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شركة روناهي للتوزيع واإلعالن

ميكنكم زيارة موقع الصحيفة على الرابط التالي:

اقليم الجزيرة- قامشلو )مكتبة سعدو- فرع )1( شارع زكي األرسوزي- جانب البلدية 425997- فرع )2( الشارع العام، مقابل جامع الشالح 452081/ مكتبة آواز- طريق عامودا 439154/ مكتبة 
الحرية- الشارع العام 421360/ مكتبة سومر- الشارع العام 424037/ مكتبة الراوي فرع )1( شارع الكورنيش، تجمع محالت الراوي 444028 - فرع )2( مقابل الصيدلية العمالية 445820/ مكتبة 
الزهراء- دوار البشيرية 460699ـ مكتبة الجواهري 443742/ مكتبة دار القلم - الشارع العام 452714 - مكتبة األنوار شارع عامودا 438207. كركي لكي: مكتبة الحرية هاتف 753997 - مكتبة 
الرسالة الشارع العام هاتف 745733-0966278457ـ  المكتبة الرئيسية - كركي لكي- 754416 عامودا )مكتبة هجار 731466( درباسية ) مكتبة سما 711410( جل آغا )مكتبة وائل 755551( 

تربه سبيه )مكتبة الجهاد 470618(

اقليم الجزيرة- قامشلو )مكتبة سعدو- فرع )1( شارع زكي األرسوزي- جانب البلدية 425997- فرع )2( الشارع العام، مقابل جامع الشالح 452081/ مكتبة آواز- طريق عامودا 439154/ مكتبة 
الحرية- الشارع العام 421360/ مكتبة سومر- الشارع العام 424037/ مكتبة الراوي فرع )1( شارع الكورنيش، تجمع محالت الراوي 444028 - فرع )2( مقابل الصيدلية العمالية 445820/ مكتبة 
الزهراء- دوار البشيرية 460699ـ مكتبة الجواهري 443742/ مكتبة دار القلم - الشارع العام 452714 - مكتبة األنوار شارع عامودا 438207. كركي لكي: مكتبة الحرية هاتف 753997 - مكتبة 
الرسالة الشارع العام هاتف 745733-0966278457ـ  المكتبة الرئيسية - كركي لكي- 754416 عامودا )مكتبة هجار 731466( درباسية ) مكتبة سما 711410( جل آغا )مكتبة وائل 755551( 

تربه سبيه )مكتبة الجهاد 470618(

مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

رئاسة التحرير:

سوزان علي

برييفان خليل

التدقيق اللغوي:

ميسر املشعان

روناهي/ قامشلو ـ أعلن اتحاد المثقفين في 
منبج وريفها عن إقامة مسابقة في )الشعرـ 

القصة القصيرةـ المقالة(
واالستفسار  بالمشاركة  الراغبين  فعلى 
على  التواصل  أو  االتحاد  مركز  مراجعة 
وواتس  اتصال   0997109469 الرقم 

آب.

أما بالنسبة لشروط المسابقة فهي كالتالي:
1ـ أن تكون المشاركة خالية من األخطاء 

اإلمالئية والنحوية.
2ـ أن ال تتجاوز القصيدة العمودية 20 بيتاً 

وال تنقص عن 8 أبيات 
3ـ قصيدة النثر ال تتجاوز 50 كلمة )ثالث 

مقاطع(.

ثالث  عن  تزيد  ال  القصيرة  القصة  4ـ 
صفحات الخط )12(

5ـ المقالة أن ال تقل عن 600 كلمة.
6ـ أن تكون األعمال غير منشورة سابقاً.

األعمال  الستالم  موعد  آخر  مالحظة: 
خاصة  المسابقة   2019/6/30 بتاريخ 

بمدينة منبج ولكل شعوب المنطقة.

شكليات منذ 
سنوات؟؟؟!!!

10»

اإلدارة الذاتية بني 
يات والنجاح

ّ
التحد

4»

مقاومة الفكر 
املتطرف

8»

امللتقى اإلعالمي.. حنو تطور
 اإلعالم املكتوب

المكتوب  اإلعالم  لِتقّدم  قامشلو:  روناهي/ 
مدينة  في  الجمعة  يوم  أنعقد  والمطبوع 
اتحاد  برعاية  اإلعالمي  الملتقى  قامشلو 
وبحضور  »زانا«،  في صالة  الحر  اإلعالم 
وبعض  اإلعالمية  المؤسسات  أعضاء 
المثقفين، ويهدف الملتقى إلى استمداد اآلراء 
حول تطوير اإلعالم ومناقشة الُسبل  الكفيلة 
والتألق  النجاح  إلى  بذلك  ليصل  بتطويره، 

«8إلعالمنا.

مراحل تطور البنيان يف الرقة

العمرانية  الحالة  شهدت  ـ  الرقة  روناهي/ 
والتي  المراحل  من  العديد  الرقة  مدينة  في 
الَشعر  بيوت  من  الزمن  مرور  مع  تطورت 
البنايات  إلى  وصوالً  الطينية  البيوت  إلى 

«6اإلسمنتية في العصر الحديث. 

أهايل ديرك ونواحيها يستنكرون صمت 

حكومة اإلقليم عن القصف الرتكي

روناهي /ديرك- وصف أهالي منطقة ديرك 
ونواحيها, المشاركون في المظاهرة  المنددة 
كردستان  باشور  على  التركي  بالقصف 
إقليم  حكومة  بأن صمت  برادوست  ومنطقة 
وتورطها  شراكتها  على  يدل  كردستان 

«2بالقصف التركي على المنطقة. مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 870 /  لعام 

2019م 
على السيد: مصطفى المصطفى بن شيخ 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في الرقة  وذلك في تمام الساعة10صباحا  
من يوم االربعاء/26 / 6 /2019م للنظر 
بالدعوى المقامة عليك من السيدة: هدلة 

المحمد       
بطلب: تصفية تركة

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري 
بحقك اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/678 /  لعام 

2019م
 على السيدة: هاجر الغاش بنت عبداهللا  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الكرامة وذلك في تمام الساعة / 10صباحا 
/ من يوم األربعاء /26 /6 /2019م للنظر 

بالدعوى المقامة عليك من السيد: حسن 
الغاش بن عبدهللا      

بطلب: تصفية تركة
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري 

بحقك اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الكرامة

مذكرة أخطار
في الدعوى رقم أساس/ 439/  لعام 

2019م 
على السيد: احمد العيسى الجاسم الحضور 
الى ديوان العدالة االجتماعية في منبج  
وذلك في تمام الساعة / 10صباحا / من 
يوم األربعاء / 26 / 6 /2019م للنظر 
بالدعوى المقامة عليك من السيد: علي 

أحمد المحمد       
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري 
بحقك اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة أخطار
في الدعوى رقم اساس/ 659/  لعام 

2019م
 على السيد:  عبدهللا شحود الحاج شحود 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في منبج  وذلك في تمام الساعة / 
10صباحا / من يوم األربعاء / 26 / 6 
/2019م للنظر بالدعوى المقامة عليك 
من السيد: خالد عمر االحمد       

بطلب: تثبيت بيع سيارة 
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري 

بحقك اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة أخطار
في الدعوى رقم أساس/ 609/  لعام 

2019م 
على السيد: حسين أحمد الحسن االحمد 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في منبج  وذلك في تمام الساعة / 
10صباحا / من يوم األحد / 14/ 7 

/2019م للنظر بالدعوى المقامة عليك 
من السيد: عبد الحميد أحمد الحمام      

بطلب: تثبيت بيع سيارة 
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري 

بحقك اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

سند تبليغ حكم
سند تبليغ صادر عن هيئة ديوان العدالة 

االجتماعية في الرقة

رقم القرار وتاريخه 760 التاريخ 

2/5/2019/

طالب التبليغ: خود الحمد بن ياسين

المطلوب تبليغه: علي جمعة حانو

موضوع الدعوى: تفريق

خالصة القرار: تأخذ من صورة القرار

مذكرة أخطار
في الدعوى رقم أساس/ 605/  لعام 

2019م
على السيد: مي محمد زكريا الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج  

وذلك في تمام الساعة / 10صباحا / 
من يوم األحد /23 / 6 /2019م للنظر 

بالدعوى المقامة عليك من السيد: ارسالن 
حسن بجموق        

بطلب: تثبيت بيع عقار
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري 

بحقك اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة أخطار
في الدعوى رقم أساس/ 569/  لعام 

2019م
 على السيد: محمد العبدهللا الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في منبج  وذلك 
في تمام الساعة / 10صباحا / من يوم 

األحد /30 /6  /2019م للنظر بالدعوى 
المقامة عليك من السيد: عبد الفتاح النبهان       

بطلب: تثبيت بيع سيارة 
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري 

بحقك اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/  678/  لعام 

2019م 
على السيد: حمود الغاش بن عبدهللا 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة  وذلك في تمام الساعة10صباحا 
من يوم األربعاء/26/ 6 /2019م للنظر 
بالدعوى المقامة عليك من السيد: حسن 

الغاش بن عبدهللا       
بطلب: تصفية تركة

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة تبليغ
في الدعوى رقم أساس/ 2187 /  لعام 

2019م 
على السيد: محمد خير المربد بن عبد  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في الرقة  وذلك في تمام الساعة / 
10صباحا / من يوم الخميس/18/ 7 

/2019م للنظر بالدعوى المقامة عليك 
من السيدة: وردة الجاسم بنت عبد ا        

بطلب: تفريق لعلة الشقاق والضرر
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري 

بحقك اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 766/  لعام 

2019م 
على السيد: خلف ابراهيم السليمان 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  وذلك في تمام الساعة / 

10صباحا / من يوم الخميس /18/ 7 
/2019م للنظر بالدعوى المقامة عليك 

من السيد: خلف رجب الرجب       
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري 
بحقك اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

دعوة أخطار
في الدعوى رقم اساس/ 1078/  لعام 

2019المتكونة من الجهة المدعية: 

انصاف العلي بنت ممدوح

والمدعى عليه: محمد بكار الخلف

بدعوة: لعلة الغياب المقرر جلستها بتاريخ 

يوم االثنين  /15/7/2019 

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 723/  لعام 

2019م
 على السيد: محمد صبحي زرزور  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  وذلك في تمام الساعة / 
10صباحا / من يوم األحد /30/ 

6/2019م للنظر بالدعوى المقامة عليك 
من السيد: علي أحمد أرسالن         

بطلب: تثبت بيع سيارة
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري 

بحقك اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 1850 /  لعام 

2019م 
على السيد: نضال العساف بن محمد 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة  وذلك في تمام الساعة10صباحا 
من يوم األحد/ 30 / 6 /2019م للنظر 

بالدعوى المقامة عليك من السيدة: تهاني 
الموسى         

بطلب: تثبيت زواج وتثبيت نسب
 وأن لم تحضر في الموعد المحدد 
سنجري بحقك اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

دعوة أخطار
في الدعوى رقم أساس/ 622/  لعام 

2019المتكونة من الجهة المدعية: عبدهللا 

علي الشويط

والمدعى عليه: كران العلي بن نايف

بدعوة: تثبيت بيع

 المقرر جلستها بتاريخ يوم 

االثنين/15/7/2019 

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/714 /  لعام 

2019م
 على السيد: أحمد بوزان عثمان الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج  

وذلك في تمام الساعة / 10صباحا / 
من يوم األحد / 30/ 6 /2019م للنظر 
بالدعوى المقامة عليك من السيد: عبد 

العزيز خليل الصالح        
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري 
بحقك اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

تبليغ
في الدعوى رقم أساس/1467/  لعام 

2019المتكونة من الجهة المدعية: كوثر 

الصبي الحميش

والمدعى عليه: ابراهيم محمد الحمود

بدعوة: تفريق لعلة الشقاق

 المقرر جلستها بتاريخ يوم االثنين 

 15/7/2019

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 627/  لعام 

2019م
 على السيد: شحادة اسماعيل العلي 

الحضور الى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  وذلك في تمام الساعة / 

10صباحا / من يوم األحد /30 / 6 
/2019م للنظر بالدعوى المقامة عليك 

من السيد:  محمد الدايس بن حسن       
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

وجه قائد الشعوب عبداهلل أوجالن عبر مكتب القرن في الثامن عشر من حزيران اجلاري، رسالة إلى العالم وشعوب املنطقة بشكل خاص، حول 

مجريات األحداث في املنطقة، وتصوراته وآراءه حول احللول الناجعة التي من شأنها وضع نهاية للعديد من املعضالت والقضايا، ومنها القضية 

الكردية التركية وقضية األزمة السورية وحملت الرسالة تصورات القائد وبعض مقترحاته حلل هذه املشكالت.

الدستور الشامل التشاركي حل جذري لألزمة السورية

2»

في  الحصاد  موسم  الطبقة  منطقة  فالحوا  أنهى   - الطبقة  روناهي/ 
أراضيهم الزراعية والزم ذلك حدوث العديد من الحرائق بعضها يرجع 
أليادي مفتعلة وبعضها يعود ألسباب فنية، بعد أن شهد الموسم التميّز 
والوفرة من حيث المساحة المزروعة واإلنتاج الذي فاق كافة التوقعات 

نتيجة الظروف الجوية المالئمة.

روناهي/ كوباني - قالت عضوة اللجنة المركزية في حزب الديمقراطي 
الكردي السوري كلستان عطي؛ نرفض أي نوع من  أنواع المحاكمات 
لمرتزقة داعش ممن هم في سوريا خارج األراضي السورية, ونطالب أن 
تكون المحاكم برعاية دوليّة ضمن مناطق شمال وشرق سوريا, مشيرةً 
إلى  أن المكان المناسب لمحاكمة مرتزقة داعش هو مدينة المقاومة » 

«7كوباني«، التي على أسوارها تم كسر شوكة مرتزقة داعش.  3»

فتعل بأيدي 
ُ
جلنة االقتصاد: احلرائق بعضها م

عابثة باقتصاد املنطقة وبعضها ألسباب فنية
كلستان عطي: «جيب حماكمة مرتزقة داعش يف 

سِرت شوكتهم على أسوارها«
ُ
املدينة التي ك

مسابقة أدبية يف منبج
مع االنتصارات التي حققتها قوات سوريا الدميقراطية على املرتزقة واإلرهابيني في 
مناطق شمال وشرق سوريا، وآخرها حترير الباغوز في شرق الفرات، حيث قامت اآلالف 
في  الهول  إلى مخيم  نقلهن  مت  واللواتي   أنفسهن،  بتسليم  املرتزقة   نساء   من 
مقاطعة احلسكة حيث جتاوز عددهم عشرات اآلالف ليشكل عبئاً كبيراً على اإلدارة 
الذاتية الدميقراطية من جهة تقدمي اخلدمات الصحية والتعليمية واملواد الغذائية  
لهم ، ومن أجل معرفة وضع اخمليم عن قرب قامت صحيفتنا روناهي بزيارة مخيم 

«5الهول واللقاء مع إدارة اخمليم ماجدة أمني

ماجدة أمني: على دول العامل استالم 
رعاياها يف املخيم إلعادة تأهيلهم  أكدت عضوة المجلس العام لحزب سوريا المستقبل سميرة يوسف في حوار أجرته صحيفتنا 

معها أن حسم األزمة السورية مازال بعيد المنال في ظل صراع الدول اإلقليمية، والدولية على 

األرض السورية، وبيّنت أن الحرب التي تدار رحاها في إدلب ماهي إال تصفية حسابات بين 

المتحكمين بالملف السوري، باإلضافة إلى مواضيع أخرى.  

جيب تغليب لغة احلِوار على لغة السالح
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تمت  التي  الفاكهة  هي  المجففة  الفواكه 
منها  المائي  المحتوى  معظم  إزالة 
مما  المختلفة،  التجفيف  طرق  باستخدام 
حجمها،  وصغر  انكماشها،  إلى  يؤدي 
وارتفاع محتواها من السعرات الحرارية، 
ويُعتبر الزبيب أكثر األنواع شيوعاً، يليه 
والمشمش،  والتين،  والبرقوق،  التمر، 
المجففة  الفواكه  من  أخرى  أنواع  وتوجد 
تُعتبر أقل استهالكاً وانتشاراً، وتكون في 
كالمانجا،  بالسكر،  مغلفة  األحيان  بعض 
وتتميز  والتفاح،  والموز،  واألناناس، 
عليها  الحفاظ  بإمكانية  المجففة  الفواكه 
كما  الطازجة،  الفواكه  من  أطول  لفترة 
في  خاصة  خفيفة،  كوجبة  تناولها  يمكن 
فيها  تتوفر  ال  التي  الطويلة  الرحالت 

وسائل للتبريد.
من  العديد  على  المجففة  الفواكه  تحتوي 

المركبات والعناصر الغذائية المهّمة التي 
تُكسب الجسم الكثير من الفوائد الصحيّة، 
بمختلف  المجففة  الفواكه  فوائد  ومن 

أنواعها، نذكر ما يأتي:
ـ تحتوي جميع أنواع الفواكه المجففة على 
نسبة منخفضة جداً من الصوديوم، ونسبة 

جيدة من عنصر البوتاسيوم واأللياف. 
بشكل  المجففة  الفواكه  في  السكر  يوجد  ـ 
تقليدي على شكل جلوكوز وفركتوز، وال 
السكريّات  على  المجففة  الفواكه  تحتوي 
مجموعة  تسبّب  أن  يمكن  التي  المضافة 

من المشاكل الصحية. 
للفواكه  الجاليسيمي  المؤشر  يُعتبر  ـ 
وهو  منخفضاً،  شعبي  بشكل  المجففة 
مؤشر يوضح تأثير استهالك الغذاء على 
مستويات السكر في الجسم، وبالتالي فإنَّ 
االرتفاع  يسبّب  ال  معتدل  بشكل  تناولها 

السريع لمستويات السكر في الدم. 
ـ تُعتبر مصدراً غنيّاً باأللياف غير القابلة 
الحركة  لتحفيز  الضرورية  للذوبان 
الطعام  الهضمية، وتنظيم وتسريع مرور 
 100 كل  يحتوي  حيث  األمعاء؛  خالل 
ثالث  من  أكثر  على  الزبيب  من  غرام 
غرامات من األلياف، ويشكل النوع غير 

يحتوي  كما   ،%70 منها  للذوبان  القابل 
أكثر  على  البرقوق  من  غرام   100 كل 
وتشّكل  األلياف،  من  ثمانية غرامات  من 

األلياف غير القابلة للذوبان 50% منها.
ـ تشير الكثير من الدراسات إلى أنَّ بعض 
على  تساعد  أن  يمكن  المجففة  الفواكه 
الصحية،  المشاكل  من  مجموعة  مكافحة 
الكوليسترول،  وارتفاع  كالسرطان، 

واألرق.
ـ تحتوي على تركيز مرتفع من الفيتامينات 
التي تمتلك تأثيراً مضاداً لألكسدة بالمقارنة 
مع الفواكه الطازجة، وذلك نتيجة لعمليات 

التجفيف التي تتعرض هذه الفاكهة لها.
القيمة  في  الطازجة  الفواكه  وتختلف   
ذلك  وينطبق  نوعها،  باختالف  الغذائية 
يلي توضيح  المجففة، وفيما  الفواكه  على 

لفوائد بعض أنواعها:
ـ الزبيب: يتم الحصول على الزبيب عن 
مصدراً  ويُعتبر  العنب،  تجفيف  طريق 
من  والعديد  والبوتاسيوم،  باأللياف،  غنيّاً 
الصحة،  تعزز  التي  النباتية  المركبات 
كما أنَّه يمتلك مؤشراً غاليسيمياً منخفضاً 
يسبّب  ال  أنَّه  يعني  مما  متوسط،  إلى 
السكر  في مستويات  كبير  ارتفاع  حدوث 

واألنسولين في الدم، وتشير الدراسات إلى 
أّن تناول الزبيب يمكن أن يساعد على: 

1ـ خفض ضغط الدم. 
السيطرة على مستويات سكر  2ـ تحسين 

الدم.
االلتهابية  المؤشرات  تقليل  3ـ   

والكوليسترول في الدم. 
4ـ تعزيز الشعور بالشبع واالمتالء. 

من  بالسكري  اإلصابة  خطر  تقليل  5ـ 
النوع الثاني وأمراض القلب.

ـ البرقوق: يتم الحصول على البرقوق عن 
مصدراً  ويُعتبر  الخوخ،  تجفيف  طريق 
بالبوتاسيوم، وفيتامين )أ(، وفيتامين  غنيّاً 
يساعد  إذ  مليّنة،  )ك(، ويمتلك خصائص 
الهضمي،  الجهاز  حركة  تحسين  على 
محتواه  بسبب  الفضالت  من  والتخلص 
وهو  والسوربيتول،  األلياف  من  المرتفع 
بشكل  الموجودة  السكرية  الكحوليات  من 
من  يُعتبر  لذا  الفواكه،  بعض  في  طبيعي 
يساعد  أن  يمكن  كما  الطبيعية،  الملينات 
باعتباره  األمراض  بعض  مكافحة  على 
قد  التي  األكسدة  بمضادات  غنيّاً  مصدراً 
تمنع أكسدة جزيئات الكوليسترول الضار، 

القلب  أمراض  من  الوقاية  في  وتساهم 
والسرطان.

