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مع ارتفاع مستويات البطالة وندرة فرص 
إدلب،  في  وُمعيالت  نساء  تلجأ  العمل، 
تؤّمن  صغيرة  منزلية  مشاريع  إلنشاء 
لهن ولعوائلهن املستلزمات األساسية، 
تدني  من  املنطقة  تشهده  ما  ظل  في 
مستوى املعيشة وفقر ُمدقع بات يُحاصر 
مخيمات  من  مقربة  على  الكثيرات. 
مشهد روحني شمال إدلب، تنهمك منار 
السبيل )35 عاماً( وهي نازحة من مدينة 
بصناعة  إدلب،  جنوب  النعمان  معرة 
اتخذت  والتي  اخلاصة،  املعروك  عجينة 
أن  »باجليد« بعد  رزق تصفه  منها مصدر 
فرصة  بتأمني  محاوالتها  كل  فشلت 

عمل مناسبة.

على  تعمل  إنها  السبيل  منار  وتقول 
صناعة املعروك منزلياً، وبيعه إلى احملالت 
والبقاالت التجارية القريبة من اخمليم الذي 
تساعدها  أرباحاً  بذلك  لتحقق  تقطنه، 
وأطفالها  نفسها  على  اإلنفاق  على 

األربعة.

وأوضحت أن فكرة املشروع جاءت بعد أن 
انقطعت عن عملها في األراضي الزراعية 

وحاجتها  الشتاء،  فصل  قدوم  بسبب 
تساعدها  عمل  فرصة  لتأمني  املُلحة 
على حتّمل نفقات املعيشة وأعباء الشتاء 
عن  مسؤولة  وأنها  خاصًة  القاسية، 
عائلة مؤلفة من أربعة أشخاص واملعيلة 
الوحيدة لهم بعد أن فقدت زوجها العام 

املاضي، جرّاء إصابة عمل.

وأشارت إلى أنها تعلمت أساسيات مهنة 
أسرار  جميع  لتتقن  املعروك،  صناعة 
هذه الصناعة، وتتخذ منها مهنة بديلة 

لالعتماد عليها في معيشتها.

منار  تقول  املعروك  صناعة  مراحل  وعن 
املنازل  في  املعروك  صناعة  إن  السبيل 
حتضير  في  وخبرة  ودقة  مهارة  تتطلب 
العجينة اخلاصة به، كما أن نوعية وكمية 
تُشكل  الطحني  إلى  املضافة  التوابل 

كلمة السر في مدى لذة الطعم.

العجينة  حتضير  في  »يدخل  وتضيف: 
والسمن  الطحني  باملعروك،  اخلاصة 
والزيت إلى مجموعة واسعة من التوابل، 
تضم احمللب والسمسم وحبة البركة، ثم 

تُشكّل عجينة على شكل أحبال طويلة 
تُلف دائرياً وتُخبز بالفرن، لتصبح جاهزة 

للبيع واالستهالك«.

وأوضحت أنها حتصل على مرابح يومية 
تتراوح بني 50 و75 ليرة تركّية، وهو مبلغ 
تصفه »باجليد« ويبقى أفضل من ال شيء 

على حد تعبيرها.

مشاريع تنمويّة

ومنذ ثالثة أعوام تعمل منى ياسني )38 
إدلب، في  عاماً( وهي من سكان مدينة 
صناعة احللويات املنزلية التي وجدت فيها 
راحتها النفسية واجلسدية، بعد أن وّفرت 
لها دخل جيد يُغنيها عن طلب املساعدة 

والعون من أحد.

مشروعها  الفتتاح  جلأت  إنها  تقول 
اخلاص بعد أن فقدت زوجها الذي قضى 
اجلوية  الغارات  إحدى  بجراحه في  متأثراً 
نفسها  وجدت  حيث  إدلب،  مدينة  على 
املسؤولة الوحيدة عن تربية بناتها الثالثة 

اللواتي فقدَن السند واملعيل.

صناعة  مهنة  تعلمت  أنها  وأضافت 
يد  على  صغرها  منذ  املنزلية  احللويات 
والدتها التي كانت تصنع أصناف وأشكال 
باستمرار،  التراثية  احللويات  متنوعة من 
وهو ما جعلها قادرة على إطالق مشروعها 

اخلاص.

في  ساعدها  ما  أكثر  أن  إلى  وأشارت 
عملها هو عدم احتياجها لرأس مال كبير 
للعمل، إذ أن كل ما حتتاجه هو فرن وغاز 
ال  ومببلغ  احللوى،  لصناعة  األولية  واملواد 
يتجاوز 100 دوالر أمريكي، إذ أن رأس املال 
احلقيقي يكمن في الدقة واحِلرفية وجودة 

املنتج على حد وصفها.

احللويات  صناعة  وبعد  أنها  إلى  ولفتت 

احملالت  إلى  وبيعها  بتغليفها  تقوم 
تطلب  باتت  التي  والغذائية  التجارية 
بضائعها ومنتجاتها بشكٍل كبير، نتيجة 
جودتها  بسبب  عليها،  املتزايد  اإلقبال 
وسعرها املنخفض مقارنًة مع تلك التي 

تنتجها محالت احللويات في املنطقة.

من جانبها تؤكد نسيبة األحمد )43عاماً( 
على  إدلب،  في  اجتماعية  مرشدة  وهي 
وضرورة  التنموية  املشاريع  هذه  أهمية 
وأنها  خاصًة  واجتماعياً،  مادياً  دعمها 
النساء  من  للعديد  عمل  فرص  تُشكل 
عالة  يكنَ  أن  رفضنَ  اللواتي  واملعيالت 

وعبئاً على أحد.

وأضافت أن هذه املشاريع تساهم في كسر 
اجملتمع  ينظرها  التي  التقليدية  النظرة 
احمللي للمرأة العاملة في إدلب، وذلك من 
خالل إثبات وجودهن وجناحهن في شتى 
الصعوبات  من  بالرغم  العمل  مجاالت 

وأجواء العمل القاسية والشاقة.

وكالة أنباء املرأة

التركي  مرمي  الكويتية  الشابة  تصدّرت 
الكويت،  التواصل في  روّاد مواقع  حديث 
بعد تخرّجها من أكادميية »إل 3 هاريس« 
من  امتياز  بدرجة  )L3Harris( للطيران 
حتصل  كويتية  ثالث  لتصبح  بريطانيا، 

على رخصة طّيار.

واحتفى مغردون مبرمي، البالغة من العمر 
التحليق  من  متكنت  والتي  عاماً،   23
ثالث  نفسها  معلنًة  باقتدار،  بالطائرة 
كويتية حتصد هذا اإلجناز، ومن بني أصغر 
إعالم  وسائل  وفق  العالم،  في  الطيارين 

كويتية.

وقد هنأت السفارة البريطانية بالكويت 
على  حساباتها  عبر  الكويتية  الشابة 
منصات التواصل، وغرّدت عبر تويتر قائلًة: 
على  التركي  هاني  مرمي  الكابنت  »نُهنئ 
هاريس(   3 )إل  أكادميية  من  تخرجها 
رؤية  الرائع  من  إنه  للطيران،  البريطانية 

اململكة  في  يدرسن  كويتيات  شابات 
املتحدة ويحققن أحالمهن بنجاح«.

جدارة وإثبات

إعالم  لوسائل  مرمي  الكابنت  وصرّحت 
إنها أحبت هذا اجملال منذ  محلية قائلًة 
قادرة  الكويتية  أن: »املرأة  وأثبتت  الصغر 
اجملاالت  شتى  في  نفسها  إثبات  على 
والثقافية  واالقتصادية  السياسية 

والرياضية، وتفوّقها في مجال الطيران«.

العامة  الثانوية  من  مرمي  وتخرّجت 
الطيران،  تكنولوجيا  بكلية  والتحقت 
ومحبتها  لشغفها  نظراً  أنه  موضحًة 
في  للعمل  تقدمت  الطائرات  لقيادة 
اخلطوط اجلوية الكويتية، والتي أرسلتها 

لدراسة الطيران في بريطانيا.

ووثّقت وسائل إعالم حلظة وصول الكابنت 
الكويتية إلى بالدها بعد رحلة ختمتها 
بإجناز »رخصة طيار« وقالت فور وصولها: 
»وأخيراً انتهت مرحلة التعب، وأستطيع 

اآلن الراحة ال سيما مع عائلتي«.

كانت  الدراسة  أن  مرمي  الكابنت  وأضافت 

استطاعت  لكنها  صعبة  مرحلة 
تخطيها مبساعدة زمالئها الكويتيني.

التواصل  مواقع  عبر  مغردون  واحتفى 
واستذكروا  الثالثة،  الكويتية  بالكابنت 
ومها  بوعركي  مرمي  الكويتيتني  مسيرة 
بيضون، اللتني حصلتا على رخصة طّيار.

فيصل  الكويتي  االقتصادي  عّلق  وقد 
املرأة  تبهرنا  ما  »دائًما  بقوله:  خزعل 
على  التنافسية  بقدرتها  الكويتية 
املستوى العاملي، كما يُحيرنا جتاهل بعض 

الداعمني حلقوق املرأة ملثل هذا احلدث«. 

وكاالت

يع صغيرة وناجحة للُمعيالت في إدلب المعروك والحلوى... مشار

يم التركي ثالث كويتّية تحصل على »رخصة طّيار« في سّن 23 عاماً.. احتفاء بمر

أضرار كارثية والحاجة لمساعدات دولية

بعدسة: حقي كمال
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القرفة أحد التوابل العطرية املعروفة 
الكعك  خلبز  الكثيرون  يستخدمها 
وطهي األطباق اللذيذة، وهي مشتقة 
القرفة  ألشجار  الداخلي  اللحاء  من 
جبال  في  توجد  والتي  اخلضرة  دائمة 
أخرى،  جبلية  ومناطق  الهيمااليا 
وغابات  املطيرة  الغابات  في  وكذلك 
أخرى في جنوب الصني والهند وجنوب 

شرق آسيا.

أن  لها  ميكن  منهجية  مراجعة  وفي 
مزيد  إلجراء  العلماء مستقباًل  تلهم 
من الدراسة لتأثير القرفة على الدماغ 
على  للحفاظ  استخدامها  يعزز  مبا 

وظائف املخ وإبطاء ضعف اإلدراك

مذاق فريد وخصائص مفيدة

 Medical موقع  نشره  ما  بحسب 
للقرفة،  يكون  أن  ميكن   ،Express
باإلضافة إلى مذاقها الفريد، خصائص 
حيث  اإلنسان،  لصحة  أخرى  مفيدة 
لها  القرفة  أن  إلى  الدراسات  تشير 
خصائص مضادة لاللتهابات ومضادة 
لألكسدة ومضادة للسرطان، وميكنها 

أيًضا تعزيز جهاز املناعة.

أظهرت نتائج بعض األبحاث العلمية 
النشطة  القرفة  مركبات  أن  أيًضا 
املخ،  وظائف  تعزز  أن  ميكن  بيولوجًيا 
خاصة الذاكرة والتعلم، ولكن لم يتم 
على  بعد  النتائج  هذه  صحة  إثبات 

وجه اليقني.

علم األعصاب الغذائي

في  الدوليني  الباحثني  من  فريق  قام 
العلوم الطبية مؤخرًا مبراجعة العديد 
الستكشاف  السابقة  الدراسات  من 

آثار القرفة على الوظائف اإلدراكية.

وسلطت نتائج حتليالتهم، استنادًا إلى 
على  الضوء  الغذائي،  األعصاب  علم 
أو  منع  في  للقرفة  احملتملة  القيمة 

تقليل الذاكرة أو ضعف التعلم.

الدراسة  أن  البحثية  الورقة  وذكرت 
املنهجية  املراجعة  إلى  »هدفت 
القرفة  بني  العالقة  حول  للدراسات 
الذاكرة  في  الرئيسية  ومكوناتها 
مئة  وست  ألفني  جمع  مت  والتعلم. 
بيانات  قواعد  من  دراسات  وخمس 
مختلفة في سبتمبر 2021 وخضعت 
للتحليل من أجل األهلية. واستوفت 
الالزمة  العملية  معايير  دراسة   40
املراجعة  في  تضمينها  مت  ثم[  و]من 

املنهجية«.

تأثير إيجابي للقرفة ومكوناتها

استخلص الباحثون البيانات ذات الصلة 
بكل هذه الدراسات، مبا يشمل الباحث 
القرفة  نوع  أو  واملركب  النشر  وسنة 
املستخدمة ومجتمع الدراسة وأحجام 
العينات وجرعات القرفة أو مكوناتها 
املستخدمة  بيولوجًيا  النشطة 
وجنس وعمر املشاركني، واملدة وطريقة 
التوصل  مت  التي  والنتائج  االستهالك 
املنهجية  املراجعة  قامت  ثم  إليها. 
الدراسات  وموثوقية  جودة  بتقييم 
بالنظر إلى تصميمها وحجم العينة 

ومعايير االشتمال واجلوانب املنهجية 
األخرى. وبشكل عام، رجحت معظم 
الدراسات، التي مت مراجعتها منهجًيا، 
أن القرفة ميكن أن تؤثر بشكل إيجابي 
والوظيفة  الذاكرة  من  كل  على 

اإلدراكية.

تنشيط ومنع تدهور الوظيفة 
املعرفية

الدراسات  »أظهرت  الباحثون:  قال 
استخدام  أن  احلي  اجلسم  في 
األوجينول  مثل  مكوناتها،  أو  القرفة 

سيناميك،  وحمض  وسينامالدهيد 
ميكن أن يؤدي إلى تغير بشكل إيجابي 
في الوظيفة املعرفية، عالوة على أن أن 
إلى  سينامالديهيد  أو  القرفة  إضافة 
وسط خلوي ميكن أن يزيد من حيوية 

اخللية«.

وأضاف الباحثون أن »معظم الدراسات 
ذكرت أن القرفة ميكن أن تكون مفيدة 
للوقاية من ضعف الوظيفة اإلدراكية 
وتقليلها. وميكن استخدامها كعامل 
مساعد في عالج األمراض ذات الصلة. 
ولكن يجب إجراء املزيد من الدراسات 

حول هذا املوضوع.«

فرنسي  مركز  أعدها  دراسة  خلصت 
املتحدة  األمم  من  بدعم  املناخ  ألبحاث 
إلى أن 10% من سكان العالم يعتبرون 
السنوية  االنبعاثات  لنصف  مصدرا 
واقترحت  احلراري،  لالحتباس  املسببة 
األفراد  على  ضريبة  فرض  الدراسة 
األكثر تلويثاً للبيئة. وهو ما أيده برنامج 

التنمية التابع لألمم املتحدة.

مدعوم  جديد  علمي  تقرير  استخدم 
من قبل األمم املتحدة مصطلحا جديدا، 
تدفع  إذ  البيئية.  املساواة  عدم  وهو 
ضريبة  العالم  من  واسعة  مناطق 
تكون  ال  قد  أنها  من  بالرغم  التلوث 
املتسببة فيه، واقترحت الدراسة فرض 
ضريبة على األفراد األكثر تلويثاً للبيئة. 
وهو ما أيده برنامج التنمية التابع لألمم 

املتحدة.

