
bO��« WLKJ� Î«dO�� ÎU�UL��« WO�Ëd�« Âö�ù« qzU�Ë s� b�bF�« Èb�√
UN�u��« w��« 5�UC*« vK� …e Ò�d� r�I�« tz«œ√ bF� b�_« —UA� fOzd�«
»U�—ù« b{ »d(« WK�«u�Ë ¨—UL���ô« ‰U�� w� ULO??????� ôË ¨WLKJ�«
s� rNOL�«œË 5O�U�—ù« f�— s� WK�;« W�—u??????��« w{«—_« d�d%Ë
ULO� ¨WLKJ�« s� W�N�� l�UI� qzU�u�« iF�  œ—Ë√Ë ¨WO�M�_«  «uI�«
WK�d*«  ULN� W�œ qJ� œ Òb� b�_« fOzd�« Ê√ ”Ë—Ë »d� Êu��U� b�√

W��b(« q���«Ë VO�U�_« œUL��«Ë ¨œU�H�« W��UJ� WK�«u0 …b�b'«
W�—u� w� ÕU�M�« ⁄uK�� ÎUMO�� ÎU�U�√ w�d� U0 W�œUB��ô« W�—ULLK�
bzUI�« UNO� iNM��« ¨WK�U� X�U� WLKJ�« Ê√ v�≈ s�dO??????A� ¨q�I��*«
¡UM��«  UOKL� q�√ s�  U�UDI�« q� w� Í—u��« VF??????A�« ¡UM�√ W1e�

Æq�I��*« u�� WI�� Â ÒbI��«Ë ¨—UL�ù«Ë
≤’qO�UH�

±π¥∂ ÂU� X��Q� w�«d��ô« w�dF�« YF��« »e� r�U� WI�U� WO�UO� WO�u�
±∂π∏± œbF�« ≤∞≤± “u9 ±π 5M�ô«

"π``ª©dÉH π``eC’G" QÉ``©°T ó``«°ùéàd á``eOÉ≤dG á``∏MôªdG »``a π``ª©dG ..äÉ``¶aÉëªdG  AÉ``æHCG

…Qƒ``à°SódG º``°ù≤dÉH  k’É``ØàMG IÉ``ªM »``a á``«°ShôØ∏d  ô``«Ñc  ¥É``Ñ°S

ìƒ``°VƒH π``Ñ≤à°ùªdG  º``dÉ©e º``°SQ  º``°ù≤dG ÜÉ``£N :¿ƒ``jQƒ°ùdG  ¿ƒ``«∏«µ°ûàdG

"ó``°SC’G ¢``ù«FôdG á``Ø°ù∏a »``a á``jOƒLƒdG  º``«≤dG" ..º``°ù≤dG ÜÉ``£N »``a  ¿É``°ùfE’G

:ó°SC’G ¢ù«FôdG áª∏µH ô«Ñc ΩÉªàgG

á∏Ñ≤ªdG á∏Môª∏d πeÉµàe èeÉfôHh á∏eÉ°T

WM�U� wJ�d�_« ‰ö��ô«  «uI� WF�U� …d ÒO??????�� …dzU� X�bN��«
W�œR*« o�dD�« V�U� v�≈ WH Ò�u�� X�U� WOz«cG�« œ«u*U� WK ÒL�� W??????�U�
U� —Ëe�« d�œ WE�U; w�d??????A�« w�uM'« n�d�U� WOF�u??????��« W�d� v�≈

 b��« ULO� ¨W�d??????A�  U�U�≈ Ÿu�Ë ÊËœ U�dO�b� v�≈ Èœ√
WM�b* w�dG�« n??????�d�« w� …d??????A�M*« ¨WO�U�—ù«  U??????LOEM��«
w� WOMJ??????��« WOM�_« v??????K� 5�O�Ë—U� 5??????�H�cI� ¨V??????K�
W�œU� —«d{√ Ÿu??????�Ë s� dH??????�√ U� …b�b'« ¡U�N??????A�« w�

Æ5M�«u*«  UJK�L0
5� W�U�d�« W�K�_U� WHOM�  U�U���«  —«œ ¡UM�_« w�
s�dH� WIDM� w� w�d��« ÂUEM�U� WD��d� WO�U�—≈  U??????LOEM�
 öH�ô«Ë v{uH�« —U??????�≈ w� p�–Ë ¨w�UL??????A�« VK� n�d�

Æœö��« ‰UL� WK�;« o�UM*« œu�� Íc�« wM�_«
W�K�_U�  U�U���«” Ê√ WO�ö�≈Ë WOK�� —œUB�  d�–Ë
U* WF�U� WO�U�—≈  U�uL�� 5�  —«œ WD�u�*«Ë W??????�U�d�«
W�dH�«¢ vL�� U� s� 5O�U�—≈Ë “WO�d??????A�« —«d�√” vL��
w� “Í—u��« wM�u�« gO'«” vL�� U* WF�U��« ¢WF??????�U��«
 U�uKF� œË—Ë ÊËœ VK� ‰UL� s�dH� WIDM0 u�«— WO�U�

Æ“5O�U�—ù« 5� v�d�Ë vK�� ◊uI� s� …b�R�
—Ëb� X�«“ U� WFDI��  U�U���« Ê√ v�≈ —œUB*« X�H�Ë
vK� …dDO��« qO�??????� w� s�d�UM�*« 5O�U�—ù« 5� d�ü«Ë 5(« 5�

ÆWO�d��« w{«—_« v�≈ V�dN��« w� UN�öG��«Ë WO�d� dO� d�UF�

áæMÉ°T ô qeój »µjôeC’G ∫ÓàM’G

á«©jƒ°ùdG Ió∏H »a á«FGòZ OGƒe π≤æd 

:á«HhôY iƒb

äAÉL ó°SC’G ¢ù«FôdG áª∏c

ájQƒ°S äGQÉ°üàfG iƒà°ùªH

äÓFÉ©dG äÉÄe IOƒY

 »a É¡dRÉæe ≈dEG Iôé¡ªdG 

≥°ûeóH ∑ƒeô«dG á≤£æe
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Ê«dL�nODK�« b�� Æœ

s�Ë bLB�Ë ¨s�e�« «c??????� w� W�—u??????� vK� »d(U� ÎU�Ëd� t�«u� Íc�« b??????zUI�«
jI� fO� e ÒOL�� bzU� p� ö� u� ¨œuLB�« «c� ÁƒU�d�Ë r�UF�« —«d�√Ë t�F� tHK�
d�U� ‰U� ÎU1b�Ë ¨ÁdE� bF�Ë ÁdJ� oL�Ë t�√— œ«b�� q� ¨tzU�≈Ë tzU�d��Ë t��U�A�
Øw�U��« Òq;« w�Ë ‰Ë√ u�Ø ÊUF�A�« W�U�� q�� Í√d�« ∫WO�dF�« W�uD��«Ë WLJ(«
«–≈ ‰U(« ÊuJ� nOJ� ÆÆÆÊUJ� q� ¡UOKF�« s� XGK� Ø … Òd� fHM� UFL��« UL� «–S??????�

Æø©WO�HM�« »d(« UNO� U� dD�√Ë UND�Ë w� s��Ë W�U� UM*U�® ÊU�
©÷—_« q�� ÊU??????��ù« u� ·bN�« W��b(« »Ëd(« r�U�® r??????�UF�« «c� w� ¨r??????F�
Ÿd�� Ê√ tM� VKD�� U� «c�Ë ¨ ÎUN�«u� ÊuJ� Ê√ q�� Î«dJH� q{UM*« ÊuJ� Ê√ w??????G�M�
tO�u� W�œ s� s ÒJL�� w� ÎUO�ËœË ÎUOLOK�≈Ë ÎU ÒOK�� s�d�ü«  «—bI�Ë t�«—bI� t�U�� w�
ÊUJ�Ë ÊU�“Ë  «Ëœ√Ë œUF�√ w� d ÒB���Ë ¨5��UM*« ÊUJ*«Ë ÊU�e�« w� t�O�O�«d��«
∫UN�√ UN�U�«b� s� 5I� vK� ÊuJ�Ë WK�u� »d(« ÊuJ� 5� W�U� …œUC*« jD)«

Æ©W�œu�Ë »d� q� WOK�√ ÎU�d� X�O�®
W�Uz— VBM* WO�U� W�—u�??????�œ W�ôu� r�I�« »UD� w� b??????�_« bzUI�« «b� «cJ�
Î«—UB�√ 5L�N*«Ë 5� Ò�d�*«Ë 5F�U�*« b�b� k�ô UL� «b� ¨W�—u��« WO�dF�« W�—uNL'«
¨q�� s� w� UL� X�O� ÂuO�« ‰U(« Ê_ wFO�� «c�Ë ¨q�� s� Ôb�� r� UL� ¨ ÎU�uB�Ë
»UD� Ê√ Î«b�√ wMF� Ê√ ÊËœ Æ©‰U(« vC�I�® ?� »UD)« W�ö� w� ·dF Ô� U� «c�Ë
l� U� Ÿu� s� WFOD� W�U�≈ v�≈ V�d� Ë√ bOF� s� Ó·b� WO�U� W�—u��œ W�ôu� r�I�«
Î«eOL�� ÎU�{«Ë b�b'« ÊU� Ê≈Ë ¨b�b'« v�≈ ·bN� ÎU��� t�œUO� Âö� s� tI�� U�
s� vI�� U� d�d% ∫…b�b� WK�d�® ·bN�«Ë ÊuLC*« w�Ë ¨©W�UOB�«® qJ??????A�« w�
w� t�uI� …d�UE�« Ác� v�≈ 5�d� f??????Ozd�« bO??????��« t Ò�� b�Ë ¨©ÃU��ù« …œU�“Ë ÷—_«
dA� œuF� «–U* ÆÆÆWK�I� WK�d� s� Àb��� Ê√ ÷d�H Ô� r�� »UD� w� s��® ∫v�Ë_«
Æ©WK�d*« t� √b�� wJ� r�� »UD� dE�M� ô s��Ë® ∫WO�U��« w�Ë Æ©nK)« v�≈  «uM�

ÆUNO� Y�b(« ‰uD� ©U�ƒ— œdH�® Èƒ— UNM� j�M�� Ô� d� � 5�d*« U�K� w�Ë
…—UB� sJ� r� WLK� U�dO� w� Ë√ »d(« Ác� w� fOzd�« bO��« qI� r� WIOI(«Ë
WOM�u�« u�� oKDM*« w� WOF�«u�«Ë WO�u{u*U� ¨uK(« Ë√ d�d*« l�«u�« …dL�Ë ¨ÂU�_«
wM�Ë V�«Ë t�UNK��«Ë tO� dEM�« …œU�≈ b�b� «c� r�I�« »UD� w� sJ� ¨WO�ËdF�«Ë

Æw�U��≈Ë w�dF�Ë
t� d�c� ô U� v�≈ t�LK� lKD� w� XH��« 5� ÎULOJ� √b�Ë fOzd�« bO��« «b� bI�
ÂuO�« n�√ r�cO�ö� s� Î«b�«Ë XM�® ∫WO���U� 5LKF*«Ë »öD�« Òh�� ÎUI�U� ÎöO��
∫t��œd� WLO� dNE� wM�u�« w�dF*« ¡UCH�« «c� w�Ë Æ©Â«d��«Ë ‰ö�≈ qJ� rN�U�√
”Ë—b� œ ÒËe�� Ê√ b�d� s� q� UN�U�H� √dI� r�ö� a�—U��« `M9 Ê√ W�—u??????� —b�®
VFA�« …b�Ë s� Y�b� s� o�� U* t��U{≈ dNE� UL�Ë ¨©W�«dJ�«Ë …eF�«Ë ·dA�«
Æ©WO�U��≈ W�—UC� W�U� ¡UL��ôU� ÆÆÆt�«uI� f�U��� tMJ� t� ÒuM�� wM� VF� s��®
VK�√ w� W�u�??????�� dO� ¨W�UC� —UJ�√Ë ÌÊUF�Ë rO� s� b�b'« w� d�_« p�c�Ë
W�U{≈ ¨WO�u{u*«Ë W�uCF�« hM�« U�b�Ë tO� d�«u�� ¡UM� wM Ô� Íc�« »UD)«  «dI�
w� ÓX�Q� ÆÆÆW ÒO�UHA�« WO�UL� s�d� W ÒO�U�J�« W�ö� X�UJ� e ÒOL�*« ¡UI�ù« »uK??????�√ v�≈
v�≈ t Ò�u*« ÂöJ�« √dI� 5� Ë√ ¨lL??????�� 5� …uI�«Ë ‰UL'«Ë … Òb '« s� …b�«Ë ‰U�
¡«b�√ q� � s� q ÓG�� Ô� X�√® ∫qO�c�« ÂËeN*« v�≈ —u�H�« dB�M*« Âö� ¨rN� —d Ô� s�
sK� UN� vMG�� w��« W Ò�d(« U�√ ÆÆÆr�Ë w� UN� „u�b� w��« …—u��«Ë ¨pK�√ b{ „bK�
¨ÍdBMF�« eOOL��« ÁœUH�√ ”—U�Ë oO�d�« …—U& Áœ«b�√ sN��« w??????�d� bM� U�b&
U� qJ� h� «cN� ¨©ÆÆÆ ÎUO�ö�√Ë ÎU�—UC� UNKL�Q� WIDM� Áœ«b�√ d Ò�œ w�UL�� bM� ôË
WKL'«Ë ¨WOzUA�ù« WKL'« W�ö� vK� t��œd??????� X�U� ¨vMF� s� WO�œ_« …d�UE�« w�
rJ � W�U�0 w� w��«  «—U??????�F�« iF� w� b& U� u�� vK� ¡«u??????��« vK� ¨W�d�)«

∫WO���U� fOzd�« bO��« rN ÒB� s�cK�« ÊuLKF*«Ë »öD�« tO�≈ wGB Ô� Ê√ wG�M�
W�ËbK� VFA�« UN�M1 w��« WO�FA�« W ÒO�dA�« …u� ≠ s�u�«Ë —u��b�« W�dF� …b�Ë®
5D�K� ‰ö��U� »d(« `�d� r� ¢qOz«d�≈¢ ≠ s�u�« q�«œ s� Òô≈ w�Q� ô W�Ëb�« …u� ≠

 s� Îôb� ‚bM� s� …œUO�Ë ¨√b�� ô …—UD????� w� W�ËUI*« Ê√ »dF�« iF� s� U�bM� q??????�
«c� Æ©ÆÆÆËb� W��U�� s� Îôb� oOI??????� —b�Ë ¨‚bM� s� Îôb� “UHK� s� ‰U��Ë ¨ÂbI�� ÒdI�

ÆW ÒOM�  ôôœ ¢w�uK�ô« qOK���«¢  UODF� tOK� wHC� ÂöJ�«
…d�«Ë WKOB�Ë Z�u�� tMJ� ¨t� o�U� l� WFOD� T??????AM� ô b�b� ¨b�b� ÂU�√ UM�≈
s� ÁeM�J�U� v�≈ Î«dE� ¨Íu??????MF*«Ë ÍœU*« ÃU��ù« …œU�e� ‚U�ü« `�H� …d�U� …dO??????�*
o�� UM�UO�√Ë ¨ÊuLC*« Èu��� vK�Ë ¨qJA�« Èu��� vK� ÎWIOI� b�b� ¨ U�U{≈

Æt�Ë— v�≈ ¡UL��ô«Ë w�u�«Ë W�AM��U� ·dA��Ë t�UNK��U� vE% Ê√ UN�

ó`````°SC’G ÜÉ```£N »``a ó```jóédG
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إقرار االعتمادات األولية ملشروع املوازنة العامة للدولة للعام القادم

 يقضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات املتجددة ورفع كفاءة الطاقة
ً
الرئيس األسد يصدر قانونا

السيسي: مصر وقربص واليونان متمسكون بوحدة األراضي السورية

أعضاء جملس الشعب يطالبون 
بتخفيض رسوم اجلامعات اخلاصة 

وإلغاء السنة التحضريية
ص 2

غرفة عزل وفرز ملرضى
ًإسعاف )اهلالل األمحر(

يف اخلدمة قريبا
ص 4

سرقة  آالف األطنان من السكر
يف )السورية للتجارة( وتوقيفات 

 من املدراء
ً
تطال عددا

ص 5

على هامش )الدستورية(
 أحمد حسن

مرة جديدة يثبت المثل الشهير القائل “اختلف اللصوص فبانت المسروقات”، 
صحتــه، وإن بصيغــة أخــرى، فخــال األســبوع الماضــي اختلــف القتلــة فبانــت 

الجرائــم والوســائل والغايــات واألهــداف.
“وحــدة  عــن  اســتخباراتي رســمي – صــادر  تقريــر  وفــي  األوروبــي  االتحــاد 
االســتخبارات” التابعــة لــه -اّتهــم “الســلطان” التركــي وحزبــه بتكليــف “داعــش” 
تنفيــذ مهمــة فــي قلــب تركيــا حيــث قــام انتحاريــان بتفجيــر نفســيهما أثنــاء مســيرة 
ســلمية – لــم يــرض عنهــا “الرئيــس” و”الحــزب” – ُنظمــت فــي العاصمــة أنقــرة عــام 
2015. بــكام آخــر، هــذا اتهــام رســمي أوروبــي بالعاقــة “الطيبــة” و”التخادميــة” 

بيــن الطرفيــن التركــي والداعشــي.
“الســلطان” أيضــًا اّتهــم الغــرب بالمســؤولية عــن داعــش فــي محطــات عديــدة. 
وزيــر خارجيتــه ســّمى مؤخــرًا واشــنطن مباشــرة متهمــًا إياهــا برعايــة “التنظيــم” 

بنســختيه، الســورية – العراقيــة، و”الخرســانية” األفغانيــة أيضــًا.
المفارقــة هنــا أن الطرفيــن صادقــان، الغــرب و”الســلطان”، فهمــا معــًا مســؤوالن 
والرعايــة  التنشــئة  عــن  األخيــرة،  العشــرّية  فــي  وخاصــة  والتضامــن،  بالتكافــل 
والتمويــل والتدريــب والحمايــة ليــس لداعــش فقــط بــل لــكل فصيــل إرهابــي متشــّدد 

بشــرط أن تكــون وجهتــه دمشــق ال غيــر.
والحــال أنــه فــي موازيــن القــوى الدوليــة تســتطيع قــوة عظمــى كواشــنطن أن 
تحمــل هــذا االتهــام وتمضــي دون أن يتــرك أثــرًا عليهــا، وذلــك وإن كان أمــرًا 

مســتنكرًا إال أنــه حقيقــة واقعــة ال يمكــن إغفالهــا.
أيضــًا، وفــي موازيــن القــوى ذاتهــا، تســتطيع قــوة إقليميــة كتركيــا تحّمــل هــذا 
االتهــام لكنــه، وبســبب نوعيــة الجهــة المتهمــة، ال ولــن يمــر دون أن يتــرك عليهــا 
آثــارًا ليســت قليلــة، علــى األقــل بعاقتهــا مــع أوروبــا، أمــا مــن ناحيــة التوقيــت الــذي 
صــدر فيــه – بعــد ســتة أعــوام مــن الواقعــة المســتند إليهــا – فهــو ســُيضاف حكمــًا 
إلى تلك الحبال التي بدأت تتزايد شــيئًا فشــيئًا وتضّيق الخناق حول “الســلطان”.

الوقائــع تؤّكــد ذلــك. اللعــب علــى خافــة الخــاف الروســي األمريكــي لــم يعــد 
بالساســة ذاتهــا. لقــاؤه األخيــر مــع بوتيــن لــم يكــن مثمــرًا، األدلــة كثيــرة علــى ذلــك. 
الوضــع الداخلــي، اقتصاديــًا وسياســيًا، يــزداد تأزمــًا. ســورية التــي حــاول جهــده 
تدميرهــا ومحاصرتهــا بــدأت تفــك خيــوط العزلــة عنهــا واحــدة إثــر أخــرى. “إخوانــه” 
المزروعــون فــي قلــب “والياتــه” المتعــددة، لــم يلبثــوا طويــًا فــي مرحلــة “التمكــن” – 
حتــى فــي “الواليــات التــي وصلــوا إلــى حكمهــا، مثــل تونــس والقاهــرة – بــل انتقلــوا، 

بقصــر نظرهــم، وبســرعة الفتــة مــن مرحلــة “التمســكن” إلــى.. الهاويــة.
إدارة “بايــدن” ال تهتــم كثيــرًا بمخاوفــه وال تحفــل بمطالبــه وال عروضــه، وهــذا 
األخطــر واألهــم بالنســبة لــه. اســتعصاء لقائــه بايــدن فــي األمــم المتحــدة كان 
موحيــًا. لقائــه المعتــزم بــه علــى هامــش قمــة العشــرين ســيكون، كمــا تقــول الوقائــع، 
علــى هامــش السياســة األمريكيــة أساســًا، بــل إنهــا ســُتذكر الحقــًا كإحــدى آخــر 
محاوالتــه لتجديــد “عمالتــه” لــه، فاألمريكــي، علــى رغــم أهميــة تركيــا، يعانــي مــن 
نفســه كوكيــل -وجنــوده  لتقديــم  العمــاء. حتــى محاولتــه األفغانيــة  فــي  تخمــة 

ــم تكــن نتائجهــا علــى مــا يهــوى ويحــب. ــا بــدالء- ل كضحاي
والحــال أنــه لــم يبــق للرجــل ســوى التهديــد علــى طريقــة “أزعــر الحــارة” بخــراب 
هنــا ودمــار هنــاك، وآخــر “إبداعاتــه” تهديــده الســافر بشــن هجــوم عســكري جديــد 
فــي ســورية، وكأن مــا كان يفعلــه هنــاك يوميــًا مهمــة ســلمية تحــت رعايــة “القبعــات 
الــزرق”!!  التهديــد ذاتــه دليــل علــى ازديــاد حجــم “الضيــق” الخارجــي والداخلــي، 
فــي األول يشــعر الرجــل، وخاصــة بعــد لقائــه بوتيــن، أن ورقــة “ادلــب” بــدأت تخــرج 
مــن يــده، فــي الثانــي، الداخلــي، يرغــب بهــذا التهديــد شــد العصــب القومــي حولــه، 
بعــد أن تراخــت كل األعصــاب التــي كانــت تمــّده بالنســغ مــن حولــه. لذلــك مــن 

الممكــن أن يفعلهــا لكــن النتائــج البعيــدة لــن تكــون لمصلحتــه.
“الســلطان”  أصــاب  غامــض  مــرض  عــن  تحدثــت  غربيــة رصينــة  صحــف 
مؤخــرًا فأفقــده توازنــه وتركيــزه. فــي حديثهــا بعــض الصحــة وليــس كلهــا، فالمــرض 
ليــس غامضــًا كمــا أنــه ليــس جديــدًا، وبالتأكيــد ليــس جســديًا، إنــه جنــون الســلطة 

المســتفحل، والقاتــل، ال أكثــر وال أقــل.
كامــل،  فريــق  هــم رعــاة  األبيــض  البيــت  “الســلطان” وســيد  الهامــش:  علــى 
ومحــّدد، فــي “الدســتورية”. فــي بيانــه األخيــر حــول ســورية “انتبهــت” وســائل إعــام 
عربيــة وعالميــة علــى عــدم تطــرق وزيــر الخارجيــة األميركــي إلــى االجتمــاع المقبــل 
لـ”اللجنــة” المعنيــة بذلــك فــي جنيــف، هــذا، بحســب التفســيرات والوقائــع، لــم يكــن 
ســهوًا، فهنــا أيضــًا يبــدو رجــال “الســلطان” شــبه عــراة مــن الغطــاء األمريكــي.. 

بالنتيجــة الســلطان عــاٍر أيضــًا.

أقر المجلس األعلى للتخطيط االقتصادي واالجتماعي 
عرنــوس  حســين  المهنــدس  برئاســة  اليــوم  اجتماعــه  فــي 
لمشــروع  األوليــة  االعتمــادات  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
الموازنــة العامــة للدولــة للعــام القــادم 2022 بـــ 13325 
مليــار ليــرة ســورية مقارنــة بـــ 8500 مليــار لموازنــة العــام 
2021 وحــدد توجهــات اإلنفــاق علــى المشــاريع لــكل وزارة 

فــي الشــقين االســتثماري والجــاري.
وبلغــت القيمــة األوليــة للدعــم االجتماعــي الــواردة فــي 
بنــود الموازنــة مــا يقــارب 5529 مليــارًا مقارنــة بـــ 3500 
مليــار فــي موازنــة العــام 2021 حيــث تــم التأكيــد علــى 
التــزام الحكومــة بموضــوع الدعــم والســعي الحثيــث لعقلنتــه 

وإيصالــه إلــى مســتحقيه.
ترتيــب  بإعــادة  الموازنــة  توجهــات  المجلــس  وحــدد 
أولويــات اإلنفــاق بمــا يضمــن االســتخدام األمثــل للمــوارد 
المتاحــة والنهــوض بالعمليــة اإلنتاجيــة وتأميــن الخدمــات 
األساســية للمواطنيــن والتركيــز علــى المشــاريع التــي تمــت 
المباشــرة بتنفيذهــا وحصــر أولوياتهــا وإعــادة ترتيبهــا ودعــم 
وتحفيــز القطــاع الزراعــي والصناعــي والســياحي بمــا يحقــق 
تنميــة هــذه القطاعــات ويوفــر فــرص عمــل جديــدة وزيــادة 
اإلنتــاج وتأميــن حاجــة الســوق المحليــة والتصديــر بنــاء 
وتــوازن  الغذائــي  واألمــن  الذاتــي  االكتفــاء  مبــادئ  علــى 

الســوق.
وأكــد المهنــدس عرنــوس ضــرورة أن تتركــز أولويــات 
لــكل  اإلنتاجيــة  المطــارح  علــى  الموازنــة  فــي  اإلنفــاق 
إلــى  االعتمــادات  لترجمــة  مضاعفــة  جهــود  وبــذل  وزارة 
إنتــاج حقيقــي وخاصــة فــي قطاعــات الزراعــة والصناعــة 
والســياحة والنفط والكهرباء والعمل على تحســين الخدمات 
المســاحات  وزيــادة  الكهربائيــة  الطاقــة  فاقــد  وتخفيــض 
المزروعة بالري الحديث واســتصاح المزيد من األراضي 

الزراعيــة واســتثمارها والترويــج للمنتــج الســوري خارجيــًا.
وهيئــة  الماليــة  وزارة  مــن  عرنــوس  المهنــدس  وطلــب 
تتبــع وتدقيــق  إعــداد برنامــج  الدولــي  التخطيــط والتعــاون 
شــهري لإلنفــاق االســتثماري للــوزارات علــى تنفيــذ المشــاريع 
إلــى  إضافــة  قطــاع  كل  واحتياجــات  أولويــات  وحســب 
المشــروعات التــي يتــم تنفيذهــا بالتعــاون مــع المنظمــات 
الســتكمال  األولويــة  إعطــاء  علــى  مؤكــدًا  الدوليــة 
متقدمــة. إنجــاز  نســب  إلــى  وصلــت  التــي  المشــروعات 

لتحقيــق  الجهــود  أقصــى  بــذل  علــى  المجلــس  وأكــد 
إيجابــًا  ينعكــس  بمــا  فــي موازنــة كل وزارة  إقــراره  تــم  مــا 
الدولــة  أن  موضحــًا  والخدمــي  اإلنتاجــي  الواقعيــن  علــى 
مســتمرة بخطتهــا إلعــادة هيكلــة الدعــم وضمــان وصولــه 

إلــى الشــرائح المســتحقة لــه بشــكل حقيقــي وإيجــاد مخــارج 
التشــاركية  للمواطنيــن وتعزيــز  المعيشــي  الواقــع  لتحســين 
مــع الفعاليــات االقتصاديــة مــن القطــاع الخــاص وضــرورة 
مشــاركة النقابــات واالتحــادات فــي إعــداد الخطــط ورســم 

االســتراتيجيات المســتقبلية للقطاعــات اإلنتاجيــة.
المشــروعات  مــن  عــدد  إدراج  علــى  الموافقــة  وتمــت 
اإلضافيــة الخدميــة والتنمويــة ذات األولويــة إلــى الخطــط 
االســتثمارية لعــدد مــن الــوزارات كمــا تــم التأكيــد علــى العمــل 
لتحســين مردوديــة الموازنــة علــى المســتوى الوطنــي وأهميــة 
أن يكــون هنــاك معاييــر محــددة لــكل وزارة لقيــاس ســامة 

تنفيــذ خططهــا االســتثمارية.

أصدر السيد الرئيس بشار األسد اليوم القانون رقم )23( لعام 2021
القاضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، أهداف الصندوق:

 أ- تشجيع مستهلكي الطاقة على استخدام مصادر الطاقات المتجددة، والعمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة.
 ب- العمل على رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى النسب المستهدفة.

 ج- الحد من استهالك الوقود والطاقة الكهربائية المستخدمين في القطاعات الرئيسة )المنزلي، الصناعي، الزراعي، التجاري والخدمي وغيرها(.
 د- تخفيض انبعاث الغازات الضارة بالبيئة والحد من التبدالت المناخية.

 ه- المساهمة في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية الطاقات المتجددة ونشر ثقافة استخدامها ودورها في استدامة موارد الطاقة.
 و- إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين.

 ز- المساهمة في نقل وتوطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة والتجهيزات الكفوءة طاقيًا.
نص القانون على موقع البعث والبعث ميديا

اتســاق  السيســي  الفتــاح  عبــد  المصــري  الرئيــس  أكــد 
مواقــف كل مــن مصــر واليونــان وقبــرص حــول ضــرورة 
اإلقليميــة  وســامتها  الســورية  األراضــي  بوحــدة  التمســك 
وضــرورة  اإلرهابيــة  التنظيمــات  خطــر  مواجهــة  وأهميــة 
التصــدي لهــا ورفــض محــاوالت بعــض األطــراف اإلقليميــة 

الســورية. الســيادة  انتهــاك 
وأشــار السيســي فــي كلمــة لــه فــي أثينــا خــال مؤتمــر 

صحفــي مشــترك مــع رئيــس الــوزراء اليونانــي كيرياكــوس 
أناستاســيادس  نيكــوس  القبرصــي  والرئيــس  ميتســوتاكس 
عقــب القمــة الثاثيــة بيــن مصــر واليونــان وقبــرص إلــى 
دعــم هــذه الــدول للحــل الســلمي لألزمــة فــي ســورية مجــددًا 
التأكيــد “علــى اتســاق مواقــف الــدول الثــاث مــن حيــث 
التمســك بضــرورة الحفــاظ علــى وحــدة األراضــي الســورية 
بعــض األطــراف  اإلقليميــة ورفــض محــاوالت  وســامتها 

الســيادة  انتهــاك  عبــر  الواقــع  األمــر  فــرض  اإلقليميــة 
الســورية ومحاولــة إجــراء تغييــرات ديموغرافيــة قســرية فــي 

بعــض مناطــق البــاد”.
وأضــاف السيســي “شــددنا علــى أهميــة مواجهــة خطــر 
التنظيمــات اإلرهابيــة وضــرورة التصــدي لهــا لكــي يســتعيد 

الشــعب الســوري أمنــه واســتقراره”.
الجمهوريــة  باســم رئاســة  المتحــدث  مــن جهتــه صــرح 
المصريــة بســام راضــي أن القمــة الثاثيــة تركــزت علــى 
السياســية واالقتصاديــة  التعــاون علــى األصعــدة  تطويــر 
والثقافية وبحث جهود مكافحة اإلرهاب والفكر المتطرف.

