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اجتمــع وزيــر اإلدارة املحليــة
والخدمــات املهنــدس “قتيبــة
الخلــف” واملديــر العــام للمجالــس
“أحمــد
األســتاذ
املحليــة
اليوســف” بعــدد مــن مديــري
اإلدارة املحليــة والخدمــات يف
املناطــق املحــررة ،لالطــاع ىلع
عمــل املجالــس املحليــة يف
الشــمال املحــرر ،ســعيا لتطويــر
آليــة إدارتهــا وتشــكيلها.
وحضر االجتماع كل من:
مديــر اإلدارة املحليــة والخدمــاتيف املنطقــة الوســطى األســتاذ”
حســن فجــر”
ومديــر اإلدارة املحليــة والخدماتيف منطقــة ســرمدا املهنــدس
“ســعيد األشــقر”
ومديــر اإلدارة املحليــة والخدماتيف منطقــة أطمــة األســتاذ
“حســام الديــن جلــو”
ومديــر اإلدارة املحليــة والخدماتيف املنطقــة الشــمالية األســتاذ
“أحمــد داوود”
ومديــر اإلدارة املحليــة والخدماتيف منطقــة حــارم األســتاذ “أحمد
إسماعيل”
ومديــر اإلدارة املحليــة والخدماتيف منطقــة جبــل الزاوية األســتاذ
“عبــد الفتــاح الخطيب”
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واصلــت مديريــة الشــؤون اإلنســانية يف أطمــة تأميــن
املســاعدات اإلغاثيــة للحــاالت اإلنســانية يف مخيمــات
البلــدة ،ملســاعدتهم يف توفيــر احتياجاتهــم الضروريــة.

وتحــدث وزيــر اإلدارة املحليــة
والخدمــات عــن ضــرورة االهتمــام
بآليــة تشــكيل املجالــس املحلية
واختيــار األعضــاء مــن ذوي
االختصــاص املناســب والكفــاءة
العاليــة والقبــول االجتماعــي،
ليتمكنــوا مــن أداء مهامهــم يف
خدمــة األهالــي.
واســتعرض املديــرون العامــون
مــع الوزيــر اآلليــة املتبعــة يف
تشــكيل املجالــس املحليــة مــن
خــال الهيئــات الناخبــة واللجــان
التحضيريــة ولجــان الطعــون،
مشــيرين إلــى الشــروط الالزمــة
الختيــار املجالــس بعيــدا عــن

الــوزارة بالتعاقــد مــع مهندســين
املحســوبيات.
بعقــود خبــرة لرفــع الكفــاءة
وناقــش املهنــدس “قتيبــة الفنيــة للمجالــس املحليــة،
الخلــف” مــدة واليــة املجلــس
املحلــي بعــام واحــد يف املرحلة وتأتــي هــذه املبــادرة يف ســياق
الراهنــة مــع االهتمــام بالعامليــن الخطــوات التــي تقــوم بهــا الــوزارة
الثابتيــن ذوي الخبــرة ،حيــث يجري لتطويــر العمــل الهندســي ىلع
تقييــم املجالــس املحليــة دوريــا مســتوى الشــمال املحــرر مــن
للوصــول إلــى خدمــة األهالــي خــال التواصــل مــع املهندســين
لالســتعانة بخبراتهــم.
بأفضــل صــورة ممكنــة.
ونــوه الوزيــر باألمــور الفنيــة يف
املجالــس املحليــة ،مشــيرا إلــى
ضــرورة تطبيــق املخططــات
التنظيميــة ورخــص البنــاء اعتمادا
ىلع املهندســين االختصاصييــن
يف الشــمال املحــرر ،إذ ســتقوم

وزارة العــدل تصــدر تعميمــً بمنــع قبــول وكالــة أو
تمثيــل مــن لــه صلــة بالنظــام فــي دوائرهــا ومحاكمها
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أصـــدرت وزارة العـــدل يف حكومـــة اإلنقـــاذ
تعميمـــا بمنـــع قبـــول وكالـــة أو تمثيـــل
أو ترافـــع أي وكيـــل ممـــن يثبـــت
تقاضيه ــم روات ــب م ــن عن ــد
النظـــام ،أو ذاهبـــه
هـــو أو زوجتـــه أو
أوالده ملناطـــق
النظـــام.
و صـــر ح
ر
مصـــد
مســـؤ و ل
يف وزارة
ا لعـــد ل
لو كا لـــة
أ نبـــا ء
ا لشـــا م :
“املقصـــودون
و ا ملعنيـــو ن
بالتعميـــم الصـــادر
ع ــن وزارة الع ــدل بمن ــع
قبـــول وكالـــة أو تمثيـــل أو
ترافـــع أي وكيـــل ســـواء كان محام ًيـــا أو
غي ــره ،ه ــم ال ــوكالء الذي ــن يت ــم توكيله ــم يف
قضايــا أمــام محاكــم ودوائــر وزارة العــدل ممــن
ال زال ــوا يتقاض ــون رات ًب ــا م ــن نظ ــام األس ــد ،أو
ثب ــت ذهابه ــم أو أح ــد أف ــراد عائالته ــم إل ــى
مناطـــق النظـــام بذريعـــة العمـــل أو الدراســـة
أو غي ــر ذل ــك بع ــد تاري ــخ  ،2019/7/1ول ــو م ــرة

واحـــدة وألي ســـبب كان”.
وأوضـــح املصـــدر“ :هـــؤالء هـــم الذيـــن
اســـتهدفهم التعميـــم ونـــص ىلع
منـــع قبـــول وكاالتهـــم أو
تمثيله ــم أم ــام محاك ــم
ودوائ ــر وزارة العدل،
و بإ مـــكا ن
أ صحـــا ب
ا لعال قـــة
أن يوكلـــوا
غير هـــم
ممـــن ال
تنطبـــق
عليهـــم
ا أل و صـــا ف
ا ملذ كـــو ر ة
يف
ا لتعميـــم ” .
وأكـــد أن التعميـــم
ال ينـــص وال يفهـــم
ـدا من ــع الن ــاس م ــن
من ــه أب ـ ً
التقاضـــي والتحاكـــم يف محاكـــم
وزارة العـــدل ،فحـــق التقاضـــي متـــاح ومصـــان
للجميـــع دون اســـتثناء.
وتســـعى وزارة العـــدل يف حكومـــة اإلنقـــاذ
لتحقيـــق العـــدل واملســـاواة بيـــن الجميـــع،
وذلـــك مـــن خـــال دوائرهـــا ومحاكمهـــا يف
املحـــرر.

وتعتمــد وزارة اإلدارة املحليــة
والخدمــات مبــدأ التقييــم الــدوري
للعمــل اإلداري لــكل مرحلــة ،وبنــا ًء
عليــه توضــع الخطــط املناســبة،
وتجــري التغييــرات أو التثبيتــات
بمــا يحقــق املصلحــة العامــة.

وأفــاد مديــر مكتــب الرعايــة االجتماعيــة يف املديريــة
“أحمــد صطــوف”“ :ملســاعدة الحــاالت اإلنســانية وتأميــن
متطلباتهــم األساســية ،أشــرفنا ىلع توزيــع املنظمــات
اإلغاثيــة مســاعدات ماليــة ،وســات غذائيــة للحــاالت
اإلنســانية يف مخيمــات أطمــة”.
ولفــت “صطــوف” إلــى أن املســاعدات تضمنــت  40ســلة
غذائيــة ،توزعــت ىلع األرامــل وزوجــات الشــهداء وذوي
االحتياجــات الخاصــة ،يف مخيمــي االتحــاد وأورينــت.
وأضــاف“ :كمــا أشــرفنا ىلع توزيــع إحــدى املنظمــات 43
حصــة لحــم ىلع ملجــأ الطــوارئ يف أطمــة ،فضـ ً
ـا عــن
مســتفيدا
توزيــع جمعيــة خيريــة كفــاالت ماليــة لـــ 64
ً
مــن ذوي الشــهداء يف عــدة مخيمــات منهــا النواعيــر،
والشــروق”.
جديــر بالذكــر أن مديريــة الشــؤون اإلنســانية وزعــت
ً
ً
عــازل ،إضافــة إلســفنج ،وســات
ســابقا  16خيمــة ،و30
إغاثيــة لعــدة عائــات نازحــة يف مخيمــات أطمــة.
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واصلــت مديريــة الشــؤون
اإلنســانية يف إدلــب تأميــن
املســاعدات اإلغاثيــة للعائــات
النازحــة يف املدينــة ،لتخفيــف
العــبء املعيشــي عنهــم،
والوقــوف معهــم يف محنــة
النــزوح.
وقــال عضــو مكتــب املراقبــة
املديريــة
يف
والتقييــم
“نجيــب عرنــوس”“ :يف ســبيل
مســاعدة النازحيــن ،وتوفيــر
املــواد الغذائيــة الضروريــة لهــم ،لألســر النازحــة يف مدينــة  3أيــام ،اليــوم األول  402ســلة،
أشــرفنا ىلع توزيــع املنظمــات إدلــب”.
والثانــي  ،318والثالــث  ،432وهــذا
اإلنســانية  1152ســلة غذائيــة وأردف“ :توزعــت الســات خــال التوزيــع ضمــن مشــروع شــهري
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أعــادت مديريــة اإلدارة املحليــة
والخدمــات يف املنطقــة
الوســطى تأهيــل محطــة امليــاه
يف بلــدة الفوعــة ،بســبب
الضــرورة امللحــة لتأميــن ميــاه
الشــرب لألهالــي.
وأفــاد مديــر اإلدارة “حســن
الفجــر”“ :انتهينــا مــن مشــروع
إعــادة تأهيــل محطــة امليــاه
يف بلــدة الفوعــة ،حيــث دخلــت
الخدمــة ،وبدأنــا بضــخ امليــاه

لتغطيــة  6آالف مســتفيد يف
املدينــة”.
ولفــت “عرنــوس” إلــى أن
املديريــة تراعــي التدابيــر
االحترازيــة للوقايــة مــن فيــروس
كورونــا أثنــاء توزيــع الســال،
حيــث يقســم التوزيــع ىلع
منعــا لالزدحــام،
عــدة مراحــل ً
ً
فضــا عــن التقيــد بالتباعــد

االجتماعــي وتــرك مســافة بيــن
ا ملســتفيد ين .
وســبق أن أشــرفت مديريــة
الشــؤون اإلنســانية ىلع توزيــع
 319ســلة غذائيــة للعائــات
النازحــة يف مدينــة إدلــب.

لتخديــم البلــدة”.
جديــر بالذكــر أن مديريــة اإلدارة وتســتمر يف تخديــم املناطــق
وأضــاف“ :زودنــا املحطــة بـــ املحليــة والخدمــات أصلحــت لالرتقــاء باملســتوى الخدمــي
 250لــوح طاقــة شمســية لضــخ سـ ً
ـابقا الطرقــات يف بلــدة حزانو ،يف املنطقــة.
امليــاه ،واســتغنينا عن اســتخدام
العنفــات التــي تحتــاج إلــى
كميــات كبيــرة مــن املحروقــات
لتشــغيلها”.
وبيــن “الفجــر” أن الهــدف مــن
هــذا املشــروع توفيــر حاجــة
البلــدة مــن ميــاه الشــرب ،وســد
النقــص الحاصــل يف كميــة
امليــاه التــي تخــدم األهالــي.
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و عو ر ة ا لطر قا ت تتسبب با نقطا ع ا لميا ه عن مخيم ا إل يما ن
أخـــرى يف املنطقـــة مـــن أجـــل
اســـتمرا ر تزويـــده بميـــاه الشـــرب”.
وتابـــعُ “ :زود املخيـــم بـــ  10أمتـــار
مكعبـــة مـــن املـــاء لتخديـــم  40عائلـــة،
وســـيتواصل تخديمـــه بامليـــاه ليوميـــن
إضافييـــن ،ريثمـــا ننتهـــي مـــن إصـــاح
طرقـــات املخيـــم”.
ولف ــت “ش ــيخاني” إل ــى أن موج ــة الح ــر
الش ــديدة تس ــببت يف زي ــادة اس ــتهالك
امليـــاه يف املخيمـــات ،األمـــر الـــذي
تطلـــب زيـــادة كميـــة امليـــاه ،والبحـــث
عـــن حلـــول كفيلـــة تضمـــن عـــدم
انقطاعهـــا عـــن أي مخيـــم.
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انقطعـــت إمـــدادات امليـــاه عـــن إحـــدى املنظمـــات اإلنســـانية لتزويـــد
مخيـــم اإليمـــان املقـــام حدي ًثـــا ضمـــن املخيـــم بامليـــاه ،ريثمـــا تنتهـــي مـــن
مخيمـــات الســـاحل ،بســـبب وعـــورة إصـــاح الطرقـــات.
الطرقـــات وصعوبـــة إيصـــال امليـــاه
إليـــه ،فســـارعت دائـــرة الشـــؤون وأفـــاد مديـــر املكتـــب الخدمـــي
اإلنســـانية يف الســـاحل بالتواصـــل مـــع يف الدائـــرة “غســـان شـــيخاني”:

“بســـبب وعـــو رة الطرقـــات ،وصعوبـــة
التنقـــل مـــن خاللهـــا ،توقفـــت
إحـــدى املنظمـــات اإلنســـانية عـــن
تزويـــد مخيـــم اإليمـــان املقـــام
حدي ًثـــا ضمـــن مخيمـــات الســـاحل
بامليـــاه ،فتواصلنـــا مـــع منظمـــة

جديـــر بالذكـــر أن دائـــرة الشـــؤون
ً
مســـبقا ىلع حفـــر
اإلنســـانية أشـــرفت
املنظمـــات اإلنســـانية آبـــارا يف عـــدة
مخيم ــات ،منه ــا جن ــان ،والش ــيخ صي ــاح،
لســـد حاجـــة األهالـــي مـــن امليـــاه
الصالحـــة للشـــرب.