املئة  أن 10 في  إلى  الباحثون  وخلص 
من سكان العالم يعتبرون مسؤولني 
عن نصف االنبعاثات السنوية املسببة 

لالحتباس احلراري.

ومن خالل حتليل ظاهرة االنبعاثات خالل 
ثالثني سنة املاضية اكتشف أن خمسة 
االنبعاثات كان  املئة من  وعشرين في 
مصدرها فقط واحد في املئة فقط من 

سكان العالم

ويوصي التقرير فرض ضريبة تستهدف 
األفراد األكثر تلويثاً للبيئة. وهو اقتراح 
يؤيده برنامج التنمية التابع لألمم املتحدة 
وتعتبر الصني والواليات املتحدة والهند 
الدول األكثر تلويثا بحسب موقع وولرد 

ميتر لإلحصاء

بشكل  العلمي  اجلهد  هذا  ويذكّر 
قمة  خالل  احملققة  باخلطوة  صريح 
املناخ كوب 27 في مصر إلنشاء صندوق 
عاملي ملساعدة الدول املتأثرة بالتغيرات 
الصناعية  الدول  به  تتكفل  املناخية 
الكبرى وهو الذي قبلت به الدول امللوثة 

على مضض.

وكاالت

ميل«  »ديلي  صحيفة  وقالت 
البريطانية إن باحثني درسوا حاالت 
سويدية  امرأة  مليوني  من  أكثر 
و2015،   1973 عامي  بني  أجننب 
مضيفة أنهم ركزوا على خمسة 
وتوصلت  للحمل،  مضاعفات 
اللواتي  النساء  أن  إلى  الدراسة 
يعانني من مضاعفات احلمل هن 
بأمراض  لإلصابة  عرضة  أكثر 

القلب بعد الوالدة.

ويتعلق األمر بـ: اضطرابات ارتفاع 
ضغط الدم وتسمم احلمل والوالدة 
املبكرة وانخفاض الوزن عند الوالدة 
النتائج  احلمل. وأظهرت  وسكري 
هذه  إحدى  من  احلامل  معاناة  أن 
املضاعفات تزيد من خطر إصابتها 
املستقبل  في  القلب  بأمراض 

بنسبة تصل إلى الضعف.

ما  أن  العلماء  وجد  عام،  بشكل 
يقرب من 84 ألف امرأة، أي ما يقرب 
من 4 في املئة من العينة اإلجمالية، 
جرى تشخيص إصابتهن بأمراض 
القلب في متوسط عمر 58 سنة.

أصنب  النساء  أن  الباحثون  ووجد 

مبرض القلب اإلقفاري، وهي حالة 
حتدث عند انخفاض تدفق الدم إلى 
القلب، مما مينع عضلة القلب من 
تلقي كمية كافية من األكسجني.

وجاء في الدراسة: »تشير النتائج 
اخلمس  املضاعفات  أن  إلى 
الرئيسية للحمل مرتبطة بشكل 

اإلصابة  مخاطر  بزيادة  مستقل 
بأمراض القلب اإلقفارية التي قد 
تستمر ملدة تصل إلى 46 عاما بعد 
الوالدة«. ومت نشر نتائج الدراسة يوم 
األربعاء املاضي في اجمللة الطبية 

.»BMJ« البريطانية

الذاكرة والتعلم... وتأثيرات محتملة للقرفة

نصف حجم التلوث السنوي 
يسببه ُعشر سكان العالم

مضاعفات عدة خالل الحمل تنذر باإلصابة 
بأمراض القلب

قويات«  معاً  نظمت جمعية« النساء 
إسطنبول«  نساء  »منتدى   )KBG(
دار  في  التركية  شيشلي  بلدية  في 
حتت  والفنون  للثقافة  حكمت  ناظم 

شعار »ستتغير ثورة النساء«.

قويات«  معاً  »النساء  جمعية  علقت 
أهداف  عليها  كُتبت  تذكارية  لوحة 
اجلمعية التي ميكن حتقيقها خالل عام 
يوضح  سينمائي  عرض  فُقدِّم   ،2023

.KBG كفاح وأعمال املرأة

سيلني   KBG أوضحت العضوة في
النضال من  بدأَن في هذا  توب: »أنهن 
من  الثاني  في  عقدنَهُ  اجتماع  خالل 
أنهنَّ  إلى  وأشارت   ،2017 عام  شباط 
أمضنيَ فترة اإلغالق، التي حدثت خالل 
الفعاليات،  بتنظيم  كورونا  جائحة 
معاً  »النساء  شعار  حتت  والنشاطات 
الكفاح  النسوة  وتواصل  قويات«، 
والنضال من أجل حياتهن في الشوارع، 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  وعلى 
من  مجموعة  بتنظيم  قمن  كما 
إسطنبول،  اتفاقية  أجل  من  احلمالت 
كما نظمنا احتجاجات في العديد من 
مدن تركيا على الزيجات القائمة على 
موافقة املفتي، وتظاهرن في الشوارع 
وضد  األطفال،  معاملة  إساءة  ضد 
قتل النساء، وضد األمناء واملسؤولني، 
ودافعت النسوة عن السالم، وكافحت 
في  احلقوق  وانتهاكات  االعتقاالت 

السجون«.

»علينا الوقوف معاً في وجه هذه 
احلكومة املعادية للمرأة«

وبدورها قالت العضوة في KBG »رويا 
كورتولوش« على الرغم من أن النضال 
من أجل حرية املرأة في تركيا له تاريخ 
عامها  ختمت  قدمي، فإن KBG أيضاً 
إلى  جنباً  النضال  هذا  في  اخلامس 
ملموسة  خطة  وضع  »علينا  جنب: 
ستجري  التي  للمناقشات،  كنتيجة 
كل  جتتمع   KBG إن  املنتدى،  في 
كنا  مسيرتها،  بدء  منذ  خميس  يوم 
نلتقي، ونتجمع عبر وسائل التواصل 
االجتماعي كل يوم خميس حتى أثناء 
فترة الوباء«، مؤكدةً: »العام املقبل ليس 
وحاسم  مصيري،  عام  بل  عادياً،  عاماً 
نقوم  سوف  لذا  ببلدنا،  يتعلق  فيما 
بالتخطيط وفقاً لذلك، إننا بحاجة إلى 
الوقوف معاً في مواجهة هذه احلكومة 

املعادية للمرأة«.

»ماليني النساء تقف معنا«

وأكدت رويا كورتولوش أن نظام »الرجل 
الواحد« قد أُسس في االستفتاء، الذي مت 
التصويت عليه، وهم يقاومون منذ ذلك 
احلني: »لقد دخلنا مرحلة خاصة، أمامنا 
انتخابات سيتم فيها التصويت على 
 AKP حكومة حزب العدالة والتنمية
وحزب احلركة القومية MHP، وهذه 
االنتخابات لن تكون طبيعية، ولن جترى 
في ظل ظروف عادية، أردوغان سيحاول 
بكل طريقة ممكنة البقاء في السلطة، 
على  تأسيسه  مت  نظاماً  توقعنا  إننا 
هذه الطريقة واألساليب، وبالطبع مع 

الكراهية والعدوان للنساء، فالهجمات 
ضد النساء منذ االنسحاب من  تنفيذ 
اتفاقية إسطنبول لم تنته، فمنذ ذلك 
احلني، ونحن نواصل الدفاع عن حياتنا 
وحقوقنا ضد ما تفرضه هذه احلكومة 
النساء  ماليني  تكون  ال  قد  الفاشية، 
معنا في الشارع، ولكنهن يقفن إلى 
وحياتهّن  حقوقهنّ،  بحماية  جانبنا 
نناضل  نحن  وأفكارهنّ،  مبشاعرهنّ 

معاً، وسوف نواصل النضال«.

»ليس وحدك بل سنخرجكم 
جميعاً«

الهيمنة  ضد  النضال  أن  وأكدت، 

حالة  في  فهم  مستمر،  الذكورية 
إلى الهجمات  طوارئ فعلية، مشيرةً 
الدميقراطي  الشعوب  حزب  ضد 
جيزي،  مقاومة  في  واألسرى   ،HDP
رئيسة مجلس مركز  واحملاكمات ضد 
فينجاجني،  كورور  شبنم   TTB
أن  مؤكدةً   ،TTB ضد  والهجمات 
ضد  باحتادهن  صامدة  تبقى  النساء 

هذا األسلوب السلطوي.

وبينت أن العملية االنتخابية ال تتعلق 
ال  االنتخابات،  بالتصويت: »بعد  فقط 
رحيل  على  ورغباتنا  أحالمنا  تقتصر 
أو   AKP والتنمية  العدالة  حزب 
استبداله بآخر، ولكن من ناحية أخرى 

ترحيل  من  نتمكن  سوف  أننا  نعلم 
احلكومة الكارهة، واملعادية للنساء من 

احلكم، ويتوجب علينا إخراجها«.

وأشارت إلى ضرورة املقاومة ضد عنف 
الدولة: »انتشر هذا العنف من السجون 
التواصل  وسائل  إلى  املنازل،  إلى 
اجلمعيات،  إغالق  إلى  االجتماعي، 
وطرق  بأساليب  التحدث  علينا 
ذهنية  ملكافحة  النضال  في  جديدة 
الهجمات  وأيضاً  الذكورية،  الدولة 
يجب  آفا،  وروج  الكردي  الشعب  ضد 
وكيفية  األولوية  ذات  األهداف  حتديد 

التخطيط للنضال«.

وكالة أنباء املرأة

أطلقت مدينة كراتشي الباكستانية 
في  أيام،  قبل  للنساء  حافالت  خدمة 
تهدف  بأنها  نشطاء،  وصفها  خطوة 

إلى مكافحة التحرش بالنساء.

وقال فيدا حسني باالدي املتحدث باسم 
اإلقليمية: إن عشر حافالت  احلكومة 
على األقل، مطلية باللون الوردي، بدأت 
رحالتها في كراتشي، اعتبارا من األول 
العامالت  النساء  لتنقالت  فبراير  من 

والطالبات.

األملانية:  األنباء  لوكالة  باالدي  وأضاف 
احلوادث  خفض  إلى  تهدف  املبادرة  أن 
املتزايدة للتحرش بالنساء في وسائل 

النقل العام.

يبلغ  التي  كراتشي،  مدينة  وتعد 
مليون   20 من  أكثر  سكانها  تعداد 
نسمة، أكثر مدن باكستان اكتظاظا 
بالسكان، واضطرابا، حيث تنتشر بها 

اجلرائم ضد النساء.

كل  »إن  املشروع:  بشأن  باالدي  وقال 
من  هم  واحملطات  باحلافالت  العاملني 

النساء باستثناء السائقني«.

مشروع جديد حلماية النساء

نسبة  في  ارتفاعا  باكستان  وتشهد 
الرغم  على  اجلنسي  التحرش  جرائم 
من ادعاء احلكومات املتعاقبة بالعمل 
وتفيد  الظاهرة،  لهذه  التصدي  على 
منذ  بأنه  حكومية  غير  إحصائيات 
هناك   2022 عام  وحتى   2020 عام 
ارتفاع بنسبة 200 في املائة في نسب 
التحرش، وخصوصا في أماكن العمل 

واألماكن العامة.

احلوادث  خفض  إلى  تهدف  املبادرة 
املتزايدة للتحرش بالنساء في وسائل 
باحلافالت  العاملني  العام، وكل  النقل 
االجتماعية  الناشطة  وتقول  نساء، 
املتابعة لقضايا النساء في باكستان 
سعدية رفيع إن: “التحرش عقبة كبيرة 
في وجه النساء ليس فقط في أماكن 
العمل، بل أيضاً في املدارس، واجلامعات 

“احلكومة  أن:  وترى  الطرقات”،  وعلى 
فشلت في التصدي للتحرش، علما أن 
نسبته ترتفع بشكل كبير، واملشكلة 
أصحاب  من  وخصوصا  الرجال،  أن 
املناصب، يتحكمون بالنساء في العمل 
أحيانا، وتضطر املرأة إلى الصمت، حتى 

ال تخسر عملها”.

باتخاذ تدابير الزمة  وتطالب احلكومة 
وصارمة من أجل احلفاظ على كرامة 
التحرش،  لظاهرة  والتصدي  النساء، 
وجه  في  كبيرة  عقبة  أنها  والسيما 
مختلف  في  العمل  في  املرأة  تقدم 

يجب  هنا،  ومن  والدراسة،  القطاعات 
بالقضية  تهتم  أن  احلكومة،  على 
بكل  القوانني  وتطبق  فأكثر  أكثر 
صرامة وتعمل على التصدي للظاهرة 

واستئصالها من جذورها.

الباكستانية،  بالقوانني  يتعلق  وفيما 
يقول اإلعالمي عبد اهلل مهمند: »ينص 
كبار  من  جلنة  تشكيل  على  القانون 
أماكن  في  اإلدارات  املسؤولني في كل 
العمل، تضم امرأة لتستقبل شكاوى 
النساء حول التحرش. أما في األماكن 
احملاكم«،  إلى  القضايا  فترفع  العامة 
في  تساهم  القوانني  أن  إلى  ويشير 
حد  إلى  اجلنسي  التحرش  من  احلد 

كبير.

املشكلة تكمن في  ويرى مهمند: أن 
إن  ويقول:  القوانني،  تطبيق  انعدام 
التصدي  في  تساهم  النساء  توعية 
تؤثر  والتي  املتفشية،  الظاهرة  لهذه 
لبعضهن،  النفسية  الصحة  على 
كونهن  منهن،  العامالت  وخصوصا 

أكثر عرضة للتحرش.

وكاالت

منتدى نساء إسطنبول: 
هدفنا تغيير الحكومة المعادية للمرأة

خدمة حافالت »للنساء فقط« لمقاومة التحرش في باكستان
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ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات فجر اليوم 
شباط،  من  السادس  املصادف  األحد 
شمال كردستان وشمال ووسط سوريا، 
كما طال مناطق شمال وشرق لبنان، 
املتوسط  وطال معظم مناطق شرق 
مخلفاً حتى اآلن مئات الضحايا، ودماراً 
كبيراً، حيث وصلت حصيلة الضحايا، 
إلى  في سوريا  الزلزال  جراء  واملصابني 

أكثر من 870.

أخرى،  مرةً  عفرين  مهَجرو  أخذ  فيما 
وكأن  اجلديدة،  الكارثة  من  نصيبهم 
إن  اجتهوا،  أينما  يالحقهم  املوت 
وطيران  والرصاص،  باحلرب،  موتاً  كان 
احلصار،  بسياسة  وجوعاً  االحتالل، 
والكوارث  املباني،  بانهيار  موتاً  كان  أو 
انهيار  الزلزال  الطبيعية، حيث خَلف 
الشيخ  حي  في  واملنازل  للمباني 
أشخاص  ستة  وفقدان  مقصود، 
املصابني في  والعشرات من  حياتهم، 

الشيخ مقصود والشهباء.