وأضــاف راضــي أنــه تــم خــال القمــة أيضــًا “التباحــث 
حــول ملــف االســتقرار بمنطقــة شــرق المتوســط بمــا يتطلــب 
تحقيقــه مــن ضــرورة احتــرام وحــدة وســيادة دول المنطقــة 
وعــدم التدخــل فــي شــؤونها الداخليــة فضــًا عــن مراعــاة 
مقتضيــات األمــن البحــري لــكل دولــة ألنــه جــزء مــن األمــن 

اإلقليمــي”.
وأشــار راضــي إلــى التأكيــد خــال القمــة “علــى أهميــة 
التبــادل الــدوري والمنتظــم للــرأي والتنســيق الوثيــق للمواقــف 
المنطقــة  باســتقرار  ترتبــط  التــي  القضايــا  مــن  عــدد  إزاء 
وعلــى رأســها القضيــة الفلســطينية والملــف الليبــي والوضــع 

فــي ســورية وســبل دعــم لبنــان الشــقيق”.
وتــم علــى هامــش القمــة توقيــع اتفــاق ثاثــي فــي مجــال 

الربــط الكهربائــى بيــن كل مــن مصــر واليونــان وقبــرص.
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Ê«dL�nODK�« b�� Æœ

s�Ë bLB�Ë ¨s�e�« «c??????� w� W�—u??????� vK� »d(U� ÎU�Ëd� t�«u� Íc�« b??????zUI�«
jI� fO� e ÒOL�� bzU� p� ö� u� ¨œuLB�« «c� ÁƒU�d�Ë r�UF�« —«d�√Ë t�F� tHK�
d�U� ‰U� ÎU1b�Ë ¨ÁdE� bF�Ë ÁdJ� oL�Ë t�√— œ«b�� q� ¨tzU�≈Ë tzU�d��Ë t��U�A�
Øw�U��« Òq;« w�Ë ‰Ë√ u�Ø ÊUF�A�« W�U�� q�� Í√d�« ∫WO�dF�« W�uD��«Ë WLJ(«
«–≈ ‰U(« ÊuJ� nOJ� ÆÆÆÊUJ� q� ¡UOKF�« s� XGK� Ø … Òd� fHM� UFL��« UL� «–S??????�

Æø©WO�HM�« »d(« UNO� U� dD�√Ë UND�Ë w� s��Ë W�U� UM*U�® ÊU�
©÷—_« q�� ÊU??????��ù« u� ·bN�« W��b(« »Ëd(« r�U�® r??????�UF�« «c� w� ¨r??????F�
Ÿd�� Ê√ tM� VKD�� U� «c�Ë ¨ ÎUN�«u� ÊuJ� Ê√ q�� Î«dJH� q{UM*« ÊuJ� Ê√ w??????G�M�
tO�u� W�œ s� s ÒJL�� w� ÎUO�ËœË ÎUOLOK�≈Ë ÎU ÒOK�� s�d�ü«  «—bI�Ë t�«—bI� t�U�� w�
ÊUJ�Ë ÊU�“Ë  «Ëœ√Ë œUF�√ w� d ÒB���Ë ¨5��UM*« ÊUJ*«Ë ÊU�e�« w� t�O�O�«d��«
∫UN�√ UN�U�«b� s� 5I� vK� ÊuJ�Ë WK�u� »d(« ÊuJ� 5� W�U� …œUC*« jD)«
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¨q�� s� w� UL� X�O� ÂuO�« ‰U(« Ê_ wFO�� «c�Ë ¨q�� s� Ôb�� r� UL� ¨ ÎU�uB�Ë
»UD� Ê√ Î«b�√ wMF� Ê√ ÊËœ Æ©‰U(« vC�I�® ?� »UD)« W�ö� w� ·dF Ô� U� «c�Ë
l� U� Ÿu� s� WFOD� W�U�≈ v�≈ V�d� Ë√ bOF� s� Ó·b� WO�U� W�—u��œ W�ôu� r�I�«
Î«eOL�� ÎU�{«Ë b�b'« ÊU� Ê≈Ë ¨b�b'« v�≈ ·bN� ÎU��� t�œUO� Âö� s� tI�� U�
s� vI�� U� d�d% ∫…b�b� WK�d�® ·bN�«Ë ÊuLC*« w�Ë ¨©W�UOB�«® qJ??????A�« w�
w� t�uI� …d�UE�« Ác� v�≈ 5�d� f??????Ozd�« bO??????��« t Ò�� b�Ë ¨©ÃU��ù« …œU�“Ë ÷—_«
dA� œuF� «–U* ÆÆÆWK�I� WK�d� s� Àb��� Ê√ ÷d�H Ô� r�� »UD� w� s��® ∫v�Ë_«
Æ©WK�d*« t� √b�� wJ� r�� »UD� dE�M� ô s��Ë® ∫WO�U��« w�Ë Æ©nK)« v�≈  «uM�

ÆUNO� Y�b(« ‰uD� ©U�ƒ— œdH�® Èƒ— UNM� j�M�� Ô� d� � 5�d*« U�K� w�Ë
…—UB� sJ� r� WLK� U�dO� w� Ë√ »d(« Ác� w� fOzd�« bO��« qI� r� WIOI(«Ë
WOM�u�« u�� oKDM*« w� WOF�«u�«Ë WO�u{u*U� ¨uK(« Ë√ d�d*« l�«u�« …dL�Ë ¨ÂU�_«
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ÂuO�« n�√ r�cO�ö� s� Î«b�«Ë XM�® ∫WO���U� 5LKF*«Ë »öD�« Òh�� ÎUI�U� ÎöO��
∫t��œd� WLO� dNE� wM�u�« w�dF*« ¡UCH�« «c� w�Ë Æ©Â«d��«Ë ‰ö�≈ qJ� rN�U�√
”Ë—b� œ ÒËe�� Ê√ b�d� s� q� UN�U�H� √dI� r�ö� a�—U��« `M9 Ê√ W�—u??????� —b�®
VFA�« …b�Ë s� Y�b� s� o�� U* t��U{≈ dNE� UL�Ë ¨©W�«dJ�«Ë …eF�«Ë ·dA�«
Æ©WO�U��≈ W�—UC� W�U� ¡UL��ôU� ÆÆÆt�«uI� f�U��� tMJ� t� ÒuM�� wM� VF� s��®
VK�√ w� W�u�??????�� dO� ¨W�UC� —UJ�√Ë ÌÊUF�Ë rO� s� b�b'« w� d�_« p�c�Ë
W�U{≈ ¨WO�u{u*«Ë W�uCF�« hM�« U�b�Ë tO� d�«u�� ¡UM� wM Ô� Íc�« »UD)«  «dI�
w� ÓX�Q� ÆÆÆW ÒO�UHA�« WO�UL� s�d� W ÒO�U�J�« W�ö� X�UJ� e ÒOL�*« ¡UI�ù« »uK??????�√ v�≈
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∫WO���U� fOzd�« bO��« rN ÒB� s�cK�« ÊuLKF*«Ë »öD�« tO�≈ wGB Ô� Ê√ wG�M�
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«c� Æ©ÆÆÆËb� W��U�� s� Îôb� oOI??????� —b�Ë ¨‚bM� s� Îôb� “UHK� s� ‰U��Ë ¨ÂbI�� ÒdI�

ÆW ÒOM�  ôôœ ¢w�uK�ô« qOK���«¢  UODF� tOK� wHC� ÂöJ�«
…d�«Ë WKOB�Ë Z�u�� tMJ� ¨t� o�U� l� WFOD� T??????AM� ô b�b� ¨b�b� ÂU�√ UM�≈
s� ÁeM�J�U� v�≈ Î«dE� ¨Íu??????MF*«Ë ÍœU*« ÃU��ù« …œU�e� ‚U�ü« `�H� …d�U� …dO??????�*
o�� UM�UO�√Ë ¨ÊuLC*« Èu��� vK�Ë ¨qJA�« Èu��� vK� ÎWIOI� b�b� ¨ U�U{≈
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األخبـــــار

أعضاء جملس الشعب يطالبون بتخفيض رسوم اجلامعات اخلاصة وإلغاء السنة التحضريية

االحتالل الرتكي ومرتزقته يعتدون على حميط تل متر ورأس العني

 لسورية
ً
السفري عطية مندوبا

لدى منظمة حظر األسلحة الكيميائية

ناقــش مجلــس الشــعب فــي جلســته التاســعة مــن الــدورة العاديــة 
الرابعــة للــدور التشــريعي الثالــث المنعقــدة برئاســة حمــوده صبــاغ 
العلمــي  والبحــث  العالــي  التعليــم  وزارة  أداء  المجلــس  رئيــس 

والقضايــا المتصلــة بعملهــا.
وقــدم وزيــر التعليــم العالــي الدكتــور بســام إبراهيــم أمــام المجلــس 
عرضــا حــول مــا أنجزتــه الــوزارة مــن خطــة عملهــا للعــام الجــاري 
والســيما النتائج االســمية والحدود الدنيا للمفاضلة العامة والتعليم 
المــوازي ومنــح الجامعــات الخاصــة للكليــات الطبيــة للفــرع العلمــي 

ومفاضلــة الثانويــات المهنيــة وغيرهــا.
وبيــن الوزيــر ابراهيــم أن العمــل جــار علــى تطويــر المفاضلــة 
العامة لتصبح العام القادم إلكترونية ويتم التســجيل بها عن بعد 
ســواء عبــر الموبايــل أو الحاســوب وســتكون مركزيــة للجامعــات 
أن  إلــى  شــاغر الفتــا  أو  مقعــد  أي  الخاصــة حتــى ال يضيــع 
العمــل جــار علــى تطويــر عمــل المخابــر فــي الجامعــات وتأميــن 
التجهيــزات الازمــة ووســائل التعليــم التقنــي إلــى جانــب تطويــر 
المناهــج الدراســية والكتــاب الجامعــي ليصبــح رقميــا باإلضافــة 
إلــى تقييــم االختصاصــات فــي التعليــم المفتــوح حيــث ســيتم إغــاق 

بعضهــا وفتــح اختصاصــات جديــدة.
مشــروع  مــن  بالمئــة   75 إنجــاز  إلــى  التعليــم  وزيــر  وأشــار 
الربــط اإللكترونــي للجامعــات وأن العمــل يتــم علــى تحويــل المــدن 
توفــر  الجامعيــة  المشــافي  وأن  مســتقلة  هيئــات  إلــى  الجامعيــة 
خدمــات التدريــب لخريجــي الكليــات الطبيــة رغــم الضغــط الــذي 
تعانــي منــه المشــافي المخصصــة لمواجهــة وبــاء كورونــا مبينــا أنه 
تــم افتتــاح مركــز لخدمــة الطالــب والمواطــن فــي الــوزارة يقــدم حاليــا 

8 خدمــات الكترونيــة ويتــم العمــل علــى زيادتهــا.
وفــي مداخاتهــم طالــب عــدد مــن أعضــاء المجلــس بضبــط 
وتخفيــض رســوم التعليــم فــي الجامعــات الخاصــة وإلغــاء الســنة 
التحضيريــة وإحــداث كليــة زراعيــة فــي منطقــة الغــاب وتأميــن 
جهــازي رنيــن مغناطيســي ومســرع خطــي فــي المشــفى الجامعــي 
بمحافظــة حلــب وإحــداث كليــات طبيــة فــي درعــا والســويداء وكليــة 

للطــب البيطــري فــي حلــب.
وتســاءل بعــض األعضــاء عــن أســباب تدنــي نســب النجــاح 
والمعقــول  المنطقــي  الحــد  عــن  بالجامعــات  المــواد  بعــض  فــي 
فــي  المقدمــة  المنــح  عــدد  وزيــادة  األمــر  هــذا  لمعالجــة  داعيــن 
الجامعــات الخاصــة والعمــل علــى جعــل االمتحانــات واالختبــارات 
الجامعيــة إلكترونيــة ومؤتمتــة وتأميــن الســكن ألعضــاء الهيئــة 
التدريســية والتعليميــة وإنشــاء وحــدات جامعيــة جديــدة للطــاب 

وتأميــن المراجــع الطبيــة لطــاب الدراســات العليــا.

وأشــار عــدد مــن األعضــاء إلــى وجــود نقــص فــي بعــض أنــواع 
البيرونــي  فــي مشــفى  الســرطان  الكيميائيــة لمرضــى  الجرعــات 
وضــرورة  الصيدليــات  بعــض  لــدى  توافرهــا  رغــم  الجامعــي 
العلميــة  األبحــاث  فــي  العلميــة  المؤهــات  كل  مــن  االســتفادة 
واســتثمارها وتشــجيع أصحــاب االبتــكارات والمواهــب علــى تنفيــذ 
أبحاثهــم علــى المســتوى الوطنــي للحيلولــة دون هجرتهــم مؤكديــن 
ضــرورة محاســبة الفاســدين الذيــن يســيئون للهيئــات التدريســية 

والتعليميــة والتدريبيــة فــي الجامعــات العامــة والخاصــة.
وفــي رده علــى المداخــات أكــد وزيــر التعليــم العالــي أن الســنة 
المناهــج  مــن حيــث  كثيــرة والســيما  إيجابيــات  لهــا  التحضيريــة 
الجامعيــون  االســاتذة  فيهــا  يشــارك  عمــل  ورشــة  عقــد  وســيتم 
وأعضــاء مــن مجلــس الشــعب وغيرهــم لتقييــم إيجابيــات وســلبيات 
التحضيريــة  الســنة  موضــوع  فــي  والخلــل  القصــور  ومواضــع 

لمعالجتهــا.
وأشــار الوزيــر إبراهيــم إلــى أن الرســوم فــي الجامعــات الخاصــة 

تمــت زيادتهــا 50 بالمئــة فقــط وهــذا الرســم ال يطبــق إال علــى 
الطالــب المســتجد أمــا الطالــب القديــم فيســتمر علــى الرســم الــذي 
ســجل بــه أول مــرة حتــى يتخــرج مبينــا أن هــذه الجامعــات تمثــل 
مشــاريع تنمويــة اجتماعيــة فــي أي منطقــة لجهــة فــرص العمــل 

واالســتثمارات التــي تؤمنهــا.
وأوضــح وزيــر التعليــم العالــي أن هنــاك متطلبــات واعتماديــة 
ماليــة للعمليــة التعليميــة ال يمكــن تجاوزهــا لجهــة إحــداث كليــات 
جديــدة وعنــد التمكــن مــن اســتكمال البنــى التحتيــة مــن قاعــات 
ومخابــر ومســتلزمات وتجهيــزات وتأميــن الكــوادر يمكــن إحــداث 
أبلغــت  دمشــق  جامعــة  أن  مبينــا  بالمحافظــات  أخــرى  كليــات 
الــوزارة حاجتهــا لنحــو 1100شــاغر مــن كل الفئــات وتــم تصنيفهــا 
وإرســالها إلــى وزارة التنميــة االداريــة لإلعــان عــن مســابقة لذلــك.

مــن جانبــه قــدم وزيــر الدولــة لشــؤون مجلــس الشــعب عبــد هللا 
عبــد هللا عرضــا حــول أبــرز القــرارات واالجــراءات والمواضيــع 
المتخــذة خــال جلســة مجلــس الــوزراء األخيــرة والمتعلقــة بالقضايــا 

الخدميــة والمعيشــية ثــم أكــد عــدد مــن األعضــاء فــي مداخــات 
الخدمــة  مــن  المســرحين  كل  توظيــف  اســتكمال  ضــرورة  لهــم 
الســلع  أســعار  تخفيــض  علــى  والعمــل  واالحتياطيــة  اإللزاميــة 
والمــواد الغذائيــة واالســتهاكية ومراقبــة األســواق واتخــاذ خطــوات 
لمكافحــة ظاهــرة انتشــار األســلحة غيــر المرخصــة وســن تشــريع 

للحــد مــن انتشــارها ومعاقبــة مســتخدميها.
وفــي رده علــى المداخــات أكــد الوزيــر عبــد هللا أن جميــع 
المطالبــات ســيتم نقلهــا مــع المذكــرات الخطيــة حــول القضايــا 
وفقــا  لمعالجتهــا  الــوزراء  مجلــس  إلــى  والمعيشــية  الخدميــة 
جميــع  توظيــف  ســيتم  أنــه  موضحــا  المتاحــة  لإلمكانيــات 
المســرحين قبــل نهايــة العــام الجــاري علمــا أن عــدد الذيــن لــم يتــم 

جــدًا. قليــل  تاريخــه  حتــى  تعيينهــم 
ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 11من صباح يوم األربعاء.

جــددت قــوات االحتــال التركــي ومرتزقتهــا مــن التنظيمــات 
محيــط  فــي  اآلمنــة  والبلــدات  القــرى  علــى  عدوانهــا  اإلرهابيــة 
مناطــق تــل تمــر ورأس العيــن بريــف الحســكة الشــمالي الغربــي.

وقالــت مصــادر محليــة إن قــوات االحتــال التركــي ومرتزقتهــا 
مــن اإلرهابييــن أطلقــوا عــددا مــن قذائــف المدفعيــة والصواريــخ 
تــل  فــي محيــط  الــدردارة وحمــرا وتــل شــنان  قــرى  فــي  ســقطت 
تمــر بريــف الحســكة مــا تســبب بوقــوع أضــرار ماديــة فــي المنــازل 

والممتلــكات.
قــوات االحتــال  إلــى أن مناطــق انتشــار  ولفتــت المصــادر 
التركــي ومرتزقتــه بريــف الحســكة الشــمالي شــهدت تحــركات بيــن 
مراكــز تواجدهــا فــي الجهــة المقابلــة لخطــوط التمــاس ووصــول 
تعزيــزات إلــى بعضهــا قادمــة مــن قواعــد االحتــال التركــي فــي 

مدينــة رأس العيــن وريفهــا الشــمالي الغربــي.
التنظيمــات  مــع  بالتعــاون  التركــي  االحتــال  قــوات  وكثفــت 
اإلرهابيــة التــي تدعــم اعتداءاتهــا خــال األســبوعين الماضييــن 
تــل تمــر ورأس  بالقذائــف والصواريــخ علــى القــرى فــي محيــط 
العيــن ففــي الـــ10 مــن الشــهر الحالــي اعتــدت علــى قــرى الــدردارة 
وتــل جمعــة وحمــرا وتــل شــنان فــي محيــط ناحيــة تــل تمــر مــا أدى 

إلــى تدميــر 3 منــازل ووقــوع أضــرار كبيــرة بالبنــى التحتيــة.
فــي األثنــاء، لليــوم الثانــي علــى التوالــي تواصلــت عمليــات 
تســوية أوضــاع المطلوبيــن والفاريــن مــن الخدمــة العســكرية فــي 
مدينــة الحــراك وبلــدة الصــورة وقريــة علمــا بريــف درعــا الشــمالي 

الشــرقي وفقــًا التفــاق التســوية الــذي طرحتــه الدولــة.
الجيــش  مــع وحــدات  بالتعــاون  المختصــة  الجهــات  وتابعــت 
والمطلوبيــن  المســلحين  أوضــاع  تســوية  عمليــة  الثانــي  لليــوم 
والفاريــن مــن الخدمــة العســكرية مــن أبنــاء مدينــة الحــراك وبلــدة 
لــدى البعــض  الصــورة وقريــة علمــا واســتام الســاح الموجــود 

منهــم فــي مركــز تــم افتتاحــه يــوم أمــس فــي الحــراك”.
وتســتمر عمليــات التســوية فــي محافظــة درعــا والتــي انطلقــت 
مــن حــي درعــا البلــد وشــملت خــال األســابيع الماضيــة قريتــي 
وقريــة  غزالــة  خربــة  وبلــدة  الشــرقية  والغاريــة  الغربيــة  الغاريــة 
اليــادودة وبلــدة مزيريــب ومدينــة طفــس وبلــدة تــل شــهاب وقــرى 
وبلــدات حــوض اليرمــوك ومدينتــي نــوى وجاســم والمســيفرة وكحيــل 
ونصيــب وأم الميــاذن وتســيل والجيــزة وانخــل والســهوة والكــرك 
وغيرهــا وذلــك فــي إطــار جهــود الدولــة لضمــان األمــن واالســتقرار 

وعــودة الحيــاة إلــى طبيعتهــا فــي المحافظــة.

منظمــة حظــر  لــدى  الســورية  العربيــة  للجمهوريــة  الدائــم  المنــدوب  قــدم 
األســلحة الكيميائيــة الســفير ميــاد عطيــة اليــوم أوراق اعتمــاده إلــى المديــر 

العــام للمنظمــة فرنانــدو آريــاس فــي الهــاي.
وعقــب مراســم تقديــم أوراق االعتمــاد بحــث الســفير عطيــة مــع آريــاس آفــاق 
التعــاون مــع منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة مشــيرًا إلــى أن ســورية نفــذت 
كامــل التزاماتهــا بموجــب نصــوص اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة رغــم 
الظــروف الصعبــة التــي مــرت بهــا ســورية خــال الســنوات الماضيــة وخاصــة 

الحــرب اإلرهابيــة واالقتصاديــة التــي تشــنها دول معروفــة ضدهــا.
وأكــد عطيــة أن علــى األمانــة الفنيــة للمنظمــة أن تضطلــع بواليتهــا الفنيــة 
التــي حددتهــا اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة وأن تكــون أمينــة علــى تنفيــذ 

نصــوص االتفاقيــة بعيــدًا عــن التســييس وازدواجيــة المعاييــر.
مــن جهتــه شــكر آريــاس الحكومــة الســورية علــى تعييــن منــدوب دائــم لهــا 
لــدى المنظمــة مشــيرًا إلــى حرصــه ومعــه األمانــة الفنيــة للمنظمــة علــى تقديــم 
كل أشــكال المســاعدة والتعــاون إلنجــاح المهــام المكلــف بهــا المنــدوب الدائــم 

لــدى المنظمــة.
وأضــاف آريــاس أنــه “ســيقوم مــع األمانــة الفنيــة للمنظمــة ببــذل أقصــى 

الجهــود لتحقيــق تعــاون مثمــر وبنــاء لحــل مــا تبقــى مــن مســائل عالقــة”.
حضــر مراســم تقديــم أوراق االعتمــاد الدكتــور لــؤي العوجــي نائــب المنــدوب 
الدائــم لــدى المنظمــة إضافــة إلــى نائــب المديــر العــام للمنظمــة وعــدد مــن 

رؤســاء األقســام والمديريــن فــي األمانــة الفنيــة للمنظمــة.



bO��« WLKJ� Î«dO�� ÎU�UL��« WO�Ëd�« Âö�ù« qzU�Ë s� b�bF�« Èb�√
UN�u��« w��« 5�UC*« vK� …e Ò�d� r�I�« tz«œ√ bF� b�_« —UA� fOzd�«
»U�—ù« b{ »d(« WK�«u�Ë ¨—UL���ô« ‰U�� w� ULO??????� ôË ¨WLKJ�«
s� rNOL�«œË 5O�U�—ù« f�— s� WK�;« W�—u??????��« w{«—_« d�d%Ë
ULO� ¨WLKJ�« s� W�N�� l�UI� qzU�u�« iF�  œ—Ë√Ë ¨WO�M�_«  «uI�«
WK�d*«  ULN� W�œ qJ� œ Òb� b�_« fOzd�« Ê√ ”Ë—Ë »d� Êu��U� b�√

W��b(« q���«Ë VO�U�_« œUL��«Ë ¨œU�H�« W��UJ� WK�«u0 …b�b'«
W�—u� w� ÕU�M�« ⁄uK�� ÎUMO�� ÎU�U�√ w�d� U0 W�œUB��ô« W�—ULLK�
bzUI�« UNO� iNM��« ¨WK�U� X�U� WLKJ�« Ê√ v�≈ s�dO??????A� ¨q�I��*«
¡UM��«  UOKL� q�√ s�  U�UDI�« q� w� Í—u��« VF??????A�« ¡UM�√ W1e�
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U* WF�U� WO�U�—≈  U�uL�� 5�  —«œ WD�u�*«Ë W??????�U�d�«
W�dH�«¢ vL�� U� s� 5O�U�—≈Ë “WO�d??????A�« —«d�√” vL��
w� “Í—u��« wM�u�« gO'«” vL�� U* WF�U��« ¢WF??????�U��«
 U�uKF� œË—Ë ÊËœ VK� ‰UL� s�dH� WIDM0 u�«— WO�U�

Æ“5O�U�—ù« 5� v�d�Ë vK�� ◊uI� s� …b�R�
—Ëb� X�«“ U� WFDI��  U�U���« Ê√ v�≈ —œUB*« X�H�Ë
vK� …dDO��« qO�??????� w� s�d�UM�*« 5O�U�—ù« 5� d�ü«Ë 5(« 5�
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Ê«dL�nODK�« b�� Æœ

s�Ë bLB�Ë ¨s�e�« «c??????� w� W�—u??????� vK� »d(U� ÎU�Ëd� t�«u� Íc�« b??????zUI�«
jI� fO� e ÒOL�� bzU� p� ö� u� ¨œuLB�« «c� ÁƒU�d�Ë r�UF�« —«d�√Ë t�F� tHK�
d�U� ‰U� ÎU1b�Ë ¨ÁdE� bF�Ë ÁdJ� oL�Ë t�√— œ«b�� q� ¨tzU�≈Ë tzU�d��Ë t��U�A�
Øw�U��« Òq;« w�Ë ‰Ë√ u�Ø ÊUF�A�« W�U�� q�� Í√d�« ∫WO�dF�« W�uD��«Ë WLJ(«
«–≈ ‰U(« ÊuJ� nOJ� ÆÆÆÊUJ� q� ¡UOKF�« s� XGK� Ø … Òd� fHM� UFL��« UL� «–S??????�

Æø©WO�HM�« »d(« UNO� U� dD�√Ë UND�Ë w� s��Ë W�U� UM*U�® ÊU�
©÷—_« q�� ÊU??????��ù« u� ·bN�« W��b(« »Ëd(« r�U�® r??????�UF�« «c� w� ¨r??????F�
Ÿd�� Ê√ tM� VKD�� U� «c�Ë ¨ ÎUN�«u� ÊuJ� Ê√ q�� Î«dJH� q{UM*« ÊuJ� Ê√ w??????G�M�
tO�u� W�œ s� s ÒJL�� w� ÎUO�ËœË ÎUOLOK�≈Ë ÎU ÒOK�� s�d�ü«  «—bI�Ë t�«—bI� t�U�� w�
ÊUJ�Ë ÊU�“Ë  «Ëœ√Ë œUF�√ w� d ÒB���Ë ¨5��UM*« ÊUJ*«Ë ÊU�e�« w� t�O�O�«d��«
∫UN�√ UN�U�«b� s� 5I� vK� ÊuJ�Ë WK�u� »d(« ÊuJ� 5� W�U� …œUC*« jD)«

Æ©W�œu�Ë »d� q� WOK�√ ÎU�d� X�O�®
W�Uz— VBM* WO�U� W�—u�??????�œ W�ôu� r�I�« »UD� w� b??????�_« bzUI�« «b� «cJ�
Î«—UB�√ 5L�N*«Ë 5� Ò�d�*«Ë 5F�U�*« b�b� k�ô UL� «b� ¨W�—u��« WO�dF�« W�—uNL'«
¨q�� s� w� UL� X�O� ÂuO�« ‰U(« Ê_ wFO�� «c�Ë ¨q�� s� Ôb�� r� UL� ¨ ÎU�uB�Ë
»UD� Ê√ Î«b�√ wMF� Ê√ ÊËœ Æ©‰U(« vC�I�® ?� »UD)« W�ö� w� ·dF Ô� U� «c�Ë
l� U� Ÿu� s� WFOD� W�U�≈ v�≈ V�d� Ë√ bOF� s� Ó·b� WO�U� W�—u��œ W�ôu� r�I�«
Î«eOL�� ÎU�{«Ë b�b'« ÊU� Ê≈Ë ¨b�b'« v�≈ ·bN� ÎU��� t�œUO� Âö� s� tI�� U�
s� vI�� U� d�d% ∫…b�b� WK�d�® ·bN�«Ë ÊuLC*« w�Ë ¨©W�UOB�«® qJ??????A�« w�
w� t�uI� …d�UE�« Ác� v�≈ 5�d� f??????Ozd�« bO??????��« t Ò�� b�Ë ¨©ÃU��ù« …œU�“Ë ÷—_«
dA� œuF� «–U* ÆÆÆWK�I� WK�d� s� Àb��� Ê√ ÷d�H Ô� r�� »UD� w� s��® ∫v�Ë_«
Æ©WK�d*« t� √b�� wJ� r�� »UD� dE�M� ô s��Ë® ∫WO�U��« w�Ë Æ©nK)« v�≈  «uM�

ÆUNO� Y�b(« ‰uD� ©U�ƒ— œdH�® Èƒ— UNM� j�M�� Ô� d� � 5�d*« U�K� w�Ë
…—UB� sJ� r� WLK� U�dO� w� Ë√ »d(« Ác� w� fOzd�« bO��« qI� r� WIOI(«Ë
WOM�u�« u�� oKDM*« w� WOF�«u�«Ë WO�u{u*U� ¨uK(« Ë√ d�d*« l�«u�« …dL�Ë ¨ÂU�_«
wM�Ë V�«Ë t�UNK��«Ë tO� dEM�« …œU�≈ b�b� «c� r�I�« »UD� w� sJ� ¨WO�ËdF�«Ë

Æw�U��≈Ë w�dF�Ë
t� d�c� ô U� v�≈ t�LK� lKD� w� XH��« 5� ÎULOJ� √b�Ë fOzd�« bO��« «b� bI�
ÂuO�« n�√ r�cO�ö� s� Î«b�«Ë XM�® ∫WO���U� 5LKF*«Ë »öD�« Òh�� ÎUI�U� ÎöO��
∫t��œd� WLO� dNE� wM�u�« w�dF*« ¡UCH�« «c� w�Ë Æ©Â«d��«Ë ‰ö�≈ qJ� rN�U�√
”Ë—b� œ ÒËe�� Ê√ b�d� s� q� UN�U�H� √dI� r�ö� a�—U��« `M9 Ê√ W�—u??????� —b�®
VFA�« …b�Ë s� Y�b� s� o�� U* t��U{≈ dNE� UL�Ë ¨©W�«dJ�«Ë …eF�«Ë ·dA�«
Æ©WO�U��≈ W�—UC� W�U� ¡UL��ôU� ÆÆÆt�«uI� f�U��� tMJ� t� ÒuM�� wM� VF� s��®
VK�√ w� W�u�??????�� dO� ¨W�UC� —UJ�√Ë ÌÊUF�Ë rO� s� b�b'« w� d�_« p�c�Ë
W�U{≈ ¨WO�u{u*«Ë W�uCF�« hM�« U�b�Ë tO� d�«u�� ¡UM� wM Ô� Íc�« »UD)«  «dI�
w� ÓX�Q� ÆÆÆW ÒO�UHA�« WO�UL� s�d� W ÒO�U�J�« W�ö� X�UJ� e ÒOL�*« ¡UI�ù« »uK??????�√ v�≈
v�≈ t Ò�u*« ÂöJ�« √dI� 5� Ë√ ¨lL??????�� 5� …uI�«Ë ‰UL'«Ë … Òb '« s� …b�«Ë ‰U�
¡«b�√ q� � s� q ÓG�� Ô� X�√® ∫qO�c�« ÂËeN*« v�≈ —u�H�« dB�M*« Âö� ¨rN� —d Ô� s�
sK� UN� vMG�� w��« W Ò�d(« U�√ ÆÆÆr�Ë w� UN� „u�b� w��« …—u��«Ë ¨pK�√ b{ „bK�
¨ÍdBMF�« eOOL��« ÁœUH�√ ”—U�Ë oO�d�« …—U& Áœ«b�√ sN��« w??????�d� bM� U�b&
U� qJ� h� «cN� ¨©ÆÆÆ ÎUO�ö�√Ë ÎU�—UC� UNKL�Q� WIDM� Áœ«b�√ d Ò�œ w�UL�� bM� ôË
WKL'«Ë ¨WOzUA�ù« WKL'« W�ö� vK� t��œd??????� X�U� ¨vMF� s� WO�œ_« …d�UE�« w�
rJ � W�U�0 w� w��«  «—U??????�F�« iF� w� b& U� u�� vK� ¡«u??????��« vK� ¨W�d�)«

∫WO���U� fOzd�« bO��« rN ÒB� s�cK�« ÊuLKF*«Ë »öD�« tO�≈ wGB Ô� Ê√ wG�M�
W�ËbK� VFA�« UN�M1 w��« WO�FA�« W ÒO�dA�« …u� ≠ s�u�«Ë —u��b�« W�dF� …b�Ë®
5D�K� ‰ö��U� »d(« `�d� r� ¢qOz«d�≈¢ ≠ s�u�« q�«œ s� Òô≈ w�Q� ô W�Ëb�« …u� ≠

 s� Îôb� ‚bM� s� …œUO�Ë ¨√b�� ô …—UD????� w� W�ËUI*« Ê√ »dF�« iF� s� U�bM� q??????�
«c� Æ©ÆÆÆËb� W��U�� s� Îôb� oOI??????� —b�Ë ¨‚bM� s� Îôb� “UHK� s� ‰U��Ë ¨ÂbI�� ÒdI�

ÆW ÒOM�  ôôœ ¢w�uK�ô« qOK���«¢  UODF� tOK� wHC� ÂöJ�«
…d�«Ë WKOB�Ë Z�u�� tMJ� ¨t� o�U� l� WFOD� T??????AM� ô b�b� ¨b�b� ÂU�√ UM�≈
s� ÁeM�J�U� v�≈ Î«dE� ¨Íu??????MF*«Ë ÍœU*« ÃU��ù« …œU�e� ‚U�ü« `�H� …d�U� …dO??????�*
o�� UM�UO�√Ë ¨ÊuLC*« Èu��� vK�Ë ¨qJA�« Èu��� vK� ÎWIOI� b�b� ¨ U�U{≈

Æt�Ë— v�≈ ¡UL��ô«Ë w�u�«Ë W�AM��U� ·dA��Ë t�UNK��U� vE% Ê√ UN�
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حمليـــات

تأهيل حماور سككية وربط مع دول اجلوار

 باملعوقات
ً
مشكلة فواتري الكهرباء املرتفعة.. من األسباب إىل احللول مرورا

دمشق – ميس خليل
حــددت المؤسســة العامــة للخطــوط الحديديــة الســورية أولويــات 
التوســع في مجال قطاع النقل الســككي وســبل تطويره واســتكمال 
والعربــات  والتجهيــزات  والقاطــرات  الخطــوط  تأهيــل  عمليــات 
النفطيــة  والمشــتقات  األوليــة  والمــواد  الحبــوب  بنقــل  الخاصــة 
والفيــول إلــى محطــات توليــد الطاقــة الكهربائيــة وغيرهــا، وتأميــن 
إلعــادة  أيضــًا  األولويــة  وإعطــاء  لذلــك،  الازمــة  المتطلبــات 
لألولويــات  وفــق  وتوســيعها  الحديديــة  الســكك  منظومــة  تأهيــل 
اإلنتــاج  تكاليــف  تخفيــض  فــي  يســهم  بمــا  المعتمــدة  والخطــط 
المنتجــات  وتســويق  األوليــة  والمــواد  اإلنتــاج  مســتلزمات  ونقــل 
ويشــجع قطــاع األعمــال اســتئناف نشــاطه فــي مختلــف المناطــق 

والمحافظــات.
للخطــوط  العامــة  المؤسســة  عــام  مديــر  الفــارس  نجيــب 
الحديديــة الســورية  أوضــح ل” للبعــث” أن إيــرادات المؤسســة 
العامــة للخطــوط الحديديــة الســورية جــراء نقــل الــركاب والبضائــع 
بلغــت  أيلــول  شــهر  نهايــة  وحتــى  الحالــي  العــام  بدايــة  منــذ 
العــام  فــي  اإليــرادات  أن  حيــن  فــي  ليــرة،   /3853292000/
الســابق بلغــت مبلغــًا قــدره /1512397000/ ليــرة لنفــس الفتــرة 
أي بزيــادة عــن العــام الســابق بمقــدار ثاثــة أضعــاف تقريبــًا، 
وذلــك بســبب إعــادة إعمــار محــاور ســككية جديــدة وزيــادة نقــل 