محلـــي الدانـــا ينتهـــي مـــن
تجهيـــز بئـــر مـــاء فـــي المدينـــة
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وإيص ــال املي ــاه ألحي ــاء ش ــارع الكهرب ــاء،
والنصـــر ،والفـــاروق ،حيـــث زودنـــا البئـــر
باملعـــدات الالزمـــة ،وبدأنـــا بتغذيـــة
املناطـــق املذكـــورة بامليـــاه”.

أجـــرى فريـــق الرقابـــة التموينيـــة جولـــة أحـــد أصحـــاب املحـــال التجاريـــة ،بســـبب
ً
وضبطـــا آخـــر بحـــق
ميدانيـــة ىلع املحـــال التجاريـــة يف البيـــع بســـعر زائـــد،
ً
مدينـــة معـــرة مصريـــن ،ونظـــم
ضبوطـــا صاحـــب أحـــد محـــات بيـــع التوابـــل
بحـــق املخالفيـــن.
والبهــارات ،بســبب عــدم إعــان األســعار”.

ولف ــت “حمي ــدي” إل ــى أن ط ــول البئ ــر
وقـــال مديـــر وحـــدة امليـــاه يف يبلـــغ  590متـــ ًرا ،ويخـــدم نحـــو 7000
املجلـــس “أحمـــد حميـــدي”“ :انتهينـــا نس ــمة بمي ــاه الش ــرب ،والت ــي ارتفع ــت
م ــن حف ــر وتجهي ــز بئ ــر م ــاء يف الح ــي أســـعارها بشـــكل كبيـــر.
الجنوبـــي مـــن مدينـــة الدانـــا ،بدعـــم
ـدد م ــن تج ــار املنطق ــة ،واملجل ــس جديـــر بالذكـــر أن املجلـــس املحلـــي
عـ ٍ
املحلـــي يف املدينـــة”.
وبالتعـــاون مـــع أهالـــي مدينـــة الدانـــا،
ســـيحفر يف األيـــام القادمـــة بئـــر مـــاء
وأض ــاف“ :يه ــدف ه ــذا العم ــل لتوفي ــر جديـــد يف منطقـــة الصناعـــة.

وأفـــاد رئيـــس دائـــرة الرقابـــة التموينيـــة
“عبـــد الناصـــر ســـيلو”“ :أجرينـــا جولـــة
ميدانيـــة ىلع األســـواق واملحـــات
التجاريـــة يف مدينـــة معـــرة مصريـــن،
للتأكـــد مـــن صالحيـــة املـــواد الغذائيـــة،
وااللتـــزام بالتعامـــل بالعملـــة التركيـــة يذكـــر أن الرقابـــة التموينيـــة أتلفـــت
ً
الرائجـــة”.
مســـبقا كميـــات كبيـــرة مـــن الزبـــدة
منتهي ــة الصالحي ــة يف معم ــل معجن ــات
وأضـــاف“ :نظمنـــا ضبطـــا تموين ًيـــا بحـــق بمدينـــة معـــرة مصريـــن شـــمال إدلـــب.

أنهـــى املجلـــس املحلـــي يف مدينـــة
الدانـــا بالتعـــاون مـــع تجـــار املنطقـــة
تجهيـــز بئـــر مـــاء يف الحـــي الجنوبـــي
مــن البلــدة ،لتأميــن ميــاه الشــرب ألكبــر
ع ــدد ممك ــن م ــن س ــكان املنطق ــة.

وأردف“ :كمـــا جلنـــا ىلع محـــال بيـــع
البيـــض الجملـــة ،وكان هنـــاك التـــزام
بالبيـــع بالســـعر املحـــدد للمســـتهلك،
وق ــدره  16.5لي ــرة تركي ــة لطب ــق البي ــض”.

مديرية الشؤون اإلنسانية في إدلب تواصل تأمين المساعدات اإلغاثية لألسر النازحة في المدينة
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واصلـــت مديريـــة الشـــؤون اإلنســـانية املســـتفيدين
يف إدلـــب توفيـــر متطلبـــات األســـر
الفقي ــرة والنازح ــة يف املدين ــة ،به ــدف
مســـاعدتهم يف تأميـــن احتياجاتهـــم
الضروريـــة.
وأف ــاد عض ــو مكت ــب املراقب ــة والتقيي ــم
“عبـــد القـــادر اليوســـف”“ :يف ســـبيل
تحســـين الوضـــع املعيشـــي للعوائـــل
الفقيـــرة والنازحـــة يف مدينـــة إدلـــب،
نســـتمر يف اإلشـــراف ىلع توزيـــع
املنظمـــات اإلنســـانية قســـائم شـــرائية،
وســـات غذائيـــة لهـــم”.
وأضـــاف“ :توزعـــت القســـائم ىلع
مـــدار يوميـــن ،حيـــث بلـــغ عـــدد

يف

اليـــوم

األول  68بواقـــع قســـيمة لـــكل عائلـــة ،واليـــوم الثانـــي  22ولـــكل مســـتفيد
تخلفهـــم
بســـبب
قســـيمتان
ً
مســـبقا ،وتشـــمل
عـــن االســـتالم
هـــذه القســـائم أهالـــي املدينـــة
وتســـتهدف
فيهـــا،
والنازحيـــن
الحـــاالت اإلنســـانية واألرامـــل”.
وبيـــن “اليوســـف” أن املديريـــة أشـــرفت
ً
أيضـــا ىلع توزيـــع إحـــدى املنظمـــات
اإلنســـانية  319ســـلة غذائيـــة للعائـــات
النازحـــة يف املدينـــة.
يذكـــر أن مديريـــة الشـــؤون اإلنســـانية
تســـعى جاهـــد ًة لتلبيـــة احتياجـــات
النازحي ــن ،وتقدي ــم م ــا يل ــزم له ــم وف ــق
اإلمكانيـــات املتاحـــة.

منارات تربوية
طرائق التدريس
الطريقة االســتنتاجية (القياسية)

مفهـــوم االســـتنتاج (القيـــاس) :االســـتنتاج كمـــا هـــو
االســـتقراء عمليـــة عقليـــة ،وإن أصـــول هـــذه الطريقـــة
تع ــود إل ــى أرس ــطو ال ــذي وض ــع علم ــا متكام ـ ً
ـا مبني ــا ىلع
االســـتنتاج ،وســـماه علـــم املنطـــق ،وعبـــر عنـــه أرســـطو
ببنــاء مقدمتيــن كبيرتيــن ،أحدهمــا كبيــرة ،وأخــرى صغيــرة
تلـــزم عنهمـــا نتيجـــة بعينهـــا ،وكمثـــال ىلع ذلـــك“ :كل
إنســـان فـــان – ســـقراط إنســـان – ســـقراط فـــان”.
والقي ــاس ه ــو انتق ــال الفك ــر م ــن الحك ــم ىلع كل ــي إل ــى
الحك ــم ىلع جزئ ــي ،والطريق ــة االس ــتنتاجية ه ــي ص ــورة
موســـعة للخطـــوة األخيـــرة مـــن الطريقـــة االســـتقرائية
(التطبيـــق) ،ولذلـــك ال تســـتغرق الطريقـــة االســـتنتاجية
ً
طويـــا.
وقتـــا
وقـــد طبقـــت هـــذه الطريقـــة يف العلـــوم الرياضيـــة
والفيزيـــاء والعلـــوم اإلنســـانية واالجتماعيـــة ،ويف قواعـــد
اللغـــة العربيـــة ،فالحقائـــق تعطـــى مباشـــرة وتكـــون
مضبوط ــة وكامل ــة ألن ــه توص ــل إليه ــا بواس ــطة التجري ــب،
وبعـــد عـــرض املـــدرس للقاعـــدة يبـــدأ بعـــرض األمثلـــة
التـــي تبيـــن صحـــة املـــادة والطريقـــة الكليـــة املكونـــة
للمـــادة التـــي كونـــت الشـــيء املعـــروض يف البدايـــة،
ويف النهاي ــة القي ــاس ىلع أمثل ــة مش ــابهة ،ولذل ــك ف ــإن
خطـــوات الطريقـــة االســـتنتاجية هـــي كالتالـــي:
 -1مرحلــة التهيئــة أو التحفيــز :والهــدف مــن هــذه املرحلــة
إعــداد املتعلميــن وتهيئتهــم ملوضــوع الــدرس ويســتخدم
امل ــدرس تقني ــات مختلف ــة تس ــاعده ىلع وض ــع الط ــاب
ىلع الطري ــق الصحي ــح بم ــا يتناس ــب وموض ــوع ال ــدرس.
 -2مرحلــة تحديــد املعلومــة أو املبــدأ أو التعميــم :يعــرض
امل ــدرس يف ه ــذه املرحل ــة املعطي ــات العام ــة ويج ــب أن
تك ــون واضح ــة ل ــكل الط ــاب والتأك ــد م ــن اس ــتيعاب كاف ــة
الط ــاب له ــا حت ــى ال يت ــم التوص ــل إل ــى مفاهي ــم خاطئ ــة.
 -3مرحل ــة تحلي ــل املعطي ــات الس ــابقة ويت ــم ذل ــك م ــن
خـــال طـــرح أســـئلة حـــول تلـــك املعرفـــة ووضـــع أمثلـــة
يقترحهـــا املـــدرس ويشـــارك الطـــاب يف تقديمهـــا،
ويجـــب االنتبـــاه يف هـــذه املرحلـــة أال يكـــون التحليـــل
واألفـــكار التـــي يقدمهـــا الطـــاب خـــارج إطـــار املعطيـــات
الســـابقة.
 -4مرحلـــة االســـتنتاج وفيهـــا يتمكـــن الطـــاب مـــن
إنتـــاج قاعـــدة جديـــدة يف قالـــب جديـــد ،والوصـــول إلـــى
الصياغـــة الجديـــدة للمفاهيـــم يتطلـــب القيـــام بعمليـــات
فكريـــة وعقليـــة كالتحليـــل والتصنيـــف وإعـــادة التركيـــب
واالســـتنتاج الفعـــال.
 -5مرحلـــة التطبيـــق وفيهـــا ُتفحـــص النتائـــج الســـابقة
ىلع مواقـــف مشـــابهة وجديـــدة للتأكـــد مـــن صحـــة
االس ــتنتاجات ،وتع ــد الطريق ــة القياس ــية مس ــايرة لطبيع ــة
الذه ــن يف تعل ــم األش ــياء وتس ــاير طبيعت ــه يف تحصي ــل
املعرف ــة ،وحت ــى تك ــون فعال ــة ومجدي ــة يف التدري ــس ال
بـــد مـــن:
أ -تقديـــم املـــادة التعليميـــة بطريقـــة واضحـــة ال مجـــال
فيـــه للغمـــوض.
ب -توضيـــح املـــادة املعروضـــة بعـــدة طـــرق وأمثلـــة
وأنشـــطة وأســـاليب.
ج -أن تكـــون األمثلـــة مرتبـــة ترتيبـــا منطقيـــا لتكـــون ك ً
ال
ً
متكامـــا.
د -مشاركة الطلبة باملوقف التعليمي.
هـــ -تن ــوع األمثل ــة وتقوي ــم امل ــدرس لفه ــم املتعاملي ــن
مـــن خـــال التطبيـــق الســـليم لهـــا.
 مزايا الطريقة االستنتاجية: -1ســهلة التنفيــذ مــن جانــب املتعلــم واملــدرس وتســهم
يف توفيــر الوقــت للمــدرس.
 -2صالحة لتدريس األعداد الكبيرة من املتعلمين.
 -3تس ــاعد ىلع حف ــظ االنضب ــاط والنظ ــام داخ ــل الغرف ــة
الصيفي ــة.
 -4تســـاعد يف تنميـــة أســـلوب التفكيـــر العلمـــي عنـــد
املتعلميـــن مـــن خـــال تركيزهـــا ىلع الكليـــات وانتقالهـــا
إلـــى الجزئيـــات.
 وهناك بعض السلبيات املرتبطة بهذه الطريقة: -1تســـاعد ىلع الحفـــظ والتلقيـــن ،حيـــث أنهـــا تعطـــي
الحقائــق والتعليمــات بشــكل مباشــر وتبتعــد عــن تحليلهــا
م ــا ي ــؤدي إل ــى حفظه ــا غيب ــا.
 -2صعوبـــة تحقيـــق بعـــض األهـــداف التربويـــة ،وهـــذا
يرتبـــط بمـــا ســـبق مـــن حيـــث ابتعادهـــا عـــن األســـلوب
العلمـــي يف التفكيـــر يف أثنـــاء تلقـــي الحقائـــق
والنظريـــات.