فواجع وكوارث والشعب يدفع 
الثمن

صحيفتنا  التقت  السياق،  هذا  وفي 
»روناهي«، نائب اإلدارة الذاتية ملقاطعة 
عفرين والشهباء »جمال رشيد«، حيث 
قدَّم رشيد في مستهل حديثه التعازي 
لذوي الضحايا، ومتنى الشفاء العاجل 
الشعب  أن  إلى  مشيراً  للجرحى، 
ولو  حتى  له،  يحدث  ما  ثمن  يدفع 
اختلفت الوسائل: »في البداية نترحم 

الذي حدث  الزلزال،  أرواح ضحايا  على 
فجر اليوم، سواءً أكانوا في مقاطعة 
عفرين والشهباء، أو في شمال وشرق 
سوريا وسوريا عامًة، وكأن اهلل يبعث 
الشعب،  للمسؤولني عن هذا  رسالة 
طال  فقد  السالم،  وقت  حان  قد  بأنه 
سيل الدماء، وهذا الشعب دفع فاتورة 
ثمن كبيرة، وهذا الزلزال لم يفِرق بني 
معارض، أو مواٍل، وبني منطقة أو أخرى، 
فعندما تأتي املصائب والكوارث ال تفرق 
بني أحد، لذلك حان الوقت أوالً لنفتح 

طاولة احلوار أمام هذا الشعب«.

من  الكثير  حديثه: »رأينا  رشيد  وتابع 
الكوارث  فيها  حدثت   التي  املناطق، 
ورأينا  األبرياء،  من  كثير  ضحيتها  راح 
التشرد بسبب احلروب، فحدثت حاالت 
وفاة كبيرة، فالدم السوري أينما سال 
خسارة  نعدّه  السورية  األرض  على 
لنا، وخاصًة ضمن الظروف املعيشية 
الصعبة في ظل ظروف فصل الشتاء، 
ومعاناة البرد القارس، فمعظم البيوت، 
مقاطعة  في  األهالي  يسكنها  التي 
الشهباء عبارة عن بيوت شبه مدمرة، 
وأي حدث أو زلزال كما حدث اليوم يؤثر 
بشكل كبير، وهناك مخاوف وقلق في 

حال ال سمح اهلل حدوث هدم للمنازل 
العمار ال  وإعادة  الترميم  ألن عمليات 
يستطع  ولم  عليها،  الشعب  يقوى 
عفرين  ومهجرو  بها،  القيام  األهالي 
يزيد  والتي  اخمليمات،  في  القاطنون 
عددها عن خمس مخيمات، فحالتهم 
مأساوية أكثر، فعند خروج األهالي من 
منازلهم إلى الشوارع بفعل الزلزال، في 
ظل الهطول الغزير من األمطار، وامتالء 
والطني،  املياه،  مبستنقعات  الشوارع 
فصورة األطفال وهم حفاة، وال ميلكون 
ملقاومة  جسدهم  يكسو  ما  حتى 
األمطار، ورعبهم وخوفهم مما يحدث، 
وخاصًة  واملعاناة،  األلم  شدة  من  زاد 
فعل  يستطيعون  ال  الذين  األهالي 
الطامة  هي  وهذه  ألطفالهم،  شيء 
الكبرى التي يجب أن يهتز لها ضمير 
اإلنسانية، وخاصًة لم متِض أيام على 
الفاجعة، التي حدثت في حي الشيخ 
املبنى،  انهيار  من  بحلب  مقصود 
أسر، فعلى  راح ضحيته خمس  الذي 
مستوى سوريا، ونتيجة حاالت احلرب، 
التي حدثت في املناطق كلها، وخاصة 
مناطق مثل الشيخ مقصود، ومناطق 
من  كبيرة  ملوجة  وتعرضت  الشهباء، 
األسلحة  صنوف  مبختلف  القذائف، 
والطيران، فمعظم املباني واملنازل في 
وال  للسكن،  تصلح  ال  املنطقة  هذه 
تأوي الشعب، ولكن الظروف الصعبة 
يزيد  والذي  العيش،  على  جتبرهم 
القرارات  تتحول  عندما  أكثر  صعوبة 
السياسية إلى قرارات اقتصادية حتاصر 
تفتقد  الشهباء  فمناطق  الشعوب، 

أبسط مقومات احلياة، فما بالنا بزلزال 
فلألسف  ديارهم،   يضرب  قوي  مدمر 
الشديد الضمائر اإلنسانية بات ميتة«.

على املنظمات اإلنسانية القيام 
بواجبها

ملقاطعة  الذاتية  اإلدارة  نائب  وناشد 
عفرين والشهباء، »جمال رشيد«، ضمير 
اإلنسانية  واملنظمات  الدولي  اجملتمع 
فواجع  من  للحد  بواجبها،  للقيام 
أخرى،  »مرة  أخرى:   إنسانية  وكوارث 
نترحم على جميع الضحايا، ونتمنى 
يعم  وأن  للجرحى،  العاجل  الشفاء 
السالم واألمان على املنطقة والعالم 
أجمع، كما ونناشد ضمير اإلنسانية 
اإلنسانية  واملنظمات  الدولي  واجملتمع 
العطف  بعني  تنظر  أن  واحلقوقية، 

واملسؤولية، والقيام بواجبها جتاه هذا 
الشعب، الذي يعاني الويالت، وخاصًة 
عند حدوث مثل هذه الكوارث، فهم ال 
واملستلزمات  الكافية  األدوات  ميلكون 
حتت  من  اجلثث  النتشال  واآلليات 
اإلنسانية  صوت  وننادي  األنقاض، 
إلغاثة املتضررين في مناطق مقاطعة 
الشهباء، وعفرين، وحلب، وخاصًة في 
ظل احلصار اجلائر، التي تفرضه الفرقة 
الرابعة على املنطقة، ألنه في مواجهة 
كارثة طبيعية، سنكون  أو  حادثة  أي 

أمام كوارث إنسانية«.

املنازل  من  العديد  بأن  ذكره،  واجلدير 
الشهباء،  مقاطعة  في  تضررت 
وتسبب الزلزال بإصابة ثالثة أشخاص 
الشهباء  مقاطعة  في  طفل  بينهم 

حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

مي رضوان السلوم/ كاتبة/ سوريا

كاتب  العال  عبد  فتحي  محمد  د. 
وباحث/ مصر

كانت »مزنة« طبيبة املدرسة اإلعدادية 
بأمور  تهتم  ما  عادةً  وكانت  بحمص، 
أتتها  يوم  وذات  باملدرسة،  التالميذ 
الطفلة »سهى« تشكو من ألم ببطنها، 
فحصت »مزنة« الطفلة ومن تاريخها 
املسجل عرفت أنها مريضة بالسكري، 
إعطائها  على  يعكفان  والديها  وأن 
بشكل يومي ملعقتني كبيرتني من مادة 
حامضية الطعم، طلبت »مزنة« مقابلة 
فسألتهما  فحضرا،  الطفلة  والدي 
الذي  احلامضي،  املشروب  طبيعة  عن 
يعطى للطفلة، فأجابا بأنه خل التفاح، 
وقد سمعا بدوره في خفض مستوى 
السكر بالدم عبر محيطهما العائلي، 
مراجعة  بضرورة  »مزنة«  فنصحتهما 

الطبيب اخملتص.

املدرسة  مديرة  من  »مزنة«  طلبت 
ثقافية  ندوة  تعقد  أن  »مي«  االستاذة 
في  املقرر  اآلباء  مجلس  هامش  على 
عن  الندوة  تكون  وأن  نفسه،  األسبوع 

مرض السكري والطب الشعبي.

وبدؤوا  بالفكرة،  اآلباء في اجمللس  رحب 
يتوافدون على الندوة.

بدأت »مزنة« حديثها عن مرض السكري، 

يحدث  الذي  املزمن،  بالداء  إياه  معرفة 
إنتاج  عن  البنكرياس  يعجز  حينما 
يعجز  أو  الكافي،  بالقدر  األنسولني 
اجلسم عن االستخدام الفعال لهرمون 
األنسولني املسؤول عن ضبط اجللوكوز 
بالدم، ومن أعراضه كثرة التبول، واجلوع 
الشديد، وتشوش الرؤية، وفقدان الوزن 

دون سبب واضح.

العالجات املنزلية...

وإن العالج املوصوف بواسطة الطبيب 
اخملتص، هو األساس في رحلة العالج.

»سهى« يديها متسائلة:  والدة  رفعت 
وماذا عن العالجات املنزلية الطبيعية؟

قالت مزنة: »الشك أن لبعض العالجات 
تنظيم  في  تأثيراً  العشبية  املنزلية 
مستوى سكر الدم، لكن هذا التأثير ال 
يزال في طور الدراسات العلمية التي ال 
تقطع به أحياناً، وتشيد به من الناحية 
احلرص  من  البد  لذلك  فقط،  النظرية 

عند استخدامها، خاصًة وأنها تتعارض 
إلى  أدوية السكر وقد تؤدي  أحيانا مع 
بالدم،  السكر  بنسبة  كبير  انخفاض 
الوصفات  على  أمثلة  نعطي  ودعونا 
القرفة، وهي مشروب  العشبية، مثالً 
السكر  مستويات  يخفض  شهير 
الدم، ويسهم في  والكوليسترول في 
انقاص الوزن، لكن هذه األدوار ال توجد 
األدوار،  بهذه  تقطع  كافية  دراسات 
األكسدة  مبضادات  القرفة  غنى  لكن 
ومحتوى »البوليفينول« يبدو مفيداً جداً، 
لكن ينبغي عدم اإلفراط فيها لضررها 

على مرضى الكبد«.

األطعمة املفيدة

ومن األطعمة املفيدة والتي أوصي بها، 
مضادات  على  يحتوي  فهو  البصل، 
مما  والكيرسيتني  والكبريت  األكسدة 
بالدم،  السكر  خفض  على  يساعد 

وكذلك عصير التوت البري األزرق.

شراب امليرمية، من األمور املستحسنة 
مستويات  خفض  على  يعمل  إذ 
األنسولني  مستوى  ورفع  الدم  سكر 
حساسية  وحتسني  اجلسم،  في 
األنسولني عالوة على خفض مستويات 
الثالثية،  والدهون  الضار  الكولسترول 

اجليد،  الكولسترول  مستويات  ورفع 
لكن ينبغي االنتباه إلى مضاعفاته في 
حالة فرط االستخدام، حيث السمية 
العصبية،  والتشنجات  الشديدة 
وارتفاع ضغط  الكبد  أنسجة  وتدمير 

الدم من بعض أنواعها.

كما أن إضافة زيت الزيتون إلى الطعام 
من األمور الصحية املفيدة جداً، التي 

تقلل من مستوي السكر في الدم.

»مي«  األستاذة  املدرسة  مديرة  طلبت 
التفاح  خل  عن  إيضاحاً  الطبيبة  من 
قائلًة: »وماذا عن خل التفاح يا دكتورة؟«.

على  التفاح  خل  مزنة: »يحتوي  قالت 
إنقاص  في  يسهم  مبا  اخلليك  حمض 
الوزن، عالوة على زيادة خل التفاح من 
العضالت  في  اإلنسولني  حساسية 
اجلسم  امتصاص  ومن  الهيكلية، 
لطفلتنا  سبب  لكنه  بالدم،  للسكر 
من  البد  حيث  املعدة،  تهيج  سهى 
وكذلك  جداً،  مخففاً  استخدامه 
في  تسببه  من  احلذر  توخي  ينبغي 
تسوس األسنان، وتلف طبقة املينا التي 

تغطي األسنان«.

سألت رهف: »ابني يعشق األرز يا دكتورة 
وال أستطيع منعه منه، فهل من سبيل 

لعدم منعه ضمن احلمية الغذائية؟«.

االعتدال في كل شيء مطلوب

األرز  من  األفضل  هو  املعكرونة،  إدراج 
على  حتتوي  أنها  ذلك  احلمية،  أثناء 
فتأثيرها  وبالتالي  أقل،  كربوهيدرات 
وهي  بالدم،  السكر  نسبة  على  أقل 
من األطعمة الشهية لألطفال، لكن 
ينبغي االنتباه في اختيار نوع املعكرونة، 
فمعكرونة املصنوعة من طحني قمح 
على  الحتوائها  الضرر  شديدة  أبيض 
أما  الكربوهيدرات،  من  عالية  نسبة 
معكرونة احلبوب الكاملة أو املعكرونة 
البنية فهي حتتوي على نسبة جيدة من 
األلياف والبروتني، الذي يعمل على عدم 
رفع مستوى السكر في الدم، األمر ذاته 
مثل  الكاملة  احلبوب  أنواع  مع جميع 

األرز البني واخلبز األسمر.

املهمة،  األغذية  من  أيضاً  الشوفان 
والتي ال ترفع مستوى السكر في الدم، 

فضالً عن دوره في حماية القلب.

االعتدال في كل شيء مطلوب،  لكن 
ضرر  إلى  الشيء  فائدة  تنقلب  ال  كي 

محتوم، فكل شيء مخلوق بقدر.

على  »مزنة«  الدكتورة  اجلميع  شكر 
على  وانصرفوا  الشيقة،  محاضرتها 
وعد منها ومن مديرة املدرسة االستاذة 
»مي« بتكرار مثل هذه احملاضرات املفيدة.

الشهباء/ فريدة عمر- ناشد نائب اإلدارة الذاتية لمقاطعة عفرين والشهباء، المجتمع الدولي والمنظمات اإلنسانية للقيام بواجبها إلغاثة المتضررين 
 الشيخ مقصود، والشهباء، في ظل العقوبات، والحصار المفروض على المنطقة، والكوارث األرضية.

ً
من األهالي في الزلزال األخير، وخاصة

ين لهم النصيب األكبر فيها فاجعة أخرى... ومهجرو عفر

في االعتدال حياة

المنتظر الحلم  وتحقيق  كنعان  أحمد  الكابتن 

ال  مصرّية  مشاهد  خمسة  األندية..  مونديال  موقعة  قبل 

مدريد ريال  أمام  ُتنسى 

»روناهي«  لصحيفتنا  »كنعان«  ويُذكر 
بأنه من مواليد منبج1977/4/10 حيث 
شبَّ في بلد تعشق كرة القدم مثلما 

تعشق هي أبناؤها املوهوبني.

األولى  مراحله  بأن  يصف  »كنعان« 
حدود  ال  بشغف  مليئة  القدم  بكرة 
نداءات  إنساني  له ويضيف: ”شغفي 
في  خلفي  يركض  كان  الذي  والدي 
الصف  للتسجيل في  امللعب ألخذي 

األوّل“.

وزاد: ”بهذا العمر سنحت لي الفرصة 
في  الالعبني  كبار  مباراة مع  ألعب  أن 
منبج مثل: أحمد وردي، وحجي قادر في 

عام 1983“.

نادي  في  موهبتي  ”انطلقت  وقال: 
منبج عام 1988، وأسهم املعلم ماهر 
شالش والكابنت تنبوت حباق والكابنت 
الصف   كامل احلسن حيث كنت في 
هجوم  قلب  ألعب  وكنت  السادس 
ثالث  أو  فئتني  في  ألعب  كنت  حيث 

أشبال وناشئني وشباب“.

