصنفة الثالثة عالمياً خلف 
البولندية إيغا شفيونتك والتونسية أنس جابر، 
على  والوصافة  الصدارة  على  حافظتا  اللتين 

الترتيب.
من جانبها، تقدمت األمريكية كوكو جوف 3 
أمام  عالمياً  الرابعة  المصنفة  لتصبح  مراكز 
الخامس  المركز  إلى  صعدت  التي  ساكاري 

رغم هزيمتها في نهائي جواداالخارا.
وفي المرتبة السادسة، حلت الفرنسية كارولين 
قفزت 4 مراكز، مما وضعها  بعدما  غارسيا 
أمام البيالروسية أرينا سابالينكا، التي تراجعت 

3 خطوات للوراء لتصبح في المرتبة الـ7 .

كاساتكينا  داريا  الروسية  تقدمت  بدورها، 
 3 بواقع  كوديرميتوفا  فيرونيكا  ومواطنتها 
مراكز لكل منهما، وحال في المرتبة الـ 8  والـ 
9 على الترتيب، أمام الرومانية سيمونا هاليب 
المصنفة  وأصبحت  درجة  تراجعت  التي 

الـ10.
اإلسبانية  األوائل، خسرت  الـ10  عن  وبعيداً 
جاربيني موجوروزا 44 مركزاً، لتتراجع من 

المركز الـ13 إلى الـ57.

السابق  الفني  المدير  لوف،  يواخيم  انتقد 
القدم العبي ومدربي  لكرة  األلماني  للمنتخب 
كثرة  بداعي  )بوندسليغا(،  األلماني  الدوري 
للحصول  الالعبين  وتمثيل  الحكام  مع  الجدل 

على ضربات ثابتة خالل المباريات.
وقال لوف في مقابلة لمجلة »كيكر« الرياضية 
الجماهير ال  إن  الماضي  االثنين  يوم  نشرتها 
ووصف  المشاهد،  تلك  رؤية  في  ترغب 
الدوري اإلنكليزي الممتاز بأنه نموذج يُحتذى 

به في هذا الجانب.
الدوريات  بين  المقارنة  »في  وأضاف: 
إنكلترا،  في  نزيهة  قدم  كرة  أرى  األوروبية، 
أرى  دائماً  جيدة.  لكنها  وصعبة  سريعة  فهي 
على  واقفين  البقاء  على  الالعبين  حرص 

أقدامهم.«
يسقطون  الالعبين  أرى  ألمانيا،  »في  وتابع: 
قرارات  يتقبّلون  وال  جسدي  تدّخل  أي  مع 
الحكام، كما أن المدربين يتجادلون باستمرار 
أريد  وإنما  ذلك،  أريد  ال  الرابع.  الحكم  مع 

احترام سيادة الحكم«.
وأكد لوف أنه يجب على المدربين »االهتمام 
بالمباراة، ألن التعليق المستمر على القرارات 
رغم كل المشاعر، هو بالتأكيد طريقة خاطئة 

وال يمثل الهدف من اللعبة.«
مشاهدة  في  ترغب  »الجماهير  وأضاف: 
السقوط  هذا  وليس  الملعب،  على  العدالة 

المستمر على أرضية الملعب«.

منذ  األلماني  المنتخب  تدريب  لوف  وتولى 
للتتويج  وقاده  الماضي،  العام  وحتى   2006

بلقب كأس العالم 2014 .
ولم يتوَل لوف أي منصب تدريبي منذ رحيله 
عن المنتخب في العام الماضي، لكنه قال في 
مقابلته مع مجلة كيكر إنه مستعد اآلن »لتولي 

منصب في كرة القدم مجدداً«.

مع نزوح العائالت من منازلها، ولجوئها للمخيمات، ال يحصل األطفال على الخدمات الصحية، أو التغذية أو المياه النظيفة، أو النظافة والصرف 
الصحي الكافيين؛ ما ُيعرضهم لخطر سوء التغذية بشكل أكبر، كما تنتشر األمراض بسرعة في األماكن المزدحمة والمخصصة لألشخاص النازحين.

آالف األطفال في إدلب يعانون التقزُّم وسوء التغذية؛ 
الفقر بسبب 

عدم توافق وقت الكهرباء والمياه يؤرق
 سكانًا في منبج

هيام الدامور، مواطنة ثالثون عاماً، أم لطفلة 
حليب  تأمين  هيام  تستطع  لم  حيث  رضيعة، 
من  البالغة  يارا،  لطفلتها  الصناعي  األطفال 
التي  أسعاره،  الرتفاع  أشهر،  ثالثة  العمر 
فاقت قدرتها المادية؛ ما أدى إلى إصابة الطفلة 
الصغير،  جسدها  في  عام  وضعف  بنحول 

انتهى بإصابتها بسوء تغذية حاد.
قالت هيام: إن الرضاعة الطبيعية، لم تعد تسد 
حاجة طفلتها، ولم تتمكن من إرضاعها الحليب 
الصناعي؛ بسبب غالء أسعاره وسوء أوضاع 
العائلة المعيشية، فزوجها عامل مياومة، وقلما 

يجد عماًل ثابتًا، أو يحصل على أجر جيد.
بعد  األرز،  طفلتها  إلطعام  هيام  اضطرت 
الشاي،  مع  الخبز  جانب  إلى  وسلقه،  طحنه 
أدى  الذي  األمر  السكر،  مع  النشاء  وأحيانًا 
ما  التغذية،  سوء  بمرض  الحقًا  إصابتها  إلى 
اضطرها إلدخالها المستشفى عدة مرات، دون 
أن تشفى بشكل تام حتى اآلن، نتيجة استمرار 
األسباب، التي أدت إلى المرض، حسب قولها.
وأسفرت سنوات من النزاع المسلح، والتدهور 
االقتصادي والمعيشي المترافق مع االنخفاض 
الحاد بتمويل االستجابة اإلنسانية في سوريا، 
خصوًصا في الشمال الغربي منها، عن لجوء 
بعض العائالت إلى خفض استهالكها، وتغيير 
على  تعتمد  باتت  إذ  غذائها،  وكميات  نمط 
الغذائية،  السالل  التي توزع ضمن  األطعمة، 
وسط عدم قدرتها على شراء اللحوم المختلفة، 
غذائية  قيمة  على  الحصول  من  يحرمها  ما 

متوازنة من خالل غذائها.
االستهالك،  وكمية  الغذاء،  نمط  تغيير  وأثّر 
ما  مباشر؛  بشكل  األشخاص  صحة  على 
سوء  أبرزها  عدة،  أمراض  انتشار  إلى  أدى 
في  خاصة  األطفال،  بين  والتقزم  التغذية 
الفقر،  ظل  في  بإدلب  النازحين  مخيمات 
ونقص  والغالء  المعيشة،  مستوى  وتراجع 
وانعدام  الضرورية،  األساسية  الغذائية  المواد 

مع  تزامن  ذلك  كل  المياه،  وأزمة  األمن 
غياب الرعاية الصحية، األمر الذي هدد نمو 

األطفال، وصحة أجسادهم.
في  العائالت  من  و٪80   75 بين  ما  وتعاني 
سوريا باستمرار من فجوة في الدخل واإلنفاق 
أرقام  بحسب  األساسية،  االحتياجات  لتلبية 

األمم المتحدة.
وأمام هذا الواقع، تواجه هيام الدامور معضلة 
توفير الحليب الصناعي لطفلتها يارا، إذ يبلغ 
متوسط سعره، نحو أربعة دوالرات أمريكية 
ليرة تركية(، حسب األسعار،  )ما يعادل 75 
حكومة  في  الصحة  وزارة  تحددها  التي 
ريف  من  وأجزاء  بإدلب  العاملة  »اإلنقاذ« 

حلب.
بينما يبلغ الحد األدنى ألجور أعمال المياومة 
تركية  ليرة   45 نحو  السوري  الشمال  في 
وسطيًا، حسب دراسة تقريبية، أجراها فريق 

“منسقو استجابة سوريا” في أيار الماضي.

أكرث من نصف مليون طفل 
يعانون التقزم

بدأ الطفل )عالء البرو( سبع سنوات، قصير 
القامة، وأصغر سنًا من عمره الحقيقي، نظًرا 
إلى توقف جسده عن النمو منذ سنوات؛ بسبب 
إصابته بمرض التقزم، حسب ما قالته والدته 

األربعينية »سارة البرهوم«.
في  يعاني  عالء  طفلها  أن  سارة،  وأضافت 
حرارة  درجة  في  ارتفاع  من  األحيان  معظم 
وبعض  حقن  إلى  باستمرار  ويحتاج  جسمه، 
األدوية المكلفة، علًما أن سعر الحقنة الواحدة 
يصل إلى نحو 250 دوالًرا، وهو مبلغ تعجز 
حسب  باستمرار،  تأمينه  عن  النازحة  أسرته 

قولها.
وعن سبب مرض ابنها، قالت األم: إنه يعود 
أثناء  صحتها  وتردي  التغذية،  إهمال  إلى 

الحمل، وعدم تلقي العناية الكافية، والمغذيات 
الحرب  ظروف  جانب  إلى  الضرورية، 
تمكنها  وعدم  عاشتها،  التي  والفقر،  والنزوح 
من تأمين الغذاء المناسب لطفلها وهو رضيع.
وحسب تقرير لمنظمة “يونيسف“، صدر في 
الحرب  على  عقد  مرور  فإن   ،2021 آذار 
“أثًرا  خلّف  سوريا،  في  اإلنسانية  والظروف 
مريعًا” على األطفال والعائالت السورية، إذ 
يعاني أكثر من نصف مليون طفل سوري دون 
التغذية  سوء  نتيجة  التقزم؛  من  الخامسة  سن 
المزمن، في حين يحتاج 90٪ من األطفال إلى 
المساعدة اإلنسانية الفورية الغذائية والصحية.

سبعة آالف طفل مصابون بسوء 
التغذية

مديرية  في  األولية  الصحية  الرعاية  مسؤول 
إن  قال:  الرحمون(  )دريد  بإدلب  الصحة 
الوارد  نقص  عن  ناتج  التغذية  سوء  مرض 
الغذائي الكافي لألطفال، الذي يعود إلى أسباب 
أو  االمتصاص،  تمنع  معيّنة  بأمراض  متعلقة 
والعجز عن شرائها  الموارد،  تلك  ثمن  غالء 
لضعف اإلمكانات المادية؛ ما يؤدي إلى سوء 
التغذية، وهو على درجات متفاوتة منها الحادة 

والمتوسطة والخفيفة.
في  الصحة  مديرية  أن  الرحمون،  وأوضح 
انتشار مرض سوء  احتواء  على  تعمل  إدلب 
التغذية بين األطفال في المنطقة، موضًحا أن 
أعداد اإلصابات المسجلة به وصلت إلى نحو 
سبعة آالف طفل، تتراوح درجة اإلصابة بين 

الخفيفة والمتوسطة والشديدة.
وحسب الرحمون، تجري متابعة تلك الحاالت، 
بالشراكة  مختصة  فرق  خالل  من  وعالجها 
مع منظمات محلية في المنطقة، أهمها )سيما 
عبر  منطقة،   40 استهدفتا  اللتان  وميرسي( 

األدوية،  وتقديم  والمتابعة  المسح  عمليات 
والمتممات الغذائية حتى الشفاء والتعافي.

التقزم »ضمن الحد الطبيعي«

الرحمون،  فأوضح  التقزم،  مرض  عن  أما 
أنه عبارة عن مرض ناتج عن نقص هرمون 
النمو )GH( الذي تفرزه الغدة النخامية، وهو 
هرمونيًا  العالج  ويكون  وراثي،  خلقي  داء 
النمو  فترة  خالل  دوري  بشكل  يُعطى  دوائيًا 

السريعة، التي هي قبل الـثمانية عشرعاًما.
ورغم أن معظم الحاالت المتعلقة بالتقزم تعود 
أسبابها إلى بعض االضطرابات الوراثية، فإن 
قصوًرا في بعض الهرمونات، وسوء التغذية 
المرض  حدوث  أسباب  من  يكون  أن  يمكن 

أيًضا.
وبيّن الرحمون، أن نسبة المصابين بالتقزم ال 
تزال ضمن حد االنتشار الطبيعي، وأقر، أنه 
بمديرية  خاصة  مستقلة  مشاريع  هنالك  ليس 

الصحة في إدلب لعالج هذه الحاالت بالذات، 
بينما يكون العالج من خالل جمعيات بسيطة 
تأمين  فتحاول  البيانات،  تجميع  على  تعمل 

اإلبر عن طريق التبرعات وهي غير كافية.
وفي تموز 2020، ذكر مكتب األمم المتحدة 
كل  أن  )أوتشا(،  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق 
ثالثة من عشرة أطفال في شمال غربي سوريا 
نتيجة  التقزم  من  يعانون  الخامسة،  تحت سن 

سوء التغذية الحاد.
وبلغت نسبة التقزم حينها بين األطفال، الذين 
شهًرا  و59  ستة  بين  ما  أعمارهم  تتراوح 

.٪30
وترتفع نسبة انتشار سوء التغذية بين النازحين 
عن المجتمعات المضيفة، إذ كانت النسبة ٪5 
بين األطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين ستة 
بين   ٪3 مقابل  النازحين،  من  شهًرا  و59 
األطفال الموجودين في المجتمعات المضيفة.

تقنين  توافق  عدم  من  منبج  في  سكان  يشتكي 
مياه الشركة مع الكهرباء الذي يبدأ من الساعة 
الرابعة عصراً وحتى الساعة السادسة صباحاً.
في  األساسي  المحور  كان  منبج  سكان  معاناة 

تقرير نشرته وكالة نورث بريس.
المياه،  بتعبئة خزان  إبراهيم،  لم يحالف الحظ 
على الرغم من انتظاره لساعات طوال، حيث 

انقطعت المياه قبل وصل التيار الكهربائي.
يقول الرجل إنه ينتظر أن يملئ خزانه الفارغ 
منذ أيام، لكن هذا ما لم يكن، إذ ال وقت محدد 
ال  وغالباً  منبج  في  والكهرباء  المياه  لتقنين 

يتوافق وصلهما.