العدد ()38
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النازحي ــن يف املدين ــة ،وتأت ــي ه ــذه
املســـاعدات ضمـــن مشـــروع شـــهري
متواصـــل لتغطيـــة  6000عائلـــة
نازحـــة”.
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تبـــذل مديريـــة الشـــؤون اإلنســـانية
جهـــودا كبيـــرة لضمـــان
يف إدلـــب
ً
وصـــول املســـاعدات ملســـتحقيها،
حيـــث أشـــرفت ىلع توزيـــع
املنظمـــات اإلنســـانية مســـاعدات
إغاثيـــة للنازحيـــن يف املدينـــة.
وأفـــاد عضـــو مكتـــب املراقبـــة
والتقييـــم يف املديريـــة “عبـــد
القـــادر اليوســـف”“ :يف ســـبيل
توفيـــر متطلبـــات النازحيـــن،
وتخفيـــف العـــبء املعيشـــي
عنهـــم ،أشـــرفنا ىلع توزيـــع
املنظمـــات اإلنســـانية ســـات
غـــذاء ونظافـــة للعائـــات النازحـــة
وأضـــاف“ :تضمنـــت املســـاعدات  298ســـلة غذائيـــة توزعـــت ىلع
يف مدينـــة إدلـــب”.

دائـــرة الشـــؤون اإلنســـانية فـــي الســـاحل
تش ــرف عل ــى حف ــر بئ ــر مي ــاه بمخي ــم اإلتق ــان.
السبت 17 :محرم 1442هـ |  5أيلول  2020م

وبي ــن “اليوس ــف” أن املديري ــة تابع ــت
ً
أيضـــا توزيـــع إحـــدى املنظمـــات 253
ســـلة نظافـــة ىلع النازحيـــن يف
مركـــز إيـــواء الســـكن الشـــبابي يف
املدينـــة ،والبـــر  ،47والحـــزب ،78
واملاليـــة  ،62وقوصـــرة .14
وتواص ــل مديري ــة الش ــؤون اإلنس ــانية
إشـــرافها ىلع توزيـــع املنظمـــات
اإلغاثي ــة مس ــاعدات غذائي ــة ،ومالي ــة،
وســـال نظافـــة ىلع النازحيـــن يف
مدينـــة إدلـــب.

بإش ــراف مديري ــة الش ــؤون اإلنس ــانية ف ــي س ــرمدا،
إنشـــاء كتـــل فنيـــة فـــي  3مخيمـــات بالمدينـــة
السبت 17 :محرم 1442هـ |  5أيلول  2020م

واصلـــت دائـــرة الشـــؤون اإلنســـانية وتابـــع“ :ســـ ُيحفر البئـــر بطـــول 45
يف الســـاحل إشـــرافها ىلع أعمـــال متـــ ًرا ،حيـــث ســـيدخل الخدمـــة فـــور
املنظمــات اإلنســانية ،آخرهــا مشــروع االنتهـــاء مـــن حفـــره وتجهيـــزه”.
حفــر بئــر مــاء بمخيــم اإلتقــان الواقــع
يف مخيمـــات الـــزوف الحدوديـــة ،وبيـــن “الحســـين” أن الدائـــرة تعمـــل
بهـــدف تأميـــن امليـــاه الصالحـــة جاهـــد ًة لتوفيـــر وتحســـين الخدمـــات
للشـــرب لســـكان املخيـــم.
باملخيمـــات التابعـــة لهـــا ،وتولـــي
اهتمامـــا كبيـــ ًرا لتأميـــن امليـــاه
ً
وقـــال مديـــر املكتـــب الخدمـــي للعائـــات النازحـــة.
يف الدائـــرة “محمـــد الحســـين”:
نظـــ ًرا لقلـــة امليـــاه يف املخيمـــات ،وســـبق أن أشـــرفت دائـــرة الشـــؤون
والض ــرورة امللح ــة لتوفيره ــا لألهال ــي ،اإلنســـانية ىلع حفـــر وتجهيـــز
أش ــرفنا ىلع حف ــر إح ــدى املنظم ــات املنظمـــات اإلغاثيـــة بئـــر مـــاء يف
اإلنســـانية بئـــر مـــاء يف مخيـــم مخيـــم جنـــان والـــذي يخـــدم 208
اإلتقـــان ضمـــن مخيمـــات الـــزوف” .عائـــات.

تبـــذل مديريـــة الشـــؤون اإلنســـانية إنشـــاء املنظمـــات  18كتلـــة ،ووادي
يف ســـرمدا
جهـــودا مكثفـــة العزيـــب بالقاطـــع العاشـــر ،18
ً
لتحســـين الواقـــع الخدمـــي يف و كفر لو ســـين . ”1 1
املخيمـــات ،حيـــث أشـــرفت ىلع
إنشـــاء املنظمـــات اإلنســـانية كتـــا وبيـــن “عفيصـــة” أن كل كتلـــة
فنيـــة يف
عـــدد مـــن املخيمـــات مجهـــزة بســـقف إســـمنتي ،وحفـــرة
ٍ
التابعـــة لهـــا.
فني ــة بعم ــق  2مت ــر ،وم ــزودة بخ ــزان
مي ــاه س ــعته  500لت ــر ،ويخ ــدم ه ــذا
وقـــال مديـــر املكتـــب الخدمـــي املش ــروع قراب ــة  1200عائل ــة نازح ــة.
يف املديريـــة “حســـن عفيصـــة”:
“أشـــرفنا ىلع إنشـــاء املنظمـــات وس ــبق أن أش ــرفت مديري ــة الش ــؤون
اإلنســانية كتــا فنيــة يف  3مخيمــات اإلنســـانية يف ســـرمدا ىلع إنشـــاء
بكفرلوســـين ،وديرحســـان ،والقاطـــع خـــط للصـــرف الصحـــي بطـــول 1500
العاشـــر يف البردقلـــي”.
بمخيـــم ســـاعد
متـــر
يف كفرلوســـين
وتابـــع“ :ففـــي
شـــمال إدلـــب.
مخيـــم بابيـــض
بد ير حســـا ن
ىلع
أشـــرفنا

مديرية الشؤون اإلنسانية في سرمدا تشرف على تجهيز  4مدارس
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أش ــرفت مديري ــة الش ــؤون اإلنس ــانية
يف س ــرمدا ىلع تجهي ــز املنظم ــات
اإلنســـانية عـــدة مـــدارس يف
مخيمـــات املنطقـــة ،للحيلولـــة دون
بق ــاء األطف ــال النازحي ــن ب ــا تعلي ــم.
وقـــال مديـــر املكتـــب الخدمـــي
يف املديريـــة “حســـن عفيصـــة”:

“أشـــرفنا ىلع تجهيـــز املنظمـــات  6غ ــرف يف مدرس ــة مخي ــم الهضب ــة
اإلنســـانية  4مـــدارس ،وهـــي الخضـــراء بديرحســـان ،و 6غـــرف يف
مدرســـة نســـائم الرحمـــة بمخيمـــات مدرس ــة مخي ــم م ــورك”.
كفرلوســـين مجهـــزة بـــ  5غـــرف،
ومدرســـة قصـــر بـــن وردان يف ولفـــت “عفيصـــة” إلـــى أن جميـــع
ديرحســـان مجهـــزة بـــ  8غـــرف” .تلـــك املـــدارس مخصصـــة ملرحلـــة
التعليـــم األساســـي ،حيـــث تضـــم كل
وأض ــاف“ :كم ــا أش ــرفنا ىلع تجهي ــز
مقعـــدا،
غرفـــة 14
ً

وكل ص ــف مخص ــص لنح ــو  35طال ًب ــا.
يذكـــر أن مديريـــة الشـــؤون
اإلنســـانية أشـــرفت أخيـــ ًرا ىلع
إنشـــاء املنظمـــات اإلنســـانية كتـــا
فنيـــة يف مخيـــم بابيـــص ،ووادي
العزيـــب ،وكفرلوســـين شـــمال إدلـــب.

أخبار

3

نافذة
اقتصادية
الجــدوى االقتصادية للمشــاريع
الكثيــر منــا يســمع عــن مصطلح “دراســة الجــدوى االقتصادية للمشــاريع”،
ولكــن بعضهــم ال يعلــم املعنــى الدقيــق لهــذا املصطلــح ومــا هــي
الفائــدة مــن إجــراء دراســة جــدوى للمشــاريع ،خاصــة املقبليــن منــا ىلع
تأســيس مشــروع معيــن،
وقــد يختلــط األمــر ىلع البعــض يف تفســير معنــى دراســة الجــدوى،
فهــي ليســت خطــة اســتراتيجية كمــا يصورهــا البعــض؛ حيــث إن األخيرة
هــي خطــة بمفهــوم أوســع وأشــمل مــن الدراســة التــي تكــون محــددة
ملشــروع بعينــه.
ما ال تعرفه عن دراسة الجدوى:
يوجــد العديــد مــن التعريفــات لدراســة الجــدوى ،وهــي ببســاطة
شــديدة دراســة يجــب إجراؤهــا قبــل بدايــة أي مشــروع ،لإلجابــة عــن
عــدد مــن األســئلة مثــل :هــل فكــرة املشــروع ممكنــة؟ مــا أدوات
تنفيــذ املشــروع؟ مــا الخســائر املحتملــة؟ وهــي جميعهــا تســاؤالت
تجعلــك تــرى مســتقبل مشــروعك ،وتق ّيمــه مــن الجانــب االقتصــادي
قبــل البــدء بــه؛ لتجنــب املخاطــر واالبتعــاد عــن فــرص الخســارة
وتعزيــز املكاســب.
فــا بــد أن تضــع دراســة جــدوى ملشــروعك قبــل البــدء فيــه؛ تجن ًبــا
للعشــوائية التــي قــد ُتطيــح بمشــروعك الصغيــر قبــل بــدء حصــد
املكاســب.
أنواع دراسات الجدوى:
وتختلــف أنــواع دراســات الجــدوى التــي مــن املمكــن أن نجريهــا،
فيوجــد دراســة أوليــة وأخــرى تفصيليــة ينــدرج تحتهــا عــدد مــن
الدراســات األخــرى ،مــا بيــن دراســة جــدوى فنيــة وتمويليــة وســوقية
وماليــة.
ً
خطوطــا
الدراســة األوليــة :يشــير اســم الدراســة إلــى أنهــا تتضمــن
عريضــة للمشــروع دون التعمــق ،حيــث يمكــن مــن خاللهــا التأكــد مــن
إمكانيــة تنفيــذ املشــروع أو عدمــه ،وبالتالــي اتخــاذ القــرار بالتخلــي
عــن املشــروع أو البــدء يف إعــداد دراســة تفصيليــة لــه.
وتتضمــن الدراســة األوليــة معلومــات حــول العــرض والطلــب املحلــي
واألجنبــي املتوقــع ىلع مــا يقدمــه املشــروع مــن منتجــات ،باإلضافــة
إلــى الحصــة الســوقية املتوقعــة ،ومــدى إقبــال النــاس ىلع شــراء
املنتــج ،والتكاليــف اإلجماليــة للمشــروع ،وتتضمــن تحديــد األدوات
والعناصــر التــي يحتاجهــا املشــروع مــا بيــن العمــال واملــواد األوليــة
ودراســة مواقــع املشــروع املتــاح ،باإلضافــة للعوائــد والخســائر
املتوقعــة.
الدراســة التفصيليــة :هــي الخطــوة التالية لوضع دراســة الجــدوى األولية،
حيــث تكــون أكثــر تفصيـ ً
ـا ،وتجمــع نواحــي املشــروع التــي تتخــذ اإلدارة
ىلع أساســها القــرار ،وتتضمــن الدراســة التفصيليــة مجموعــة دراســات
مكملــة لبعضهــا البعــض ،وهــي الدراســة الســوقية ،الدراســة الفنيــة،
الدراســة التمويليــة ،الدراســة املاليــة.
الدراســة الســوقية :وتأتــي الدراســة الســوقية لتوضــح اإليــرادات الكليــة
املتوقعــة للمشــروع ،حيــث تــدرس العوامــل املحــددة للطلــب ىلع
منتجــات املشــروع ،وتقديــر الطلــب الحالــي واملســتقبلي ملنتجــات
املشــروع ،وتشــمل تقديــر الحصــة الســوقية املتوقعــة ملنتجــات
املشــروع يف الســوق املحليــة ،ودراســة إمكانيــة إنتــاج ســلع بديلــة،
ومكملــة للســلع املنتجــة.
الدراســة الفنيــة :تتعمــق بشــكل أكثــر فيمــا يتعلــق بحجــم املشــروع
ومالءمتــه لإلمكانيــات املتاحــة ،حيــث ُيختــار مــن خاللهــا موقــع
املشــروع ،وهــي مــن أهــم الخطــوات يف الدراســة؛ ألن املوقــع يتوقــف
عليــه نجــاح املشــروع أو الفشــل ،وقبــل اختيــار املــكان ُتــدرس تكلفــة
نقــل املــواد األوليــة ،ومســتلزمات اإلنتــاج مــن الســوق إلــى املشــروع،
وكذلــك تكلفــة نقــل املــواد املنتجــة مــن املشــروع إلــى الســوق،
بجانــب دراســة مــدى توفــر القــوى العاملــة ذات الخبــرة بجانــب موقــع
املشــروع.
الدراســة املاليــة :وتجمــع هــذه الدراســة تكلفــة املشــروع بشــكل
مبدئــي ،وتســلط الضــوء بشــكل أكبــر ىلع قيــاس ربحيــة املشــروع
مــن الناحيــة التجاريــة ،كمــا تحــدد مصــادر تمويــل املشــروع ،فيجــب أن
تشــتمل دراســتك املاليــة ىلع القائمــة التقديريــة للدخــل وحســاب
التدفقــات النقديــة ،وقيــاس مــدى ربحيــة املشــروع ،بجانــب حســاب
التكاليــف االســتثمارية.
اقتراحا
الدراســة التمويليــةُ :تقــدم الدراســة التمويليــة لصاحب املشــروع
ً
للهيــكل التمويلــي املناســب للمشــروع يف الوقــت الحالــي ،حيــث نجــد
أن التمويــل ينقســم مــا بيــن تمويــل داخلــي للمــاك ،وخارجــي يمكــن
الحصــول عليــه مــن القــروض أو التســهيالت االئتمانيــة ،وينقســم
التمويــل إلــى تمويــل داخلــي( ،تمويــل املــاك) ،وتمويــل خارجــي
(تســهيالت ائتمانيــة داخليــة وخارجيــة).