وأشار: ”انضممت إلى فريق اجلهاد مع 
قلب هجوم  السعيدي في مركز  أنور 
فريق  أول  وهو  الشعبية  الفرق  ضمن 

الدوري،  لقب  على  حاصل  منبج  في 
ال سيما في فترة التسعينات، ثم في 
عام 1991-1992 دُعيُت إلى نادي شباب 
االحتاد احللبي؛ أهلي حلب حالياً بطلب 
من املدرب ماهر الصابوني آنذاك لكن 
لم يحصل هذا، ثم انتقلت إلى فريق 
اجليش في صحنايا، ونلُت أفضل العب 

في عام 1998-1997“.

وحتّقق احللم

وعدّ »كنعان« بأن حلمه حتّقق بتأسيس 
-2001 عام  في  منبج  في  اجملد  فريق 

.2002

وتابع: ”حلمي كان تأسيس فريق ينافس 
بقّية الفرق في باقي املدن السوريّة، وهو 
طموح منذ الصغر، واآلن حتقق وأقوم 
التنظيم  حيث  من  عليه  باإلشراف 

والتدريب واإلمتاع“.

في  القدم  كرة  بأن  »كنعان«  واعتبر 
وخسارة،  ربح  عن  عبارة  احملصلة 
االنتصار  حتقيق  اجملد  فريق  واستطاع 
سلسلة  بكسر  االحتاد  فريق  على 
انتصاراته املتتالية بـ 53 مباراة، وذلك 

أروع  من  وكانت   2×3 عليه  بالفوز 
آنذاك  وكنت   ،2010 عام  في  املباريات 
اجملد  لفريق  ومدرب  دفاع  خط  العب 

أيضاً“.

ووفقاً لـ »كنعان« فإنه شارك مع نادي 
أكثر  الشام مع  اجليش على مستوى 
من 20 فريق في  بطولة الدوري، وربح 
الفريق آنذاك في النهائيات كما ونلت 

أفضل العب أيضاً.

منبج  نادي  إلى  انضم  بأنه  وأردف 
في  لعب  الذي  الشباب  فئة  الرياضي 
عام  في  سوريا  شمال  ببطولة  إدلب 
هجوم  قلب  العب  وكان   2008-2007
ومعروف بالنسبة للكابنت محمود حج 

قاسم والكابنت جمعة حاج علي.

ممارسة  عن  توقف  اجملد  ”فريق  ونوه: 
داعش  مرتزقة  سيطرة  منذ  الرياضة 
عاد  حتريرها  مع  لكن  منبج  على 
امللعب  نشأة  مع  للرياضة  االهتمام 
السداسي، وكان الفريق جاهزاً ولعب 
أُقيمت  التي  عدة بطوالت كالبطولة 
في ملعب احلسون وبطولة في ملعب 
نُظمت  وقد  يونس،  وملعب  السعن، 

البطوالت بنسخ ومسميات شتى“.

في  سعادته  عن  »كنعان«  وأعرب   
تأهيل  كإعادة  بالرياضة  االهتمام 
تعشيبه،  خالل  من  البلدي  امللعب 
إضافة إلى ذلك تبييض عقود الالعبني 
سمح  ما  الرياضي  االحتاد  قبل  من 
بتطبيق االحتراف نوعاً ما من خالل دفع 

أجور لالعبني من قبل بعض الفرق.

طموحات وآمال

أن ترقى  إلى  بأنه يطمح  وقال كنعان 
الرياضة في منبج إلى مستوى ُمتقدم 
من خالل مشاركتها بالدوري السوري 

املمتاز، إضافة إلى ذلك تأسيس قاعدة 
االنتقال  تستطيع  جيدة  رياضية 
بالفريق من الدرجة الثانية إلى الدرجة 

األولى.

ووّجه الكابنت أحمد كنعان، في ختام 
حديثه: ”من الضرورة التحلي باألخالق 
فريق  يستطيع  أن  ونأمل  الرياضية، 
موهوبني  العبني  استقطاب  اجملد 
الالعبني  ببعض  وتطعيمهم  جدد 
الُقدامى، ونتوقع أن تسهم التنقالت 
برفع املستوى الفني للفريق ما يسمح 
بتأسيس فريق اجملد على فئات األشبال 
والناشئني والشباب ملا له من أثر كبير 

في تطوير كرة القدم“.

تترّقب جماهير األهلي املصري املواجهة 
اإلسباني،  مدريد  ريال  أمام  املرتقبة 
دور  منافسات  ضمن  املقبل،  األربعاء 
لألندية  العالم  ببطولة كأس  األربعة 

التي تستضيفها املغرب.

مونديال  في  املرتقبة  املوقعة  وقبل 
مصرية  بصمات  هناك  تبدو  األندية، 
مدريد  ريال  مواجهات  في  خالدة 
التقرير  في  الكورة  موقع  يطرحها 

التالي:

موسى.. والبصمة األولى

أول هدف مصري في شباك ريال مدريد 
حمل توقيع الالعب محمد موسى الذي 
دافع عن ألوان الزمالك وذلك في جتربة 
وديّة يوم 10 آذار 1961 بستاد القاهرة 
وانتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة )1-4(.

من  هاتريك  استقبل  وقتها  الزمالك 
األسطورة بوشكاش وهدفاً من ألفريد 
محمد  الالعب  وسجل  ستيفانو  دي 

موسى هدفاً وحيداً للفريق املصري.

 22 يوم  بعدها  مصر  زار  مدريد  ريال 
كانون األول من نفس العام، وواجه فريق 
األهلي  الزمالك ُمدعم ببعض العبي 
ورفعت  سليم  وطارق  صالح  وهم 
من  بدوي  محمد  بجانب  الفناجيلي 
)1-7( وسجل  املصري وخسر بنتيجة 
اليمني علي محسن هدفاً في الريال 

وقتها.

إجناز إبراهيم حسن

جنح إبراهيم حسن الظهير األمين في 
ترك ذكرى  منتخب مصر األسبق في 

رائعة بقيادة فريقه األسبق نيوشاتل 
مدريد  ريال  على  للفوز  السويسري، 

الـ16  دور  ذهاب  في   )0-1( بنتيجة 
 27 يوم  األوروبي  االحتاد  كأس  ببطولة 

نوفمبر/ تشرين الثاني 1991.

هدف  حسن  إبراهيم  وقتها  وسّجل 
تسديدة  من  نيوشاتل  لصالح  الفوز 
منطقة  حدود  على  خطأ  من  رائعة 
السويسري  الفريق  ليفوز  اجلزاء، 
بحضور الثنائي املصري حسام حسن 
روي  الفريق  مدرب  وكان  رمزي  وهاني 

هودجسون.

ولعب أيضاً طارق السعيد مع فريقه 
ريال  ضد  البلجيكي  أندرخلت  األسبق 

مدريد في دوري أبطال أوروبا عام 2002، 
ولكنه لم يهز الشباك.

لدغة ميدو

لكن أحمد حسام ميدو جنم منتخب 
مصر األسبق هز شباك ريال مدريد مع 
فريقه األسبق مارسيليا الفرنسي يوم 
26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003 في دور 
أوروبا  أبطال  دوري  ببطولة  اجملموعات 
فرنسا  في  مارسيليا  وقتها  وخسر 

بنتيجة )2-1(.

فريقه  مع  أيضاً  زيدان  محمد  وأحرز 
األسبق هامبورج األملاني في مرمى ريال 

مدريد في جتربة وديّة عام 2008.

صالح.. هدف وحيد وذكريات أليمة

ليفربول  جنم  صالح  محمد  واجه 
اإلنكليزي وقائد املنتخب املصري ريال 
وهي  مسيرته  في  مرات  عدة  مدريد 
أليمة،  ذكريات  حملت  التي  املواجهة 
أوروبا  أبطال  دوري  لقب  خسر  بعدما 

مرتني أمام العمالق اإلسباني.

في  الشهيرة  لإلصابة  صالح  وتعرّض 
كتفه بعد التحام مع سيرجيو راموس 
في نهائي نسخة 2017 – 2018، كما 
خسر نهائي النسخة األخيرة أمام ريال 

مدريد.

ريال  مرمى  في  هدفاً  صالح  وسجل 
مدريد حني خسر ليفربول بنتيجة )1-

األبطال  دوري  نهائي  ربع  ذهاب  3( في 
موسم 2020 – 2021.

عّبر عما 
ُ
 منبج/ آزاد كردي ـ ”شغفي الوحيد بالدنيا هو كرة القدم ال شيء آخر“، عبارة ت

 
ً
يجول في مخيلة الكابتن أحمد كنعان المعروف في منبج بـ ”الصقر“. بمسيرة 35 عاما

 مليئة بالمثابرة لمرات.
ً
مليئة بالحلم مرة، لكنها أيضا
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أحمد ديبو

مليكة  الشابة  املغربية  الكاتبة 
مليكة  إلى  نتعرّف  لم  ُمستظرف. 
مستظرف إال في خبر وفاتها، لم نقرأ 
لها شيئاً قبل ذلك، من احملزن التعرّف 
أن  احملزن  ومن  جثة،  وهي  كاتبة  إلى 
وفي  تابوت،  في  وهي  أخبارها،  تصلنا 
فشل  بسبب  مليكة؛  ماتت  النهاية 

كلوي.

التي  مليكة،  اخلاصرة،  من  ماتت 
الدولي  املعرض  فضاء  في  اعتصمت 
للكتاب، تردّدت على مقر احتاد الكّتاب 
املادية،  املساعدة  طالبة  املغرب  في 
وعندما يئست حاولت االنتحار، لكنها 
أيامها  من  بقي  ما  وعاشت  »جنت« 

مستندة إلى عكازين.

إلى  مستظرف  مليكة  عادت  اليوم، 
عاد  أو  للكتاب،  البيضاء  الدار  معرض 
الذي  املعرض،  إلى  دونها  من  اسمها 

طاملا اعتصمت فيه؛ لكي تلفت االنتباه 
إلى وضعها الصحي املتردّي.

الظهر  أدير  التي  الشابة،  الكاتبة 
في  واعتصامها  احتجاجها،  لصوت 
َّ استذكارها من خالل  ردهات املعرض، مت
إطالق اسمها على احملور، الذي سيتناول 

جيلها من الكّتاب املغارب.

 كان يجب على مليكة مستظرف إذاً 
أن متوت كي يصل صوتها، كان يجب 
شيئاً  مُتنح  كي  تقضي،  أن  عليها 
أن  الكلوي  فشلها  على  كان  منها. 

يسبق فشلنا اإلنساني.

»أن  الشقاء:  »ذروة  عن  دانتي  قاله  ما 
 ،« أتراحه  وقت  أفراحه  اإلنسان  يتذكّر 

عدَّه ألفرد دو موسيه إساءة إلى األلم، 
عاتبه عليها في »الليالي«.

فاستعمل  عاد  نفسه  موسيه  لكن 
هذه اجلملة، وإن بشكل معكوس: »كم 
جميل هو البكاء حني يتذكّر اإلنسان 

اآلالم التي ميكن نسيانها«.

شاعر الصفصافة البائس، الذي حتدّث 
عن شريعة األلم، وعلى األلم، وعبقرية 
األلم، كاد أن يعدّ األلم »مهمة« الشاعر، 
مهمة  املرض  يكون  ما  مثال  على 

املريض.

مع موسيه نفهم »وظيفة« األلم في 
وفي  مستظرف،  مليكة  أمثال  حياة 

حياة سواها من النساء والكّتاب.

وبعد، ماذا كنا نريد أن نقول مما لم نعرف 
أن نقوله، كما يسأل جون بيرس، هل 
 ( احلجرية؟  القدر  يد  أيضاً  لنا  ستمدُ 
........ ( ومن الشاعر نفسه، وماذا يحدث 
سيقال  املضيئة؟،  املشاجرة  هذه  في 

هذا املساء: »أُخذ وفي يده السالح«.

»شقيقة  مستظرف  مليكة  عادت 
املعرض،  إلى  ملوسيه،  والتعبير  أملنا«، 
الذي صّم أذنيه عن صوت احتضارها، 

وفشل كليتيها.

عادت إليه اسماً منزوع اجلسد، عادت 

على  لفظية  بجنازة  لفظي،  بتابوت 
شكل اسم، تعودنا إقامتها كّلما دَربك 
زاد اقتناعنا  الصمم أسماعنا، وكلما 
مهمة  يكون  أن  األلم  وسع  في  بأن 

أيضاً. ال تسمع.
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مقاطعة  في  أشخاص  ثالثة  وأصيب 
في  مادية  أضرار  وحدثت  كوباني، 
الذي  الزلزال  جراء  املواطنني،  ممتلكات 
سوريا،  من  عديدة  مناطق  به  تأثرت 
باكور  ضرب  زلزال  ارتدادات  نتيجة 

كردستان. 

التي  األولية  املعلومات  وبحسب 
حصلت عليها مراسلتنا، املصابني هم 
مصطفى 26  محمود  فرهاد  من  كل 
عاماً، سلطان عبد اهلل جلعو 23 عاماً، 

ما  ووفق  مسلم 52 عاماً،  حد  أمينة 
صرّح بها األطباء لصحيفتنا بأن حالة 
املصاب فرهاد مصطفى حرجة، وحالة 
واملصابني  مستقرة،  اآلخرين  املصابني 
مشفى  في  العالج  يتلقون  جميعاً 

األمل. 

واقتصرت األضرار نتيجة الهزة األرضية 
على املادية فقط، حيث انهارت جدران 
اآلخر،  وتشقق بعضها  البيوت  بعض 

وأصابت األضرار بعض السيارات. 

االثنني  فجر   7.9 بقوة  زلزال  وضرب 
مناطق باكور كردستان وشمال ووسط 
سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق 
لبنان، ُمخلفاً حتى اآلن مئات الضحايا 

ودماراً كبيراً.

الرئيس  طالب  ذاته،  السياق  وفي 
إلقليم  التنفيذي  للمجلس  املشترك 
األهالي  من  شاهني،  محمد  الفرات، 
توخي احلذر واحليطة، في حال استمرار 
املنطقة،  في  االهتزازات  موجة 
تدابيرهم  كافة  بأخذ  وناشدتهم 

الشخصية والصحّية. 

حديثه  عبر  شاهني  محمد  ومتنى 
لكافة  والصحة  السالم  لصحيفتنا 
العاجل  والشفاء  املنطقة  أبناء 
للمصابني الذين تضرروا نتيجة الزالزل، 
في  مؤسساتهم  جميع  بأن  وأوضح 
املساعدات  لتلبية  تام  استنفار  حالة 

لألهالي وتقدمي املساعدات لهم. 

األرضية  الهزة  ارتدادات  التزال  فيما 
مستمرة حتى اآلن في املنطقة. 

 مركز األخبار - قال إداريون في أكادميية 
منبج  مبدينة  الدميقراطي  اجملتمع 
التعذيب  مناهضة  جلنة  إن  وريفها، 
مصالح  تخدم  بل  مبهامها،  تقوم  ال 
الدول، وذلك تعقيباً على تكتم اللجنة 
على الوضع القائم في معتقل إمرالي.