إبراهيم المصطفى )35عاماً( من سكان منبج، 
وزوجته  يسهر  بأنه  يقول  سوريا،  شمالي 
ولساعات متأخرة في الليل على أمل أن يقوم 
بتعبئة خزانه، وغالباً ما يذهب سهرهما سدى.

يشير “المصطفى”، إلى أنه في بعض األحيان 
الكهرباء،  انقطاع  بعد  الشركة  مياه  يبدأ ضخ 
وهذه  عصراً،  الرابعة  الساعة  يبدأ  والذي 

مشكلة جعلتهم دون مياه أليام.

أحياء  بعض  التقنين  توافق  الصدفة  وتحكم 

بـ”غير  التقنين  هذا  السكان  ويصف  منبج، 
المدروس”، إذا تُحرم عائالت من المياه، التي 
في الغالب ال تصل للمنازل الطابقية، وبالتالي 

تحتاج لمحركات لرفعها.

أليام،  “المصطفى”  تحالف  لم  الصدفة  وهذه 
واضطر  لمنزله،  المياه  تعبئة  عن  حين عجز 
والذي  الجوالة  الصهاريج  من  مياه  لشراء 
صعوبة  ظل  في  باهظة  تكاليف  السكان  يكبد 

الظروف المعيشية لهم.
ويلجأ من لم يحالفهم الحظ، الستخدام مولدات 
الكهرباء  لتأمين  يستخدمونها  كهربائية، 
لمنازلهم ورفع المياه، لكن هذه المولدات تبقى 

حكراً على “المقتدرين” مادياً.

لشراء  )40عاماً(  الحسن  هللا  عبد  لجأ  لذلك 
صهريج مياه بـ 7 آالف ليرة للبرميل الواحد، 
ويحتاج أسبوعياً للتعبئة، مع تقنين في استخدام 

المياه.
ويشّكل شراء المياه معاناة بالنسبة لـ”الحسن”، 
إذ  له،  المعيشية  الظروف  صعوبة  ظل  في 
توفر  حال  في  ليرة  ألف  بـ15  “دهاناً”  يعمل 

العمل، ويسكن باإليجار.

وال قدرة للرجل على االستمرار بشراء المياه 
في ظل تدهور قيمة الليرة السورية، وارتفاع 
شراء  يستطيع  ال  أنه  كما  المعيشة،  تكاليف 
صيانة  من  تكاليفها  وتحّمل  كهرباء  مولدة 

وبنزين وغيرها.

المياه،  قلة  في  السبب  المياه  مؤسسة  وتعزو 
منبج  يغذي  خزان  وجود  إلى  توافقها  وعدم 
بالمياه، تصل سعته إلى 10 آالف متر مربع، 
ومتى ما يتم ملؤه يقومون بوصل المياه لألحياء 

بالتناوب.

وتقول عبير البرهو الرئيسة المشتركة لمؤسسة 
عليه  بالسير  نقوم  برنامج  “لدينا  منبج،  مياه 
بحسب  الشرب،  بمياه  والريف  المدينة  لتغذية 
المناطق بالترتيب وليس هناك ساعات محددة 

لذلك”.
أكبر  وهي  الحزاونة،  منطقة  “مثالً  وتتابع، 
مناطق منبج، تصلها المياه في بداية الجدول، 
نفاذ  لحين  المدينة  باتجاه  المياه  فتح  يتم  بعدها 

الكمية في الخزان لنعيد تعبئته مرة أخرى”.
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الكريال تنتقم: مقتل 14 من جنود االحتالل التركي 
وإصابة مروحيتين سكورسكي

مرتزقة »داعش« تعود للظهور في درعا السورية

مشاريع جديدة تعمل على تنفيذها لجنة 
التربية والتعليم في الطبقة

زيلينسكي: روسيا دمرت أكثر من ُثلث 
قطاع الطاقة األوكراني

الشعبي  الدفاع  قوات  قالت  األخبارـ  مركز 
المتنقلة عملية  فرقنا  لها »نفذت  بياٍن  في 
بمناسبة الذكرى السنوية الستشهاد الرفيقة 
عن  أسفر  مما  كاراتاش(،  )كلناز  بريتان 
مقتل 14 من جنود جيش االحتالل التركي، 
وإصابة مروحيتين من طراز سكورسكي«.
الدفاع  لقوات  اإلعالمي  المركز  وشارك 
الشعبي المعلومات التالية حول المعارك في 

مناطق الدفاع المشروع:
المتنقلة عدة عمليات بمناسبة  »نفذت فرقنا 
التي  التاريخية  للعملية  السنوية  الذكرى 
نفذتها، رمز جيشنا النسائي، رفيقتنا القيادية 
كاراتاش«،  »كلناز  بريتان  والخالدة، 
من   14 قتل  تم  قواتنا،  لعمليات  ونتيجة 
جنود االحتالل التركي وجرح آخرين، وفي 
الوقت نفسه، أُصيبت طائرتا هليكوبتر من 

طراز سكورسكي وموقع عسكري.
بينما قصف جيش االحتالل التركي ساحات 

المحظورة  بالقنابل  مرات   7 المقاومة 
واألسلحة الكيمياوية، 86 مّرة بالمروحيات 
باالوبيس،  المرات  وعشرات  الهجومية 

الهاون واألسلحة الثقيلة«.
 وأفادت القوات »الدولة التركية والعديد من 

مسؤوليها يقومون بالكذب دونما خجل أمام 
لألسلحة  استخدامهم  وينكرون  العام  الرأي 
الكيمياوية، فيما ما زالت إلى اآلن تستخدم 
في  الكيمياوية  واألسلحة  المحظورة  القنابل 

هجماتها على مناطق الدفاع المشروع«.

مركز األخبارـ قالت قوات الدفاع الشعبي في 
بياٍن لها »نفذت فرقنا المتنقلة عملية بمناسبة 
بريتان  الرفيقة  الستشهاد  السنوية  الذكرى 
 14 مقتل  عن  أسفر  مما  كاراتاش(،  )كلناز 
وإصابة  التركي،  االحتالل  جيش  جنود  من 

مروحيتين من طراز سكورسكي«.
الدفاع  لقوات  اإلعالمي  المركز  وشارك 
في  المعارك  حول  التالية  المعلومات  الشعبي 

مناطق الدفاع المشروع:
بمناسبة  عمليات  عدة  المتنقلة  فرقنا  »نفذت 
الذكرى السنوية للعملية التاريخية التي نفذتها، 
رمز جيشنا النسائي، رفيقتنا القيادية والخالدة، 
لعمليات  ونتيجة  كاراتاش«،  »كلناز  بريتان 
قواتنا، تم قتل 14 من جنود االحتالل التركي 
أُصيبت  نفسه،  الوقت  وفي  آخرين،  وجرح 
طائرتا هليكوبتر من طراز سكورسكي وموقع 

عسكري.
ساحات  التركي  االحتالل  جيش  قصف  بينما 
المقاومة 7 مرات بالقنابل المحظورة واألسلحة 
الهجومية  بالمروحيات  مّرة   86 الكيمياوية، 
وعشرات المرات باالوبيس، الهاون واألسلحة 

الثقيلة«.
من  والعديد  التركية  »الدولة  القوات  وأفادت   
أمام  خجل  دونما  بالكذب  يقومون  مسؤوليها 
لألسلحة  استخدامهم  وينكرون  العام  الرأي 
تستخدم  اآلن  إلى  زالت  ما  فيما  الكيمياوية، 
في  الكيمياوية  واألسلحة  المحظورة  القنابل 

هجماتها على مناطق الدفاع المشروع«.

األوكراني  الرئيس  قال  األخبارـ  مركز 
إن  )الثالثاء(،  اليوم  زيلينسكي،  فولوديمير 
المسيرة  والطائرات  الروسية  الصواريخ 
قطاع  ثُلُث  من  أكثر  دمرت  الصنع  إيرانية 

الطاقة في أوكرانيا.

في مؤتمر  وأضاف خالل مشاركته إلكترونياً 
أن  برلين،  في  يعقد  بالده  إعمار  إعادة  حول 
أوكرانيا لم تحصل بعد على »سنت واحد« من 
خطة للتعافي السريع بتكلفة إجمالية 17 مليار 
المشاركين  األوكراني،  الرئيس  ودعا  دوالر. 
عجز  بتغطية  االلتزام  إلى  المؤتمر،  في 
الميزانية المتوقع لبالده العام المقبل بقيمة 38 
مليار دوالر، موضحاً أن تلك األموال مطلوبة 
وتسديد  واألطباء  المعلمين  رواتب  لدفع 

المعاشات التقاعدية.
يحضره  الذي  للمؤتمر  زيلينسكي  وقال 
ورئيسة  شولتس  أوالف  األلماني  المستشار 
دير الين  فون  أورسوال  األوروبية  المفوضية 
والمسؤولين،  السياسيين  كبار  من  آخر  وعدد 
علينا  تزداد  تدمر كل شيء حتى  إن »روسيا 

صعوبة تجاوز الشتاء«.
ودعا الرئيس األوكراني إلى االستثمار الدولي 

التي تضررت  إعادة إعمار بالده  السريع في 
بشدة. وقال: »ال يمكن التفكير في أوروبا من 
دون أوكرانيا«، مؤكداً أن بالده تدافع عن أمن 

أوروبا من خالل صد الضربة الروسية.
في  االستثمار  أن  زيلينسكي  وأوضح 
والبنية  النقل  وطرق  والمدارس  المستشفيات 
للغاية،  ملح  أمر  األخرى  الحيوية  التحتية 
أنه ال يمكن تأجيل هذا الجزء من  إلى  مشيراً 
إعادة اإلعمار إلى ما بعد الحرب، ومن أجل 
وطالب  اآلن.  المال  إلى  أوكرانيا  تحتاج  ذلك 
الذي  اإلعمار  تفعيل صندوق  ببدء  زيلينسكي 
الشهر  بحلول  السبع  مجموعة  إنشاؤه  تدرس 

المقبل.
مزيد  بتقديم  بالفعل  السبع  مجموعة  وتعهدت 
من المساعدات المالية ألوكرانيا عام 2023. 
وبحسب البيانات، فقد تدفق 20.7 مليار دوالر 
جانب  إلى  العام،  هذا  أوكرانيا  ميزانية  لدعم 
التعهد  تم  وقد  واإلنساني،  العسكري  الدعم 
وتعد  دوالر.  مليار  بقيمة 33.3  بدعم  إجماالً 
الواليات المتحدة األميركية أكبر مانح إلى حد 
كبير. وبحسب بيانات وزارة المالية األلمانية، 
ألمانيا أكبر مانح ألوكرانيا داخل االتحاد  فإن 

األوروبي بحصة تبلغ 1.4 مليار يورو.

خاليا  جديد  من  ظهرت  األخبارـ  مركز 
مرتزقة داعش في درعا الخاضعة لسيطرة 
وأعلنت  سوريا،  جنوبي  دمشق  حكومة 
الخامس  للفيلق  التابع  الثامن  اللواء  قيادة 
العملية  استمرار  روسيا،  من  الُمقّرب 
درعا  شمالي  جاسم  مدينة  في  العسكرية 

وذلك لمالحقة المرتزقة.
عسكرياً  رتالً  إن  قالت:  خاصة  مصادر 
بصرى  مدينة  من  األربعاء  صباح  انطلق 
الشام شرقي درعا باتجاه مدينة جاسم مؤلفاً 
تحمل  الرباعي  الدفع  سيارات  من  عدد  من 
مضادات أرضية باإلضافة إلى العشرات من 
عناصر اللواء وذلك للمشاركة في العمليات 
والمجموعات  المدينة  أبناء  بها  يقوم  التي 

المحلية ضد خاليا التنظيم.
التعزيزات  هذه  جاءت  المصادر،  وبحسب 
بطلب من المجموعات المحلية المسلحة في 
مدينة جاسم بعد اعترافات أحد المعتقلين لدى 
الصلخدي«  المجموعة ويدعى »رامي  تلك 
والذي أدلى باعترافات تفيد بوجود العشرات 
من  المدينة  أحياء  في  المنطقة  أبناء  من 

عناصر مرتزقة »داعش«.
من  العشرات  قُتل  الماضية  األيام  وخالل 
آخر  عدداً  واعتُقل  داعش  مرتزقة  عناصر 
»ثائر  و  العراقي«  الرحمن  »عبد  أبرزهم 

مجاهد  و«أبو  األدلبي«  خالد  وأبو  الندى« 
فيصل  »أيهم  باألمير  يسمى  وما  برقة« 

الحلقي« باإلضافة إلى آخرين.
وتعيش مدينة جاسم في ريف درعا الغربي 
هدوءاً حذراً بعد اشتباكات دارت بين الجيش 
المحلي وعناصر من مرتزقة »داعش«، في 
إلى دور حكومة دمشق  األنظار  تتجه  حين 

في دخول عناصر المرتزقة إلى المدينة.
لم  دمشق  حكومة  جيش  أن   التجمع  وأكد 
على  المرتزقة  ضد  العملية،  في  تشارك 

التابعة  اإلعالم  وسائل  ادعاءات  من  الرغم 
لحكومة دمشق المشاركة.

إلى  وصلت  التي  المؤازرات  واقتصرت 
تنضوي  كانت  مجموعات  على  جاسم 
درعا  ريف  من  المركزية  اللجان  ضمن 
الغربي واللواء الثامن الذي أُلحق بـ »األمن 
العسكري« بعد تسويات أيلول 2021 والذي 
على  بناًء  ثقيلة  أسلحة  بينها  بتعزيزات  دفع 
مع   تنسيق  دون  من  جاسم،  أهالي  طلب 
التجّمع عن  نقله  ما  بحسب  دمشق،  حكومة 

مصدر قيادي من اللواء الثامن.

مركز األخبارـ أصدرت اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الثالثاء، بيانًا كتابيًا، 
قامشلو  مدينة  على  مسّيرة  بطائرة  التركي  االحتالل  دولة  فيه هجوم  شجبت 
أمس االثنين، محذرًة من عواقب وخيمة وإطالق يد دولة االحتالل التركي في 

خلق الفوضى بالمنطقة.  