أ :أسامة الكل

4

الجمعة 23 :محرم 1442ـه  11 /أيلول  2020م

أخبار

العدد ()38

مديرية الشــؤون اإلنســانية في المنطقة الوســطى تبذل كل ما بوســعها لحل مشــاكل النازحين
مـــن النازحيـــن بمخيـــم ســـهل
الخيـــر ،والســـام يف بلـــدة الشـــيخ
بحـــر ،ومـــرام يف منطقـــة معـــارة
األخـــوان”.

األحد 18 :محرم 1442هـ |  6أيلول  2020م

تب ــذل مديري ــة الش ــؤون اإلنس ــانية يف
جهـــودا كبيـــرة
املنطقـــة الوســـطى
ً
ملتابعـــة جميـــع الشـــكاوى الـــواردة
إليهـــا مـــن النازحيـــن ،ومحاســـبة
املقصريـــن يف تقديـــم الخدمـــات
لهـــم.

وبيـــن “ســـحاري” أن املديريـــة تلقـــت
شـــكوى تتعلـــق باختـــاس أحـــد
اإلدارييـــن يف مخيـــم ســـهل الخيـــر
ً
مبلغــا مال ًيــا مــن أحــد النازحيــن ،حيــث
ُكلـــف مكتـــب املراقبـــة والتقييـــم

وأفـــاد مديـــر مكتـــب الشـــكاوى يف
املديريـــة “محمـــد ســـحاري”“ :نواصـــل
اســـتقبال جميـــع شـــكاوى النازحيـــن،
ونعم ــل ب ــكل طاقتن ــا لح ــل املش ــاكل
املتعلقــة باألمــور الخدميــة ،واإلغاثيــة،
والســـكن”.

بالتحقـــق مـــن القضيـــة.

جديـــر بالذكـــر أن أبـــواب املديريـــة
مفتوح ــة الس ــتقبال جمي ــع الش ــكاوى،
والتحقـــق منهـــا ،والعمـــل ىلع حلهـــا
وتابـــع“ :اســـتقبلنا  12شـــكوى خـــال الشـــهر الثامـــن مـــن العـــام الجـــاري ،وتحققنـــا مـــن صحتهـــا ،وأغلبهـــا بأســـرع وقـــت ممكـــن.

 464ســـلة غذائيـــة أشـــرفت علـــى توزيعهـــا مديريـــة الشـــؤون اإلنســـانية فـــي المنطقـــة الوســـطى
الثالثاء 20 :محرم 1442هـ |  8أيلول  2020م

واصلـــت مديريـــة الشـــؤون اإلنســـانية مخيمـــات املنطقـــة”.
يف املنطقـــة الوســـطى إشـــرافها
ىلع توزيـــع املنظمـــات اإلغاثيـــة
مســـاعدات غذائيـــة للعائـــات
النازح ــة يف املخيم ــات التابع ــة له ــا،
بهـــدف مســـاعدتهم ىلع توفيـــر
قســـم مـــن احتياجاتهـــم يف ظـــل
الظـــروف املعيشـــية الصعبـــة التـــي
يعيشـــونها.

وأضـــاف“ :توزعـــت الســـال ىلع الشـــكل التالـــي :مخيـــم الشـــيخ
مصطفـــى يف بلـــدة معربونـــة،161
وخـــان الســـبل  ،97والكامليـــة يف
بلـــدة كفربنـــي  ،56ومخيـــم الجـــب
يف كفريحمـــول .150
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أشـــرفت دائـــرة الشـــؤون
اإلنســـانية يف الســـاحل ىلع
تنفيـــذ املنظمـــات اإلنســـانية
عـــددا مـــن املشـــاريع الخدميـــة
ً
يف مخيمـــات خربـــة الجـــوز
والـــزوف الحدوديـــة.

وبيـــن “الحســـين” أنـــه وبســـبب
ارتف ــاع درج ــات الح ــرارة ،وازدي ــاد
الطلـــب ىلع امليـــاه ،أشـــرفنا
ىلع حف ــر بئ ــر م ــاء يف مخي ــم
تشـــيغز ،والـــذي يخـــدم 125
عائل ــة ،فض ـ ً
ـا ع ــن تزوي ــد ع ــدة
مخيمـــات يف خربـــة الجـــوز
باملي ــاه مجا ًن ــا ،إضاف ــة لإلش ــراف
ىلع ترميـــم إحـــدى املنظمـــات
مســـجد يف مخيـــم الكفيـــر،
وبنـــاء مســـجد يف مخيـــم
اإلتقـــان.

وقـــال مديـــر املكتـــب الخدمـــي
يف الدائـــرة “محمـــد الحســـين”:
“أش ــرفنا ىلع إنش ــاء املنظم ــات
ً
خطـــا للصـــرف
اإلنســـانية
الصحـــي بمخيـــم الســـاطة يف
بلـــدة الحمبوشـــية ،حيـــث يبلـــغ
طولـــه  50متـــ ًرا”.
جدي ــر بالذك ــر أن دائ ــرة الش ــؤون
اإلنســـانية تبـــذل قصـــارى
وأردف“ :هـــذا املشـــروع يخـــدم جهدهـــا لتأميـــن متطلبـــات
نحـــو  55عائلـــة ،كمـــا تابعنـــا واحتياجـــات العائـــات النازحـــة
إصـــاح إحـــدى املنظمـــات يف مخيمـــات خربـــة الجـــوز
ً
فضـــا عـــن تحســـين
شـــبكات امليـــاه يف مخيـــم والـــزوف،
الفاتحـــة ،وإنســـان ،وأمـــل”.
الواقـــع الخدمـــي فيهـــا.

وبي ــن “الراج ــح” أن املديري ــة أش ــرفت
ً
أيضـــا ىلع توزيـــع  238حصـــة لحـــم
عـــدد مـــن مخيمـــات حربنـــوش،
يف
ٍ
وتوزعـــت ىلع النحـــو التالـــي،
مخيـــم الريفييـــن  ،103والهـــدى ،108
والفـــردوس .27

وقـــال مديـــر املكتـــب اإلغاثـــي يف
املديريـــة “بـــال الراجـــح ““ :نبـــذل
جهـــودا كبيـــرة لضمـــان وصـــول
ً
املســـاعدات اإلغاثيـــة ملســـتحقيها،
وتلبيـــة احتياجـــات األســـر النازحـــة،
حيـــث أشـــرفنا ىلع توزيـــع
املنظمـــات اإلنســـانية  464ســـلة
عـــدد مـــن
غذائيـــة للنازحيـــن يف
ٍ

دائ ــرة الش ــؤون اإلنس ــانية ف ــي الس ــاحل تش ــرف
عل ــى توزي ــع مس ــاعدات إغاثي ــة لألس ــر النازح ــة

دائـــرة الشـــؤون اإلنســـانية فـــي الســـاحل تشـــرف
علـــى عـــدة أعمـــال خدميـــة فـــي المخيمـــات

وتبـــذل مديريـــة الشـــؤون اإلنســـانية
جهـــودا مكثفـــة لتأميـــن املســـاعدات
ً
لكافـــة املخيمـــات يف املنطقـــة
الوس ــطى ،وتلبي ــة متطلب ــات النازحي ــن
والوقـــوف معهـــم يف محنتهـــم.

 1052ســلة غذائيــة أشــرفت علــى توزيعهــا مديرية الشــؤون اإلنســانية فــي إدلب
يف إدلـــب ىلع توزيـــع املنظمـــات للنازحيـــن يف مدينـــة إدلـــب ،للتجمعـــات وكإجـــراء احتـــرازي مـــن
أشـــرفت مديريـــة الشـــؤون اإلنســـانية اإلغاثيـــة مســـاعدات إنســـانية لتخفيـــف العـــبء املعيشـــي عنهـــم .وبـــاء كورونـــا”.
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أشـــرفت دائـــرة الشـــؤون
اإلنســـانية يف الســـاحل ىلع
توزيـــع املنظمـــات اإلغاثيـــة
مســـاعدات غذائيـــة للعائـــات
عـــدد مـــن
النازحـــة يف
ٍ
املخيمـــات يف بلـــدة خربـــة
الجـــوز الحدوديـــة.
ولفـــت “دعبـــول” إلـــى أن
الدائـــرة تابعـــت توزيـــع
وق ــال مدي ــر املكت ــب اإلغاث ــي إحـــدى املنظمـــات  140حصـــة
يف الدائـــرة “محمـــد دعبـــول” :خضـــار للنازحيـــن يف مخيـــم
“نواصـــل تأميـــن املســـاعدات الناجيـــة ،و 112يف ســـلمى،
للنازحيـــن ،ومـــد يـــد العـــون و 43يف أهـــل القـــرآن.
لهـــم ،حيـــث أشـــرفنا ىلع
توزيـــع املنظمـــات اإلغاثيـــة جديـــر بالذكـــر أن دائـــرة
مســـاعدات غذائيـــة يف
عـــدد الشـــؤون اإلنســـانية تبـــذل
ٍ
مـــن مخيمـــات خربـــة الجـــوز” .كل مـــا بوســـعها لتأميـــن
املس ــاعدات اإلغاثي ــة لجمي ــع
وأضـــاف“ :شـــمل التوزيـــع  310املخيمـــات يف خربـــة الجـــوز
ســـال يف مخيـــم شـــهداء والـــزوف.

ســـوريا  ،1و 32يف الســـيد،
إضافـــة لتوزيـــع  185ربطـــة
خبـــز يف مخيـــم الفاتحـــة،
و 62يف إنســـان ،و 60يف
اإليمـــان.

وقـــال عضـــو مكتـــب املراقبـــة
والتقييـــم يف املديريـــة “عبـــد
“نســـعى
اليوســـف”:
القـــادر
جاهديـــن لتوفيـــر مســـاعدات إغاثيـــة
للنازحي ــن ،حي ــث أش ــرفنا ىلع توزي ــع
املنظمـــات اإلنســـانية  1052ســـلة
غذائيـــة ىلع العائـــات النازحـــة يف
املدينـــة”.

وأردف“ :كمـــا أشـــرفنا ىلع توزيـــع
مســـتفيد ا
قســـائم شـــرائية لـــ 566
ً
يف مدينـــة إدلـــب ،و 59قســـيمة
عـــن
متخلفيـــن
ملســـتفيدين
االســـتالم ،وهـــذا املشـــروع يهـــدف
لتغطيـــة  6000مســـتفيد مـــن
األرامـــل وذوي االحتياجـــات الخاصـــة
يف املدينـــة”.

وأضـــاف“ :توزعـــت الســـال خـــال
 3أيـــام ،اليـــوم األول  365ســـلة،
والثان ــي  ،353والثال ــث  ،334وقس ــمنا
منعـــا
التوزيـــع ىلع عـــدة دفعـــات ً

يذك ــر أن مديري ــة الش ــؤون اإلنس ــانية
جهـــود ا كبيـــرة لتلبيـــة
تبـــذل
ً
احتياج ــات النازحي ــن ،وضم ــان وص ــول
املســـاعدات اإلغاثيـــة ملســـتحقيها.

مديريــة الشــؤون اإلنســانية في المنطقة الوســطى تواصــل تأمين الســكن للنازحين
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الشـــؤون
مديريـــة
واصلـــت
اإلنســـانية يف املنطقـــة الوســـطى
اســـتقبال طلبـــات النازحيـــن لتأميـــن
مســـكن مناســـب لهـــم ،وتوفيـــر
مســـتلزماتهم حســـب اإلمكانيـــات
ا ملتا حـــة .

ونعمـــل جاهديـــن لتأميـــن الســـكن
املالئـــم لهـــم ،وبهـــدف التنظيـــم،
نعمـــل ىلع نقـــل بعـــض املخيمـــات
العشـــوائية الواقعـــة ىلع جانبـــي
الطرقـــات إلـــى مخيمـــات منظمـــة
تابعـــة للمديريـــة”.

وقـــال املكلـــف بتســـيير مكتـــب
اإلســـكان يف املديريـــة “محمـــد
ســـحا ري”“ :نواصـــل اســـتقبال
طلبـــات التســـكين مـــن األســـر
النازحـــة يف املنطقـــة ،لنكـــون
معهـــم يف محنتهـــم ومســـاعدتهم
ىلع تأميـــن املســـكن املناســـب
لهـــم ،وتلبيـــة متطلباتهـــم قـــد ر
ا ملســـتطا ع ” .

وبيـــن “ســـحا ري” أن املديريـــة
أمن ــت املس ــكن لـــ  57عائل ــة نازح ــة
ّ
يف مخيـــم مريـــم ،وعبـــاد الرحمـــن
التابـــع لقطـــاع معـــرة مصريـــن،
والدعـــاء يف الشـــيخ بحـــر.