غنيّاً  مصدراً  التمر  يُعتبر  التمر:  ـ   
والعديد  والحديد،  والبوتاسيوم،  باأللياف، 
أغنى  من  ويُعتبر  النباتية،  المركبات  من 
مما  األكسدة،  بمضادات  المجففة  الفواكه 
في  التأكسدية  األضرار  تقليل  في  يساهم 
بانتظام  تناوله  يساعد  أن  ويمكن  الجسم، 
على  الحمل  من  األخيرة  األسابيع  خالل 
تسهيل تمدد عنق الرحم والوالدة الطبيعية. 
غراماً   28 كل  يحتوي  المجفف:  التين 
غرامات  ثالثة  على  المجفف  التين  من 
على  تساعد  أن  يمكن  التي  األلياف  من 
بالشبع  الشعور  وزيادة  اإلمساك،  تخفيف 
الكوليسترول  نسبة  أطول، وخفض  لفترة 

والسكر في الدم.

ـ كما يُعتبر أفضل مصدر نباتي للكالسيوم 
من  الوقاية  على  يساعد  أن  يمكن  الذي 
احتوائه  إلى  باإلضافة  العظام،  هشاشة 
تخثر  لعملية  الضروري  ك  فيتامين  على 
عالية  األكسدة  ومضادات  الطبيعية،  الدم 
الحّرة  الجذور  أضرار  تقلل  التي  الجودة 

على خاليا الجسم.

ببكتيريا  علميّاً  المعدة  جرثومة  تُعرف   
في  البكتيريا  هذه  وتوجد  البوابية،  الملوية 
جميع أنحاء العالم وخاصة البلدان النامية، 
و%80  األطفال،  من   %10 حوالي  إّن  إذ 
بعدوى  لإلصابة  معرضون  البالغين  من 

هذه البكتيريا. 
الملوية  الجرثومة  أّن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
البوابية هي أحد األسباب الشائعة لإلصابة 
في  بما  الهضمّي،  الجهاز  بأمراض 
المعدة،  والتهاب  الهضمية،  القرحة  ذلك 

وسرطان المعدة.
العدوى  من  النّوع  بهذا  اإلصابة  تُعتبر   
أكثر شيوعاً في المناطق المزدحمة أو غير 

النظيفة. 
تحديد  من  الخبراء  يتمكن  لم  الحقيقة  وفي 
كيفية انتشار جرثومة المعدة، ويُعتقد بأنّها 
آخر عن طريق  إلى  تنتقل من شخص  قد 
الفم، إذ إّن انتقالها للشخص قد يكون عبر 
الملوثة  المشروبات  أو  األطعمة  تناول 
اليدين  غسل  عدم  حال  في  أو  بالبكتيريا، 

جيداً بعد الذهاب إلى الحمام.

 أعراض جرثومة المعدة عند األطفال: 
أّي  األشخاص  على  تظهر  ال  الحقيقة  في 
أعراض تدل على إصابتهم بجرثومة المعدة 
في أغلب الحاالت، وفي حال ظهورها قد 
شخص  من  الظاهرة  األعراض  تختلف 
األعراض  ألبرز  بيان  يلي  وفيما  آلخر، 
التي قد تدل على اإلصابة بجرثومة المعدة:
هذه  وتتّمثل  البطني:  االرتياح  عدم  1ـ 
ينخر  باهت  بألم  الشعور  يلي:  فيما  الحالة 
بعد  الحالة  هذه  حدوث  تكرار  بالمريض. 
ساعتين إلى ثالث ساعات بعد تناول وجبة 

الطعام.
2ـ  مجيء وغياب األعراض لعدة أيام أو 

أسابيع. 
الليل  منتصف  في  الحالة  هذه  حدوث  3ـ 

وذلك عندما تكون المعدة فارغة.
4ـ فقدان الوزن، وفقدان الشهية. 

5ـ االنتفاخ. 
6ـ التجشؤ. 

7ـ الغثيان، والتقيؤ.
 تشخيص جرثومة المعدة عند األطفال:

 يُجرى تشخيص اإلصابة بجرثومة المعدة 
عند األطفال من خالل إجراء مجموعة من 

الفحوصات، وفيما يلي بيان لكٍل منها:
التنظير  إجراء  يتّم  الداخلي:  التنظير  ـ 
المعدة  بطانة  في  النّظر  بهدف  الداخلي 
للتخدير  الشخص  ويخضع  مباشر،  بشكل 
الفحوصات،  من  النوع  هذا  إجراء  قبل 
ويتضمن هذا الفحص إدخال منظار داخلي 
عبر الحلق إلى داخل المعدة واالثني عشر.
يقوم  قد  الطبيب  أّن  إلى  اإلشارة  وتجدر   
المعدة  بطانة  من  عينات  بأخذ  بعدها 
عن  بحثاً  وذلك  المختبر  في  لفحصها 
على  تدل  قد  ميكروسكوبية  عالمات 
الملوية  البكتيريا  أو  بالعدوى  اإلصابة 

البوابية. 
الدم  فحوصات  تُعتبر  الدم:  اختبارات  ـ 
على  قادرة  بكونها  وتتميز  األداء  سهلة 
الُمضادة  األجسام  وجود  عن  الكشف 
وفي  البوابية،  الملوية  بالبكتيريا  الُمتعلقة 
الحقيقة ليس شرطاً أن تدل نتيجة الفحص 
فقد  نشطة،  عدوى  وجود  على  اإليجابية 

النّوع من  لهذا  التّعرض  داللة على  تكون 
البكتيريا في الماضي.

من  النّوع  هذا  يمتاز  التنفس:  اختبارات  ـ 
لألطفال  إجرائه  بصعوبة  االختبارات 
معلومات  أي  يُعطي  وال  السّن،  صغار 
طريقة  عن  أّما  اإلصابة،  بشدة  ُمتعلقة 
قيام  بعد  تتّم  فإنّها  الفحص  هذا  إجراء 
تعمل  إذ  معين،  محلول  بتناول  الشخص 
الكشف عن وجود  التّنفس على  اختبارات 
الكربون الُمتكسر بواسطة البكتيريا الملوية 

البوابية. 
من  النوع  هذا  يُساهم  البراز:  اختبارات  ـ 
االختبارات في الكشف عن وجود بروتينات 
وال  البراز،  في  البوابية  الملوية  البكتيريا 
ُمتعلقة  معلومات  أي  الفحص  هذا  يُعطي 

بشدة اإلصابة بالعدوى. 
والعادات  اإلرشادات  من  العديد  ويوجد 
خطر  لتقليل  اتّباعها  يُمكن  التي  الصحيّة 
يلي  المعدة، وفيما  الطفل بجرثومة  إصابة 

بيان لذلك:
بالماء  اليدين  غسل  على  الحرص  ـ 

والصابون خاّصة بعد الذهاب للحمام وقبل 
تناول الطعام. 

وطهيها  األطعمة  تنظيف  على  الحرص  ـ 
جيداً قبل تناولها.

اآلمنة  المياه  شرب  على  الحرص  ـ 
والنظيفة.

الحادي  في  القرن  مكتب  أصدر  وقد 
نص  الجاري  حزيران  من  والعشرين 
أوجالن،  القائد  وجهها  التي  الرسالة 
الحلول  العديد من  بيان تضمن  وذلك عبر 

والمقترحات ومما جاء فيه: 
عام  حزيران  من   18 الـ  في  »أجرينا 
2019 لقاء بموكلنا السيد عبد هللا أوجالن، 
اللقاءات  وكباقي  إمرالي،  في سجن  وذلك 
أوجالن  للسيد  كان  معه  أجريناها  التي 
تقييمات حول عدة مواضيع، وأدلى برأييه 
بخصوصها، وكانت تقييماته تتمحور حول 
التركية  العالقات  الطعام،  عن  اإلضراب 
األزمة  الكرد،  تاريخ  الثقافة،  –الكردية، 
السوري،  والشمال  سوريا  في  والوضع 

والديمقراطية  السياسية  والسبل  االمكانات 
اليومية،  السياسة  الديمقراطي،  –االتفاق 

واألزمات التي تعيشها«.
كان  البيان  نشر  تأجيل  ان  البيان  وأضاف 
برغبة القائد اوجالن ليطلع حزب الشعوب 
ألنهم  اللقاء،  تفاصيل  على  الديمقراطي 
ومن  األولى،  الدرجة  في  المخاطبون  هم 
ثم إطالع الرأي العام على الموضوع في 

.2019-6-21
البيان أضاف: »أوجالن قال بصدد أسلوبه 
السياسي بأنه حتى اليوم حاول أن يمارس 
السياسة ويحل المشاكل عبر الفكر والنتائج 
األشخاص  إلى  أوجالن  وأشار  واإلبداع. 
عن  اإلضراب  حملة  وإلى  به  المرتبطين 

بذلك وأشار  قبوله  الطعام معرباً عن عدم 
إلى المشاكل االجتماعية التي تعاش وعدم 
بقي  الحمل  كافة  أن  ذكر  أوجالن  حلها. 
لوحدها  التضحية  بأن  وقال  عاتقه،  على 
لن تكفي، وأضاف أنه عبر العقل واإلبداع 

والسياسة يستطيع أي فرد رفع الحمل«.
اوجالن  القائد  رأي  إلى  البيان  ويشير 
بالقول:  السورية  األزمة  حل  يخص  فيما 
في موضوع سوريا،  قال  أوجالن  »السيد 
مع  يتوافقوا  أن  الكرد  على  يجب  أنه 
إيجاد  أجل  من  األخرى  والشعوب  العرب 
أنه هذا  إلى  حل دستوري أساسي، وأشار 
التدمير  أمام  للوقوف  الوحيد  هو  الطريق 

واإلبادة«.

يورد  التركية  الكردية  العالقات  وحول 
البيان ما قاله القائد أجالن : » على حزب 
الشعوب الديمقراطي، أن يعمل كحافز للحل 
النقاشات  في  خالقاً  يكون  وان  السياسي، 
األحزاب  كافة  يدعوا  وان  الديمقراطية، 
للديمقراطية.  السياسية  والتنظيمات 
حزب  ضمن  يتعزز  الديمقراطي  فاالتفاق 
يكون  ال  أن  يجب  الديمقراطي،  الشعوب 
اليومية حول االنتخابات،  للنقاشات  وسيلة 
االجتماعي،  االتفاق  يعني  بأنه  منوهاً 
وكلماته  القطب،  سياسة  أن  هو  ورأيه 
السياسية،  والديماغوجية  الئقة،  الغير 
الشعوب  ولهذا على حزب  الحرب،  تعني 
الديمقراطية حماية نهجه، وقال بأنه يجب 

الديمقراطية  الشعوب  حزب  مع  المناقشة 
بهذا الخصوص، ومع هذا فحزب الشعوب 
ويعطي  بعمله،  مستقل  هو  الديمقراطي 

قراره بنفسه«.
»أنا  ومنها:  القائد  رسالة  اورد  البيان 
فيما  ومفتوح  أعمق  موقف  عن  تحدثت 
هذه  إصدار  ألجل  الحل.  مرحلة  يخص 
الموجود.  الوضع  إلى  نظرت  التوجيهات 
الحل  مرحلة  بعد  ظهر  الذي  األسلوب 
والتي جعلت تركيا تستمر في االزدواجية 
التقليدية والتي تفتح الطريق أمام الحرب، 
المشكلة  المشاكل وعلى رأسها  عّمق كافة 

الكردية«

منطقة  أهالي  وصف  /ديرك-  روناهي 
ديرك ونواحيها, المشاركون في المظاهرة  
باشور  على  التركي  بالقصف  المنددة 
صمت  بأن  برادوست  ومنطقة  كردستان 
على شراكتها  يدل  كردستان  إقليم  حكومة 

وتورطها بالقصف التركي على المنطقة.

وتحت شعار« ال لالحتالل التركي لجنوب 
تظاهر  برادوست«  ومنطقة  كردستان 
للتنديد  ونواحيها  ديرك  منطقة  اآلالف من 
التركي وصمت حكومة  االحتالل  بقصف 
اإلقليم جراء ما تتعرض له المنطقة وذلك 
تجمع  حيث  الحدودي,  سيمالكا  معبر  في 
وناحية  ديرك  منطقة  أهالي  من  اآلالف 

في  كوجر  وتل  آغا  وجل  لكي  كركي 
وتوجهوا  سيمالكا  معبر  في  العمال  ساحة 
التي  الشعارات  رفع  وسط  المعبر  إلى 
للمدنيين  التركي  االحتالل  بقصف  تُندد 
ومناطق الدفاع المشروع وصمت حكومة 
إقليم جنوب كردستان, ورفع المتظاهرون 
ال  عليها«  ُكتب  والفتات  الشهداء  صور 
لالحتالل التركي لجنوب كردستان ومنطقة 
إلى  المظاهرة  وتحولت  كما  برادوست«، 
تجمع جماهيري وسط معبر سيمالكا للتنديد 

بممارسات االحتالل التركي.
وأثناء التظاهرة عبر المشاركون لصحيفتنا 
انتهاكات  من  سخطهم  »عن  »روناهي 
شعوب  بحق  المتكررة  التركي  االحتالل 
حكومة  لصمت  واستنكارهم  المنطقة, 
باشور كردستان على مثل هذه االنتهاكات، 
في  شراكتهما  على  تدل  أنها  إلى  مشيرين 

القصف على المنطقة.
االحتالل التركي ال يميز بين أي طرف او 

حزب كردي 
ديرك  ناحية  لمجلس  المشتركة  الرئيسة 
على  الهجمات  استنكرت  علي«  »دلبر 

القوى  جميع  ودعت  برادوست  منطقة 
معاً  والوقوف  للتوحد  الكردية  واألحزاب 
التي  والهجمات  االنتهاكات  كافة  وجه  في 
تطال الشعب الكردي في عموم كردستان، 
وقالت:« االحتالل التركي ال يميز بين أي 
طرف أو حزب كردي، فهو يهدف إلى إبادة 
الشعب الكردي كامالً أينما وجد« وطالبت 
أهالي باشور كردستان بأال يصمتوا حيال 
على  حكومتهم  وصمت  االنتهاكات  هذه 
ودعتهم  المنطقة،  بحق  تركيا  انتهاكات 

لالنتفاض ضد هذه الممارسات.
االنتقام لشهداء برادوست وخاكورك

إننا  فقالت:«  عبدهللا  منتهى  المواطنة  أما 
االحتالل  واستنكار  إلدانة  اليوم  نتظاهر 
باشور  و  برادوست  منطقة  على  التركي 
كردستان, ونطالب حكومة إقليم كردستان 
التركية  الهجمات  حيال  موقفهما  بإيضاح 
والخروج من صمتهم مشيرة,« إن تكتمهم 
حول الهجمات التركية يثير الشكوك ويدل 
الممارسات  بهذا  وتورطهم  على شراكتهم 

االجرامية«. 
نرددها  نحن   « عبدهللا:  منتهى  وتابعت 

ال  كردي  كشعب  بأننا  وتكراراً  مراراً 
نسكت عن حقوقنا وسنثأر لشهدائنا وننتقم 
لروح جميع المناضلين الذين استشهدوا إثر 
القصف التركي الهمجي على برادوست و 
المقاومة  تصعيد  في  وسنستمر  خاكورك, 
والنضال بكافة أشكاله لرد أي احتالل عن 

شعبنا في جميع أجزاء كردستان«.
االصرار على متابعة مسيرة النضال

لمجلس  المشترك   الرئيس  تحدث  وبدوره 
منطقة ديرك عبد الرحيم محمد, الذي عبر 
على  على  التركي  للقصف  استنكاره  عن 
حكومة  لتعلم  وقال:«  كردستان،  جبال 
أفظع  ارتكب  الذي  التركي,  االحتالل 
الكردية  الثورات  ضد  والمجازر  الجرائم 
لن تكسر إرادة الشعب الكردستاني ، ولن 
تزيدنا تضحيات شهدائنا إال إصراراً على 
لدمائهم,  واالنتقام  النضال  مسيرة  متابعة 
أعداء  النضال ضد جميع  بتصعيد  معاهداً 

الشعب الكردي.«

أنجزت لجنة الخدمات والبلديات في ريف 
الخدمية  المشاريع  من  العديد  الزور  دير 
التي تسعى للنهوض بالوقع الخدمي بريف 
ميزانية  وخصصت  المحرر،  الزور  دير 
تقدر بـ 500مليون ل.س لتزفيت الطرقات 

باإلضافة إلى بعض المشاريع الخدمية.
التابعة  والبلديات  الخدمات  لجنة  وتستمر 
لمجلس دير الزور المدني بتقديم الخدمات 
ألهالي ريف دير الزور وانتهت في اآلونة 
و24  مياه  محطة   40 تأهيل  من  األخيرة 
شبكات  تأهيل  إلى  اللجنة  وتسعى  بلدية، 
من  العديد  في  الصحي  والصرف  المياه 

مناطق ريف دير الزور.
والبلديات  الخدمات  لجنة  أعمال  وعن 
أوضح الرئيس المشترك للجنة جهاد اللجي 
أن اللجنة انتهت من تأهيل 40محطة مياه 

لسد  الزور  دير  ريف  امتداد  على  شرب 
التكاليف  المياه لتخفيف  حاجة األهالي من 

التي يدفعها األهالي ثمناً للمياه.
وافتتحت لجنة الخدمات في أوقات متفرقة 
24  بلدية ومركز خدمي تعمل على إعادة 
الشوارع  وتنظيف  العامة  المرافق  تأهيل 
باإلضافة إلى قيام كل بلدية تقديم الخدمات 
ُرخصاً  اللجنة  منحت  كما  منها.  المطلوبة 
لهم  قدمت  قد  كانت  خاص  فرن   50 لـ 
مدعومة  بأسعار  والطحين  المازوت  مادة 
باإلضافة إلى افتتاح 16 فرن تعود ملكيته 
رمزية  بأسعار  لألهالي  الخبز  تُقدم  للجنة 
لجنة  وافتتحت  األهالي.  دخل  مع  تتناسب 
لتنظيم  الكراجات  من  العديد  الخدمات 

الرحالت وتسهيل عملية نقل الركاب.
بعض  تعرضت  الشتاء  فصل  وخالل 

مناطق  كافة  في  والجسور  المياه  عبّارات 
شمال وشرق سوريا للدمار نتيجة السيول 
ريف  ومناطق  األمطار  كثرة  سببتها  التي 
دير الزور كان لها نصيب من هذه السيول 
العبارات  من  العديد  تعّرضت  حيث 
والجسور للدمار وعملت اللجنة على تأهيل 
العشرات من العبارات والجسور في ريف 
أمام  العبور  عملية  لتسهيل  الزور  دير 
األهالي. وبهدف النهوض بالواقع الخدمي 
حديثاً  المحررة  الزور  دير  ريف  بمناطق 
مبلغ  اللجنة  داعش خصصت  من مرتزقة 
يقدر بمليار ليرة سورية منها 500 مليون 
لمشاريع  مليون   300 الخدمية,  لألمور 
 100 والشرقي,  الغربي  الريف  مياه 
مليون للصرف الصحي  في بلدة البصيرة 
والمشاريع  الشرقي  بالريف  وغرانيج 
الخدمية  للمشاريع  المبلغ  وبقية  الصغيرة، 
األخرى كالنظافة وغيرها. وتسعى اللجنة 
إلى إعادة تأهيل خمس محطات مياه شرب 
الهرموشية,  وهي:  مختلفة  مناطق  في 
والشحيل.  غرانيج,  بكارة،  جديد  الكسرة, 
الفني  الكادر  أعداد  في  قلة  اللجنة  وتعاني 
مهندسين  من  فنية  وخبرات  المتخصص 
وفنيين. والجدير بالذكر أن لجنة الخدمات 
على  القادمة  األيام  في  ستعمل  والبلديات 
سيكون  وأولها  المستقبلية  الخطط  تنفيذ 
دير  ريف  في  الطرق  تزفيت  مشروع 

الزور.