اإلدارة الذاتية: القصف التركي المتكرر رسائل
 واضحة في انتهاج اإلبادة

وأفادت اإلدارة الذاتية في مستهل بيانها: »في 
شعبنا  ضدّ  اإلبادة  سياسات  استمرار  إطار 
السوري في مناطق اإلدارة الذاتية وفي سياق 
الفوضى؛  لخلق  ودعماً  االستقرار  من  النيل 
تسعى دولة االحتالل التركي بكل ما تملك من 
إمكانات الستهداف المدنيين ومنازلهم دون أي 

رادع قانوني أو دولي«.
وعدّت هذه االستهدافات »تحّوالً خطيراً يُنذر 
الدولة  يد  إطالق  شأنها  من  وخيمة  بعواقب 

التركية في خلق المزيد من الفوضى«.
االحتالل  لدولة  الجوي  الهجوم  إلى  مشيرةً 
قامشلو،  مدينة  على  االثنين  أمس  التركي 
بقولها: »إنَّ الُمسيَّرة التي استهدفت يوم أمس 

لسلسلة  استمرار  هي  والتي  قامشلو  مدينة 
المقاييس  وبكل  تدل  بالمسيّرات،  الهجمات 
على إعالن االحتالل التركي الواضح للحرب، 
واإلرهابية  المرتزقة  القوى  هم  منه  المستفيد 
في  واضحة  ورسائل  داعش  مقدمتهم  وفي 

انتهاج اإلبادة«.
التركي  االحتالل  دولة  »استهداف  إّن  مؤكدةً 
وكذلك  اإلرهاب،  يُحاربون  الذين  قسد  لقادة 
ومنازلهم  المدنيين  المواطنين  استهداف 
اإلدارة  في  العاملين  وأيضاً  وممتلكاتهم، 
الذاتية والمؤسسات المدنية يُعد انتهاك واضح 
والمواثيق  والعهود  األخالقية  المعايير  لكل 

الدولية«.

التركي،  الهجوم  الذاتية  اإلدارة  وشجبت 
بقولها: »نحن في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
على  الهجوم  نشجب  الذي  الوقت  في  سوريا 
تشرين   24 االثنين  أمس  يوم  قامشلو  مدينة 
المؤسسات  الجاري، واستهداف إحدى  األول 
أدَّى  والذي  الذاتية،  لإلدارة  التابعة  المدنية 
إلى استشهاد مواطنين مدنيين، فإننا نؤكد بأّن 
في  الفاعلة  األطراف  من  طرف  أّي  صمت 
والمؤسسات  الدولي  المجتمع  وكذلك  سوريا، 
سياسة  دعم  مصلحة  في  يصب  األممية 
وضد  السوريين  وحربها ضد  التركية  الدولة 
من  يتّضح  أن  من  البدّ  الذي  األمر  مناطقنا، 
حقيقة  تؤّكد  وجريئة  واضحة  مواقف  خالل 
القيم والقوانين الدولية وتفّرق بين حجج تركيا 

المبررة ضدّ  وشكل استهدافاتها وحربها غير 
السوريين وضدّ مناطقنا«.

واختتمت بيانها بالقول: »نؤّكد لشعبنا بمختلف 
مكوناته بأننا مستمرون في الدفاع عن مكاسب 

الذاتي  والتنظيم  االستقرار  في  وحقه  شعبنا 
والدفاع المشروع، وإننا لن نتهاون في الدفاع 

والحماية عن ُمنجزات ثورة شعبنا«.

نشاطات متنوعة وإقبال جيد إلى معرض 
الكتاب في قامشلو

»jin jiyan azadî»مهرجان هامبورغ لألفالم الكردية ينطلق تحت شعار

مهرجان الحرية المسرحي يناقش سينوغرافيا
 مسرحيات مصرية

التوالي،  الثالث على  لليوم  قامشلو/ روناهي- 
مع  موعد  على  والكلمة  الكتاب  عشاق  كان 
معرض  في  والفكر،  بالثقافة  مشبعة  أجواء 

الشهيد هركول للكتاب في قامشلو.
كان  وإن  السادس،  اليوم  فعاليات  وضمن 
االقبال متواضعا مقبوالً إلى حد ما، في الفترة 
الصباحية، إال إنه كان الفتا في الفترة المسائية، 
إن كان من حيث الحضور أو الفعاليات، رغم 
المقرر  من  كان  التي  الحوارية،  الندوة  أن 
إقامتها، ألغيت في اللحظات األخيرة، ألسباب 

طارئة.   
المعرض وفي بادرة جميلة قام بمنح نسخ من 

هدايا لطالب جامعة روج  المعروضة  الكتب 
آفا، وكان حضور الطالب، وتالميذ المدارس 
أقيم حفل توقيع  الثالث، كما  اليوم  الفتا خالل 
كتاب للكاتب رياض بوزو، حيث أهدى نسخاً 
 komika  « بعنوان  الشعرية  مجموعته  من 
المسابقات  كانت  فيما  للحضور،   »biçûk
الثقافية مميزة من قبل الشاعر الكردي »عبود 
األسئلة  من  عددا  خاللها  وطرح  مخصو« 
المنوعة على الحضور، وقد حصل الفائزون 

فيها على هدايا تقديرية. 
الفنية كانت جميلة هي األخرى، حيث  الفقرة 
والذي  المعرض  أجواء  مع  المتناغم  العزف 

الفنان والعازف األرمني »هارتيون  برع فيه 
بمقطوعات  الحضور  واستمتع  ماداجيان« 
وقد  والعالمي،  األرمني  التراث  من  موسيقية 
أغلق المعرض عند الساعة الثامنة مساء، فيما 
كان الحضور الالفت مستمرا لرواد المعرض.
الشهيد  لمعرض  السادسة  الدورة  أن  ويذكر 
تشرين   22 بتاريخ  بدأ  قد  للكتاب  هركول 
وذلك   ،29 لغاية  وسيستمر  الجاري  األول 
بمشاركة 130 ألف كتاب، و13 ألف عنوان، 

51 دور نشر.

مهرجان  من  عشر  الثالثة  الدورة  تنطلق 
تشرين   26 في  الكردية  لألفالم  هامبورغ 
الشهر  من   31 لغاية  وتستمر  الحالي  األول 
هامبورغ  بمدينة  »زيس«  سينما  في  نفسه، 
 jin األلمانية تحت شعار »المرأة، حياة، حرية
jiyan azadî« تيمناً باالنتفاضة الشعبية في 
روجهالت، ومن المقرر أن يعرض فيه فيلم، 

يتحدث عن روج آفا ويحمل اسم »جيران«.
يستمر مهرجان هامبورغ لألفالم الكردية في 
ألمانيا هذا العام، على مدى ستة أيام متواصلة، 
 « المهرجان  شعار  تحت  فعالياته  وستنطلق 

jin jiyan azadî المرأة، حياة، حرية«.
له،  ما هو مقرر  االفتتاح سيكون حافال وفق 
إذ من المقرر أن يشارك فيه فنانون كبار من 
أرجاء كردستان، وخاصة من باكور، وسيكون 
االفتتاح الرسمي بمشاركة موسيقيين، وفنانين 
الشهر  من   26 يوم  مساء  من  السادسة  في 

الجاري.
الفيلم  سيعرض  المهرجان،  أيام  أول  في 

مانو  الكردي  والمخرج  للسينمائي،  الكردي 
خليل، والذي يحمل اسم »جيران«، ويتحدث 
عن طفل الثمانينات من القرن الماضي، يقطن 
إحدى القرى الحدودية في روج آفا، ويشارك 

في بطولة الفيلم ممثلون كرد وعرب.
 ،Silent Post فيلم  عرض  سيتم  كذلك 
 Florian هومان  فلوريان  للسينمائي 
Homann، هذا الفيلم ينقل الدمار، الذي حل 
بالمدن الكردية في شمال كردستان )باكور(، 
عامي  في  التركي  االحتالل  جيش  قبل  من 

2015 و2016.
المهرجان الضوء على الحروب،  يلقي  كذلك 
التي تدور في دول عديدة من العالم، ال سيما 
أوكرانيا وأفغانستان، وذلك من خالل عرض 

أفالم عنها.
اللجنة  عضو  لفت  المهرجان،  أهمية  وعن 
اإلعالمية لمهرجان هامبورغ لألفالم الكردية، 
بدورته الـ 13، راوند جواد، وحسب ما أوردته 
وكالة هاوار، أن الفعاليات والنشاطات الفنية، 

والمهرجانات لها أهمية، فالسينما الكردية مثل 
والمخرجون  ومباركة،  مهمة  وهي  ثورة، 
المخرج  بعد  األفالم  يصنعون  بدؤوا  الكرد 

الكردي يلماز كوني.
للسينما  العالم،  بلدان  كل  مثل  جواد:  وقال 
واألفالم  اليوم،  بها  خاص  شأن  الكردية 
التي تصنع  األفالم،  عن  تقل شأناً  الكردية ال 
في بلدان العالم، ونوه: »علينا أن نعلم أن للفن 
الكردي شأناً هاماً على األصعدة كافة، ويجب 
للعالم  الكردية،  بالثقافة  للتعريف  أكثر  العمل 
والكرد الذين يعيشون في الخارج، من خالل 

األفالم والسينما الكردية«.
ووفق جواد ستعرض خالل المهرجان خمسة 
وأحد  وثائقية،  أفالم  وعشرة  طويلة،  أفالم 
كما  كرتونْيين،  وفيلمْين  قصيراً،  فلماً  عشر 
ستعقد ندوة حوارية حول حقوق اإلنسان من 
ويسي  أبرزهم  كرد،  وممثلين  سينمائيين  قبل 

التاي، ومسعود الب.
 jin jiyan azadî « وحول اختيارهم شعار

العام،  هذا  للمهرجان  حرية«،  حياة،  المرأة، 
في  والمرأة  الكردية،  المرأة  أن  جواد،  لفت 
واالضطهاد،  والعنف  للظلم  تتعرضان  العالم 
في  الكردية  الشابة  قتلت  »عندما  وقال: 
مهرجان  اتخذ  )روجهالت(  كردستان  شرق 
هذا  اعتماد  قرار  الكردية  لألفالم  هامبورغ 

صرخات  فهناك  للمهرجان،  شعاراً  الشعار 
مطالبة بالحرية في شرق كردستان ضد النظام 
الدكتاتوري في إيران، لذلك نرى حاجة ملحة 
نكون  أن  كافة على  العمل على األصعدة  في 

عوناً لحقوق المرأة«.

الدورة  فعاليات  باإلسكندرية  األيام  هذه  تُعقد 
الثامنة من مهرجان الحرية المسرحي، التي 
الحجار،  أحمد  الراحل  الموسيقار  تحمل اسم 
لإلبداع  الحرية  مركز  مسرح  على  وذلك 

باإلسكندرية.

وعلى هامش المهرجان افتتح معرض “ملتقى 
والذي  الثالث”،  السكندري  السينوغرافيين 
يضم لقطات من عروض تم تنفيذها، وبعض 
اإلكسسورات الخاصة بالعروض المسرحية، 
قبل،  من  عرضها  تم  ديكورات  من  وأجزاء 
وتصميم  سينوغراف،  فنان  ثالثين  بمشاركة 
سينوغرافيا  مجاالت  في  ونحات  أزياء، 

المسرح كلها.
من  عدداً  سينوغرافيا  المشاركون  ويناقش 
خالل  أنتجت  التي  المسرحية،  األعمال 
مستوى  على  األخيرة،  الثالث  السنوات 
التي  السمعية  البصرية  والمؤثرات  التقنيات 
تصوغ الرؤية اإلخراجية، إلى جانب عرض 
في  السينوغرافيا  مجال  في  تخّرج  مشاريع 
للفنون  العالي  والمعهد  الجميلة،  الفنون  كلية 
اآلداب  كلية  في  المسرح  وقسم  المسرحية، 

بجامعة اإلسكندرية.
في  افتتح  الذي  المهرجان،  في  وتتنافس 
األول  تشرين  شهر  من  والعشرين  الحادي 
والعشرين  التاسع  حتى  ويستمر  الحالي، 
“جبل  هي  مسرحية  عروض  عشرة   ، منه 

مسرح  )نادي  بهجت  محمد  إخراج  الموت” 
إخراج  “طرطوف”  األنفوشي(،  ثقافة  قصر 
المسرحية  للفنون  العالي  )المعهد  إمام  أسماء 
إبراهيم  إخراج  الغار”  “إكليل  بالقاهرة(، 
أحمد )فرقة نغم للفنون المسرحية(، “أبنائي” 
للفنون  العالي  )المعهد  إدريس  معتز  إخراج 
إخراج  “لوبي”  باإلسكندرية(،  المسرحية 
للفنون  العالي  )المعهد  عامر  مصطفى 
إخراج  “مارساد”  باإلسكندرية(،  المسرحية 
أشرف علي، “األفاعي” إخراج محمود فيشر 
الشاطبي(، “أحالم  ثقافة  )نادي مسرح قصر 
)المعهد  عبدالرحمن  تغريد  إخراج  شقية” 
العالي للفنون المسرحية بالقاهرة(، “الفرصة 
ثقافة  )قصر  نصري  سمير  إخراج  األخيرة” 
عالء  إخراج  “الهدية”  كامل(،  مصطفى 

الوكيل )أكاديمية الفنون القاهرة(.
وأحمد الحجار، الذي تحمل هذه الدورة اسمه، 
هو موسيقي مصري )1956 – 2022( بدأ 
العالي  “المعهد  في  دراسته  خالل  التلحين 
للموسيقى العربية” بالقاهرة، حيث تعلّم العزف 
مسيرته  عبر  وقدم  والبيانو،  العود  آلتي  على 
وضع  وقد  غنائية،  ألبومات  أربعة  الفنية 
األعمال  من  كبير  لعدد  التصويرية  الموسيقا 
شيكا  ”أميركا  فيلم  منها  واإلذاعية  السينمائية 
اإلذاعي  والمسلسل  فؤاد،  بطولة محمد  بيكا” 
“خيوط الشمس” إنتاج عام 2017، كما ألّف 
ألعمال  الموسيقية  المقطوعات  من  العديد 
لمغنّين  أخرى  وألحاناً  وتلفزيونية،  مسرحية 

والفنانة  الحجار  علي  المطرب  شقيقه  منهم 
أنغام.