المختلفــة. اإلنتاجيــة  الفعاليــات  إلــى  المطلوبــة  المــواد  كميــة 
وأوضــح الفــارس أنــه يتــم حاليــًا تنفيــذ مشــروع تصنيــع شــاحنات 
ســككية قــاب محليــًا عــدد /60/ لنقــل اإلحضــارات الحصويــة 
لــدى  المتوفــرة  الســككية  الشــاحنات  مــن  االســتفادة  خــال  مــن 
أن  بعــد  وذلــك  الحصويــة  اإلحضــارات  نقــل  لتأميــن  المؤسســة 
تــم إعــداد دراســة تنفيذيــة لهــا بالتعــاون مــع الخبــراء الفنييــن مــن 
الجامعات الســورية، وتعمير 15 قاطرة جر اســتطاعة /3200/ 
حصــان محليــًا، وإعــادة تأهيــل وإعمــار عــدة تفريعــات ســككية 
بمحافظــة  والــزارة  فــي محــردة  الكهربــاء  توليــد  وهــي “محطــات 
حمــاه، تفريعــة صوامــع كفربهــم بحمــاه، وتفريعــة صوامــع الغزالنيــة 
وصوامــع ومطحنــة تشــرين بعــدرا”، باإلضافــة إلــى اســتكمال تنفيــذ 
مشــاريع إعــادة تأهيــل الخطــوط الرئيســية العاملــة حاليــًا واســتكمال 
تنفيــذ العقــود العائــدة لهــا علــى محــور حلــب – حمــاه – حمــص 
– دمشــق، ومحــور مناجــم الفوســفات – حمــص- طرطــوس – 

الاذقيــة.
كمــا يتــم العمــل – بحســب الفــارس – علــى تأهيــل المحطــات 
الهامــة المتواجــدة علــى الخطــوط الرئيســية العاملــة حاليــًا وإعــادة 

الصيانــات  وإجــراء  الميــاه  وشــبكة  الكهربائيــة  الشــبكات  تأهيــل 
الرئيســية للخطــوط الحديديــة علــى هــذه المحــاور وإعــادة تأهيــل 
خطوط المرافئ والمحطات الرئيسية ) محطة الاذقية – محطة 
حمــاه – محطــة الضميــر- محطــة الرويســة – محطــة تلكلــخ – 
محطــة كفرعايــا ( وجميــع القبابيــن فــي المحطــات الازمــة لعمليــة 
نقــل البضائــع، إضافــة إلــى إعــادة صيانــة وترميــم محطــة حلــب 
األثريــة التــي يعــود بناؤهــا إلــى عــام 1912م، واســتكمال تنفيــذ 
األعمــال الضروريــة التــي تخــدم عمليــة النقــل فــي محطــة المدينــة 
الصناعيــة والمرفــأ الجــاف بحســيا وأعمــال تمديــد الخــط الحديــدي 

الواصــل إليهــا.
باإلضافــة إلــى العمــل علــى مشــروع التفريعــة الســككية مــن 
محطــة جبريــن إلــى المســلمية مــرورًا بالمدينــة الصناعيــة والمرفــأ 
مــع شــبكة  الشــيخ نجــار بحلــب وربطهــا ســككيًا  فــي  الجــاف  

الخطــوط الحديديــة وبالتالــي مــع المرافــئ البحريــة.
ووضعــت  إنجازهــا  تــم  التــي  المشــاريع  يخــص  فيمــا  أمــا 
باالســتثمار بيــن الفــارس أنــه تــم  إعــادة تأهيــل إعمــار محــور 
حلــب – حمــاه – حمــص – دمشــق بطــول 400 كــم، حيــث 
يربــط هــذا المحــور بســكك حديديــة تصــل إلــى فعاليــات اقتصاديــة 
قطــارات  أجــل  مــن  باالســتثمار  وحاليــًا وضــع  وهامــة  متنوعــة 
البضائــع، وتنفيــذ تفريعــة ســككية لنقــل الحصويــات ذات الجــودة 
الفنيــة الممتــازة مــن مقالــع حســياء فــي حمــص إلــى محافظتــي 
الاذقيــة وطرطــوس وبانيــاس وحاليــًا يتــم النقــل حســب الطلبــات 
الــواردة، وإعــادة تأهيــل وإعمــار التفريعــة الســككية مــن محطــة 
الضميــر إلــى محطــة توليــد الكهربــاء فــي ريــف دمشــق ووضعــت 
باالســتثمار، كمــا تــم إعــادة تأهيــل وإعمــار التفريعــة الســككية مــن 
محطــة الضميــر إلــى المدينــة الصناعيــة بعــدرا )بطــول 16كــم( 
والتــي تعرضــت ســابقًا إلــى عمليــات التخريــب والســرقة مــن قبــل 
العصابــات اإلرهابيــة، حيــث تــم تحديــد األجــزاء المســروقة مــن 
القضبــان ومــواد التثبيــت والعــوارض والبحــص لمســافة /5.5/كــم 
وذلــك بهــدف ربــط الفعاليــات اإلنتاجيــة للمدينــة الصناعيــة بعــدرا 
وقــد وضعــت  االســمنت(،  الســورية )وخاصــة معمــل  بالمرافــئ 

باالســتثمار.
كمــا عملــت المؤسســة علــى إضافــة رحــات إضافيــة لنقــل 
الــركاب مــن الاذقيــة إلــى طرطــوس لخدمــة المواطنيــن وخاصــة 
طــاب جامعتــي تشــرين وطرطــوس بحيــث أصبــح عــدد الرحــات 

/6/ رحــات يوميــًا.
أمــا فيمــا يخــص االســتثمارات أوضــح مديــر المؤسســة أنــه 

نظــرًا المتــاك المؤسســة عقــارات كبيــرة ومتعــددة فــي كل مــن 
حلــب – حمــاه– حمــص– الاذقيــة فــإن المؤسســة تعمــل علــى 
تحديــث الخارطــة االســتثمارية لهــذه العقــارات مــن أجــل طرحهــا 
علــى  المؤسســة  تعمــل  كمــا  ممكــن،  وقــت  بأســرع  لاســتثمار 
نقــل ملكيــة هــذه العقــارات إلــى أمــاك باســم المؤسســة وإعــادة 
فرزهــا وتغييــر الصفــة التنظيميــة والعمرانيــة لهــا لتصبــح عقــارات 
ســياحية وتجاريــة لتتمكــن مــن طرحهــا لاســتثمار وفــق برنامــج 
محــدد وذلــك لاســتفادة مــن عائــدات االســتثمار لإلنفــاق علــى 
مشــاريع المؤسســة لتحقيــق برامــج وخطــط المؤسســة فــي عمليــة 
النقــل ورفــد خزينــة الدولــة بمــوارد ماليــة إضافيــة وخلــق فــرص 

عمــل جديــدة.
وعلى صعيد الربط السككي مع دول الجوار تسعى المؤسسة 
– بحســب الفــارس – مــن خــال وزارة النقــل مــن أجــل تأميــن 
التمويــل الــازم لتنفيــذ مشــروع إعــادة تأهيــل وتطويــر خــط حديــد 
مرفــأ طرطــوس– حمــص– مناجــم الفوســفات بطــول /286/كــم 
)بهــدف زيــادة الطاقــة النقليــة والتمريريــة لــه( وإنشــاء خــط جديــد 
مناجــم الفوســفات – البوكمــال – الحــدود العراقيــة بطــول /270/

كــم وفــق المعاييــر الفنيــة والخدميــة المعتمــدة دوليــًا الســتكمال هــذا 

المحــور وتأميــن الربــط الســككي مــع العــراق وتأميــن مســتلزمات 
واإلصــاح  الصيانــة  مراكــز  وتجهيــزات  )معــدات  اســتثماره 
واألدوات المحركــة والمتحركــة ونظــام اإلشــارات واالتصــاالت( 

لمــا لــه أهميــة كبيــرة فــي النقــل الدولــي.
وتطــرق الفــارس إلــى أهــم الصعوبــات التــي تعتــرض العمــل 
والمتمثلــة باإلجــراءات القســرية األحاديــة الجانــب وغيــر الشــرعية 
تأميــن  إمكانيــة  عــدم  إلــى  أدت  والتــي  ســورية،  علــى  المتخــذة 
القطــع التبديليــة لــألدوات المحركــة والمتحركــة، علمــًا بــأن هــذه 
الغذائيــة  الحبــوب والمــواد  الــركاب ونقــل  بنقــل  تقــوم  القطــارات 

وغيرهــا مــن االحتياجــات الرئيســية للمواطنيــن.
الحديديــة  الخطــوط  وشــبكات  منشــآت  أن  ذكــره  والجديــر 
الســورية ومحطاتهــا وقاطراتهــا وعربــات نقــل الــركاب وشــاحنات 
نقــل البضائــع ومراكــز الصيانــة واإلصــاح ومنظومــة اإلشــارات 
نتيجــة  ممنهــج  وتدميــر  تخريــب  إلــى  تعرضــت  واالتصــاالت 
الحرب على ســورية منذ عام 2011 مما أدى إلى توقف حركة 
القطــارات علــى أغلــب محــاور الشــبكة حيــث تــم توثيــق األضــرار 
تريليونــان  يقــارب  بمــا  تاريخــه  لغايــة  قانونيــة  بموجــب ضبــوط 

ومائــة وخمــس وثمانــون مليــارًا وخمســمائة مليــون ليــرة .

دمشق- بشار محي الدين المحمد
دائمــًا مــا تتكــرر ظاهــرة صــدور فواتيــر كهربــاء مرتفعــة نســبيًا 
ضــوء  فــي  مبــرر  وجــود  عــدم  رغــم  المشــتركين،  بعــض  لــدى 
قلــة ســاعات التغذيــة الكهربائيــة، أو اعتــدال الطقــس، مــا ينفــي 
الحاجــة الزائــدة للقاظانــات، أو التكييــف، أو الســخانات، فهــل 
مــرد ذلــك لوجــود خطــأ متعمــد مــن قبــل وزارة الكهربــاء لتحصيــل 
مبالــغ مرتفعــة مــن المشــتركين، أم اإلهمــال المتعمــد لمؤشــري 
العدادات، أم ألســباب أخرى ال نعرفها؟ ولماذا ال يســتفيد بعض 
لشــركات  بهــا  تقدمــوا  التــي  التشــريح  طلبــات  مــن  المشــتركين 

الكهربــاء رغــم وجــود خطــأ، وتعهــد الشــركة بتصحيحــه؟.

برنامج حاسوبي
وألن مديريــة المشــتركين فــي المؤسســة العامــة لنقــل وتوزيــع 
الطاقــة الكهربائيــة هــي المســؤولة عــن التأشــير علــى العــدادات 
)قــراءة قيمــة االســتهاك(، فقــد بّيــن مديــر المديريــة المهنــدس 
حســام نصــر الديــن فــي تصريــح خــاص لـــ “البعــث” أنــه توجــد فــي 

كل شــركة مــن شــركات الكهربــاء فــي المحافظــات دائــرة تأشــيرات 
تقــوم بالنســبة للعــدادات علــى توتــر 20 كيلوفولــت: )منــازل- 
واألحيــاء(  المــدن  ضمــن  صناعيــة  منشــآت  تجاريــة-  محــال 
للمنــازل،  يومــًا  ســتين  كل  المؤشــرين  عبــر  العــدادات  بتأشــير 
والمحــال، وكل شــهر للمعامــل والمنشــآت الصناعيــة، وبعــد ذلــك 
بجــوالت  يقومــون  المؤشــرين، حيــث  العمــل مراقبــو  هــذا  يدقــق 
القــراءات، وأيضــًا يقومــون  للتأكــد مــن صحــة  العــدادات  علــى 
بتدقيــق مســودات فواتيــر الــدورة التــي تحــوي أرقــام اســتهاك غيــر 
طبيعيــة، أو مبالغــًا بهــا بالنســبة لمعــدل صــرف كل مشــترك مــن 
المبرمــج  الحاســب  ذلــك جهــاز  تقديــر  يتولــى  الكهربــاء، حيــث 
مســبقًا، ويلجــأ المراقــب لمقارنــة ســجات المؤشــرين مــع مــا تــم 
إدخالــه علــى الحاســب، أو مــع العــداد إذا اقتضــى األمــر، لكــن 
المشــكلة أن تقديــرات الحاســب لمعــدالت االســتهاك قــد تتعــّرض 
للخطــأ اآللــي فــي أحيــان نــادرة، وبالتالــي نكــون هنــا أمــام مشــكلة 
وجــود نســبة قليلــة مــن الفواتيــر التــي تحــوي أرقامــًا غيــر طبيعيــة 

لمــا يســتهلكه المشــترك، وحلــول هــذه المشــكات بســيطة.
المشــتركين  بعــض  لجــوء  الديــن  نصــر  اســتنكر  ذلــك  ومــع 

إلــى التشــهير بــوزارة الكهربــاء عبــر اإلعــام، ووســائل التواصــل 
االجتماعــي، فــي حيــن يمكنهــم بــكل بســاطة حــل المشــكلة بطــرق 
بســيطة مــن خــال مراجعــة الشــركة التابعيــن لهــا، والتقــدم بطلــب 
تشــريح، فيتــم حــل المشــكلة خــال مراجعــة واحــدة، وبشــكل فــوري 
دون الحاجــة للمراجعــة فــي وقــت الحــق، مؤكــدًا أن المراجعــات 
علــى  فقــط  تقتصــر  وشــركاتها  الكهربــاء  وزارة  ضمــن  المعقــدة 
مواضيــع مركبــة مثــل االشــتراك بعــداد لمنشــأة صناعيــة كونــه 
يحتــاج لدراســات وإجــراءات وتراخيــص صناعيــة، كمــا يمكــن حــل 
تلــك المشــكلة مــن خــال الدخــول مــن أي جــوال أو حاســب علــى 
الموقــع االلكترونــي للــوزارة، أو التطبيقــات االلكترونيــة التابعــة 
للــوزارة، أو حتــى عبــر التواصــل المباشــر مــع المؤشــرين مــن 

قبــل المشــترك.
وعــن آليــة الحــل شــرح نصــر الديــن أنــه يتــم مــن خــال مطابقــة 
العــداد مــع الفاتــورة والتصحيــح فــي حــال وجــود خطــأ فــي القــراءة، 
مــع العلــم أن العــداد االلكترونــي يحتفــظ بســجل للقــراءات، ويمكــن 
الرجــوع لشاشــته مــن قبــل المؤشــرين فــي أي وقــت الحــق، كمــا 
يمكــن للمشــترك فــي حــال عــدم قــراءة عــداده بشــكل كامــل تزويــد 
الشــركة بالرقــم الصحيــح لتجنــب خضوعــه لشــرائح ســعرية أعلــى 
فــي الــدورة التاليــة، ولكــن علــى مســؤولية المشــترك، ومــع ذلــك 
إذا كانــت هــذه القــراءة التــي تــم إدخالهــا مــن قبــل المشــترك كبيــرة 
جــدًا بالمقارنــة مــع متوســط مــا يســتهلكه مــن الكهربــاء عــادة فــا 
الحاســب، وتعتبــر مرفوضــة ويتــم  قبــل  القــراءة مــن  قبــول  يتــم 
تصحيحهــا مــن قبــل المراقــب كمــا أســلفنا، وعــاوة عــن ذلــك فــإن 
البرنامــج الحاســوبي يقــوم بالتشــريح والتصحيــح التلقائييــن للفاتــورة 

فــي حــال ســبقت الفاتــورة الكبيــرة ثــاث فواتيــر صغيــرة.
مــع  المشــاكل  مــن  قــدر  أكبــر  يســبب  الــذي  الموضــوع  أمــا 
العاليــة  الفواتيــر  تشــريح إلحــدى  بطلــب  تقدمــه  فهــو  المشــترك 
ثــم تصــدر مجــددًا فواتيــر  لــدورة واحــدة، ومــن  واســتفادته منــه 
مرتفعــة، فقــال المديــر: إن هــذا يــدل علــى أن اســتهاك المشــترك 
مــن الكهربــاء مرتفــع بشــكل فعلــي، ويتعــدى األلفــي كيلــوواط فــي 
الــدورة الواحــدة، مشــيرًا أيضــًا إلــى أن هنــاك عوامــل أخــرى تــؤدي 
لوجــود فواتيــر كهربــاء مرتفعــة بيــن الحيــن واآلخــر مثــل اختــاف 
ســاعات التقنيــن، واختــاف كميــة االســتهاك بحســب الطقــس، 

وخاصــة فــي الشــتاء.
وأضــاف نصــر الديــن أن تطبيــق خدمــة المشــتركين يتضمــن 
خدمــات الكترونيــة أخــرى للمشــترك مثــل طلــب تقســيط فاتــورة، 

وطلــب اســتعام عــن الفاتــورة، كمــا يوجــد برنامــج خدمــة شــكاوى 
الــذي يســمح بتقديــم مختلــف أنــواع الشــكاوى كاالنقطــاع والعطــل، 
وقــد خفضــت تلــك الوســائل االلكترونيــة عــدد مراجعــي الــوزارة 
والمؤسســة والشــركات بمــا يخــص مــا ذكــر آنفــًا بشــكل ملحــوظ

أسباب إضافية
هــذا وتواجــه عمليــة التأشــير صعوبــات متعــددة، فــي مقدمهــا 
مشــكلة نقــص األيــدي العاملــة، ووجــود أخطــاء بشــرية فــي القــراءة 
والتســجيل فــي بعــض األحيــان، حيــث يتــم، والــكام لنصــر الديــن، 
العمــل علــى تــدارك الخطــأ البشــري عبــر تزويــد المؤشــرين بأجهــزة 
الكترونيــة محمولــة H-H-U  لقــراءة العــدادات بدقــة، وهــي قيــد 
االســتخدام حاليــًا فــي قــراءة عــدادات المعامــل الكبيــرة، وســيتم 
تعميمهــا علــى كافــة المشــتركين بشــكل تدريجــي، وحســب توافــر 
اإلمكانــات، كمــا يعانــي المؤشــرون مــن وجــود العــدادات داخــل 
معامــل مغلقــة، أو ضمــن عــدد مــن البيــوت المغلقــة، أو التــي 
تغلق عدة أشــهر في الســنة مثل الشــاليهات، أو وجود أصحابها 
دائمــًا خــارج المنــزل فــي ســاعات الــدوام الرســمي، وقــد تــم تــدارك 
هــذه المشــكلة فــي الســنوات األخيــرة عبــر تركيــب العــدادات خــارج 

المنــازل حصــرًا، ومنــع تركيبهــا داخــل المنــازل.

عدادات قديمة
إن مديرية المشــتركين مســؤولة أيضًا عن إعداد دفاتر شــروط 
المركزيــة  المناقصــات  عبــر  الكهربــاء  عــدادات  علــى  التعاقــد 
الداخليــة والخارجيــة فــي المؤسســة، وحــول ســبب منــح المشــتركين 
االلكترونــي  مــن  بــداًل  القديــم  الميكانيكــي  النــوع  مــن  عــدادات 
الحديــث، أرجــع المهنــدس حســام نصــر الديــن ذلــك إلــى تعثــر 
الحــرب  لظــروف  تبعــًا  العــدادات  شــراء  عقــود  تنفيــذ  اســتكمال 
والحصــار االقتصــادي الــذي نعانيــه، وبالمقابــل هنــاك عــدادات 
ميكانيكيــة قديمــة موجــودة لــدى مســتودعات شــركات الكهربــاء 
فــي المناطــق اآلمنــة، ونتيجــة كثافــة الطلــب علــى العــدادات، 
وخاصــة فــي المناطــق التــي تــم تحريرهــا مــن رجــس اإلرهــاب، فقــد 
تمــت االســتعانة بالعــدادات الميكانيكيــة ريثمــا يتــم التعاقــد علــى 
االلكترونيــة، ومــع ذلــك فــإن تلــك العــدادات غيــر كافيــة، وبعضهــا 
يحتــاج إلعــادة تأهيــل وصيانــة، وســيتم قريبــًا اإلعــان عــن عقــود 

لتوريــد 400 ألــف عــداد الكترونــي.
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حمليـــات
ً
غرفة عزل وفرز ملرضى إسعاف )اهلالل األمحر( يف اخلدمة قريبا

)صحة درعا( حتذر من سوء الواقع الصحي نتيجة كورونا

أزمة نقل خانقة بالالذقية.. وإجراءات اجلهات املعنية بال طائل..!.

دمشق – حياة عيسى
تعمــل الهيئــة العامــة لمشــفى الهــال األحمــر العربــي الســوري 
على إنشاء غرفة عزل على مدخل اإلسعاف لتكون غرفة”عزل 
وفــرز” لمرضــى اإلســعاف، وذلــك بعــد االتفــاق والمشــاورات مــع 
وزارة الصحــة التــي أثنــت علــى الخطــوة واعتبرتهــا رائــدة الســيما 
في مشافي الوزارة، ليتم  فرز المرضى فيها حسب نوع المرض 
تمــت  قبــول طــوارئ( حيــث  أو  )انتانيــة، جراحيــة،  ســواء كان 
المباشــرة بوضــع البنيــة التحتيــة لوضــع الغرفــة  فــي الخدمــة قريبــًا.

مدير المشفى الدكتور ميشيل سلوم بين في حديث لـ”البعث” 
أنــه علــى صعيــد حركــة المرضــى يتــم العمــل بخطيــن متوازييــن 
أحدهمــا ) إجــراء العمليــات االســعافية  واألورام ومتابعــة مرضــى 
والقبــوالت  بالعيــادات  المتمثــل  الثانــي  الخــط  ليأتــي  كورونــا، 
والعمليــات االســعافية وطــوارئ والعمليــات النوعيــة(، مــع التأكيــد 
علــى األهميــة الكبيــرة لقســم األذينيــة الــذي يعتبــر مــن األقســام 
المتطــورة والمتقدمــة جــدًا وقســم الجراحــة العامــة، قســم الداخليــة 
بعياداتــه كاملــًة ) الغــدد، القلبيــة، المفاصــل، العــاج البيولوجــي(، 
إضافــة إلــى وجــود قســم صدريــة لاســتفادة مــن أطبــاء الداخليــة 
الصدريــة للعمــل بالطاقــة القصــوى مــن ناحيــة )تنظيــر قصبــات، 
إجــراء  مــع  مرضــى(،  دراســة  الصــدر،  لســائل  بــذل  خزعــات، 
عمليــات جراحــة  الصــدر النوعيــة، وتفعيــل قســم العيــادات وإلــزام 
أطبــاء االختصــاص بالتواجــد مــع األطبــاء المقيميــن، عــدا عــن 
المــواد المخبريــة  تأهيــل قســم الجلديــة والمخبــر وتأميــن أغلــب 
لتقديــم الخدمــة المثاليــة للمرضــى، بالتزامــن مــع وجــود محطــة 

أكســجين تعمــل بالطاقــة القصــوى، الســيما بوجــود خــزان خــاص، 
خزانيــن  لتأميــن  ميدييــر”      ” منظمــة  مــع  التعــاون  تــم  كمــا 
إضافييــن وذلــك باالتفــاق مــع وزارة الصحــة، لوضــع بنــى تحتيــة 
ألقســام العــزل والمســاعدة فــي إصــاح القســم المذكــور والعنايــة 
تخصيــص  إلــى  مشــيرًا  والمولــدة،  األكســجين  محطــة  وصيانــة 
غــرف إضافيــة مــن خــال إعــادة تدويــر الغــرف وجمــع غــرف 
اإلدارة بطابــق واحــد واالســتفادة مــن الغــرف اإلداريــة الموجــودة 
فــي الطوابــق لصالــح المرضــى، وإضافــة /16/ ســريرًا فــوق الحــد 
األقصــى الــذي يســتوعبه المشــفى ســابقًا، واالســتفادة مــن ســكن 
األطبــاء المقيميــن، الســيما بوجــود ســكن دائــم ومؤقــت حيــث تــم 
إلغــاء الســكن الدائــم كونــه ال يلبــي احتياجــات أطبــاء المشــفى، 
فــي ظــل العمــل علــى إيجــاد ســكن مؤقــت واســع بعيــد عــن غــرف 

المرضــى.
أما بالنســبة لتأمين الدواء والمســتلزمات الطبية اليومية أوضح 
سلوم أن تأمين األدوية يتم عبر االستجرار المركزي  عن طريق 
الــوزارة، حيــث تتــم عمليــة المراســلة ضمــن خطــة المشــفى بالتــوازي 
مــع الحاجــة الازمــة مــن األدويــة قبــل بدايــة كل عــام ليصــار 
بعدهــا إلــى قيــام األخيــرة بمناقصاتهــا والتعاقــد مــع شــركات األدويــة 
لتأميــن الحاجــات الازمــة، وفــي حــال وجــود حالــة ملحــة جــدًا 
لــدواء معيــن ســواء كان إســعافي أو عنايــة يتــم التأميــن عــن طريــق 
طلــب شــراء مباشــر بعــد اســتجرار عــروض، ومتابعتهــا مــن قبــل 
لجــان الشــراء المختصــة، علمــًا أنــه تــم تشــكيل اللجــان لضــرورة 
تصفيــة الطلبــات والتأكــد مــن اســتحقاق تأمينــه. مــع التأكيــد علــى  

أن األدويــة البيولوجيــة يتــم تأمينهــا عــن طريــق الــوزارة، كونهــا 
مكلفــة جــدًا ويتــم تأمينهــا عــن طريــق النقابــة المركزيــة للصيادلــة 
ومعامــل األدويــة التــي تعمــل علــى اســتجرار أدويــة بالتعــاون مــع 
منظمــة الصحــة العالميــة. يشــار إلــى أن المشــفى تصــدى خــال 

الفتــرة الماضيــة مــن الموجــة الرابعــة لفيــروس “كوفيــد 19” مــن 
خــال تجهيــز قســم عــزل الحتوائــه  علــى /20/ ســريرًا مخصصــًا 
لمرضــى الكورونــا، باإلضافــة إلــى تجهيــز العنايــات التــي تعمــل 

بطاقتهــا القصــوى لتدبيــر شــؤون المرضــى.

درعا – دعاء الرفاعي 
وانعــدام  كورونــا،  بفيــروس  اإلصابــات  أعــداد  تزايــد  ينــذر 
أقســام  وانشــغال  للجائحــة،  للتصــدي  االحترازيــة  اإلجــراءات 
العــزل فــي مشــافي درعــا بنســبة وصلــت إلــى مئــة بالمئــة، بوضــع 
صحــي ســيء الســيما أن المواطنيــن بعيديــن كل البعــد عــن اتخــاذ 
اإلجــرالءات االحترازيــة الصحيــة وتطبيــق التباعــد االجتماعــي مــا 

أدى إلــى زيــادة تفشــي الوبــاء وبكثــرة خــال الفتــرة الحاليــة.
وحــذر الدكتــور أشــرف برمــو مديــر صحــة درعــا مــن تفشــي 
فيــروس كورونــا فــي معظــم مناطــق المحافظــة، وذلــك بعــد أن 
عــاد المنحــى التصاعــدي النتشــار وبــاء كورونــا إلــى االرتفــاع 
فــي األســابيع األخيــرة، مؤكــدا أنــه يشــهد ارتفاعــًا غيــر مســبوق 

فــي أعــداد المصابيــن بفيــروس كورونــا.
وأكــد مديــر الصحــة أن قســم العــزل فــي مشــفى إزرع الوطنــي 
المستشــفى 15  فــي  يتوفــر  بالمئــة حيــث  مئــة  بنســبة  مشــغول 
ســرير كلها مشــغولة بمرضى كورونا في حين أن باقي المشــافي 

التابعــة للمديريــة فــي جهوزيــة تامــة الســتقبال أي حــاالت مشــيرًا 
فــي صفــوف كبــار  الحــاالت الحرجــة تتزايــد وخاصــة  إلــى أن 

الســن وأصحــاب األمــراض المزمنــة.
أشــار  المحافظــة  فــي  للعــاج  المتلقيــن  أعــداد  تدنــي  وعــن 
مديــر الصحــة إلــى أن الكثيــر يمتنــع  عــن تلقــي جرعــات اللقــاح 
رغــم دورهــا فــي الحمايــة مــن اإلصابــة بنســبة كبيــرة، داعيــًا إلــى 
ضــرورة تلقــي اللقــاح المتوافــر لــدى مديريــة الصحــة علــى اعتبــاره 

آمــن ومجانــي حرصــا علــى ســامتهم.
أن  درعــا  مــن  الشــرقي  الريــف  فــي  أطبــاء  توقــع  حيــن  فــي 
المصابيــن  أعــداد  فــي  جديــدة  زيــادة  ستشــهد  المقبلــة  األيــام 
بســبب االســتهتار بتطبيــق اإلجــراءات الوقائيــة الازمــة، والتقيــد 
بإجــراءات التباعــد االجتماعــي، وضعــف نظــام الرعايــة الصحيــة 
والمراكــز الصحيــة المتخصصــة بعــاج مثــل هــذه الحــاالت، ال 
ســيما أن المنطقــة تعانــي أصــًا مــن أزمــة صحيــة وتضــررًا كبيــرًا 
جــراء ســنوات طويلــة مــن الحــرب أثــرت علــى النظــام الصحــي 

بشــكل عــام فــي المحافظــة.

الالذقية – مروان حويجة
الهواجــس والهمــوم  تعــود  الــدوام  العطلــة وعــودة  انتهــاء  مــع 
مجــددًا مــن مشــكلة اختناقــات النقــل الجماعــي التــي التــزال قائمــة 
فــي الاذقيــة، وأوضــح رئيــس نقابــة النقــل البــري أحمــد نّجــار أن 
هنــاك مراقبــة مكثفــة اللتــزام الســرافيس بخطوطهــم ويتــم اتخــاذ 
مــع  التعــاون  مــن خــال  المخالفــات  عقوبــات صارمــة لضبــط 
الوحــدات اإلداريــة و الشــرطية فــي كافــة أرجــاء مناطــق المحافظــة 
و كل ســرفيس ال يلتــزم بالخــط يتــم توقيــف بطاقــة المحروقــات 
العائــدة لــه و توقيــف المخصصــات مــع تنظيــم مخالفــة أصــواًل فــي 
المــرة األولــى و فــي حــال تكــرار المخالفــة هنــاك عقوبــة رادعــة و 
فــرض غرامــة ماليــة ،مشــيرًا إلــى  إجــراءات يوميــة يتــم اتخاذهــا 
مــع الوحــدات اإلداريــة و الشــرطية و تنظيــم جــدول بالســرافيس 
المخالفــة تــرد إلــى المحافظــة و قيــادة الشــرطة و فــي حــال التكــرار 
ألكثــر مــن مــرة يتــم التشــدد بالعقوبــة إلــى إلغــاء الخــط جــراء عــدم 

االلتــزام بتخديــم الخــط المســّجل عليــه الســرفيس.
وبيــن نجــار  أن تفاقــم المشــكلة نتيجــة  نقــص عــدد الســرافيس 
بمــا يتناســب مــع الحاجــة و عــدم تقيــد بتخديــم الخطــوط والتعاقــد 
بهــذا  التعميــم  تــّم  أنــه  علمــًا  وخاصــة  حكوميــة  مؤسســات  مــع 
الخصــوص و االكتفــاء بالباصــات القديمــة للعقــود حرصــًا علــى 
تجّنــب حصــول نقــص فــي ســرافيس أي خــط ،مؤكــدًا أنــه ليــس 
هنــاك أيــة مشــكلة تتعلــق المحروقــات ألنــه يتــم تزويــد الســرافيس 

بالكميــات المخصصــة لهــا بشــكل منتظــم .
و حــول دور الشــركة العامــة للنقــل الداخلــي فــي الاذقيــة فــي 
التخفيــف مــن االختناقــات لفــت  المهنــدس طــارق عيســى مديــر 
عام الشــركة إلى أنه يتم تســيير رحات باتجاه جبلة و القرداحة 
الخــان و  و الحفــة و المزيرعــة و مشــقيتا و زغريــن و وطــى 
فــي تخديــم  المحــرر كمــؤازرة  الريــف  قــرى  الطارقيــة و بعــض 
المناطــق و الســيما خــال أوقــات الــذروة، مبّينــًا أن العــدد الكلــي 

لباصــات الشــركة يبلــغ 100 بــاص و يتــم مــن خالهــا تشــغيل 
حركــة النقــل الداخلــي ضمــن خطــوط مدينــة الاذقيــة و المناطــق 
و مدن المركز و البلدات، مؤكدًا  أن الشركة و حسب إمكاناتها 

تكثّــف و توّســع حركــة باصاتهــا باتجــاه المناطــق الرئيســية، حيــث 
يصــل المعــدل الوســطي لعــدد الرحــات مــن مدينــة الاذقيــة إلــى 
مناطــق المحافظــة فــي اليــوم الواحــد مــا بيــن 60 إلــى 80 رحلــة 

حســب الحاجة للتخفيف من االزدحام و الســيما على خط جبلة 
لتأميــن طــاب طلبــة الجامعــة، والموظفيــن علــى خــط جبلــة- 

الاذقيــة الــذي يشــهد حــاالت ازدحــام.
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حمليـــات

 من املدراء املركزين والفرعيني
ً
سرقة  آالف األطنان من السكر يف )السورية للتجارة( وتوقيفات تطال عددا

إصالح آبار خارجة عن اخلدمة يف السويداء

 يف القنيطرة
ً
 وعماليا

ً
 شبابيا

ً
ختصيص44٠ مسكنا

١٠٧٧ جهاز طاقة مشسية
يف القامشلي

دمشق – محمد زكريا
لــم تكــن المــرة األولــى التــي يقــع فيهــا بعــض مديــري المؤسســة 
الســورية للتجــارة فــي فــخ التوقيــف الجنائــي نتيجــة جملــة مــن 
المخالفــات والتجــاوزات والســرقات. وبحســب مصــدر فــي وزارة 
الجنائيــة  الجهــات  فــإن  المســتهلك،  وحمايــة  الداخليــة  التجــارة 
اســتدعت  وأوقفــت يــوم الخميــس الماضــي عــددا مــن المــدراء 
فــي  الدوائــر  رؤســاء  وبعــض  الفــروع  مــدراء  ومــن  المركزييــن 
آالف  ســرقة   خلفيــة  علــى  جــاءت  التوقيفــات  وأن  المؤسســة، 
منتهيــة  مــواد  شــراء  جانــب  إلــى  الســكر،  مــادة  مــن  األطنــان 
مــن  المورديــن  بعــض  مــع  التواطــؤ  إلــى  إضافــة  الصاحيــة، 
خــال صــرف تأمينــات عقودهــم قبــل تنفيــذ العقــود الموقعــة مــع 
المؤسســة، فضــًا عــن تنفيــذ صفقــات مشــبوهة وســرقة كميــات 
مــن المــواد والمســتلزمات والســلع المســجلة تحــت بنــد كشــوفات 

الصاحيــة. المنتهيــة  المــواد 
وأشار المصدر إلى أن سبب التمادي والتعدي من قبل “أهل 
الــدار أنفســهم” هــو غيــاب النظــم الماليــة والمحاســبية والقانونيــة 
واإلداريــة الواضحــة والصحيحــة فــي عمــل المؤسســة، كمــا كشــف 
المصــدر أن الهيئــة المركزيــة للرقابــة والتفتيــش وضعــت يدهــا 
فــي  الماضيــة، وباشــرت تحقيقاتهــا  الفتــرة  الملــف خــال  علــى 
تلــك المخالفــات والســرقات، كمــا علمــت “البعــث” مــن مصــدر 
فــي المؤسســة أن ســرقة كميــات الســكر المذكــورة تمــت مــن مركــز 

التعبئــة والتغليــف التابــع للمؤسســة.