»خفض  تسمى  التي  المنطقة  تعرضت 
التركي  الروسي  التعبير  وفق  التصعيد« 
الشريكين في األزمة السورية، خالل الـ 72 
ساعة الفائتة، إلى أكثر من 3000 ضربة 
االشتباكات  استمرار  مع  وبرية  جوية 
العنيفة بين قوات النظام ومرتزقة االحتالل 
التركي. المنطقة تعرضت منذ يوم الثالثاء 
الـ 18 من شهر حزيران الجاري، وحتى 
 436 من  أكثر  إلى  الخميس  أمس  مساء 
النظام  طائرات  نفذت  إذ  جوية،  ضربة 
نفذت  بينما  جوية،  غارة   331 الحربية 
فيما  جوية،  غارة   74 الروسية  الطائرات 
ألقى الطيران المروحي 31 برميل متفجر.
النظام  قوات  استهدفت  حين  في 
لتركيا  التابعة  المرتزقة  والمجموعات 

قذيفة وصاروخ مناطق  بأكثر من 2610 
المنطقة  ضمن  البعض  بعضهما  سيطرة 
شهد  كما  التصعيد”،  “خفض  تسمى  التي 
عدة  جوالت  الغربي  الشمالي  حماة  ريف 
من معارك االستنزاف في  القرى الثالث 
باإلضافة  ملح(  تل   – الجبين   – )كفرهود 
تركيا  تدعمها  التي  المرتزقة  بين  للجلمة، 
لحقوق  السوري  النظام.المرصد  وقوات 
 72 الـ  الساعات  خالل  إنه  قال  اإلنسان 
الفائتة، قتل 205 شخص بينهم 47 مدني 
منهم 13 طفل و6 مواطنات باإلضافة لـ 3 
من منظومة اإلسعاف وذلك جراء القصف 
المتبادل بين مرتزقة تركيا وقوات النظام، 
أما بقية القتلى فيتوزعون بين قوات النظام 

والمجموعات المرتزقة.
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هيلني علي

الدستور الشامل التشاركي حل جذري لألزمة السورية

أهايل ديرك ونواحيها يستنكرون صمت حكومة اإلقليم عن القصف الرتكي

الواقع اخلدمي بريف دير الزور
 إجنازات عظيمة وخطط مستقبلية

منطقة خفض التصعيد.... تصعيد 
العمليات والقصف اجلوي

عمودي
1-العب تنس عالمي 

2-يوكل – من الحلويات
3-نعم باالجنبية /م/– مكتشف الدورة 

الدموية الصغرى 
4-واجبات /م/ - من االشجار / م/ 

5-اهده – االسم الثاني لممثل مصري 
/م/ 

6-من االحجار الكريمة – عملة عربية 
/م/ 

7-من زعماء الثورة السورية – ثلثا يلي 
8-حرف جر – يستنجد – متشابهان 
9-من ادوات الفالح / م/ - محنك 

سياسي 
10-حلق - للنداء – بيت الدجاج – سهل 

اوربي 
11-من اعضاء جسمي /م/ - اعمدة 

االرتكاز في السفن الشراعية 
12-شاعرة عربية راحلة 

أفقي

1-كتاب جامع لالحاديث النبوية 
2-سفينة – الرعبة 

3-من االسماء الخمسة – من مدن 
روج افا – قص الغنم 

4- المسرات – جواد /م/ 
5-قبة القميص /م/

6-يدلل – انسى/م/ – للتعريف 
7-رناتي علت / مبعثرة / - يراع 

8-عاصمة اوربية /م/ - حقد /م/ - 
رمح 

9-عالم بصريات عربي – للندبة 
10-االسم الثاني لرسام عالمي – خمر 

11-ملكي / م/ - والية امريكية 
12- والية  امريكية – ضمير رفع /م/ 

المتقاطعة الكلمات 
إعداد : رافع عباس
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أفقي
1-ابو ذرالغفاري  2-بابا نويل – ب ع 

س  3-ختام – باندا  4-دا – اتموه – 
ليت  5-هامليت – مصيده  6-ينقص – لم  
7-ميزوبوتاميا 8-وازاه – نبههم  9-نل – 

ديسم – وي  10-افريقيا – ينجس  11-نيس 
– مرسوم – اه  12- وشايه – الف – لن 

عمودي
1-ابراهيم هنانو  2-اب – داني الفيش  3-وبخ 
– مقزز – رسا  4-ذات الصواري  5-رناتي 

– بو – قمه  6-تمموا – دير  7-لي – رت 
– ياسف  8-غلبهم – امس – لو  9-اميمه 

ملص  10-ابن تيميه  11-رعديد – ابو جهل  
12-يسالهم – نيسان 

حل العدد السابق )761(
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العام  في  الرياضي  االتحاد  تشكل  أن  منذ 
جاري  والعمل  الطبقة  منطقة  في  الماضي 
بالواقع  االرتقاء  على  اإلمكانيات  قلة  رغم 
في  برزت  والطبقة  األفضل  نحو  الرياضي 

وشرق  شمال  صعيد  على  عدة  بطوالت 
بطولة  إلقامة  حالياً  العمل  وجاري  سوريا 
المواهب،  تنمية  المنطقة بهدف  شطرنج في 
لدى  وخاصةً  الهامة  الرياضة  هذه  وتفعيل 

األطفال.
جاري  الشطرنج  رياضة  تفعيل  وبهدف 
العمل على إقامة بطولة ضمن هذا األسبوع 
التحالف  حزب  بين  بتنسيق  وذلك  الجاري، 
واالتحاد  السوري  الديمقراطي  الوطني 
التسجيل  باب  وفتح  الطبقة  في  الرياضي 
العمرية  الفئات  ولكافة  الجنسين  كال  من 
حزب  ومبنى  الرياضي  االتحاد  مبنى  في 
السوري،  الديمقراطي  الوطني  التحالف 

الماضي2019/6/19م،  األربعاء  يوم  منذ 
المصادف  االثنين  بتاريخ  التسجيل  ويغلق 
المفترض  من  بينما  2019/6/24م، 
المصادف  الثالثاء  يوم  البطولة  تُقام  أن 

2019/6/25م.
البطولة  هذه  غيّر  بدوره  الرياضي  االتحاد 
الواقع  تنظيم  بهدف  اجتماعات  عدة  أقام 
الرياضي واالرتقاء به وجاري العمل لتشكيل 
فرق نسائية وترخيص الفرق الشعبية وتفعيل 
رياضات مختلفة، وهذا األمر يأتي رغم قلة 
اإلمكانيات وعدم توفر المالعب والصاالت 
ولكن  عليها،  البطوالت  إلقامة  المطلوبة 
وتجميع  بالعمل  مستمر  الرياضي  االتحاد 
للنهوض  التعاون  على  وحثهم  الرياضيين 
األفضل  نحو  وتطويره  الرياضي  بالواقع 

دائماً.

روناهي/ الشهباء ـ انطلقت في صالة الكرة 
أخّوة  بطولة  منافسات  رفعت  بتل  الطائرة 
الشبيبة  يرعاها  التي  الطائرة  لكرة  الّشعوب 
األولى  المباراة  وجمعت  السورية،  الثورية 
كالً من فريقي المستقبل ومجلس تل رفعت، 
المستقبل بشوطين  فريق  بفوز  انتهت  والتي 

دون رد. 
وليد  الكابتن  المستقبل  فريق  العب  وتحدث 
المباراة  دخلنا  قائالً:  موسى  قرة  محمد 
من  االستفادة  واستطعنا  عالية  بمعنويات 
نقاط  إلى  إخطائه  وترجمة  الخصم  أخطاء 
وقمنا  إرساالتنا  من  استفدنا  كما  لمصلحتنا، 
لتقدمنا في  لنقاط، وكان ذلك سبباً  بترجمتها 
اختلف  بينما  وليد:  وأضاف  األول،  الشوط 
الوضع في الشوط الثاني حيث أن التغيرات 
المجلس  فريق  تشكيلة  في  حصلت  التي 

فريقنا  العبين  خبرة  لكن  أدائه،  من  حسنت 
الفوز  واستطعنا  النهاية  في  تفوقت  من  هي 

بالشوط الثاني والمباراة. 
من  كالً  جمعت  التي  الثانية  المباراة  أما 
فريقي المجمع التربوي وفريق الشبيبة كانت 
متقارب  كان  الفريقين  ومستوى  تكافئاً  أكثر 
جداً، واستطاع فريق المجمع التربوي إنهاء 
شوط  مقابل  بشوطين  لمصلحته  المباراة 

واحد.
المجمع  فريق  كابتن  أكد  المباراة  وعن 
»دخلنا  قائالً:  كوتو  هيثم  الالعب  التربوي 
الخصم  بفريق  مسبقة  معرفة  دون  المباراة 
وهذا ما جعلهم يخطفون منا الفوز في الشوط 
األول ولكن في الشوط الثاني استطعنا إيقاف 
لتسجيل  واالستفادة  كراتهم  وصد  هجماتهم 
بشوطين  لمصلحتنا  المباراة  لتنتهي  النقاط 

مقابل شوط واحد«. 
الكابتن  فقال  التحكيمية  الناحية  من  أما 
بعض  ماعدا  جيد  مستواه  التحكيم  بأن  هيثم 
هيثم  المباراة وختم  في  التي مرت  األخطاء 
الكرة  فعلت  ألنها  جيدة  البطولة  هذه  بالقول 
الطائرة في الشهباء ونتمنى أن يحقق فريقنا 
نتائج جيدة في هذه البطولة التي تشارك فيها 

فرق قوية.
عثمان  شيار  الكابتن  البطولة  منظم  وتحدث 
الطائرة  للعبة كرة  البطولة  قائالً: تعتبر هذه 
مقاطعة  في  تُقام  التي  نوعها  من  األولى 
الشهباء، وكانت الغاية منها تفعيل هذه اللعبة 

في المقاطعة ونشكر االهتمام الكبير من قبل 
قاموا  الذين  السورية  الثورية  الشبيبة  حركة 
برعاية البطولة وتقديم الدعم إلنجاحها، كما 
هنالك اهتمام كبير من محبي اللعبة لتطويرها 

ونجاحها. 
أما من ناحية مستوى البطولة أضاف شيار 
هذه  في  تشارك  قوية  فرق  هنالك  قائالً: 
الشبيبة  المستقبل وفريق  فريق  مثل  البطولة 
ثمانية  ومشاركة  التربوي،  المجمع  وفريق 
كبيرة  خطوة  بمثابة  هي  الشهباء  من  فرق 

لتفعيل اللعبة والسعي باالرتقاء بها.

يتدخل  أن  النادرة  المرات  من  تكون  ربما 
االتحاد الدولي لكرة القدم، بهذه الصورة في 
تكليف  بعد  قاري،  باتحاد  الخاصة  التفاصيل 
الفيفا،  عام  أمينة  سامورا  فاطمة  السنغالية 
الكاف،  على  أشهر   6 لمدة  اإلشراف  بتولي 
بداية من مطلع آب المقبل وحتى نهاية كانون 
ثان 2020م، في خطوة أثارت جدالً واسعاً. 
فاطمة سامورا أو المرأة الحديدية كما يطلق 
المنصب  هذا  تتولى  سيدة  أول  كانت  عليها، 
الفيفا، نتيجة خبراتها الطويلة في  الرفيع في 
العمل مع األمم المتحدة، وهو ما يضع عليها 
أعباء كبيرة في خطوتها المقبلة بالكاف. وبدأ 
بوجود  البعض  جانب  من  بتكهنات  األمر 
الكرة  في  يحدث  ما  تجاه  الفيفا،  من  موقف 
األفريقية، بعد أن تقدم المصري عمرو فهمي 
بشكاوى  السابق،  األفريقي  االتحاد  سكرتير 

للجنة األخالق بالفيفا، وأيضاً لجهات رقابية 
يتعلق  فيما  الكاف،  رئيس  أحمد  أحمد  ضد 
باتهامات للفساد، ثم جاء المشهد الكارثي في 
مباراة الترجي والوداد في إياب نهائي دوري 
وتعطل  المباراة  استكمال  وعدم  األبطال، 
جهاز الفيديو. وخضع رئيس الكاف لجلسات 
إنفانتينو  جياني  وخرج  فرنسا،  في  تحقيق 
تخوفه  خاللها  أكد  بتصريحات  الفيفا  رئيس 
مما يدور في الكرة األفريقية، ثم جاء القرار 
»هل  السؤال  ولكن  سامورا،  فاطمة  بتعيين 
وإنقاذ  الكاف  التصحيح في  بداية  القرار  هذا 
الكرة األفريقية أم أن القرار يبدو طوق نجاة 
لرئيس الكاف الحالي لتهدئة األوضاع وثورة 

الغضب ضد أحمد أحمد؟ 
لجنة أخالق الفيفا واتهامات الفساد 

يبدو القرار مثيراً للجدل، خاصة أن اتهامات 

لجنة  طاولة  على  حالياً  المطروحة  الفساد 
تفرض  الدولي،  باالتحاد  والنزاهة  األخالق 
بالطبع التحقيق فيها واتخاذ قرار يناسب هذه 
االتهامات إذا كانت صحيحة. مصادر داخل 
الكاف أكدت أن اللجنة لن يكون هدفها إشرافياً 
فقط ومساعدة في تطوير الكرة األفريقية كما 
بجانب  رقابياً  سيكون  بل  الكاف،  بيان  ذكر 
اإلدارية.  األمور  بعض  بخصوص  التدقيق 
من  الغرض  يكون  »قد  المصادر  وأضافت 
هذه اللجنة برئاسة فاطمة سامورا، أن تتحفظ 
الخاصة  والمستندات  األوراق  كل  على 
بالكاف تمهيداً لقرار يصدر من لجنة األخالق 

بخصوص أحمد أحمد«.
موعد اإلشراف وأزمة نهائي دوري األبطال 
تحدد بداية اإلشراف على الكاف يوم 1 آب 
التي يعيشها  المقبل ورغم األزمات اإلدارية 
الفترة الحالية. ولكن يبدو الموعد  الكاف في 
المحدد بمثابة إبعاد الفيفا وفاطمة سامورا عن 
بين  أفريقيا  أبطال  دوري  نهائي  إياب  أزمة 
إعادتها وشكوى  قرار  بعد  والترجي،  الوداد 
استناداً  الدولية  الرياضية  للمحكمة  الناديين 

لعدم صحة قرار اإلعادة. 
مصير أحمد أحمد ... وتهدئة الغضب 

بين  للجدل  مثيراً  أحمد  أحمد  مصير  يبدو 

الفساد،  قضايا  بسبب  عليه  القبض  تهديدات 
فهمي.   عمرو  حركها ضده  التي  والبالغات 
ويرى مصدر مسؤول داخل المكتب التنفيذي 
ألحمد  نجاة  طوق  بمثابة  القرار  أن  للكاف، 
المشهد  عن  واالبتعاد  األمور  لتهدئة  أحمد 
دورته  استكمال  وضمان  الشيء،  بعض 
مر  أنه  خاصة  طبيعي،  بشكل  االنتخابية 
حوالي عامين على انتخابه، وسيتبقى له بعد 

رحيل اللجنة، حوالي عام ونصف. 
اعتراضات اليويفا وِصدام قادم 

اعترض االتحاد األوروبي بشكل واضح على 
القرار، مؤكداً في خطاب رسمي أنه سيخلق 
مساحة لتضارب المصالح بين الفيفا والكاف.  
باتهامات  يتعلق  فيما  قادماً  الصدام  ويبدو 
فهمي  عمرو  بين  تواصل  وجود  مع  الفساد 
ومسؤولين ببعض االتحادات األوروبية، من 

أجل التدخل لتطهير وإنقاذ الكرة األفريقية.

ـ تدعو اللجنة المنظمة لدورة شهداء السنابل 
في  المشاركة  تود  التي  الفرق  القدم  لكرة 
لالجتماع  وذلك  مشاركتها،  لتثبت  الدورة 
يوم األحد المصادف 2019/6/23م، بتمام 
قامشلو  ملعب  في  مساًء  الثامنة  الساعة 
طريق  على  الواقع  المغطى  الكروي 
قامشلو،  نصيبين  بوابة  غربي  الحزام 
االتفاق  وتم  تحضيري  اجتماع  وسبقه 
مبدئياً على مواليد1985م، وما دون، وال 
يسمح لالعبي دوري اإلقليم المشاركة في 
الدورة، علماً سيتم أخذ آراء الحضور يوم 
االجتماع بعين االعتبار بخصوص ما ذكر 

عن المواليد المسموحة لها باللعب، وقضية 
إقليم  أندية  دوري  من  العبين  مشاركة 

الجزيرة.

االتحاد  في  القدم  كرة  مكتب  أصدر  ـ 
الرياضي بإقليم الجزيرة العقوبات التالية:

 14/1 الفقرة  من   14 للمادة  1-استناداً 
حميد  للناشئين  خبات  نادي  العب  إيقاف 
وعدم  متتالية  مباريات  أربع  غضبو 
لشتمه  كانت  بأي صفة  الفريق  تواجده مع 
ضمن  سردم  نادي  مع  فريقه  مباراة  حكم 
منافسات الجولة الثالثة من دوري الناشئين 

بكرة القدم.

2- توجيه إنذار أخير لكل من مدرب نادي 
جوانن باز محمد محمد ومدير نادي األخوة 
العتراضهما  إبراهيم  هوشنك  والسالم 

المتكرر على قرارات التحكيم.

3- توجيه إنذار أخير إلدارة نادي االتحاد 
إلى  باإلضافة  األسمية  اللوائح  تقديم  لعدم 
الى  الدخول  في  لالعبين  المتكرر  التأخر 

أرضية الملعب.

عام  بشكل  الرياضية  الثقافة  نشر  بهدف  ـ 
سيتم  خاص  بشكٍل  الطائرة  الكرة  ولعبة 
قريباً افتتاح مدرسة براتي األكاديمية لتعليم 
مهارات كرة الطائرة تحت إشراف مدربين 
مختصين، وخبراء مخضرمين في اللعبة، 

وكذلك سيتم البدء قريباً بمدرسة للعبة كرة 
الشهيد  ملعب  أرضية  على  بقامشلو  القدم 

هيثم كجو بقامشلو.  

روناهي/ قامشلو

الديمقراطية  سوريا  قوات  أعلنت  أن  بعد 
في الثالث والعشرين من شهر آذار الفائت 
في  عسكرياً  داعش  مرتزقة  على  القضاء 
ريف دير الزور، وطالبت الكثير من القوى 
وشرق  شمال  في  والمنظمات  واألحزاب 
للمرتزقة  دولية  محاكمة  بإجراء  سوريا 
نظراً  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في 
بحق  والجنايات  الجرائم  أفظع  الرتكابها 

أهالي المنطقة. 
رفض األهالي حملاكمة املرتزقة 

خارج احلدود السورية
األهالي  رفض  وصريح  واضح  رد  في 
شمال وشرق سوريا، وبعض األحزاب في 
اقتراحات أو قرارات لمحاكمة  أية  سوريا 
السورية,  الحدود  خارج  داعش  مرتزقة 
مناطق  في  المرتزقة  لمحاكمة  ودعت 

شمال وشرق سوريا.  وكانت بعض الدول 
إلنشاء  بمقترحات  تقدمت  قد  األوروبية 
محاكم دولية في العراق لمقاضاة ومحاكمة 
في  هم  ممن  العراق  في  داعش  مرتزقة 
والقوات  الديمقراطية  سوريا  قوات  قبضة 
سوريا  في  األحزاب  وبينت  العراقية, 
رفضها ألي مقترحات وقرارات لمحاكمة 
السورية.  الحدود  خارج  داعش  مرتزقة 
نيكول  الفرنسية  العدل  وزيرة  وكانت 
أنها  بيلوبيه أعلنت لوسائل اإلعالم سابقاً، 
تشكيل  فرضية  أوروبية  بلدان  مع  ناقشت 
محكمة دولية في العراق، لمحاكمة مرتزقة 
داعش األجانب, وإن هذه الفرضية طُرحت 
من  عدد  مع  األوروبي  المستوى  على 
في  وخصوصاً  والعدل،  الداخلية  وزراء 

كل من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا.
لشمال  الذاتية  اإلدارة  طالبت  وقد  هذا 

الديمقراطية  وشرق سوريا وقوات سوريا 
إنشاء  بضرورة  ِمراراً,  المنطقة  وأهالي 
محكمة دولية ضمن مناطق شمال وشرق 
إعادة  وضرورة  دولية,  برعاية  سوريا 
قاتلوا  ممن  بلدانهم  إلى  داعش  مرتزقة 
سوريا،  في  المرتزقة  صفوف  ضمن 
ونساء  ألطفال  توعويّه  أكاديميات  وفتح 

المرتزقة.  
على أسوار قلعة الصمود مت كسر 

شوكة املرتزقة
وفي سياق متصل أجرت صحيفتنا لقاًء مع 
عضوة اللجنة المركزية لحزب الديمقراطي 
والتي  عطي  كلستان  السوري،  الكردي 
من   نوع  أي  »نرفض  قائلةً:  أشارت 
ممن  داعش  لمرتزقة  المحاكمات  أنواع 
السورية,  األراضي  خارج  سوريا  في  هم 
دولية  برعاية  المحاكم  تكون  أن  ونطالب 
ضمن مناطق شمال وشرق سوريا, نظراً 
الرتكابهم جنايات وجرائم حرب وإرهاب 

ضمن هذه أراضينا«. 
عرضة  زالت  ال  اإلنسانية  إن  مشيرةً 
تم  »لقد  قائلةً:  وأضافت  اإلرهاب،  لخطر 
سوريا،  في  عسكرياً  داعش  على  القضاء 
موجودة  اإلرهابية  الخاليا  الزالت  ولكن 

المجتمع  لذا على  العالم،  أجزاء  في جميع 
الوحيدة  القوى  مع  بالمشاركة  الدولي 
في  داعش  شوكة  كسر  من  تمكنت  التي 
)قسد(  الديمقراطية  سوريا  قوات  العالم 
مرتزقة  لمحاكمة  قضائية  محكمة  بفتح 
داعش في األراضي التي قدم أهلها فلذات 
نيابةً  المرتزقة  هؤالء  لمحاربة  أكبادهم 
كلستان  واختتمت  أجمع«.   اإلنسانية  عن 
عطي بالقول: »على أسوار قلعة الصمود 
لذا  العالم،  في  المتطرفين  شوكة  كسر  تم 
هؤالء  لمحاكمة  والمناسب  الوحيد  المكان 
»كوباني«،  المقاومة  مدينة  هي  المرتزقة 
المحافل  إلى  مقاومتها  وصل صوت  التي 
الشعب  حماية  وحدات  وباتت  الدولية، 
على  الفاعلة  الوحيدة  القوى  والمرأة 
األرض سواًء عندما كانت تقاتل لوحدها أو 
الديمقراطية،  ضمن صفوف قوات سوريا 
مرتزقة  على  القضاء  من  أمكنها  والتي 
ريف  في  معاقله  آخر  في  عسكرياً  داعش 
دير الزور في بلدة الباغوز«.   ويذكر بأن 
قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من أسر 
أكثر من 2800 من مرتزقة داعش خالل 
دولة   48 جنسية  يحملون  خاصة  عمليات 

أجنبية، غالبيتهم من دول الغرب. 