جديـــر بالذكـــر أن مديـــرة الشـــؤون
حاليـــا ىلع
اإلنســـانية تشـــرف
ًّ
إنشـــاء املنظمـــات اإلنســـانية 3
مخيمـــات ،إليـــواء جميـــع العوائـــل
وأضـــاف“ :اســـتقبلنا  179طل ًبـــا مـــن نازحيـــن يســـكنون يف مخيمـــات عش ــوائية ،أو بي ــوت مهدم ــة جزئ ًي ــا ،النازحـــة التـــي ال تملـــك مـــأوى.
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أخبار

5

يتيما
دائرة الشؤون اإلنسانية في الساحل تشرف على توزيع ألبسة لـ  275طف ًلا
ً
جن ــان  ،51وجن ــان  ،51وكفردلب ــة
 ،1ومازغلـــي  ،3وبيـــت صوفـــان ،5
وقلعـــة الســـنديانة  ،6والخيـــر ،5
والنـــور  ،31وتشـــيغز  ،21وبـــردى
.”11

األحد 18 :محرم 1442هـ |  6أيلول  2020م

أش ــرفت دائ ــرة الش ــؤون اإلنس ــانية
يف الســـاحل ىلع توزيـــع
املنظمـــات اإلغاثيـــة ألبســـة
عـــدد مـــن
لألطفـــال األيتـــام يف
ٍ
املخيمـــات التابعـــة لهـــا.

وتابـــع“ :إنهـــا لفتـــة رائعـــة مـــن
املنظمـــات اإلنســـانية بتوزيعهـــا
األلبســـة ىلع األطفـــال األيتـــام
وبدورنـــا
املخيمـــات،
يف
س ــنواصل جهودن ــا لتوفي ــر جمي ــع
متطلباتهـــم يف األيـــام القادمـــة”.

وقـــال مديـــر مكتـــب الرعايـــة
االجتماعيـــة يف الدائـــرة “معتـــز
بل ــة”“ :نواص ــل تأمي ــن املس ــاعدات
اإلغاثيـــة للحـــاالت الخاصـــة ،حيـــث
أشـــرفنا ىلع تقديـــم املنظمـــات
ً
طفـــا
اإلنســـانية ألبســـة لـــ 275
يتيمـــا يف مخيمـــات خربـــة الجـــوز
ً
والـــزوف”.

وس ــبق أن أش ــرفت دائ ــرة الش ــؤون
اإلنس ــانية ىلع توزي ــع املنظم ــات
اإلنســـانية  50كرســـ ًيا للعجـــزة،
ً
طفـــا
وأردف“ :شـــمل التوزيـــع 21
وذوي االحتياجـــات الخاصـــة يف
بمخيـــم اإلخـــاء ،وقافلـــة الخيـــر  ،1والشـــيخ صيـــاح  ،2وصدقـــة  ،48وش ــام  ،11والوف ــاء  ،7وقاط ــع مخيمـــات الـــزوف.

لتحســين الواقــع الخدمــي ،مديريــة الشــؤون اإلنســانية
فــي أطمــة تشــرف علــى إنشــاء خــط للصــرف الصحــي

مخفـــر شـــرطة مـــورك يلقـــي القبـــض
علـــى ســـارق أمـــوال مـــن محـــل تجـــاري

ليتفقهوا في الدين
قطعة ثلج
تمــر علينــا هــذه األيــام وهــي تحمــل يف طياتهــا موجــات الحــر الشــديد ،إضافــة
إلــى مــا يعانيــه أهلنــا مــن مآســي النــزوح يف الخيــام ومراكــز اإليــواء ،وباملقابــل
هنــاك نســبة كبيــرة مــن النــاس تعيــش يف نعمــة عظيمــة ال تشــعر بقيمتهــا،
أال وهــي نعمــة توفــر املــاء البــارد ،ســوا ًء مــن يملــك بــرادات أو لديــه القــدرة ىلع
شــراء ألــواح الثلــج لتبريــد املــاء ،وال بــد أن نعلــم أن املــاء البــارد نعمــة عظيمــة
يغفــل اإلنســان عــن شــكرها وهــي مــن جملــة النعيــم الــذي س ُنســأل عنــه يــوم
ـم لَ ُت ْ َ
القيامــة ُ
ـن َّ
ـم} التكاثــر (.)8
{ثـ َّ
ســأُل َّن َي ْو َم ِئـ ٍ
ـذ َعـ ِ
الن ِعيـ ِ
عــن أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه قــال :قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم“ :
أن ُي َقـ َ
إن َ
ـن َّ
َّ
ـم ْ
ـة ِمـ َ
ـح
الع ْبـ ُ
صـ َّ
ـال لَـ ُ
ســأَ ُل َع ْنـ ُ
أول مــا ُي ْ
ـه َ
ـد َيـ ْ
ـو َم اْل ِق َي َ
ـه :ألَــم ُن ِ
امـ ِ
الن ِعيـ ِ
ـم َ
كَ ،و ُتــر َو ِمـ َ
ـن املــا ِء البــارِ ِد”.
لَــك ِج ْ
سـ َ
وتتفاضــل الحســنات باختــاف الزمــان واملــكان ،فكمــا أن مــن أجـ ّ
ـل األعمــال يف
فصــل الشــتاء قضــاء حوائــج النــاس يف تدفئتهــم وتأميــن مســتلزمات التدفئــة،
فكذلــك أيضــا يف فصــل الصيــف أعظــم الصدقــات ســقي املــاء البــارد ،جــاء ســعد
بــن عبــادة -رضــي اهلل عنــه -إلــى النبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم -فقــال :يــا
رســول اهلل ،إن أمــي ماتــت ،أفأتصــدق عنهــا؟ قــال“ :نعــم” ،قلــت :فــأي الصدقــة
ي َْ
“سـ ْ
الــاء” رواه أحمــد وأبــو داود والنســائي وابــن ماجــة وحســنه
ـق ُ
أفضــل؟ قــالَ :
األلبانــي.
قــال اإلمــام القرطبــي -رحمــه اهلل تعالــىُ -م َع ِّل ًقــا ىلع هــذا الحديــث“ :فــدل ىلع
أن ســقي املــاء مــن أعظــم ُ
الق ُرَبــات إلــى اهلل تعالــى”.
فتبريــد األكبــاد ،وإطفــاء حــرارة الظمــآن ،مــن أعظــم األبــواب التــي تقــود إلــى
الجنــان ،جــاء يف تفســير القرطبــي قــول بعــض التابعيــن“ :مــن كثــرت ذنوبــه
فعليــه بســقي املــاء”.
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أشـــرفت مديريـــة الشـــؤون اإلنســـانية يف أطمـــة ىلع إنشـــاء إحـــدى
املنظم ــات اإلنس ــانية خط ــا للص ــرف الصح ــي يف مخيمي ــن بالقاط ــع
الش ــمالي يف أطم ــة.
وأفـــاد مديـــر املكتـــب الخدمـــي يف املديريـــة “أيمـــن جنيـــد”:
ً
وتلبيـــة لطلبـــات النازحيـــن،
“لتحســـين الخدمـــات يف املخيمـــات،
أش ــرفنا ىلع مش ــروع إنش ــاء خ ــط للص ــرف الصح ــي يخ ــدم مخيمي ــن
يف القاطـــع الشـــمالي يف أطمـــة”.
وبيـــن “جنيـــد” أن املشـــروع يشـــمل مخيمـــي الخليـــل ،وقافلـــة
الرحمـــة ،ويوفـــر خدمـــات الصـــرف الصحـــي لـــ  1160عائلـــة نازحـــة.
وأض ــاف“ :يبل ــغ ط ــول الخ ــط  600مت ــر ،وقط ــره ً 30
إنش ــا ،وعم ــق يب ــدأ
مــن  1.5متــر حتــى  2متــر ،حســب طبيعــة األرض يف املنطقــة ،وفــور
انتهــاء العمــل س ـ ُتفرش طرقــات املخيميــن بالبحــص”.
وس ــبق أن أش ــرفت مديري ــة الش ــؤون اإلنس ــانية ىلع إص ــاح الطرق ــات
يف مخيم ــات األده ــم ،وش ــهداء بس ــقال ،واللطامن ــة يف أطم ــة.

ألق ــى مخف ــر ش ــرطة م ــورك القب ــض ىلع ش ــخص س ــرق مبال ــغ مالي ــة
م ــن مح ــل تج ــاري عم ــل ب ــه مل ــدة ع ــام يف مخيم ــات كفرلوس ــين.
وق ــال رئي ــس املخف ــر “رض ــوان النبه ــان”“ :تلقين ــا ش ــكوى م ــن صاح ــب
محـــل تجـــاري يف مخيمـــات كفرلوســـين ،تتعلـــق بســـرقة مبالـــغ ماليـــة
مـــن محلـــه ،وأنـــه يشـــتبه بشـــخص يعمـــل يف املحـــل ويدعـــى (ي.أ)”.
وأض ــاف“ :ألقين ــا القب ــض علي ــه ،وخ ــال التحقي ــق مع ــه اعت ــرف بس ــرقة
مبال ــغ مالي ــة م ــن املح ــل أكث ــر م ــن م ــرة ،إضاف ــة لس ــرقة بع ــض امل ــواد
الغذائي ــة بش ــكل مس ــتمر طيل ــة ع ــام كام ــل م ــن عمل ــه باملح ــل”.
وأكـــد “النبهـــان” أن املخفـــر اســـتعاد مبلـــغ مليـــون ليـــرة ســـورية مـــن
الســـارق ،بعـــد جمـــع وجـــرد الفواتيـــر املقدمـــة مـــن صاحـــب املحـــل،
ً
أصـــول ،وســـيقدم الجانـــي إلـــى القضـــاء لينـــال
وســـ ّلم املبلـــغ لصاحبـــه
جـــزاءه العـــادل.

سـ َ
سـِل ًما
ـقى ُم ْ
ويقول -صلى اهلل عليه وســلم -يف الحديث الحســن“ :أَّي َما ُم ْ
سـِل ٍم َ
ـقا ُه َّ ُ
ع َ
يق ْ َ
ََ
سـ َ
الل ِمـ َ
ـوم” رواه أحمد وأبــو داود والترمذي.
ـن َّ
ظ َمــأ َ
الر ِح ِ
ال ْخ ُتـ ِ
فيــا مــن أنعــم اهلل عليــك بجهــاز تبريــد يف بيتــك ،أو عنــدك قــدرة ىلع شــراء
ـتر لجــارك قطعــة
الثلــج ،تذكــر إخوانــك وأهلــك ممــن يشــربون املــاء ســاخنًا ،واشـ ِ
ثلــج تكــون لــك حســنة مدخــرة عنــد اهلل.
اللهــم فــ ّرج عنــا وعــن جميــع املســلمين ،واســقنا مــن حــوض نبيــك الكريــم
ً
ً
ً
مريئــة ال نظمــأ بعدهــا أبــدًا يــا رب العامليــن.
هنيئــة
شــربة

الشـــؤون اإلنســـانية فـــي إدلـــب تشـــرف علـــى توزيـــع
 36خـــزان ميـــاه فـــي مراكـــز اإليـــواء بالمدينـــة

يذكـــر أن مخفـــر الشـــرطة اســـتعاد أخيـــ ًرا  5أغنـــام مســـروقة ،وســـلمها
ً
أصـــول يف مخيمـــات كفرلوســـين شـــمال إدلـــب.
لصاحبهـــا

 1996ســـلة نظافـــة أشـــرفت علـــى توزيعهـــا مديريـــة الشـــؤون اإلنســـانية فـــي ســـرمدا
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أش ــرفت مدي ــرة الش ــؤون اإلنس ــانية يف س ــرمدا
ىلع تقديـــم املنظمـــات اإلغاثيـــة ســـات
نظاف ــة ،ومس ــاعدات مالي ــة وغذائي ــة للعائ ــات
النازحـــة يف مخيمـــات املدينـــة.
وقـــال مديـــر املكتـــب اإلغاثـــي يف املديريـــة