في  احملُاِضرة  خليل  نقشية  وقالت 
أكادميية الشهيد )إسماعيل موسى(، 
األوروبية  التعذيب  مناهضة  جلنة  “إن 

تعمل في خدمة الدول الرأسمالية.

مشددةً على النضال حتى حتقيق احلرية 

حريته  ألن  أوجالن؛  للقائد  اجلسدية 
تعني حرية كافة شعوب املنطقة.

األكادميية  في  اإلداري  أكد  جانبه،  من 
االحتالل  دولة  أن  بكرو  محمود  ذاتها، 
التركي ليست الوحيدة املسؤولة عن 
العزلة املشددة على القائد، إمنا كافة 
الدول الرأسمالية والسلطوية شريكة 
فيها؛ ألنها ترى في فكر وفلسفة القائد 
أوجالن؛ خطراً كبيراً على مصاحلها في 

املنطقة.

مركز األخبار - قال السياسي والكاتب 
الفاشية  إن  بارزاني  أيوب  الكردي 
التركية ال تعترف بالكرد، وتقترب من 
مصاحلها،  حسب  كردستان  باشور 
إلى  بغداد  عراقيون  خبراء  دعا  فيما 
استخدام الورقة االقتصادية في وجه 

الدولة التركية احملتلة.

نيجرفان  كردستان  باشور  رئيس  زار 
بارزاني، في اآلونة األخيرة أنقرة، والتقى 
وفي  أردوغان،  التركية  الفاشية  زعيم 
هذا السياق، حتدث السياسي والكاتب 
الكردي، أيوب بارزاني لوكالة روج نيوز عن 
الغرض من اللقاء وقال: الدولة التركية 
أنه  الواضح  ومن  أبداً،  الكرد  تقبل  ال 
في اللقاءات ال توجد إجراءات رسمية، 
وال يحترمون الكرد في هذه اللقاءات، 
رئاسة  بيان  في  جاء  ما  أصدق  وال 
وإنه  االجتماع  حول  كردستان  باشور 
هي  “احلقيقة  وأضاف:  صحيح.  غير 
أن أردوغان أمر نيجيرفان، واألخير ذهب 
هذا،  تخفي  ال  تركيا  ألن  به؛  للوفاء 
كردستان،  بباشور  تركيا  تعترف  وال 
توجد  ال  ملصاحلها،  وفقاً  منه  وتقترب 
مناقشات في االجتماعات، هناك أوامر 
يوجد  ال  لتنفيذها،  نيجيرفان  وذهب 
طرفان في ذلك االجتماع، كالهما واحد، 

هم يعطون األوامر واآلخر ينفذ”.

وأضاف بارزاني: “قد يقول كثيرون، ملاذا 

مثل  في  أردوغان  إلى  نيجيرفان  ذهب 
يعرف  أن  اجلميع  على  الوقت،  هذا 
سيأتي  نيجيرفان  إن  قال  أردوغان  أن 
يظهر  أن  يريد  ونيجيرفان  ويغادر، 
للعراق بطريقته كيفية ظهورهم في 
تركيا، وبهذه اللقاءات يهددون احملكمة 
االحتادية العراقية، ال توجد قرارات من 
والدولة  كردستان،  باشور  حكومة 
تنفذ ما تشاء متى وكيفما  التركية 
بالفعل  تركيا  سيطرت  لقد  شاءت، 
العراق  وفي  كردستان  باشور  على 

نفسه هناك الكثير من االلتباس”.

السياسي  قال  حديثه  نهاية  وفي 
والكاتب الكردي أيوب بارزاني: إن “تركيا 
الدولة  لنفسها،  عبيد  عن  تبحث 
التركية تنتهج سياسة قذرة بني الكرد، 

وتبحث لنفسها عن عبيد والسلطة 
تشكيل  وعدم  كردستان،  باشور  في 
السلطة  بسبب  هي  كردي  حتالف 
في باشور التي هي عقبة كبيرة أمام 
تنمية كردستان، حان الوقت لإلطاحة 
بهذه احلكومة وحان وقت االنتفاضة”.

العراقي  األمني  اخلبير  دعا  ذلك؛  إلى 
إلى  العراقية  احلكومة  احلازم  مخلد 
في  االقتصادية  الورقة  استخدام 
وجه الدولة الفاشية التركية إليقاف 
هجماتها، في حني أكد الدكتور عصام 
الفيلي أن دولة االحتالل التركي تتذرع 
في  الكردستاني  العمال  حزب  بوجود 
في  أخرى  أهداف  لها  لكن  العراق، 

البالد.

تأثيرهن  حجب  - بهدف  األخبار  مركز 
بدأ  االنتفاضة،  قيادة  من  ومنعهن 
ومبساعدة  إيران  في  اجلامعات  مديرو 
عن  الطالبات  بفصل  األمن  قوات 
األماكن  معظم  في  الذكور  الطالب 

داخل اجلامعات.

في السياق أوضح مجلس احتاد الطالب 
املساحة  لفصل  جدار  تركيب  مت  إنه 
وُمنع  بهشتي  جامعة  في  اخملتلطة 
الطالب والطالبات من التواجد معاً في 

املقاهي.

قوات  فيه  بدأت  وقت  في  هذا  يأتي 

واسعة  اعتقال  موجة  اإليرانية  األمن 
للطالبات اللواتي ال يلتزمن بـ “احلجاب 

اإللزامي” على حد قولها.

طهران  في  آزاد  جامعة  أرسلت  فيما 
من  كبير  عدد  إلى  نصية  رسالة 
الطالبات للتوقيع على التزام “مبراقبة 

احلجاب اإللزامي”.

التعليمي”  “النظام  إغالق  مت  كما 
الطالب  لشؤون  إلكتروني  نظام  وهو 
أي  دون  الطالبات  من  كبير  عدد  أمام 
من  بالتأكيد  “محرومون  بعنوان  قرار 

التعليم”.

محمد عزو

 )خبير آثاري وباحث في التاريخ(

في اجلغرافيا يشير لفظ »ميديا« ملعنى 
إلى  »آسيا«  قارة  من  قدمية  منطقة 
اجلنوب الغربي من بحر »قزوين«، تتوافق 
بشكل تقريبي مع »أذربيجان« ومنطقة 
شرق  وشمال  »إيران«،  غرب  شمال 
   . »العراق« حيث كان يسكنها »امليديون«
وامليديون تاريخياً هم أقوام استوطنوا 
أنهم عاشوا  إذ  »زاغروس« قدمياً،  جبال 
في  »احلوريني«  اآلخر  نصفهم  بني 
الشمال الغربي، وهي اآلن »كردستان«، 
كان  التاريخية  املصادر  وحسب 
املعاصرة  اجلغرافيا  حسب  موطنهم 
تشمل »كردستان وأذربيجان« ومنطقة 
»كاردوخ«، وكانوا يدينون »بالزرداشتية«، 
»إكباتان«  تسمى  عاصمتهم  كانت 

ولعلها مدينة »همذان« احلالية. 

كان أول ظهور« للميديني« في التاريخ 
في منتصف القرن التاسع قبل امليالد، 
وليس هناك من نقش، أو نصب كتابي 

املبكر،  »امليديني«  تاريخ  يشرح  واحد، 
»امليديني«  بأصول  ترتبط  رواية  هناك 
ابن  )ماداي  ساللة  من  إنهم  تقول: 
ذكرت  كما  نوح(،  النبي  ابن  يافيث 
»التوراة«، وفي الروايات »اليهودية« هناك 
ملك  بسجالت  »ميديا«  لشعب  ذكر 
تذكر  حيث  الثاني«،  »شلمنصر  آشور 
املصادر التاريخية، أنه تلقى جزية من 
»اآلشوريني« ضد  »امليديني« أثناء حروب 
قبائل »زاغروس«، وتذكر املصادر أيضاً، آن 
»امليديني« حتالفوا مع »شلمنصر الثاني«، 

وشاركوا في حروبه املستمرة.

الديانة  تبنوا  امليديني«  أن«  ويذكر   
سنواتهم  مطلع  في  »الزرادشتية« 
في  التبني  هذا  ذكر  ورد  وقد  األولى، 
مضي  وبعد  »اآلشورية«،  النقوش 
إن  املصادر:  تقول  قليلة  سنوات 
مع  اختلط  »أميدي«  كعرق  »امليديني« 
أصبحوا  »امليديني«  وأن  العرق«اإليراني« 
كوَّن  »اإليرانيني«.  من  قلة  قيادة  حتت 
حصلوا  حني  امبراطورية  »امليديون« 
على استقاللهم في منتصف القرن 

وأسس  امليالد/650/ ق.م،  قبل  السابع 
*فرورتيش  امللك  اإلمبراطورية  هذه 
وابنه سياخريس« وجعلوا من مدينة /
إكباتانا/، عاصمة لهم، إال أن سيطرة 
أن  بعد  بانت،  وعظمتهم  »امليديني« 
في  ذلك  كان  »ماني«  والية  احتلوا 
ذلك  بعد  ثم  امليالد،  عام/616/قبل 
آنذاك  كانت  التي  »نينوى«،  احتلوا 
عاصمة للدولة »اآلشورية« سنة/616/ 
أغلب  على  سيطروا  وحينها  م،  ق. 
أراضي »إيران« و«أرمينيا« ، وشمال »بالد 

الرافدين«. 

ونتيجة لتحالف »امليديني واآلشوريني« 
ملك  ابنة  من  نصر«  »نبوخذ  بزواج 
على  احلفاظ  مت  »سياخريس«،  امليديني 
توازن القوى في تلك البالد، إلى أن احتل 
تلك البالد امللك »قورش« قبل منتصف 

القرن السادس ق. م. 

كان« للميديني« تأثير واضح مع اجلوار 
الزي  تبنى«اإلغريق«  فمثالً  املعاصر، 
امللكي«امليدي«، وطرق االحتفال«امليدية«.. 
امليديون  خضع  الحقة  فترة  وفي 

للفرس بعد انتصار »قورش« الكبير عام 
أن«  إال  »ميديا«،  مملكة  على  /550/ق.م 
امليديني« بقوا يحتفظون مبكانة طيبة 
في البالط »الفارسي«؛ بسبب دعمهم 
»للفرس« وعدم معارضتهم؛ لذلك كان 
ملوك »ميديا« يقيمون مراسم البالط 

امللكية وفق العادات »امليدية«. 

وفي الربع األخير من القرن الرابع ق. م، 
مت أراضي فارس بعد احتاللها من  قُسِّ
عام/330/  املقدوني«  »اإلسكندر  قبل 
على  »إيران«  وضع  أصبح  وبذلك  ق.م، 
»إيران«  أراضي  أصبحت  التالي:  النحو 
نفوذ  حتت  جلنوبية  تُقسم  القدمية 
انتقلت  »بيثون« ثم  قائد مقدوني، هو 
الشمال  أما  »للسلوقيني«،  بعد  فيما 
»األتروبيتس«  نفوذ  حتت  أصبح  فقد 
تابعني  كانوا  وهم مجموعة جنراالت 

»لداريوس« الثالث. 
ملك  استولى  ق.م  عام/152/  وفي 
الفرثيون، هم  أو  »البارثيني« )البارثيون، 
القدمية  اإليرانية  شعب من الشعوب 
عرفوا باسم/ برني«، بعد ترحال طويل 

»خرسان«  وهي  »بارثية«،  منطقة  في 
من  ومتكنوا  »إيران«،  من  الشرقي  اجلزء 
»السلوقيني«  سيطرة  من  التخلص 
وإقامة  امليالد،  قبل  الثالث  القرن  في 
بزعامة  إقطاعي  ارستقراطي  حكم 
»ميديا«  أراضي  )أرشاك(، على  الزعيم 
حتت  »فارس«  بالد  وظلت  القدمية، 
عام/226/  حتى  »البارثيني«  حكم 
ميالدي إلى أن انتقل حكم بالد فارس 
هم  )والساسانيون:  »للساسانيني«. 
الذين شكلوا اإلمبراطورية الساسانية، 
والتي تعني »بالفارسية:« شاهنشاهى 
استعمل  الذي  االسم،  ساساني« هو 
لإلمبراطورية الفارسية الثانية، ويرجع 
الكاهن  إلى  »الساسانيني«  تسمية 
الزرادشتي »ساسان«، وهو كان َجداً ألول 
ملوك الساسانيني أزدشير األول(. وقد 
كان النعش األخير في خاصرة احلضارة 
طابعها  واختفى  زال  التي  امليدية، 
فترة  وبعد  القدمية،  وعاداتها  املميز، 
الشعوب  مع  واندمجوا  امليديون،  ذاب 

اإليرانية اخملتلفة.

الفرات،  إقليم  التنفيذي في  للمجلس  المشترك  الرئيس  كوباني/ سالفا أحمد - طالب 
محمد شاهين، من أهالي المنطقة بتوخي الحيطة والحذر، نتيجة وجود موجات أخرى 

ارتدادية للزلزال، وأكد استعدادهم التام لتقديم جميع ما ُيتطلب للمواطنين. 

ثالث إصابات في كوباني إثر زلزال في 
باكور كردستان

أكاديمية المجتمع الديمقراطي: 
لجنة مناهضة التعذيب األوروبية 

تخدم مصالح الدول

فرض قيود جديدة على الطالبات أيوب بارزاني: إدارة باشور كردستان ُتنفذ أوامر تركيا
في إيران

كمهّمة األلــــــــــــــــم 

الحضارة الميدية )الميديون(
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حسام الدخيل 

أسعار  زيادة  دمشق  حكومة  وبررت 
الصرف  سعر  استقرار  بعدم  األدوية، 
من جهة وحلرصهم على تأمني أصناف 
دوائية، وقالت في هذا الصدد: إن املعامل 
توقفت عن إنتاجها )ألنها ما عم توفي 
احلكومة،  رواية  حسب  على  معهم( 

ومستودعات، ومعامل األدوية.

الرواية املبكية

وعلى مبدأ »ما حدى أحسن من حدى«، 
واملستودعات  األدوية،  معامل  بدأت 
بحجب أصناف دوائية كثيرة، في بادرة 
غير إنسانية منهم، بعدما حتولت فيما 
أشبه  وبسطات،  دكاكني  إلى  سبق 
حسيب  ال  والفروج،  اخلضرة  بدكاكني 
عليهم وال رقيب، وكٌل يغني على لياله، 
وباتوا كغيرهم من جتار احلروب، واألزمات 
في البحث عن املال، ونشله من جيوب 

الفقراء )بالقانون طبعاً(.

وألنه »حارتنا ضيقة ونعرف بعضنا«، بدأ 
أصحاب املعامل، واملستودعات باخلطة 
الشعب  عموم  لدى  املتعارفة   ،)2-4-4(
تزويد  بوقف  قاموا  حيث  السوري، 
الدوائية،  األصناف  بأهم  الصيدليات 
وأدوية األمراض املزمنة، طبعاً طمعاً في 
زيادة السعر، »مثلهم مثل غيرهم، أهم 

شي الدراهم، وعمرو ما حدى يعيش«.