المرأة  خاضت  ـ  عيسى  عين  روناهي/ 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في  السورية 
الفكر  تفشي  خالل  من  مريرة  تجربة 
أصاب  الذي  الديني  والتعصب  المتطرف 
الديني  الخطاب  استغالل  نتيجة  مجتمعاتنا 
دولية  مصالح  تخدم  أجندات  قبل  من 
المشاكل  من  الكثير  سببت  وإقليمية، 
منها  وتعاني  عانت  التي  االجتماعية 
المرأة، واستطاعت المرأة في هذه المناطق 
مرتزقة  على  القضاء  بعد  بعضها  تجاوز 
وجب  لذلك  المنطقة،  في  عسكرياً  داعش 
تناقش  التي  والحوارات  اللقاءات  إقامة 
هذه المشاكل للعمل على الخالص من هذه 
األفكار وللنهوض بالمجتمع نحو األفضل.

أقام مجلس المرأة السورية ملتقى حواري 
من  جانب  لمناقشة  عيسى  عين  ناحية  في 
والدين  المرأة  شعار)  تحت  المشاكل  هذه 
... جدلية التسلط والتحرر(، وعلى هامش 
لقاء  لصحيفتنا  كان  الحواري  الملتقى 
الملتقى  في  ومشاركات  محاضرات  مع 

الحواري.
حماِور النقاش يف امللتقى

 يف غاية األهمية
حيث كان لنا لقاء مع عضوة الهيئة التنفيذية 
في  والمحاضرة  السورية  المرأة  لمجلس 
قائلة:«  تحدثت  والتي  الملتقى سهير حامد 
تسليط  هو  الحواري  اللقاء  من  الهدف 
تعرضت  وما  التطرف،  على  الضوء 
والعراق  سوريا  في  المناطق  بعض  له  
كتجربة  جسيمة  ومعنوية  جسدية  أثار  من 
المرأة بوجه خاص والمجتمع على  طالت 

العموم«. 

فمن  الحوار  في  يكمن  الحل  وأضافت« 
خالل التحاور ومعرفة تجارب النساء وما 
 ، المناسبة  الحلول  إيجاد  يمكن  منه  عانينَّ 
خالل  من  أهميتها  تكمن  هذه  فالحوارات 
إلى  يوِصل  والذي  المطول،  النقاش 
المشكلة، ومعروف  لهذه  العقالنية  الحلول 
التطرف  من  كثيراً  عانت  مجتمعاتنا  أن 
النتشار  كثيرة  وسائل  وهنالك  الديني، 
من  وغيره  الفكري  والتعصب  التطرف 
الفكر  انتشار  خالل )السوشل ميديا( سبب 
تكافلنا  إذا  لذلك  كبير،  وبشكل  المتطرف 
نخلص  أن  يمكن  ونساء  كرجال  كمجتمع 

مجتمعاتنا من هذه المشاكل«. 
العامة  المنسقة  نائبة  مع  لقاء  لنا  وكان 
لمجلس المرأة السورية هيفاء محمود التي 
بدأت حديثها بالقول:« ما أود أن أشدد عليه 
الحواري  الملتقى  من  الثاني  المحور  هو 
المرأة  )تحرير  يتناول  والذي  المنعقد 
والتغييرات  الديني  المصطلح  خالل  من 
المأثورة(، في غاية األهميَّة ألنَّ المقصود 
ليس  ألنه  لإلسالم  الديني  التطرف  ليس 
كل  في  تطرف  فهناك  باإلسالم  محصوراً 
واليهودية...  كالمسيحية  األخرى  األديان 
الدين  ظهور  مع  نشأ  فالتطرف  إلخ، 
والقبيلة واألحزاب، ولم يكن موجوداً خالل 
المفهوم  يكن  لم  عندما  البدائية  العصور 
الديني سائداً، وكان اإلنسان ملك نفسه وال 
أن  ذلك  ضمن  ومن  باآلخرين،  له  عالقة 
كانت المرأة حرة وملكة نفسها، ولم يُمارس 

بحقها أي نوع من التطرف والتعصب«.
التطرف  نعرف  أن  قائلةً:«علينا  وأردفت 
هو  فالمتطرف  هم..؟  من  والمتطرف 
الشخص الذي ينسب كل شيء جيد لنفسه، 

إلى غيرك،  تنسبه  وكل شيء سيئ سوف 
ُمتطرف  فأنت  حق  على  كنت  لو  حتى 
األديان  كل  بأن  ونجد  وآراءك،  لفكرك 
ومذهبيّة  تطرف  فيها  يوجد  الموجودة 
جانب  جانبان  األديان  كل  ففي  وتعصب، 
حق وآخر باطل، فالجانب الحق متى يكون 
متطرفاً؟ هو عندما تدافع عنه مباشراً، لذلك 
والمعارضين،  األتباع  يخلق  األمر  هذا 

ويولد التطرف والتعصب«. 
فهم النصوص الدينية بطريقة 
خاِطئة وتوظيفها سبب التطرف

بدورها المشاركة في الملتقى الحواري من 
قائلة:  تحدثت  الكردي  سعاد  الرقة  مدينة 
»هذا الملتقى مهم للغاية وخاصة في الفترة 
الحالية، ونحن بصدد معالجة األثار السلبية 
وسوريا  الرقة  في  المنطقة  بها  تمر  التي 
منها  عانت  التي  والمشاكل  عام،  بشكٍل 
األسباب  هذا  وأحد  خاص،  بشكٍل  المرأة 
هو التطرف بشكٍل عام فهو ال ينسب إلى 
األديان  كل  في  موجود  فهو  فقط  اإلسالم 
المسيحية واليهودية وغيرها، فأي شخص 

يحمل فكراً متعصباً يكون متطرفاً«.
هو  التطرف  أشكال  أهم  حديثها«  وتابعت 
الخاطئ  الفهم  خالل  من  الديني  التطرف 
التطرف  وتسييس  الدينية،  للنصوص 
وخاصة الضغط الذي مورس على المرأة 
الشعار  واستغالل  األفكار،  هذه  بسبب 
على  الضغط  تم  لذلك  وتوظيفه،  الديني 
وعنفت  عليها،  التطرف  ومورس  المرأة 
الحلول  إلى  سعاد  وأشارت  واستغلت«.  
التي  الحلول  أهم  من  نظرها«  وجه  من 
في  المرأة  تحرير  العمل على  إليها  نسعى 
محو أمية المرأة في كافة المجاالت إلرسال 
الدينية،  النصوص  وفهم  الصحيح،  الفكر 
فإذا استطعنا أن نهتم بتعليم وتنوير المرأة 
سوف ننجح في القضاء على هذه الظاهرة 
الخطيرة«.   كما تطرق إلى مسألة تشويه 
األجندات  لتنفيذ  الدين  واستغالل  الدين 
للدين  الحقيقي  الفهم  عدم  »بسبب  الخبيثة: 
في  كبيرة  نسبة  لدى  المعرفة  وقصر 
إلى  المجتمع  فئات  أغلب  اتجه  مجتمعاتنا، 
نالحظ  وبالتالي  الديني،  التطرف  ظاهرة 

دينية  لديهم علم واسع وأرضية  الذين  بأن 
وكان  األمر،  هذا  إلى  ينجروا  لم  جيدة 
هدفهم األساسي مهاجمة اإلسالم، وتسييس 
لها  المظاهر  أبرز  اإلسالم لصالحهم ومن 
هو جلد النساء، وفرض لباس معين لهّن، 

وتجريدهن من حقوقهن بشكل كامل«.
وعزت سعاد الكردي تمسك بعض النساء 
بمظاهر التطرف الداعشي إلى اآلن يعود 
بسبب  كالخوف  عدة  عوامل  إلى  ذلك 
داعش  خاليا  تمارسها  التي  التهديدات 
الخفية، وقد يكون أيضاً اعتقاد بهذا الشيء 
واقتناع به، وممكن أن يكون نوع من أنواع 
التطبع واالعتياد، لذلك فمهمتنا هي العمل 
والحد  بالتوعية  المشكلة  هذه  معالجة  على 

منها بقدر المستطاع حسب قولها.
املرأة يف مشال وشرق سوريا 

حققت الكثري من اإلنـجازات
إلدارة  العام  للمجلس  المشتركة  الرئيسة 
قريو  سهام  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
والمشاركة في الملتقى تحدثت قائلة: »في 
هذه الفترة انتهينا من اإلرهاب، ولكن الفكر 
نفهم  أن  يجب  بعد،  منه  ننتِه  لم  المتطرف 
للخالص  المستقبلية  االستراتيجية  جميعاً 
العمل  ويجب  مناطقنا  في  الفكر  هذا  من 
في كافة المجاالت الفكرية والثقافية، وهذه 
االستراتيجية يلزمها الكثير من الجهد ليس 
على  بل  وحسب  المحلي  المستوى  على 
 « سهام  وأكدت  ككل«.  العالمي  المستوى 
الدواعش  لمحاكمة  دولية  بمحكمة  طالبنا 
الكبيرة  التحديات  من  وهذه  مناطقنا،  في 
تكون  أن  ويجب  عاتقنا،  على  وقعت  التي 
نظرتنا علمانية للخالص من كل المشاكل، 
والحظنا أنه في هذه القاعة بعض النساء ال 
والخطاب  الدينية  الفتاوى  من  يعانين  زلنا 
المشتركة  الرئيسة  ووضحت  الديني«. 
»نحتاج  حديثها  نهاية  في  العام   للمجلس 
إلى ندوات ولقاءات كثيرة وخاصة في هذه 
الذي  الطوق  من  نخرج  لم  ألننا  المناطق 
وضعنا به، والمرأة في شمال وشرق سوريا 
حققت الكثير من اإلنجازات، والمكتسبات 
والتفوا  الديمقراطية،  األمة  فكر  نتيجة 
الشعوب،  كافة  من  المشروع  هذا  حول 
في  تُشارك  المرأة  جعل  الذي  الفكر  هذا 
القرار،  المجاالت، وفي مواقع صنع  كافة 
وكلما كان القرار بيد الرجل في المؤسسات 
حقوقها  إلى  المرأة  تصل  لن  الحكومية  
شمال  في  نوعها  من  فريدة  تجربة  ولدينا 
وشرق سوريا من خالل الرئاسة المشتركة 

لتصل المرأة إلى ما تناضل من أجله«.
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تقرير/ سالفا أمحد

استطالع / حسام امساعيل

روناهي/ كوباني - قالت عضوة اللجنة املركزية يف حزب الدميقراطي الكردي السوري كلستان 
األراضي  خارج  سوريا  يف  هم  ممن  داعش  ملرتزقة  احملاكمات  أنواع  من   نوع  أي  نرفض  عطي؛ 
السورية, ونطالب أن تكون احملاكم برعاية دوليّة ضمن مناطق مشال وشرق سوريا, مشريةً إىل  
أن املكان املناسب حملاكمة مرتزقة داعش هو مدينة املقاومة » كوباني«، اليت على أسوارها مت 

كسر شوكة مرتزقة داعش. 

تقرير/ جوان حممد

حقيبة روناهي الرياضية...

مرآة املرأة

هيفيدار خالد

جملس املرأة يف مشال وشرق 
سوريا خطوة صائبة

ومشاركتها  دورها  لتفعيل  مسعًى  في 
بعد  للبالد،  السياسي  االنتقال  مرحلة  في 
القضاء على اإلرهاب، بادرت النساء في 
المنظمات والمؤسسات في شمال وشرق 
تجمعهم  جديدة  مرجعية  بتشكيل  سوريا 
تحت مظلة واحدة، ليعبّرن من خاللها عن 

دورهن وجهودهن في المرحلة القادمة. 

وشرق  شمال  في  المرأة  مجلس  تأسيس 
لمواصلة  نوعية  كخطوة  جاء  سوريا 
نضالها  سوريا  وشرق  شمال  في  المرأة 
البارز  دورها  وتمكين  إرادتها،  وتمثيل 
في الحياة االجتماعية والسياسية. واتخذت 
النساء المشاركات في المؤتمر التأسيسي 
الحرة  المرأة  »اتحاد  شعار  من  للمجلس 
ضمان لسوريا الديمقراطية«. الذي يحمل 

في طياته معنى كبير بالنسبة لهم.  

بالطبع هذا الجسم أو هذا المجلس الجديد 
جهود  لتضافر  ضرورية  خطوة  يمثّل 
شعوب  جميع  من  المناضالت  النساء 
حقوقها  وضمان  دورها  وتفعيل  المنطقة 
في المرحلة االنتقالية التي تشهدها سوريا 
دوراً  هذا  سيلعب  كما  القادمة.  األيام  في 
كبيراً في تحقيق المرأة حريتها والحصول 
هذا  خالل  من  والسعي  حقوقها.  على 
أساساً  يكون  أن  يمكن  الذي  المجلس 
حقوقها،  فيه  المرأة  تنال  دستور  لتشكيل 

لبناء نظام المرأة الديمقراطي والجديد. 

المرأة  المجلس تستطيع   ومن خالل هذا 
في  الجديدة  المرحلة  في  دورها  تحديد 
ووحدتهن  باتحادهن  وخاصةً  سوريا، 
في  أقوى  بشكل  المشاركة  سيستطعن 
في  المرأة  وبصوت  الجديدة،  المرحلة 
على  النقاش  سيتم  سوريا  وشرق  شمال 
يجب  فالمرأة  لسوريا،  الجديد  الدستور 
التي  المكتسبات  وتصون  تحمي  أن 
تحققت، فقضية المرأة واحدة، ولهذا يجب 
ونضالها.   صفوفها  توحيد  المرأة  على 
وسيشكل خطوة مهمة في توحيد صفوف 

جميع النساء. 

به  يحتذى  مثاالً  المجلس  هذا  وسيكون 
األوسط.  الشرق  نساء  لجميع  بالنسبة 
سياسي  طابع  ذات  مظلة  وستكون 
واجتماعي وحتى ثقافي لنساء المنطقة من 
في  مجلس  هكذا  وتشكيل  الشعوب،  كافة 
مواصلة  هو  الحساسة  المرحلة  هذه  مثل 
بداية  منذ  أطلقتها  التي  المرأة  لثورة 
األوضاع التي شهدتها سوريا، وانعكاس 
التي  والمكتسبات  لالنتصارات  واضح 

حققتها المرأة والتي تسعى لتحقيقها. 

وعلى النساء المشاركات في هذا المجلس 
المرأة  نيل  سبيل  في  جهودهن  مضاعفة 
خطى  على  النضال  ومواصلة  لحريتها، 
ضحين  اللواتي  المناضالت  النساء 
بحياتهن من أجل حرية وكرامة المرأة.    

ألن تشكيل مجلس المرأة في شمال وشرق 
والتضحيات  الجهود  نتيجة  جاء  سوريا 
في  متمثلة  المرأة  بذلتها  التي  الجسيمة 
وحدات حماية المرأة، في القضاء داعش 
وتأمين  اإلرهاب  من  المنطقة  وتحرير 
المنطقة،  في  واألمان  واألمن  الحماية 
وحققت إنجازات عظيمة في جميع نواحي 
الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
البطوالت  سطرت  حيث  والعسكرية، 
والمالحم وسيشهد التاريخ بما قدمته، وما 
كان لها من فضل وأثر ستتوارثه األجيال. 
ُمِهمة  أهداف  وتحقيق  المجلس  دعم  لذا 

جميع النساء من اليوم. 

هيفاء حممود

حمررة الصفحة/ميديا غامن حمرر الصفحة/ جوان حممد

جوان محمد

شكليات منذ سنوات؟؟؟!!!
كلُّ  لصبِّ  محاوالت  وهنالك  سنوات  منذ 
القدم،  كرة  غير  لرياضات  األندية  اهتمام 
بذلك،  يُفلح  لم  الرياضي  االتحاد  ولكن 
أهمية  تعِط  لم  األندية  نصف  من  وأكثر 
أللعاب أخرى، وبقيت تركز على لعبة كرة 
التي أعطت  القدم مع بروز بعض األندية 
االهتمام أللعاب مثل كرة الطاولة والطائرة 
الرياضي  االتحاد  السلة.  كرة  ومؤخراً 
لعبة  األندية  على  فرض  الجزيرة  بإقليم 
دائرة  من  األندية  إلخراج  الطائرة  كرة 
هذه  ولكن  فقط،  القدم  كرة  بلعبة  االهتمام 
اللعبة منذ البداية تعتبر اللعبة الثانية األكثر 
إقليم  في  القدم  كرة  لعبة  بعد  جماهيرية 
هذه  عقود  ثالثة  من  أكثر  ومنذ  الجزيرة، 
مستمرة  الطائرة  كرة  وأقصد  الرياضة 
دورات  عبر  الركيزة  وكانت  جيد  بشكٍل 
األرياف  في  مختلفة  ودورات  نوروز 
جلبت  األندية  من  الكثير  ورأينا  والقرى، 
أشخاص كالعبين ال عالقة لهم بلعبة كرة 
للرجال  الدوريات  في  وزجتهم  الطائرة 
والناشئين، وهذه الشكليات كانت لرياضات 
أخرى مثل الطاولة من قبل بعض األندية 
ألعاب  تفعيل  عملية  أيضاً.  والشطرنج 
تجهيز  البداية  في  تتطلب  القدم  كرة  غير 
البطوالت  الحتواء  المختلفة  الصاالت 
مؤهلة  غير  صاالت  عبر  ال  والمواهب، 
بالشكل المطلوب لنبقى في دوامة الشكليات 
في الكثير من البطوالت والتي يشهد عليها 
الكثير من المتابعين، بحيث لم تكن أكثر من 
الرياضي  االتحاد  ألعضاء  تصوير  حفلة 
والبعض منهم كانوا يحضرون عدة دقائق 
مع بعض الصور ويرحلون، أو الحضور 
تكريم  مراسيم  واقتراب  البطولة  نهاية  في 
الفائزين بالمراكز األولى ليتم التقاط صور 
وتنتهي  الشكلية  االبتسامات  بعض  مع 
ألعاب  فرض  قضية  أن  والحكاية،  القصة 
الترخيص  شروط  في  وفردية  جماعية 
التراخيص  منح  بداية  ففي  يعدل  أن  يجب 
في عام 2015م، كانت بعض النقاط يجب 
التغاضي عنها ولكن مع دخولنا مرحلة ما 
بعد داعش ووسط تنامي نية بعض األندية 
ولكال  السلة  كرة  مثل  رياضات  لتفعيل 
الجنسين، يجب تأهيل المالعب المخصصة 
لهذه األلعاب وأن نخرج من إطار الشكليات 
والضحك على الذقون وإن ال نشكل لجان 
المالكمة وال نجد من  فنية لرياضات مثل 
اللعبة  الخاصة بهذه  البطوالت  يشارك في 
بخصوص  حقيقي،  بشكٍل  يديرها  من  وال 
األلعاب الفردية تتطلب القضية إعادة النظر 
للتايكوندو  بطولة  فمثالً  تأكيد  بكل  فيها 
ترى األندية تتجه نحو المراكز والمدارس 
المخصصة لهذه اللعبة وعلى نفس الشاكلة 
هذه  من  العبين  لجلب  الكاراتيه  رياضة 
المراكز والمدارس ولتشارك باسم نواديهم 
فقط لتسجيل المشاركة في البطولة، ولنجد 
البطولة على صفحة أحد  بعد االنتهاء من 
بنفس  بالمركز األول ونجد  الفوز  النوادي 
لهذا  العبيها  منحت  التي  المدرسة  الوقت 
النادي بأنها هي من أحرزت المركز األولى 
للبطولة، كل ذلك يأتي بسبب الشكليات في 
التي ال تستوفي  قبل األندية  المشاركة من 
شروط الترخيص لالتحاد الرياضي، لذلك 
الكثير  ألن  كبيراً،  ترنحاً  رياضتنا  تشهد 
للعمل  الناظم  القانون  في  القرارات  من 
وعلى  وغامض،  موضح  غير  الرياضي 
سبيل المثال ترخيص ناٍد نسائي فقط بهذه 
من  مجموعة  ترخيص  تستطيع  الجملة 
غير  في  األمر  وهذا  ناٍد  لتصبح  الفتيات 
إعادة  يجب  المنطلق  هذا  ومن  مكانه، 
النظر في الكثير من هذه القرارات والبنود 
مختصين  قِبل  من  ودراستها  والمواد، 
وذلك  الموجودة،  األخطاء  كافة  وتصحيح 
للخروج برياضة حقيقية تليق بما تقدم من 
تضحيات في إقليم الجزيرة وشمال وشرق 

سوريا بشكٍل عام.
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ً
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انطالق أول بطولة لكرة الطائرة
 يف الشهباء

املرأة احلديدية ... طوق جناة 
لرئيس الكاف أم بداية النهاية؟

كلستان عطي: «جيب حماكمة مرتزقة داعش يف 
سِرت شوكتهم على أسوارها«
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  -هل ترون أن هناك حسم قريب لألزمة 
السورية؟

حل األزمة السورية يُطرح دوماً لكن الذين 
تتقاطع مصالحهم مع الحل يعرقلون تحقيقه 
منذ  تدخلت  التي  التركية  االحتالل  كدولة 
اليوم األول، ودعمت التيار اإلخواني وفي 
السورية،  احتلت األراضي  المطاف  نهاية 
البوابة  من  دخلت  التي  كذلك  وإيران 
المقاومة،  تيار  عن  الدفاع  بحجة  السورية 
ولألسف  األخرى،  القوى  من  والعديد 
أرض  إلى  تحولت  السورية  الجغرافية 
لتصفية حسابات قديمة جديدة بين مختلف 
قوى الصراع اإلقليمية، والدولية لذلك ليس 
هناك أي شيء يلوح في األفق بخصوص 
الحسم ألن أغلب المتنافسين خيارهم الحسم 

العسكري. 
العمليات  رقعة  اتساع  تقرؤون  -كيف 
العسكرية  الفصائل  بين  ما  العسكرية 
السوري، وروسيا  النظام  المرتزقة وبين 

في إدلب، وريف حماة؟ 
إن الحرب الدائرة حالياً بين النظام وروسيا 
المرتزقة  العسكرية  والفصائل  جهة،  من 
يدفع  النصرة  كجبهة  تركيا  من  المدعومة 
وهذه  فقط  السوري،  الشعب  نتائجها  ثمن 
حرب  هي  إدلب  بها  تكتوي  التي  الحرب 

تصفية حسابات ليس إال بين القوى المهيمنة 
على القرار السوري. 