 التحقيقات جارية
مــع  التواصــل  التفاصيــل حاولنــا  تلــك  عــن  المزيــد  ولمعرفــة 
مديــر عــام المؤسســة زيــاد هــزاع لكــن لــم يحالفنــا الحــظ، فــي حيــن 
اعتــذر معــاون مديــر عــام المؤسســة إليــاس ماشــطة عــن الحديــث 
التفاصيــل المذكــورة، مفضــَا عــدم الخــوض فيهــا  ريثمــا  فــي 

تنتهــي الجهــات المعنيــة مــن  التحقيــق.
“البعــث”  المؤسســة – حصلــت  عــن  تقريــر صــادر  ويشــير 
علــى نســخة منــه – إلــى أن المؤسســة  ال تــزال تعمــل، ومنــذ 
تأسيســها، وفــق القيــد االفتتاحــي الســنوي “الدفتــري”، بعيــدًا عــن 
تقديــم ميزانيــة ماليــة ســنوية تظهــر مــن خالهــا اإليــرادات الفعليــة 
والنفقــات، األمــر الــذي عمــق مــن خســائرها والتــي تقــدر بعشــرات 
إلــى  بحاجــة  المؤسســة  أن  إلــى  التقريــر  ونــوه  كمــا  المليــارات، 
أتمتــة أعمــال المبيعــات والمشــتريات والمســتودعات ومنافــذ البيــع، 
وربطهــا شــبكيًا مــع اإلدارة العامــة، األمــر الــذي  يســهل اتخــاذ 
الحالــة  علــى  والوقــوف  آنــي،  بشــكل  الرصيــد  ومعرفــة  القــرار 

الفعليــة اآلنيــة للمبيعــات.
 

إمكانيات كبيرة
يشــار إلــى المؤسســة فــي ظــل مــا تمتلكــه مــن إمكانــات ماديــة 
ومعنويــة تخولهــا بــأن تكــون مــن أكبــر المؤسســات التجاريــة علــى 
مســتوى المنطقــة، إذ لديهــا أســطول كبيــر مــن الســيارات الشــاحنة 
يصــل إلــى نحــو 400 ســيارة، إلــى جانــب أكثــر مــن 1400 منفــذ 

بيــع موزعــة علــى كامــل الجغرافيــا الســورية، إضافــة إلــى امتاكهــا  
دون  منهــا  االســتفادة  يمكــن  التــي  العقــارات،  مــن  كبيــر  لعــدد 
اللجــوء إلــى وضعهــا فــي االســتثمار، مــع عــدد كبيــر مــن وحــدات 

التبريــد، فضــًا عــن جيــش مــن العامليــن الذيــن وصــل عددهــم 
إلى قرابة خمســة آالف عامل، ناهيكم عن تلقي المؤسســة لدعم 
غيــر محــدود مــن الحكومــة يصــل إلــى مليــارات الليــرات ســنويَا.

السويداء- رفعت الديك
تمكنــت ورشــات الصيانــة فــي مؤسســة الميــاه مــن إصــاح 
عــدد مــن اآلبــار ووضعهــا فــي الخدمــة، الســيما فــي ظــل معانــاة 
المحافظــة، والشــكوى المتكــررة مــن قبــل المواطنيــن فــي معظــم 

الوحــدات اإلداريــة.
ورشــات  أن  بّيــن  شــقير  وائــل  المهنــدس  المؤسســة  مديــر 
الصيانــة واصلــت عملهــا خــال أيــام العطــل واألعيــاد، حيــث 
أنجــزت خــال األيــام األربعــة الماضيــة عمليــة صيانــة عــدد مــن 
اآلبــار، كان منهــا إصــاح بئــر الخالديــة الثانــي الــذي يغــذي قريــة 
الخالديــة البالــغ عــدد ســكانها 2500 نســمة، وعــدد المشــتركين 
فيهــا 252 مشــتركًا، وتبلــغ غــزارة البئــر 25 م3/ ســا، وصيانــة 
بئــر الخرســا الــذي يغــذي قريــة الخرســا بميــاه الشــرب التــي يبلــغ 
عدد ســكانها 800 نســمة، وعدد المشــتركين فيها بالشــبكة 155 

مشــتركًا، أمــا غــزارة البئــر فتبلــغ 20 م3/ســا، وكذلــك صيانــة بئــر 
الســويمرة الثانــي البالغــة غزارتــه 25 م3/ســا، والــذي يؤمــن الميــاه 
 102 عددهــم  البالــغ  الســويمرة  قريــة  فــي  للمشــتركين  الازمــة 
نســمة، وأيضــًا  القريــة 600  ســكان  عــدد  يبلــغ  فيمــا  مشــترك، 
إصــاح بئــر قريــة خلخلــه الرابــع بغــزارة 25 م3/ســا الــذي يغــذي 
قريــة خلخلــه بميــاه الشــرب الازمــة لتغطيــة حاجــة المشــتركين 
ســكان  عــدد  يصــل  فيمــا  مشــتركًا،  عددهــم 575  البالــغ  فيهــا 
القريــة المذكــورة إلــى 3000 نســمة، كمــا قامــت الورشــات بســحب 
وتنزيــل المضخــة الغاطســة العاملــة فــي بئــر مثلــث بــكا الســابع 
البالغــة غزارتــه 25 م3/ســا، والــذي يرفــد مدينــة صلخــد بميــاه 
الشــرب، إضافــة إلــى باقــي اآلبــار المخصصــة لهــذه الغايــة، علمــًا 
أن مشــاريع اآلبــار تشــّكل حاليــًا المصــدر الرئيســي لتأميــن ميــاه 
الشــرب للمواطنيــن فــي ظــل تراجــع المخــزون المائــي فــي الســدود 

الســطحية المخصصــة لغايــة الشــرب.

القنيطرة- محمد غالب حسين
كشــف مدير فرع المنطقة الجنوبية للمؤسســة العامة لإلســكان 
المهنــدس حســن فــاح أن الفــرع ســيخصص خــال هــذا العــام 
/160/ وحــدة ســكنية للمكتتبيــن فــي المرحلــة األولــى مــن مشــروع 
الســكن الشــبابي، و/280/ وحــدة ســكنية للمكتتبيــن علــى الســكن 

العمالــي بمدينــة البعــث.
اطلــع  خليــل  الحليــم  عبــد  القنيطــرة  لمحافــظ  جولــة  وخــال 
الشــبابي والعمالــي  الســكن  العمــل بمشــروعي  فيهــا علــى واقــع 
فــي مدينــة البعــث والعتــم، شــدد المحافــظ علــى ضــرورة تكثيــف 
العمــل، ورفــع نســب اإلنجــاز الســتكمال العمــل بالســكن العمالــي 
لتذليــل جميــع  المحافظــة  اســتعداد  بالقنيطــرة، مؤكــدًا  والشــبابي 
الصعوبــات التــي تعرقــل التنفيــذ، وتقديــم كل التســهيات الازمــة.

وأوضــح المهنــدس فــاح أن الفــرع يعمــل حاليــًا علــى إنجــاز 

أعمــال المقاســم فــي المرحلــة الثانيــة للســكن الشــبابي فــي العتــم، 
حيــث بلغــت نســبة إنجــاز الموقــع العــام 45%، مــع متابعــة العمــل 

بالســكن الشــبابي بمدينــة البعــث .
ُيشــار إلــى أن مشــروع الســكن العمالــي بمدينــة البعــث يضــم 
أكثــر مــن /500/ وحــدة ســكنية، واكتنفتــه الكثيــر مــن المعوقــات 
جراء األعمال اإلرهابية المســلحة، وهناك عشــرات المخصصين 
ســكنوا بشــققهم، ويطالبــون بتســليمهم إياهــا علــى وضعهــا الراهــن، 
أمــا أبنيــة الســكن الشــبابي بمدينــة البعــث فهنــاك عــدة وحــدات 
ســكنية علــى الهيــكل، ولــم تبــدأ مرحلــة اإلكســاء، بينمــا مشــروع 

العتــم مــازال علــى الــورق.
البــد مــن ذكــر أن فــرع المنطقــة الجنوبيــة اتخــذ مــن محافظــة 
القنيطــرة مقــرًا لــه، ويتابــع مشــاريع المؤسســة العامــة لإلســكان فــي 

محافظــات: الســويداء والقنيطــرة ودرعــا.

القامشلي- كارولين خوكز
تحســين  القامشــلي  مدينــة  مجلــس  يحــاول 
الواقــع الخدمــي وفــق اإلمكانيــات المتاحــة، وذلــك 
مــن خــال تنفيــذ مشــاريع تعبيــد طرقــات وصــرف 
صحــي، كمــا قــام المجلــس باســتكمال مشــروع 
علــى  تعمــل  جهــازًا   1077 بتأميــن  الطاقــة 
الطاقــة الشمســية باســتطاعة 60 “واط” لتركيبهــا 
لكافــة الشــوارع واألحيــاء فــي مدينــة القامشــلي .

إلــى  رهــاوي  ســهيل  المجلــس  رئيــس  ولفــت 
صعوبــة عمليــات النظافــة اليوميــة التــي تحتــاج 

المطلــوب  األحيــاء  مــن  القمامــة  ترحيــل  الــى 
تخديمهــا يوميــًا، حيــث يتــم  ترحيــل 100م3 مــن 
والــذي  نافكــر،  فــي  النظافــة  مكــب  إلــى  القمامــة 
فــي  الســيما  العماليــة،  الطاقــة  مــع  يتناســب  ال 
مشــروع  إلــى  مشــيرًا  واالســتقاالت،  التقاعــد  ظــل 
أحيــاء مدينــة  لكافــة  النظافــة  لتحســين واقــع  قــادم 
المتحــدة  األمــم  برنامــج  مــع  بالتعــاون  القامشــلي 
وسيباشــر  عامــًا،   150 بـــ    ”undp“ اإلنمائــي 
 6 ولمــدة  القــادم  الشــهر  مــن  األول  فــي  بتنفيــذه 
المدينــة. فــي  النظافــة  واقــع  ســيعزز  مــا  أشــهر، 
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l� U� Ÿu� s� WFOD� W�U�≈ v�≈ V�d� Ë√ bOF� s� Ó·b� WO�U� W�—u��œ W�ôu� r�I�«
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اقتصـــاد

التاجر خيسر..
!
ً
ومالحق ضريبيا

 علي عبود

لكــن  المواطنيــن،  لماييــن  مســتفزًا  العنــوان  يبــدو  قــد 
هــذا مــا أكدتــه غرفــة تجــارة دمشــق: التاجــر يخســر بفعــل 
“المضايقــات” الحكوميــة اليوميــة، وهــو ماحــق ضريبيــًا 

رجعــي!. بأثــر 
نعــم، علــى جميــع الســوريين أن يصدقــوا غرفــة تجــارة 
اليــوم هــي  فــي ســورية  التجــارة  بالمئــة مــن  دمشــق: 90 
بخســارة  يبيــع  التاجــر  أن  ســيصدق  مــن  تــرى  خاســرة، 

ضريبيــًا؟!. ومظلــوم 
حســب البيانــات المقدمــة مــن التجــار لــوزارة الماليــة فإنهــم 
فعــًا جميعهــم خاســرون، بــل ويحتاجــون إلــى مســاعدات 
حكوميــة، وإلــى أوســمة لكونهــم يؤمنــون حاجــة األســواق 

والنــاس مــن مدخراتهــم الشــخصية؟.
وماحــق  يخســر،  التاجــر  أن  يــرون  التجــار  طبعــًا، 
االقتصاديــة  النظريــة  تخالــف  الحكومــة  ألن  ضريبيــًا، 

يمــر!. دعــه  يعمــل  دعــه  الليبراليــة: 
السؤال: ماذا يريد التجار من الحكومة كي ال يخسروا، 

وأن ُيعفوا من دفع الضرائب كي ال “يتركوا” البلد؟.
بــرأي غرفــة تجــارة دمشــق أنــه )فــي األزمــات تتدخــل 
االســتيراد  وتشــجيع  التجاريــة،  الحركــة  لرفــع  الحكومــات 
أنهــا  أي  منــع،  منــع،  منــع،  ســورية  فــي  إال  والتصديــر، 
ال تســاعد التاجــر أبــدًا، علــى العكــس التاجــر يخســر تلــو 
اآلخــر، ومعظــم التجــار هاجــروا، وهــذا إن دل علــى شــيء 
فيــدل علــى أن هنــاك سياســة خاطئــة بالقوانيــن الخاصــة 

والتجــار(!. بالتجــارة 
ولكــي ال يخســر التجــار علــى الحكومــةـ حســب الغرفــةـ 
الســماح،  الســماح،  محورهــا:  “صحيحــة”  سياســة  تبنــي 
باســتيراد أي  تســمح  قوانيــن وقــرارات  تبنــي  الســماح، أي 
شــيء دون قيــد أو شــرط، أي وفــق نظريــة: دعــه يعمــل 

دعــه يمــر!.
للتجــارة”،  “الســورية  مــن  غاضبــون  التجــار  أن  يبــدو 
علــى  “الحــرب”  شــن  ليــس  المؤسســة  عمــل  أن  فبرأيهــم 
التجــار، بــل مهمتهــا التدخــل اإليجابــي فــي كل مــادة تواجــه 
مشــاكل بمــا يهــم المســتهلك، )وليــس تدخــًا عكســيًا ضــد 
التجــار، أي أنهــا باألســاس يجــب أال تتدخــل بالتجــارة بــل 

التجــاري(!. بالدعــم 
ومــع أن “الســورية للتجــارة” وّفــرت للتجــار منافــذ بيــع 
أيــة  تقديــم  ويرفضــون  بــل  راضيــن،  غيــر  فهــم  مجانيــة، 
علــى  المســتهلك،  لصالــح  األســعار  لتخفيــض  عــروض 
عكــس مــا يحصــل فــي جميــع دول العالــم المتبنيــة لنظريــة: 

دعــه يعمــل دعــه يمــر!.
وبــداًل مــن أن تعلــن غرفــة تجــارة دمشــق التــزام التجــار 
بدفــع الضرائــب فإنهــا تطالــب بعــدم تكبيدهــم أي نــوع مــن 
ماحقــة  تســتغرب  إنهــا  بــل  يخســرون،  ألنهــم  الضريبــة 
التجــار ضريبيــًا بأثــر رجعــي، تطبيقــًا للمثــل “عفــا هللا عمــا 

مضــى”!.
أســعار  رفــع  أوزار  يتحّملــون  أنهــم  التجــار  ويوحــي 
المشــتقات النفطيــة مــن المــازوت والبنزيــن، ولــم يحّملوهــا 
علــى الكلفــة النهائيــة للســلع والخدمــات، أي علــى المواطــن، 

فهــل هــذا صحيــح، بــل مــن ُيصــدق هــذه المزاعــم؟.
وألن التجــار يخســرون فمــن الضــروري بــرأي غرفتهــم 
المــواد  تســعير  وإعــادة  التســعير،  لموضــوع  حــل  “إيجــاد 
فــي حــال وجــود غبــن”، تــرى متــى رفــع التجــار األســعار 

الداخليــة؟. التجــارة  وزارة  وعارضتهــم 
التأمينــات  مؤسســة  انتقــاد  عــن  التجــار  يتوقــف  وال 
عمالهــم  تنســيب  عــدم  علــى  يصــرون  فهــم  االجتماعيــة، 
بتحســين  “نظريــًا”  يطالبــون  الــذي  الوقــت  فــي  إليهــا، 
األجور، ألن الزيادة بنظرهم ليســت ســوى “شــفطها” ســريعًا 
إلــى جيوبهــم، وتحويلهــا إلــى دوالرات، ومــن ثــم تهريبهــا 

للخــارج!.
اللجنــة  مــع  التجــار  إليهــا  يدعــو  التــي  والتشــاركية 
االقتصاديــة ليــس هدفهــا تســهيل عمليــة االســتيراد فقــط، 
أيضــًا، وضمــان  الجمــارك  “قبضــة”  مــن  وإنمــا تحريرهــم 
والتحكــم  االســتيراد،  حريــة  لهــم  تؤمــن  قــرارات  صــدور 
بانســياب المــواد إلــى األســواق، وتســعيرها وفــق التكاليــف 
التــي يفرضونهــا علــى الحكومــة، أي العمــل بحريــة وفــق 

يمــر!. دعــه  يعمــل  دعــه  نظريــة: 
نحــن  للحكومــة:  يقولــون  التجــار  المفيــد:  بالمختصــر 
نخســر، فكيــف تطالبيننــا بدفــع الضرائــب وبأثــر رجعــي؟!.

بتحويــل  يكــون  الضرائــب  ونســدد  نربــح  لكــي  الحــل 
االقتصــاد القائــم علــى المنــع، المنــع، المنــع، إلــى اقتصــاد 
قائــم علــى الســماح، الســماح، الســماح، أي اقتصــاد يطبــق 

نظريــة: دعــه يعمــل دعــه يمــر!.

السورية لالتصاالت تستعد إلطالق عروض لتخفيف آثار زيادة أسعار اخلدمات
دمشق – رامي سلوم

مــن  جملــة  إلطــاق  لاتصــاالت  الســورية  الشــركة  تســتعد 
الباقــات والعــروض الترويجيــة، لكبــح تأثيــرات رفــع اشــتراكات 
باقــات األنترنــت، وتســهيل اإلنزيــاح إلــى الســرعات األعلــى مــن 

المشــتركين. قبــل 
وأكــد مديــر التســويق فــي الشــركة الســورية لاتصــاالت فــراس 
البديــن، علــى أن رفــع رســوم خدمــات االتصــاالت منــح الشــركة 
هامشــًا مــن المنــاورة لتقديــم عــروض وميــزات إضافيــة، الفتــًا إلــى 
أن زيــادة الرســوم قــد تكــون أثــرت علــى نســبة انزيــاح المشــتركين 
الســورية  الشــركة  أن  غيــر  األعلــى،  والباقــات  للســرعات 
لاتصــاالت بصــدد إطــاق عــروض مائمــة لمختلــف الشــرائح.

وأوضــح البديــن، أن رفــع الرســوم منــح الشــركة هامشــًا بســيطًا 
ســيتم اســتغاله فــي تقديــم ميــزات إضافيــة للمشــتركين، كاشــفًا 
عــن قــرب إطــاق باقــات أنترنــت بســرعات أعلــى وبحجــم تحميــل 
أقــل مــن الباقــة األصليــة بنفــس ســعر الباقــة األقــل، بحيــث يســتفيد 
المشــتركين مــن الســرعات األعلــى للباقــات فــي حــال كانــوا ال 
يحتاجــون إلــى ســعات تحميــل كبيــرة، وهــو مــا يمثــل نحــو %25 

مــن المشــتركين وفقــًا إلحصائيــات الشــركة.
وأضــاف بديــن، أن نســبة 25% مــن المشــتركين ال تســتفيد 
مــن حجــم أو ســعة تحميــل الباقــات الذيــن اشــتركوا فيهــا، وبالتالــي 
إلــى  بإمكانهــم الحفــاظ علــى ســعة التحميــل نفســها، واالنتقــال 
ســرعات أعلــى بنفــس رســم االشــتراك للباقــة األصليــة أو األقــل 

ســرعة.
وأكــد البديــن علــى أنــه ســيتم تقديــم باقــات بســرعة 2 ميغــا، 
بنفــس الســعر الســابق، وبســعة تحميــل أقــل للمشــتركين قريبــًا.

كمــا أكــد البديــن علــى إطــاق عــروض تســويقية وترويجيــة 
جديــدة والتــي كانــت متوقفــة بفعــل واقــع الحالــة الســابقة، والتــي 

مــن  المزيــد  تقديــم  يمكنهــا  وال  خاســرة  الشــركة  فيهــا  كانــت 
الوقــت  فــي  ضــرورة  العــروض  أصبحــت  بينمــا  التســهيات، 
الحالــي إلعــادة تنشــيط االشــتراكات، وتوســيع االنتشــار األفقــي، 
وزيــادة االنتقــال إلــى ســرعات أعلــى مــا يحقــق اســتراتيجية الشــركة 

لاتصــاالت. الســورية 
ولفــت البديــن، إلــى أن رفــع األســعار كان ضــرورة حقيقيــة 
لاســتمرار فــي ظــل الخســائر المتراكمــة، وعــدم تحقيــق الكلــف 

الخدمــة. الضروريــة الســتمرارية 

ويعتبــر البديــن األنترنــت عصــب الحيــاة العصريــة ويؤكــد علــى 
أهميــة وصــول شــبكة األنترنــت إلــى جميــع الشــرائح، وتأمينهــا 
بصــورة جيــدة تحقــق مصالــح المشــتركين، وتســاهم فــي االنتقــال 
التجــارة  وتفعيــل  الرقمــي،  والتحــول  المعلومــات  مجتمــع  إلــى 
المختلفــة،  والرقميــة  اإللكترونيــة  العمــل  ونمــاذج  اإللكترونيــة 
فــي ظــل التوجــه الحكومــي، والخطــوات الواســعة باتجــاه التنميــة 
تتطلــب  والتــي  ســورية،  فــي  ســتنطلق  التــي  اإلعمــار  وإعــادة 

تواصــًا فاعــًا مــع العالــم.

)صحة درعا( حتذر من سوء الواقع الصحي نتيجة كورونا

دمشق – ميس بركات 
بأيــدي نســاء مــن مختلــف قــرى الريــف الســوري وبعيــدًا عــن 
مــكان إنتــاج المنتجــات الريفيــة افتتحــت مديريــة التنميــة الريفيــة 
الزراعيــة واألســرية ســوق “الريفيــة”  فــي منطقــة البرامكــة منــذ أيــام 
لبيــع تلــك المنتجــات، ليشــهد الســوق إقبــااًل كثيفــًا مــن المواطنيــن 
ســعره  إلــى  المنتــج وعراقتــه، إضافــة  جــودة  فيــه  لمســوا  الذيــن 
المعامــل  تطرحهــا  التــي  ذاتهــا  بالمنتجــات  مقارنــة  المناســب 

والشــركات.
الصالــة الريفيــة والتــي تعتبــر الخامســة بمركــز المــدن بعــد 
كنافــذة  جــاءت  وحمــص  ودرعــا  والقنيطــرة  الاذقيــة  محافظــة 
تعريفيــة وترويجيــة لمنتجــات األســر الريفيــة بأســعار مدروســة 
بعنايــة ومتناســبة جــدًا مــع مســتوى الجــودة العالــي لهــذه المنتجــات 
الريفيــة  التنميــة  مديريــة  مديــرة  أيــوب  رائــدة  أكدتــه  مــا  حســب 
الزراعيــة واألســرية فــي تصريــح “للبعــث” مشــيرة إلــى أن هــذه 
وعلــى  المنتجــة  األســر  علــى  والفائــدة  بالنفــع  تعــود  الصــاالت 
تطويــر المنتــج وتحســين جودتــه، خاصــة وأنهــا بعيــدة عــن مــكان 
إنتــاج هــذه المنتجــات، ممــا يجعلهــا ســوق نشــط جــدًا لتســويقها، 
بحيــث تضــع المســتهلك أمــام عــدة خيــارات، فهــي تضــم منتجــات 

مــن مختلــف قــرى الريــف الســوري. تصــل إلــى حوالــي /72/ 
منتــج ريفــي تحمــل بصمــة وعراقــة كل منطقــة، وهــذه األعــداد 
قابلــة للزيــادة بشــكل يومــي بنــاء علــى نســبة المبيعــات، الفتــة إلــى 
أن الهــدف األساســي هــو مســاعدة األســر الريفيــة وإحيــاء المهــن 

الريفيــة وتحويلهــا لمولــدات دخــل لهــذه األســر.
المشــاركات فــي هــذه الصالــة أكــدوا أهميــة هــذه الخطــوة فــي 
مــن  الريفيــة  بالمــرأة  النهــوض  تســويق منتجاتهــم، خاّصــة وأن 
بوابــة اإلنتــاج شــّكل هدفــًا أساســيًا لــوزارة الزراعــة منــذ ســنوات 
عائــق  تقــف  كانــت  لمنتجاتهــم  التســويق  عقــدة  لكــن   طويلــة، 
أمــام معظــم المشــروعات، ليتــم الحقــًا ربطهــا بوحــدات وإحــداث 
لبيــع  صــاالت  الفتتــاح  وصــواًل  لإلنتــاج  بيــع  ومراكــز  أســواق 
منتجاتنــا فــي بعــض المحافظــات، ثــم  افتتــاح صالــة “الريفيــة” 
فــي قلــب العاصمــة والتــي بدورهــا ســتوفر فرصــة كبيــرة لتســويق 
جميــع المنتجــات كونهــا مركــز تجمــع ســكاني كبيــر مــن مختلــف 
ســكانها  مــن  القــرى  الصالــة  هــذه  قّربــت  حيــث  المحافظــات، 
الُمقيميــن فــي دمشــق وســكان دمشــق األصلييــن ممــن يتوقــون 
للمنتجــات الريفيــة،  كمــا أوجــدت هــذه الصالــة تجانــس وتقــارب 
بيــن المنتجــات إضافــة إلــى المنافســة بيــن المنتجيــن لتحســين 
الجــودة،  ولفتــت المشــاركات إلــى أن أســعار المنتجــات رخيصــة 

إذا تــم مقارنتهــا بالجــودة وهــي منتجــات بلديــة طبيعيــة مئــة بالمئــة 
مــع هامــش ربــح بســيط لكســب زبائــن  كخطــوة مبدئيــة.

بــدوره لفــت محمــد كشــتو رئيــس اتحــاد غــرف الزراعــة إلــى بــدء 
الــوزارة بمشــروع الزراعــة األســرية منــذ 8 ســنوات وتــم اســتهداف 
لكــن  الســنوات،  تلــك  مــدار  أســرة علــى  ألــف   مــن 50  أكثــر 
ضــرورة  إقامــة وحــدات تصنيــع لتصنيــع منتجــات زراعيــة أحيانــًا 
فــي فتــرات المواســم كان مــن ابــرز احتياجــات الزراعــة األســرية، 
إلــى وجــود  223 وحــدة تصنيــع غذائــي علــى  وأشــار كشــتو 
كبيــر،  بشــكل  نفســها  طــورت  الوحــدات  وهــذه  ســورية  مســتوى 
لتبــدأ الحقــًا وزارة الزراعــة بإقامــة أســواق ومعــارض لتوثيــق هــذه 
المنتجــات التــي القــت قبــول لــدى المســتهلك، وتــم إقامــة مراكــز 
تســويق فــي بعــض المــدن وصــواًل اليــوم إلــى المركــز فــي دمشــق 
الــذي أتــاح فرصــة للمســتهلكين للحصــول علــى منتجــات مصنعــة 
زراعيــًا بجــودة ونظافــة عاليــة ومراقبــة مــن قبــل كــوادر زراعيــة، 
حيــث تقــوم الــوزارة بســحب عينــات منهــا بشــكل دوري واختبارهــا 
فــي مخبــر وزارة التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك ليتــم منحهــا 
شــهادة االعتمــاد، وأشــار رئيــس اتحــاد غــرف الزراعــة إلــى دعــم 
الحكومــة مؤخــرًا للريــف والمنتــج الريفــي  بهــدف إعــادة األلــق إليــه 

وصــواًل لتحقيــق األمــن الغذائــي الريفــي والكلــي.
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رياضــــة

منتخب سلة السيدات يواصل االستعداد لكأس آسيا
للســيدات تحضيراتــه واســتعداداته  الوطنــي  منتخبنــا  يواصــل 
للمشــاركة فــي بطولــة آســيا التــي تســتضيفها العاصمــة األردنيــة 
هــي:  منتخبــات  ســتة  بمشــاركة  المقبــل  الشــهر  بدايــة  عمــان 

كازاخســتان. أندونيســيا،  لبنــان،  األردن،  إيــران،  ســورية، 
أن  إلــى  “البعــث”  لـــ  أشــار  ســليمان  أيمــن  المنتخــب  مديــر 
اســتعدادات المنتخــب تســير بشــكل جيــد مــن خــال المعســكر 
الداخلــي الــذي بــدأ منــذ عشــرين يومــًا بإشــراف المــدرب الوطنــي 
عبــد هللا كمونــة، ومســاعده ســومر خــوري، وشــملت التدريبــات 
تحســين اللياقــة البدنيــة بســبب تراجعهــا عنــد بعــض الاعبــات 
بســبب انقطاعهــن عــن التدريبــات منــذ نهايــة الــدوري الماضــي، 
والمهــارات  التكتيــك  بمرحلــة  حاليــًا  دخــل  المنتخــب  أن  مبّينــًا 
التناغــم  مــن  جيــدة  حالــة  إلــى  الوصــول  ســبيل  فــي  والخطــط 
واالنســجام بيــن الاعبــات قبــل الســفر للبطولــة، وتتمــرن ســت 
عشــرة العبة، على أن يتم انتقاء اثنتي عشــرة العبة قبل الســفر 
بســبب  الحــاج  أســما  الاعبــة  المنتخــب  فقــد  كمــا  قليلــة،  بأيــام 

لإلصابــة. تعّرضهــا 
األفضــل،  هــن  المنتخــب  العبــات  أن  ســليمان  وكشــف 
وتمــت الدعــوة لهــن مــن كافــة األنديــة، ويمتــاز المنتخــب بطــول 
الاعبــات، ومــن حيــث تكامــل المراكــز بصفوفــه للمشــاركة فــي 
إلثبــات  لســلتنا  فرصــة  هــو  )ب(،  للمســتوى  القادمــة  البطولــة 
وجودهــا، والتأهــل للمســتوى األول، الســيما أن معظــم الاعبــات 
شــاركن فيمــا مضــى مــع منتخــب الناشــئات الــذي لعــب بالمســتوى 

والبقيــة  األول،  للمســتوى  للتأهــل  قوســين  قــاب  وكان  الثانــي، 
شــاركن فــي بطولــة غــرب آســيا منــذ ســنتين ونلــن لقــب وصافــة 
للمســتوى األول، الفتــًا  للتأهــل  الخبــرة  مــن  البطولــة، ويمتلكــن 
إلــى أن المنتخــب حتــى اآلن لــم تتضــح أمــوره بالنســبة للتعاقــد 
مــع مــدرب أجنبــي، وأيضــًا لــم تتبلــور الصــورة للتعاقــد مــع العبــة 
بهــذا  شــيء  التوصــل ألي  يتــم  لــم  حيــث  )مجنســة(،  أمريكيــة 
الخصــوص، فضــًا عــن وجــود بعــض األمــور والمنغصــات التــي 
تؤثــر علــى هــذا الموضــوع، وهــي خارجــة عــن إرادة اتحــاد اللعبــة، 
كمــا أنــه حتــى اللحظــة لــم يتــم تأميــن معســكر خارجــي، وهــذا 

األمــر يؤثــر علــى اســتعدادات المنتخــب.
وعــن الطموحــات فــي البطولــة أكــد مديــر المنتخــب أن البطولــة 
صعبــة، فالمنتخبــات المشــاركة قويــة، وكلهــا تســتعد بشــكل مميــز 
إلــى صفوفهــا العبــات  المنتخبــات ضمــت  تلــك  لهــا، وبعــض 
مجنســات، ورغم ذلك فإن الاعبات يســعين لتقديم مســتوى يليق 

بســمعة الســلة الســورية.
أخيرًا يبدو أن مســيرة منتخب الســيدات باتت مرتبطة بمنظمة 
االتحــاد الرياضــي العــام، فالشــح المالــي الــذي تعيشــه المنظمــة 
ســيكون عقبــة حقيقيــة أمــام المنتخــب الوطنــي، وأمــام رياضتنــا، 
علــى أمــل أن يتحســن الواقــع المالــي للمنظمــة لتعــود رياضتنــا 

قويــة معافــاة تنافــس بقــوة فــي المحافــل العربيــة والقاريــة.
عماد درويش

مجباز السويداء خيطو برشاقة حنو التميز

رئيس االحتاد الرياضي العام يؤكد حماسبة احتاد 
الكرة املستقيل.. ويوضح قضية الالعبني املغرتبني

مطالب حمقة وحضور قليل يف مؤمترات أندية محاة

السويداء- زياد عامر
أقامــت اللجنــة الفنيــة للجمبــاز فــي الســويداء بطولــة المحافظــة 
للبراعــم تحــت ســن 7 ســنوات، وذلــك بمشــاركة 25 العبــًا والعبــة 
مــن أنديــة: )العربــي، شــهبا، صلخــد، القريــا(، قدمــوا عروضــًا 

مميــزة.
رئيــس اللجنــة الفنيــة لــؤي الحرفــوش أبــدى لـــ “البعــث” تفاؤلــه 
ناديــي  بعــد مشــاركة  القاعــدة  اتســعت  اللعبــة، حيــث  بمســتقبل 
علــى  والاعبــات  الاعبيــن  بعــض  وصعــود  والقريــا،  صلخــد 
منصــات التتويــج، واصفــًا المســتوى بالجيــد، ومشــيرًا إلــى أن تلــك 
البطولــة تعتبــر الثانيــة، والهــدف مــن إقامتهــا اكتشــاف المواهــب 

مــن أجــل أن تنــال الرعايــة الازمــة بالمســتقبل.
علــى صعيــد نتائــج الذكــور: فــاز بالفــردي العــام أوس الســمان، 
وجــاد مــوال )العربــي(، تاهمــا ســائد ضــو )صلخــد( بالمركــز 
الثالث، وبمســابقة جهاز القفز جاء بالمركز األول أوس الســمان 
)العربــي(، وســائد ضــو )صلخــد(، وبالمركــز الثانــي كريــم ضــو 
)صلخــد(، تــاه جــاد مــوال )العربــي(، وفــي الحــركات األرضيــة 
أوس الســمان )العربــي(، ثــم كــرم الكفيــري )شــهبا(، وكريــم ضــو 
الحلــق  حصــان  جهــاز  وبمســابقة  الثالــث،  بالمركــز  )صلخــد( 

جــاء أواًل أوس الســمان، تــاه جــاد مــوال )العربــي(، وســائد ضــو 
)صلخــد( ثالثــًا، وعلــى جهــاز الحلــق فــاز بالمركــز األول أوس 
الســمان، تــاه جبــران حــرب، ثــم جــاد مــوال، وجميعهــم مــن النادي 
العربــي، وعلــى جهــاز المتــوازي فــاز أوس الســمان، ثــم جــاد مــوال 
)العربــي(، وبالمركــز الثالــث جــاد ضــو )صلخــد(، وعلــى جهــاز 
ثــم جــاد مــوال )العربــي(، وســائد ضــو  الثابــت أوس الســمان، 

)صلخــد( بالمركــز الثالــث.
وبفئة اإلناث: )فردي عام( ســارة زين الدين، ثم ألما الشــحف 
)شــهبا(، وهايــدي الباســط )القريــا( بالمركــز الثالــث، وعلــى جهــاز 
القفــز أكــدت العبــة نــادي شــهبا ســارة زيــن الديــن تفوقهــا تاركــة 
المركــز الثانــي لاعبتــي نــادي القريــا: غاليــة حســون، وهايــدي 
أبــو عمــار )العربــي(، وعلــى  أســيل  الثالــث  الباســط، والمركــز 
جهــاز المتــوازي جــاءت ألمــار عبــد الملــك )العربــي( أواًل، تلتهــا 
ســارة زيــن الديــن وألمــا الشــحف )شــهبا(، وعلــى جهــاز العارضــة 
جــاءت ألمــار عبــد الملــك )العربــي(، ثــم ســارة زيــن الديــن وألمــا 
الشــحف، وبالحــركات األرضيــة فــازت بالمركــز األول ألمــار عبــد 
الملــك )العربــي(، ثــم ألمــا الشــحف )شــهبا(، وأوريانــا الشــريطي 

)صلخــد( بالمركــز الثالــث.