العام  انعقدت  التي  السابعة،  الدورة  وحملت 
توقف  بعد  المهرجان  بها  وعاد  الماضي، 
المستجدّ،  كورونا  فايروس  جائحة  بسبب 
 )2019  –  1938( غنيم  محمد  الفنان  اسم 
أطروحته  عن  الماجستير  درجة  حاز  الذي 
نقدية  دراسة  الملكي...  البالط  “مسرحيات 
لوليام شكسبير” من  العاصفة’  في مسرحية’ 

جامعة جورج ماسون األميركية، وساهم في 
المسرحية  الهيئات  من  العديد  وإدارة  تأسيس 

والثقافية المصرية.
تكريم  الثامنة  الدورة  فعاليات  افتتاح  وتضمن 
عدد من الشخصيات، التي أثرت الحياة الثقافية 
والفنية منها الموسيقار الراحل أحمد الحجار، 
الفنانة القديرة حنان يوسف، الموسيقار صالح 
حسين  إدريس،  رضا  الفنانون  الشرنوبي، 
واسم  إبراهيم،  سماء  يوسف،  فرح  مليس، 

الفنانة الراحلة سامية جمال.
وعرض المهرجان في حفل االفتتاح مسرحية 
وإخراج  تأليف  من  وهي  الموت”  “جبل 
محمد بهجت، وإنتاج نادي مسرح قصر ثقافة 
تقع  حقيقية  قصة  من  ومقتبسة  األنفوشي، 

أحداثها في إحدى قرى صعيد مصر.

نساء،  أربع  حكاية  الموت”  “جبل  وتجسد 
زوجها  قُتل  األولى  الحداد؛  مالبس  يرتدين 
تزّوجت  والثانية  عائلتين،  بين  ثأر  نتيجة 
باإلكراه، فقتلت ابنها؛ ألنها لم تُرد أن تنجب 
من زوجها، ولكن الزوج لم يقتلها؛ كي تعيش 
أما  الذنب،  عقدة  سيطرة  تحت  حياتها  طوال 
القاصرات،  نموذج لزواج  الثالثة فهي  المرأة 
تبلغ  لم  وهي  مسن،  من رجل  تزوجت  حيث 
على  فعل  كرد  زوجها  فقتلت  عشرة،  الثانية 
ما عانته منه، ومن مجتمعها، في حين تجسد 
الرابعة قصة فتاة تعّرضت لالغتصاب وقُطع 
لسانها، حتى ال تروي ما حدث معها، فتحاول 

سرد قصتها بوسائل تعبير أخرى.
أُّسس  المسرحي،  الحرية  مهرجان  أن  يُذكر 
عام 2016، بهدف تعزيز الحركة المسرحية 
عروضه  انتشار  قبل  اإلسكندرية،  مدينة  في 
المشاركة  المصرية، وتشتَرط  المدن  بقية  في 
يسبق  لم  بعروض  المهرجان  فعاليات  في 

تقديمها جماهيريا.
وكاالت
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قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، »مظلوم عبدي«: إن المحادثات مع حكومة دمشق ما زالت على حالها، ولم يتم إحراز أي تقدم 
فيها، وإن تفاهمات ما تتم بين حكومتي دمشق وأنقرة، في الوقت الذي اغتالت فيه المسيرات التركية وأعوانها خيرة القيادات في قوات سوريا 

الديمقراطية، الذين كان لهم الفضل في إنهاء داعش عسكريا.

عبدي: ال يمكن تفكيك قواتنا ونحّذر من صفقة 
سورية ـ تركية

قائد »قوات سوريا  تصريحات مظلوم عبدي 
الديمقراطية - قسد«، جاءت خالل حديثه إلى 
رقم/16037  عددها  في  األوسط«،  »الشرق 
، وحذر عبدي خالل  تاريخ 2022-10-25 
أنقرة  بين  الشامل«  »التطبيع  من  حديثه 

ودمشق.
أفاد  ودمشق  أنقرة  بين  التطبيع  وبخصوص 
عبدي  »في الواقع، العالقات األمنية مستمرة 
بين الجانبين منذ سنوات، اآلن يتحدث الطرفان 
عن التطبيع الشامل، ووفق ما أعلنت الحكومة 
التركية، فإن التطبيع مشروط بترحيل الالجئين 

الذاتية  اإلدارة  صيغة  وتقويض  السوريين، 
الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، وهناك 
أجل  المصالحات من  نموذج  يتحدث عن  من 
تحديد مصير الفصائل العسكرية العاملة تحت 

لواء الجيش التركي في المناطق المحتلة.
نعتقد، أن هذه المقاربة تعكس مصالح حكومة 
على  كبيرة  مخاطر  معها  وتحمل  أنقرة، 
نموذج  أن  كما  وإرادتهم،  السوريين  مستقبل 
»المصالحات« ليس إال تكتيكاً مؤقتاً سرعان 
كما  مجدداً،  القضايا  انفجار  إلى  سيؤدي  ما 
نرى في درعا، على سبيل المثال، في العموم، 
التطبيع الذي يتحدثون عنه بعيد عن إنتاج حل 
سياسي جاد، ال يمكن معالجة معاناة السوريين 
بعد سنوات طويلة من  الطريقة، خاصةً  بهذه 

الحرب المدمرة«.
وفيما يخص التخوف من صفقٍة ما بين دمشق 

وأنقرة برعاية موسكو قال عبدي » نأخذ هذا 
األمر على محمل الِجد، ونتخذ تدابيرنا حيال 
ذلك، لو تّمت تلك الصفقة، فستستهدف إرادة 
سنوات،  منذ  اإلرهاب  يحاربون  الذين  أهلنا، 
بشجاعة،  السورية  األراضي  عن  ويدافعون 
يستغل  الصفقة  مضمون  أن  عن  ناهيك 

الالجئين السوريين لحسابات سياسية.
ينبغي أن نحذّر شعبنا السوري بمكوناته كلها، 
بوجوب الوقوف ضد هذه الصفقة؛ فهي تجذّر 
سياسة التدخالت التركية في شؤوننا الداخلية، 
كانت  إن  دائم،  تأزيم  عنصر  منها  وتجعل 

إرادة  تعكس  أن  لها  فينبغي  ما؛  صفقةٌ  هناك 
حوار  إطالق  خالل  من  وحدهم،  السوريين 
السياسيين، وعلى  الفُرقاء  بين  سياسي مفتوح 
مصير  يزال  ال  كلها،  المصاعب  من  الرغم 
السوريين،  فإننا  وبذلك  نحن،  بأيدينا  وطننا 
سنقرر الصيغة التي تالئمنا، وليس من خالل 
الصفقات، التي تتم على حساب شعبنا المكلوم 

ي«. والمضّحِ
الذي  اللقاء  كان  إذا  فيما  السؤال  على  ورداً 
اللواء  الوطني  األمن  مكتب  مدير  بين  حصل 
االستخبارات  جهاز  رئيس  مملوك،  علي 
هناك  بأن  واإليحاء  فيدان،  حقان  التركي 
تعاون أمني ضد »قوات سوريا الديمقراطية-
أمنية  عالقات  ثمة  بأن  عبدي  أشار  قسد« 
التركية،  االنتخابات  اقتراب  ومع  مستمرة، 
التركي يخطو خطوات علنية، ال  الجانب  بدأ 

يجدر أن تدخل حكومة دمشق في مقايضاٍت، 
السوريين،  المواطنين  حساب  على  هذه  مثل 
الديمقراطية«  سوريا  »قوات  أن  عن  فضالً 
لصدّ  البالد  وحدة  عن  سنوات،  منذ  تدافع، 
السيادة  صون  أجل  من  الخارجية  التدخالت 
السورية، وال تزال تطارد فلول اإلرهاب مع 
يحاربونه  الذي  اإلرهاب،  الدولي،  التحالف 
يهدد األراضي السورية كلها، ومن ثم تحمي 
مكافحة  خالل  من  الديمقراطية  سوريا  قوات 
وحلب  دمشق  في  كلهم  المواطنين  اإلرهاب 
المناطق  من  وغيرها  والالذقية  ودرعا، 
سوريا  »قوات  وجود  »إن  مشدداً  السورية، 
ضد  البالد  لوحدة  ضمانةٌ  الديمقراطية« 
الخارجية  والتدخالت  العالمي،  اإلرهاب 
المصلحة  تغليب  دمشق  على  ينبغي  السافرة، 
حسابات  وراء  االنجرار  ورفض  الوطنية، 

سياسة ضيقة«.
وتعقيباً على تهديدات أردوغان بشن هجمات 
احتاللية أو كما يصفه »عملية عسكرية« في 
»آمنة«  منطقة  وأنشاء  سوريا  وشرق  شمال 
تنقطع  لم  الحال،  بطبيعة   « عبدي:  أكد 
على  ُمدرجة  وهي  يوماً،  التركية  التهديدات 
جدول األعمال التركي حالياً، ويدرك الجميع 
الويالت على الشعب  العملية ستجلب  أن هذه 

السوري، وعلى وحدة البالد وسيادتها.
الشأن  في  المنخرطة  الدول  غالبية  أن  نعتقد 
ال  ذلك  ومع  الرؤية،  هذه  تشاطرنا  السوري 
الدفاع  القول: إن الخطر زال، إن حق  ينبغي 
عن النفس حق مشروع بكل تأكيد، نعمل وفق 
ذلك، ونتخذ تدابيرنا حيال أي تطور ممكن«.

)الدرون(  المسيّرات  هجمات  وبخصوص 
»بالتأكيد،  عبدي  قال  المنطقة  على  مستمرة 
أكثر  الماضيين،  العامين  خالل  أنقرة،  شنّت 
المسيّرة،  الطائرات  عبر  عملية   70 من 
العام وحده، وصلت  لهذا  عملياتها،  وحصيلة 
إلى 59 هدفاً ضد المدنيين ومناطقنا وقواتنا، 
ومع اقتراب موعد االنتخابات التركية، يحاول 
أردوغان تشتيت انتباه الرأي العام التركي عن 
سياساته  فيها  تسببت  التي  الحادة،  األزمات 
الخارج،  إلى  مشكالته  وتصدير  بالداخل، 
عبر االنخراط أكثر في الحرب والتقرب من 

التيارات المتطرفة«.
التي  التطمينات  ما  وأجاب عبدي على سؤال 
أعلنت   « التالي:  بالرد  لكم؟  واشنطن  قدّمتها 

الواليات المتحدة بشكل رسمي، أنها تقف ضد 
العمليات العسكرية، لكننا نعتقد أن هذا الموقف 
بسبب  التركية؛  االنتهاكات  لردع  كاٍف  غير 
أخرى،  بطرق  الحرب  نهج  أنقرة  مواصلة 
االلتزام  على  وواشنطن  موسكو  نحض  لذا 
الجانب  مع  الموقّعة  واالتفاقيات  بالتفاهمات 
التركي، وفرض آلية خفض التصعيد، وقواعد 
االشتباك بصورة ثابتة، بالتأكيد، ينبغي تفعيل 
حدوث  لدى  والقانونية  الحقوقية  اآلليات 
جرائم  مرتكبي  محاسبة  أجل  من  االنتهاكات 
الحرب في شمال شرقي سوريا وفي المناطق 

المحتلّة كلها، من عفرين إلى سري كانيه.
وبخصوص الحوار مع حكومة دمشق برعاية 
روسيا كشف عبدي »لدينا تواصل مع دمشق، 
لكننا ال  الحوار،  كان هنالك عدة جوالت من 
نستطيع القول: إننا توصلنا إلى نتائج إيجابية، 
السبيل  هو  الحوار  أن  حاسم،  بشكل  نعتقد 
دوماً  منفتحون  نحن  وطننا،  إلنقاذ  الوحيد 
على الحوار والتفاهم مع األطراف السوريّة، 
إلى  وننظر  الحال،  بطبيعة  دمشق  بينها  ومن 
الحوار من زاوية المصلحة الوطنية، وحقوق 

المواطنين، والحفاظ على وحدة البالد«.
وفيما يخص تعزيز روسيا مواقعها في مطار 
»في  أوضح  تركيا  تهديدات  إثر  قامشلو 
الحقيقة، ننسق مع الجانب الروسي فيما يخص 
تطبيق  وضمان  التصعيد،  خفض  عمليات 
ربما  التركي،  الجانب  مع  الموقّعة  التفاهمات 
األمور  إطار  في  الروسية  الخطوة  تدخل 
على  فعلية  تغييرات  أية  نشهد  لم  اللوجستية، 

األرض«.
»قسد«  حل  اشترطت  أن  لدمشق،  سبق 
الجيش عن هذا األمر أعقب  إلى  وانضمامها 
عبدي »دْعنا نوضح هذا األمر عملياً، كما هو 
الديمقراطية«  سوريا  »قوات  تعمل  معلوم، 
بجهد كبير في مكافحة اإلرهاب والدفاع عن 
البالد،  شرق  شمال  في  السورية  األراضي 
وتمتاز هذه القوات بخصوصية معينة، وتعمل 
في نطاقها المحلي، وتأخذ شرعيتها من البيئة 
االجتماعية: من الكرد والعرب والسريان، كما 
تراكم لديها عمٌل مؤسساتي وخبرات جماعية 

مشتركة بفعل مكافحة اإلرهاب.
ال يمكن عسكرياً تفكيك هذه القوات إلى أفراٍد 
هنا وهناك، فلهذه القوات مهام ميدانية مستمرة 
شمال  ومنها  السورية،  األراضي  عن  للدفاع 

شرقي سوريا؛ حيث تتمركز حالياً، كما تمتلك 
شعبنا  مصلحة  ومن  متميزاً،  تنظيمياً  هيكالً 
وأرضنا أن نصون هذه القوات ونحافظ على 