مرتزقة  على  عسكرياً  القضاء  -بعد 
على  خطراً  يشكل  مازال  هل  داعش، 

الشعوب السورية؟
يعد  ولم  ميدانياً،  داعش  انتهى  لقد  نعم 
وذلك  جغرافية،  أرض  أي  على  يسيطر 
وشرق  شمال  في  الشعوب  تكاتف  نتيجة 
طرد  في  ساهم  قد  التكاتف  فهذا  سوريا، 
الباغوز  معركة  انتهاء  وبعد  المرتزقة، 
للمرتزقة،،  النائمة  للخاليا  تحركا  نالحظ 
والرقة  الزور  دير  مناطق  في  والسيما 
ومازال خطرها قائما فهناك أناس يؤمنون 
عمليات  وما  أجندتها،  وينفذون  بفكرها، 
في  األخيرة  الزراعية  المحاصيل  حرق 
على  قاطع  دليل  إال  سورية  وشرق  شمال 
دوام خطرها، ولتفادي خطرها ندعو جميع 
الشعوب في شمال وشرق سورية المؤمنة 
الوقوف  إلى  الحرة  والحياة  بالديمقراطية، 
صفاً، واحداً ضد محاوالت مرتزقة داعش، 
يريدون إحداث شروخ في  الذين  ومموليه 

بنية الجسد السوري. 
-هنالك اآلالف من معتقلي مرتزقة داعش 
الديمقراطية  محتجزين لدى قوات سوريا 
على  هؤالء  محاكمة  يجب  أنه  ترون  أال 

األرض التي تحررت منهم؟
ال شك أن من أهم المشاكل التي تعاني منها 
سوريا  وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة 
وهي  وعوائلهم  المرتزقة،  هؤالء  وجود 
أن  الدول  كبيرة جداً، وعلى جميع  مشكلة 
فإما  المعضلة  لهذه  حل  إيجاد  في  تشارك 
أن تستلم الدول مواطنيها، وتحاكمهم على 
محكمة  إقامة  على  يعملون  أو  أراضيها، 
ذات طابع دولي على األرض التي تحررت 
األمم  مع  التحالف  تضافر  وتتطلب  منهم، 
بقائهم  لها ألن  المتحدة إليجاد حل حذري 

في المخيمات البد أن يكون له نهاية.
من  العديد  زارت  األخيرة  اآلونة  في   -
مع  والتقوا  المنطقة،  األوروبية  الوفود 
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  ممثلي 
الدبلوماسي  للِحراك  تفسيركم  ما  سورية 

الذي تشهده المنطقة؟
بعد أن أظهرت الشعوب في شمال وشرق 
السورية،  للثورة  الناصع  الوجه  سوريا 
حماية  سبيل  في  الشهداء  آلالف  وتقديمهم 
من  لإلرهاب  التعرض  من  العالم  شعوب 
في  إرهابي  تنظيم  ألقوى  قتالهم  خالل 
إلدارة  وبنائهم  عليه  وانتصارهم  العالم، 
سورية،  وشرق  شمال  في  ديمقراطية 
جميع  مع  الحوار  قنوات  لفتح  ودعوتهم 
السوريين من أجل وضع حل سلمي لألزمة 
السورية ومن خالل متابعة دول العالم لهذا 
البعيد عن أفكار اإللغاء  التنويري  الحراك 
لآلخر توجهت الوفود لزيارة هذا النموذج 

لرؤيته عن قرب وإقامة العالقات معه. 
-وّجهَ قائد الشعب الكردي عبد هللا أوجالن 
سورية  وشرق  شمال  لشعوب  رسالة 

كيف  بينهم،  الحوار  إلى  الدعوة  مفادها 
تقرؤون رسالة القائد أوجالن؟

أجل  من  يعمل  عقود  منذ  أوجالن  القائد 
جميع  بين  لترسيخه  ويناضل  السالم، 
فكره  من  نقتبس  الذي  وهو  الشعوب، 
وفلسفته الحلول، ورسالته في هذه المرحلة 
تحقيق  إلى  ساعية  رسالة  هي  التاريخية 
توافق اجتماعي، ويرى بأن إيجاد الحلول 
الصراع  ثقافة  عن  بعيداً  يكون  أن  يجب 
لذلك يدعو إلى الحوار ويشدد عليه، فالقائد 
يدعو الكل بمن فيهم تركيا إلى تغليب لغة 

الحوار على لغة السالح.
ضد  موجهة  اقتصادية  حرب  هناك  -هل 

الشعوب التي هزمت اإلرهاب؟
لشتى  تتعّرض  سنوات  منذ  شعوبنا  إن 
وجودها  تستهدف،  التي  الهجمات  أنواع 
الهزيمة  فبعد  الديمقراطي،  ومشروعها 
حالة  ظهرت  اإلرهاب   لممولي  الميدانية 
المجتمعي، ويتمثل  التآلف  جديدة تستهدف 
خالل  من  ويريدون  الموسم،  بحرق 
الهوية  على  القضاء  اإلجراءات   هذه 
وخدش  المنتصرة،  للشعوب  الديمقراطية 
حالة الدفاع عن الوجود والهوية، نستطيع 
القول »أنها حرب اقتصادية لكن لن تنجح 
كيف  تعلمت  قد  شعوبنا  الحرب؛ ألن  هذه 
على  تحافظ  وكيف  مكتسباتها  عن  تدافع 
في  يد  له  من  كل  »وليعلم  انتصاراتها 
أوراقهم،  آخر  يحرقون  أنهم  الحرائق  هذه 
نحن  تخريبية  أعمال  من  صعدوا  ومهما 

سنبقى أقوياء. 

السياسي  مع  حواراً  صحيفتنا  أجرت 
المخضرم والشخصية الوطنية نايف شيخو 
على  التطورات  آخر  حول  تمحور  حسين 
الساحة السياسة في سوريا وشمال وشرق 
سوريا حيث قال: إن القضية الكردية تُشكل 
هاجس الرعب والخوف لدى األتراك منذ 
مئات السنين ودائماً كانت تتعامل مع الُكرد 
بسياسة الحديد والنار، وكان الحوار اآلتي:

كثيرة  بمراحل  السورية  األزمة  مّرت  ـ 
كيف تقرؤون هذه المراحل؟

ـ لقد ناضل الشعب السوري منذ عقود من 
أجل الحرية والديمقراطية بشكل عام، ضد 
على  فرضت  التي  االستبدادية  األنظمة 
الشعوب السورية الظلم واالضطهاد، ومع 
حلول أول فرصة للشعب للتعبير عن آماله 
الكريم  والعيش  والديمقراطية  الحرية  في 
والديمقراطية  الحرية  ثورة  انطلقت  حتى 
ثورة  خالل  من  سوريا  أنحاء  جميع  في 
عن  انحرفت  ما  سرعان  والتي  سلمية، 
مسارها، وتحولت إلى صراع دموي نتيجة 
الدولة  وخاصة  وإقليمية  دولية  تدخالت 
الديمقراطية  في  وجدت  التي  التركية، 
تمثل  كونها  أركانها وعرشها،  يهز  تهديداً 
فدعمت  المنطقة،  في  الديكتاتوريات  أعتى 
اإلرهابيين بكل الوسائل المادية والعسكرية 
السورية في  الشعوب  والمعنوية، وأدخلت 
السنوات  مدى  على  والدم  الحرب  أتون 

السوري  الشعب  منها  ينل  ولم  الماضية، 
مناطق  باستثناء  والدمار،  الويالت  سوى 
على  اعتمدت  التي  سوريا  وشرق  شمال 

نفسها في الدفاع واإلدارة     
في  تدخلت  وإقليمية  دوليّة  قوى  هناك  ـ 
هو  ما  تركيا  وباألخص  السوري  الشأن 

المغزى من وراء ذلك؟
للتدخل التركي في سوريا اهداف  لقد كان 
عديدة، ويأتي في مقدمتها القضية الكردية 
لدى  والخوف  الرعب  هاجس  تشكل  التي 
تتعامل  حيث   ، السنين  مئات  منذ  األتراك 
والنار  بالحديد  الكردي  الشعب  قضية  مع 
أينما كانت، وقامت الدولة التركية بتسخير 
كافة موارد ها لدعم اإلرهابيين والمرتزقة 
من خالل المال والسالح واإلعالم  إلفشال 
الثورة في روج آفا وشمال وشرق سوريا 
فشل  وبعد  بنفسها،  شؤونها  أدارت   التي 
المرتزقة واإلرهابيين أمام صمود الشعب 
السوري وخاصة في مناطق شمال وشرق 
بدأت  معاقلهم،  آخر  والقضاء على  سوريا 
المباشرة  الحرب  بإعالن  التركية  الدولة 
تهديدات  عبر  سوريا  وشرق  شمال  على 
تطلقها بين الحين واآلخر، وتعمل على بث 
الشعوب  هذه  بين  الطائفية  والحرب  الفتنة 
وأدركت  البعض،  بعضها  مع  تألفت  التي 
المساواة  عبر  هو  المشترك  مصيرها  بأن 
المشترك  والعيش  والتسامح  والعدالة 

في  ذلك  تجلت  وقد  األرض،   هذه  على 
الذاتية  اإلدارة  خالل  من  صورة  أروع 
الديمقراطية  وعلى مبدأ األمة الديمقراطية 
التي شكلت أرضية النطالقة جديدة للحياة 

في هذه البقعة الجغرافية من العالم . 
حققتها  التي  االنتصارات  تُقيّمون  كيف  ـ 
شعوب شمال وشرق سوريا على اإلرهاب 

العالمي؟
أن االنتصارات التي حققتها شعوب شمال 
وشرق سوريا على أعداء اإلنسانية، كانت 
إجماعا،  العالمي  الصعيد  على  صدى  لها 
العسكري  االنتصار  هذا  مالمح  وبدأت 
سياسي  انتصار  إلى  يوم  بعد  يوما  تتحول 
الديمقراطية،  الذاتية  لإلدارة  دبلوماسي 
وشرق  شمال  شعوب  فيها  وجدت  التي 
الحرية  أمانيها وطموحاتها في  سوريا كل 
االنتصار  هذا  وكان  والديمقراطية، 
في  أساسيا  سبباً  والسياسي  العسكري 
الشمال  مناطق  على  جديدة  حرب  إعالن 
ولن  االقتصادية  الحرب  وهي  السوري، 
تستطيع أية قوة في العالم أن تقف في وجه 
الفكر الديمقراطي الحر الذي أرسى دعائمه 
يعد  والذي  أوجالن،  عبدهللا  األممي  القائد 
فكره وفلسفته هو السبيل الوحيد لحل جميع 
قضايا المجتمع السوري بل الشرق بأكمله.

ـ  السوري  الحوار  إلى  تنظرون  كيف  ـ 
السوري من أجل حل األزمة السورية؟

مرور أكثر من ثماِن سنوات على الصراع 
في سوريا، يؤكد بأن حل هذه األزمة يمر 
تشكل  التي  الدول  وأن  فقط،  أبنائها  عبر 
السوري هي  الصراع  في  أساسية  محاور 
يوم،  بعد  يوماً  تعقيدا  الوضع  تزيد  التي 
فكر  تحقيق  على  العمل  الجميع  وعلى 
المجتمع  قوة  تشكل  التي  التنوع  وثقافة 
أجل  من  العمل  الجميع  وعلى  السوري، 
السوريين،  لكل  تعددية  ديمقراطية  سوريا 
بعد أن فشلت كل األنظمة التي كانت تتخذ 
مجتمعنا   لفئات  والتهميش  اإلنكار  نهج 
السوري، يجب أن يكون الحوار السوري 
كل  عليها  يجمع  التي  النواة  هو  السوري 
مشتركة،   صيغة  إلى  للوصول  السوريين 
جميع  حقوق  ضمان  خاللها  من  يضمن 
السوريين على اختالف مشاربهم وأعراقهم 
عليها  يتفق  اجتماعي  ونظام  دستور  عبر 
الجميع، كما على الشعب الكردي وأحزابه 
السياسية في جميع أجزاء كردستان العمل 
ووضع  بينهم  فيما  مناسبة  صيغة  إيجاد 
أعينهم،  نصب  العليا  الكردية  المصلحة 
ألن أعداء المنطقة يتربصون بهم ويعملون 

على إبادة هذا الشعب. 

نايف شيخو حسني: 

 عرب 
ُّ
حل األزمة السورية مير

حتاور أبنائها

ما تتناقله وسائل اإلعالم عن الحرائق في 
تبادل  حيث  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 
اإلعالميَّة،  المهنية  تجاوز  إلى  االتهامات 
فباتت بعض الوسائل اإلعالمية التي تتشدق 
والمصداقيّة  بالمهنيّة  المناسبات  كافة  في 
بها  معترف  غير  مصادر  إلى  باالستناد 
باألساس، من بعض الصفحات الفيسبوكية 
مواقع  إلى  معروفة  بأجندات  الُمرتبطة 
أخرى تفتقد ألبسط المبادئ اإلعالميّة، كل 
هذا لتثبت وجه نظرها، إلى أن وصلت إلى 
المشاهدين  السخريّة والتهكم واستغباء  حد 
متابعيها  بأنَّ  والمضحك  والمتابعين، 

بالتشكيك  بدأوا  األمر  لهم  يروق  الذين 
التعليقات  يُطلقون  وباتوا  بمصداقيتها، 

الُمشككة بهذه األخبار.
الذي  األخبار  أحد  في  المثال  سبيل  فعلى 
 ( بعنوان  اإللكتروني   rt موقع  عرضه 
الزراعية  الحرائق  يكشف  ُمسرب  فيديو 
موقع  عن   ،) سوريا  شرقي  في  الضخمة 
بتوجهاته  المعروف  بصمت(  تُذبح  )الرقة 
ما  عن  عبارة  وهو  للسوريين،  الُمعادية 
يطلقون على أنفسهم نشطاء ويتخذون من 

تركيا مقراً لهم.
rt :« ويبدو  إليه  الذي تستند  الموقع  يقول 

سري  بشكل  التقاطه  تم  الذي  الفيديو  في 
)سيارة  محمول  جهاز  كاميرا  بواسطة 
في  زراعية  أرضاً  تدخل  قسد(  علم  ترفع 
عناصر  ونزول  أبيض  تل  مدينة  محيط 
منها«، ويضيف موقع rt نقالً عن الموقع 
المذكور:« وفي الثواني األخيرة من الفيديو 
اشتعال  بسبب  الدخان  ظهور  بدء  ترى 

النيران بعد مغادرة عناصر الدورية«.
ال   « الخبر:  هذا  على  المعلقين  أحد  ويرد 
تلك  من  أكبر  فنحن  فبركات  على  تعليق 
من  عنصر  لوكنت  وبدليل  المسرحيات، 
قسد، وأحاول عن قصد احراق المحاصيل، 

العربة«،  القسد فوق  فبتأكيد لن أضع علم 
سيارة  نجيب  بكرى   « آخر:  ويضيف 
ونحط عليها علم موزمبيق ونصور ونبعث 
ويعلق  تنشروها«،  مشان  الموقرة  لقناتكم 
أحدهم متهكماً: » ناقص يكتبوا على العلم 

نحن من يشعل الحرائق«.
المذكور  الموقع  أن  األمر  في  والمضحك 
تم إحراق  التي  المنطقة  أن  ذكر في خبرِه 
العروس  عين  منطقة  هي  فيها  المحاصيّل 
سبي،  كري  ابيض/  تل  لمقاطعة  التابعة 
الذي  العبقري  الشخص  بأنَّ  ذلك  ودليل 
هذه  ألن  المنطقة  من  ليس  الفيديو  فبرك 

حرائق  فيها  يحدث  لم  بالتحديد  المنطقة 
التي  المرحلة  تصور  يمكن  ال  أصالً. 
وصلت إليها بعض الوسائل اإلعالمية لنقل 
ومتابعيها،  مشاهديها  واستغباء  األخبار 
ضلوعها  على  للعمل  واضح  دليل  وهذا 
أقوات  بحق  ترتكب  التي  الجريمة  في 
الرأي  وتوجيه  تشويه  أجل  من  السوريين 
العام وتضليه، خدمة لمصالحها وخلق حالة 
من الفوضى وزرع الفتنة بين أبناء الوطن 

الواحد ولتذهب أرزاق الناس إلى الجحيم.

التعدد والتنوع القومي والديني حالة طبيعية 
دول  في معظم مجتمعات  قائمة وموجودة 
عالمنا المعاصر، إذ ال توجد دولة فيها تعد 
نقية أو صافية عرقياً أو دينياً في تكوينها، 
وثرائها  الدولة  قوة  عامل  تكون  قد  وهي 
وتطورها  وتقدمها  نموها  إلى  وتؤدي 
األمريكية  المتحدة  الواليات   - وازدهارها 
ضعفها  عامل  أو   - الغربية  أوربا  ودول 
وتخلفها ونشوب الصراعات واالنقسامات 
االتحاد  جهوريات   - أيضاً  وتفككها  فيها 
السوفياتي سابقاً ودول البلقان وغيرها في 

العقد األخير من القرن الماضي وعدد من 
سوريا  منها  األوسط،  الشرق  منطقة  دول 
المتبعة  للسياسة  استناداً  وذلك   - راهناً 
ومعالجتها  معها  التعامل  وطريقة  حيالها 
ومدى الرغبة واإلرادة في تحقيق التعايش 
ومفاصل  المكونات  هذه  بين  واالنسجام 

النسيج المجتمعي في الدولة. 
والدينية  القومية  المكونات  بين  والتعايش 
الكثير  بذل  يتطلب  الواحدة  الدولة  في 
قائمة  بيئة  بخلق  الكفيلة  الجهود  من 
وقبول  بينها  فيما  والتناغم  التفاعل  على 

االختالفات على أساس االعتراف المتبادل 
بالحقوق والواجبات واحترام الخصوصية، 
وإيجاد القواسم المشتركة التي يلتقي عليها 
القائمة  والذهنية  العقلية  ونبذ  الجميع، 
من  والحرمان  واإلقصاء  اإللغاء  على 
إلى  إضافة  الذات،  عن  والتعبير  الحقوق 
وجود رؤية واضحة للحاضر والمستقبل، 
للقوانين  مستندة  إنسانية  بآفاق  مصاغة 
والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق 
وقوانينها،  دساتيرها  في  تنعكس  اإلنسان، 
تكفل تعزيزها وحمايتها وتوفر لها عوامل 

األمان واالستقرار والسالم.
ونظراً ألهمية قضايا التعايش بين المكونات 
دول  مجتمعات  في  والمتنوعة  المتعددة 
قضايا  على  المباشرة  وتأثيراتها  العالم 
السلم واألمن الدوليين، فأنها كانت حاضرة 
المجتمع  اهتمامات  في صلب  الدوام  على 
أكدت  التي  المتحدة،  األمم  وهيئة  الدولي 
والقرارات  القوانين  من  العديد  في  عليها 
والوثائق الصادرة عنها، وأيضاً في قضايا 
ومناسبات مرتبطة بها عضوياً، مثل: يوم 
التسامح الدولي المصادف في 16 تشرين 
الدولي  الثاني/نوفمبر من كل عام، واليوم 
والتنمية  الحوار  أجل  من  الثقافي  للتنوع 

كل  من  أيار/مايو   21 في  يصادف  الذي 
عام.