قــدم رئيــس االتحــاد الرياضــي العــام فــراس معــا مجموعــة مــن 
التوضيحــات الهامــة فيمــا يخــص عمــل المنظمــة خــال الفتــرة 
الماضيــة، خاصــة قضيــة اســتقالة اتحــاد كــرة القــدم وأســبابها، 
أن  اليــوم  ظهــر  عقــده  الــذي  الصحفــي  المؤتمــر  خــال  وأكــد 
االتحــاد الرياضــي العــام قــدم كل الدعــم التحــاد الكــرة مــن جميــع 
النواحــي الماديــة والمعنويــة واللوجســتية، ومنحــه كل االســتقالية 
الازمــة، لكــن النتائــج لــم تكــن ملبيــة للطمــوح، كمــا كشــف معــا 
أن اســتقالة اتحــاد الكــرة كانــت طبيعيــة نتيجــة ضعــف الحصيلــة 
بعــد  الدولــي  لاتحــاد  عــادي  بشــكل  رفعهــا  وتــم  حققهــا،  التــي 
الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العموميــة يــوم أمــس، موضحــًا 
أن لجنــة تســيير أمــور اتحــاد الكــرة المؤقتــة وظيفتهــا التحضيــر 
لانتخابــات القادمــة علــى أال تتجــاوز مــدة عملهــا ســتة أشــهر، 
وســيكون مــن صاحياتهــا تعديــل بعــض مــواد النظــام األساســي.

رئيــس االتحــاد الرياضــي العــام تطــّرق لوجــود لجنــة تحقيــق فــي 
تجــاوزات اتحــاد الكــرة المســتقيل، علــى أن يتــم منــع أي عضــو 
متورط من الترّشــح لانتخابات المقبلة، وســتتم محاســبته، مشــيرًا 

إلــى أن ديــون اتحــاد الكــرة التــي قاربــت الـــ 180 مليــون ليــرة هــي 
ديــون داخليــة وليســت خارجيــة، واالتحــاد الرياضــي العــام جاهــز 

لتســديدها.
فــي  التأخــر  وســبب  المغتربيــن،  الاعبيــن  قضيــة  وعــن 
أنــه  أكــد معــا  الفئــات،  الوطنيــة بمختلــف  للمنتخبــات  ضمهــم 
فــي الســاعات الماضيــة تــم إصــدار أوراق ثبوتيــة لثاثــة العبيــن 
فــي المنتخــب األولمبــي بعــد اســتقالة االتحــاد الســابق الــذي كان 
يســوف ويماطــل بهــذا الموضــوع ألكثــر مــن ثاثــة أشــهر، كمــا 
أن االتحــاد الرياضــي أصــدر خــال فتــرة قصيــرة أوراق المغتــرب 
خليــل إليــاس، لكــن اتحــاد الكــرة لــم يســتطع أن يقــوم بمــا عليــه 

فــي هــذا الملــف.
عمومــًا المؤتمــر الصحفــي جــاء فــي وقــت تــدور أحاديــث عــن 
وجــود تغييــرات فــي عــدد مــن اتحــادات األلعــاب التــي لــم تســتطع 
القيــام بواجباتهــا، وارتكبــت العديــد مــن األخطــاء، وفــي مقدمتهــا 

اتحــادا الكيــك بوكســينغ، وكــرة اليــد.
“البعث“

حماة- منير األحمد
انطلقــت المؤتمــرات الســنوية لألنديــة الرياضيــة فــي حمــاة 
وســط نقاشــات حــول واقــع عمــل األنديــة، والخطــط الموضوعــة 
المحافظــة،  فــي  الرياضــة  بواقــع  االرتقــاء  إلــى  تهــدف  التــي 
حيــث تركــزت المداخــات التــي طرحهــا المؤتمــرون فــي أنديــة: 
الســقيلبية وســلحب ومصيــاف والدليبــة وجــب رملــة والمحروســة 
حــول  وأصيلــة والصارميــة وشــطحة وكرنــاز والصفصافيــة، 
ضــرورة تقديــم الدعــم المــادي لألنديــة بمــا يســهم فــي عمليــة 
التنافســية،  البطــوالت  الرياضيــة، وتحســين  األلعــاب  تطويــر 
الرياضيــة  التربيــة  بعــض مدّرســي  الســفر، وتفريــغ  وأذونــات 
والعمــل  األلعــاب،  بــكل  للمدربيــن  دورات  وتنظيــم  باألنديــة، 
علــى تحســين البنيــة التحتيــة لمقــرات األنديــة، واالهتمــام بكرتــي 
الطاولــة والقــدم، وتجهيــز ماعــب تدريبيــة لكــرة القــدم، ودعــم 
لعبــة الكاراتيــه فــي نــادي مصيــاف، واالهتمــام بفئاتهــا الصغيــرة 

كونهــا مــن أهــم األلعــاب الممارســة فــي النــادي.
مــن جهتــه رئيــس اللجنــة التنفيذيــة لاتحــاد الرياضــي فــي 

حماة عبد الرزاق زيتون أكد لـ “البعث” أن المؤتمرات السنوية 
تشــّكل األرضيــة المناســبة لتطــور الرياضــة فــي المحافظــة مــن 
خــال طــرح مشــاكل األنديــة، مــع عــرض ألهــم المقترحــات 
الكفيلــة بتذليــل الصعوبــات وفــق اإلمكانــات المتاحــة، مبّينــًا 
أن القطــاع الرياضــي تأثــر كثيــرًا فــي ســنوات األزمــة، لــذا البــد 
مــن العمــل لتذليــل العقبــات التــي تعتــرض تطويــر األلعــاب 

الرياضيــة، ومتابعــة موضــوع االســتثمارات فــي األنديــة.
وكشــف زيتــون أن نســبة الحضــور فــي المؤتمــرات تراوحــت 
مؤتمــرات  بعــض  هنــاك  إن  حيــث  والمقبــول،  الجيــد  بيــن 
األنديــة لــم يتواجــد فيهــا إال مجلــس اإلدارة، والبعــض اآلخــر 
حتــى مجلــس اإلدارة لــم يكــن مكتمــًا، مشــيرًا إلــى أن أغلــب 
الطروحــات هــي لمشــاكل عالقــة منــذ ســنوات ماضيــة، وتــم 
حضــور  ماحظــة  تمــت  كمــا  فيهــا،  للنظــر  لجــان  تشــكيل 
عــدد مقبــول مــن مدّرســي التربيــة الرياضيــة فــي المؤتمــرات، 
وهــذا مؤشــر إيجابــي يضمــن تعميــق العاقــة بيــن الرياضــة 

األنديــة. ورياضــة  المدرســية 
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ULO� ¨WLKJ�« s� W�N�� l�UI� qzU�u�« iF�  œ—Ë√Ë ¨WO�M�_«  «uI�«
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bzUI�« UNO� iNM��« ¨WK�U� X�U� WLKJ�« Ê√ v�≈ s�dO??????A� ¨q�I��*«
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Ê«dL�nODK�« b�� Æœ

s�Ë bLB�Ë ¨s�e�« «c??????� w� W�—u??????� vK� »d(U� ÎU�Ëd� t�«u� Íc�« b??????zUI�«
jI� fO� e ÒOL�� bzU� p� ö� u� ¨œuLB�« «c� ÁƒU�d�Ë r�UF�« —«d�√Ë t�F� tHK�
d�U� ‰U� ÎU1b�Ë ¨ÁdE� bF�Ë ÁdJ� oL�Ë t�√— œ«b�� q� ¨tzU�≈Ë tzU�d��Ë t��U�A�
Øw�U��« Òq;« w�Ë ‰Ë√ u�Ø ÊUF�A�« W�U�� q�� Í√d�« ∫WO�dF�« W�uD��«Ë WLJ(«
«–≈ ‰U(« ÊuJ� nOJ� ÆÆÆÊUJ� q� ¡UOKF�« s� XGK� Ø … Òd� fHM� UFL��« UL� «–S??????�

Æø©WO�HM�« »d(« UNO� U� dD�√Ë UND�Ë w� s��Ë W�U� UM*U�® ÊU�
©÷—_« q�� ÊU??????��ù« u� ·bN�« W��b(« »Ëd(« r�U�® r??????�UF�« «c� w� ¨r??????F�
Ÿd�� Ê√ tM� VKD�� U� «c�Ë ¨ ÎUN�«u� ÊuJ� Ê√ q�� Î«dJH� q{UM*« ÊuJ� Ê√ w??????G�M�
tO�u� W�œ s� s ÒJL�� w� ÎUO�ËœË ÎUOLOK�≈Ë ÎU ÒOK�� s�d�ü«  «—bI�Ë t�«—bI� t�U�� w�
ÊUJ�Ë ÊU�“Ë  «Ëœ√Ë œUF�√ w� d ÒB���Ë ¨5��UM*« ÊUJ*«Ë ÊU�e�« w� t�O�O�«d��«
∫UN�√ UN�U�«b� s� 5I� vK� ÊuJ�Ë WK�u� »d(« ÊuJ� 5� W�U� …œUC*« jD)«

Æ©W�œu�Ë »d� q� WOK�√ ÎU�d� X�O�®
W�Uz— VBM* WO�U� W�—u�??????�œ W�ôu� r�I�« »UD� w� b??????�_« bzUI�« «b� «cJ�
Î«—UB�√ 5L�N*«Ë 5� Ò�d�*«Ë 5F�U�*« b�b� k�ô UL� «b� ¨W�—u��« WO�dF�« W�—uNL'«
¨q�� s� w� UL� X�O� ÂuO�« ‰U(« Ê_ wFO�� «c�Ë ¨q�� s� Ôb�� r� UL� ¨ ÎU�uB�Ë
»UD� Ê√ Î«b�√ wMF� Ê√ ÊËœ Æ©‰U(« vC�I�® ?� »UD)« W�ö� w� ·dF Ô� U� «c�Ë
l� U� Ÿu� s� WFOD� W�U�≈ v�≈ V�d� Ë√ bOF� s� Ó·b� WO�U� W�—u��œ W�ôu� r�I�«
Î«eOL�� ÎU�{«Ë b�b'« ÊU� Ê≈Ë ¨b�b'« v�≈ ·bN� ÎU��� t�œUO� Âö� s� tI�� U�
s� vI�� U� d�d% ∫…b�b� WK�d�® ·bN�«Ë ÊuLC*« w�Ë ¨©W�UOB�«® qJ??????A�« w�
w� t�uI� …d�UE�« Ác� v�≈ 5�d� f??????Ozd�« bO??????��« t Ò�� b�Ë ¨©ÃU��ù« …œU�“Ë ÷—_«
dA� œuF� «–U* ÆÆÆWK�I� WK�d� s� Àb��� Ê√ ÷d�H Ô� r�� »UD� w� s��® ∫v�Ë_«
Æ©WK�d*« t� √b�� wJ� r�� »UD� dE�M� ô s��Ë® ∫WO�U��« w�Ë Æ©nK)« v�≈  «uM�

ÆUNO� Y�b(« ‰uD� ©U�ƒ— œdH�® Èƒ— UNM� j�M�� Ô� d� � 5�d*« U�K� w�Ë
…—UB� sJ� r� WLK� U�dO� w� Ë√ »d(« Ác� w� fOzd�« bO��« qI� r� WIOI(«Ë
WOM�u�« u�� oKDM*« w� WOF�«u�«Ë WO�u{u*U� ¨uK(« Ë√ d�d*« l�«u�« …dL�Ë ¨ÂU�_«
wM�Ë V�«Ë t�UNK��«Ë tO� dEM�« …œU�≈ b�b� «c� r�I�« »UD� w� sJ� ¨WO�ËdF�«Ë

Æw�U��≈Ë w�dF�Ë
t� d�c� ô U� v�≈ t�LK� lKD� w� XH��« 5� ÎULOJ� √b�Ë fOzd�« bO��« «b� bI�
ÂuO�« n�√ r�cO�ö� s� Î«b�«Ë XM�® ∫WO���U� 5LKF*«Ë »öD�« Òh�� ÎUI�U� ÎöO��
∫t��œd� WLO� dNE� wM�u�« w�dF*« ¡UCH�« «c� w�Ë Æ©Â«d��«Ë ‰ö�≈ qJ� rN�U�√
”Ë—b� œ ÒËe�� Ê√ b�d� s� q� UN�U�H� √dI� r�ö� a�—U��« `M9 Ê√ W�—u??????� —b�®
VFA�« …b�Ë s� Y�b� s� o�� U* t��U{≈ dNE� UL�Ë ¨©W�«dJ�«Ë …eF�«Ë ·dA�«
Æ©WO�U��≈ W�—UC� W�U� ¡UL��ôU� ÆÆÆt�«uI� f�U��� tMJ� t� ÒuM�� wM� VF� s��®
VK�√ w� W�u�??????�� dO� ¨W�UC� —UJ�√Ë ÌÊUF�Ë rO� s� b�b'« w� d�_« p�c�Ë
W�U{≈ ¨WO�u{u*«Ë W�uCF�« hM�« U�b�Ë tO� d�«u�� ¡UM� wM Ô� Íc�« »UD)«  «dI�
w� ÓX�Q� ÆÆÆW ÒO�UHA�« WO�UL� s�d� W ÒO�U�J�« W�ö� X�UJ� e ÒOL�*« ¡UI�ù« »uK??????�√ v�≈
v�≈ t Ò�u*« ÂöJ�« √dI� 5� Ë√ ¨lL??????�� 5� …uI�«Ë ‰UL'«Ë … Òb '« s� …b�«Ë ‰U�
¡«b�√ q� � s� q ÓG�� Ô� X�√® ∫qO�c�« ÂËeN*« v�≈ —u�H�« dB�M*« Âö� ¨rN� —d Ô� s�
sK� UN� vMG�� w��« W Ò�d(« U�√ ÆÆÆr�Ë w� UN� „u�b� w��« …—u��«Ë ¨pK�√ b{ „bK�
¨ÍdBMF�« eOOL��« ÁœUH�√ ”—U�Ë oO�d�« …—U& Áœ«b�√ sN��« w??????�d� bM� U�b&
U� qJ� h� «cN� ¨©ÆÆÆ ÎUO�ö�√Ë ÎU�—UC� UNKL�Q� WIDM� Áœ«b�√ d Ò�œ w�UL�� bM� ôË
WKL'«Ë ¨WOzUA�ù« WKL'« W�ö� vK� t��œd??????� X�U� ¨vMF� s� WO�œ_« …d�UE�« w�
rJ � W�U�0 w� w��«  «—U??????�F�« iF� w� b& U� u�� vK� ¡«u??????��« vK� ¨W�d�)«

∫WO���U� fOzd�« bO��« rN ÒB� s�cK�« ÊuLKF*«Ë »öD�« tO�≈ wGB Ô� Ê√ wG�M�
W�ËbK� VFA�« UN�M1 w��« WO�FA�« W ÒO�dA�« …u� ≠ s�u�«Ë —u��b�« W�dF� …b�Ë®
5D�K� ‰ö��U� »d(« `�d� r� ¢qOz«d�≈¢ ≠ s�u�« q�«œ s� Òô≈ w�Q� ô W�Ëb�« …u� ≠

 s� Îôb� ‚bM� s� …œUO�Ë ¨√b�� ô …—UD????� w� W�ËUI*« Ê√ »dF�« iF� s� U�bM� q??????�
«c� Æ©ÆÆÆËb� W��U�� s� Îôb� oOI??????� —b�Ë ¨‚bM� s� Îôb� “UHK� s� ‰U��Ë ¨ÂbI�� ÒdI�

ÆW ÒOM�  ôôœ ¢w�uK�ô« qOK���«¢  UODF� tOK� wHC� ÂöJ�«
…d�«Ë WKOB�Ë Z�u�� tMJ� ¨t� o�U� l� WFOD� T??????AM� ô b�b� ¨b�b� ÂU�√ UM�≈
s� ÁeM�J�U� v�≈ Î«dE� ¨Íu??????MF*«Ë ÍœU*« ÃU��ù« …œU�e� ‚U�ü« `�H� …d�U� …dO??????�*
o�� UM�UO�√Ë ¨ÊuLC*« Èu��� vK�Ë ¨qJA�« Èu��� vK� ÎWIOI� b�b� ¨ U�U{≈
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ثقافـــــة

 بأعياد التشرينني
ً
يي احتفاال

ً
فرقة )نوا أثر( حت

حمص- سمر محفوض
بمناســبة أعيــاد تشــرين. أقــام مجلــس مدينــة حمــص بالتعــاون 
مــع مديريــة ثقافــة حمــص حفــًا غنائيــًا موســيقيًا علــى مســرح 

قصــر الثقافــة فــي حمــص.
البــواب”  “عبــد هللا  المهنــدس  مدينــة حمــص  مجلــس  رئيــس 
أشــار إلــى المعانــي الكبيــرة التــي تحملهــا أعيــاد تشــرين التحريــر 
واالنتصــار والقيــم القوميــة والوطنيــة والتــي ســتبقى خالــدة فــي 

نفــوس أبنــاء الوطــن.
وأكــدت “لوريــس ســلوم” عضــو المكتــب التنفيــذي فــي مجلــس 
قطــاع الثقافــة والســياحة، علــى أهميــة االحتفــال بذكــرى التحريــر 
للتأكيــد علــى أن انتصــار الجيــش العربــي الســوري فــي حــرب 
تشــرين التحريريــة يشــكل نقطــة تحــول حقيقــي وكبيــر فــي مفهــوم 
الصــراع العربــي اإلســرائيلي، وأن ســورية جيشــًا وشــعبًا مــا تــزال 
قويــة وقــادرة علــى الصمــود فــي وجــه األزمــات واالنتصــار عليهــا.

حــرب  أحــداث  يوثــق  وثائقــي  فيلــم  عــرض  االحتفــال  تخلــل 
تشــرين التحريريــة وبطــوالت الجيــش العربــي الســوري، واالنتصــار 

علــى العــدو الصهيونــي وتحطيــم مقولتــه عــن جيــش  العــدو الــذي 
اليقهــر بســواعد بواســل جيشــنا.

وقدمــت فرقــة “نــوا أثــر” بقيــادة عــازف األورغ “فايــز الشــامي”، 
مجموعة من األغاني الطربية واأللحان الشرقية بتناغم هرموني 
جميــل عبــر أكثــر مــن مقــام غنائــي. وفقــرات  وأغنيــات وطنيــة 
كأغنيــة “خطــة قدمكــم”، لتنقلنــا للطربــي أم كلثــوم “ياحبيبــي”، 
ومجموعــة  فيــروز،  للســيدة  قلبــك”  التتعــب  “ياقلبــي  وأغنيــة 
أغانيــات لصبــاح، وميــادة الحنــاوي، لتختتــم حفلهــا بأغنيــة وطنيــة 
بعنــوان “زرعنــا تالــك يابــادي” للراحــل الكبيــر وديــع الصافــي.

تصريــح  فــي  أثــر(   )نــوا  الفرقــة  قائــد  الشــامي  فايــز  وبيــن 
لـ”البعــث” أن الفرقــة تضــم مجموعــة مــن الموســيقيين والمغنيــن 
الشــباب مابيــن  بيــن 20 و24 عامــًا يجمعهــم الطــرب التراثــي 
والذائقــة الفنيــة العاليــة. موضحــا أن الفرقــة تأسســت عــام 2017 
الشــباب والشــابات. وأن  اســم  وتضــم 24 عازفــًا ومغنيــًا مــن 
الشــرقية  الموســيقى  مقامــات  أحــد  مــن  “جــاء  أثــر  “نــوا  الفرقــة 
وهــي تعمــل علــى إحيــاء المقــام مــع  بقيــة المقامــات الموســيقية 

وتقديمهــا بأســلوب يجــذب الشــباب نحــو األصالــة.

 تأصيل للخري والعطاء
ً
عدوية ديوب: تكريس مواسم احلصاد ثقافيا

معرض سوسن حاج إبراهيم يف صالة لؤي كيايل بدمشق

الالذقية- مروان حويجة
يتجــاوز الحصــاد كفعــل لجنــي الثمــار عنــد الفنانــة التشــكيلية 
عدويــة ديــوب إلــى طقــس إنســاني إبداعــي احتفالــي يرمــز إلــى 
الخيــر والمحبــة والفــرح ليغــدو طقســًا اجتماعيــًا يختصــر الكثيــر 
مــن عناويــن الحيــاة فــي وجوههــا المشــرقة النابضــة أمــًا وخيــرًا 
وتجــددًا، وألن للحصــاد كل هــذه الرمــوز والــدالالت واإليحــاءات 
فــإن الفنانــة ديــوب ترصــد هــذه المشــهدية وهــي تعيــش هــذه األيــام 
أجــواء الحصــاد فــي مواســم الخيــر التــي تجــود بهــا أرضنــا الطيبــة 
ديــوب  فعــل خيــر وفــرح وأمــل، والفنانــة  المعطــاءة، والحصــاد 
التــي تمارســه هــذه األيــام فــي بيــادر الخيــر كمحطــة مــن محطــات 
الحياة تتلقفه أيضًا بحس إبداعي وجداني، ما يجعلها تراه محّفزًا 

ودافعــًا لتكريــس قيــم الخيــر بأبهــى الصــور والمعانــي والــدالالت، 
تقــول الفنانــة ديــوب: ال يكفــي أن يعــرف أطفالنــا شــجرة الزيتــون 
أمــام  أو  العلــوم،  أو  الجغرافيــا،  فــي درس  أو  الخريطــة،  علــى 
اســتراتيجي  القطــن محصــول  أن  يعرفــوا  يكفــي أن  البيــت، وال 
بالكتــب التعليميــة، وال السمســم أو الفســتق علــى صفحــات كتبهــم 
أيضــًا، ألنــه عندمــا نجــد أن هنــاك مــن يطالــب اليــوم باســتيراد 
النســيج، أو بقطــع الزيتــون لصالــح العقــارات وغيرهــا، فألنهــم 
لنــا،  المحاصيــل  هــذه  قيمــة وأهميــة وضــرورة  يومــًا  لــم يعرفــوا 
فابــد أن يعــرف أطفــال اليــوم رجــال المســتقبل أن المحصــول أو 
المنتــج أو الشــجرة ذات بعــد اجتماعــي وجغرافــي حيــوي وتاريخــي 
أو  القطــاف  مواســم  نحــّول  أن  وعلينــا  وتراثــي،  واقتصــادي 
الحصــاد ألهازيــج ُتفــرح وُتســعد قلــوب األطفــال والكبــار، وتشــّكل 

محبــة ودهشــة دائمتيــن لديهــم، وتكــّرس االنتمــاء لهــذه األرض 
ولعطاياهــا، وليتحــول المحصــول أو المنتــج إلــى رمــز مجتمعــي 
المؤسســات  كل  وظيفــة  وهــذه  ســنويًا،  لــه  ونســتعد  بــه  نحتفــي 
الرســمية الثقافيــة والتربويــة والتعليميــة واإلعاميــة، باإلضافــة إلــى 

المؤسســات األهليــة لخلــق ولتكريــس هــذا الطقــس االحتفالــي.
وتــرى الفنانــة ديــوب فــي الحصــاد إشــارة مكثفــة لصيــرورة عمــل 
قــد تكــون طويلــة أو قصيــرة صعبــة، مرّكبــة أو بســيطة وســهلة، 
لكنهــا بالمجمــل نتــاج لمجهــود متعــدد األوجــه إنســانيًا، اجتماعيــًا، 
بيئيــًا، اقتصاديــًا، معرفيــًا وعلميــًا، وبمقــدار مــا ُيقــّدم مــن اهتمــام 
ورعايــة ودعــم لهــذه الثقافــة، بمقــدار مــا يكــون الحصــاد جيــدًا 
وبّنــاء ومثمــرًا، وعائداتــه تجلــب الخيــر والبركــة للمجمــوع البشــري 

الــذي يعتنــق هــذا الفعــل وهــذه الثقافــة.
وتؤكــد الفنانــة ديــوب علــى تكريــس معانــي ودالالت وثقافــة 
والملتقيــات  المهرجانــات  علــى  اعتمــادًا  دوري  بشــكل  الحصــاد 
واألنشــطة المجتمعيــة، مــا يؤصــل ثقافــة الديمومــة لهــذا الطقــس 
علــى مســتوى األفــراد والمجتمــع، ويوّثــق ويجّســد التــراث المــادي 
الشــخصيات  تلــك  بمجهــود  ويدفــع  المجتمــع،  فــي  والامــادي 
للخيــر  كرمــوز  األمــام  إلــى  المجتمــع  فــي  والمناضلــة  العاملــة 
والعطــاء يفتخــر المجتمــع بهــم ويدعمهــم، ويؤكــد علــى خصوصية 

وهويــة هــذه الرمــوز الوطنيــة واإلنســانية.
المعرفيــة  الحالــة  ربــط  أولويــة  عنــد  ديــوب  الفنانــة  وتتوقــف 
والتعليميــة بذلــك الطقــس، مــا يجعلــه فعــًا معرفيــًا وبيئيــًا وإنتاجيــًا 
حيويــًا عالــي المســتوى، الســيما فــي المراحــل العمريــة الصغيــرة، 
وممارســة هــذا الطقــس فــي الشــعر والقصــة والحكايــة واألنشــودة 
منــه رمــزًا  يجعــل  فــي عالــم األطفــال، وهــذا  واللوحــة، خاصــة 
والتلقيــن  الحشــو  عــن  بعيــدًا  أمامهــم  وللخيــر  وللفــرح  للدهشــة 
والحفــظ، مقتربــًا مــن كل مــا هــو إبــداع وجمــال، وتشــير ديــوب إلــى 
أهميــة تفعيــل دور المؤسســات اإلعاميــة ودعمهــا لهــذه الطقــوس 
بالمتابعــة والتغطيــة الميدانيــة للوقــوف عنــد المزايــا والصعوبــات 
والتحديــات، ومحاولــة التخفيــف منهــا قــدر اإلمــكان، وتؤكــد علــى 
دعــوة كل أفــراد المجتمــع مــن خــال المؤسســات الحاضنــة لهــا: 

الطلبــة،  اتحــاد  شــبيبة،  طائــع،  معاهــد،  تعليميــة،  مؤسســات 
جمعيــات، جامعــات، للمشــاركة الداعمــة لهــذه الطقــوس ســواء 
هــذا  للقائميــن علــى  بالتكريــم  أو  التطوعــي،  بالزيــارات والعمــل 

الفعــل، أو التســويق لتلــك المنتجــات داخــل وخــارج البلــد.
ولــدى ســؤالنا الفنانــة ديــوب عــن دور الفنــان فــي هــذا المــدى 
الرحيــب المشــرق الــذي يتشــّكل فــي الحصــاد، وتجســيد الفنــان 
لهذه الحالة إبداعيًا، قالت: عليه أن يرسم ويرسم ويرسم الجميع 
وللجميــع بمختلــف التقنيــات والتوجهــات، المعاصــر منهــا والقديــم، 
ويشــارك مــن الميــدان بتوثيــق هــذه الطقــوس والتعبيــر عنهــا وعــن 
البعــد اإلبداعــي والجمالــي لهــا، وذلــك مــن خــال الملتقيــات أو 
المهرجانــات أو اللقــاءات الجماعيــة واالحتفاليــة والشــعبية وحتــى 
التراثيــة منهــا فــي الســاحات والمــدن واألريــاف، وهــذا فــي أغلــب 
األحيــان يفــوق قــدرة الفنــان علــى القيــام بــه بســبب كثــرة التحديــات 
الطقــس يحتــاج  بهــذا  الفنــان  اليوميــة حاليــًا، فاهتمــام  الحياتيــة 
إلــى تبــّن ودعــم مؤسســاتي ونقابــي ومجتمعــي وتــآزر أعلــى بيــن 
كل المعنييــن والمهتميــن بنشــر تلــك الثقافــة، الســيما أصحــاب 
التســويق والترويــج  العامــة والخاصــة وقدرتهــا علــى  الصــاالت 

لهــذه المواضيــع الهامــة، ويســاعد فــي دعــم تجربــة الفنــان.
وأوضحــت الفنانــة ديــوب أن هنــاك تجــارب لفنانيــن تشــكيليين 
فــي موضــوع الحصــاد، ومــن تجــارب الفنانيــن الســوريين ســابقًا 
تجربــة التشــكيلي الســوري والفنــان العالمــي لــؤي كيالــي، ولوحــة 
وتــؤرخ  تكثّــف  تعبيريــة  لوحــة  وهــي  القطــن” 1975،  “قطــاف 
لموســم وحيــاة ونمــط عمــل وهويــة جغرافيــة وقيــم نبيلــة قّدمهــا 
صانــع الحيــاة فــاح األرض، القطــن هــذا المنتــج الــذي تجــاوز 
حــدود الخيــط ليكــون مؤشــر عمــل ونجــاح لموســم ســوري ضاهــى 
العالميــة بجــودة حياكتــه وصنعــه، باإلضافــة إلــى لوحــة “مرّمــم 
شــباك الصيــد” ومــا تحملــه مــن تعبيــر ورمزيــة لمهنــة الصيــاد 
الفــن،  فــي  البحــري، وأكثــر مــا نحتاجــه حاليــًا  وموســم الصيــد 
الســيما مــع األطفــال، تكريــس هويــة بصريــة واقعيــة وجماليــة 
ووجدانيــة عاليــة للفضــاء الجغرافــي الــذي نحيــا بــه ويحيــا بنــا.