خصوصيتها ونساندها«.
ورأي  الذاتية  اإلدارة  لمستقبل  بالنسبة  أما 
عبدي من اقتراح دمشق بالالمركزية فقد كان 
الالمركزية؛  فكرة  تشويه  جرى  »لألسف، 
نرى  البالد،  في  العقل  صوت  غياب  نتيجة 
ودرعا  دمشق  مشكالت  عالج  يمكن  ال  أنه 
من  والقامشلي،  والالذقية  وإدلب  والسويداء 
الذي  البيروقراطي،  المركزي  الجهاز  خالل 
في  خاطئة  فكرة  هناك  الحالية،  األزمة  أنتج 
في  التقدم  بعض  تحقيقهم  أن  مفادها،  دمشق 
مع  المتواطئة  الفصائل  على  الحرب  ساحة 
تركيا، يدلل على صوابية النموذج المركزي، 
الواقع، ويؤسس ألزمة جديدة  بعيد عن  وهذا 
في المستقبل، نذّكر هنا، ان النظام تحّرك من 
تلقاء نفسه وفق ال مركزية األمر الواقع، حين 

كان يواجه تهديد السقوط.
ننظر إلى الالمركزية كمدخٍل للحل السياسي، 
مصيرهم  لرسم  المواطنين  إرادة  تعزز  فهي 
التنمية  آفاق  أمامهم  وتفتح  حياتهم،  وطريقة 
األطراف  مناطق  هّمشت  التي  المحلية، 
التماسك  الالمركزية  تعزز  كما  عقود،  منذ 
الوطني، حالياً ينتقد الجميع في سوريا النظام 
األحداث  تفّجر  بعد  خصوصاً  المركزي، 
دمشق،  في  النظام  ذلك  في  بما  البالد،  في 
توزيع  يتوجب  التحديات،  مواجهة  أجل  ومن 
والحقوق على جميع  والواجبات  المسؤوليات 
المبادئ  على  فالتوافق  البالد،  في  المناطق 
مواطنينا  وحقوق  دستورنا  من خالل  العامة، 
ومكوناتنا وأمننا الوطني واالقتصادي، ينبغي 
أن يكون مركزياً، في حين تشّكل الالمركزية 
الممارسة العملية المحلية لهذه المبادئ، والء 
المواطنين والمكونات للوطن يترّسخ من خالل 
نطاقه المحلي، لذا فإن التنازل من أجل حقوق 

المواطنين فعٌل سياسي وأخالقي بامتياز«.
الذي  القرار  يخص  فيما  أيضاً  عبدي  وقال   
باالستثمار  بالسماح  الذاتية  اإلدارة  أصدرته 
كانت  وإذا  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في 
»بحكم  المنطقة  في  مشروعات  انطلقت  قد 
سياسة  اتخاذ  إلى  نهدف  القائمة،  التحديات 
تنويع مصادر الدخل واالقتصاد، ونحّض على 
االستثمار من أجل معالجة احتياجاتنا، عملياً، 

نعمل من أجل بدء هذه المشروعات«.

االجتماُع... ما بين تحسين نوعّية 
العمل وتعطيله

رامان آزاد
 

أو  معاملٍة  إلنجاِز  مؤسسةً  مواطٌن  يراجُع 
المسؤوِل،  عن  فيسأُل  ضروريٍّة،  مراجعٍة 
غير  ومن  اجتماعٍ،  في  إنّه  الجواُب  فيأتي 
المعلوم متى يخرُج منه، فيقضي شطَر يومه 
وذهاباً،  المكاِن جيئةً  المؤسسِة يذرُع  بهِو  في 
الوفاِض،  انتظاٍر خالَي  بعد طوِل  ولعله يعودُ 
كان  العمِل  تعطيِل  في  السبَب  أّن  والمفارقةُ 
ال  وقد  العمِل!  تحسيِن  سبِل  لمناقشِة  اجتماعاً 
يوم  في  للمراجعِة  الفرصةُ  للمواطِن  تتوفُر 
السؤاُل حول مجمِل حجِم  يُطرُح  ثاٍن، وبذلك 
المؤسسات،  كّل  في  اإلنتاج  زمِن  من  الهدِر 
وتنظيِم  الوقِت،  تقنيِن  سبِل  إيجاِد  وضرورة 
ظاهرةُ  أضحت  بعدما  المجتمعيّة،  الخدمة 
المؤسساِت  تصيُب  آفةً  المطّولِة  االجتماعاِت 

بحالِة شلٍل وظيفّي. 

االجتامع يؤكد املسؤولّية 
الجامعّية

مواقيت  أنّها  على  االجتماعات  إلى  يُنظر 

أنّها  بدعوى  مقاطعتها  ينبغي  ال  مقدّسة 
هيئٍة،  أو  مؤسسٍة  كّلِ  في  تنظيميّة  ضرورة 
ولكن هذا التقييم مؤسساتّي، ولكن ال ينسحب 
استطاع  بالكاد  الذي  العادي  المواطن  على 
الحصول على فرصٍة مراجعِة مؤسسة إلنجاز 
معاملة، وال يسعه الحضور في موعٍد آخر في 
سياق المعاملِة نفسها، لما يترتب على ذلك من 

نتائج سلبيّة، وربما خسائر مباشرة.   
االجتماع بالمجمل هو تجمع شخصين أو أكثر 
حول  الرأي  وتبادل  لمناقشة  معيّن  مكاٍن  في 
موضوع معيّن، ويُعقد ضمن اإلطار التنظيمّي 
الخدميّة  والكيانات  المؤسسات  لمختلف 
السياسيّة  والهيئات  االقتصاديّة  والفعاليات 
وحتى الجمعيات واالتحادات المهنيّة، وتتعدد 
العام  األداء  تحسين  أّن  إال  وأهدافه،  وظائفه 

يأتي في مقدمة األهداف. 
محطاٍت  العمل  اجتماعاُت  تكون  أن  يفترض 
والحوارات  الفعّال،  والتشارِك  األفكار  لحشِد 
الغنية بالمعرفة والخبرات، طرح االقتراحاِت 
متعدد  تقييٍم  على  بناًء  العمل  أداء  لتحسين 
وهي  سابقٍة،  مرحلٍة  في  للعمل  الجوانب 
اإلطار المباشر الذي يجّسدُ التعاون بين أفراد 
قراراٍت  إلى  والوصوِل  الواحدة،  المؤسسة 
عمليّة تكسر قوالَب الجمود في العمِل وتضفي 
لكِل  كان  وإذا  المرونِة،  من  مزيداً  عليه 
ثابتة، فإّن  مؤسسة نظام داخلّي وقواعد عمٍل 
المؤسسة  حيويّة  عالمة  الدوريّة  االجتماعات 
وتطوير عملها وفقاً للتجربة وتراكم الخبرات 
على مستوياٍت مختلفٍة في تأكيٍد على التواصِل 

بين العاملين.
في  األبرُز  العنواُن  هي  الجماعيّة  المسؤولية 
شخصيات  المؤسسات  أّن  باعتبار  االجتماع، 
اعتباريّة، يتم تقييمها والتعامل معها على أساٍس 
وظيفّي من وجهِة نظر مجتمعيّة، وهذا ال ينفي 
ضمن  والفرديّة  المباشرة  االسميّة  المسؤوليّة 
فاالجتماع  أخرى  وبعبارةٍ  المؤسسة،  نطاق 
للمسؤولية  الهرمّي  التسلسل  تجاوز  هو سبيُل 
اإلدارة  وتكون  أفقيّة،  لتكون  المؤسسة،  في 
اتخاذ  في  بأهميته  فرٍد  كّل  ويُشعر  تشاركيّة، 

القراِر، إذ ال يتسنى لمن يشغل منصب اإلدارة 
اإلحاطة بكّل تفاصيِل العمِل والمشكالت التي 

تُصادف فيه والسبل العمليّة لحلّها.
رغم كّل ذلك، يبقى االجتماُع إطاراً تنظيريّاً، 
اآلثار  هو  لنجاحه  الحقيقّي  االختبار  ومحكُّ 
المباشرة على العمل، وهذا يتوقف على نوعيّة 
نفسه،  االجتماع  وجودة  المطروحة  األفكار 
يحضرونه،  الذي  األشخاص  إيجابيّة  ومدى 
االجتماُع  غدا  وإال  له،  تحضيرهم  ومستوى 
بل  العمِل،  على  وعبئاً  روتينيّاً  إداريّاً  طقساً 

وظاهرة معطلة له.
     

االجتامع له هدٌف

ال يتسم عمُل المؤسسات بالثباِت على مستوى 
العمِل  المثاليّة، وقد ال تلحظ قواعدُ  واحٍد من 
بعض الظواهر السلبيّة، أو التنبؤ بكّلِ السلبيات 
الطارئة، وال سبيَل  المشكالت  أو  والمعوقات 
الرأي  لتجاوزها إال بعقِد االجتماعات وتبادِل 
اكتسبوا  قد  العاملين  أّن  بافتراِض  حولها، 
خبراٍت وراكموا المعارَف، وبذلك فاالجتماع 
والذي  الفكرّي،  لإلبداع  الطبيعّي  اإلطار  هو 
في  وتُناقُش  العمِل،  في  إبداع  على  ينعكس 

أولويات  وفق  القادمة  العمل  خطة  االجتماع 
الضرورة واإلمكانات المتاحة والمستلزمات.

أّي اجتماع عملية علميّة معقّدة،  ال تعد إدارة 
ما  مسبقاً  يدركون  المجتمعين  أّن  ويفترض 
الذي يجب عليك فعله. ومن الطبيعّي أّن يكون 
يأخذ  األمر  هذا  وفي  عمٍل،  برنامج  الجتماع 
ولكن  الدوريّة،  االجتماعات  في  الثبات  سمة 
وفق  االجتماع  إبقاء  في  ضمانات  توجد  ال 
المخطط المحدد له سلفاً، وقد يخرج عن قواعد 
االنضباط وتتعدد مسارات النقاش وتصل إلى 
الحدة، وبذلك يجب بذل الجهد لضبطه لتحقيِق 
األهداِف المرجوةِ منه، وهناك قاعدةٌ جوهريّةٌ 
لمجمِل االجتماعات »إذا لم تكن تعرُف الغايةَ 
به«،  تبدأ  أن  عليك  ينبغي  ال  االجتماعِ،  من 
فالغايةُ ليست مجردَ جمعِ أفراٍد في مكاٍن محدٍد 

في توقيٍت محدٍد، بل يجُب تحقيُق هدٍف. 
فمع  وحساسيتها،  أهميتها  لها  العدد  مسألة 
األعداد الكبيرة يصعب ضبط إيقاع االجتماع، 
اإلفراط  فإّن  وبالمقابل  للفوضى،  ويعرض 
في تقليل عدد الحاضرين، قد يحرم من تعدد 
األفكار وال تصل إلى حد الكفاية، ولذلك يجب 
الحرص على حضور كّلِ األشخاِص المعنيين 
األفكار  طرح  يضمن  وبذلك  أساسّي،  بشكٍل 

ذات الصلة بعيداً عن المشاغلة.
يمكن صياغة جدول األعمال على نحو أقرب 
في  عليه  اإلجابة  ويفترض  األسئلة،  لطرح 
والمشكالت  العمل  فتحسين  الحواِر،  سياق 
التي تعترضه عبارة أسئلة مفتوحة، وعل هذا 
األساس يجب تجنب المشاركاِت التي تأتي من 
أنّها  على  األفكار  وطرح  الخطِب  إلقاء  قبيل 
اإلنشائّي،  الكالم  أو  ثابتة،  وحقائق  مسلمات 
الميالين  األشخاص  مقاطعة  سهالً  ليس  إذ 
للخطاب، إال أّن ذلك قد يكون ضروريّاً أحياناً 
مساره.  وتصويبه  االجتماع  التوازن  إلعادة 
أنت  بالقول:  كهذا  توجيه شخٍص  الممكن  من 
حول  الحديث  يمكن  ولكن  ما،  لدرجة  محقٌّ 

 . األمر في وقٍت الحّقٍ
لتقديم  المناسبة  ليس  الرسمّي  العمل  اجتماع 
مباشرةً  تتصل  ال  التي  الشخصيّة  الشكاوى 

بالعمل أو المواضيع الجانبيّة، وبالوسع التنبيه 
إلى أّن الشكوى ستلقى االهتمام الالزم بطرحها 
القرار  بشأنها  لتتخذ  مباشرةً  اإلدارةِ  على 
أو  لها  الممنوحة  الصالحية  حدود  في  الالزم 

إحالتها إلى جهة مختصة عند الضرورة. 
طريقة  أو  المؤسسة  نشاط  عن  النظر  بغّضِ 
إدارتها للعمل، فإّن المزاج العام للعاملين فيها 
وبخاصٍة  االجتماعاِت،  مع  عادةً  يتوافق  ال 
لمجرد  وتنفذ  الروتين  هّوة  في  تسقط  عندما 

تدوين محاضر شكليّة.
األفراد  ثقافة  بالمجمل  االجتماع  يعكس 
الحوار  لغة  نموذج  في  المجتمع،  وكذلك 
اإلساءة  تجنب  مع  والنقد  المالحظات  وإبداء 
على  المقترحات،  تقديم  وكذلك  الشخصيّة، 
عوامل  ذلك  وكّل  العمل،  لتحسين  رؤية  أنّها 
أساسيّة إلضفاء الطابع العمالنّي والجديّة على 

االجتماعِ.