بالتعددية  يزخر  الذي  البلد  سوريا،  وفي 
والطائفي  والديني  القومي  والتنوع 
هذه  بين  فيها  التعايش  تعّرض  والمذهبي، 
واإلساءة،  العبث  من  للكثير  المكونات 
وأيضاً للكثير من الضربات الموجعة التي 
جميع  قبل  من  ومقوماته  أركانه  تناولت 
الحكومات التي تعاقبت على السلطة فيها، 
وممارساتها  العنصرية  سياساتها  بسبب 
والتجاهل  والقمع  العنف  على  القائمة 
والمنع  واإللغاء،  واإلقصاء  واإلنكار 
وإبرازها  الخصوصية  عن  التعبير  من 
والحرمان من حقوقها. وجاءت التطورات 
في  السورية  الثورة  اندالع  أعقبت  التي 
المجموعات  آذار/مارس 2011، وظهور 
وتبنيها  فيها،  المتشددة  اإلسالمية  المسلحة 
في هذا المجال سياسات وممارسات فاقت 
حتى تلك التي قامت بها السلطات السورية 
التي توالت على السلطة من حيث البشاعة 
لتترك  واإلجرام،  والطائفية  والعنصرية 
على  سابقتها  من  بكثير  أسوء  تأثيرات 
إلى  فيها،  المجتمع  مكونات  تعايش  قضايا 
وتداعيات  بعواقب  تنذر  باتت  أنها  حد 

خطيرة جداً على قضايا األمن واالستقرار 
والسالم، والتي ال يمكن التكهن أبداً بنتائجها 

وتداعياتها الخطيرة.
بين  المنشود  التعايش  إلى  الوصول  ويبقى 
المكونات القومية والدينية للمجتمع السوري 
مرهون إلى حد كبير ببذل المزيد من العمل 
أفراده ومؤسساته  قبل عموم  والجهود من 
والدين  والتعليم  األسرة  خاصة  المختلفة 
والمجتمع المدني إلزالة األفكار والرواسب 
القمع  وممارسات  سياسات  عن  الناجمة 
والحرمان،  واإلقصاء  واإللغاء  واإلنكار 
خالل  والعقول  األذهان  في  المتراكمة 
المراحل التاريخية الماضية، والعمل على 
تجسيد المبادئ والقيم التي تقويها وترسخها 
مناسبة  المناخات  تأمين  وكذلك  وتعززها، 
وحرياته  اإلنسان  حقوق  تضمن  لها، 
إلى  تحتاج  بدورها  والتي  األساسية، 
ضمانات دستورية وقانونية تحميها وتعمل 
على رعايتها وحمايتها وتطورها وتنميتها، 
وتكفل تحقيق العدالة والمساواة بينها جميعاً 
دون أي شكل من أشكال التمييز على أساس 

القومية أو الدين أو الطائفة أو المذهب.

من  السورية  إدلب  في  يجري  لما  المتتبع 
يدرك  وخطيرة  ومتداخلة  كثيرة  أمور 
تعترض  التي  والصعوبات  المشاكل  حجم 
المدينة  حول  والتوافق  الحلول  إيجاد  سبل 
تبقى كما  أن  يريدونها  فاألتراك  وإدارتها، 
المرتزقة  اإلرهابية  بالمجاميع  مليئة  هي 
تقودها  من  لتكون  المتطرفة،  الراديكالية 
وتتحكم بها كما تشاء، وتستخدمها لتحقيق 
أن  وتريد  هي.  لها  تخطط  كما  أهدافها 
لمصالحها  تحقيقاً  عهدتها  في  إدلب  تكون 
وتضم  قبلها،  من  المحتلة  المساحة  لتزيد 
المحتلة  األخرى  المحتلة  المدن  إلى  إدلب 
الباب، إعزاز(،  )عفرين، جرابلس،  سابقاً 

ولتحافظ  أرادت  ما  حققت  قد  بذلك  لتكون 
على مجاميعها المرتزقة هناك، وتهدد بهم 

السوريين بمختلف انتماءاتهم. 
أو  الدواعش  من  كانوا  هؤالء  معظم  ألن 
في  انخرطوا  واآلن  لهم،  المؤيدين  من 
التي  األخرى  والمجاميع  النصرة  صفوف 
ال تقل عنها إرهاباً، ولكن الطرف الروسي 
التركي، وهي  إليه الطرف  يفهم ما يسعى 
تلك  بكل وضوح وصراحة خروج  تطلب 
المجاميع المرتزقة من إدلب وإعادتها إلى 
وعودها  بكل  تركيا  اخلفت  بعدما  النظام 
بخاصة  الروسي.  الجانب  مع  واتفاقاتها 
حول المنطقة العازلة والخالية من القوات 

المجاميع من  النزاع  واألسلحة من طرفي 
طرف، وقوات النظام والميليشيات الموالية 
لها من جهة أخرى، وإخراج هيئة تحرير 
الشام )جبهة النصرة( من إدلب والمناطق 
جبهة  وبات  والالذقية،  لحماه  المحاذية 
قاعدة  على  كبيراً  خطراً  يشكل  النصرة 

حميميم الروسية في جبلة.
المرتزقة  المجموعات  من  الكثير  وهناك 
اآلونة  في  الشام  تحرير  هيئة  بايعت 
األخيرة، بعدما غضت تركيا الطرف عن 
النظام  وقوات  الروسي  الطيران  قصف 
حيث  لهم،  الموالية  والميليشيات  السوري 
أوضحوا  الذين  الروس  المسؤولين  صرح 
إلرضائهم،  تركيا  به  تلتزم  أن  يجب  بما 
واتهموها صراحةً بأنها لم تنفذ أي بند من 
بنود االتفاقية التي وقعت بينهم في سوتشي. 
أكثر  المماطلة  يقبلون  يعد  لم  هم  ولذلك 
والمجاميع  النصرة  جبهة  وأن  ذلك،  من 
ستكون  تواليها  التي  األخرى  المرتزقة 
الجو،  من  الروسية  للضربات  عرضةً 
وروسيا  األرض،  على  النظام  ولقوات 
عليه،  العمل  قررت  مما  جزء  تنفذ  اآلن 
الوقوف في وجه  فتركيا ال تستطيع  ولهذا 

الهجمات الروسية وحلفائها.
بخاصة أنها ابتعدت عن المعسكر الغربي 
تموز  نهاية  حتى  أيضاً  هو  ينتظر  الذي 
قبل  من  المعطاة  المعلنة  المهلة  القادم، 

حول  لتركيا  األمريكية  المتحدة  الواليات 
 .400 اس  الروسية  الصواريخ  مصير 
وتقول تركيا أن الصفقة التي وقعت بينهم 
فائدة  ال  عنها  الحديث  بات  الروس  وبين 
في  الصواريخ  استالم  قررنا  ألننا  منه، 
الموعد المحدد ولن نتراجع عن ذلك، ألنها 
مسألة في غاية األهمية بالنسبة لنا، ما معناه 
الصفقة  تلك  الرجوع عن  الحديث عن  ان 
يعني  وهذا  المستحيلة،  األمور  من  باتت 
أن العقوبات األمريكية التي ستفرض فور 
أصبحت  تركيا،  إلى  الصواريخ  وصول 
نتائجها  تكون  قد  التي  المؤكدة  من األمور 

قاصمة ومباشرة.
والروس ال يمكنهم إنقاذ االقتصاد التركي 
من  أيضاً  تعاني  هي  ألنها  محنته  من 
العقوبات  نتيجة  اقتصادية،  صعوبات 
األمريكية، باعتقادي أن الوضع في تركيا 
استالم  وعند  يوم،  بعد  يوماً  سوًء  يزداد 
سيحين  الروسية   400 إس  صواريخ 
ساعة الجد، وسنرى ما ستفعله أمريكا عند 
التركية  السياسة  أعباء  من  تزيد  قد  ذلك 
الفاشلة، التي وضعتها في مأزق كبير مع 
األمريكان وحلفائها الغربيين. وتركيا حتى 
مع الطرف الروسي ليس بإمكانها العدول 
عدول  أي  ألن  واتفاقاتها،  قراراتها  عن 
السورية  األراضي  خسارة  سيكلفها  عنها 
عبر  روسيا  لها  وهبتها  التي  المحتلة، 

مقايضات ومبايعات وفي مقدمتها عفرين، 
إخراجها  سيكلفها  الروس  مع  خطأ  وأي 
السورية، وبذلك ستكون قد  من األراضي 
لتخسر كل  بال حمص  المولد  من  خرجت 
الحضن  إلى  العودة  إمكانية  وحتى  شيء، 
للغاية،  صعباً  سيكون  واألمريكي  الغربي 
محدودة  التركية  الخيارات  تكون  بحيث 
الطرفين  اللعب على  جداً. حيث ال يمكنها 
وسوريا  المنطقة  قضايا  في  الفاعلين 
االختيار  عليها  لذلك  واألمريكان،  الروس 
الناتو وأمريكا، أو مع  البقاء مع حلف  أما 
تركيا  يجرون  كيف  عرفوا  الذين  الروس 
منه  الخروج  بات  الذي  المستنقع  هذا  إلى 
من أصعب األمور ومن أعقدها، والوقوف 
مع أي طرف سيكون خسارة تركيا للطرف 
تركيا،  إغراق  يمكنه  الطرف  وهذا  اآلخر 
والتأثير عليها بشكل كبير داخلياً وخارجياً. 
ألنه ال يمكنها السير مع قوتين متناقضتين 
في اآلن ذاته، ويبدو أن اختيار تركيا وقع 
التي  المعادلة  من  األضعف  الطرف  على 
الخسائر،  من  المزيد  لها  تجلب  أن  يمكن 
مع  التحالف  في  تعويضها  يمكن  ال  التي 

الروس، والتي ستضعها في خانة اليك.
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يات والنجاح
ّ
اإلدارة الذاتية بني التحد

وفي  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  إعالن  من  بعد سنوات 
وفي  آنذاك  والتحديات  بالصعاب  مليئة  كانت  ظروف 
الوقت الذي كان البعض يحلل خطوة إعالن اإلدارة الذاتية 
على إنها لن تستطيع بلوغ األشهر القليلة أو ربما األسابيع 
حسب البعض، نعيش اليوم تطورات مهمة تجسد المعنى 
الحقيقي للثورة الديمقراطية التي قادتها مكونات المنطقة، 
أهدافه  وتترجم  الشعب  روح  تمثل  التي  الحقيقة  الثورة 
وتطلعاته انطالقاً من هذه األسس وبالتمسك بخيار الدفاع 
عن الثورة والمشروع الديمقراطي نشهد اليوم تطورات 
مهمة ليس فقط على الصعيد السوري وإنما على الصعيد 
ثورة  منها  انطلقت  التي  القيم  أيضاً.  والدولي  اإلقليمي 
التي  العملية  والمعاني  سوريا  وشرق  شمال  في  شعبنا 
هي موجودة اآلن من دور مهم للمرأة، تقدم على الصعيد 
لمعرفة  البعض  سعي  المؤسساتي،  والتنظيم  اإلداري 
اللقاء معها  البداية  هوية اإلدارة بعد أن كان يرفض في 
ألمور  تسّوق  كانت  لمشروعنا  المعارضة  القوى  كون 
تجربة  يقود  شعبنا  إن  يعني  هذا  كل  موجودة؛   تكن  لم 
المنطقة وهي ليست كما تم تسويقها على إن  نوعية في 
التجربة والمشروع والثورة الديمقراطية تجزئة وانفصال 
أو التفكير بمنطق واحد أو بتوجه واحد بل على العكس 
وحل  ديمقراطي  هو  والواضح  الموجود  الطرح  تماماً 
عام للوضع السوري وللقضية الكردية بمعنى ليس شكل 
والتوجه،  الرؤية  في  تكامل  إنما  بعينه  أو جزء  منفصل 
هذه القيم هي التي حققت النصر على داعش على خالف 
التوجهات األخرى التي لم تستطع المواجهة كونها كانت 
تفتقر لهذه المعايير في المواجهة وأهم المعايير الواجب 
والتكاتف  المجتمعية  الوحدة  النصر  تحقيق  في  توفرها 
على  معاً  وااللتقاء  المشترك  المستقبل  أجل  من  والعمل 
الغير  األمر  والتعدد  التنوع  من  بالرغم  المعايير  هذه 
ممكن في أي مكان آخر والعامل القوي لهذه الوحدة طبعاً 
الحالية  التطورات  الديمقراطية.  األمة  وفلسفة  مشروع 
والتي تشهدها المنطقة عامة وشمال وشرق سوريا على 
وجه الخصوص بعد انتهاء تنظيم داعش عسكرياً وإعالن 
النصر عليه في 23-3-2019  في مجملها تعطي رسائل 
عملية على إن اإلدارة الذاتية ومكونات المنطقة وقواتهم 
المخططات  إن  بحيث  مهمة  نتائج  حققوا  قد  العسكرية 
التي كانت تريد تشويه هذا الدور باتت مكشوفة بحكم إن 
أصحابها الفعليين كانوا يريدون التغطية على ممارساتهم 
في سوريا وإن ظهور ثورة ديمقراطية ومشروع مقاومة 
لداعش والفاشية ليس في مصلحتهم، من هذه المنطلقات 
من  للكثير  مكثفة  وحركة  دبلوماسي  توافد  اليوم  نرى 
إلى شمال وشرق سوريا ما يعني إن  األطراف والدول 
تصورات البعض كانت خاطئة. أمام الهجوم الكبير اليوم 
البعض  يسميه  ما  الذاتية ومحاولة توضيح  اإلدارة  على 
نرى  العملية  التطورات  مع  مقاربة  وفي  »التقصير« 
اإلدارة  تلعبه  الذي  المهم  للدور  نظراً  يأتي  الهجوم  بأن 
في سوريا والمنطقة وإن المحاوالت إلبراز نقاط معينة 
هي  مناطقنا  في  اليوم  المفتعلة  الحرائق  في  الحال  كما 
محاوالت الهدف منها سياسياً صرف النظر عن المرحلة 
لذا  الديمقراطي،  ثورة شعبنا ومشروعه  فيها  تؤثر  التي 
ثورته  في  يتقدم  شعبنا  لطالما  بأنه  جميعاً  نعلم  أن  البد 
فإن أساليب الحرب ستكون كثيرة وتركيا تقودها جميعاً 
إضافة ألطراف أخرى تعارض ذات التوجه الديمقراطي، 
اآلن مع الفشل في تسويق إحداث الحرائق سيكون هناك 
على  مركزة  ستكون  الجهود  وكل  أخرى  مخططات 
لإلدارة  المتقدم  المستوى  مع  مقارنة  صغيرة  هي  نقاط 
بات  في سوريا  الحل  أجل  الحقيقي من  االستناد  الذاتية. 
اليوم محصوراً في شمال وشرق سوريا بحكم إن الحل 
الحل  في  األساس  المنطقة  هذه  اعتبار  دون  ممكن  غير 
إفشال  تم  ـ   منها:  نوجز  عديدة  ألسباب  الديمقراطي 
مشروع االرتزاق هنا وتم القضاء على التنظيم العسكري 
الحل وعلى  العالم وعلى  على  كان خطراً  الذي  لداعش 
الديمقراطية. ـالمشروع األكثر قدرة على التعبير الحقيقي 
عن اللوحة السورية المتنوعة هو مشروع اإلدارة الذاتية 
والطرح الُمقدم من أجل الحل الديمقراطي في سوريا. ـ 
الشعب  المخططات ضد  إفشال  خالله  من  يمكن  ما  كل 
السوري كعوامل هي في منطقتنا سواًء مجتمعياً ام سياسياً 
الذاتية  أو عسكرياً.  ـالخطر األكبر اآلن على المصالح 
يكون  أن  البعض  يريده  الدول هو مشروعنا، ال  لبعض 
بحكم إن الطريق نحو االستقرار والحل وإنهاء االحتالل 
الحل  العامة.  المستويات  على  واإلرهاب  والعنف 
والتفاوض الدولي دون اإلدارة الذاتية لم يكتب له النجاح، 
الجهود التي حاولت إقصاء إرادة شعبنا وصياغة حلول 
معينة فشلت، لذا اإلدارة الذاتية اليوم في مرحلة مهمة هي 
وغير  في سوريا،  واالستقرار  الحل  معالم  مرحلة رسم 
المنطلق  واعتبارها  اإلدارة  هذه  إلى  النظر  دون  ممكن 
هو  والصحيح  إمكانات  وهناك  واجبات  هناك  ذلك،  في 
اإلدارة  تكون  هكذا  المتاحة  باإلمكانات  الواجب  أداء 
الذاتية غير معتمدة إال على ذاتها وعلى إمكاناتها حيث ما 
تحقق خالل المدة القصيرة الماضية مقارنة مع المدة التي 
ترتكز فيها الدول وتبني ذاتها هي إنجاز يؤهل شعبنا ألن 

يكون في دائرة التأثير الفعلي في مجمل قضايا المنطقة.

 أكدت عضوة اجمللس العام حلزب سوريا املستقبل مسرية يوسف يف حوار أجرته صحيفتنا معها أن حسم 
األزمة السورية مازال بعيد املنال يف ظل صراع الدول اإلقليمية، والدولية على األرض السورية، وبيّنت أن 
احلرب اليت تدار رحاها يف إدلب ماهي إال تصفية حسابات بني املتحكمني بامللف السوري، باإلضافة إىل 

حسام إمساعيلمواضيع أخرى. وكان احلوار على الشكل التايل: 
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ونتائج  أهداف  واالجتماعات  للمؤتمرات   
حول  المجتمعون  إليها  يتوصل  موحدة 
لتكون  العامة،  المصلحة  يهم  موضوع 
هذه االجتماعات والندوات سلسلة لحلقات 
األهداف  إليصال  الجهد  من  متتابعة 
النجاح والكمال، ومن  إلى ذروة  المرجوة 
الحر  اإلعالم  اتحاد  الخطوات خطوة  هذه 
في مدينة قامشلو وتحت شعار »نحو تطور 
انعقاد  في  خطواته  المكتوب«  اإلعالم 
مستوى  على  المكتوب  لإلعالم  ملتقى 
شمال وشرق سوريا، وذلك في يوم الجمعة 
المصادف 2019/6/21م، وذلك في صالة 
»زانا« في مدينة قامشلو، والهدف من هذا 
الملتقى هو تقييم اإلعالم المكتوب المطبوع 
من صحف ومجالت وكتب في روج آفا، 
والتوقف على النواقص ونقاط الضعف في 
الكردي، وحضر  القلم  وباألخص  إعالمنا 
عضو  بتمثيل  شخصاً،  أربعون  الملتقى 
من كل مؤسسة إعالمية في شمال شرقي 
بالوقوف  الملتقى  فعاليات  وبدأت  سوريا، 

الشهداء، ومن  أرواح  دقيقة صمٍت شعلى 
ثم ألقت الرئيسة المشتركة التحاد اإلعالم 
الحر »أفين يوسف« كلمة لها أشارت فيها 
إلى أن اإلعالم له أهمية كبيرة في المجتمع، 
هو  الملتقى  هذا  من  األساسي  هدفهم  وأن 
تُبنى عليه  متين  إلى رأٍي موحد  الوصول 
وأن  آفا،  في روج  لإلعالم  المستقبل  آفاق 
الجهات  أمام  مفتوح  كتاب  الملتقى  هذا 
المعنية من إعالميين وكتّاب للتحاور حول 
لتكون  أهمها  على  واالرتكاز  النقاط  كل 
فيما بعد بنود موحدة يمشي عليها اإلعالم.

إلقاء الضوء على النواقص اإلعالمية:

محورين،  على  الملتقى  برنامج  وانقسم 
المحور األول إلقاء المحاضرات المعّدة من 
الكردي  اإلعالم  تاريخ  حول  االتحاد  قبل 
والعقبات التي تواجه الكاتب، وهي عبارة 
والمحور  محاضرات،  ثالث  إلقاء  عن 
باللغة  المكتوب  اإلعالم  واقع  عن  الثاني 
العربية والصعوبات التي تواجه الكتّاب في 
مناطق روج آفا، وتم النقاش بعد انتهاء كل 

محاضرة وإيضاح االستفسارات التي تدور 
السياق  هذا  وفي  الحاضرين،  أذهان  في 
اإلعالم  التحاد  لمشتركة  الرئيسة  حدثتنا 
التحضيرية  اللجنة  في  والعضوة  الحر، 
)لقد  قائلة:  يوسف«  »أفين  الملتقى  في 
لنتقدم  الملتقى  عملنا منذ شهرين على هذا 
حول  بيننا  فيما  ولنتحاور  أكثر  بإعالمنا 
اإلعالم  مجال  وفي  الكتّابة  في  نواقصنا 
نضع  الملتقى  بهذا  وسنكون  عام،  بشكل 
نواقصنا  حيث  من  الحروف  على  النقاط 
الكتابة  نواحي  من  الجوانب  بعض  في 
على  المقترحات  هذه  وسنعمم  والتعبير، 
بأقالمنا  لنرتقي  كلها  اإلعالم  مؤسسات 
هذا  يصبح  ألن  ونخطط  وأكثر،  أكثر 
الملتقى نظام ويتكرر بشكل سنوي، لنحدد 
ما توصلنا إليه من خالل إلقاء الضوء حول 
مستوى  في  أننا  وأرى  الملتقى،  هذا  دور 
جيد على صعيد اإلعالم بشكل كبير(.      