“محمـــد ســـيف”“ :أشـــرفنا ىلع توزيـــع  ،835وأبوعبيـــدة  ،375والوضيحـــي .”621
املنظم ــات اإلنس ــانية س ــات نظاف ــة ،ومبال ــغ
ماليـــة ،ومســـاعدات غذائيـــة للنازحيـــن وتابـــع“ :كمـــا أشـــرفنا ىلع توزيـــع إحـــدى
يف عـــدة مخيمـــات بمنطقـــة ديرحســـان املنظمـــات  100حصـــة بطاطـــا يف مخيـــم
ً
فضـــا عـــن تقديـــم ميـــاه شـــرب
والبردقلـــي شـــمال إدلـــب ،حيـــث تابعنـــا العمريـــن،
توزي ــع  1996س ــلة نظاف ــة ىلع النح ــو التال ــي :معدنيــة لـــ  350عائلــة يف مخيــم عطــاء  2يف
 165ســـلة يف مخيـــم أهـــل البلـــد ،والعامريـــة بلـــدة كللـــي”.
ولفـــت “ســـيف” إلـــى أن املديريـــة أشـــرفت
ىلع توزي ــع  245س ــلة غذائي ــة لألس ــر النازح ــة
بمخيـــم ميـــدان غـــزال مـــع مبلـــغ مالـــي لـــكل
عائلـــة ،ومخيـــم مهجـــري كفرزيتـــا  97ســـلة
ومبلـــغ مالـــي لـــكل مســـتفيد ،وعثمـــان بـــن
عفـــان  139ســـلة إضافـــة ملبلـــغ مالـــي لـــكل
عائلـــة.
يذكـــر أن مديريـــة الشـــؤون اإلنســـانية أشـــرفت
ً
ســـابقا ىلع توزيـــع املنظمـــات اإلغاثيـــة 400
ربطـــة خبـــز يف مخيـــم الفـــارس بمنطقـــة
البردقلـــي شـــمال إدلـــب.
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أشـــرفت مديريـــة الشـــؤون اإلنســـانية يف إدلـــب ىلع توزيـــع إحـــدى املنظمـــات
ـدد م ــن مراك ــز اإلي ــواء يف املدين ــة.
اإلنس ــانية خزان ــات مي ــاه يف ع ـ ٍ
وأف ــاد مدي ــر املكت ــب الخدم ــي يف املديري ــة “ب ــال الخطاب ــي”“ :لتوفي ــر حاج ــة
النازحيـــن مـــن ميـــاه الشـــرب ،أشـــرفنا ىلع توزيـــع إحـــدى املنظمـــات اإلنســـانية
ـدد م ــن مراك ــز اإلي ــواء بمدين ــة إدل ــب”.
 36خزا ًن ــا للمي ــاه يف ع ـ ٍ
وأضـــاف“ :توزعـــت الخزانـــات ىلع النحـــو التالـــي 8 :يف مركـــز إيـــواء الحرفييـــن،
و 10يف التربي ــة ،و 9يف الب ــر ،و 5يف قس ــم الش ــرطة ،و 3يف غج ــر ،وواح ــد يف
الخدمـــات”.
وبيـــن “الخطابـــي” أن ســـعة الخـــزان الواحـــد تبلـــغ  1000لتـــر ،مـــزود بصنابيـــر
وجاه ــز لالس ــتعمال ،حي ــث تش ــرف املديري ــة ىلع توزي ــع املي ــاه مجا ًن ــا للمراك ــز
املذكـــورة لتأميـــن حاجـــة النازحيـــن فيهـــا.

ـودا مضاعف ــة للتخفي ــف ع ــن النازحي ــن،
وتب ــذل مديري ــة الش ــؤون اإلنس ــانية جه ـ ً
وتأمي ــن مس ــتلزماتهم ومتطلباته ــم الضروري ــة.
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وزير اإلدارة المحلية يجتمع بمدير النقل لبحث أمور الترسيم المجاني للسيارات
والخدمـــات املهنـــدس “قتيبـــة
الخلـــف” ىلع عـــزم الـــوزارة ىلع
إنشـــاء مديريـــة نقـــل يف جســـر
الشـــغور لتخفيـــف الضغـــط عـــن
املواطنيـــن والعامليـــن ىلع حـــد
ســـواء ،والســـتيعاب األعـــداد
املتزايـــدة مـــن ســـيارات األهالـــي
الراغبيـــن بالتســـجيل.
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اجتمـــع وزيـــر اإلدارة املحليـــة
والخدمـــات املهنـــدس “قتيبـــة
الخلـــف” باملديـــر العـــام ملديريـــة
النقـــل املهنـــدس “محمـــد أســـعد
بيلســـاني” ،ومديـــر نقـــل حلـــب
املهن ــدس “عم ــر زكري ــا” ،ملناقش ــة

املشـــكالت الناتجـــة عـــن كثافـــة تعتـــرض عمـــل املديريـــة العامـــة
اإلقبـــال ىلع التســـجيل املجانـــي للنقــل يف أداء مهامهــا ،طارحا عددا
للمركبـــات.
م ــن املقترح ــات لتخفي ــف االزدح ــام،
وتحســـين العمـــل وتســـريعه.
وتح ــدث املهن ــدس “محم ــد أس ــعد
بيلســـاني” عـــن املشـــكالت التـــي وأكـــد وزيـــر اإلدارة املحليـــة

المدي ــر الع ــام للمجال ــس المحلي ــة يتفق ــد
عملي ــات إص ــاح الط ــرق ف ــي مدين ــة إدل ــب

وأقـــرت وزارة اإلدارة املحليـــة
والخدمـــات منـــذ حوالـــي ثالثـــة
أشـــهر قـــرارا بترســـيم ســـيارات
األهالـــي مجانـــا ،ســـعيا لضبـــط
األمـــن وحركـــة املـــرور يف
املناطـــق املحـــررة ،حيـــث يســـتمر
اإلقبـــال الشـــديد ،ممـــا اضطـــر
مديريـــات النقـــل للعمـــل بطاقتهـــا
القصـــوى ،وخاصـــة يف األيـــام
األخيـــرة.

وزيــر اإلدارة المحليــة والخدمات يجتمع بمديري المديريات ورؤســاء الدوائر لبحــث تطوير العمل اإلداري
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اجتمـــع وزيـــر اإلدارة املحليـــة
والخدمـــات املهنـــدس “قتيبـــة
الدوائـــر
بمديـــري
الخلـــف”
واملديريـــات املركزيـــة يف وزارة
اإلدارة املحلي ــة والخدم ــات ،للبح ــث
يف التفاصيـــل اإلداريـــة لعمـــل
الـــوزارة وتطويرهـــا.
وحضـــر االجتمـــاع املديـــر العـــام
للمجال ــس املحلي ــة األس ــتاذ “أحم ــد
اليوســف” وأميــن ســر الــوزارة األســتاذ
“صهي ــب املكح ــل” ورئي ــس الدائ ــرة
القانونيــة يف الــوزارة األســتاذ “عبــد
اهلل عبـــد اهلل” ومديـــر اإلســـكان
وإعـــادة اإلعمـــار األســـتاذ “حســـن
املرعـــي” واملديـــر املالـــي للـــوزارة
األســـتاذ “خالـــد إســـماعيل” ومديـــر
املـــوارد البشـــرية األســـتاذ “عبـــد
الـــرزاق النمـــر”.
وناقــش املهنــدس “قتيبــة الخلــف”
مـــع املســـؤولين الهيكليـــة العامـــة

لـــوزارة اإلدارة املحليـــة والخدمـــات
بمالكهـــا الفعلـــي ،والقوانيـــن
اإلداري ــة الت ــي تتضم ــن س ــير العم ــل
يف الـــوزارة.
واســـتمع وزيـــر اإلدارة املحليـــة
والخدمـــات إلـــى املديريـــن ورؤســـاء
الدوائـــر بشـــأن القوانيـــن اإلداريـــة
واملاليـــة ،ومقترحاتهـــم لتطويـــر

العمـــل يف املديريـــات ،لجعـــل االقتراحـــات يف هـــذا املجـــال.
التعامـــل اإلداري ضمـــن الـــوزارة أكثـــر
حيويـــة.
وأشـــار املهنـــدس “قتيبـــة الخلـــف”
وأكـــد الوزيـــر ىلع ضـــرورة زيـــادة ىلع املديريـــن ورؤســـاء الدوائـــر
التنســـيق والتعـــاون مـــع باقـــي املركزيـــة يف وزارة اإلدارة املحليـــة
الـــوزارات والجهـــات العامـــة ملـــا والخدم ــات أن يعمل ــوا ىلع تس ــهيل
فيـــه مـــن مصلحـــة عامـــة ،طالبـــا أم ــور املراجعي ــن وب ــذل أقص ــى م ــا
مـــن الحضـــور طـــرح عـــدد مـــن يســـتطيعون لخدمتهـــم.
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تفقـــد املديـــر العـــام للمجالـــس املحليـــة األســـتاذ “أحمـــد اليوســـف”
ومديـــر الخدمـــات الفنيـــة املهنـــدس “مصطفـــى حـــاج لطـــوف” عمليـــات
تزفي ــت الش ــوارع وترميمه ــا ،برفق ــة رئي ــس دائ ــرة الط ــرق األس ــتاذ “عل ــي
مـــراد”.
وألقـــى الحضـــور نظـــرة ىلع املجبـــول الزفتـــي وعمليـــات فرشـــه ىلع
الطـــرق بالســـماكة املناســـبة ،ثـــم دحلـــه بمـــا يطابـــق الشـــروط الفنيـــة
املعياريـــة.
وأعطـــى رئيـــس دائـــرة الطـــرق عـــددًا مـــن التوجيهـــات لجهـــاز اإلشـــراف
ىلع ه ــذا املش ــروع ال ــذي ينف ــذه مجل ــس مدين ــة إدل ــب بإش ــراف دائ ــرة
الطـــرق يف وزارة اإلدارة املحليـــة ،وبتعـــاون وثيـــق مـــع إدارة منطقـــة
إدلـــب.
وتعمـــل وزارة اإلدارة املحليـــة والخدمـــات يف حكومـــة اإلنقـــاذ الســـورية
ىلع إعـــادة تأهيـــل دوريـــة للبنيـــة التحتيـــة ىلع مســـتوى الشـــمال
املحـــرر ،بمـــا يف ذلـــك إصـــاح الشـــوارع الرئيســـية والطـــرق الفرعيـــة
ضمـــن خطـــة مدروســـة وفـــق اإلمكانيـــات املتاحـــة.

لتطويـــر الرياضـــة ودعمهـــا ،اجتمـــاع مديـــر
الرياضـــة والشـــباب برؤســـاء االتحـــادات الرياضيـــة
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اجتمــع رئيــس شــعبة تنظيــم واقتراحاتهــم لتجاوزهــا بالتعــاون
املحليــة
املجالــس
للجبــل مــع املديريــة.
الوســطاني يف مديريــة اإلدارة
املحليــة والخدمــات بمنطقــة وعــرض األســتاذ “طالــب شــاكر”
جســر الشــغور األســتاذ “طالــب عــددًا مــن القــرارات الصــادرة عــن
شــاكر” بعــدد مــن رؤســاء املجالــس الــوزارة ،مشــيرا إلــى ضــرورة التعامــل
املحليــة لقــرى الجبــل ،للحديــث عن الحــازم إزاء التعــدي ىلع األمــاك
املخالفــات والتعــدي ىلع األمــاك العامــة ،حيــث يكــون دور املجلــس
العامــة ،إضافــة لشــؤون املخيمــات ،املحلــي يف كل قريــة أن يبلــغ
وذلــك ضمــن خطــة الــوزارة لتطويــر عــن املخالفــات ،مثــل التجــاوز
املجالــس املحليــة.
ىلع الطريــق أو التعــدي ىلع
األحــراج العامــة كمــا ناقــش أوضــاع
واســتمع مســؤول املجالــس املخيمــات التــي تتبــع للمجالــس
املحليــة يف املنطقــة إلــى يف املنطقــة.
حديــث الحضــور عــن املعوقــات
التــي تواجــه املجالــس املحليــة ،وأشــار إلــى ملــف املخالفــات

التــي يرتكبهــا بعــض املزارعيــن
ىلع مشــروع محطــة ميــاه
عيــن الزرقــا ،حيــث يســقون
األشــجار بامليــاه التــي يفتــرض
اســتخدامها للشــرب ،مــا يوجــب
اتخــاذ اإلجــراءات املناســبة
بحقهــم بالتعــاون مــع باقــي
الجهــات الحكوميــة األخــرى.
وأكــد “شــاكر” أن مديريــة اإلدارة
املحليــة والخدمــات يف جســر
الشــغور تعمــل بشــكل مســتمر ىلع
تأميــن الخدمــات األساســية لألهالــي
يف جميــع القــرى ،وأنهــا مســتعدة
لالســتماع إلــى كافــة املقترحــات
يف ســبيل تطويرهــا.
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اجتمـــع مديـــر الرياضـــة والشـــباب
الدكتـــور “طاهـــر حميـــدي” ومديـــر
مكت ــب العالق ــات العام ــة يف رئاس ــة
مجلـــس الـــوزراء األســـتاذ “محمـــد
س ــالم” بع ــدد م ــن رؤس ــاء االتح ــادات
الرياضيـــة يف املناطـــق املحـــررة،
ملناقشـــة ســـبل تطويـــر العمـــل
الرياضـــي.
وتح ــدث الدكت ــور “طاه ــر حمي ــدي”
عـــن أهـــم أعمـــال املديريـــة يف
الفتـــرة املاضيـــة ،كإقامـــة بطولـــة
الكاراتيـــة للناشـــئين ،وبطولـــة
الج ــودو واملوات ــاي وغيره ــا ،مش ــيرا
إل ــى س ــعي املديري ــة إل ــى تفعي ــل
اتحـــاد رياضـــي لـــكل لعبـــة بـــكادر
مختـــص مـــن أبطـــال كل لعبـــة.

وأكـــد مديـــر مكتـــب العالقـــات
العامـــة يف رئاســـة مجلـــس الـــوزراء
ىلع تشـــجيع الحكومـــة للنشـــاط
الرياضـــي ملـــا لـــه مـــن أهميـــة يف
حيـــاة األهالـــي ،مستشـــهدًا بحديـــث
رس ــول اهلل صل ــى اهلل علي ــه وس ــلم:
املؤمـــن القـــوي خيـــر وأحـــب إلـــى
اهلل مـــن املؤمـــن الضعيـــف ويف كل
خيـــر”.
وأع ــرب األس ــتاذ “محم ــد س ــالم” ع ــن
اســـتعداد الحكومـــة لرعايـــة الرياضـــة
والشـــباب بجميـــع الســـبل املتاحـــة،
ملســـاعدة الرياضييـــن يف بنـــاء
الفـــرق وتنميـــة األلعـــاب الجماعيـــة
والفرديـــة ،للنهـــوض بالواقـــع
الرياضـــي.