الوقت عامٌل حاسم يف االجتامع

نجاحِ  تقييِم  في  جداً  أساسّي  الوقِت  عامُل 
التي  المدة  أو  توقيته  في  سواًء  االجتماعِ 
وقت  تقدير  جداً  المهم  ومن  يستغرقها، 
تقدير  إساءة  مشاكلنا  أهم  وأحد  اآلخرين، 
وقت اآلخرين، ويجب حساب التكلفة الحقيقيّة 
يتوقُف  العمَل  أّن  المعلوِم  من  إذ  لالجتماع، 
خالل الزمِن الذي يستغرقه االجتماع، ويجب 
التقليل من حجم خسارة اإلنتاجيّة بالنظر إلى 

الوقت يستغرقه االجتماع.
يجب أن يبدأ االجتماع في الوقت المحدد له، 
إداريّة  انعقاده في مشكالت  وقد يتسبب تأخر 
إلى  أيضاً  ويؤدي  سلبيّة،  آثار  أو  إنتاجيّة  أو 
خسارة األشخاص الذين حضروا في الموعِد 
المحدد لوقتهم، أو أّن المتأخرين سيفوتهم قسٌم 
مهٌم من الحوارات والنقاش، ومع تكرار هذه 
الجميع  لدى  عادةً  التأخر  سيصبح  الظاهرة 
يجب  الظاهرة  هذه  ولتالفي  األيام.  قادم  في 
البدء باالجتماع في موعده المحدد، كي يشعر 
األفرادُ المتأخرون بالحرجِ، أمام زمالئهم، ما 
سيدفعهم لاللتزام بتوقيت االجتماع في المرات 

القادمة.
وفي سياق حساب الوقت أيضاً ينبغي االنتباه، 
إلى أّن مقاطعة عمل أحد العاملين بدعوته إلى 
حضور اجتماع، قد يستغرُق منه بعض الوقت، 
الستعادة نسِق عمله. كما تُحسب المسألة وفق 
الخدميّة،  للمؤسسات  بالنسبة  األول  مستويين 
أما  االجتماع،  زمن  طيلة  الخدمة  تتوقف  إذ 
للشركات والمصانع فاإلنتاج يتوقف،  بالنسبة 
وبالمجمل فإّن الوقت المستهلك مأجور، وبذلك 
يجب التقنين في الوقت، إذ أنّه في الحدِّ األدنى 
وعلى  العام،  الهدر  وجوه  من  واحداً  يُصنّف 

هذا األساس تُحسب تكلفة االجتماعِ.
كما هي بداية االجتماع، فإّن النهايةَ يجب أّن 
تُحدد أيضاً بدرجة نسبيّة، وفق للوقِت المتفق 
العاملين  تُفقد  فيها،  المبالغ  فاإلطالة  عليه، 
وتُشعرهم  اليومّي،  العمل  إكمال  في  الرغبة 
استعادة  لهم  تتيح  المبكرة  والنهاية  باإلرهاِق، 
ألخذ  أو  االجتماع  قبل  السابق  عملهم  نسق 

فاصالً لالستراحِة.

فعالّية االجتامع

وال  الفعاليّة  إلى  تفتقر  االجتماعات  من  كثيٌر 
تحقق الفائدة المرجوة، ولذلك ال بد من تحضير 
العديد  أّن  ورغم  لالجتماع،  خطّي  برنامج 
معيّن  برنامج  وضع  يتجنبون  المدراء  من 
مفتوٌح  االجتماَع  أّن  أساِس  على  لالجتماع، 
إال  متنوعة،  مواضيع  طرح  احتماالِت  على 
المعلن  الهدف  أّن  إذ  صحيح،  غير  ذلك  أّن 
مسبقاً،  مساراته  يحدد  الذي  هو  لالجتماع 
بإنهاِء  االلتزام  المساعدة على  وهذا من شأنه 
عل  ويساهم  المحدد،  الوقِت  في  االجتماعِ 
اطالع المشاركين فيه على المهام التي يجب 

عليهم القيام بها.
التحضيريّة  األعمال  ببعض  القيام  باإلمكان 
مصغر،  اجتماع  عقد  قبيل  من  لالجتماع، 
على شرط عدم المبالغة فيها وإعداد التقارير 

الكثافة  من  بدرجة  تكون  أن  على  الالزمة، 
للعمل والمشكالت  تقييماً  المطلوبة، وتتضمن 

المصادفة والمقترحات لحلها.
هو  االجتماع  في  السلبيّة  الظواهر  أكثر 
دون  عجالة  في  األفكار  وطرح  االرتجال، 
يعرف  وال  يحضر  فالبعض  مسبق،  تحضيٍر 
التمييز  المهم  إال موعده، ومن  االجتماع  عن 

بين االجتماع الموّسع والمصغّر.
تتوقف فعالية االجتماع ونجاحه بدرجة كبيرةٍ 
المستخدمة  اللغة  لجهة  الحوار،  طبيعة  على 
للمجامالت  مناسبة  ليس  بالمطلق  فهو  فيها، 
واإلطراء الشخصّي، بل لتقييم العمل، وبذلك 
باعتباره  مباشرةً  الجيد  العمل  على  الثناء  يتم 
الخطأ  انتقاد  وبالمقابل  للتعميم،  قابالً  نموذجاً 
ولكن  تكرارها،  ينبغي  ال  سلبيّة  باعتباره 
دون  وكذلك  ارتكبها،  من  إلى  اإلساءة  دون 
ألّن  عنه،  المسؤوليِّة  لرفعِ  فيه،  مبالغٍ  تبريٍر 

المسؤوليّة هي جوهر االجتماع.    
له  اإلعداد  تم  الذي  هو  الناجح  االجتماع 
والهدف  ونوعه  لحجمه  وفقاً  وعنايٍة  بواقعيٍّة 
منه، وينبغي الدعوة ألّي اجتماعٍ بطريقٍة تمّكُن 
الفاعلة،  والمشاركة  الحضور  من  المعنيين 
الفعلّي  الوجود  يعني  االجتماع  وحضور 
التي  السلبيّة  الظواهر  للعضو بشخصه، ومن 
يجب التقليل منها أن البعض يحضر شطراً من 
االجتماع ثم ينسحب، أو يكون حضوره سلبيّاً، 
ال يتجاوز مجرد الحضور دون مشاركة فعليّة 

في المداوالت.
عمليّة  أنّه  على  االجتماع  إلى  النظر  يجب 
وأن  العمِل،  سياِق  عن  تنفصُل  ال  إبداعيّة 

تكوَن قيمةً مضافةً، يكتسُب ويتشارُك خاللها 
خبراِت  لكسب  وقناة  الخبرات  العاملون 
يحضرون  أنهم  تماماً  يعوا  وأن  اآلخرين. 
بمستوى متساٍو من المسؤوليّة، وأن ما يقومن 
التكامِل،  نحٍو من  لألدوار على  تحديدٌ  به هو 
وأنّهم فعليّاً يتشاركون النجاَح والفشَل بالنتيجِة. 
وهذا ال ينفصل أبداً عن الشخصيِة االعتباريِّة 
العاملين  كفاءة  تحسين  فإّن  ولذلك  للمؤسسِة، 

الجدد يجب أن يكون أولويةً.

تشاركّية املسؤولية وتحسني 
عالقات العمل

االجتماعاِت  بعقِد  المؤسسات  من  كثيٌر  تلتزم 
السنويّة،  أو  الشهريّة  أو  األسبوعيّة  الدوريّة 
سابقة  فترة  خالل  العمِل  تقييم  إلى  وتهدُف 
العمل  ونتائج  التطورات  على  واالطالع 
األنماط  هذه  بشأنها.  النهائيّة  والمالحظات 
أال  ويجب  تنظيميّة  ضرورةً  االجتماع  من 
األخبار  لتبادِل  ترفيهيّة  جلساٍت  إلى  تتحول 

واألحاديث، ويجب تذّكر تكلفة االجتماع.
طارٍئ،  عمٍل  اجتماعٍ  لعقد  الحاجة  تدعو  قد 
الممكن  من  ليس  إال  الحاجة،  تستدعي  عندما 
على الدواِم إحالةُ المشكالِت إلى االجتماعاِت 
طارئة،  سلبيٍّة  حالٍة  واستمرار  الدوريِّة، 
ارتجالّي  عقد اجتماعٍ  أبداً  ولكن ذلك ال يعني 
االجتماع  من  النمط  فهذا  مفاجئ،  وعشوائّي 
يجب  ولذلك  منه،  المرجوة  النتيجة  يحقق  لن 
للمجتمعين لالطالعِ وتحديد  أن تُتاَح الفرصةُ 
وإال  االجتماع  إلغناء  مسبقاً  المناسبة  األفكار 
األدنى  الحدِّ  وفي  سلبيّاً،  حضورهم  سيكوُن 
االجتماعِ  غايِة  على  مسبقاً  يّطلعوا  أن  يجب 

ومضمونه. 
نصائح  إلى  يحتاجون  العاملين  أّن  صحيٌح 
بقدر  يحتاجون  ولكنهم  للعمل،  وإرشادات 
أكبر إلى عوامِل التحفيز وتحريِض اإلمكاناِت 
نوعيِّة  لتحسيِن  األمثِل  بالشكِل  واستثمارها 
العمِل، ويجب التركيُز على تعريِف االجتماُع 
قيمته  يفقد  ولذلك  تنظيميّة،  أنّه ضرورة  على 
الضرورة  يلبّي  ال  عندما  سلباً  وينعكس 

والحاجة العمليّة.
بين  التواصِل  قناةُ  هو  االجتماع  بالمجمل 
اإلدارةِ والعاملين، وتأكيِد شعورهم بأهميتهم، 

التعليماِت واألوامر  وليس مناسبةً فقط لقراءةِ 
اإلداريّة، والتي يمكن تبليغها لهم دون الحاجِة 
التركيِز  إلى  دفعهم  الغاية  المهم  بل  الجتماعٍ، 
وتأكيد تشاركيّة المسؤوليّة وإيجاِد الحلوِل ليس 
بطرح أفكاٍر جديدةٍ، تطّور العمَل وحسب، بل 
تسهُم أيضاً في تحسيِن عالقات العمِل وتكريِس 

فكرةِ العمِل بروحيِّة الفريِق الواحِد. 
وتقع مسؤوليّة نوعيّة االجتماع وجودته على 
مساره،  لجهِة ضبِط  بإدارته،  يقوم  من  عاتِق 
وإشراِك كّل الحاضرين بشكٍل عادٍل في إبداِء 
رأيهم، وبخاصٍة األفراد الذين يبدون شيئاً من 
العناصر  أو  االجتماعّي  التواصِل  في  التحفِظ 

الميّالة للشغِب وإثارةِ الجدِل. 
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محمود العطية

واالقتصادية  الجغرافية  الخصوصية 
نقطة  األوسط  الشرق  تجعل  والجيوسياسية 
في  قيمة  وله  بل  الكبرى  للقوى  استقطاب 
يتعلق  والسؤال  الكبرى،  الدول  استراتيجيات 
الشرق األوسط!  يلف مفهوم  الذي  بالغموض 
كبير  ملف  ألنه  النقاط  لبعض  هنا  سأتطرق 

وكل نقطة بحد ذاتها هي بحث.
يشير  جيوسياسي  مصطلح  األوسط  الشرق 
الجزيرة  وشبه  الشام  )بالد  لمنطقة  عموماً 
العربية واألناضول بما في ذلك تركيا الحديثة 
وقبرص ومصر وإيران والعراق(، واستخدم 
المصطلح على نطاق واسع كبديل عن مصطلح 
الشرق األدنى )المعاكس للشرق األقصى( في 
الشرق األوسط  العشرين وسبب  القرن  أوائل 

تشويشاً بسبب تعريفاته المتغيرة.
ذي  أو  عنصرياً  المصطلح  البعض  واعتبره 
األغلبية  مناطقه  تشمل  أوروبية  مركزية 
تعريف  يشملها  التي  المناطق  من  العظمى 
غرب آسيا لكن بدون القوقاز وتتضمن مصر 
بأكملها وليس فقط شبه جزيرة سيناء، فضالً 
من  المنطقة  في  أخرى  مفاهيم  وجود  على 
ضمنها؛ الشرق األوسط الكبير وشمال أفريقيا 
مثل:  دول  ويتضمن  نطاقاً  األوسع  )مينا( 
الكبير  األوسط  والشرق  والسودان  المغرب 
أجزاء من  بشكٍل إضافي  أيضاً  يتضمن  الذي 
وأحياناً  وباكستان  وأفغانستان  أفريقيا  شرقي 
آسيا الوسطى ومنطقة ما وراء القوقاز )جنوب 

جبال القوقاز(.
والجلي أن أول من استخدام مصطلح الشرق 
التاسع  القرن  خمسينيات  في  كان  األوسط 
إال  البريطانية(  )الهند  مكتب  قبل  من  عشر 
نطاق  على  معروفاً  أصبح  المصطلح  أن 
االستراتيجي  الخبير  استخدمه  عندما  واسع 
ماهان  ثاير  ألفريد  األمريكية  البحرية  في 
بين  الواقعة  المنطقة  لتمييز   1902 عام  في 
هذا  ويستعمل  والهند،  العربية  جزيرة  شبه 
والحضارات  الدول  إلى  لإلشارة  المصطلح 
الموجودة في المنطقة الجغرافية، وسميت هذه 
من  الجغرافية  االكتشافات  عهد  في  المنطقة 
قبل المكتشفين الجغرافيين بالعالم القديم وهي 
جميع  مهد  وكذلك  اإلنسانية  الحضارات  مهد 

الديانات اإلبراهيمية.
 يعد الشرق األوسط من أكثر مناطق العالم من 
حيث التوتر األمني حيث شهد أكثر من عشرة 
حروب بما فيها الحروب العربية اإلسرائيلية 
العراق  وغزو  اإليرانية  العراقية  والحرب 
االحتالل  قبل  من  العراق  وغزو  للكويت 
والمشكلة   2003 عام  والبريطاني  األمريكي 
االسرائيلي  واالحتالل  اإليرانية  النووية 
لبنان  على  اإلسرائيلية  والحرب  لفلسطين 
هذه  في  الحروب  بأن  التكهن  نستطيع  وال 
اقتصادية  أهمية  من  لها  لما  ستنتهي  المنطقة 

واستراتيجية ومصالح دول كبرى. 