على صعيد  الكردي  لإلعالم  مستمر  تقّدم 
العالم:

وإعالميين  كتّاب  من  الحضور  وتبادل 
ومثقفين اآلراء حول كل محاضرة أُلقيت، 
ووعدت اللجنة التحضيرية أنها ستقف على 
النقاط المهمة التي يبديها الحاضرين لتكون 
هذه النقاط توصيات يلتزم بها اإلعالم في 
هدافاً  النقاش  وكان  سوريا،  وشرق  شمال 
وشفافية،  بوضوح  الكتابة  بنواحي  وملماً 
مؤسسات  توسعت  آفا  روج  في  فاليوم 
اإلعالم بكل أشكالها وبشكٍل ملحوظ ألنها 
مجتمع  كل  ثقافة  عماد  وألنها  جداً  مهمة 
أعواٍم  ثماني  ومنذ  المحفوظ،  وتاريخه 
أن  إلى  ويتقدم  يتطور  المكتوب  وإعالمنا 
وصل إلى حديث العالم أجمع، وكانت هذه 
سوريا  في  الُكرد  تاريخ  في  مهمة  خطوة 
للغة  وتهميش وطمٍس  ظلٍم  من  أعواٍم  بعد 
والثقافة الكردية، إال أننا مثابرون وسنبقى 
طريق  عن  أصواتنا  لنوِصل  الطليعة  في 

أقالمنا الحرة إلى العالم أجمع. 

»األغنية  شعار  تحت  روناهي/ديرك: 
نظّم  شعبنا«،  هوية  هي  األصلية  الشعبية 
فرع  الجزيرة  إقليم  في  المثقفين  اتحاد 
الشعبية  األغنية  »ملك  عن  محاضرة  ديرك 
مجموعة  إلى  باإلضافة  زينكي«  عفدالي 
من األغاني الشعبية، وذلك في يوم الخميس 
دجلة  مركز  في  المصادف2019/6/20 
مثقفي  من  العشرات  تجمع  والفن.  للثقافة 
األمسية  لحضور  المدينة  وأهالي  ديرك 
ألقى  صمت،  دقيقة  الوقوف  وبعد  الشعرية, 
إبراهيم  جوان  ديرك  مثقفي  اتحاد  عضو 
األغنية  »ملك  وتاريخ  حياة  عن  محاضرة 
منهل  زينكي«  »عفدالي  الكردية  الشعبية 
جوان  واستعرض  الكردي،  والفن  للثقافة 
إبراهيم, خالل المحاضرة التي ألقاها, مسيرة 
وأرشيفاً  ديواناً  تعد  التي  زينكي,  عفدالي 
الكردي،  الشفوي  واألدب  للفلكلور  وذاكرة 
وتطرق جوان إبراهيم إلى محطات تاريخية 
يمكن  منوها:«  زينكي«,  »عفدالي  حياة  من 
اعتبار »عفدالي زينكي« أول من غنى عن 
أن  عفدالي  استطاع  كما  الكردية،  المالحم 
االنسجام  يخلق  وأن  الغنائية  القصة  يطور 
إلى  ويوصلها  الكردية  األغنية  في  والتوافق 
فن  إثراء  من  تمكن  كما  المستويات,  أعلى 
الطّرب والغناء في منطقة »سرحد«، ليصبح 

منهالً للفن في ذلك العصر. 

الفنان الخالد في ذاكرة الُكرد:
خالل  إبراهيم,  جوان  استعرض  كما 
عفدالي  ونتاجات  أعمال  بعض  المحاضرة, 
المكتبات  في  والمسجلة  المكتوبة  زينكي 
ديرسم،  خوش  )ديرسم  منها:  واألرشيف 
دلو،  حكيمو،  رابا  قولنك،  داغ،  خوزان 
عمرو، جمي بايي(، وأكد أن عفدالي زينكي , 
»ملك األغنية الشعبية األصيلة« أستطاع أن 
يرتقي بنفسه إلى مرتبة الكثير من المشاهير 
والعلماء المثقفين في ذلك العهد, أمثال )أحمد 
وتحقق  جزيري(,  ماليي  تيرا,  فقيي  خاني, 
ذاكرة  في  ويعيش  ذكراه  تُخلّد  أن  في  هدفه 

كل إنسان.
المحافظة على التراث والفلكلور الكردي:

إبراهيم  جوان  أفاد  المحاضرة  انتهاء  وبعد 
صحيفتنا »روناهي »إلى أن العشب الكردي 
من خالل هذه الفعاليات يحافظ على التراث 
»إن  مؤكداً,  الكردي  والثقافة  والفلكلور 
الشعب  هوية  هي  األصلية  الشعبية  األغنية 
من  العديد  تسجيل  تم  خاللها  ومن  الكردي 
مالحم وبطوالت الشعب الكردي«، وانتهت 
العديد من األغاني  ألقيت  المحاضرة بعد أن 
عفدالي  أغاني  وبعض  القديمة  الفلكلورية 
للثقافة  دجلة  مركز  أعضاء  قبل  من  زينكي 

والفن.

األوروبي  االتحاد  مع  اتفاقاً  مصر  وقّعت 
في  المصري  المتحف  تطوير  إلى  يهدف 
القاهرة من خالل منحة أوروبية بقيمة 3.1 
مليون يورو، وتقول وزارة اآلثار المصرية 
إن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية لتطوير 
إلى  التحرير،  بميدان  التاريخي  المتحف 
الذي  للمتحف  شاملة  تجديد  عملية  جانب 
يعود تاريخه إلى نحو 116 عاماً، ويشارك 
ثالث  على  يقام  الذي  المشروع،  ذلك  في 
مراحل، كل من المتحف المصري بتورينو 
فرنسا،  في  اللوفر  ومتحف  إيطاليا،  في 
الشرقية،  لآلثار  الفرنسي  العلمي  والمعهد 
المصري  والمتحف  البريطاني،  والمتحف 
الوطني  والمتحف  ألمانيا،  في  برلين  في 
لآلثار في هولندا، والمكتب االتحادي للبناء 
المركزي  والمعهد  اإلقليمي،  والتخطيط 
المصري  الفريق  يتعاون  وسوف  لآلثار، 
في   2021 مارس/آذار  حتى  األوروبي 
تبادل الخبرات بغية تطوير طريقة العرض 
للمتحف،  الرئيسي  المدخل  قاعات  في 
ومجموعة عرض القطع األثرية من مقابر 
»تانيس« الملكية، وتطوير معامل الترميم 
لمستقبل  تفصيلية  خطة  وضع  عن  فضالً 

المتحف.

متحف دولي ذو تاريخ عريق:

للمبنى  شامل  تجديد  إلى  المشروع  يهدف 
الذي يعود تاريخه إلى نحو 116 عاماً، وقال 
خالد العناني، وزير اآلثار المصري، خالل 
مؤتمر صحفي لإلعالن عن المشروع، إن 
المتحف فريد من نوعه، ويضم 150 ألف 
المتاحف  أشهر  أحد  أثرية، وسيظل  قطعة 

متاحف  بناء  مع  حتى  العالم  مستوى  على 
لوكالة رويترز  وفقا  بأنحاء مصر،  جديدة 
المنحة  أن  العناني  وأضاف  لألنباء، 
لتطوير  األولى  المرحلة  تشمل  األوروبية 
المتحف، بينما ستكون هناك مراحل أخرى 
يجري العمل على اإلعداد لها بهدف تهيئة 
المتحف على الشكل الذي يضعه على قائمة 
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
المتوقع  العالمي، ومن  للتراث  »يونسكو« 
المستقبل  في  تمويالً  المشروع  يجذب  أن 
يسهم في تقديم طلب إلى اليونسكو إلدراج 
المتحف على قائمة التراث العالمي، كأحد 
أبرز المتاحف الدولية من حيث مجموعته 
العلمية،  العريق وأهميته  األثرية وتاريخه 
معارك  سنوات،  منذ  مصر،  وتخوض 
أثرية  قطع  السترداد  وقانونية  دبلوماسية 
بت إلى خارج البالد بصور  تعتقد أنها هُرِّ
بالقطع  قائمة  أعدت  وقد  شرعية،  غير 
والمتاحف  المخازن  من  المختفية  األثرية 
من  أكثر  استعادت  إنها  وتقول  المصرية، 
200 قطعة، وآالف العمالت األثرية خالل 
العام الماضي، وكانت مصر قد خصصت 
بالقاهرة  المصري  المتحف  داخل  قاعة 

لعرض اآلثار المستردة من الخارج.

وكاالت.

قامشلو  مدينة  يف  اجلمعة  يوم  أنعقد  واملطبوع  املكتوب  اإلعالم  لِتقدّم  قامشلو:  روناهي/ 
امللتقى اإلعالمي برعاية احتاد اإلعالم احلر يف صالة »زانا«، وحبضور أعضاء املؤسسات 
اإلعالمية وبعض املثقفني، ويهدف امللتقى إىل استمداد اآلراء حول تطوير اإلعالم ومناقشة 

السُبل  الكفيلة بتطويره، ليصل بذلك إىل النجاح والتألق إلعالمنا.
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مقاومة الفكر املتطرف

ينتهي  فهو  السالح  مقاومة  السهل  من 
المتطرف  الفكر  أما  حامله  على  بالقضاء 
فمشكلته إنه يمتد كألسنة اللهب ولو اطفئت 
في  ما  لتحرق  أطرافه  امتدت  مصدره 
كما  إال  عليه  القضاء  يمكن  وال  طريقها. 

يحدث عند مقاومة حرائق الغابات. 
االشجار  وقطع  المحيطة  المنطقة  بعزل 
جرداء  وسطية  منطقة  وخلق  الوسيطة 
ثم  ومن  تمييزها  والخاصة  للعامة  يسهل 

االنقضاض عليها من البر والسماء.
المساحة  هذه  بخلق  تبدأ  أن  الدولة  وعلى 
مركزة  الصاعد  الجيل  تثقيف  طريق  عن 
وعلى  قنواته،  و  بوسائله  اإلعالم  على 
دور  تفعيل  وبإعادة  والمناهج،  المدارس 
المساجد والتي كما استغلت لنشر هذا الفكر 

من السهل توظيفها لمحاربته.
الذي  المتطرف  للفكر  فاضحة  حالة  نرى 
ينتظر  تماماً،  عنا  وينفصل  بيننا،  يعيش 
المجتمع  على  لينقض  حاسمة  لحظة 
والناس، يكفرهم رغم أنه تعلم في واديهم، 
في  يفرح  عنهم  وجدانياً  منفصالً  يعيش 
لكي  المناسبة  اللحظة  ينتظر  مصائبهم، 

يصل لذروة الخروج عليهم.
الدائرة  هذه  لكسر  نحتاج  شك  وبال  إننا 
المغلقة، وذلك بمواجهة هذا الفكر والقضاء 
من  وجوه  تخدعنا  وأاّل  فيروسه،  على 
تبسمها،  واتسع  حديثها،  الَن  مهما  تحمله 
وفي  خفيّة،  وخدعتنا  تقيّة،  بيننا  وسعت 
ومّولت وضربت  الخفاء خططت ودبرت 

فأوجعت.
يعشش  األمراض  أخطر  من  مرٌض  إنه 
في العقول الجاهلة فيسيطر على سلوكها، 
وذلك بأساليب مدروسة اتبعها من لهم غاية 
المجتمع  في  التعايش  بزعزعة  ومصلحة 
بين  شرخ  لخلق  األهلي  السلم  وضرب 
أفراد المجتمع، ليسهل عليهم السيطرة عليه 
العقول  يدخل  أنه  وكما  مقّدراته،  وعلى 
باسم  العقول  ويستغل  مدروسة  بأساليب 
إزالته  أن  الطبيعي  فمن  والمذهبية،  الدين 
كبيراً  مدروساً  جهداً  تحتاج  العقول  من 
والمناهج  المدارس  في  أسلفت، وذلك  كما 
ألنه  والمساجد،  والمحاضرات  والندوات 

خطٌر كبير يحدق بنا من كل جانب. 
يُقال أن الفكر المتطرف يحدث أحياناً كرّدة 
فعٍل سلبية على الظلم، ولكن هذا ال يعني 
الرتكاب  له  مسّوغاً  ذلك  يكون  أن  أبداً 

جرائم بشعة بحق اإلنسانية. 
واإلصالح  الثاقبة  الرؤيا  تغيب  وعندما 
التغيير  نحو  الصحيح  واالتجاه  الحقيقي 
ترقص  الدينية  المؤسسة  تصبح  الجذري  
عن  البعد  كل  وبعيدة  خاطئة  رقصات 

مقاومة الفكر المتطرف واإلرهاب،
الذي  المتدني  الديني  الخطاب  عن  ناهيك 
زد  واإلنترنت،  العلم  عصر  يواكب  ال 
على ذلك تهميشها وإفراغها وطمسها من 
العلم والتعليم وإقصاء العلماء النيرين أهل 

الدراية واالختصاص. 
أشبه  اإلنساني  الذهن  إن  نقول  وعليه 
امتأل  بالخير  تمأله  لم  إذا  الفارغ  بالوعاء 
قليلة  غير  نسبة  لدى  يوجد  حيث  بالشر؛ 
من الشباب فراغ ذهني خطير، هذا الفراغ 
ناتج فيما نتج منه من وجود هُّوة عميقة بين 
العلماء والمثقفين من جهة، وبعض الشباب 
فقد كان من نتائج فراغ أذهان بعض الشباب 
أن كان ألصحاب المذاهب المشبوهة دور 
وحشوها  الفارغة  األذهان  استغالل  في 
الضارة،  وانحرافاتهم  الضالة  بمعتقداتهم 
الشباب  هؤالء  كسب  جداً  المهم  ومن 
الجنوح  عن  بعيداً  الصحيح  الوضع  إلى 
والجموح لكي تتوافر لديهم الرؤية الواعية 
بحيثياتها التي تحمل على االقتناع التام بما 
يصدر عنه من معرفة وما يتلقونه من علم 

لضمان مسارهم في طريق االعتدال.
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إلعادته للواجهة العاملية

مع االنتصارات التي حققتها قوات سوريا 
واإلرهابيين  المرتزقة  على  الديمقراطية 
في مناطق شمال وشرق سوريا، وآخرها 
حيث  الفرات،  شرق  في  الباغوز  تحرير 
المرتزقة  بتسليم  قامت اآلالف من نساء  
مخيم  إلى  نقلهن  تم  واللواتي   أنفسهن، 
تجاوز  حيث  الحسكة  مقاطعة  في  الهول 
عددهم عشرات اآلالف ليشكل عبئاً كبيراً 
جهة  من  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  على 
تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والمواد 
وضع  معرفة  أجل  ومن   ، لهم  الغذائية  
قامت صحيفتنا روناهي  المخيم عن قرب 
بزيارة مخيم الهول واللقاء مع إدارة المخيم 

ماجدة أمين التي تحدثت قائلة :  

احلالة اإلنسانية تفرض على 
املنظمات الدولّية تقديم 

املساعدات للمقيمني يف املخيم 

شبه  الغياب  عن  بداية  ماجدة  حدثتنا 
أهمية  وعن  الدولية،  للمنظمات  الكامل 
تجاه  بواجبها  الدول  تقوم  أن  وضرورة 
المتواجدين  داعش  مرتزقة  من  رعاياها 
العسكرية  الحملة  »بعد  المخيمات:  في 
األخيرة من قبل قوات سوريا الديمقراطية 
والقضاء على معاقل المرتزقة في مناطق 
نساء  من  اآلالف  وتسليم  الفرات،   شرق 
أنفسهن  والمرتزقة  اإلرهابيين  وزوجات  
واللواتي  الديمقراطية،   سوريا  قوات  إلى 
تم نقلهن إلى مخيم الهول من أجل رعايتهم 
عددهم  بلغ  حيث  لهم،  الخدمات  وتقديم 
من  ألف شخص  وسبعين   أربع  من  أكثر 
من  ألفاً  أحد عشر  منهم  النساء واألطفال، 
من  ألفاً  وثالثين  وواحد  األجانب،  النساء 
العراقيين،  من  ألفاً  وثالثين  السوريين، 
اليومية  الوالدة  حاالت  إلى  باإلضافة 
وخمس  عشر  خمسة  بين  تقارب  والتي 

على  يكن  لم  الهول  ومخيم  حالة،  عشرين 
تقدم  أن  بمقدورها  التي  الجاهزية  تلك 
الخدمات لهذا الكم الهائل من الوافدين، ولم 
يكن  قادراً على تأمين الخدمات لضخامة 

العدد، حيث عانت في البداية من نقص في 
كانت  سواء  النواحي  جميع  من  الخدمات 
إدارة  قامت  وقد  الغذاء،  تأمين  أو  الخيم، 
المخيم واإلدارة الذاتية الديمقراطية بالعمل 
والدولية  المحلية  المنظمات  مع  والتنسيق 
من أجل الخدمات الضرورية لهم، وخاصة 

فصل  في  المخيم  إلى  التوافد  عملية  كانت 
تم  الجهات  جميع  بين  وبالتعاون  الشتاء، 
فترة  خالل  واحتياجاتهم  متطلباتهم  تأمين 
االستيعابية  الطاقة  كانت  ،لقد  قصيرة 
على  موزعين  نسمة  آالف  بثمانية  للمخيم 

الذي  الهائل  العدد  ولكن  قطاعات،  أربع 
المخيم  إدارة  من  جعلت  المخيم  إلى  قدم 
حيث  أخرى،  قطاعات  إنشاء  على  العمل 
للنازحين  أخرى  قطاعات  خمس  بناء  تم 
السورين والعراقيين، بينما تم إنشاء خمس 
صفوف  من  األجانب  للنساء  قطاعات 
داعش اإلرهابي مع كامل االحتياجات من 
صحي،  وصرف  شرب،  ومياه  خزانات 
وخيم، ومفروشات، وأدوات المطبخ، حيث 
كانت المساحة الجغرافية للمخيم تبلغ خمسة 
كيلومتر مربع واآلن يمتد على مساحة تزيد 

عن خمسة عشر كيلومتر مربع«.

األولوية لتقديم اخلدمات 
الصحية اليت تفوق إمكانيات 

اإلدارة الذاتية

وأشارت إلى واقع الخدمات واألولوية التي 
رغم  الصحية  للناحية  المخيم  إدارة  توليها 
الهالل  كان  البداية   »في  اإلمكانات:  قلة 
بتقديم  تقوم   التي  الجهة  الكردي  األحمر 
المخيم  داخل  للقاطنين  الطبية  الخدمات 
المخيم  في  آخرين  مشفيين  إنشاء  تم  ثم   ،
ليبلغ عدد المشافي ثالث، وهي غير كافية 
أنه  هناك حاجة  ، كما  الضخم  العدد  لهذا 
االختصاصيين  األطباء  من  المزيد  إلى 
والمخابر وأجهزة أشعة وتصوير وغيرها 
من الوسائل الصحية ، حيث تتم نقل الحاالت 
مشافي  من  كل  إلى  والمستعصية  الحرجة 
الحسكة وقامشلو، وقد تبين خالل المعالجة 
وذلك  األمراض  من  يعانون  أغلبيتهم  بأن 
التداوي  من  لهم  اإلرهابيين  منع  بسبب 
أنفسهن  بمعالجة  بدأوا  حيث  والعالج، 
على  أكبر  عبئاً  شّكَل  ,وهذا  المخيم  ضمن 
المشافي الموجودة في المخيم ، أما من جهة 
تقديم الخدمات فيتم التنسيق مع المنظمات 
العالمية  الصحة  منظمة  مثل  الدولية 
لإلشراف على عمل المشافي وتقديم المواد 
وتسعى  المشافي،  لهذه  الطبية  واألجهزة 
ما  كل  تقديم  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 
باستطاعتها وحسب إمكاناتها, ولكن كثافة 
كانت  األخيرة  المرحلة  في  العدد وخاصة 
إلى إمكانيات هائلة وضخمة تفوق  بحاجة 
إمكانيات اإلدارة الذاتية والتي  تعجز عنها 

الدول الكبرى«. 