وتعرف  حكيمة،  حكومة  لدينا  وألن 
تتعامل مع األزمات، وصار عندهم خبرة 
بطريقة تسليت اخلازوق للمواطن، بدأت 
حال  على  الباكية  التصريحات  سيل 
وصل  التي  واحلال،  املعامل،  أصحاب 
إليه املواطن بعد فقدان األدوية، وكيف 
املزمنة  األمراض  أصحاب  سيعيش 
وبعد  لهم،  الالزمة  األدوية  بعد فقدان 
احلارقة  الفكرة  جاءت  ثالثة  دمعتني 
اخلارقة املتفجرة، للمسؤول، الذي »قلبه 
على شعبه«، وأعطى زيادة بنسبة %100 
لغالبية األصناف الدوائية، و«هيك قدر 
ينام مرتاح«؛ ألن امللياردير صاحب املعمل 
يقدر  مشان  شوي  ربحه  »زاد  خطي 
يطعمي والدوا بالفورسيزن، ويحسن من 

نفسياتهم برحلة على جزر املالديف«.

مفقود في بخس الثمن ومتوفر في 
ارتفاعه

 

في  مهيوب  معن  الصيدالني،  وأكد 
منشور على صفحته على فيسبوك، 
ومعامل  احلكومة،  خلطة  التام  فهمه 
ومستودعات األدوية، نيتهم رفع أسعار 
املواطن  »صحة  كتب:  حيث  األدوية، 
من  صيدلياتنا  فاحتني  لهيك  بتهمنا 
لتأمني  الليل،  آخر  حتى  الصبح  وجه 
الزهورات والشامبو  حاجة املواطن من 
نعتذر  فنحنا  األدوية  أما  والفيكس، 

»نقطع  واملعامل،  الوزارة  بسبب خطة 
املادة بعدين نرفع سعرها منشان تتوفر«، 
رفوف صيدليته  بصورة  املنشور  وأرفق 
من  تام  شبه  بشكل  وخالية  فارغة، 

األدوية. 

من  ساعات  وبعد  قادر  وبقدرة  طبعاً 
توفرت  األدوية،  أسعار  رفع  قرار  إصدار 
بالسعر  األدوية  من  كثيرة  أصناف 
اجلديد، وبهذه الطريقة تكون احلكومة 
قد سجلت الهدف رقم ألف في شباك 

املواطنني.

حكومة تقتل مواطنها ببراءة أطفال

وهذا ما أكدته الصحفية خلود عيوش 
على  صفحتها  على  منشور  في 
توفرت  »اليوم  فيه:  قالت  فيسبوك، 
والسبب  منها،  املفقودة  حتى  األدوية 
ارتفاع األسعار، واعدّت ما يجري هو إبادة 
إجرامية  بطريقة  للمرضى  جماعية 

لطيفة على حد وصفها. 

وتابعت »حكومتنا الكيوت تقتل الفقير 
ببراءة األطفال«. 

عم  بالشارع  متشي  »الناس  وأضافت 
حتاكي حالها، واملصيبة الكبرى الراتب 

ثابت«.

كاريكاتوري  برسم  املنشور  وأرفقت 
للرسام عبد الهادي شماع يصف فيه 

حال املواطن بعد ارتفاع أسعار األدوية.

»العذر أقبح من الذنب«
 

أن  دمشق  صيادلة  نقيب  أكد  وبدوره 
بعد  توفرت  األدوية  أصناف  من   %30
ارتفاع سعرها، »يعني سبحان اهلل مثل 
السحر ترتفع األسعار من هون وتتوفر 
املادة من هون مثل ما تعودنا بكل مرة«، 
نقيب  لتصريح  نرجع  علينا  ما  املهم 
الذي  ديروان،  بدمشق حسن  الصيادلة 
األدوية  أصناف  كافة  توفر  أيضاً  توقع 
خالل مدة أقصاها عشرة أيام، وبالتالي 
كبيراً،  حتسناً  الدواء  قطاع  سيشهد 
»فيما ستسوء حالة املريض ألن ما معو 
أعلن  الدوا«. ديروان  يشتري  ياكل حلتى 
عدد  ورد  األدوية،  أسعار  رفع  قبل  أنه 
من الشكاوى على صيادلة باعوا أدوية 
بأسعار زائدة عن سعرها النظامي ومت 
املوضوع  هذا  حول  الضبوط  تنظيم 
من  العديد  هناك  أن  كما  ومعاجلتها، 
لم  النقابة،  إلى  وردت  التي  الشكاوى 
تكن محقة بعد التدقيق بها، مشيراً 
على  الرقابة  في  تشدداً  هناك  أن  إلى 
الصيادلة؛ ملنع بيع أي صنف دوائي بغير 
سعره النظامي، )طبعاً هاحلكي مو وارد 
أبداً، ألن الصيدليات صارت مثل بسطات 
اخلضرة، كل بسطة، عفواً قصدي كل 

صيدلية تبيع بسعر شكل(.

زمرة   )12826( شملت  األسعار  زيادة 
دوائية من مختلف معامل األدوية احمللية، 

وعلى الرغم من الزيادة، التي وصلت إلى 
مائة باملائة، وفي بعض األصناف ارتفعت 
ضعفني، وثالثة أضعاف، وال يزال أصحاب 
املعامل يرون: إن الزيادة ال تكفي لسد 
الفجوة املوجودة في الوقت احلالي، وإن 

الزيادة يجب أن تكون أكثر من ذلك.

ونقل موقع االقتصاد السوري عن أحد 
فضل  الذي  األدوية،  معامل  أصحاب 
معامل  معظم  أن  اسمه،  ذكر  عدم 
األدوية تضطر إلى التعامل مع موردين، 
وأن  الفعالة،  املادة  لشراء  ووسطاء 
أسعار األدوية املنتجة في القطاع العام، 
القطاع  إنتاج  من  بأضعاف  أعلى  هي 

اخلاص.

محلية  التعبئة  مواد  أسعار  أن  وبني، 
أضعاف  خمسة  إلى  ارتفعت  الصنع 
سعرها، الذي كانت عليه حني مت فرض 
آخر  أن  إلى  وأشار  األخيرة،  التسعيرة 
الصحة« كان  »وزارة  فرضتها  تسعيرة 
سعر صرف الدوالر وفق نشرة »مصرف 
سورية،  ليرة   2,525 املركزي«  سوريا 
بينما وصل سعر الصرف حاليا 4,522 
جميع  أسعار  رفع  ومت  سورية،  ليرة 
املنتجة محليا  وحتى  املستوردة،  املواد 

باستثناء األدوية.

»إن ما نفعت ما بتضر«

وعلى هذه احلال، عزيزي املواطن املريض 
املعتر املنتوف، صار عندك خيارات للموت، 
إذا ما متت من املرض متوت باجللطة من 
سعر األدوية يلي صار أبسط نوع منها 
قد نص راتب موظف حكومي على سن 

ورمح. 

بحبه  عرف  السوري  املواطن  أنو  مبا 
وقدرته  الصمود  على  وقدراته  للحياة، 
الظروف  جميع  مع  التكيف  على 
الصعبة، وال يوجد في قاموسه شيء 
سعر  ارتفاع  بعد  استسالم،  اسمه 
إلى  املواطنون  يلجأ  في سوريا،  األدوية 
يستذكرون  وباتوا  باألعشاب،  التداوي 
احلارة،  باب  أبو عصام مبسلسل  احلالق، 
شباب،  ملعظم  الصحة  أعاد  وكيف 
يتوقف  ولم  الضبع،  حارة  وعضوات 
من  إليه  يلجؤون  بل  ذلك،  عند  األمر 
احلارات اجملاورة من أجل مداواة مرضاهم، 
الطبية  العقاقير  يعرف  يكن  لم  وهو 
من  زاوية  في  يركن  كان  فقد  احلديثة، 
محلة مجموعة من األعشاب الطبية 
األمراض،  معظم  لعالج  استخدمها 
أذهانهم  في  يتواتر  األثناء  هذه  وفي 
صوت، أبو جنيب وهو يخبرهم مبقولته 
الشهيرة »ليش البعزقة لك عمي، من 
راسي«،  سيد  األعشاب  تشكي  شو 
وعلى مبدأ »إن ما نفعت ما بتضر، توكل 
التكيف  وقرروا  اهلل،  على  السوريون 
موتهم  إلى  الوصول  حتى  الظرف  مع 

مسرورين«. 

فكر القائد أوجالن سبيل خالص 
الشعوب

للهيئة  املشترك  الرئيس  حديث 
الداخلية بإقليم الفرات بوزان خليل، جاء 
خالل محاضرة نُظمت من قبل مجلس 
مقاطعة كري سبي، بحضور شعبي 
حاشد بقاعة االجتماعات بناحية عني 

عيسى يوم األحد 2023/2/5. 

بدأت احملاضرة بعرٍض سنفزيوني ألهداف 
املؤامرة الدولية وأبعادها االستراتيجية 
سياسات  فرض  استمرار  الى  الرامية 
الصهر واإلبادة بحق الشعب الكردي، 
الدولة  مع  الدولية  املصالح  وتقاطع 
التركية في هذا اإلطار، من  الفاشية 
للقائد  شهير  صوتي  مقطع  خالل 

أوجالن يوضح فيه ظروف املؤامرة. 

»والدة  أن  احملاضرة:  في  خليل  وحتدث 
بداية  هي  أوجالن  اهلل  عبد  القائد 
للفكر النير الذي استطاعت الشعوب 
من  احلرية،  إلى  الوصول  املضطهدة 
خالل نهل تعاليمه وفلسفته بعد أن 

في  الهاوية  حفرة  شفى  على  كانت 
ظل سيطرة الدول القومية، وعمليات 
بحق  مورست  التي  واالبادة  الصهر 
»األزمات  خليل:  ولفت  شعوبها«.  
في  سائدة  كانت  التي  واملشاكل، 
القرن املاضي سببت مآسي لشعوب 
املنطقة، وذلك لسوء الفكر املتسلط 
وعقلية الدولة القومية، وخاصة بعد 
تالها  األولى،  العاملية  احلرب  اندالع 
أدت  واقتصادية  سياسية  اضطرابات 
إلى اندالع حروب، ونزاعات راح ضحيتها 
الدول،  تلك  تعنت  بسبب  املاليني؛ 
ورفضها للحقوق املشروعة للشعوب، 

وعدم تقبلها للتنوع وتقبل اآلخر«.

 
القائد أوجالن رسخ الفكر 

الدميقراطي

َّ خليل: بأن »والدة القائد عبد اهلل  وبني
من  السوداء  احلقبة  عاصرت  أوجالن 
املضطهدة  والشعوب  األمم  تاريخ 
ومسلوبة احلقوق، ما جعل شخصية 
حيث  ومدركة  قوية  أوجالن  القائد 
بدء منذ الصغر بتساؤالت وتناقضات 
عدة، جعلته مييل إلى العمل النضالي 
لتحقيق  القوموي،  الفكر  مبواجهة 
العدالة ونبذ العادات والتقاليد واألفكار 
العقلية  كرستها  التي  البالية، 

السلطوية للدول القومية«.

خاضها  التي  »التجارب  خليل:  وأشار 
صعيد  على  أوجالن،  اهلل  عبد  القائد 
رسخت  اجملتمعي،  ومحيطه  األسرة 
فكرة التغيير الشامل والبدء من شعبه 
الكردي، الذي لطاملا تعرض لالضطهاد 
وحرمانه من أبسط حقوقه، وهي اللغة 
وحق التعلم بها وإجباره على االندماج 
مبؤسسات الدولة الفاشية، واالعتراف 
بها ضمن سياسة الصهر بعد هيمنة 
في  احلاكم  املتعصب  القومي  التيار 

تلك الفترة«. 

القائد جاءت  »أفكار  وأوضح خليل: أن 
املنطقة  شعوب  إرادة  عن  للتعبير 
القوموية  الدول  لنير  اخلاضعة 
القائد  نضال  كان  لذلك  املتسلطة، 
أوجالن، من أجل تأسيس النواة األولى 
رفاق  مع  الكردستانية،  التحرر  حلركة 
دربه في آواخر سبعينات القرن املاضي، 
حيث ووجهت هذه احلركة بالقوة من 
قبل الدول السلطوية، والتي خططت 
املؤامرة  حدثت  أن  إلى  مراراً،  الغتياله 

الدولية، والتي أفضت العتقاله«.

للهيئة  املشترك  الرئيس  واختتم 
خليل  بوزان  الفرات  بإقليم  الداخلية 
شعوب  »أن  على  بالتأكيد  حديثه، 
أفكار  اعتنقت  أن  بعد  املنطقة 
وفلسفة القائد أوجالن، أحدثت تغييراً 
جذرياً، وتناضل اآلن في سبيل الوصول 
ضد  بثورات  وبدأ  املنشودة،  احلرية  إلى 
جالديه النتزاع حريته وحتقيق التعايش 

املشترك الذي لطاملا حلم به«.

مدير  - أكد  العباس  قامشلو/ علوان 
حماية  وحدات  في  اإلعالم  مكتب 
حملة  أّن  علي:  سيامند  الشعب 
تلبية  الرقة« جاءت  »االنتقام لشهداء 
مطالبات ومناشدات األهالي، للقضاء 
على خاليا مرتزقة داعش التي انتشر 
وأشار  األخيرة،  اآلونة  في  نشاطها 
علي إلى أن الدعم املقدم من التحالف 
الدولي غير كاف للقضاء على داعش، 
املسار  على  العمل  يجب  أنه  وأوضح 
السياسي أيضاً، ألنّه ما لم حتل األزمة 
هناك  تكون  لن  سياسياً،  السورية 

حلول. 

لشهداء  »االنتقام  حملة  انطلقت 
من  والعشرين  اخلامس  في  الرقة« 
األول  في  وانتهت  املنصرم،  الشهر 
وكانت  احلالي،  شباط  شهر  من 
مشتركة  عمليات  غرفة  عن  عبارة 
وقوى  الدميقراطية،  سوريا  قوات  بني 
وبدعم  »األسايش«  الداخلي  األمن 
اسفرت  وقد  الدولي،  التحالف  من 
من   127 على  القبض  عن  العملية 
واملطلوبني  اإلرهابية  اخلاليا  عناصر 

واملشتبه بهم.

احلملة استجابة لنداء األهالي

وعن أهمية احلملة حتدث لصحيفتنا 
مدير مكتب اإلعالم في وحدات حماية 
»جاءت  حيث:  علي  سيامند  الشعب 
حملة » االنتقام لشهداء الرقة » بعد 
املطالب واملناشدات من أهالي مدينة 
الرقة، ومناطق الفرات، وخاصة من أبناء 
العشائر العربية، بعد ازدياد وتيرة حترك 

خاليا داعش في اآلونة األخيرة، وخاصة 
التركي،  احملتل  دولة  تهديدات  بعد 
ومقاتلي  املواطنني،  على  وهجماتها 
الدميقراطية،  سوريا  قوات  وقيادي 
التحتية،  للبنية  واستهدافها 
خلق  ما  الذاتية؛  اإلدارة  ومؤسسات 
األماكن استغلها  الثغرات في بعض 
هجمات  وشنّ  التنظيم،  عناصر 

إرهابية على بعض النقاط«.