فــي  للفنــون الجميلــة  لــؤي كيالــي  فــي صالــة  تعــرض حاليــًا 
الــرواق العربــي بالعفيــف لوحــات الفنانــة سوســن حــاج إبراهيــم 
فــي المعــرض الفــردي الثانــي لهــا الــذي يضــم أكثــر مــن ثاثيــن 
لوحــة متعــددة القياســات منّفــذة بألــوان األكريليــك علــى الــورق 
والكرتــون والقمــاش، وتتنــاول مواضيــع تصويريــة تعبيريــة، إلــى 
جانــب المحــاوالت التجريديــة والتجريبيــة التــي تتصــف بالمثابــرة، 
والمحــاوالت المســتمرة وربمــا اليوميــة عنــد هــذه الفنانــة المولعــة 
باأللــوان وفــن الرســم والتعبيــر كفســحة روحيــة تحقــق لهــا ذاتهــا 

التــي تحــب وتســعى بــكل عافيــة.
وقــد كتــب الفنــان والناقــد غــازي عانــا حــول هــذا المعــرض: 
فضــاء  فــي  وتغيــب  بخجــل،  تحضــر  وجــوه، وطبيعــة صامتــة 
ونســيج بصــري ممتــع، همــا الموضوعــان اللــذان أخلصــت لهمــا 
الفنانــة التشــكيلية سوســن حــاج إبراهيــم فــي معرضهــا مؤخــرًا الــذي 
كان للشق الثاني منه )التجريد( الحصة األكبر، وخاصة عندما 
تكتفــي بــه كفضــاء ورغبــة فــي التماهــي لمجمــل الشــكل، هــذه 
الصياغــات التــي أخلصــت لهــا، وبخاصــة فــي الفتــرة األخيــرة، 
موضــوع “التجريــد” هنــا الــذي أكثــر مــا يجعلــه مميــزًا ومدهشــًا 
الفنانــة  بــه  تتحــرك  الــذي  الحريــة  مــن  الهامــش  ذلــك  كفضــاء 
كونهــا لــم تــدرس الفــن دراســة أكاديميــة، ومازالــت تمارســه كهوايــة 
الصــدق  بمنتهــى  لهــا  تبــوح  التــي  للوحتهــا  فأخلصــت  وتــدّرب، 
حــول كل مــا يجــول فــي نفســها وعقلهــا مــن مشــاعر وأحاســيس 

تنثرهــا بمحبــة علــى هــذه المســاحة البيضــاء علــى شــكل مؤثــرات 
بصريــة لطيفــة مــن غرابتهــا وإيهامهــا فــي معظــم األحيــان، وهــذا 
مــا يســاهم فــي تفاعــل المتلقــي أكثــر مــع لوحتهــا بأشــكال تعبيرهــا 

وموضوعاتهــا المختلفــة عمومــًا.
بداياتهــا ببســاطة تجــارب وشــغف يومــي مــع األلــوان والريشــة 
منــذ طفولتهــا المبكــرة، حيــث حصلــت علــى جائــزة معــرض الطفــل 
العالمــي، وشــاركت بمعــارض أقامتهــا وزارة الثقافــة مــن خــال 
مجلــة أســامة للطفــل العربــي، وهــذا دفعهــا لالتحــاق بمركــز أدهــم 
إســماعيل للتــدّرب وصقــل الموهبــة، وأكملــت تعّلمهــا بمركــز أحمــد 
وليــد عــزت، مســتفيدة مــن خبــرة األســاتذة فــي تلــك الفتــرة مــن 
كا المركزيــن، كمــا اســتفادت مــن قبــل مــن خبــرة الفنانــة ليلــى 
اهتمــت  فقــد  الثانويــة،  بالمدرســة  معلمتهــا  كانــت  التــي  نصيــر 
الفنانــة بتحصيــن تجربتهــا مــن خــال اكتســابها بعــض المعرفــة 
التقنيــة، وأصــول الرســم والتعامــل مــع األلــوان، وهكــذا إلــى أن 
تخّرجــت نادمــة فــي كليــة االقتصــاد والتجــارة- علــى حــد قولهــا- 
ولــم يســعفها الوقــت بعــد الــزواج لتــدرس فــي كليــة الفنــون، وهــي 
مقتنعــة بــأن مــا أنجزتــه إلــى اآلن هــو مجــرد سلســلة مــن التجــارب 
المســتمرة والمنســجمة، واألهــم أنهــا كانــت ســعيدة بهــذا التجريــب 
الــذي مــازال يشــّكل هاجســًا بالنســبة لهــا، وهــي ترســم متجــاوزة 
حــدود المــكان والزمــان والحالــة الراهنــة، المهــم أن تســتمر بالرســم 
بتشــجيع مــن حولهــا، ومنهــم باألخــص زوجهــا الطبيــب األكثــر 

تفّهمــًا لهــذه العاقــة مــع اللوحــة، وأيضــًا لتكــون ســعيدة بإنجازهــا 
الــذي تعتبــره لغــة راقيــة تحقــق ذاتهــا اإلبداعيــة، وتتواصــل مــن 
خالــه مــع اآلخريــن، بغــض النظــر عــن األســلوب، أو طريقــة 
ستســتخدمها  التــي  واألدوات  األلــوان  منظومــة  أو  الصياغــة، 

خــال فتــرة اإلنجــاز.
يؤرقهــا  هاجــس  إلــى  لسوســن  بالنســبة  الفــن  تحــول  لقــد 
كمــا يؤنســها فــي الوقــت نفســه، حتــى أصبــح شــغلها الشــاغل 
وموضوعهــا، كمــا يلبــي حاجتهــا الروحيــة والنفســية التــي تحقــق 
كثيــرًا مــن توازنهــا وراحتهــا، وهــذا بــدوره ينعكــس علــى عاقتهــا 
والمجتمــع  المحيــط  مــع  ثــم  ومــن  أواًل،  ذاتهــا  مــع  المتصالحــة 

عــام. بشــكل 
اإلنســان عنصــر أساســي ومدّلــل فــي عملهــا يرتبــط بعاقــة 
جدليــة المنظــورة مــع معظــم مفــردات اللوحــة التــي تــدور فــي فلكه، 
وتعــزز مــن تفــّرده كمحــور ومركــز اهتمــام، امــرأة بمفردهــا، أو مــع 
شــريك أو أكثــر ليــس مهمــًا، المهــم االنتصــار لإلنســان بكافــة 
أحوالــه: )رقــص، حلــم، عشــق أو حــزن(، وغيرهــا مــن الحــاالت 
اإلنســانية المختلفــة التــي تهتــم الفنانــة بإظهارهــا مــن خــال تعابير 
الوجــه والعيــون بشــكل خــاص، كمــا فــي حركــة الجســد واأليــدي، 
باإلضافــة إلــى الترميــز عــن الحالــة باللــون ومشــتقاته، وســيولة 
الخــط وتقطعاتــه الــذي يرســم هيئــات األشــخاص، ويدّلــل علــى 
أشــكالهم التــي غالبــًا مــا تخفــي بعضــًا منهــا، أو معظــم الجســد أو 

الوجــه أحيانــًا، مكتفيــة باإليحــاء والداللــة.
الافــت فــي تجربــة سوســن حــاج إبراهيــم صدقهــا فــي التعامــل 
بخاطرهــا  يجــول  مــا  عــن كل  بالتعبيــر  الفــن، وشــجاعتها  مــع 
قــد تعتبرهــا  التــي  الرســم، واللوحــة  مــن خــال  الباطــن  وعقلهــا 
أنقــى مســاحة للبــوح، وأكثــر كائــن يمكــن أن يســمعها حتــى ينتهــي 
الــكام دون مقاطعــة أو اعتــراض، وهــذا نتيجــة اتســاع هامــش 
الحريــة لديهــا، وعــدم االكتــراث بتلــك الضوابــط األكاديميــة التــي 
يمكــن أن تقّيدهــا، أو تحــد مــن رغبتهــا باختيــار مــا ترغــب مــن 
األســاليب أو الصياغات لتنهي من خالها عملها بالشــكل الذي 
يحقــق لهــا الســعادة والمتعــة أثنــاء االشــتغال، وهــذه إحــدى أهــم 
غايــات الفنــان، أن يمضــي وقتــًا مفيــدًا وممتعــًا بعيــدًا عــن كل مــا 
يجــري مــن حولــه مــن أحــداث وظــروف وتفاصيــل يمكــن أن تؤثــر 

علــى نتيجــة اللوحــة وهــي األهــم بالنهايــة.
والغزيــرة  الشــهرة،  عــن  البعيــدات  الفنانــات  مــن  واحــدة  هــي 
الفنانــة سوســن حــاج  إلــى  بإنتاجهــا ومشــاركاتها، تحيــة تقديــر 
التــي  ولوحاتهــا  للفــن،  بعشــقها  والمســربلة  المجتهــدة،  إبراهيــم 

باألعمــال. ازدحــم  الــذي  المعــرض  هــذا  فــي  قدمتهــا 

أكسم طالع
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حتقيقــــات

رغم انتشارها الواسع.. نار أسعار األلبسة املستعملة حترق روادها
طرطوس – دارين حسن

لســنوات خلــت كانــت محــال البالــة تشــكل وجهــة 
إال  الميســورة،  الطبقــات  فيهــا  بمــا  األســر  غالبيــة 
أن تلــك الوجهــة تغيــرت منــذ ســنتين وال ســيما بعــد 
ارتفــاع أســعار األلبســة واألحذيــة فــي تلــك المحــال 
والتــي شــكلت بارتفاعهــا منحــًى تصاعديــًا صّعــب 
الموازنــة بيــن االحتياجــات والمســتلزمات األساســية 

لألبنــاء والتــي تؤجــل مــن حيــن آلخــر…!
منــذ أكثــر مــن ســنتين لــم تشــهد أســواق البالــة 
النــاس  حركــة  كانــت  حيــث  كالمعتــاد،  انتعاشــًا 
الشــرائية خجولــة إثــر ارتفــاع األســعار بشــكل الفــت 

مضاعفــة… وبأضعــاف 
آالف  بعشــرة  تشــتري  كانــت  التــي  مهنــد”  “أم 
ليــرة قطعــة مابــس لــكل ولــد مــن أبنائهــا الثاثــة، 
واحــدة،  قطعــة  ســوى  شــراء  مــن  اآلن  تتمكــن  ال 
فاألســعار كاويــة والجيــوب خاويــة وقــدرة المواطــن 

معدومــة..!؟ الشــراء  علــى 
 

حركة مقبولة
البالــة  محــال  بعــض  علــى  جالــت  البعــث”   ”
التــي انتشــرت خــال فتــرة الحــرب بشــكل كثيــف 
فــي أســواق طرطــوس وحاراتهــا ومناطقهــا وقراهــا 
بشــكل غير مســبوق وغير شــرعي “تهريب”، حيث 
لأللبســة  محــل  خطــوات  عــدة  كل  مــع  نجــد  بتنــا 
المســتعملة حتــى غــزت جميــع األســواق واحتلــت 
مكانــًا لهــا علــى األرصفــة، لكــن الافــت هــذا العــام 
تضــاؤل الحركــة الشــرائية حســب المواطنيــن الذيــن 
التقيناهــم، وإن كانــت الحركــة مقبولــة وســط أســواق 
المــدن لكنهــا تتقلــص وتتراجــع فــي القــرى واألحيــاء.

 
مورد رزق

العديــد مــن المواطنيــن أكــدوا أهميــة وجــود محــال 
البالــة ال ســيما فــي هــذه الظــروف الضاغطــة علــى 
الجميــع، وإن انتشــار البالــة بهــذا الشــكل الكثيــف 

يؤمــن  مشــروع  فــي  للعمــل  األســر  لحاجــة  يعــود 
تضاعــف مصروفهــا  التــي  للعائلــة  رزق  مصــدر 

وارتفعــت فاتــورة حاجياتهــا.
“نهــا” بــدأت مشــروعها “محــل بيــع بالــة” منــذ 
خمــس ســنوات، وكانــت البدايــة ضعيفــة، إلــى أن 
بــدأت تنتعــش عامــًا بعــد آخــر، رغــم تراجــع الحركــة 

الشــرائية لــدى الكثيــر مــن رواد البالــة.
 

الجود من الموجود
“عليــا” مــن رواد البالــة، وفــي كل مناســبة بــل 
البالــة النتقــاء مــا  وفــي كل موســم تقصــد محــال 
يناســبها وأفــراد عائلتهــا مــن ألبســة وأحذيــة، لكــن 
وبعــد أن حلقــت األســعار ليغــدو الوضــع ال يحتمــل 
مابــس  علــى  باإلبقــاء  الحــال  “تســكيج”  فضلــت 
الموســم الماضــي ولــو كانــت قديمــة ” فالجــود مــن 

الموجــود” حســب تعبيرهــا.
والتقينا “أم حســام” التي كانت  تشــتري حذاءين 
لولديهــا نوهــت الرتفــاع أســعار األحذيــة إذ يتــراوح 
بيــن 50-20   ســعر حــذاء البــن العشــر ســنوات 

ألفــا، ومــع ذلــك ستشــتريهما “تقســيطًا”.
 

التسعير على المزاج
معهــم،  حــوار  وفــي  “البالــة”  محــال  أصحــاب 
عــزوا ارتفــاع األســعار الرتفــاع تكلفــة الطــرود مــن 
التاجــر فكلفــة طــرد األلبســة أكثــر مــن مليونــي ليــرة 
ويبــاع علــى أســاس خمســين كيلــو وهــو فعليــًا 45 
كيلــو بحســب مــا بينتــه ســهام علــي صاحبــة إحــدى 
المحال، مشــيرة إلى أن أرباح البالة تختلف حســب 
ضميــر صاحــب المحــل، فمنهــم مــن يرضــى بســعر 
مقبــول مقابــل كســب الزبائــن وإيجــاد ســمعة طيبــة، 

والكثيــر منهــم يســعر علــى مزاجــه…!
أن  المحــال  أحــد  فــي  يعمــل  الــذي  مفيــد  وأكــد 
حيــث  المجتمــع،  فئــات  كافــة  مــن  البالــة  رواد 
وحــدت الحــرب بيــن طبقــات المجتمــع لتغــدو جميــع 

ترتــاد  والتــي  المحــدود  الدخــل  ذوي  مــن  األســر 
التــي  البالــة وتســتدين، وحتــى الطبقــات الميســورة 
كانــت ترتادهــا عنــد مغيــب الشــمس حفاظــًا علــى 
األمهــات  مــن  والعديــد  االجتماعــي،  بريســتيجها 
نتيجــة  آخــر  إشــعار  حتــى  معلــق  “دينهــن”  يبقــى 

عامــة. الســورية  لألســر  الشــرائية  القــدرة  تــردي 
بطرطــوس  الداخليــة  التجــارة  مديــر  وأوضــح 

مــن مهامــه( وجــود  يوســف حســن )أعفــي الحقــًا 
أنهــا  مبينــًا  طويلــة،  ســنوات  منــذ  البالــة  محــال 
حمايــة  عناصــر  وتقــوم  نظاميــة  وغيــر  مخالفــة 
بضاعــة  يحــوي  محــل  أي  بمخالفــة  المســتهلك 
مجهولــة المصــدر، مبينــًا أن محــال البالــة مثلهــا 
مثــل أي منشــأة تجاريــة حيــث يجــب أن يتوفــر لــدى 
التاجــر فاتــورة وســعر، وغيابهمــا يعــرض صاحبهــا 

للمخالفة ويحول للقضاء.
اتصــاالت عديــدة مــع عضــو المكتــب التنفيــذي 
لــم تلــق  لقطــاع التجــارة بالمحافظــة بيــان عثمــان 
بقيــت  وجهناهــا  التــي  أســئلتنا  أن  كمــا  اســتجابة، 
أيضــا  حاولنــا  رد،  دون  مكتبــه  طاولــة  علــى 
الحصــول علــى إجابــة وتوضيــح مــن أســاتذة كليــة 

ردًا..!؟ نلــق  فلــم  االقتصــاد 

نظام تعريف األجهزة اخلليوية يتصدر شكاوى املستخدمني.. و)هيئة االتصاالت( تعد حبل متوازن

دمشق- رامي سلوم
كشــفت رئيســة دائــرة شــؤون المســتهلك فــي الهيئــة الناظمــة 
شــكاوى  غالبيــة  أن  عــن  شــلش،  آمــال  والبريــد،  لاتصــاالت 
المســتخدمين التــي رصدتهــا الهيئــة، تــدور حــول نظــام تعريــف 
األجهــزة الخليويــة خصوصــًا بعــد التعديــات التــي طــرأت عليهــا، 
مؤكــدة أن الهيئــة تعمــل علــى حــل الشــكاوى المحقــة، وتحقيــق 
التــوازن بيــن رســوم الخدمــة ومــدى وصولهــا وجودتهــا وتأمينهــا 

المســتخدمين. الحتياجــات 
وأوضحــت شــلش لـ”البعــث” أنــه بالنســبة لشــكاوى عــدم وصــول 
الخدمــات أو ضعــف جــودة تغطيــة شــبكات المشــغلين فــي بعــض 

المناطــق، فإنــه ال يمكــن تقديمهــا بصــورة فرديــة، بــل تقــدم عــن 
بمجموعــات  تتعلــق  كونهــا  المناطــق  أو  المحافظــات،  طريــق 
الهيئــة  فــي  مختصــة  لجــان  قبــل  مــن  دراســتها  ليتــم  ســكنية، 

المشــغلين. مــع  بالتعــاون 
شــبكات  تغطيــة  تقطــع  المســتخدمين  مــن  عــدد  وشــكا 
إتمــام مكالماتهــم ولــو لدقيقــة  االتصــاالت، وعــدم تمكنهــم مــن 
واحــدة، فضــًا عــن اضطرارهــم التخــاذ أماكــن معينــة وبعضهــا 
خــارج منازلهــم للحصــول علــى الشــبكة، وبقــاء أجهزتهــم خــارج 
التغطيــة وعــدم تمكــن الراغبيــن بالتواصــل معهــم مــن الوصــول 

ومصالحهــم. بأعمالهــم  أضــّر  مــا  إليهــم، 
الشــبكات  فاعليــة  لزيــادة  معاييــر  وجــود  إلــى  شــلش  ولفتــت 

قــدرة  للمنطقــة، ومــدى  الســكاني  التعــداد  المناطــق وأهمهــا  فــي 
وتقديــم  المناطــق،  فــي  بالمتطلبــات  اإليفــاء  علــى  المشــغلين 
التجهيــزات الضروريــة لتحســين الخدمــة، وغيرهــا، وليتــم معالجتهــا 

والتوجيــه بطريقــة حلهــا بعــد الدراســة.
أمــا بالنســبة لشــكاوى االقتطاعــات الماليــة غيــر المحقــة، فقــد 
الفرديــة  الشــكاوى  نوعيــة  مــن  تعتبــر  أنهــا  إلــى  شــلش  أشــارت 
فــي  التواصــل  مديريــة  إلــى  تقديمهــا  للمســتخدمين  يمكــن  التــي 
الهيئــة، والتــي يتــم حلهــا خــال مــدة ال تتجــاوز 15 يومــًا، مــن 
خــال اللجــوء إلــى القواعــد االسترشــادية التــي تحقــق التــوازن بيــن 

واجبــات مــزود الخدمــات وحقــوق المســتهلك.
وأشــار عــدد مــن المســتخدمين، إلــى اقتطــاع الشــركات رســومًا 

يوميــة لعــروض ومســابقات، اشــتركوا فيهــا علــى أنهــا لفتــرة محــّددة 
مثــل المســابقات الرمضانيــة، غيــر أن الشــركات اســتمرت فــي 
اقتطــاع رســوم اشــتراكات المســابقات اليوميــة، بعــد انتهــاء الشــهر 
الفضيــل، فضــًا عــن عــدم إتاحــة إيقــاف االشــتراك فــي الخدمــة 
إال مــن خــال االتصــال المباشــر مــع خدمــة العمــاء، والتــي 

تتطلــب أوقــات انتظــار ليســت بالقصيــرة.
وأكــدت شــلش أن الهيئــة مســؤولة عــن تنظيــم العاقــة بيــن 
مــزودي الخدمــات والمســتخدمين، فــي حــال كان مــزود الخدمــة 
أحــد شــركتي االتصــاالت المعروفيــن، أو مــزود خدمــة أنترنــت أو 
شــركة خاصــة تعمــل فــي المجــال، مشــيرة إلــى أن الهيئــة تعمــل 
علــى تنظيــم قطــاع االتصــاالت فــي ســورية مــن بدايــة ترخيــص 
الخدمــة،  الســتخدام  وصــواًل  الخدمــات،  ومــزودي  المشــغلين 
وجودتهــا المحليــة والعالميــة بمــا يتوافــق مــع متطلبــات أو معاييــر 

االتحــاد الدولــي لاتصــاالت.
وأضافــت شــلش، أن الهيئــة تســعى لتحقيــق فرصــة الوصــول 
إلــى خدمــة ذات مســتوى وجــودة عاليــة للمســتخدمين المحلييــن، 
بيــن  التــوازن  وضمــان  المســتخدمين،  حقــوق  علــى  والحفــاظ 
الجــودة والتعرفــة، مؤكــدة االســتجابة الســريعة مــن قبــل الشــركاء 
لمتطلبات المتعاملين، خاصة وأن أكثر من 60% من الشــكاوى 
يتــّم حلهــا بشــكل فــوري، أو تقديــم ردود واضحــة لهــا فــي حــال 
كانــت الشــكوى غيــر محقــة، بحيــث يتــم بيــان األســباب القانونيــة 
لتصرفــات الشــركات مــن قطــع أو اقتطاعــات أو غيرهــا. وأشــارت 
تتعلــق  الفرديــة،  الشــكاوى  مــن  آخــر  نــوع  وجــود  إلــى  شــلش، 
بالقواعــد الصحيــة لبنــاء األبــراج فــي األماكــن الســكنية، وتخــوف 
علــى  األجهــزة  تلــك  تشــكله  قــد  الــذي  الضــرر  مــن  المواطنيــن 

ســامتهم وســامة عائاتهــم.
وأوضحــت شــلش، أن الهيئــة تتأكــد مــن توافــق المحطــة أو 
المفوضيــن  مجلــس  لقــرار  وفقــًا  الصحيــة  الشــروط  مــع  البــرج 
الصــادر عــن الهيئــة، وجــودة وســامة األجهــزة، وتوافقهــا مــع 
فــي  تتهــاون  الهيئــة ال  أن  الصحيــة، مؤكــدة  الســامة  معاييــر 
أي نــوع مــن الشــكاوى، وأن جميــع شــكاوى المســتخدمين تأخــذ 
طريقهــا للدراســة والحــل وفــق اإلمكانــات المتاحــة، والعقــد المنظــم 
القانونيــة  التعليمــات  الخدمــة،  ومــزود  المســتخدم  بيــن  للعاقــة 

العاقــة. لتلــك  الناظمــة 
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عربي ودويل

إخبار للنيابة اللبنانية ضد جعجع والبيطار جبرم اإلرهاب

تقدمــت محاميــة لبنانيــة بإخبــار ضــد رئيــس حــزب القــوات اللبنانيــة ســمير جعجــع 
والمحقــق العدلــي فــي قضيــة تفجيــر مرفــأ بيــروت القاضــي طــارق البيطــار بجــرم ارتــكاب 

اإلرهــاب.
وذكــرت الوكالــة الوطنيــة اللبنانيــة لإلعــام أن المحاميــة مــي الخنســاء تقدمــت اليــوم 
بإخبــار إلــى النيابــة العامــة التمييزيــة فــي لبنــان ضــد جعجــع والبيطــار وكل مــن يظهــره 
التحقيــق فاعــا أو متدخــا أو شــريكا أو محرضــا بجــرم ارتــكاب اإلرهــاب وتمويلــه والنيــل 
مــن هيبــة الدولــة وارتــكاب جرائــم الفتنــة والتحقيــر وجرائــم ضــد القانــون وضــد الدســتور 

اللبنانــي.

وكان ســبعة لبنانييــن قتلــوا يــوم الجمعــة الماضــي وأصيــب ســتون آخــرون بجــروح 
جــراء كميــن نفــذه مســلحون مــن ميليشــيا القــوات اللبنانيــة بحــق متظاهريــن ســلميين 

خرجــوا للتعبيــر عــن موقفهــم الرافــض لتســييس التحقيــق فــي انفجــار مرفــأ بيــروت.
إلــى ذلــك، وافــق البرلمــان اللبنانــي، الثاثــاء، علــى تقديــم موعــد االنتخابــات لُتجــرى 

فــي 27 آذار المقبــل.
وكان محــددا لهــذه االنتخابــات أن تجــرى فــي أيــار 2022 حيــث بــدأت فــي لبنــان 

رســميا التحضيــرات الرســمية إلجــراء االنتخابــات النيابيــة.
وأقــّر البرلمــان اللبنانــي تقديــم االنتخابــات عــن موعدهــا بحوالــي شــهرين فــي جلســة 

تشــريعية خصصــت لهــذا الموضــوع.
وســقط اقتــراح إقــرار “الكوتــا النســائية” فــي التصويــت، وتقــررت إحالتهــا علــى اللجــان 

النيابيــة المختصــة لدراســتها.
فيمــا صــوت البرلمــان علــى اقتــراع المغتربيــن لـــ128 نائبــا، علــى غــرار اللبنانييــن 

المقيميــن، وهــي نقطــة كانــت محــل خــاف بيــن الكتــل النيابيــة.
ليــرة  البرلمــان مبلــغ 750 مليــون  أقــر  وبخصــوص تمويــل الحمــات االنتخابيــة، 
لبنانيــة ســقفًا ثابتــًا للمرشــح الواحــد، و50 ألــف ليــرة عــن كل ناخــب، كمبلــغ متحــرك، 

و750 مليــون ليــرة، ســقفا لإلنفــاق علــى الائحــة الواحــدة.

وصّوتــت معظــم الكتــل النيابيــة علــى تقديــم موعــد االنتخابــات التــي كان يفتــرض أن 
تجــرى فــي شــهر أيــار، باســتثناء التيــار الوطنــي الحــر الــذي اعتــرض رئيســه جبــران 

باســيل، بحجــة عواصــف محتملــة فــي التواريــخ المقــررة.
وتــم تقديــم الموعــد بســبب مصادفــة المهــل الدســتورية المتعلقــة بالحمــات االنتخابيــة 

بالتزامــن مــع شــهر رمضــان المبــارك.
ومــن المتوقــع أن تحصــل االنتخابــات النيابيــة وســط تشــّنج سياســي وحزبــي بــدأت 
معالمــه ومعاركــه االنتخابيــة تظهــر منــذ اآلن، وكان آخرهــا خطــاب أميــن عــام حــزب 

هللا التهديــدي أمــس اإلثنيــن.
فيما أكد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أن حكومته “ستبذل جهدها إلتمام االنتخابات 

في موعدها وتأمين األمور اللوجستية.. وستكون شفافة وسليمة”.
مــن جهــة أخــرى قتــل شــخصان وأصيــب ســبعة آخــرون جــراء إطــاق نــار بيــن أفــراد 

عائلتيــن شــمال لبنــان.
وذكــرت الوكالــة الوطنيــة اللبنانيــة لإلعــام أن اشــتباكات باألســلحة بيــن عائلتيــن 
جــرت صبــاح اليــوم فــي بلــدة وادي الجامــوس فــي عــكار شــمال لبنــان أدت إلــى مقتــل 

شــخصين وإصابــة 7 آخريــن مشــيرة إلــى إحــراق عــدد مــن المنــازل والســيارات.
ودخلت قوة من الجيش اللبناني البلدة لضبط األوضاع وإعادة الهدوء.

اجليش الليبي ينفذ تدريبات ضخمة للمرة األوىل

انطالق املؤمتر الدويل الـ 35 للوحدة اإلسالمية يف طهران

الصني تدعو أمريكا واليابان للتخلي عن عقلية احلرب الباردة والنزعة العسكرية

نفــذ الجيــش الوطنــي الليبــي، الثاثــاء، منــاورة عســكرية ضخمة 
بالذخيــرة الحّيــة هــي األولــى مــن نوعهــا فــي البــاد.

وقــال مديــر إدارة التوجيــه المعنــوي اللــواء خالــد المحجــوب إن 
المنــاورة هــي األولــى مــن نوعهــا وشــاركت فيهــا مختلــف وحــدات 
صاعقــة  وقــوات  ومدفعيــة  ودبابــات  مشــاة  مــن   106 اللــواء 

وطيــران وغيرهــا مــن الوحــدات الداعمــة والمســاندة.
أن  “فيســبوك”،  بموقــع  لــه  تدوينــة  فــي  المحجــوب  وأضــاف 
المنــاورة قامــت علــى أســاس فرضيــة تعبويــة تمثلــت فــي تســلل 
أعــداد كبيــرة مــن المجموعــات اإلرهابيــة أعــد جــزء منهــا معســكرات 
تدريبيــة قــرب الحــدود الصحراويــة لمئــات اإلرهابييــن مــع جاهزيــة 

لحوالــي6000 عنصــر إرهابــي يتجهــزون لالتحــاق بهــم.
أما المجموعة األخرى في التدريب فقامت بإنزال عبر زوارق 
مســلحة ســريعة علــى منطقــة قمينــس وقطعــت الطريــق الرابــط 
بيــن اجدابيــا وبنغــازي وســيطرت علــى المؤسســات وأنشــأت نقــاط 
قويــة وقامــت بالتنكيــل وأعمــال القتــل والذبــح لترويــع المواطنيــن 
وضــرب الــروح المعنويــة ومنــع وصــول اإلمــدادات والمســاعدات 

اإلنســانية.
وأوضــح المحجــوب أن المنــاورة التدريبيــة اعتمــدت علــى رفــع 
قــدرات القــوات فــي مواجهــة اإلرهــاب وتــم وضــع فرضيــة قتاليــة 
علــى 3 مراحــل تدريبــة لمواجهــة  ودحــر اإلرهابييــن وتحريــر 

مــدن مــن قبضتهــم.
وقــال المحجــوب إن هــذا التمريــن روعــي فيــه نــوع العــدو الــذي 
يتبــع أســلوبا مختلفــا فــي القتــال عــن الجيــوش النظاميــة ويعمــل 
بأســاليب مســتهجنه منهــا اســتغال النســاء والعجائــز واألطفــال 
كــدروع بشــرية والقتــال بنظــام المجموعــات الصغيــرة واســتغال 
المســاحات الممتــدة والشاســعة للصحــراء الليبيــة وبعــض جبالهــا.

وأكــد أن “هكــذا تطــور القــوات العربيــة المســلحة الليبيــة أداءهــا 
أمنهــا  بهــا حمايــة  تســتطيع  التــي  القــوة  لبنــاء  آخــر  بعــد  يومــا 
وحدودهــا والقضــاء علــى وبــاء العصــر مــن الجماعــات اإلرهابيــة 

ومــن يــدور فــي فلكهــا”.
وحــرص الجيــش الليبــي خــال األعــوام الماضيــة علــى صيانــة 
أســلحته إلعادتهــا للخدمــة واســتكمال مســيرته فــي الحــرب علــى 

اإلرهــاب.
ولــم يقــف حظــر التســليح عائقــا أمــام الجيــش الليبــي فــي ظــل 
بالقــوات  كفــاءة عاليــة  وجــود مهندســين وفنييــن وطنييــن علــى 

المســلحة، ليعيــدوا بعــض الطائــرات التــي كانــت عاطلــة.
وكذلــك الصواريــخ الســوفيتية والقطــع البحريــة، التــي أعيــدت 
إلــى الخدمــة لتأميــن أرض وســماء البــاد وســواحلها، فــي ظــل 
وجــود التهديــدات التركيــة واســتمرار نقــل المرتزقــة واألســلحة إلــى 

المليشــيات بالعاصمــة طرابلــس.

انطلقــت اليــوم فــي العاصمــة اإليرانيــة طهــران أعمــال المؤتمــر 
الدولــي الخامــس والثاثــون للوحــدة اإلســامية بمشــاركة مجموعــة 

مــن الباحثيــن والمفكريــن مــن مختلــف الــدول اإلســامية.
وأكــد الرئيــس اإليرانــي ابراهيــم رئيســي فــي كلمــة لــه خــال 
إلــى بــث  افتتــاح المؤتمــر أن قــوى االســتكبار العالمــي ســعت 
الفتنــة ودعــم التطــرف والتنظيمــات اإلرهابيــة لتنفيــذ مصالحهــا 
تكــون  أن  وجــوب  علــى  مشــددا  الصهيونــي  الكيــان  ومصالــح 
القضيــة الفلســطينية علــى رأس القضايــا اإلســامية وأن تحظــى 

الجميــع. باهتمــام 
وقــال رئيســي نبحــث عــن االســتقرار فيمــا يبحــث العــدو عــن 
زعزعتــه ونــرى أن الوحــدة هــي الحــل ولذلــك نمــد يــد الصداقــة 
الشــعوب  بأمــور  اهتمــام  لديهــم  ولمــن  اإلســامية  البلــدان  لــكل 
اإلســامية داعيــا إلــى توســيع التعــاون اإلعامــي والثقافــي بيــن 

اإلســامية. الــدول 
وحــذر الرئيــس اإليرانــي مــن ســعي األعــداء إلــى بــث الفتنــة 
بيــن المســلمين وزرع لجماعــات المتطرفــة وتزويدهــا باألســلحة 

فــي  التآمريــة  مبينــا أن األعــداء مــا زالــوا يواصلــون سياســاتهم 
البلــدان اإلســامية وهــذا مــا نشــهده فــي ســورية والعــراق وغيرهمــا.