وطلـــب مديـــر العالقـــات العامـــة يف
رئاســـة مجلـــس الـــوزراء أن تجـــرى
دراســـة لتفعيـــل الرياضـــة املدرســـية
بالتع ــاون م ــع الرياضيي ــن املوجودي ــن
يف املناطـــق املحـــررة.
وعبـــر عـــدد مـــن الحاضريـــن عـــن
تقديرهـــم للجهـــود املبذولـــة يف
دعـــم املنافســـات الرياضيـــة يف كل
لعب ــة م ــن ألع ــاب الق ــوى أو األلع ــاب
األوملبيـــة ،ويف الدفـــع باتجـــاه
تش ــكيل اتح ــادات له ــا ك ــي تس ــهم
يف ضبـــط وتنظيـــم الرياضييـــن،
الحقيقـــي
االعتـــراف
ومنـــح
باألبطـــال الذيـــن فضلـــوا البقـــاء
يف ظـــل الثـــورة ىلع الخـــروج إلـــى
أماكـــن أخـــرى.
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العدد ()38

خدمات
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ألقــى مخفر شــرطة أطمــة القبض
ىلع كل مــن املدعــو “ع.ا” و”م.ا”،
إلقــدام األول ىلع تمزيــق مذكــرة
تبليغ ورميها ،وإقــدام الثاني ىلع
ممانعــة الدوريــة والصــراخ للنســاء ملمانعــة
الدوريــة أثنــاء القيــام بواجبهــا.

أوقــف قســم شــرطة البلديــة يف
إدلــب املدعــو “أ.آ” من معرشــمارين
أصــ ً
ا ومقيــم يف إدلــب ،إلقدامــه
ىلع إشــادة براكيــة بــدون ترخيص
ىلع مدخــل شــارع وادي النســيم.

ألقــى مخفــر شــرطة كفرتخاريــم
القبــض ىلع املدعــو “أ.ا” مــن
رســم العيــس ،بجــرم ســرقة دراجة
ناريــة للمدعــي “م.ع” ،حيــث
تعرفــوا عليــه مــن خــال كاميــرا املراقبــة
الليليــة ،واعتــرف بمــا نســب إليــه.

قــدم مخفــر شــرطة حــارم كال مــن
املدعــو “ي.ه” وشــقيقته “ر.ه” مــن
أهالــي إبليــن إلــى النيابــة العامــة
بســلقين ،إلقدامهمــا ىلع ســرقة
ثالثــة جــواالت للمدعــو “ح.ل” مــن
أهالــي معراتــا الشــلف ،واســتعيدت الجــواالت
وســلمت لصاحبهــا أصــوالً.

قــدم مخفــر شــرطة قــاح املقبــوض عليهمــا

ألقــى فــرع األمــن الجنائــي يف
إدلــب القبــض ىلع املدعــو
“أ.ا” ،بجــرم تزويــر شــهادة طــب
أســنان ،وبالتحقيــق اعتــرف
بأنــه زورهــا لــدى املدعــو “أ.ا” مــن جرجنــاز.

“ع.ا” و”أ.ا” إلــى محكمــة أطمــة إلقــدام األول
وباالشــتراك مــع املتواريــة زوجــة الثانــي “أ.ا”
ىلع ســرقة مبلــغ مالــي وقــدره ثالثــة عشــر
ألــف دوالر مــن منــزل املدعــي “س.ا” واعترافــه
بمــا نســب إليــه ،ورفــض الثانــي إعــادة املبلــغ املســروق
بحجــة أنــه بحــوزة زوجتــه املتواريــة.

املجلس األىلع لإلفتاء
بيان
حول إعادة نشر الرسوم املسيئة للنبي الكريم محمد صلى اهلل عليه وسلم

حكومة اإلنقاذ السورية
وزارة العدل
تعمیم()٥
وزير العدل
 بناء ىلع أحكام قانون نظام السلطة القضائية  /۱۷/للعام ۲۰۱۹م. وىلع قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم  /١٦٣/تاریخ 2019/٧/1م. وىلع مقتضيات املصلحة العامة.يقرر مايلي:
إلى كافة املحاكم والدوائر القضائية واإلدارية:
 يمنع قبول وكالة ،أو تمثيل ،أو ترافع ،أي وكيل ،سواء كان محاميا أم غيره ،يثبت أنه يتقاضىراتبا من نظام األسد ،أو ثبت ذهابه هو أو زوجته أو أحد أوالده إلى مناطق النظام ،بعد تاریخ
2019/٧/1م ،ولو مرة واحدة ،وألي سبب كان.
 يكلف مكتب النائب العام بمتابعة تنفيذ هذا التعميم. يعتبر هذا التعميم نافذة بدءا من تاريخه. يبلغ هذا التعميم من يلزم لتنفيذه والعمل بمضمونه.حرر اإلثنين 1442/١/19هـ
املوافق لـ 2020/٩/7م
وزير العدل

حكومة اإلنقاذ السورية
رئاسة مجلس الوزراء
بسم اهلل الرحمن الرحيم
بيان تعزية
بكامل الرضا والتسليم لقضاء اهلل وقدره ،تلقينا نبأ وفاة وزير الداخلية األسبق يف حكومة
اإلنقاذ السورية العميد “أحمد محمد ديب” ،والذي وافته املنية يف يوم الخميس  3أيلول
٢٠٢٠م.
نعزي أنفسنا وعائلته وجميع األحرار يف املناطق املحررة بوفاة املرحوم السيد وزير الداخلية
األسبق ،ونسأل اهلل تبارك وتعالى أن يتغمده برحمته ويصبر أهله.
الحمد هلل رب العاملين

( إنا كفيناك املستهزئين )
يف صفحـــة جديـــدة مـــن صفحـــات تاريـــخ أعـــداء اإلســـام  -األســـود امللـــيء بالحقـــد والطغيـــان -وفصـــل جديـــد مـــن فصـــول
محاربتهـــم للديـــن وتشـــويه رمـــوزه.
تواص ــل صحيف ــة (ش ــارلي إب ــدو) الفرنس ــية جرائمه ــا بح ــق خي ــر خل ــق اهلل أجمعي ــن محم ــد رس ــول اهلل صل ــى اهلل علي ــه وس ــلم
رس ــول الرحم ــة واإلنس ــانية ال ــذي س ــجل يف دواوي ــن العظم ــاء (وبش ــهادة العج ــم والع ــرب) كأعظ ــم ش ــخصية م ــرت يف التاري ــخ.
ه ــذا النب ــي العظي ــم ال ــذي أرس ــله رب ــه باله ــدى ودي ــن الح ــق متمم ــا مل ــكارم األخ ــاق ،ورائ ــدًا ملحاس ــن الخص ــال والخ ــال ورافع ــا
ل ــواء الع ــدل واإلحس ــان.
ه ــذا النب ــي الكري ــم ال ــذي ج ــاء منق ــذة للبش ــرية ،ورحم ــة للعاملي ــن ،ودلي ـ ً
ـا للش ــرق والغ ــرب للخ ــروج م ــن الظلم ــات إل ــى الن ــور،
فم ــن اتب ــع دين ــه ف ــاز ف ــوزا عظيم ــا ،وم ــن أع ــرض عن ــه فق ــد خس ــر الدني ــا واآلخ ــرة.
إن م ــا فعلت ــه ه ــذه الصحيف ــة م ــن إع ــادة نش ــر الص ــور املس ــيئة لنبين ــا الكري ــم (ال ــذي تب ــذل ف ــداء ل ــه أرواحن ــا وأنفس ــنا وأموالن ــا
وأوالدنـــا) لهـــو إيـــذاء بحـــق أمتـــه جميعـــا ،وإهانـــة لقرابـــة املليـــاري مســـلم يف أنحـــاء العالـــم ،وجريمـــة ال يرضاهـــا واحـــد مـــن
املس ــلمين ،وال يس ــكت عنه ــا غي ــور.
وإن ه ــذه اإلس ــاءة ه ــي محاول ــة اس ــتفزازية جدي ــدة؛ يح ــاول ه ــؤالء املتنطع ــون م ــن خالله ــا املزي ــد م ــن الص ــدام بي ــن الغ ــرب
واإلســـام ،ويعملـــون ىلع تذكيتـــه ،لكـــي يســـتغلوا هـــذا يف تشـــويه صـــورة اإلســـام بصـــورة أكبـــر ،والنيـــل مـــن شـــرف الرســـول
صلـــی اهلل عليـــه وســـلم.
وإنه ــا كارث ــة وإس ــاءة ال يس ــتطيع أح ــد من ــا أن يقبله ــا ىلع نفس ــه أو أهل ــه ،فكي ــف بالص ــادق املص ــدوق محم ــد صل ــى اهلل علي ــه
وس ــلم ؟!
فع ــن أن ــس ب ــن م ــال رض ــي اهلل عن ــه ق ــال :ق ــال رس ــول اهلل صل ــى اهلل علي ــه وس ــلم“ :ال يؤم ــن أحدك ــم حت ــى أك ــون أح ــب إلي ــه
م ــن ول ــده ووال ــده والن ــاس أجمعي ــن “ ،ويف رواي ــة ملس ــلم“ :حت ــى أك ــون أح ــب إلي ــه م ــن أهل ــه ومال ــه والن ــاس أجمعي ــن”
إن الواج ــب علين ــا يف ظ ــل ه ــذه الهجم ــة الشرس ــة ىلع رس ــولنا الكري ــم صل ــى اهلل علي ــه وس ــلم أن نه ــب للدف ــاع عن ــه ،ولئ ــن
كان اهلل ق ــد تكف ــل بالدف ــاع عن ــه صل ــى اهلل علي ــه وس ــلم فق ــال تعال ــى“ :إن ــا كفين ــاك املس ــتهزئين” ،إال أن واج ــب النص ــرة يحت ــم
علين ــا الدف ــاع عن ــه لعظ ــم مكانت ــه يف قلوبن ــا ،وم ــا ل ــه م ــن ح ــق علين ــا ،فم ــا م ــن خي ــر أصابن ــا إال ول ــه من ــة علين ــا ب ــه؛ ولئ ــن
كن ــا نداف ــع ع ــن نبين ــا الي ــوم فلعلمن ــا ب ــأن الطع ــن يف صاح ــب الش ــريعة ه ــو طع ــن يف الش ــريعة ذاته ــا..
إن مـــن أكـــد حقـــوق نبينـــا املعظـــم ورســـولنا املقـــدم -بعـــد اإليمـــان بـــه واتباعـــه -توقيـــره وتعزيـــه والتمســـك بســـنته ولـــزوم
منهجـــه وطريقتـــه وافتـــداؤه باألهـــل واملـــال والولـــد ،والدفـــاع عنـــه وعـــن دينـــه وشـــرعته.
ق ــال ش ــيخ اإلس ــام“ :إن تعزی ــره علي ــه الص ــاة والس ــام نص ــره ومنع ــه ،وتوقي ــره إجالل ــه وتعظيم ــه ،وذل ــك يوج ــب ص ــون عرض ــه
بـــكل طريـــق ،بـــل ذلـــك أولـــى درجـــات التعزيـــر والتوقيـــر” ،قـــال تعالـــى“ :لتؤمنـــوا بـــاهلل ورســـوله وتعـــزروه وتوقـــروه وتســـبحوه
بك ــرة وأصي ــا”
وإن الواج ــب علين ــا أن نجاب ــه أولئ ــك بم ــا نس ــتطيع ،وأن نتول ــى الدف ــاع عن ــه وبي ــان صورت ــه الصحيح ــة بذك ــر س ــيرته العط ــرة ،وأن
نرب ــي أنفس ــنا وأبناءن ــا ىلع ض ــوء س ــنته وس ــيرته ونس ــير ىلع منهاجه ــا.
وىلع كل واحـــد منـــا أن يقـــدم مـــا يســـتطيع يف ســـبيل الدفـــاع عـــن إمامـــه وقدوتـــه وســـيده ونبيـــه محمـــد صلـــى اهلل عليـــه
وســـلم بالكلمـــة والكتابـــة والدعـــوة ،وقبـــل ذلـــك كلـــه التمســـك بشـــريعته ولـــزوم منهجـــه واتبـــاع هديـــه.
وإن املجلـــس األىلع لإلفتـــاء إذ يســـتنكر هـــذه الجريمـــة الشـــنيعة واإلســـاءة الفظيعـــة؛ يدعـــو الشـــعوب اإلســـامية واملجامـــع
العلمي ــة واالتح ــادات التخ ــاذ موق ــف ح ــازم وص ــارم تج ــاه ه ــذه الجريم ــة لل ــذب ع ــن ع ــرض نبين ــا صل ــى اهلل علي ــه وس ــلم ونصرت ــه
بكاف ــة الط ــرق والوس ــائل املش ــروعة.
كم ــا أنن ــا ندع ــو أه ــل العل ــم يف املناط ــق املح ــررة وأئم ــة املس ــاجد والخطب ــاء والدع ــاة لب ــذل أىلع درج ــات النص ــرة ،وتس ــخير
الجه ــود (كل ىلع حس ــب موقع ــه) إلدان ــة ه ــذا الفع ــل؛ وتوجي ــه أنظ ــار العال ــم إل ــى مكان ــة خات ــم األنبي ــاء محم ــد علي ــه أفض ــل
الص ــاة وأت ــم الس ــام عب ــر خط ــب الجمع ــة والن ــدوات العلمي ــة وال ــدروس املس ــجدية واملؤتم ــرات الديني ــة والتوعوي ــة.
اللهـــم عليـــك بمـــن آذى نبينـــا وحبيبنـــا وقدوتنـــا محمـــدًا صلـــى اهلل عليـــه وســـلم ،اللهـــم ارزقنـــا اتباعـــه ،والتمســـك بهديـــه،
والعمـــل بســـنته ،وأكرمنـــا بشـــفاعته ،وأوردنـــا حوضـــه ،وارزقنـــا مرافقتـــه يف الجنـــة بمنـــك وفضلـــك يـــا أكـــرم األكرميـــن.
التاريخ  ۲۱ :محرم ١٤٤١هـ املوافق ٩ :أيلول  ۲۰۲۰م
املجلس األىلع لإلفتاء
يف الداخل الس ــوري