 وتابع علي: »قوات سوريا الدميقراطية، 
من  وبدعم  الداخلي،  األمن  وقوى 
احلملة،  بهذه  قاموا  الدولي  التحالف 
عشرات  على  بالقبض  انتهت  التي 
اخلاليا من بينهم ما يسمى والي الرقة 
»عطا اهلل امليثان« الذي كان يدير اخلاليا 
اإلرهابية في منطقة الفرات، وخاصة 
الهجوم،  قاد  الذي  وهو  الرقة،  مدينة 
الذي شنته خاليا مرتزقة داعش على 

مركز لقوى األمن الداخلي في الرقة«.

وكان القسم الغربي من سجن الرقة 
في  تعرض  قد  الدرعية  منطقة  في 
كانون  شهر  من  والعشرين  السادس 
من  لهجوم  املنصرم  العام  من  األول 
قبل خاليا مرتزقة داعش، السجن الذي 
يحوي اآلالف من معتقلي داعش، والذي 
أسفر عن ارتقاء ستة من عناصر حماية 
السجن من قوات سوريا الدميقراطية، 
وقوى االمن الداخلي، الى مرتبة الشرف 

والشهادة.

تركيا شريكة في اإلرهاب

وعن أهمية احلملة حتدث علي: » تكمن 
أهمية احلملة بعد انتهائها في كسر 
تكاتف  على  وأكدت  داعش،  شوكة 
قوات سوريا الدميقراطية، وقوى األمن 
وشرق  شمال  وشعوب  الداخلي، 
سوريا، في التصدي ملثل هذه األعمال 
اإلرهابية، رغم تهديدات الدولة التركية، 
وهجماتها على مناطق شمال وشرق 

الدميقراطية  سوريا  قوات  بأّن  سوريا، 
وقوى األمن الداخلي، وشعوب املنطقة 
جميعها قادرة على دحر اإلرهاب، لكن 
تبقى تلك الهجمات والتهديدات، هي 
داعش  ملرتزقة  محاربتنا  تعيق  التي 

وخالياه«.

عدة  احلملة  »شملت  علي:  وأوضح   
ومناطق  وريفها،  الرقة  في  مناطق 
نحصرها  أن  ميكن  وال  كوباني،  في 
خطورة  وتكمن  معينة،  منطقة  في 
عليها  القبض  مت  التي  اخلاليا،  تلك 
وتدار  لبعضها،  تتبع  جميعها  بأنها 
املناطق،  وأمراء موجودين في  من قادة 
التي حتتلها تركيا مثل جرابلس، وكري 

سبي«. 

التحالف  انسحب   2019 عام  في 
الواليات  بقيادة  داعش  حملاربة  الدولي 
املتحدة األمريكية، من مناطق شمال 
عقدها  صفقة  بعد  سوريا،  وشرق 
الرئيس األمريكي األسبق دونالد ترامب 
مع الرئيس التركي أردوغان، والتي قال 
عنها مسؤولون أمريكيون: إنها إعادة 
جليش  أتاح  الذي  األمر  حينها،  متركز 
املرتزقة،  واجملموعات  التركي  االحتالل 
كري  مثل  الرقة  في  مناطق  باحتالل 
سبي، وفي احلسكة مثل سري كانيه، 
من  وبطولية  مشرفة  مقاومة  بعد 
قوات سوريا الدميقراطية في الدفاع عن 

تلك املناطق.

جاهزون ومستعدون لكل طارئ

على  »القضاء  علي:  سيامند  وأكد 
الدعم  على  يقتصر  ال  داعش  مرتزقة 
العسكري فقط، إمنا يتطلب التكاتف 
في عدة محاور منها اجتماعية، وثقافية، 
ألن  دبلوماسية،  قنوات  وفتح  ومادية، 
على  املعقدة  امللفات  عشرات  هناك 
اللحظة،  هذه  حتى  حتل  لم  الطاولة 
واخمليمات،  والسجون،  املعتقالت،  مثل 
من  الدواعش  آالف  فيها  يوجد  التي 
والعربية، وجميع  اجلنسيات األجنبية 
قبل  من  حتل  أن  يجب  امللفات  هذه 
اجملتمع الدولي، واألمم املتحدة، والتحالف 
فقط  العسكري  الدعم  الدولي، 
كاف  غير  املشكالت  هذه  مثل  حلل 
للقضاء على داعش وخالياه، ويتطلب 
تفاهمات سياسية وفتح قنوات حوار 
عن  احلصار  وفك  املعنية،  الدول  مع 

وإدخال  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 
املساعدات اإلنسانية«.

في التاسع والعشرين من شهر كانون 
األول من العام املنصرم، أطلقت قوات 
األمن  الدميقراطية، مبؤازرة قوى  سوريا 
عملية  الدولي،  والتحالف  الداخلي، 
منها  الهدف  وكان  اجلزيرة«،  »صاعقة 
مالحقة خاليا داعش في الريف اجلنوبي 
والتي  قامشلو،  ملقاطعة  والشرقي 
أسفرت في نهايتها القبض على 154 
من اخلاليا واملشتبه بهم، وقد تعهدت 
تلك  انتهاء  بيان  في  األمنية  القوى 
احلملة مبواصلة العمليات العسكرية 
تهدد  التي  داعش،  مرتزقة  خاليا  ضد 

أمن، وسالمة شعوب املنطقة.

وبهذا الصدد حتدث علي: »جاءت هذه 
احلملة بعد مناشدات األهالي في تلك 
املناطق، وهؤالء املقاتلون، الذين قاموا 
داعش وخالياه، هم  احلملة ضد  بهذه 
من أبناء هذه املنطقة وعشائرها، وهم 
الذين كانوا يحمون أبناءهم وعائالتهم، 
بني  والتعاون  فيها،  األمن  وينشرون 
األهالي، واملقاتلني كان في أوجه، وهذا 

التكاتف أدى إلى نتائج ملموسة«.

واختتم مدير مكتب اإلعالم في وحدات 
حماية الشعب سيامند علي حديثه«: 
الدميقراطية،  سوريا  قوات  »ستكون 
ووحدات  الشعب،  حماية  ووحدات 
حماية، املرأة، وقوى االمن الداخلي، على 
محاولة  ألي  للتصدي  تام  استعداد 
لضرب األمن واالستقرار في املنطقة، 
أخرى سواء كانت  بعمليات  وستقوم 
القيام  حتاول  خارجية  أو  داخلية 

بهجمات ضد املنطقة بشكل عام«.

"فوق الموتة عصة قبر"، لسان حال السوريين هذه األيام، بعد أن أكرمتهم الحكومة بزيادة أسعار األدوية، بنسب وصلت إلى 100%، وهي الزيادة 
الثانية خالل فترة قصيرة بعد أن قامت برفعها بوقت سابق بنسبة %30.

عين عيسى/ حسام إسماعيل - بين الرئيس المشترك للهيئة الداخلية بإقليم الفرات، بوزان خليل، بأن المؤامرة الدولية، التي حيكت من قبل الدول 
الرأسمالية المعادية، وعلى رأسها الدولة التركية الفاشية، التي فشلت في تحقيق أهدافها من خالل فرض العزلة على القائد أوجالن، فيما نجحت 

الشعوب الحرة السائرة على نهجه في تحقيق الحرية والديمقراطية والتعايش السلمي خالل السنوات القليلة الماضية. 

بعد ارتفاع أسعار األدوية »من شو بتشكي األعشاب سيد راسي«
بوزان خليل: نضال القائد أوجالن أفشل المؤامرة الدولية

سيامند علي: الدعم العسكري يجب أن يتبعه دعم اقتصادي وسياسي
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احلسكة،  جنوب  في  املواطن  يكاد  ال 
مطب،  من  يخرج  سوريا  وعموم 
أزمات معيشية  بأخر،  حتى يصطدم 
متالحقة، وسوء حاٍل وصل إلى ذروته، 
فيما ال زالت القرارات غير الصائبة كما 
وصفها البعض تضيق اخلناق عليهم، 
ومحروقات  أدوية  األخرى،  تلو  أزمة 
وصحة ونقل وخبز، والكثير من األمور 
متناول  في  تعد  لم  التي  األخرى 

األهالي.

 
ارتفاع أجرة النقل إلى الضعف

»أمجد  املواطن  بني  السياق  هذا  وفي 
أجرة  »ارتفعت  لصحيفتنا:  األسعد« 
النقل إلى الضعف تقريباً، حيث كانت 
إلى  الشدادي  من  األجرة  السابق  في 
احلسكة 2500 ليرة، أما اآلن فقد صارت 
أربعة آالف ليرة، أي أن في حال حصول 
أي طارئ يضطر املواطن لدفع أكثر من 
أجور نقل، في ظل  لقاء  ألفاً  عشرين 
التي  الصعبة،  االقتصادية  الظروف 

تعيشها املنطقة على كل املقاييس«.

ويأتي االرتفاع بعد القرار األخير ملديرية 
حافالت  أصحاب  تزويد  بعدم  النقل، 
النقل العام )السرافيس( مبادة املازوت 
 150 مببلغ  توزع  كانت  والتي  املدعوم، 
ليرة للتر الواحد، واالعتماد على املازوت 
الصناعي، والذي يوزع مببلغ 410 ليرات 

لكل لتر. 

ويتابع األسعد: »بدون قرار رسمي مت رفع 
تعرفة النقل، بعد اجتماع بني أصحاب 
حافالت النقل، الذي حصل على خلفية 
ونقل  املدعم،  باملازوت  تزويدهم  عدم 

مخصصاتهم للمازوت الصناعي«.

على  اللوم  نلقي  ال  »نحن  ويضيف: 

أصحاب حافالت النقل بالدرجة األولى، 
للضعف  املازوت  سعر  رفع  مت  فقد 
اللوم يقع على عاتق مديرية  ونصف، 
توقيف  مت  ملاذا  املسؤولة،  النقل 
من  السرافيس  أصحاب  مخصصات 
املازوت  إلى  ونقلهم  املدعوم؟  املازوت 
بالدرجة  يعود  تأثيره  هذا  الصناعي، 
احلافلة  فسائق  املواطن،  على  األولى 
يقوم برفع سعر أجرته أيضاً، وفي هذه 
احلالة املتضرر األكبر هو املواطن، لذلك 
يجب على مديرية النقل في احلسكة 
تزويد  وتعاود  قراراها،  عن  تعدل  أن 
املازوت  من  مبخصصاتهم  احلافالت 

بالسعر املدعوم«.

قراراً  النقل  مديرية  أصدرت  فيما 

املناطق،  النقل بني  برفع أجور  يقضي 
حيث كانت التسعيرة السابقة خلط 
ليرة،   2200 هي  الشدادي   - احلسكة 
ولكن هذه  إلى 2500 ليرة،  رفعها  ومت 
التسعيرة لم يعمل بها ال سابقاً، وال 
في الوقت احلالي، حيث كان يتقاضى 
سابقاً سائق احلافلة مبلغ 2500 ليرة 
سعر  ارتفاع  وبعد  ذاته،  اخلط  على 

احملروقات مت رفعها إلى 4000 ليرة.

»ارتفاع احملروقات السبب الرئيسي«

فيما قال السائق »محمد العبد اهلل« 
 - احلسكة  خط  على  يعمل  الذي 
كانت  احملروقات  أسعار  إن  الشدادي، 
باإلضافة  األجرة،  رفع سعر  وراء  سبباً 
األمر  السورية،  العملة  تهاوي  إلى 
الذي تسبب ببيع قطع الغيار بالدوالر، 
املرتفعة،  املعدنية  الزيوت  وأسعار 
وتأثرهم أيضاً باألزمة املعيشية، التي 

متر بها املنطقة عامة. 

األمريكي  الدوالر  صرف  سعر  ووصل 
مقابل الليرة السورية إلى سبعة آالف 
ليرة، األمر الذي فاقم األزمة املعيشية، 

التي مير بها املواطن السوري.

إنتاج محلي من مواد زراعية تباع بسعر 
الدوالر، بيض املداجن مشمول بعقوبات 
قيصر، بصل حوران صنف على قائمة 
البصل  ليتحول  البالد  في  »اإلرهاب« 
التناقضات  بهذه  بالدنا،  في  موز  إلى 
اسم  )42عاماً(  احلمد  سليمان  بدأ 
السويداء،  مدينة  من  ملزارع  مستعار 

حديثه لوكالة »نورث برس«.

وقال: »نعيش أوضاعاً اقتصادية مزرية، 
على  السكان  قدرة  عدم  حد  وصلت 

تأمني قوتهم اليومي«.

اجلنوب  الزراعي في  اإلنتاج  إن  وأضاف، 
املواطن:  منه  يستفيد  ال  السوري 
»يشترى من الفالحني محصولهم في 
املوسم بأسعار الليرة، وعندما يُباع في 
الشتاء، يتحول إلى منتج يُباع بأسعار 

صرف الدوالر«.

هذا واشترت السورية التجارية التابعة 
التفاح،  موسم  في  دمشق  حلكومة 
الصالح  السويداء  تفاح  أنواع  أفضل 
للكيلو،  ليرة   1700 بسعر  للتصدير 
بينما يُباع النوع الثاني منه اليوم في 

األسواق بثالثة آالف ليرة للكيلو.

ويتساءل احلمد: »ما مفهوم دعم الدولة، 
ثم  املصدرة،  املواد  أموال  تذهب  أين 
يُحمل عبء تخزين احملصول للمواطن 
العادي، وتبيع الدولة منتجاته الزراعية 

بأسعار الدوالر بحجة العقوبات«.

معاناة ال تنتهي

تعاني مناطق سيطرة حكومة دمشق 
األمر  واحملروقات،  الكهرباء  انقطاع  من 
القطاعات،  باقي  على  انعكس  الذي 

وأدى الرتفاع األسعار.

واملزارع  املواطن،  أن  إلى  احلمد  ويشير 
فساد  ضحية  »هم  الصغار:  والتجار 
سوق  على  احلكومة  من  املسيطرين 

االستيراد والتصدير«. 

ومنذ مطلع العام اجلاري، تعاني األسواق 
في  ضعف  من  السويداء  مدينة  في 
االرتفاع  نتيجة  الشرائية،  احلركة 
املستمر للدوالر أمام الليرة، والذي أدى 
إلى ارتفاع أسعار املواد األساسية في 
الدوالر،  تذبذب بسعر  األسواق، وسط 

والذي وصل مؤخراً إلى 7400ليرة.

وباستهزاء يعبر احلمد عن الواقع، الذي 
وصلوا إليه: »خرجوا من احلرب مدعني 
النصر، وأدخلوا البالد بحرب اقتصادية، 

وعقوبات بسبب فسادهم«.

واجلارة درعا لم تكن مبنأى عن حساب 
األسعار بالدوالر، اذ يعاني سكان املدينة 
من األوضاع االقتصادية رغم ما تتمتع 

به من وفرة في اإلنتاج الزراعي.