ويبحــث المؤتمــر فــي دورتــه الحاليــة أهــم التحديــات التــي تواجــه 
العالــم اإلســامي والعوامــل التــي تهــدد الســام العالمــي وســتتركز 
اإلســامية  واألخــوة   العــادل  والســام  الحــرب  حــول  محــاوره 
ومكافحــة اإلرهــاب والحريــة الفكريــة الدينيــة واالجتهــاد ومواجهــة 

التطــرف والتكفيــر.
ويهــدف المؤتمــر الدولــي للوحــدة اإلســامية إلــى خلــق الوحــدة 
والتضامــن بيــن المســلمين وتبــادل االفــكار بيــن العلمــاء والباحثيــن 

مــن اجــل تقريــب وجهــات نظرهــم العلميــة والثقافيــة.
السياســية  النخــب  مــن  مقالــة   514 المؤتمــر  إلــى  وأرســلت 
والثقافيــة وأســاتذة الجامعــة والنشــطاء االجتماعييــن واإلعامييــن 

مــن إيــران و52 دولــة مــن ســائر دول العالــم.
مــن  كلمــة   360 ســتلقى  كورونــا  جائحــة  انتشــار  وبســبب 

افتراضــي شــكل  علــى  الكلمــات  مجمــوع 

عقليــة  عــن  التخلــي  إلــى  المتحــدة  الواليــات  الصيــن  دعــت 
الحــرب البــاردة واتبــاع سياســة عقانيــة تجــاه بكيــن تقــوم علــى 

المتبادلــة. المنفعــة  ذي  والتعــاون  االحتــرام 
ونقلــت وكالــة شــينخوا عــن المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة 
لــي جيــان قولــه فــي مؤتمــر صحفــي إن هــذه  الصينيــة تشــاو 
التصريحــات تشــكل تكــرارا للهجــة الخطابيــة القديمــة لمــا يســمى 
الموقــف  أن  والتعــاون والمواجهــة مشــددًا علــى  المنافســة  نهــج 
تغطيــة محــاوالت واشــنطن  الجوهــري  المعلــن هدفــه  األمريكــي 

احتــواء وقمــع الصيــن تحــت ذريعــة المنافســة.
وحــذر تشــاو مــن أن هــذه الطريقــة فــي التفكيــر لهــا تداعيــات 
ســلبية علــى المصالــح األساســية للشــعبين داعيــا واشــنطن إلــى 
تعزيــز الحــوار والتواصــل مــع الصيــن وتعميــق التعــاون متبــادل 

النفــع ومعالجــة الخافــات بشــكل صحيــح وســلوك طريــق االحتــرام 
المتبــادل والتعايــش الســلمي والتعــاون المربــح للجانبيــن.

وفــي ســياق آخــر وتعليقــا علــى إرســال رئيــس الــوزراء اليابانــي 
فوميــو كيشــيدا قربانــًا إلــى ضريــح ياســوكوني الــذي يكــرم 14 مــن 
مجرمــي الحــرب اليابانييــن المدانيــن بارتــكاب جرائــم مــن الدرجــة 
األولــى فــي الحــرب العالميــة الثانيــة قــال تشــاو إن علــى طوكيــو 
التخلــي عــن النزعــة العســكرية واتخــاذ إجــراءات ملموســة لنيــل ثقــة 

جيرانهــا اآلســيويين والمجتمــع الدولــي.
وشــدد علــى أن هــذه الخطــوة تعكــس مجــددًا موقــف اليابــان 
الخاطــئ تجــاه تاريخهــا العدوانــي الفتــًا إلــى أن الصيــن قدمــت 
احتجاجــات رســمية بهــذا الشــأن مــن خــال القنــاة الدبلوماســية.



bO��« WLKJ� Î«dO�� ÎU�UL��« WO�Ëd�« Âö�ù« qzU�Ë s� b�bF�« Èb�√
UN�u��« w��« 5�UC*« vK� …e Ò�d� r�I�« tz«œ√ bF� b�_« —UA� fOzd�«
»U�—ù« b{ »d(« WK�«u�Ë ¨—UL���ô« ‰U�� w� ULO??????� ôË ¨WLKJ�«
s� rNOL�«œË 5O�U�—ù« f�— s� WK�;« W�—u??????��« w{«—_« d�d%Ë
ULO� ¨WLKJ�« s� W�N�� l�UI� qzU�u�« iF�  œ—Ë√Ë ¨WO�M�_«  «uI�«
WK�d*«  ULN� W�œ qJ� œ Òb� b�_« fOzd�« Ê√ ”Ë—Ë »d� Êu��U� b�√

W��b(« q���«Ë VO�U�_« œUL��«Ë ¨œU�H�« W��UJ� WK�«u0 …b�b'«
W�—u� w� ÕU�M�« ⁄uK�� ÎUMO�� ÎU�U�√ w�d� U0 W�œUB��ô« W�—ULLK�
bzUI�« UNO� iNM��« ¨WK�U� X�U� WLKJ�« Ê√ v�≈ s�dO??????A� ¨q�I��*«
¡UM��«  UOKL� q�√ s�  U�UDI�« q� w� Í—u��« VF??????A�« ¡UM�√ W1e�

Æq�I��*« u�� WI�� Â ÒbI��«Ë ¨—UL�ù«Ë
≤’qO�UH�

±π¥∂ ÂU� X��Q� w�«d��ô« w�dF�« YF��« »e� r�U� WI�U� WO�UO� WO�u�
±∂π∏± œbF�« ≤∞≤± “u9 ±π 5M�ô«

"π``ª©dÉH π``eC’G" QÉ``©°T ó``«°ùéàd á``eOÉ≤dG á``∏MôªdG »``a π``ª©dG ..äÉ``¶aÉëªdG  AÉ``æHCG

…Qƒ``à°SódG º``°ù≤dÉH  k’É``ØàMG IÉ``ªM »``a á``«°ShôØ∏d  ô``«Ñc  ¥É``Ñ°S

ìƒ``°VƒH π``Ñ≤à°ùªdG  º``dÉ©e º``°SQ  º``°ù≤dG ÜÉ``£N :¿ƒ``jQƒ°ùdG  ¿ƒ``«∏«µ°ûàdG

"ó``°SC’G ¢``ù«FôdG á``Ø°ù∏a »``a á``jOƒLƒdG  º``«≤dG" ..º``°ù≤dG ÜÉ``£N »``a  ¿É``°ùfE’G

:ó°SC’G ¢ù«FôdG áª∏µH ô«Ñc ΩÉªàgG

á∏Ñ≤ªdG á∏Môª∏d πeÉµàe èeÉfôHh á∏eÉ°T

WM�U� wJ�d�_« ‰ö��ô«  «uI� WF�U� …d ÒO??????�� …dzU� X�bN��«
W�œR*« o�dD�« V�U� v�≈ WH Ò�u�� X�U� WOz«cG�« œ«u*U� WK ÒL�� W??????�U�
U� —Ëe�« d�œ WE�U; w�d??????A�« w�uM'« n�d�U� WOF�u??????��« W�d� v�≈

 b��« ULO� ¨W�d??????A�  U�U�≈ Ÿu�Ë ÊËœ U�dO�b� v�≈ Èœ√
WM�b* w�dG�« n??????�d�« w� …d??????A�M*« ¨WO�U�—ù«  U??????LOEM��«
w� WOMJ??????��« WOM�_« v??????K� 5�O�Ë—U� 5??????�H�cI� ¨V??????K�
W�œU� —«d{√ Ÿu??????�Ë s� dH??????�√ U� …b�b'« ¡U�N??????A�« w�

Æ5M�«u*«  UJK�L0
5� W�U�d�« W�K�_U� WHOM�  U�U���«  —«œ ¡UM�_« w�
s�dH� WIDM� w� w�d��« ÂUEM�U� WD��d� WO�U�—≈  U??????LOEM�
 öH�ô«Ë v{uH�« —U??????�≈ w� p�–Ë ¨w�UL??????A�« VK� n�d�

Æœö��« ‰UL� WK�;« o�UM*« œu�� Íc�« wM�_«
W�K�_U�  U�U���«” Ê√ WO�ö�≈Ë WOK�� —œUB�  d�–Ë
U* WF�U� WO�U�—≈  U�uL�� 5�  —«œ WD�u�*«Ë W??????�U�d�«
W�dH�«¢ vL�� U� s� 5O�U�—≈Ë “WO�d??????A�« —«d�√” vL��
w� “Í—u��« wM�u�« gO'«” vL�� U* WF�U��« ¢WF??????�U��«
 U�uKF� œË—Ë ÊËœ VK� ‰UL� s�dH� WIDM0 u�«— WO�U�

Æ“5O�U�—ù« 5� v�d�Ë vK�� ◊uI� s� …b�R�
—Ëb� X�«“ U� WFDI��  U�U���« Ê√ v�≈ —œUB*« X�H�Ë
vK� …dDO��« qO�??????� w� s�d�UM�*« 5O�U�—ù« 5� d�ü«Ë 5(« 5�

ÆWO�d��« w{«—_« v�≈ V�dN��« w� UN�öG��«Ë WO�d� dO� d�UF�

áæMÉ°T ô qeój »µjôeC’G ∫ÓàM’G

á«©jƒ°ùdG Ió∏H »a á«FGòZ OGƒe π≤æd 

:á«HhôY iƒb

äAÉL ó°SC’G ¢ù«FôdG áª∏c

ájQƒ°S äGQÉ°üàfG iƒà°ùªH

äÓFÉ©dG äÉÄe IOƒY

 »a É¡dRÉæe ≈dEG Iôé¡ªdG 

≥°ûeóH ∑ƒeô«dG á≤£æe

7¢U 3¢U

      

Ê«dL�nODK�« b�� Æœ

s�Ë bLB�Ë ¨s�e�« «c??????� w� W�—u??????� vK� »d(U� ÎU�Ëd� t�«u� Íc�« b??????zUI�«
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العدد 17040 األربعاء 20/10/2021

عربي ودويل

رئيس النظام الرتكي يرفع راتبه فيما عملة بالده تواصل تدهورها

فــي الوقــت الــذي تواصــل فيــه الليــرة التركيــة الســقوط نتيجــة 
سياســات رئيــس النظــام التركــي رجــب طيــب أردوغــان وحزبــه 
اإلخوانــي، تــم الكشــف عــن زيــادة جديــدة فــي راتــب رئيــس النظــام، 
فوفقــًا لمشــروع قــرار الرئاســة التركيــة، تّمــت زيــادة راتــب أردوغــان 
مــن 88 ألــف ليــرة تركيــة عــام 2021 إلــى 100 ألــف و 750 
ليــرة تركيــة عــام 2022، حيــث تــّم تحديــد مخصصــات الرئيــس 

للعــام القــادم بمبلــغ مليــون و 209 ألــف ليــرة تركيــة.
وتــّم تقديــم اقتــراح ميزانيــة 2022 الــذي أعدتــه الرئاســة إلــى 
قانــون  نطــاق  فــي  نوفمبــر   26 فــي  إلقــراره  التركــي  البرلمــان 
فــي  الغالبيــة  حيــث  لعــام 2022؛  المركزيــة  الحكومــة  ميزانيــة 
البرلمــان لحــزب العدالــة والتنميــة اإلخوانــي وحليفــه فــي الُحكــم 

القوميــة. الحركــة  حــزب 
إلــى مســتوى قياســي  يأتــي ذلــك بينمــا هــوت الليــرة التركيــة 
منخفــض جديــد أمــام الــدوالر األمريكــي، فيمــا ال يــرى محللــون 
فرصــة تذكــر لتعافيهــا بالنظــر إلــى مــا وصفــوه توقعــات بخفــض 

“غيــر رشــيد” ألســعار الفائــدة فــي وقــت الحــق هــذا األســبوع.
عمــات  بيــن  أداء  األســوأ  وهــي  التركيــة،  العملــة  والمســت 
األســواق الناشــئة هــذا العــام، أدنــى مســتوى لهــا علــى اإلطــاق 

عنــد 9.35 مقابــل الــدوالر قبــل أن تغلــق عنــد 9.34 .
وجــاء  العــام  هــذا  قيمتهــا  مــن  بالمئــة   20 الليــرة  وخســرت 
بــدأ  الماضــي عندمــا  الشــهر  منــذ مطلــع  الهبــوط  هــذا  نصــف 
البنــك المركــزي إعطــاء إشــارات تيســيرية علــى الرغــم مــن ارتفــاع 

بالمئــة. إلــى حوالــي 20  التضخــم 
ودأب اردوغــان علــى مطالبــة البنــك المركــزي بتيســير السياســة 
تــآكل مصداقيــة  إلــى  النقديــة ويعتبــر محللــون أن تدخلــه أدى 

ــة الماضيــة. السياســة النقديــة فــي الســنوات القليل
ودفع خفض مفاجئ للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس الشهر 

الماضــي الليــرة إلــى هبــوط حــاد. وانقســم خبــراء اقتصاديــون بشــأن 
حجــم خفــض الفائــدة المتوقــع فــي اجتمــاع لجنــة السياســة النقديــة 
يــوم الخميــس، إذ توقــع بعضهــم خفضــا قــدره 50 نقطــة أســاس 

بينمــا توقــع آخــرون خفضــا بمقــدار 100 نقطــة أســاس.
امتثــااًل  األقــل  الدولــة  تركيــا  تعتبــر  آخــر،  صعيــٍد  علــى 
لتوصيــات مكافحــة الفســاد، وفًقــا لتقريــر أوروبــي جديــد صــادر 

)غريكــو(. الفســاد  لمكافحــة  الــدول  مجموعــة  عــن 
فــي أيلــول الماضــي، ادعــى وزيــر ســابق أن أردوغــان هــو 
مــن تدخــل لمنــع محاكمــة الفســاد فــي بــاده، حيــث قــال أرطغــرل 
غونــاي، وهــو وزيــر الثقافــة والســياحة الســابق فــي حكومــة حــزب 
الحالــي  والرئيــس  آنــذاك  الــوزراء  رئيــس  إن  والتنميــة،  العدالــة 
رجــب طيــب أردوغــان تدخــل لمنــع ماحقــة أربعــة وزراء ســابقين 
مــن   2013 عــام  أواخــر  فــي  والفســاد  الرشــوة  فــي  متورطيــن 

مواجهــة المحاكمــة واإلدانــة.
كمــا أظهــر التقريــر المذكــور أن تركيــا لــم تمتثــل لـــ 74.2 فــي 
ــا  المئــة مــن توصيــات مكافحــة الفســاد والشــفافية، وامتثلــت جزئًي
لـــ 19.1 فــي المئــة وامتثلــت بالكامــل لـــ 6.5 فــي المئــة فقــط مــن 

التوصيــات الـــ 31.
وأكثــر مــن 83% مــن القضــاة و75% مــن المدعيــن العاميــن 
لــم يتبعــوا التوصيــات للحــد مــن الفســاد. لــم يتــم تنفيــذ أي مــن 

التوصيــات المتعلقــة بأعضــاء مجلــس النــواب.
وســبق وأن احتلــت تركيــا المرتبــة 86 فــي مؤشــر الفســاد لعــام 
2020 لمنظمــة الشــفافية الدوليــة، بزيــادة قدرهــا مركزيــن مقارنــة 

بالعــام الســابق.
فــي ســياق متصــل، وفــي ظــل تصاعــد التوتــر فــي تركيــا بعــد 
قــرار البنــك المركــزي خفــض أســعار الفائــدة األمــر الــذي انعكــس 
علــى تدهــور العملــة الوطنيــة للبــاد لتبلــغ أدنــى مســتوى لهــا فــي 

تاريخهــا مقابــل الــدوالر، صــدر بيــان جديــد مــن رئيــس حــزب 
الشــعب الجمهــوري، كمــال كيليجــدار أوغلــو، الــذي قــام بزيــارة 

لمحافــظ البنــك المركــزي شــهاب كافجــي أوغلــو.
وحــّذر رئيــس أكبــر أحــزاب المعارضــة التركيــة مــن اســتمرار 
تدخــل رئيــس النظــام التركــي رجــب طيــب أردوغــان فــي السياســة 
مــن  محــذرا  المركــزي”  البنــك  “ســنحمي  بقولــه  للبــاد،  الماليــة 

“ذوبــان الليــرة التركيــة كالثلــج”.
البنــك المركــزي يعــود لعملــه بدقــة  وتابــع “ســنرى كيــف أن 
بدون تدخل السياســة، وســنرى كيف يتعافى االقتصاد في أســرع 

وقــت ممكــن”.
وفــي حديثــه ألعضــاء حزبــه، قــال كيليجــدار أوغلــو “”أريــد أن 
يعرف كل أصدقائي، تركيا بحاجة إلى تغيير، تحّول، وســنكون 
بإيمــان  طريقنــا  ســنواصل  لكننــا  عقبــات،  يخلقــون  قــد  معــًا، 

وتصميــم حتــى نعيــد بنــاء تركيــا مشــرقة وجميلــة ومســالمة”.
وأكــد أنــه ال يمكــن للبنــك المركــزي أن يقــرر قراراتــه بشــكل 
البنــك  إلــى  لقــد ذهبنــا  يتدخــل:  الرئاســي  القصــر  فيمــا  مباشــر 
المركــزي وقلنــا لرئيســه: “اعتــِن ببنــكك.. ليــس هــذا هــو النهــج 
الصحيــح لدفــع الموظفيــن المؤهليــن والمدربيــن تدريبــا جيــدا خــارج 

البنــك وجلــب موظفيــن مــن الخــارج عوضــًا عنهــم”.
وقبــل أيــام، عــزل أردوغــان نائبيــن لمحافــظ البنــك وعضــوا فــي 

مجلــس السياســات النقديــة بمرســوم نشــر فــي الجريــدة الرســمية.
ونقلت وســائل إعام أن أحد المعزولين كان المســؤول الوحيد 
الــذي صــوت ضــد الخفــض المفاجــئ لســعر الفائــدة الــذي أرســل 

الليــرة الــى قعــر جديــد الشــهر الماضــي.
وتشــهد األســواق الناشــئة انخفاضــا فــي عماتهــا فــي جميــع 
أنحــاء العالــم وســط توقعــات بــأن االحتياطــي الفدرالــي األميركــي 
والبنــك المركــزي األوروبــي سيباشــران قريبــا برفــع أســعار الفائــدة، 

مــا يجعــل أصولهمــا أكثــر جذبــا.
لكــن العملــة التركيــة تهــوي أســرع مــن غيرهــا بســبب المخــاوف 
السياســية المتعلقــة بإردوغــان، إذ تخطــى الــدوالر عتبــة 9 ليــرات 
للمــرة األولــى، عندمــا أشــار الرئيــس التركــي إلــى إمكانيــة قيــام 

تركيــا بعمليــة عســكرية جديــدة فــي ســورية.
ومــن المقــرر أن تعقــد لجنــة السياســة النقديــة بالبنــك المركــزي 
اجتماعــا بعــد غــد الخميــس. ويأتــي االجتمــاع بعــد أيــام مــن قيــام 
الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان بإقالــة ثاثــة مــن أعضــاء اللجنــة.

وقــرر البنــك المركــزي التركــي الشــهر الماضــي، بصــورة غيــر 
متوقعــة، تخفيــض معــدل الفائــدة الرئيســي بمقــدار 100 نقطــة 

أســاس إلــى %18.
خفــض  أردوغــان  يفضــل  التقليديــة،  األفــكار  عكــس  وعلــى 

التضخــم. مــن  للحــد  الفائــدة  أســعار 
وأعلــن معهــد اإلحصــاء التركــي )تركســتات( فــي وقــت ســابق 
مــن تشــرين األول الجــاري أن معــدل التضخــم ارتفــع فــي ســبتمبر 
فــي  25ر%19  مقابــل  ســنوي،  أســاس  علــى  58ر%19  إلــى 

أغســطس.
إلــى ذلــك، لــم يشــف النظــام التركــي غليلــه بعــُد علــى مــا يبــدو، 
رغــم مــرور أكثــر مــن 5 ســنوات علــى االنقــاب المزعــوم، فلــم 

تتوقــف حملــة التطهيــر، بشــّن االعتقــاالت.

حزيــران  منــذ  المســتمرة  الحملــة  ضمــن  المــرة  هــذه  الجديــد 
التركــي باعتقــال  2016، صــدور أوامــر جديــدة مــن االدعــاء 
158 “مشــتبها بهــم”، بينهــم 33 جنديــا مــا يزالــون فــي الخدمــة، 
والتهمــة فــي كل مــرة الصلــة برجــل الديــن فتــح هللا جولــن، الــذي 

يلصــق بــه الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان محاولــة انقــاب.
الثاثــاء  اليــوم  التركــي  للنظــام  تابعــة  ‘الم  وســائل  وقالــت 
اآلن 97  حتــى  بموجبهــا  اعتقــل  الجديــدة،  القبــض  أوامــر  إن 
شــخصا، وأن مــن بيــن المطلــوب اعتقالهــم 110 مــن طــاب 
الكليــات العســكرية، الذيــن فصلــوا فــي أعقــاب محاولــة االنقــاب، 

أفــراد الجيــش العامليــن والســابقين. إلــى 48 مــن  باإلضافــة 
وتوســع التحقيــق الــذي يجريــه القضــاء التركــي ليشــمل 41 
إقليمــا، فــي إطــار حملــة بــدأت قبــل خمــس ســنوات ضــد شــبكة 
ــه  ــة ل جولــن المقيــم فــي الواليــات المتحــدة، والــذي ينفــي أي صل
باالنقــاب المزعــوم عــام 2016، ويتخــذه نظــام أردوغــان للفتــك 

باألتــراك فــي جميــع مفاصــل الدولــة.
واعتقلــت تركيــا منــذ االنقــاب الفاشــل نحــو 80 ألــف شــخص 
علــى ذمــة المحاكمــة، وأقالــت أو أوقفــت عــن العمــل أكثــر مــن 
150 ألــف موظــف حكومــي مدنــي وعســكري، وطــردت أكثــر مــن 

20 ألفــا مــن الخدمــة فــي الجيــش.
فــي  بالصعوبــة  يتســم  فــي ظــرف  االعتقــاالت  هــذه  وتجــري 
تركيــا، بســبب الوضــع االقتصــادي المتــردي، وتعامــل حكومــة 
إلــى  بشــعبيته  هــوى  الــذي  الشــيء  الوضــع،  مــع  أردوغــان 
الحضيــض فــي اســتطاعات متتاليــة تجريهــا شــركات أبحــاث 

. مســتقلة
كمــا تأتــي تلــك التطــورات بالتزامــن مــع تزايــد شــكوك األتــراك 
حيــال تعامــل الحكومــة مــع عصابــات الجريمــة المنظمــة، بعــد 
البــاد  فــي  المافيــا  بكــر زعيــم  ســادات  التــي كشــفها  الفضائــح 
مؤخــرا بحــق مســؤولين حالييــن وســابقين بينهــم وزراء داخليــة.

هــذا إلــى جانــب سلســلة مــن الكــوارث واألزمــات التــي شــهدتها 
البــاد مؤخــًرا، تمثلــت فــي حرائــق بعــدد مــن الواليــات الجنوبيــة، 
وفيضانات وســيول بواليات شــمالية، أســفرت عن ســقوط عشــرات 
الضحايــا والمصابيــن، فــي ظــل عجــز مــن النظــام فــي التعامــل 

معهــا، مــا أدى إلــى غضــب شــعبي كبيــر.
ونقديــة  ماليــة  أزمــة  وقــع  علــى  أردوغــان  شــعبية  وتتــآكل 
واقتصاديــة تعتبــر األكثــر تعقيــدا علــى اإلطــاق تواجههــا تركيــا 
حاليــا، جــراء انهيــار الليــرة المحليــة إلــى مســتويات تاريخيــة غيــر 
مســبوقة خــال العاميــن الماضــي والحالــي، نتــج عنــه تراجــع مــدو 

لمؤشــرات وقطاعــات اقتصاديــة عــدة.
وتحمــل المعارضــة، وكذلــك الشــارع التركــي، النظــام الحاكــم 
تبنيــه  نتيجــة  التدهــور،  هــذا  مســؤولية  أردوغــان  فــي  متمثــًا 
سياســات تصفهــا بـ”العقيمــة وغيــر المجديــة”، فيمــا مــن المقــرر 
إجــراء االنتخابــات العامــة فــي تركيــا فــي 2023، وســط توقــع 
االقتصاديــة  األوضــاع  بســبب  ذلــك،  قبــل  تجــرى  أن  مراقبيــن 

البــاد. فــي  الصعبــة  والسياســية 

سالمي: مؤشرات تراجع األعداء وهزميتهم باتت واضحة
رئيــس  مــع  شــويغو  ســيرغي  الروســي  الدفــاع  وزيــر  بحــث 
األركان العامــة للقــوات المســلحة اإليرانيــة محمــد حســين باقــري 
فــي  والوضــع  الثنائيــة  العاقــات  تعزيــز  اليــوم  موســكو  فــي 

أفغانســتان.
وقــال شــويغو خــال اللقــاء “إن عاقاتنــا مــع إيــران تتطــور ومــا 
يوضــح ذلــك هــو الكفــاح المشــترك ضــد اإلرهــاب الدولــي” مؤكــدًا 
“اســتعداد بــاده لمواصلــة بــذل كل جهــد ممكــن للحفــاظ علــى 

الوتيــرة الحاليــة لتنميــة عاقاتهمــا”.
وأشــار شــويغو إلــى التعــاون بيــن موســكو وطهــران فــي محاربــة 
اإلرهــاب فــي ســورية مبينــًا أنــه يمكــن االســتمرار بهــذا التعــاون 
فــي مناطــق مختلفــة مثــل أفغانســتان الفتــًا بهــذا الخصــوص إلــى 
تهديــدات ظهــور تنظيــم )داعــش( اإلرهابــي علــى أراضــي الــدول 

المجــاورة لهــذا البلــد.
بــدوره أكــد باقــري أهميــة التعــاون اإليرانــي الروســي فــي محاربــة 
اإلرهــاب مشــيرًا إلــى ضــرورة دعــم الجيــش العربــي الســوري الــذي 
الســورية. وبيــن  التنظيمــات اإلرهابيــة علــى األراضــي  يحــارب 
باقــري أن “روســيا وإيــران لديهمــا نهــج مشــترك بشــأن الوضــع 

فــي أفغانســتان”.
فــي األثنــاء، أكــد القائــد العــام لقــوات حــرس الثــورة اإلســامية 
فــي إيــران اللــواء حســين ســامي أن مؤشــرات تراجــع األعــداء 
وهزيمتهــم فــي المنطقــة باتــت واضحــة فيمــا أصبحــت مؤشــرات 
الثقــة بالنفــس واالنتصــار فــي جبهــة المقاومــة جليــة اليــوم أكثــر 
ممــا مضــى منوهــا الــى إن مؤشــرات تراجــع األعــداء واضحــة فــي 
فشــل مخططاتهــم ضــد ســورية والعــراق ولبنــان وفشــل الحظــر 

والحصــار السياســي واالقتصــادي علــى إيــران.
فــي حيــن أكــد قائــد القــوة الجــو فضائيــة لحــرس الثــورة العميــد 

أميــر علــي حاجــي زادة أن إيــران ســترد علــى أي مغامــرة ضدهــا 
ردًا حاســمًا الفتــا الــى خــال لقائــه الملحقيــن العســكريين للــدول 
األجنبيــة فــي طهــران إن بعــض الــدول اليــوم وبعــد اليــأس مــن 
أميــركا وإســراعها فــي التوجــه نحــو الكيــان الصهيونــي وتصورهــا 
بــأن أمنهــا ســيصان مــن قبــل هــذا الكيــان مخطئــة تمامــًا ذلــك 
ألن الكيــان غيــر قــادر حتــى علــى صــون أمنــه هــو نفســه لــذا 
لــو توفــرت لــدى الحكومــات والشــعوب اإلرادة الازمــة فبإمكانهــا 
بأمنهــا المحلــي والداخلــي واإلقليمــي إنهــاء 4 عقــود مــن انعــدام 

األمــن والحــروب الواســعة فــي المنطقــة.
فــي  اإليرانــي  الرئيــس  جــدد محســن رضائــي مســاعد  بــدوره 
جانــب  إلــى  بــاده  وقــوف  علــى  التأكيــد  االقتصاديــة  الشــؤون 
فنزويــا ومؤسســاتها الشــرعية فــي مواجهــة التدخــات األمريكيــة 
بيــن طهــران  االقتصــادي  التعــاون  تعزيــز  أهميــة  علــى  مشــددًا 

وكــراكاس.
وقــال رضائــي خــال لقائــه وزيــر الخارجيــة الفنزويلــي فيليكــس 
باسينســيا غونزاليــس فــي طهــران: إن إيــران ســتبقى إلــى جانــب 
فنزويــا فــي عهــد اإلعمــار والبنــاء كمــا وقفــت معهــا فــي عهــد 
إرادة  أن  برهنتــا  وكاراكاس  طهــران  أن  إلــى  مشــيرًا  المقاومــة” 

الشــعوب تفــوق إرادة القــوى الكبــرى.
وأضــاف: أن الطريــق إلنقــاذ دولنــا هــو تعــاون الــدول الصديقــة 
مــع بعضهــا البعــض وبالتأكيــد مــن خــال االســتمرار علــى هــذا 
النحــو يمكننــا التغلــب علــى المشــاكل والعقبــات مؤكــدًا أن تعــاون 
البلديــن مــن شــأنه أن يتخــذ أنموذجــًا يحتــذى بــه للــدول الصديقــة.

متابعــة  أهميــة  علــى  الفنزويلــي  الخارجيــة  وزيــر  أكــد  بــدوره 
تنفيــذ االتفاقــات الموقعــة بيــن البلديــن الصديقيــن مشــيرًا إلــى تعهــد 
لــدى  اآلخــر  بعضهمــا  بدعــم  والفنزويليــة  اإليرانيــة  الحكومتيــن 

الدوليــة. المحافــل 
وبالتــوازي مــع ذلــك جــدد وزيــر الخارجيــة اإليرانــي حســين أميــر 
عبــد اللهيــان التأكيــد علــى أن المفاوضــات المقبولــة حــول االتفــاق 

النــووي بالنســبة لبــاده هــي التــي لهــا نتائــج عمليــة ملموســة.
وقــال عبــد اللهيــان خــال اتصــال هاتفــي اليــوم مــع األميــن 
تدعــم  إيــران  إن   غوتيريــش  أنطونيــو  المتحــدة  لألمــم  العــام 
المفاوضــات التــي تكــون لهــا نتائــج عمليــة ملموســة وإن نفــذت 
األطــراف األخــرى لاتفــاق النــووي التزاماتهــا كاملــة فــإن إيــران 
ســتعود إلــى التزاماتهــا أيضــًا مشــيرًا إلــى أن بــاده تعتبــر قضيــة 
تبــادل الســجناء قضيــة انســانية وال ترغــب بربطهــا بالمفاوضــات 

حــول االتفــاق النــووي.
االتفــاق  حــول  األخيــرة  المفاوضــات  اللهيــان  عبــد  ووصــف 
باقــري  علــي  اإليرانــي  الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  بيــن  النــووي 
ومســاعد المنســق العــام للسياســة الخارجيــة باالتحــاد األوروبــي 
أنــه ســيتم مواصلــة هــذه  إلــى  بـــ اإليجابيــة الفتــًا  انريكــي مــورا 

المقبــل. األســبوع  بروكســل  فــي  المفاوضــات 
وأعــرب وزيــر الخارجيــة اإليرانــي عــن قلقــه إزاء االعتــداءات 
اإلرهابيــة التــي نفذهــا تنظيــم داعــش فــي أفغانســتان خــال األيــام 
األخيــرة داعيــًا منظمــة االمــم المتحــدة إلــى اتخــاذ إجــراءات جــادة 

لوقــف اإلرهــاب فــي أفغانســتان ومكافحتــه.
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دراســــات
ً
مع اقرتاب السنة األوىل .. بايدن يف أسوء أوضاعه شعبيا

محمد نادر العمري
فــي اســتطاع جديــد للــرأي شــهدته الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي اليــوم األخيــر 
مــن شــهر أيلــول 2021 . وأعــده مركــز )NORC( لبحــوث الشــؤون العامــة التابــع 
لـ”أسوشــيتد بــرس”، بينــت نتائجــه انحــدارًا فــي شــعبية الرئيــس األميركــي جــو بايــدن 
فــي األســابيع األخيــرة بعــد سلســلة مــن السياســات وصفــت بالتخبــط ســواء الداخليــة 

والخارجيــة.
بجامعــة  السياســية  العلــوم  فــي  األســتاذ  االســتطاع  ورقــة  معــدي  أحــد  أن  حتــى 
“ســيراكيوز” ويدعــى كريســتي أندرســن، أعــرب عــن صدمتــه علــى بعــض التعليقــات 
واألجوبــة التــي تضمنتهــا ورقــة االســتطاع والمتضمنــة اعتبــار البعــض ممــن اســتطلعت 
آراؤهــم أن التخبــط الحاصــل اليــوم فــي السياســية األمريكيــة وبخاصــة الخارجيــة هــو أكثــر 

وضوحــًا مــن التخبــط فــي واليــة ترامــب. وممــا أثــار حفيظــة الباحــث األمريكــي هــو ترديــده 
لعبــارة هامــة ألحــد المســتطلعة آراءهــم:” بــأن بايــدن اليــوم إمــا يســير علــى الســكة التــي 
نجــح ترامــب فــي نصبهــا لــه. أو إن ترامــب كان صادقــًا حينمــا وصــف بايــدن بالمريــض. 