والواقع أن منطقة الشرق األوسط تحتل دائماً 
موقعاً مميزاً في دائرة االهتمامات األكاديمية 
بالحقل المعرفي الفرنسي من مقاربات مختلفة 
واستراتيجية  وأدبية  وأنثروبولوجية  تاريخية 
تقليد  من  جزء  االهتمام  هذا  ولعل  وغيرها، 
الحمالت  مع  بالتزامن  تبلور  موصول 
من  ارتبط  وما  بالمنطقة  لفرنسا  االستعمارية 
صالت ذات طابع ديني واقتصادي وسياسي.

اإلسرائيلي  الكيان  وزرع  بلفور  وعد  وشّكل 

خاصةً بعد نكبة 1948 صفعة مدوية للعرب 
بموازاة االختراق اإلسرائيلي للمنطقة، وكانت 
تحققها  مجال  تمد  بدأت  قد  الباردة  الحرب 
لعبة  في  بها  لتزج  المنطقة  في  االستراتيجي 
التحالفات القسرية تجاه المعسكرين األمريكي- 
ضد  اإليرانية  الثورة  تندلع  أن  قبل  السوفيتي 
حكم الشاه واجتياح أفغانستان لتنطلق دينامية 
آخر على مستوى االختبار  أفقاً  أخرى وتفتح 
األيديولوجي والهوياتي في دول العالم الشرق 

أوسطية.
وهنا البد من قراءة مهمة لمسار دخول الشرق 
األيديولوجي  االستقطاب  أجواء  األوسط 
الدولي متوقفاً عند إنشاء )حلف بغداد 1955( 
ورد فعل الناصرية الذي تجسد في تأميم قناه 
فرنسية  حملة  من  تبعها  1956وما  السويس 
أفول  دشنت  مصر  على  إسرائيلية  بريطانية 
السوفيتي  االتحاد  ودخول  األوروبي  النفوذ 
حيث  يدم طويالً  لم  القوس  هذا  أن  غير  بقوة 
 1967 بهزيمة  االشتراكية  القومية  تنكست 
ثم   1970 عام  الناصر  عبد  جمال  رحيل  ثم 
بدأ مسار جديد ازداد فيه نفوذ الدول الخليجية 
تزامناً مع ارتفاع سعر النفط وعلى الرغم من 
تضاؤل نفوذ االتحاد السوفيتي إال أن الواليات 
المطلقة  القوة  تصبح  لم  األمريكية  المتحدة 
الالعبين  حركة  وتشابك  األوراق  تعقد  نتيجة 

وطبيعة التحديات الجديدة.
وإيران  تركيا  كانت  الجديدة  األلفية  بداية  مع 
للزعامة من خالل محاولتهما فرض  تسعيان 
انحسار  مستثمرين  إقليمي  تموقع  حركة 
الحضور الغربي في المنطقة وكانت المحطة 
المفصلية في  11 سبتمبر/ أيلول2001 التي 
ضغط  تحت  الخليجية  الدول  بعض  وضعت 
عهد  في  توطد  ما  وهو  األمريكية  اإلدارة 
الذي  التهديد  تعاظم  السياق  ذات  في  أوباما 
لم  حيث  اإليراني  النووي  البرنامج  يشكله 
الكبرى  اتفاق 2015 بين إيران والدول  يثير 

إلى  يضاف  بل  الدول  هذه  مخاوف   1  +  5
التقليدي أفق مسار تحول سياسي  التهديد  هذا 
جديد مع حلول 2011 والثورات التي نظرت 
إليها بعض الدول الخليجية بريبة إذ قادت على 
أثر ذلك ما اسموه بالحلف المقدس في مماثلة 
تستلهم الذاكرة األوروبية للحلف المقدس الذي 
جمع روسيا وبالروسيا والنمسا  1815 لقمع 

أي حركات ثورية في القارة العجوز.
في  لها  الكبرى  الهدية  كانت  وبالنسبة إليران 
مزدوجة  هدية  وهي   2003 العراق  غزو 
حيث تم تخليصها من النظام القائم في العراق 
العراق،  في  الشيعة  ألنصارها  السلطة  ومنح 
في  قدمها  طهران  وضعت   2011 عام  وفي 

سورية دعماً لنظام حكومة دمشق بشار األسد، 
وفي عام 2014 قدمت إيران الدعم للحوثيين 
يدها  الحرب، وفي 2017 مدت  في مواجهة 
النفوذ  ويظل  الحصار  مواجهة  في  لقطر 
اإليراني محدود اإلمكانات المالية والعسكرية 
اإلقليمية  الطموحات  بهذه  لالضطالع 
وخصوصاً أنها تزاحم قوى دولية على غرار 

روسيا في سوريا وأمريكا وإسرائيل. 
الثالوث  لهذا  اآلخر  الضلع  تركيا  وتشّكل 
عام  في  وجدت  فقد  المنطقة  في  التنافسي 
حضورها  مجال  لتوسيع  فرصة   2011
التي  للمسلحين  القاعدة  فأصبحت  اإلقليمي 
محاولة  في  سوريا  في  بتسليحهم  قامت 
من  وتقربت  كما  وزعامتها  لفرض سيطرتها 
الحكومات العربية ذات النهج اإلخواني مثل: 
تقربها من الرئيس الراحل محمد مرسي حيث 
مع  تونس  في  وكذلك  هناك  السياسات  دشنت 
التوجه اإلخواني ودعمت  النهضة ذي  حزب 
خليفة  المتقاعد  اللواء  ضد  ليبيا  في  الحكومة 
حفتر وأرسلت المرتزقة هناك وتتعاون بشكٍل 
زعامة  إلى  تصل  أن  محاولة  قطر  مع  وثيق 
العالم السني وترويج نموذجها لإلسالم السياسي 
المنطقة،  في  أخرى  نماذج  يناهض  الذي 
وبرغم ذلك فأن نهج تركيا يبقى محدود النتائج 
الذاكرة  حيث  األوسط  الشرق  في  خصوصاً 
العثمانية ليست إرثاً مستساغاً لدى الكثير حيث 
يخشون من موجة إمبراطورية عثمانية جديدة 
الحقيقي  وجهها  كشفت  األخيرة  واألحداث 
تنسيق  تركيا  محاولتها  خالل  من  القبيح 
لقاءات مع النظام السوري ) فيدان من جانب 
جانب  من  مملوك  علي  التركية_  المخابرات 
موجة  أثار  مما  السوري(  النظام  مخابرات 
تجاه  السوري  الشعب  أفراد  كافة  من  استياء 

)تركيا- أردوغان(.
الباحث  رأي  أذكر  أن  إال  يسعني  ال  وهنا 
العربية  الثورات  أن  يرى  الذي  شاريون 
رغم إحباطاتها لكنها أطاحت برؤساء تابعين 
للغرب مثل: زين العابدين بن علي في تونس 
األزمة  وجاءت  مصر،  في  مبارك  وحسني 
السورية لتكّرس االنمحاء الغربي الذي تعزز 
في عهد ترامب بعد إعالن نيته االنسحاب من 
قادة  التقطها  التي  الصورة  وتكتسي  العراق 
إيران وتركيا وروسيا في أستانة 2017 داللة 
رمزية على التحكم في دفة المفاوضات حول 
مستقبل سورية وترتيبات المنطقة ذات الصلة 
بها حيث تمد إيران مجال نفوذها في أفغانستان 
حتى المتوسط عبر العراق وسوريا ولبنان مع 
إسرائيل  وتستفيد  والبحرين  اليمن  في  توابع 
من تقارب أنظمة خليجية في مواجهة طهران 
ومن دعم أمريكي أكثر قوة أما تركيا فتتدّخل 
عسكرياً في سورية وتُلقي بثقلها في ليبيا ضد 

خليفة حفتر وفي شمال العراق.
شجع  الذي  االستراتيجي  الفراغ  هذا  إن 
عن  ينفصل  ال  للزعامة  إقليمية  قوى  بروز 
لخصه  األمريكية،  الخارجية  السياسة  مسار 
 ( سيبيل  سيلفان  الصحفي؛  مساهمة  عنوان 
بصحيفة  عمل  الذي   )Sylva in Cypel
لوموند ولوكريي أنترناشيونال ويشارك )آالن 
الكاتب  هذا  أوريون.  موقع  تحرير  غريش( 

الذي نشأ في إسرائيل وانتمى لسنوات لحزب 
للصهيونية  مناهضاً  وظل  متطرف  يساري 
إلى أن تم توقيع واشنطن وحركة طالبان في 
بسحب  يقضي  اتفاق   2020 شباط  فبراير/ 
40٪ من جنودها في أفغانستان قبل االنسحاب 
تطوى  وبهذا   2021 نيسان  أبريل/  في  التام 
صفحة أيديولوجية في التاريخ األمريكي ذلك 
على  رد  مجرد  يكن  لم  أفغانستان  اجتياح  أن 
لرؤية  تطبيقاً  بل  أيلول  سبتمبر/  هجمات 11 
قرن  لصناعة  المتطلعين  الجدد  المحافظين 
هيمنتها  واشنطن  فيه  تفرض  جديد  أمريكي 

الكاسحة.
منطلقاً  األوسط  الشرق  في  هؤالء  ويرى 
مقدمتها  وفي  أمريكا  تواجه  التي  للتهديدات 
الجهادية الراديكالية لقد أرادوا اعتماد سياسة 
النظام  بتشكل  األمر  لزم  إن  أحادية  تدخلية 
جديدة  قوى  لتمدد  مجاالت  تدع  وال  العالمي 
من قبيل الصين. لذلك بدا الشرق األوسط حقل 
التي وجدت في  الرؤية الشرسة  تجارب لهذه 
إيران خصمها اإلقليمي الرئيسي حيث حددت 
مواجهة  في  للوقوف  مجاالً  العراق  واشنطن 
القوة اإليرانية فأن العكس هو الذي حصل إذا 
لغرس  خصباً  مجاالً  األمريكي  الوجود  أتاح 
النفود اإليراني في العراق أكثر من ذلك سمح 
بانهيار سلطة الدولة عبر انبثاق تهديد مرتزقة 
المقدّرات  من  الكثير  استنزف  الذي  داعش 
األمريكية، وثمة أمر آخر نستخلصه من اختبار 
الحريصة  الحاكمة  للسلطات  العربي  الربيع 
على استمرار على الوضع القائم وهو تعزيز 
السالح  مبيعات  وزيادة  العسكري  التعاون 
ديناميتان  والسلطوية  العسكرة  أن  من منطلق 
في  السالح  واردات  ارتفاع  ولعل  مترافقتان 
بنسبة   2019-  2015 بين  األوسط  الشرق 

61٪ مؤشر بالغ الداللة.
وهنا نرى أن بعض عمليات استيراد السالح 
الدبابات  عبثية على غرار ترسانة مصر من 
من  الرابع  األسطول  وامتالكها  الحديثة 
تلبي  أن  دون   16 إف  األمريكية  المقاتالت 
حاجاتها مقابل قدرات عملياتية ضعيفة لنصل 
المتنامي  أن االستثمار  نتيجة مهمة وهي  إلى 
مفعول  من  تخوف  إال  هو   ما  العسكرة  في 
االنسحاب األمريكي وهو ما تجسده اإلمارات 

األمريكية  األسلحة  من  كمية  أكبر  تلقت  التي 
في األلفية الجديدة وتعد رابع مستورد للسالح 
في العالم سنة 2009 بالطبع لم تظل الصين 
تواصل  حيث  اإلقليمي  المشهد  عن  بعيدة 
قوتها  تعاظم  مع  تزامناً  شركائها  شبكة  تمديد 
الصناعية والتجارية أنه الرهان الصيني حيث 
أسواقاً  وتشكل  الطاقة  من  احتياجاتها  تلبي 
في  المنشود  بدورها  فضالً  لمنتجاتها  جديدة 
خالل  من  الجيو-اقتصادية  تطلعاتها  تحقيق 
مشروع الحزام والطريق حيث نجحت الصين 
استراتيجية مع دول شرق  في نسج شراكات 
وتحاول  ألمريكا  تقليدياً  حليفاً  تعد  أوسطية 
في  التموقع  وعدم  األيديولوجية  العوائق  رفع 
تخطط  حيث  البينية  واالختالفات  النزاعات 
لمشاريع تعاون مع السعودية وإيران الشيعية 
شراكات  سياق  في  وتركيا  إسرائيل  ومع 
منشغلة  تظل  الصين  أن  غير  ومفتوحة  مرنة 
وبحر  األحمر  البحر  على  األمنية  بالرهانات 
شبكة  أمن  على  تداعياتها  حيث  من  عمان 

المبادالت.
وعلى غرار الصين نجد روسيا تعود للشرق 
األوسط كمنطقة تعتبرها مفتاح للزعامة حيث 
سياستها  من  جزءاً  اإلقليمي  تموقعها  يعد 
المجموعة  وجه   في  العالمية  الريادة  لبلوغ 
األورو- أطلسية والغرب عموماً حيث تنبهت 
األمريكية  القبضة  تآكل  استغالل  لضرورة 
فروسيا  وأفغانستان،  العراق  في  بعد حروبها 
تنهج سياسة محافظة تجاه ما تعتبره مغامرات 
السوري  للنظام  دعمها  يفسر  ما  وهو  التغيير 
تعزيز  موسكو  وتواصل  ليبيا  في  وسياستها 
ويشكل  وتركيا  وإيران  مصر  مع  عالقتها 
الصناعي  العسكري  للمركب  زبائن  الثالثة 
روسيا  تعد  السالح  تجارة  وخارج  الروسي، 
مورداً رئيسياً لبلدان الشرق األوسط بالحبوب 
)تركيا، إيران ومصر والسعودية واإلمارات( 
تركيا من جهتها لم تقف متفرجة على التحرك 
القرن  عن   وفضالً  استراتيجي  مجال  في 
التموقع  أجل  من  بثقلها  أنقرة  ألقت  اإلفريقي 
في قلب مسارات التسوية على صعيد األزمة 
في  تندرج  التركية  االستثمارات  وهذه  الليبية 
حرب نفوذ جيوسياسي مع باقي الدول السنية، 
وهذه السياسة الخارجية ما هي إال وجه آخر 
)القومية  أردوغان  لتركيا  الداخلية  للسياسة 
بااللتحاق  األمل  فقد  أن  فبعد  الشعبوية( 
باالتحاد األوروبي تخبطت السياسة الخارجية 
في الفوضى بتقلبات في كل تجاه نحو القوى 
األوراسية أحياناً ثم الفضاء العربي اإلسالمي 
عاصفة  على عالقة  اإلبقاء  مع  أخرى  أحياناً 

مع االتحاد األوروبي.
إال  هو  ما  المنطقة  في  التركي  التمدد  ويعتبر 
تجسيد لنوستالجيا اإلمبراطورية العثمانية مما 
تجاه  الجيران  لدى  االرتياب  مشاعر  يفسر 
التهديد التركي، فتركيا لم تكن يوماً مع الشعب 
السوري بل تسعى الستخدام الشعب السوري 
لتحقيق رغباتها التوسعية وإيران لم تكن يوماً 
حتى  وال  السوري  أو  الفلسطيني  الشعب  مع 
فاعتراف  بها،  المرتبطة  المسلحة  الميليشيات 
حزب هللا الذي يدّعي ويتبنى مشروع المقاومة 
ماهي  وإسرائيل  لبنان  بين  البحرية  بالحدود 
إال اعتراف بإسرائيل ومباركة حماس لترسيم 
الحدود بين لبنان وإسرائيل واعتراف صريح 
ضد  المقاومة  تدّعي  وهي  إسرائيل  بحدود 
قناع  وسقط  تركيا،  قناع  سقط  حيث  إسرائيل 

إيران.
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وشرق  لشمال  المستهلك  وحماية  التموين  لجنة  قرار  من  أيام  بعد   - األخبار  مركز 
سوريا، بتحرير السلع، وعدم تحديد األسعار، ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء في أسواق 

قامشلو وسط انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدوالر األمريكي.