الصيدليــات املناوبــة يف مدينــة إدلــب 2020/9/12 :م حتــى 2020/9/18م
الهاتف الصيدلية

العنوان

الهاتف

العنوان

التاريخ

اليوم

الصيدلية

العنوان

236647

فحيل

جنوب مكتب
الزيتون

--

2020/9/12

السبت

نسرين
عيان

شارع الجالء

220427

فرن الذرة

319696

النورس

جنوب جامع
شعيب

236644

2020/9/13

األحد

اليمان

جنوب
اإلطفائية

211266

طارق

314195

أغيد نحلة

مقابل
االطفائية

212299

2020/9/14

اإلثنين

نعمت عبد
الواحد

حديقة الجالء

240720

الضحى

مقابل مدرسة
املتنبي

235516

--

--

--

2020/9/15

الثالثاء

العيادات

مقابل مشفى
العيادات

262887

املركزية

غرب الساعة

--

ابن سينا

ساحة
سيرياتل

2020/9/16

األربعاء

مقابل مدرسة
عالء عرجة
حطين

317017

شارع املشفى
املارتيني
الوطني

 2020/9/17الخميس

األمين

الضبيط طلعة
العبادي

240222

حكيم

شارع الكنيسة

 239195ضياء كشايا حي الجامعة

 2020/9/18الجمعة

مصطفى
حبوش

ساحة سيرياتل

262110

نادية عز
الدين

سوق الخضرة

مقابل خزان
فيلون

مقابل مشفى
عبد الجواد
املطلق

الهاتف الصيدلية

 252866فارس غجر

جدول ضخ املياه يف مدينة إدلب من2020/9/12 :م حتى 2020/9/18م
السبت

2020/9/12

شارع الجالء  +بستان غنوم  +البازار الفوقاني  +الصليبة  +حارة املسبح  +كراج البوملان

األحد

2020/9/13

اإلثنين

2020/9/14

الثالثاء

2020/9/15

234840

األربعاء

2020/9/16

حي جبارة  +حي الشيخ تلت  +مساكن املعلمين

311517

الخميس

2020/9/17

الناعورة قسم + ١حي الجامعة  +معمل التين

238342

الجمعة

2020/9/18

البقعة  +الناعورة قسم  + ٢الحي الشرقي

شارع الثالثين  +مشروع الرنة
حي الضبيط  +مساكن الضباط  +شارع املتنبي  +املركز الثقايف

مساكن املهندسين  +الباخرة  +حي القصور  +الكسيح  +املساكن الجنوبية

الجمعة 23 :محرم 1442ـه  11 /أيلول  2020م

8

العدد ()38

صدى

مشاعل النور

المحــرر

أيمن جدعان

حرائق الساحل ..هل هي
مفتعلة؟

(أبو حمزة الفردوسي)

(وقفت بباب حجرته)

أخـــي الكبيـــر ورفيـــق الجهـــاد الشـــجاع األبـــي ،ولـــد يف حلـــب يف حـــي
الف ــردوس س ــنة ١٩٧٧م ،عم ــل يف ع ــدة مه ــن ،وعندم ــا انتف ــض الش ــعب
الس ــوري ض ــد الظل ــم والطغي ــان اخت ــار طري ــق الجه ــاد وت ــرك عمل ــه ال ــذي
كان يعم ــل في ــه ،م ــع أن العم ــل كان يؤم ــن ل ــه حي ــاة كريم ــة ،فعم ــل دورة
شــرعية تــرك فيهــا أهلــه وأوالده األربعــة ،أحمــد وحمــزة وفاطمــة وحســناء
وكان يحبه ــم حب ــا ش ــديدا.
بع ــد انته ــاء ال ــدورة ب ــدأ يراب ــط ىلع الجبه ــات ،وكان محب ــا للرب ــاط بش ــدة،
ومم ــن يثبت ــون عن ــد لق ــاء الع ــدو ،وأذك ــر يف إح ــدى نق ــاط الرب ــاط الحامي ــة
يف منطقـــة الدباغـــات حيـــث القصـــف واالقتحـــام ال يتوقـــف ،بـــدأ النظـــام
الفاج ــر يقتح ــم علين ــا ويقص ــف ب ــكل همجي ــة ،وكان املوق ــف عصيب ــا ج ــدا
والقص ــف مس ــتمرا والبن ــاء ال ــذي نح ــن في ــه ينه ــار ،وكان -رحم ــه اهلل -يف
الطابـــق األول ،وكان العـــدو إذا أراد أن يدخـــل ىلع البنـــاء ال يســـتطيع أن
يدخ ــل إال م ــن ه ــذا الطاب ــق ،وكأن ــه يري ــد أن يك ــون يف املقدم ــة ،وعندم ــا
رأين ــا الجي ــش النصي ــري يتق ــدم ىلع النقط ــة الت ــي بجانبن ــا م ــن الط ــرف
األيم ــن ،أردن ــا االنس ــحاب لك ــي ال تحاص ــر النقط ــة ،ولكن ــه رف ــض االنس ــحاب
وقــال “ :يــا أبــا حفــص ليــس نحــن مــن ننســحب مــن أمــام األعــداء” ،فعدنــا
وع ــاد الش ــباب معن ــا ويف طريقن ــا وجدن ــا أخ ــا لن ــا مصاب ــا ،وأثن ــاء إس ــعافه
اس ــتهدفنا الع ــدو بقذيف ــة أربج ــي ،فأصبن ــا أن ــا وأخ مع ــي واستش ــهد األخ
املصـــاب ،وكان أول وجـــه أراه مـــن بيـــن الغبـــار وجـــه أبـــو حمـــزة ،فتبســـم
وهـــدأ مـــن روعـــي ثـــم حملنـــي ىلع كتفـــه ونقلنـــي إلـــى املشـــفى،
وبفضـــل اهلل يف ذلـــك اليـــوم لـــم تســـقط النقطـــة وســـمعنا أن اإلخـــوة
قتل ــوا ع ــددًا م ــن كالب النظ ــام النصي ــري فيه ــا.
كان بشـــوش الوجـــه طيـــب املعشـــر صاحـــب قيـــام ليـــل يحافـــظ ىلع
الصـــاة يف املســـجد ،وكان دائمـــا يقـــول“ :إن الصـــاة يف البيـــت شـــرعت
للنســـاء أمـــا الرجـــال فيصلـــون يف املســـجد” ،يحافـــظ ىلع صـــاة الفجـــر
يف املس ــجد ف ــا أعل ــم أن ــه فوته ــا ول ــو م ــرة بع ــد خروج ــه للجه ــاد ،وكان
رحم ــه اهلل قوي ــا يف األم ــر باملع ــروف والنه ــي ع ــن املنك ــر ف ــكان يخاف ــه
الفجـــرة ويتحاشـــونه ،يحـــب القـــرآن ويتعـــب يف حفظـــه.
أم ــا يف الجه ــاد فه ــو لي ــث ال يخ ــاف ،ولق ــد م ــأ ح ــب الجه ــاد قلب ــه م ــع
أنـــه بعـــد تركـــه عملـــه ضاقـــت أحوالـــه املاديـــة ،ومـــع ذلـــك صبـــر ىلع
الفقـــر ولـــم يتـــرك الجهـــاد.
استش ــهد يف منطق ــة مخي ــم حن ــدرات ،وكان استش ــهاده يف الي ــوم ال ــذي
احت ــل في ــه النظ ــام مخي ــم حن ــدرات ،وكن ــا يومه ــا س ــرية م ــؤازرة ،فس ــمعنا
أن النظـــام بـــدأ يتقـــدم ىلع املخيـــم ،فجهزنـــا أمورنـــا وذهبنـــا إلـــى
املخي ــم وكان الوض ــع صعب ــا ج ــدا م ــن ش ــدة القص ــف ،وكن ــت أن ــا حينه ــا
مصابـــا ،فدخـــل هـــو وباقـــي اإلخـــوة إلـــى خـــط االشـــتباك ،واســـتطاعوا
اســـترجاع ثـــاث نقـــاط كمـــا أذكـــر ،واستشـــهد أبـــو حمـــزة رحمـــه اهلل يف
النقطـــة الثالثـــة بعـــد أن قتـــل اثنيـــن مـــن أعـــداء اهلل ســـبحانه وتعالـــى
وأدخ ــل الرع ــب ىلع الباقي ــن ،فذهب ــت إلي ــه فوجدت ــه وكأن ــه نائ ــم ،وأردن ــا
أن نخرج ــه فل ــم نس ــتطع ذل ــك ألنن ــي كن ــت مصاب ــا واألخ ال ــذي كان مع ــي
واقتحــم معــه هــو أيضــا مصــاب ،وكان هــو رحمــه اهلل ضخــم الجســم ،فقلنــا
نصبــر حتــى يأتــي مــن يحملــه معنــا ،ولكــن عــاد العــدو بعــد فتــرة ليســت
بالطويل ــة فحش ــد قطعان ــه وب ــدأ يقتح ــم ىلع النق ــاط وبقي ــت جث ــة أب ــي
حمـــزة عنـــد العـــدو ،وبعـــد ذلـــك وصلنـــا صـــور لـــه كيـــف أن العـــدو ّ
مثـــل
في ــه وطعن ــه بالس ــكاكين ىلع وجه ــه ،ولك ــن نصب ــر ىلع ذل ــك فق ــد ّ
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إدلب _ جولة لفرق الرقابة التموينية

ىلع مقربــة مــن قاعــدة االحتــال
الروســـي يف حميميـــم تلتهـــم
الني ــران الغاب ــات الس ــورية ،وته ــدد
قـــرى الســـاحل الســـوري حاضنـــة
نظـــام اإلجـــرام وخزانـــه البشـــري،
وبنفـــس الوقـــت تقلـــع طائـــرات
االحتــال الحربيــة لتشــق طريقهــا
بيـــن دخـــان الحرائـــق باتجـــاه
املحـــرر لتقصـــف املدنييـــن يف
خيامهـــم الهشـــة ،أيضـــا يظلـــل
دخ ــان الحرائ ــق مدفعي ــة النظ ــام
التـــي تصـــب حممهـــا ىلع مـــا
تبقـــى مـــن مدنييـــن يف الريفـــي
الجنوبـــي والشـــرقي إلدلـــب.
هـــل وصلـــت مؤسســـات الدفـــاع
املدنـــي عنـــد النظـــام لدرجـــة
مـــن الضعـــف بحيـــث أنهـــا لـــم
تســـتطع إخمـــاد النيـــران؟
وهــل األمــر ال يعنــي قــوات االحتــال
الروس ــي وخاص ــة أن الني ــران وصل ــت
لعقـــر قواعدهـــا ،علمـــا أنهـــا عـــام
 ٢٠١٦عرضـــت ىلع إســـرائيل
مســـاعداتها إلخمـــاد النيـــران التـــي
نشـــبت يف غابـــات فلســـطين؟
يـــرى مراقبـــون محليـــون أن
هـــذه الحرائـــق مفتعلـــة وهنـــاك
إهم ــال متعم ــد م ــن قب ــل النظ ــام
وتقصيـــر يف التعامـــل معهـــا،
ويذهـــب آخـــرون إلـــى أبعـــد مـــن
ذلـــك حيـــث أن الحرائـــق تأتـــي
لخدمــة مصالــح موســكو يف هــذه
املنطقـــة ،وأن النتيجـــة القادمـــة
الجتماعـــات اللجنـــة االقتصاديـــة
املشـــتركة هـــو تنـــازل حكومـــة
النظـــام عـــن املســـاحات التـــي
التهمهـــا الحريـــق األخيـــر لصالـــح
روســـيا.
وعليـــه ،ال يســـتبعد الســـوريون
بمختلـــف توجهاتهـــم السياســـية،
وبمـــن فيهـــم مؤيـــدو النظـــام ،أن
يكـــون الحريـــق الـــذي اندلـــع يف
الغابـــات الســـاحلية ويف منطقـــة
مصيـــاف وجبـــال حمـــص تمهيـــدًا
لدخـــول شـــركات الســـياحة
الروســـية إلـــى هـــذه املناطـــق،
كإح ــدى املكاف ــآت الت ــي تنتظره ــا
بســـبب دخـــول املحتـــل الروســـي
الحـــرب إلـــى جانـــب النظـــام.
بالحقيقـــة هـــذا ليـــس غريبـــا
ىلع نظـــام خائـــن فـــرط بشـــعبه
وثرواتـــه يف ســـبيل مصالـــح
شـــخصية محـــدودة.