وفــي الحالتيــن مــازال ترامــب موجــود وبقــوة”.
ومن الجدير بالذكر هنا أن النتائج أشــارات وبشــكل ال لبس فيه. إلى أن نســبة تأييد 
الرئيــس بايــدن الحاليــة باتــت 50% متراجعــة عــن نســبة 54% فــي شــهر آب الماضــي، 
و59% فــي شــهر تمــوز الماضــي. بمعنــى أنــه مــع اقتــراب الذكــرى األولــى لفــوز جــو 
بايــدن تتراجــع نســبة التأييــد لــه إلــى مــا يزيــد عــن 9%. وهــي أحــد أكبــر األرقــام التــي 
يســجلها تراجــع لرئيــس أمريكــي فــي عامــه األول مــن الحكــم بتاريــخ الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة. حيــث تعتبــر هــذه النســبة مــا يقــارب عــدد ســكان ” أريزونــا”.

وبالنظر لما ســبق نجد أن هناك عوامل داخلية وخارجية أثرت على شــعبية الرئيس 
بحســب اســتطاع الرأي والتقرير الصادر عنه:

أولــى تلــك العوامــل وأبرزهــا علــى اإلطــاق الصــورة المهينــة لانســحاب األميركــي مــن 
أفغانســتان بعــد الحــرب التــي اعتبــرت األطــول فــي تاريــخ العالــم الحديــث. دون تحقيــق 
أي نتائــج تذكــر لصالــح واشــنطن. وهــو مــا أقــر بــه رئيــس هيئــة األركان المشــتركة 
الجنــرال مــارك ميلــي. فصحيــح أن شــرارة الحــرب بدأهــا جــورج بــوش االبــن علــى أثــر 
اعتــداءات أيلــول 2001. واتخــذ قــرار االنســحاب الرئيــس ترامــب بعــد مفاوضــات مــع 
طالبــان فــي الدوحــة القطريــة. إال أن الصــورة المهينــة لانســحاب واالضطــراب الــذي 
ســاد مشــهد إجــاء الرعايــة األمريكييــن وســيطرة طالبــان علــى الحكــم حصلــت فــي عهــد 
بايــدن. الــذي أقــر بمســؤوليته عــن ذلــك بعــد التفجيــر اإلرهابــي الــذي اســتهدف مطــار 

كابــول.
مــن العوامــل المؤثــرة دور اللوبــي الصهيونــي فــي تحريــك الــرأي العــام ضــد بايــدن. 
وبخاصة أن هذا اللوبي المتواجد في أمريكا لم تســتقر عاقاته مع بايدن وفق تســريب 
“واشــنطن بوســت”. بــل علــى العكــس هنــاك اختافــات متبادلــة بيــن الطرفيــن قــد تــؤدي 

إلــى غيــاب بايــدن عــن حضــور المؤتمــر الســنوي للوبــي الشــهر القــادم.
مســألة  وبخصــوص  األمريكيــة،  الحــدود  علــى  المهاجريــن  مــع  التعاطــي  سياســة 
التعاطــي مــع الاجئيــن مــن هايتــي. والتــي دفعــت العنصرييــن البيــض للهجــوم علــى 

بايــدن.
كيفيــة معالجتهألزمــة كورونــا وعلــى الخصــوص تحديــات المتحــور دلتــا. فلــم تعــد هــذه 

المســألة تشــغل السياســة األمريكية وتراجعت ضمن أولوياتها.
تــردي األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة وعــدم تنفيــذ بايــدن لوعــوده التــي قدمهــا 
أثنــاء حملتــه االنتخابيــة مــن تحســن لهــذه الظــروف خــال األشــهر التســعة األولــى مــن 

واليتــه فــي ظــل اســتمرار مناقشــة سياســة الضرائــب والبنــى التحتيــة فــي الكونغــرس.
ومــن الواضــح أيضــًا أن هــذا االســتطاع يعتبــر األعــم و األشــمل، حيــث تضمــن 
تراجعــًا فــي شــعبية بايــدن ضمــن صفــوف الديمقراطييــن مــن 92% إلــى 85% منــذ توليــه 
الحكــم. وتراجعــت شــعبيته ضمــن المســتقلين مــن 62%إلــى 38%. وبيــن االســتطاع 
أن فقــط 11% مــن الجمهورييــن يؤيــدون سياســات الرئيــس .كمــا بيــن االســتطاع تفاوتــًا 
وانحــدارًا بنســبة التأييــد للرئيــس بايــدن بيــن األميركييــن البيــض )مــن49% إلــى %42( 

واألميركييــن الســود )مــن 86% إلــى 64%( خــال مــدة ذاتهــا.
وكلهــا نســب ال تصــب فــي صالــح بايــدن خاصــة والديمقراطييــن عامــًة، والســيما مــع 
اقتــراب موعــد االنتخابــات النصفيــة للكونغــرس. فــإن صحــت دقــة هــذه البيانــات واألرقــام 
والنســب. فــإن عــودة الجمهورييــن بقــوة للمشــاركة فــي الحكــم عبــر الكونغــرس هــي مســألة 
حتميــة. فضــًا عــن أن الوضــع الصحــي لـــ بايــدن مــازال الشــغل الشــاغل الــذي يقلــق 
الديمقراطييــن وهــو أحــد األســباب التــي قــد تقلــق الشــعب األمريكــي عندمــا يشــاهدون 

رئيــس دولتهــم “نائــم” فــي أحــد االجتماعــات الرســمية.

فشل نظرية االحتواء األمريكية

معركة الغاز

ريا خوري
عنــد اقتــراب انتهــاء الحــرب البــاردة بيــن االتحــاد الســوفييتي 
الســابق والواليــات المتحــدة األمريكــي، ضاعفــت الواليــات المتحدة 
االتحــاد  علــى  واالقتصاديــة  والعســكرية  السياســية  ضغوطهــا 
الثمانينــات،  مــن  الثانــي  النصــف  وفــي  الســابق.  الســوفييتي 
غورباتشــوف  ميخائيــل  الســوفييتي  لاتحــاد  الجديــد  القائــد  قــدم 
اقتصاديــة،  بإصاحــات  الخاصــة  “بيريســتوريكا”   مبادرتــي 
ومبــادرة “غاســنوت” وهــي مبــادرة إتبــاع سياســات أكثــر شــفافية 
المقدمــة النهيــار االتحــاد  المبادرتيــن  وصراحــة. كانــت هاتيــن 
الســوفييتي عــام 1991، لتصبــح الواليــات المتحــدة وحدهــا القــوة 

الكونيــة العظمــى فــي العالــم.
عندهــا تداعــى عــدد كبيــر مــن المفكريــن والباحثيــن كان مــن 
الــذي  شارلســتون،  كليــة  مــن  كريــد  جيــري  البروفيســور  بينهــم 
نشــر دراســة هامــة تبحــث عــن عناصــر االســتمرارية فــي سياســة 

الواليــات المتحــدة الخارجيــة، وركــز خالهــا علــى التســاؤل عــن 
الكيفيــة التــي ســيعمل بهــا النظــام السياســي األمريكــي الجديــد فــي 

غيــاب الشــيوعية وغيــاب االتحــاد الســوفييتي.
بعد هذه الدراسة، برزت العديد من التساؤالت التي تسير في 
ســياق تيــار مناقشــات أمريكيــة ســاخنة، حيــث لوحــظ االختــاف 
فــي تحديــد مســارات السياســة الخارجيــة األمريكيــة، وعــدم وجــود 
رؤيــة واحــدة حــول مــن ســيكون العــدو الجديــد، ومــن الــذي ســيكون 
بديــًا عــن االتحــاد الســوفييتي الســابق كمحــور تــدور مــن حولــه 
السياســة األمريكيــة فــي الداخــل والخــارج. تلــك النقاشــات الســاخنة 
المتحــدة  للواليــات  الجديــد  العــدو  أن  وهــو  حــل  إلــى  أفضــت 
التــي  نفســها  الطريقــة  مســتخدمين  الصيــن،  ســيكون  األمريكيــة 
الدولــي  الوضــع  لكــن  الدراســات،  األبحــاث  مراكــز  لــه  رّوجــت 
اختلــف كليــًا بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة. وهــو مــا أشــار إليــه 
البروفيســور األمريكــي  مايــكل إليــوت  فــي محاضــرة أمــام جامعــة 

كولــورادو عــام 2008، مــن أن العالــم تغيــر مــن حيــث اللغــة 
والمفاهيــم واآلراء  التــي كان لهــا وقعهــا فــي النفــوس قبــل خمســين 
عامــًا، بحيــث لــم يعــد لهــا هــذا األثــر  الكبيــر اليــوم. وأكــد أن 
البعــض مــن هــؤالء االســتراتيجيين كانــوا يرســمون اســتراتيجيات 
ليتــم تطبيقهــا فــي  العديــد مــن دول العالــم،  لكنهــم فــي الحقيقــة 
ال يعرفــون حقيقــة ثقافــات شــعوبها، وتقاليدهــم وعاداتهــم وأفكارهــم 

ومفاهيمهــم  وأديانهــم.
لقــد حــاول كل مــن الرئيــس األمريكــي األســبق جــورج بــوش 
الخارجيــة  للسياســة  جديــد  مبــدأ  إيجــاد  كلينتــون  بيــل  و  األب، 
األمريكيــة يحــل محــل إســتراتيجية االحتــواء، التــي كانــت محــور 
فشــا   لكنهمــا  الســابق،  الســوفييتي  االتحــاد  مــع  الصــراع  إدارة 
فشــًا ذريعــًا فــي إيجــاده، يومهــا أعلــن مديــر التخطيــط السياســي 
كلينتــون  بيــل  األمريكــي  الرئيــس  إدارة   فــي  الخارجيــة  بــوزارة 
جيمــس ســتينبرج أن العالــم الــذي نواجهــه اليــوم شــديد الصعوبــة 

والتعقيــد، بحيــث ال تصلــح نظريــة واحــدة  لفهمــه وتشــخيصه. 
أمــا البروفيســور األمريكــي فينســنت أوجــر أســتاذ علــم الحكومــات 
بكليــة هاملتــون فقــد أكمــل هــذا التصــور بقولــه: “إن الحقائــق  
العديــدة المتغيــرة فــي العالــم بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة تقّيــد مــن 
ــاع السياســة األمريكييــن الكبــار علــى بنــاء بديــل مقنــع  قــدرة صّن
لنظريــة االحتــواء التــي قامــت علــى مواجهــة االتحــاد الســوفييتي، 
خــال  تواجههــم  ســتظل  والثقيلــة  الكبيــرة  الورطــة   هــذه  وإن 

المســتقبل المنظــور علــى أقــل تقديــر.
ممــا ال شــك فيــه إن العقليــة األمريكيــة التــي تمتــاز بالســطوة 
والهيمنــة والعربــدة مــا زالــت تتجلــى فــي  صلــب االســتراتيجيات 
األمريكيــة، حيــث أنهــا ال تــزال تلتــزم بمفاهيــم الصــراع  الــذي 
ممكــن أن يصــل إلــى صــراع دمــوي مــع القــوى الدوليــة المنافســة، 
بمــا يثيــر حــاالت مــن عــدم االســتقرار واألمــن واألمــان، وفقــدان 

التــوازن الدولــي مــن خــال بــث التوتــرات فــي كل مــكان.

هيفاء علي
فــي  انفجــار  عــن  األوربيــون  االقتصــاد  خبــراء  يتحــدث 
أســعار الغــاز فــي اللحظــة الحرجــة لانتعــاش االقتصــادي 
بعــد اآلثــار الكارثيــة لعمليــات اإلغــاق التــي أعقبــت تفشــي 
فــي  الســبب  ويرجعــون  عــام 2020.  فــي  كورونــا  جائحــة 
ارتفــاع ســعر الغــاز العالمــي إلــى زيــادة الطلــب وانخفــاض 
العــرض، مــا يخفــي إطــارًا أكثــر تعقيــدًا تلعــب فيــه العوامــل 
الماليــة والسياســية واإلســتراتيجية دورًا رئيســيًا. وفــي الوقــت 
الــذي تضغــط فيــه واشــنطن علــى دول االتحــاد األوروبــي 
بالطاقــة،  لتزويدهــا  روســيا  علــى  االعتمــاد  عــن  لابتعــاد 
وال تتوقــف عــن التعبيــر عــن امتعاضهــا مــن مشــروع خــط 
األنابيــب “نــوردم ســتريم2″، انطلــق تشــغيل الخــط وتــّم ملــؤه 

مؤخــرًا بالغــاز الروســي بغيــة إرســاله إلــى أوروبــا.
األجــل  طويلــة  العقــود  تراجعــت  الضغــط،  لهــذا  نتيجــة 
مــع شــركة “غازبــروم” الســتيراد الغــاز الروســي فــي االتحــاد 
الفوريــة،  فــي األســواق  المشــتريات  بينمــا زادت  األوروبــي، 
حيث يتّم شــراء أســهم الغاز، والتي يتّم دفعها نقدًا. وبحســب 
الخــام  المــواد  مــن  ضخمــة  كميــات  شــراء  يتــّم  الخبــراء، 

المعدنيــة والزراعيــة بعقــود مســتقبلية تنــّص علــى تســليمها فــي 
تاريــخ محــّدد وبالســعر المتفــق عليــه وقــت التوقيــع. وتتمثــل 
إســتراتيجية المجموعــات الماليــة القويــة التــي تضــارب علــى 
هــذه العقــود فــي تضخيــم أســعار المــواد الخــام )بمــا فــي ذلــك 
الميــاه(، مــن أجــل إعــادة بيــع العقــود اآلجلــة بســعر أعلــى. 
المضاربــة  المعامــات  حجــم  عــن  فكــرة  علــى  وللحصــول 
فــي البورصــات فــإن بورصــة شــيكاغو التجاريــة األمريكيــة 
تنفــذ 3  المثــال، ومقرهــا شــيكاغو ونيويــورك،  علــى ســبيل 
مليــارات عقــد ســنويًا بمبلــغ مليــون مليــار دوالر. فــي عــام 
حــّد  إلــى  مشــلواًل  العالمــي  االقتصــاد  كان  عندمــا   ،2020
كبيــر، وصــل عــدد العقــود اآلجلــة ومــا شــابه ذلــك إلــى أعلــى 
مســتوى لــه علــى اإلطــاق بلــغ 46 مليــارًا، بزيــادة 35% عــن 
عــام 2019، ممــا أدى إلــى ارتفــاع أســعار الســلع األساســية.

فــي الوقــت نفســه، تضغــط الواليــات المتحــدة علــى االتحــاد 
األوروبــي الســتبدال الغــاز الروســي بالغــاز األمريكــي. فــي 
عــام 2018، مــع اإلعــان المشــترك بيــن الرئيــس ترامــب 
ورئيــس المفوضيــة األوروبيــة يونكــر، التــزم االتحــاد األوروبــي 
باســتيراد المزيــد مــن الغــاز الطبيعــي المســال مــن الواليــات 
المتحــدة مــن أجــل تنويــع إمــدادات الطاقــة الخاصــة بهــا، علــى 

الرغــم مــن أن الغــاز األمريكــي أغلــى بكثيــر مــن غــاز روســيا.
يضــاف إلــى كل هــذا “حــرب أنابيــب الغــاز” التــي جعلــت 
إيطاليــا تدفــع ثمنــًا باهظــًا لهــا عندمــا قامــت إدارة أوبامــا، 
 ،2014 عــام  فــي  األوروبيــة،  المفوضيــة  مــع  بالتعــاون 
فــي  وهــو  ســتريم”،  “ســاوث  الغــاز  أنابيــب  خــط  بإغــاق 
بيــن  االتفاقيــة  بموجــب  إذ  البنــاء.  مــن  المتقدمــة  المرحلــة 
إينــي )الشــركة الوطنيــة اإليطاليــة للهيدروكربونــات( وغــاز 
بــروم، كان مــن الممكــن أن يجلــب الغــاز الروســي مباشــرة 
إلــى إيطاليــا، عبــر البحــر األســود، بأســعار منخفضــة. لقــد 
تجــاوزت روســيا عقبــة خــط التدفــق التركــي، الــذي يجلــب 
تركيــا  منطقــة  إلــى  األســود  البحــر  عبــر  الروســي  الغــاز 
البلقــان لتزويــد صربيــا وكرواتيــا.  األوروبيــة، ويســتمر فــي 
فــي 29 أيلــول، وقعــت شــركة “غازبــروم” وشــركة “ام فــي ام 
اينرجــي” فــي بودابســت عقديــن طويلــي األجــل لتوريــد الغــاز 
لمــدة 15 عامــًا،  بأســعار منخفضــة  المجــر  إلــى  الروســي 
المجــر  أن  بحقيقــة  مثقلــة  واشــنطن  هزيمــة  تبــدو  وبالتالــي 
وكرواتيــا جــزء مــن الناتــو، األمــر الــذي قــد يجبــر واشــنطن 
علــى االســتجابة ليــس فقــط اقتصاديــًا، ولكــن أيضــًا سياســيًا 

االقتصــاد. خبــراء  بحســب  واســتراتيجيًا 
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s�Ë bLB�Ë ¨s�e�« «c??????� w� W�—u??????� vK� »d(U� ÎU�Ëd� t�«u� Íc�« b??????zUI�«
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ÊUJ�Ë ÊU�“Ë  «Ëœ√Ë œUF�√ w� d ÒB���Ë ¨5��UM*« ÊUJ*«Ë ÊU�e�« w� t�O�O�«d��«
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l� U� Ÿu� s� WFOD� W�U�≈ v�≈ V�d� Ë√ bOF� s� Ó·b� WO�U� W�—u��œ W�ôu� r�I�«
Î«eOL�� ÎU�{«Ë b�b'« ÊU� Ê≈Ë ¨b�b'« v�≈ ·bN� ÎU��� t�œUO� Âö� s� tI�� U�
s� vI�� U� d�d% ∫…b�b� WK�d�® ·bN�«Ë ÊuLC*« w�Ë ¨©W�UOB�«® qJ??????A�« w�
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∫t��œd� WLO� dNE� wM�u�« w�dF*« ¡UCH�« «c� w�Ë Æ©Â«d��«Ë ‰ö�≈ qJ� rN�U�√
”Ë—b� œ ÒËe�� Ê√ b�d� s� q� UN�U�H� √dI� r�ö� a�—U��« `M9 Ê√ W�—u??????� —b�®
VFA�« …b�Ë s� Y�b� s� o�� U* t��U{≈ dNE� UL�Ë ¨©W�«dJ�«Ë …eF�«Ë ·dA�«
Æ©WO�U��≈ W�—UC� W�U� ¡UL��ôU� ÆÆÆt�«uI� f�U��� tMJ� t� ÒuM�� wM� VF� s��®
VK�√ w� W�u�??????�� dO� ¨W�UC� —UJ�√Ë ÌÊUF�Ë rO� s� b�b'« w� d�_« p�c�Ë
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منوعـــــات

فراس احللبي: للمسرح أثر كبري يف حياتي

األليلوز بديل عن السكر

بروتني ميحي الذكريات السيئة

 يف صالون الكارتون 
ً
رائد خليل أوال

والفنون البصرية برومانيا

شــدد الممثــل الســوري فــراس الحلبــي علــى أهميــة المســرح بالنســبة لــه، 
ودوره الكبيــر فــي مســيرته الفنيــة، وقــال: “إن للمســرح أثــرًا كبيــرًا فــي حياتــي، 

حيــث منحنــي إمكانيــة اكتشــاف شــخصيتي كممثــل وكإنســان”.
دخولــه عالــم الدرامــا كان عبــر مسلســل “شــوق” الــذي شــّكل االنطاقــة 
األولــى لــه أمــام الكاميــرا مــع المخرجــة رشــا شــربتجي، وأضــاف بــأن األعمــال 

توالــت بعــد “شــوق”، وكان آخرهــا عشــارية “شــام يــا ذا الســيف” مــن مسلســل 
“أنتظــر عــرض مسلســل  أنــزور، وتابــع:  نجــدة  إخــراج:  بــادي”،  “ألنهــا 
“دفــا”، إخــراج: ســامي الجنــادي فــي رمضــان 2022، ومسلســل “الضفــدع”، 
إخــراج: يــزن أبــو حمــدة، وفيلــم” Fake أب” إخــراج: أحمــد إبراهيــم أحمــد.

مــن جهــة أخــرى أكــد الحلبــي أن الموهبــة والحضــور عامــان مهمــان 
للممثــل، وأنــا نــادرًا مــا أفّضــل االعتمــاد علــى إبــراز الموهبــة قبــل الحضــور، 
إلخــراج  التفكيــر  وطــرق  أدواتــي  تطويــر  علــى  العمــل  دائمــًا  طموحــي 
لــه طريقــة تعــاون مــع  الشــخصية بأفضــل صــورة”، وأردف: “كل مخــرج 
الممثــل، وأنــا أســعى دومــًا للتعــاون مــع المخــرج الــذي يقدمنــي بصــورة مغايــرة 

ومختلفــة عــن المألــوف.
أمــا علــى صعيــد التعــاون مــع الممثليــن فقــال: “كانــت لــي تجربــة مهمــة 
الكثيــر  أتعّلــم  بــأن  النصيــب  لــي  أيمــن زيــدان، وكان  النجــم  مــع األســتاذ 
منــه، وفــي مسلســل “الضفــدع” وقفــت أمــام النجمــة أمــل عرفــة، واكتســبت 
منهــا نتــاج ســنين مــن النجــاح واإلبــداع”، وأوضــح بــأن الطمــوح الدائــم هــو 
االســتفادة مــن كل تجربــة أقــف خالهــا مــع نجــوم الدرامــا الســوريين، والعــرب 
المبدعيــن، واختتــم: “القــادم أفضــل بــإذن هللا، علــى أمــل أن يعــود النشــاط 
الدرامــي لقوتــه، فبعودتــه تتعافــى رســالة الفــن الســوري الــذي تعّودنــا عليــه 

مبدعــًا وخّاقــًا، وفــي المراتــب األولــى”.
يذكــر أن فــراس الحلبــي خاضــع لعــدة دورات، أهمهــا علــى يــد النجــم 
الراحــل نضــال ســيجري، ولــه أعمــال مســرحية عديــدة حاصلــة علــى جوائــز 

محليــة وعربيــة.

يحتــوي األليلــوز األحــادي الســكاريد علــى 90% ســعرات حراريــة أقــل مــن 
الســكروز ممــا يجعلــه خاليــًا مــن الســعرات الحراريــة تقريبــًا، وقــد اكتشــف 
الباحثــون أخيــرًا طرقــًا إلنتــاج األليلــوز علــى نطــاق أوســع ممــا قــد يســمح لــه 

بــأن يصبــح ُمحليــًا شــائعًا فــي المســتقبل.
وقــال أنتونــي ديمارينــو اختصاصــي تغذيــة: “األليلــوز هــو ســكر نــادر 
يوجــد بشــكل طبيعــي فــي الفواكــه مثــل التيــن والزبيــب، إنــه نحــو 70% حلــو 

مثــل الســكر لــذا فهــو أقــل حــاوة مــن الســكر العــادي”.
تنــص إدارة الغــذاء والــدواء علــى أن األليلــوز “معتــرف بــه عمومــًا علــى 
أنــه آمــن”، يقــول ديمارينــو: “إنهــم يعلمــون أساســًا أن الكميــات الصغيــرة لــن 
تســبب أي ضرر للناس إذا اســتهلكوها، ما أوصي به مرضاي هو أن كل 
مــا تســتخدمه، ســواء كان ســكرًا طبيعيــًا، أو أي ُمحلــي صناعــي، هــو أنــك 
تســتخدم أفضــل حكــم لديــك وتســتخدمه بكميــات صغيــرة باعتــدال، ألننــا ال 

نريــد االعتمــاد عليهــم كثيــرًا”.
وأضــاف أنــه إذا اتبعــت هــذه االقتراحــات يمكــن أن يكــون األليلــوز بديــًا 
رائعــًا للســكر العــادي، “المثيــر لاهتمــام هــو أنــه ال يتــم اســتقابه بواســطة 
الجســم، تمتصــه األمعــاء الدقيقــة، ولكــن بعــد ذلــك تفــرز فــي الواقــع، لذلــك 
ال يتــم امتصــاص أي مــن الســعرات الحراريــة أو تخزينهــا فــي جســم، وتابــع: 
“مــع البحــث المحــدود الــذي تــم إجــراؤه وجــد أن )األليلــوز( ليــس لــه تأثيــرات 

علــى ســكر الــدم أو اســتجابة األنســولين”.
كمــا أكــد ديمارينــو أن معظــم النــاس الذيــن يتناولــون األليلــوز باعتــدال 
لــم ياحظــوا أي مشــاكل كبيــرة، لكــن مــن المهــم أن ناحــظ أن كل شــخص 

لديــه تحّمــل مختلــف للُمحليــات الصناعيــة: “أحــد اآلثــار الجانبيــة التــي يميــل 
النــاس إلــى رؤيتهــا هــو بعــض االنزعــاج المعــدي المعــوي، مثــل بعــض 
االنتفــاخ أو بعــض المشــكات أثنــاء الذهــاب إلــى الحمــام”، مضيفــًا: “لهــذا 
الســبب، مــن الجيــد إضافــة كميــات صغيــرة مــن األليلــوز إلــى طعامــك فــي 

البدايــة”.
وتابــع ديمارينــو: “إنهــا أكثــر مــن مجــرد التجربــة والخطــأ فــي معرفــة مقــدار 
الحــد الــذي تريــده، ولكــن إذا كنــت تأكلــه بكميــات صغيــرة علــى مــدار اليــوم 
أو باعتــدال طــوال األســبوع، فلــن ينتهــي بــك األمــر بــأي نــوع مــن اآلثــار 

الجانبيــة.”

اكتشــف عــدد مــن العلمــاء بروتينــًا يمكــن إجــراء تعديــات بــه لتغييــر 
“اندبندنــت”  لصحيفــة  ووفقــًا  الســيئة،  ذكرياتهــم  محــو  أو  النــاس  مشــاعر 
البريطانيــة، فــإن الذكريــات طويلــة المــدى تنقســم إلــى فئتيــن: الذاكــرة القائمــة 
علــى الحقائــق مثــل تلــك المتعلقــة باألســماء واألماكــن واألحــداث، والذاكــرة 

الغريزيــة المتعلقــة بالعواطــف أو المهــارات.
الــذي  األمــر  الغريزيــة،  الذكريــات  تعديــل  يمكــن  أنــه  العلمــاء  ويعتقــد 
الصدمــة  بعــد  مــا  اضطــراب  مــن  يعانــون  الذيــن  األشــخاص  يســاعد  قــد 
التابعــون لجامعــة كمبــردج أن هنــاك بروتينــًا  العلمــاء  )PTSD(، ووجــد 
يســمى “العرقــوب” )shank( يعمــل كدعــم للمســتقبات التــي تحــدد مــدى 
ــا العصبيــة المختلفــة، ونتيجــة لذلــك فــإن حــدوث  قــوة االتصــال بيــن الخاي
أي تدهــور بهــذا البروتيــن قــد يســاعد فــي محــو وتعديــل بعــض الذكريــات.

البيتــا،  حاصــرات  تســمى  كيماويــة  مركبــات  باســتخدام  ذلــك  يتــم  وقــد 
تســتخدم فــي بعــض األدويــة الخاصــة بعــاج ارتفــاع ضغــط الــدم والصــداع 

النصفــي والذبحــة الصدريــة وعــدم انتظــام نظــم القلــب.
وأجــرى الفريــق تجربــة علــى عــدد مــن الفئــران، حيــث تــم تدريبهــم علــى 
النقــر علــى جهــاز معيــن، وبعــد ذلــك تــم ربــط هــذا الجهــاز بصاعــق كهربائــي 

حيــث شــعرت الفئــران بالخــوف مــن االقتــراب منــه بعــد ذلــك.
ثــم  البيتــا،  حاصــرات  مــن  معينــة  جرعــات  الفئــران،  العلمــاء،  وأعطــى 
أعــادوا التجربــة مــرة أخــرى ليجــدوا أن الفئــران ال تتذكــر شــيئًا عــن الصاعــق 

الكهربائــي، بــل أقدمــت علــى النقــر علــى الجهــاز دون خــوف.
وقالــت الدكتــورة آمــي ميلتــون التــي قــادت فريــق علمــاء كمبــردج: “هــذه 
آليــات معقــدة حقــًا، وعلينــا أن نضــع فــي اعتبارنــا أن تجربتنــا أجريــت علــى 

حيوانــات فقــط ولــم تختبــر بعــد علــى البشــر، إن أدمغــة البشــر متشــابهة مــع 
أدمغــة الفئــران لكنهــا أكثــر تعقيــدًا بالتأكيــد”.

وأشــارت ميلتــون إلــى أنهــم يأملــون أن يتمكنــوا مــن إجــراء تجربتهــم علــى 
عــدد مــن مرضــى اضطــراب مــا بعــد الصدمــة بشــكل خــاص، مؤكــدة أنــه 
فــي حــال تــم التأكــد مــن صحــة نتائجهــم علــى أولئــك المرضــى، فــإن ذلــك قــد 

يســاعد فــي دعمهــم نفســيًا والتقليــل مــن حــاالت االكتئــاب واالنتحــار.

حصــل رســام الكاريكاتــور رائــد خليــل علــى جائــزة مهرجــان صالــون الكارتــون والفنــون البصريــة فــي 
دورتــه التاســعة برومانيــا بمشــاركة 560 رســامًا مــن 77 دولــة.

وترأس اإلسباني أنطونيو كالديرون دي جيسوس من الرابطة الدولية لنقاد الفن لجنة التحكيم.
تصــور اللوحــة الفائــزة العيــن المعلبــة التــي تحمــل إيحــاء شــديد الداللــة حــول مــدى صاحيــة مــا نــراه 

وتحديــدًا تجــاه القضايــا المصيريــة واإلنســانية.
ووزعــت الجوائــز األخــرى للســلوفاكي فاديميــر بارفيرتشــاك وشــهرام شــيرزاده مــن إيــران إضافــة إلــى 

الفنانيــن الرومانييــن ســيرجيو غرابــا وليفيــو ســتانيا.
جديــر بالذكــر أن الفنــان خليــل شــارك فــي تحكيــم العديــد مــن المهرجانــات العالميــة وهــو مديــر مســابقة 

ســورية الدوليــة للكاريكاتــور منــذ انطاقتهــا فــي عــام 2005 ومديــر موقــع الكاريكاتــور الســوري الدولــي.

رجل صيني يبتكر دواء إلنقاذ ابنه

مواطــن  قيــام  عــن  صينيــة  صحيفــة  كشــفت 
صينــي بابتــكار دواء فــي ظــروف منزليــة معقــدة 
إلنقــاذ ابنــه المريــض مــن المــوت المحتــم، وذكــرت 
صحيفــة “ســاوث تشــاينا مورنينــغ بوســت” الصينيــة 
أن المواطــن شــو وي مــن محافظــة يونــان الصينيــة 
وهــو صاحــب متجــر ويعمــل عبــر اإلنترنــت واجــه 
مأســاة حقيقيــة عندمــا قيــل لــه إن ابنــه البالــغ عامــًا 
واحــدًا مــن عمــره مصــاب بمــرض مينكيــس وهــو 
مــرض وراثــي نــادر يســبب اضطــراب عمليــة نقــل 

النحــاس فــي خايــا الجســم.
أن  تبيــن  أن  “بعــد  أنــه  إلــى  الصحيفــة  ولفتــت 
أســاليب عاج تجريبية في المستشــفى ال تفيد ابنه 
علــى اإلطــاق صمــم الرجــل علــى الحصــول علــى 
مــادة هيســتيدين النحــاس الضروريــة للعــاج، لكــن 
الوصــول إليهــا فــي الصيــن كان خــارج إمكانياتــه 
إلــى جانــب اســتحالة الحصــول عليهــا مــن الخــارج 
فــي ظــل قيــود كورونــا، فســعرها مرتفــع جــدًا فضــًا 
الجهــات  الحصــول علــى موافقــة  عــن أن عمليــة 
الرســمية علــى شــرائها كانــت ستســتغرق ســنوات، 
وعندهــا قــرر الرجــل الــذي لــم يفقــه فــي الكيميــاء أن 
يــدرس هــذا العلــم بنفســه مــن أجــل الحصــول علــى 

هيســتيدين النحــاس المنشــود فــي المنــزل”.
فــي  انغمــس  “األب  أن  الصحيفــة  وأوضحــت 
قــراءة مقــاالت علميــة أمريكيــة مســتخدمًا برمجيــات 
خاصــة بالترجمــة كونــه ال يتقــن اإلنجليزيــة، كمــا 
التحــق بــدورات صيدلــة فــي عــدد مــن الجامعــات 
مختبــر  إنشــاء  مــن  معينــة  فتــرة  بعــد  أمكنــه  ممــا 
حيــث  دوالر،   3100 كلفــه  شــقته  فــي  صغيــر 
نجــح فــي نهايــة المطــاف فــي تصنيــع هيســتيدين 

النحــاس”.
وأكــدت الصحيفــة أن “الرجــل اختبــر عقــاره أواًل 
علــى أرانــب ثــم علــى نفســه كــي يتأكــد مــن ســامته، 
ثــم حقــن ابنــه بــه ونقلــه إلــى المستشــفى مــن أجــل 
إجــراء تحاليــل وإبعــاد خطــر مضاعفــات خطيــرة، 
دواء  تصنيــع  أيضــًا  وي  شــو  اســتطاع  والحقــًا 
اإلليســكلومول الــذي يمكــن اســتخدامه هــو اآلخــر 
فــي عــاج مــرض مينكيــس وفقــًا لبعــض األبحــاث”.

وفي السياق شدد شو وي في حديث للصحيفة، 
علــى أن “هذيــن العقاريــن لــم يشــفيا ابنــه لكنهمــا 
منعــا تدهــور حالتــه”، آمــًا “فــي أن يســاعد تقــدم 
علــم الوراثيــات مــع مــرور الزمــن فــي شــفاء ابنــه”.
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