ارتفاع أسعار اللحوم بأسواق قامشلو

مركز لصناعة مؤونة الشتاء يوفر إنتاج 
محلي وفرص عمل لنساء معيالت

العراق ثالث أكبر مصدر للنفط إلى الصين في أيلول

القوى في الشرق األوسط

عدم استقرار األسعار، في ظل غياب التموين 
من إصدار لوائح األسعار، يدفع بالتجار لرفع 
األسعار دون سقف محدد، يتزايد يومياً بشكل 
تلقائي مع ارتفاع الدوالر، وفق سكان محليين 

في المدينة.
في  للعجول  الحمراء  اللحوم  سعر  ووصل 
مدينة قامشلو، إلى 28 ألف ليرة سورية للكيلو 
غرام الواحد، بمعدل زيادة عشرة آالف ل.س، 

وفق صاحب ملحمة في سوق المدينة.

سوق حر ال نسبة لتحديد الربح 
فيه

نحو 8300  إلى  الفروج  أسعار  فيما وصلت 
كانت  أن  بعد  الواحد،  غرام  للكيلو  س  ل. 

للدوالر،  األخير  االرتفاع  قبل  5500 ل.س، 
ليتراجع  س  ل.  آالف  خمسة  تجاوز  الذي 
بشكل طفيف، كما ترتفع أسعار السلع والمواد 
مع  بالتزامن  تلقائي  بشكل  وغيرها  الغذائية، 
الدوالر  أمام  السورية  الليرة  قيمة  انخفاض 
لجان  وغياب  الجزيرة،  إقليم  في  األمريكي 
تحديد  عدم  مؤخراً،  قررت  التي  التموين، 
وخلق  المستهلك  لحماية  وذلك  األسعار، 
ال  حّر  سوق  إلنشاء  وصوالً  تجارية  منافسة 
الرئيس  أفاد  حسبما  فيه،  الربح  لتحديد  نسبة 
الذاتية  اإلدارة  في  االقتصاد  لهيئة  المشترك 
لشمال وشرقي سوريا، »سلمان بارودو« في 

حديث سابق.
الرتفاع  اللحوم،  ارتفاع  سبب  ويرجع  هذا 
التبن  مثل  الالزمة  العلفية  المواد  أسعار 
والذي يتراوح سعره بين 500-1000ل.س، 
السوق  في  وأكثر  2000ل.س  والشعير 

السوداء، بينما تبلغ أسعارها بحدود 750 ل. 
الذاتية،  لإلدارة  التابعة  المؤسسات  لدى  س 
اإلدارة  تقدمها  التي  العلفية  الماد  كمية  ولكن 
لمربي الثروة الحيوانية، ال تسد حاجتهم وهي 
عشرة كغ لكل رأس ماشية الصغيرة )الماعز 
)كالجواميس  للكبيرة  كغ  وخمسين  والغنم(، 

ال  الكمية  وهذه  والخيول(،  والجمال  واألبقار 
تكفيهم لمدة أسبوع حسب أقوال مربي الثروة 
الحيوانية، أما بالنسبة للمادة العلفية للدجاج يتم 
استيراده من الخارج، والذي بدوره يؤدي إلى 

ارتفاع سعر الفروج في األسوق.  
التي  الجفاف،  موجة  وبسبب  أنه  إلى  يُشار 

ضربت المنطقة وانحباس األمطار عنها، فقد 
حيث  الفت،  بشكل  المواشي  أسعار  تراجعت 
في  عامين  قبل  الواحد  الغنم  رأس  يُباع  كان 
مناطق اإلدارة الذاتية بما يقارب الـ 900 ألف 
ل.س، بينما تراجع اليوم ألقل من 300 ألف 

ل.س للرأس الواحد.

على  واالعتماد  العمل،  فرص  وشح  الفقر،   
من  الكثير  كاهل  أثقل  اإلنسانية،  المساعدات 
عن  للبحث  ودفعهن  إدلب،  في  النازحات 
هذا  من  للتخلص  أسرهن  تساعد  مشاريع 

الهاجس، واالعتماد على الذات.
خالل  من  أنفسهن  على  النازحات  تعتمد 
على  قدراتهن  يزيد  ما  الخاصة،  مشاريعهن 
اإلنتاج، ويجعلهن قادرات على إعالة أسرهن، 
اإلنسانية،  المساعدات  عن  واالستغناء 
وخصوصاً األرامل، اللواتي يقع على عاتقهّن 

مسؤولية رعاية أطفالهن.

افتتاح مشاريع خاصة

دياب«  »جميلة  النازحة  دفع  والنزوح  الفقر، 
من  نزحت  التي  عاماً،  العمر 32  من  البالغة 
إلى  إدلب،  مدينة  إلى  شيخون  خان  مدينة 
إيجاد  عن  عجزت  فقد  ذاتها،  على  االعتماد 
الحرب،  في  إصابة زوجها  بعد  فرصة عمل 
خالل  من  الخاص  عملها  تؤسس  أن  فقررت 
افتتاح مشروع لصناعة أعمال المونة الشتوية 
من المواد الغذائية، بهدف تأمين دخل ألسرتها 

المكونة من ستة أفراد.
حال  العمل،  عن  عاطلة  »كنت  وأوضحت: 

معظم النساء، ونشكو سوء أوضاعنا، فخطرت 
لي فكرة افتتاح مشروع داخل منزلي؛ إلعداد 
وطرحت  الغذائية،  المواد  من  الشتاء  مؤونة 

الفكرة على النساء المعيالت، وبدأن العمل«.
داخل  النساء  عمل  موسم  أن  إلى  وأشارت 
تموز، ويستمر حتى  يبدأ من شهر  المشروع 

نهاية فصل الخريف.
وعن األصناف التي تعمل النساء على إعدادها 
والمكدوس  »الملوخية  قالت:  المشروع  في 
والعصائر،  البندورة،  ودبس  والبرغل، 
إلى  الرمان،  ودبس  والمخلالت،  والمربيات، 
جانب تجفيف البامية والباذنجان، كلها أصناف 
من المؤونة المخزنة داخل بيوت أهالي إدلب، 
لذا يزداد الطلب عليها في فصل الصيف بشكل 

أكبر عن بقية أيام العام«.

الصعوبات التي تواجههم

وأوضحت، أن أكبر الصعوبات، التي تواجهها 
النساء هو غالء أسعار الخضار، األمر الذي 
يحول المونة إلى عبء مادي على ذوي الدخل 
المحدود، ما دفع الكثير من األسر إلى التخلي 

عنها، أو شراء كميات قليلة منها.
»مريم المعراتي« البالغة من العمر 29 عاماً، 

الجنوبي،  إدلب  تلمنس بريف  بلدة  نازحة من 
أم لثالثة أطفال، فقدت زوجها في الحرب منذ 
أكثر من عامين، وهي إحدى المساهمات في 

المشروع.

اإلنتاج واالعتامد عىل الذات

»كنت  نوهت:  المشروع  في  تجربتها  وعن 
سابقاً أعتمد على المساعدات المالية واإلغاثية، 
على  بساطته،  رغم  ساعدنا  المشروع  ولكن 
خلق فرصة عمل، وتحسن أوضاعنا المعيشية، 
وانتقل بنا من مرحلة االستهالك، والعوز إلى 
لقمة  في كسب  أنفسنا  واالعتماد على  اإلنتاج 

العيش الكريمة«.
نافع  بما هو  العمل مأل وقتها  أن  إلى  ولفتت، 
في  بالملل  تشعر  سابقاً  كانت  فيما  ومفيد، 
العمل إلمكانية  بهذا  تشيد  الفراغ، كما  أوقات 
أنفسهن  حماية  وبالتالي  المنزل،  من  مزاولته 
من التعرض للمخاطر في ظل سوء األوضاع 

األمنية في المنطقة.
أما »روان الغنوم« البالغة من العمر 23 عاماً 
الجنوبي،  إدلب  بريف  حاس  بلدة  من  نازحة 
وتقيم مع عائلتها في منزل غير مجهز بمدينة 
نفقات  لتحصيل  العمل  في  تشارك  إدلب، 

وعن  المدرسين،  إعداد  معهد  في  دراستها 
ذلك بينت: »أجني من عملي مبلغاً من المال، 
دون  دراستي،  على  اإلنفاق  على  يساعدني 
أوضاعاً  تعاني  التي  أسرتي  كاهل  أثقل  أن 
بلدتنا  من  نزوحنا  جراء  صعبة،  اقتصادية 
في  القياسي  واالرتفاع   ،2019 عام  نهاية 
األسعار، وشبه انعدام المساعدات اإلنسانية«.

لتحصل  دراستها  إلتمام  تطمح  إنها  وأكدت، 
خالله  من  تساعد  ثابت،  براتب  وظيفة  على 

أهلها في تأمين متطلبات الحياة.

تأمني املونة...بأسعار مناسبة

من  البالغة  العباس«  »سناء  المعلمة  وتقبل 
إدلب، على شراء  مدينة  من  العمر 36 عاماً 
كل  تؤمن  التي  الشتاء«  »مؤونة  من  مونتها 
ما تحتاجه من مؤونة بأسعار مناسبة ونظافة 

وجودة.
والواقع  الغالء،  ظل  في  أنها  إلى  وأردفت 
تفضل  تعيشه،  الذي  الصعب،  االقتصادي 
في  إعدادها  على  قليلة  بكميات  المونة  شراء 
استغنت  األسر  من  الكثير  أن  كما  المنزل، 
عن المونة، فمن الصعب استدانة مبلغ لشراء 

المونة، وسيكون من الصعب تسديده الحقاً.
وأكدت أن إنشاء النساء مشاريعهن الخاصة، 
ويجعلهن  اإلنتاج  على  قدراتهن  يزيد 
عن  واالستغناء  أسرهن،  إعالة  على  قادرات 
األرامل  وخصوصاً  اإلنسانية،  المساعدات 
رعاية  مسؤولية  عاتقهّن  على  يقع  اللواتي 
بالنسبة  فرصة  تعد  المشاريع  فهذه  أطفالهن. 
لهّن إلثبات قدراتهن على إعالة أسرهن، بعيداً 

عن براثن العوز والحاجة«.
وكالة أنباء املرأة

للجمارك  العامة  اإلدارة  من  بيانات  أظهرت 
الصينية، يوم االثنين، أن العراق جاء ثالث أكبر 
مصدر للنفط إلى المصافي الحكومية خالل شهر 

أيلول عام 2022.
وقالت اإلدارة في جدول: »إن العراق صدر إلى 
المصافي الحكومية الصينية خالل شهر ايلول من 
الحالي 2022 مقدار 5،153 ماليين طن  العام 
برميل(  مليون   37،616( يعادل  بما  النفط  من 
وبما يعادل )1،253 مليون برميل يومياً( مرتفعاً 
العام  من  نفسها  الفترة  عن   ٪17،11 بنسبة 

الماضي«.

من  النفطية  الصينية  الواردات  »إن  وأضافت: 
كانون  من  واعتباراً  أشهر،  تسعة  العراق خالل 
طن  مليون   39،844 بلغت  أيلول  لغاية  الثاني 
برميل(  مليون   290،244( يعادل  ما  وهو 
منخفضاً بنسبة 2،84٪ عن الفترة نفسها من العام 

الماضي«.
وأضافت: »إن السعودية جاءت بالمرتبة األولى، 
كأكبر مورد للخام للصين في شهر أيلول من عام 
مليون   7،530 للصين  صادراتها  لتبلغ   2022
طن، بما يعادل 54،969 مليون برميل، ومن ثم 
جاءت روسيا ثانياً، حيث بلغت صادراتها للصين 

 54،472 يعادل  ما  أو  طن،  مليون   7،462
مليون برميل«.

رابعاً  جاءت  »أنغوال  فإن  الجدول،  وحسب 
بصادرات 1،997 أو ما يعادل 14،578 مليون 
برميل، وجاءت البرازيل خامساً بصادرات بلغت 
يعادل 13،745 مليون  بما  1،883 مليون طن 

برميل«.
وأشارت إلى، إنه تم استيراد 40،24 مليون طن 
يعادل  ما  أي  الماضي،  الشهر  الخام  النفط  من 
من  مرتفعاً  يومياً،  برميل  مليون   9،79 حوالي 
9،5 ماليين برميل يومياً عن شهر آب/أغسطس.