درعا  أهم منتجات  ويعد بصل حوران 
الزراعية، إال أنه اليوم شبه مقطوع من 
األسواق بعد أن وصل سعره لـ 7000 

ليرة.

»محمود احللقي« صاحب محل  يقول 
إن  الشرقي،  درعا  ريف  في  خضروات 
أسعار اخلضار والفواكه ازدادت بشكل 
نقلها،  تكاليف  ارتفاع  بسبب  كبير؛ 

وتخزينها.

رغم  البصل  أن سعر  احللقي،  وأضاف 
وصل  سعره  أن  إال  درعا،  في  يزرع  أنه 

ألكثر من 7000ليرة.

وأفاد، أن سبب االرتفاع، هو قلة برادات 
تخزين اخلضروات، التي يتم إنتاجها في 

فصل الصيف.

تخزين  يتم  كان  سابقاً  أنه  وأوضح، 
تزيد  بحيث  مناسبة،  بأسعار  اخلضار 
في فصل الشتاء بنسبة قليلة، وهي 

تكاليف التخزين في البرادات.

وأردف: »اآلن أصبحت تكاليف التخزين 
عالية جداً، بسبب عدم توفر الكهرباء 
بشكل دائم؛ ما يجبر أصحاب البرادات 
تعمل  كهرباء  مولدات  تشغيل  على 
على احملروقات، إذ وصل سعر ليتر املازوت 

ألكثر من عشرة آالف ليرة سورية«.

أسعار  ارتفاع  يكون  أن  احللقي  ونفى 
مرتبط  احمللية،  والفواكه  اخلضروات 
للعقوبات على سوريا:  قيصر  بقانون 
»وأصبح قانون قيصر حجة لتبرير عجز 
حسب  دمشق«،  حكومة  مؤسسات 

قوله.

دوالر وعقوبات

بني تبرير حكومة دمشق إلغراق البلد 
التي  بالعقوبات،  اقتصادية،  بأزمة 
يقول:  واقع  وبني  الدولة،  على  فرضت 
إن احلكومة تعاني من فساد، وإهمال 
عن  عجزها  وسط  الطبيعة،  ملوادها 
تقدمي حلول، يبقى السكان، هم اخلاسر 

األكبر.

يقول »عبد احلكيم املصري« وزير املالية 
في احلكومة املؤقتة التابعة للمعارضة 
حكومة  »إن  برس:  لنورث  السورية 
بعض  تدعم  سابقاً  كانت  دمشق 
الدعم  خففت  عملياً  لكنها  املواد، 

االجتماعي لعام 2023«.

وأفاد أن حكومة دمشق تعطي التجار 
الدوالر، من أجل استيراد املواد من اخلارج 
بالسعر الرسمي، الذي يصدره البنك 
املركزي، بينما سعر الدوالر في السوق 
من  بأكثر  ذلك  من  أعلى  السوداء 
خمسني باملائة، وهذا يعني أن التجار 

الليرة  تصريف  فرق  يضيفون  سوف 
السورية على أسعار املواد.

تتذرع  دمشق  »حكومة  أن:  وأوضح 
قانون  بسبب  األسعار،  ارتفاع  بأن 
املتحدة  الواليات  فرضته  الذي  قيصر، 

األمريكية«.

ونوه املصري أن: »نظام األسد ليس لديه 
ناجت محلي، وحتى الصادرات ال تتجاوز 
تسعة  كانت  بينما  املاليني،  عشرات 
السورية  الثورة  اندالع  قبل  مليارات 

مطلع عام 2011«.

دمشق  حكومة  املصري  وحمل 
االقتصادي،  التدهور  مسؤولية 
قانون  على  اللوم  بوضع  وباكتفائه 

قيصر والعقوبات االقتصادية.

وبرر ذاك بعيداً عن وجود قانون قيصر 
لشراء  أموال  متلك  ال  »احلكومة  بأن: 
النفط، أو عمالت صعبة الستيراد املواد 

األولية«.

سبب الغالء

وشدد على أن التجار، لن تسحب أسعار 
املواد على سعر املركزي )6650( إمنا على 
أسعار السوق السوداء، فاألسعار إلى 
االرتفاع املتزايد مع فقد الليرة قيمتها 

الشرائية، بحسب قول املصري.

ونوه املصري إلى أنه: »منذ بداية الثورة 
150مرة  الدوالر  صرف  سعر  تضاعف 
تقريباً، فتزايد األسعار أمر بديهي في 

ظل هذا االرتفاع«.

حميد املنصوري 

)كاتب ومحلل سياسي(

لو  األمريكية واشنطن  العاصمة  في 
 »J-Street« بحثت عن شارع باسم
لن جتده، لكن ستجد منظمة يهودية 
نفسها  على  أطلقت  واشنطن  في 
منظمة J-Street، وترجع التسمية 
هذه لكون العاصمة األمريكية ال حتمل 
تقسيم  في  االسم  بهذا  شارع  أي 
شوارعها عبر احلروف اإلجنليزية، كما أن 
هذا احلرف املفقود في شوارع واشنطن 
هو احلرف األول لكل من كلمة عدالة 
احلرف  هو  وأيضاً  باإلجنليزية،  ويهود 
املنظمة  مؤسس  اسم  من  األول 

.»Jeremy«
بكونها   »J-Street« تتميز منظمة
منظمة يهودية ليبرالية على عكس 
منظمة إيباك ›‹AIPAC‹‹ اليمينية، 
إلى  وتهدف   ،2008 عام  أُنشئت  وقد 
حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي 
بالطرق السلمية والدبلوماسية، وهذا 
السالم املنشود يحمل في رؤيتها أمن 
ودميقراطية وقومية إسرائيل مع قيام 
منطقة  واستقرار  فلسطينية  دولة 
الشرق األوسط وتخفيف العبء األمني 
املنطقة. وبالنظر  في  واشنطن  على 
قامت  التي  السياسية  الظروف  في 
مشروع  بفشل  متأثرةً  جندها  عليها، 
الشرق األوسط الدميقراطي الذي أتى 
من بوابة احتالل العراق 2003 مع إدارة 
الرئيس األمريكي األسبق جورج بوش 
االبن ومسار احملافظني اجلدد، فاملنظمة 
الدميقراطي من  احلزب  نهج  إلى  أقرب 

ومن  الليبرالية  أعضائها  صفة  خالل 
عامي  بن  جيرميي  لها  املؤسس  كون 
العامة  للسياسات  مستشاراً  كان 
خلفية  وله  كيلنتون  بيل  إدارة  في 
إلى  وأباءِه  أجدادِه  هجرة  من  عائلية 
في  مولدهُ  ثم  إسرائيل  فلسطني/ 
املتحدة  الواليات  إلى  أخرى  هجرة 
دفعت  التي  األسباب  األمريكية. ومن 
إلى تكوين املنظمة الصفة الليبرالية 
لليهود، والتي أصبحت حتمل مشاعر 
يدركون  حيث  متضاربة،  ومصداقية 
»أعضاء املنظمة« بأن اليهود في العالم 
األقليات  من  كغيرهم  باتوا  الغربي 
العرقية واألثنية يتضايقون من مظاهر 
الفاشية في بعض اجملتمعات باملدن مع 
يدعمون  فهم  لذا  العنصري،  التمييز 
الدميقراطية في البلدان الغربية، ويرون 
في  مسؤولية  أكثر  أصبحوا  بأنهم 
اإلسرائيلي  الصراع  ومسارات  وضع 
سالم  خلق  وإمكانية  الفلسطيني 
دائم، وحتاول املنظمة أن يكون لها ثقل 
في  الرئيسني  احلزبني  لدى  سياسي 
وعبر  والكوجنرس  املتحدة  الواليات 
السياسية  اإلسرائيلية  الشخصيات 
جانب  إلى  والعاملية  واليهودية 

السلطة الفلسطينية. 

عقبات   J Street منظمة  تواجه 
السالم  خلق  مساعي  في  وحتّوالت 
الفلسطيني  الصراع  وإنهاء 
السالم  معوقات  ففي  اإلسرائيلي، 
والفلسطينيني،  اإلسرائيليني  بني 
املستوطنات  بأن  املنظمة  تعتقد 
اإلسرائيلية متثل عبئاً سياسياً وأمنياً 
على إسرائيل وأيضاً عائقاً نحو إحالل 
لها  وجهت  لقد  ذلك،  مع  السالم، 
مقاطعة  عدم  في  االنتقادات  بعض 
البضائع اإلسرائيلية من املستوطنات، 
وكان ردها بأن املقاطعة ال جتدي نفعاً 
احلدود،  هي  واملعضلة  املشكلة  بل 
وجدير بالذكر هنا بأنها كانت ضاغطة 
على إدارة أوباما ملنع بناء املستوطنات 
ولكن الضغط لم يثِن حكومة نتنياهو 
آنذاك، وجند بأن قضية القدس جعلت 

الصراع  حل  كون  إلى  متيل  املنظمة 
عبر  ممكناً  اإلسرائيلي  الفلسطيني 
في  كونفدرالية  وخلق  الدولتني  حل 
مدينة القدس، والتي ال ميكن الفصل 
فيها لصالح طرف على حساب اآلخر. 
أهم  إلى  اإلشارة  مبكان  األهمية  ومن 
املنظمة،  لها  تصدت  التي  التحديات 
بضعة   J Street عمر  كان  فعندما 
خطير  حتٍد  أول  واجهت  فقط  أشهر 
ومصداقيتها، حيث  استمرارها  يهدد 
شنت إسرائيل هجوماً عسكرياً على 
باسم عملية  قطاع غزة 2008، عرف 
 Operation››»املصبوب الرصاص 
 J Street واتخذت   ،Cast Lead
موقفاً حازماً ضد الهجوم وتصادمت 
اليهودية  السياسية  املؤسسة  مع 
املنظمة  حقيقًة،  »إيباك«.  األمريكية 
في  إسرائيل  حق  على  تؤكد  دائماً 
الهجمات  ضد  نفسها  عن  الدفاع 
حركة  تشنها  التي  الصاروخية 
املقاومة الفلسطينية حماس، لكنها 
هي ضد االستخدام املفرط في القوة 

العسكرية خاصًة وأن مدينة غزة كما 
نعوم  األمريكي  الفيلسوف  يصفها 
تشومسكي أكبر سجن في العالم. 

للمنظمة  متغيرة  مواقف  وهناك 
فقد كانت داعمة للمفاوضات اخلاصة 
باالتفاق النووي اإليراني في فترة الرئيس 
بإمكانية  معتقدةً  أوباما  السابق 
ثم  إيران،  في  املاللي  نظام  استمرار 
للشعب  داعمًة   J Street وقفت 
احلكومة  عنف  وجه  في  اإليراني 
السلمية  االحتجاجات  في  اإليرانية 
يد  على  أميني  جينا  مقتل  بعد 
املنظمة  وأشادت  اإليرانية،  الشرطة 
متعدد  اإليراني  الشعب  بشجاعة 
الهويات- والنساء اإليرانيات على وجه 
اخلصوص ومدى اخملاطرة في الدفاع عن 
حقوقهن األساسية، ورحبت املنظمة 
التي  القمع  حلملة  بايدن  إدارة  بإدانة 
وحتركها  اإليرانية  احلكومة  تشنها 
لفرض عقوبات إضافية على املسؤولني 
احلريات،  قمع  في  املتورطني  اإليرانيني 
في  سنستمر  أيضاً  املنظمة  وقالت 
الدفاع عن سياسات الواليات املتحدة 
ومزدهرًا  آمنًا  مستقباًل  تعزز  التي 
املنطقة  وشعوب  اإليراني  للشعب 
النظام  تصرفات  تهددهم  الذين 

اإليراني.

بني  العالقات  تطبيع  مسألة  وإلى 
العربية  اإلمارات  من  وكالً  إسرائيل 
برعاية  البحرين  ومملكة  املتحدة 
املنظمة عبر  اتضح موقف  أمريكية، 
جيرميي بن عامي رئيس J Street في 
إنه  قال:  والذي  اإلبراهيمي،  االتفاق 
فهذا  سالًما،  وليس  للنزاع  حاًل  ليس 
ذات  مشتركة  مصالح  ميثّل  االتفاق 
جوانب عسكرية وأمنية ودبلوماسية 
واقتصادية، وهذه املصالح موجودة منذ 
عقدين. وال ينكر جيرميي بن عامي، بأن 

التطبيع العربي مع إسرائيل هو أخبار 
رؤية  في  يرغبون  الذين  جلميع  سارة 
إسرائيل مستقرة ومزدهرة تعيش في 
سالم وأمن إلى جانب جميع جيرانها 
ينبغي  ال  أنه  إلى  وأشار  اإلقليميني، 
الدبلوماسية  عن  بديالً  ذلك  يكون  أن 
السالم  إن  وقال  الفلسطينيني.  مع 
في  وجيرانها  إسرائيل  بني  الشامل 
العالم العربي لن يتحقق إال من خالل 
في  اجلوهرية  القضايا  يحل  اتفاق 
الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني ويؤدي 
قابلة  فلسطينية  دولة  إقامة  إلى 
للحياة ومستقلة إلى جانب إسرائيل. 

رغم كل هذه املساعي من املنظمة في 
حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، 
ُمبكرة  مرحلة  في  مازالت  فهي 
في  سياسياً  ثقالً  لها  يكون  أن  من 
منظمة  ثقل  يوازي  املتحدة  الواليات 
ال  املنظمة  بأن  بالذكر  وجدير  إيباك، 
تتهاون في أمن إسرائيل وبقاء تفوقها 
العسكري، مقابل ذلك، حتاول الضغط 
األمريكية  اإلدارة  عبر  إسرائيل  على 
لدفعها نحو حل الدولتني، وتبحث عن 
إمكانية مستقبلية خلروج إسرائيل من 
املظلة األمريكية السياسية واألمنية 
والعسكرية حيث السالم واالستقرار 
الشرق  منطقة  ودول  إسرائيل  بني 
لدولة  ومؤيدة  تؤمن  وهي  األوسط، 
ومتطورة  وآمنة  قومية  إسرائيلية 
يربط  البعض  لذا  ودميقراطية،  وقوية 
اختالفها مع منظمة إيباك باالختالف 
املتأسس  اإلسرائيلي  كادميا  حزب  بني 
الليكود  حزب  عباءة  من   2005 عام 
يؤمن  كادميا«  »حزب  والذي  اليميني، 
بقومية دولة إسرائيل وبدميقراطيتها 
ويرى ضرورة حل الصراع الفلسطيني 
خالل  ومن  الدولتني  عبر  اإلسرائيلي 

إحياء واستمرار املفاوضات. 

محمد العبداهللبشار الخلف

الشدادي/ حسام الدخيل - اشتكى مواطنون من جنوب الحسكة، ارتفاع أجور وسائط 
النقل العام بين المدن والبلدات، بمعدل ارتفاع وصل ألكثر من 75%، عن السعر السابق. 

ع J في واشنطن شار
ارتفاع أجور النقل العام بين مدن وبلدات الحسكة يثقل 

كاهل األهالي

االنهيار االقتصادي في الجنوب السوري بين فشل حكومي وعقوبات