حاجة أكثر من عشرين ألف 
طفل إىل التعليم

األطفال هم الشريحة األكثر تأثراً وبخاصة 
عن  وابتعادهم  النفسي  التأثير  حيث  من 
االهتمام  عن  ذلك  ماجدة  تقول  التعليم، 
النفسي  الدعم  وتتابع: »من جهة  باألطفال 
هناك  والتالميذ،  للطالب  نشاطات  وتقديم 
تم  فقد  المجال  هذا  في  عديدة  محاوالت 
عن  يزيد  لما  والظروف  الشروط  تهيئة 
خمسة آالف طفل يتم تعليمهم، مع العلم أنه 
يوجد في المخيم ما يزيد عن عشرين ألف 
طفل، بحاجة إلى تعليم وتأهيل، ونأمل من 
توفير  على  العمل  اليونيسيف  منظمة  مع 
الذين  األطفال  هؤالء  مستلزمات  وتأمين 
والترفيه  التعليم  إلى  قصوى  بحاجة  هم 
واأللعاب، من جهة أخرى نعاني من رفض 
نساء األجانب خاصة لتعليم أطفالهم وذلك 
بسبب التفكير المتطرف الذي تم زرعه في 
عقولهن من قبل اإلرهابيين، حيث يرفضن 
األطفال  أما  والمدارس،  التعليم  أنواع  كل 
الذين فقدوا آبائهم وأمهاتهم فإن عددهم كان 
يربو عن الثالثمائة طفل في البداية، ولكن 
لعدد من  وثبوتيات  وثائق  تقديم  تم  أن  بعد 
العائالت على أنهم  أطفالهم وتم تسليمهم إلى 
يقارب  ما  عددهم  اآلن  وأصبح  عائالتهم، 
ستين طفالً، وقد قامت العديد من العائالت 
حتى  ورعايتهم  األطفال  من  عدد  باستالم 
ظهور عائالتهم والقسم اآلخر تتم رعايتهم 

من قبل منظمة اليونيسيف«.    
                             

جهود مستمرة للكشف عن 
النساء اإليزيديات ِضمن املخيم

صعوبات جمة تواجه القائمين على المخيم، 
ومنها ما ال يخصر على بال، وبخاصة فيما 
يخص الناحية القومية والدينية الميثولوجية 
وتعدد القوميات والمذاهب، ذلك إن داعش 
مختلف  من  اتباع  صفوفها  في  جمعت 
أصقاع األرض: »تبيّن لدينا أن هناك عدد 
كبير من النساء اإليزيديات ضمن القاطنات 
في المخيم ولم يعلنَن عن جنسيتهن، ألسباب 
عديدة منها  الخوف على أنفسهن، ونعمل 
الكشف  البيت اإليزيدي على  بالتنسيق مع 
عن هوية ومعرفتهم، من أجل إعادتهم إلى 
مناطقهم وأهاليهم، وقد تم إعادة قسم كبير 
شنكال  مناطق  إلى  اإليزيديات  النساء  من 
زالت  وال  اإليزيدي  البيت  مع  بالتنسيق 
وتعمل  المجال،  هذا  في  مستمرة  جهودنا 
المخيم  ضمن  السورية  المرأة  مجلس 
وبين النساء من أجل إعادة التأهيل وتغيير 
اإلرهابيين  التي زرعها  المتطرفة  األفكار 
واالجتماعات،  الندوات  عبر  عقولهن  في 
العمل في هذا المجال له صعوبات  وطبعاً 
كبيرة بسبب التطرف الفكري الذي  يُغذى 

هذه النسوة من الفكر المتطرف.

ماجدة أمني: على دول العامل استالم

 رعاياها يف املخيم إلعادة تأهيلهم
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العمران  مظاهر  أول  الرقة  مدينة  شهدت 
عشر  التاسع  القرن  منتصف  أوائل  في 
ازدياد  مع  يوم  بعد  يوماً  بالتطور  وأخذت 
إبَّان  السراية  بناء  من  بدءاً  السكان  عدد 
مع  ترافق  الذي  العثماني  االحتالل  فترة 
سقفه  مسكن  عن  عبارة  وهو  )السيباط(، 
من الشجر أما جدرانه فمن شجر الغرب، 
أو اللبن هذا من الجهات الثالثة أما الجهة 
األمامية فتكون مفتوحة للهواء، ولهذا يعدُّ 
ما  وغالباً  للقيلولة،  مالئماً  صيفياً  مسكناً 
نجده في الحقول الزراعية حتى اآلن لدرء 
التي  الحديثة  األبنية  ثم  الصيف،  حرارة 
تتمظهر بأشكال مختلفة، وكانت أول إشارة 
الرقة  خرائب  في  دائم  سكن  وجود  إلى 

)الرافقة(.
أو  الرعي،  حالة  في  الرقة  أهالي  كان 
»الكوجار«،  بالعامية  عليها  يطلق  كما 
إلى  األساسي  المسكن  من  االنتقال  وهي 

والماء  المرعى،  يتوفر  حيث  آخر  مسكٍن 
وهو  الشعر،  بيت  على  يعتمدون  للماشية 
ويرتكز  الماعز،  شعر  من  منسوج  مسكن 
ويقسم  منتصفه،  في  خشبي  عامود  على 
ا  أمَّ للنساء  للرجال، وقسم  إلى قسمين قسم 
الكاف،  بتخفيف  )الرواك(  فهي  جدرانه 
وتشدُّ  ل،  الزَّ من  المصنوع  و)الزرب( 
في  تثبت  التي  بالحبال  البيت  هذا  أطراف 

األرض.

مراحل التطور العمراني يف الرقة

البيت  أخذ   ،1888 عام  االستقرار  بعد 
يتَّسم  البيت الرقي  في الرقة أو كما يسمى 
بمالمح جديدة، حيث تبلغ مساحته أكثر من 
1000متر مربع،  يتألف من )الحوش( أي 
البداية لم يكن هنالك  السور، حيث أنَّ في 
ا فيما بعد شيدت الجدران السميكة  أسوار أمَّ

المنطقة  نساء  ألنَّ  وذلك  بسيط،  بارتفاع 
يرتدين ثياب ساترة بحكم العادة.

يصل  حيث  عاٍل،  السور  أصبح  بعد  فيما 
كبيرة  بأبواب  أمتار  ثالثة  إلى  ارتفاعه 
ويضم  الماشية،  دخول  لتسهيل  واسعة 
ومطبخ  متالصقتان،  غرفتان  الحوش 
تكون  وأحياناً  الماشية،  حظيرة  يوازيها 

خلف الغرفتين.
كانت األبواب من الخشب، ويفضي الباب 
إلى مساحة تقدَّر بمتر، ونصف المتر تدعى 
العتبة، وهي مساحة من الغرفة أقلَّ ارتفاعاً 

من مستوى األرضية تستعمل لالستحمام، 
ف مياه  حيث لم يكن يوجد حمامات، وتصرَّ

االستحمام من فتحة تحت الباب.
اللبن ثم أصبحت  كانت الجدران تبنى من 
متناوبة  طبقات  على  والفخار  اللبن،  من 
أسوار  يُجلب من  الذي  فقط  الفخار  ثم من 
صماء  نوافذ  توجد  الغرفة  داخل  الرافقة، 

تستعمل لتخزين المالبس، أو األغراض.
األكساء  مواد  فتستعمل  للمطبخ  بالنسبة 
وفي  الغرف،  بناء  في  تستعمل  التي  ذاتها 
في  الموجودة  ِغرار  توجد عتبة على  بابه 

الصحون،  لجلي  تستعمل  أنَّها  إالَّ  الغرفة 
واألواني، ويعتبر المطبخ من أهم الغرف 
معظم  في  العائلة  فيه  تتواجد  كانت  حيث 
والسَّهر  الطعام،  وتناول  للطبخ،  األحيان 

شتاًء قرب الجمرية »موقد النار«.
من فراغ المطبخ توجد غرفة صغيرة لحفظ 
لكلمة  تحريٌف  بالزخرة  وتسمى  المؤونة، 
الذخرة أي ما يدَّخره اإلنسان، ويخزن فيها 
ب بأنواعه، والكشك  الطحين، والسمن، والرُّ
فيها أيضاً خزانة يطلق عليها »الشعرية«، 
أيامنا، حيث كان  الثالجة في  كانت بمثابة 
يحفظ فيها بقايا الطعام حتى موعد الوجبة 
الثانية، كما توجد سلةً تعلق في أحد أعمدة 
ما  فيها  يحفظ  القصب  من  وهي  السقف، 
تبقى من الطعام بعيداً عن الحيوانات. ولم 
يكن هناك مرحاض في البيوت الرقية في 
كان  حيث  معروفة  تكن  ولم  األمر،  بادئ 
أو  األغنام،  حظيرة  يستخدمون  السكان 
في  أنَّه  ويقال  المرحاض  من  بدالً  البرية  
الشركس  قدوم  بداية  وهي   ،1900 عام 
إلى الرقة أنهم بنوا المرحاض وبعدها قام 

السكان ببناء المراحيض.
فشيئاً  شيئاً  تظهر  التمدن  مظاهر  بدأت  ثم 
وقصور  طوابق،  إلى  البنيان  تطور  حيث 
ا األرياف فغالبيتها حافظت  في المدينة، أمَّ
على المظهر األولي للبناء إلى اآلن، حيث 
ومازالت  الطينية،  األبنية  بقاء  نالحظ 
من  مبنية  غرفةً  تحوي  الريفية  البيوت 
اللبن، وهي المفضلة بين الغرف لبرودتها 

صيفاً، ودفئها شتاًء.

معظم  أكد   - لكي  كركي   / روناهي 
آغا  جل  في  الثالثاء  سوق  في  المتسوقين 
فرصة  المتنقلة  األسواق  في  يجدون  أنهم 
وذلك  األساسية،  االحتياجات  لشراء 
مقارنة مع سوق  التنافسية  السوق  ألسعار 
يثقل  الذي  األسعار  غالء  ظل  في  المدينة 

كاهل ذوي الدخل المحدود    
األسواق  أو  المتنقلة،  الشعبية  األسواق 
سنوات  منذ  تنتشر  أسواق  هي  األسبوعية 
وتُعرض  الجزيرة،  إقليم  مدن  معظم  في 
فيها معظم أنواع المنتوجات، ومستلزمات 
الحياة للناس البسطاء فالباحث عن التبضع 
األسواق  هذه  يقصد  الرخيصة  باألسعار 

المعروضة   فالمواد  ضالته،  فيها  ويجد 
األسواق  معروضات  عن  جودة  تقل  ال 
تتميز  سمة  هي  األسواق  وهذه  الثابتة، 
ص  وتُخصِّ السورية،  المناطق  معظم  بها 
الساحات  إحدى  المدن  في  الشعب  بلديات 
عرض  البسطات  ألصحاب  يتسنى  كي 
من  الرغم  وعلى  للمواطنين،  بضائعهم 
الباعة  الشديد، وارتفاع أصوات  االزدحام 
باستخدام  السجعية  وعباراتهم  بكلماتهم، 
عن  تتميز  أنها  إال  الصوت،  مكبرات 
قبل  من  الكثيف  باإلقبال  الثابتة  األسواق 
المتنقلة  األسواق  دور  وعن  الناس،  عامة 
في دعم ذوي الدخل المحدود وأهميتها في 

ظل الظروف الحالية التي يعيشها المواطن 
سوق  عن  التالي  التقرير  صحيفتنا  أعدت 

الثالثاء في مدينة جل آغا.

أسعار يف متناول اليد

خزنة الجدوع المرأة الستينية التي وجدناها 
إلينا  تحدثت   الثالثاء،  سوق  في  تتبضع 
ارتيادها  سبب  عن  سألناها  عندما  بقولها 
لسوق الثالثاء رغم كبر سنها وقالت: »ال 
سوق  من  تبضعي  سبب  إن  عليكم،  أخفي 
الثالثاء وتفضيلي له هي الفروقات الكبيرة 
في األسعار ما بين هذا السوق، واألسواق 
وفي  أكثر  تناسبني  فأسعارها  الثابتة، 
متناول اليد، إضافةً إلى أن السوق يحتوي 
بالبال من سلع، ويلبي  على كل ما يخطر 

أذواق الجميع«.
البسطات  أصحاب  إن  خزنة  وأضافت 
التعامل معنا، وفي كثير  يتميزون بمرونة 
المباعة،  البضاعة  يرجعون  األحيان  من 
من  الرغم  على  حين  بعد  ولو  ويبدلونها، 

تنقلهم من مكان آلخر.
المتسوقة  الخصوص  هذا  في  وأشارت 
لخمسة  أم  »أنا  بالقول:  هللا  العبد  فاطمة 
أطفال وزوجي الذي كان يعيلنا متوٍف منذ 
سنة، وبسبب ظروفي المادية الصعبة أجد 
في السوق مالذي الذي يغنيني عن مد يدّي 

ألحد«.
وأردفت فاطمة بالقول: »إنني أؤّجل شراء 
حاجاتي األساسية وأنتظر إلى يوم الثالثاء 
خضروات،  من  إليه  أحتاج  ما  لشراء 
ومستلزمات المنزل من منظفات، وتوابل، 
وألبسة األطفال الجديدة منها، والمستعملة، 
تالعب  المتنقل  السوق  في  يوجد  ال  حيث 
ويتم  تنافسية  األسعار  ألن  باألسعار؛ 

اإلعالن عنها بالصوت«.
اسماعيل  المتسوق  أكد  ذاته  السياق  وفي 
الصالح إن هذه األسواق رؤوفة بالمواطن 
في  المعروضة  والبضاعة  المسكين، 
مال،  من  جيوبنا  في  وما  تتناسب  السوق 
مالبس  لشراء  السوق  إلى  اليوم  أتيت  فأنا 
تكون  »ربما  بالقول:  وتابع  ألطفالي، 
إنها  إال  أقل،  جودة  ذات  المالبس  نوعية 
الشرائية  والقدرة  الشهري،  تالئم مدخولي 

ألغلبية المواطنين«. 

فروقات تصل إىل 30 باملئة 

بعض  مع  وقفة  لنا  كانت  تجوالنا  وفي 
المنظفات  مواد  بائع  أفادنا  حيث  البائعين، 
من  أكثر  »منذ  بقوله:  العبد  إبراهيم  نايف 
التنظيف  مستلزمات  أبيع  وأنا  سنة،   30
أيام  من  يوم  وكل  المتنقلة،  األسواق  في 
نقصد  الباعة  من  وغيري  أنا  األسبوع 

منطقة معينة، وفق جدول منظم، فالثالثاء 
لتل  واألربعاء  آغا،  جل  لمدينة  مخصص 
قامشلو،  في  حلكو  حارة  والخميس  براك، 
واألحد  عامودا  لمدينة  مخصص  والسبت 

نقصد تل كوجر«.
المتنقلة  األسواق  هذه  بأن  إبراهيم  وبين 
بأن  منوهاً  التنافسية،  بأسعارها  تتميز 
 30 بنسبة  أقل  يبيعونها  التي  البضاعة 
أسعار  وهي  المحالت،  أسعار  من  بالمئة 
إلى 50  النسبة  مقبولة جداً, وأحياناً تصل 
حسب  كالخضروات  المواد  لبعض  بالمئة 

قوله.
مع  مقارنةً  األسعار  رخص  سبب  وعن 
التوابل  بائع  لنا  أوضح  الثابتة  المحالت 
البيع  »إّن  بالقول:  علي  دلكش  المتجول  
في المحالت الثابتة يتطلب دفع مصاريف 
فواتير  دفع  إلى  إضافةً  المحل،  أجرة 
المختلفة،  والضرائب  والماء  الكهرباء، 
ومن أجل تغطية المصاريف يضطر البائع 
على  مصاريفه  يضيف  أن  المحالت  في 
ال  المتجولة  األسواق  في  بينما  البضاعة، 

نضطر إلى دفع هذه المصاريف«.
كباعة  همنا  »إّن  قائالً:  علي  واختتم 
مناسبة  بفوائد  بضاعتنا  نبيع  أن  متجولين 

تؤمن لنا العيش الكريم بعيداً عن العوز«.

لجنة  تأسست  ـ  عيسى  عين  روناهي/ 
التابعة  عيسى  عين  بناحيَّة  الكادحين 
لمقاطعة تل أبيض/كري سبي منذ شهرين 
بتنظيم  المذكورة  اللجنة  وتُعنى  تقريباً، 
عمل العمال والكادحين وتحّصيل حقوقهم، 
على  الملقيّة  بالواجباِت  تعريفهم  وحتى 
والسائقين  المياومين  كالعمال  عاتقهم، 

وغيرهم من األيدي العاملة.
لقاء  لصحيفتنا  كان  الخصوص  وبهذا 
الكادحين  للجنة  المشتركة  الرئيسة  مع 
حدثتنا  التي  شيخو  شمسة  عيسى  بعين 
العمال  بشؤون  نعنى  كلجنة  »نحن  قائلةً: 
عمل  تنظيم  بصدد  واآلن  والكادحين، 
عين  ناحيّة  ضمن  والسائقين  العمال 
كعمال  االتحادات  بتفعيّل  وبدأنا  عيسى، 

النجارة  لعمال  واتحاد  والسرافيس  البلدية 
والجباالت البيتونية، بالتالي تنظيّم عمل كل 
وواجباتهم  حقوقهم  لضمان  العمال  هؤالء 

بالدرجة األولى«.

تشغيل ما ُيقارب 160
 عامل مؤخرًا

وأضافت شمسة قائلةً: »في هذه األيام تنشط 
حركة العمال وخاصةً في الوقت الحالي في 
العمال،  لتشغيل  والحاجة  الحصاد،  موسم 
 160 يُقارب  ما  تشغيل  على  عملنا  لذلك 
عيسى،  بعين  الحبوب  صوامع  في  عامل 

و16 أخرين في صوامع الشركراك«.

ضمن  العمال  تسجيل  آليَّة  وبخصوص 
لجنة الكادحين أوضحت الرئيسة المشتركة 
يتم  الذين  العمال  أنَّ  على  المذكورة  للجنة 
استمارة  طريق  عن  اللجنة  في  تسجيلهم 
بالبيانات  وتمأل  العامل  أو  الكادح  يقدمها 
الالزمة، وبعد دفع الرسوم الُمحددة حسب 
الطلب(  )مقدم  الشخص  عمل  طبيعة 
فالرسوم تختلف بحسب طبيعة عمله، ليتم 
بعدها إعطاءه بطاقة تعريفيَّة )هويّة نقابيَّة( 

تثبت أنَّه ُمسجل في لجنِة الكادحين.

نسعى حلمايتهم من استغالل 
أرباب العمل

بالقول: »الهدف األساسي  وأردفت شمسة 
من تقييد اسم العمال والكادحين في اللجنة 
المذكورة هو حمايتهم من استغالل أرباب 
العمل، وتحديد السعر العادل بما يُناسب مع 
العمل الذي يقومون به، وتحصيُل حقوقهم 
لجنةُ  وتًتبع  هذا  فيها«.    ُغبنوا  حال  في 

تل  لمقاطعة  إدارياً  عيسى  بعين  الكادحين 
لمقاطعة  واألخيرة  سبي،  كري  أبيض/ 
فقد  العهِد؛  حديثة  أنَّها  ورغم  كوباني، 
في  والكادحين  العمال  تُنظَم  أن  استطاعت 
في  عملها  نطاِق  لتوسيع  وتسعى  الناحيَّة، 

المرحلِة الُمقبلة.

يعود النجاح الكبير لنجاح موسمي »القمح 
سادت  التي  الجوية  للظروف  والشعير« 
المزروعة،  الواسعة  والمساحات  المنطقة 
وحسب لجنة االقتصاد في منطقة الطبقة ال 
توجد إحصائيات دقيقة للمساحة المزروعة 
كافة األراضي  المنطقة بسبب زراعة  في 
وريفها،  المدينة  في  للزراعة  الصالحة 
منذ  المنطقة  فالحوا  افتقده  موسماً  وكان 
لم  الفالحين  روايات  كثيرة حسب  سنوات 
تمر على المنطقة منذ أكثر من /30/ عاماً.
اإلجراءات  كافة  االقتصاد  لجنة  واتخذت 
الزراعي  الموسم  نجاح  سبيل  في  الالزمة 

للفالح،  الدعم والتسهيالت الالزمة  وتقديم 
على  الحرائق  عملت  اآلخر  الجانب  في 
إتالف مساحات زراعية كبيرة في المنطقة 
فقد  االقتصاد؛  لجنة  إحصائيات  حسب 
بين  تراوحت  زراعية  أراضي  تضررت 
بالقمح  مزروعة  دونم  ألف   /15  –  14/

والشعير. 

املوسم الزراعي حافل باإلنتاج

ولالطالع أكثر على انتهاء موسم الحصاد 
الحقول  في  اندلعت  التي  الحرائق  ونتائج 

مع  لقاء  لنا  كان  المنطقة؛  في  الزراعية 
لمنطقة  االقتصاد  للجنة  المشترك  الرئيس 
الطبقة »أحمد سليمان« والذي وصف هذا 
باإلنتاج  حافالً  كان  وأنه  بالمتميز  الموسم 
الوفير نتيجة الظروف الجوية التي سادت 
الزراعي  الموسم  »إن  قائالً:  المنطقة 
حافالً  موسماً  كان  2019/2018م،  لعام 
أسباب  لعدة  ذلك  ويعود  الوفير؛  باإلنتاج 
منها الظروف الجوية التي عمت المنطقة، 
التعليمات  تطبيق  في  الفالحين  وتعاون 
لجنة  من  الصادرة  الزراعية  واإلرشادات 
وأقسامها  الزراعة  ومديرية  االقتصاد 
الشتوية  الخطة  تنفيذ  تم  حيث  المختصة، 

لهذا العام«.
وكما أكد أحمد أن لجنة االقتصاد اتخذت كافة 
الحصاد  سبقت  التي  والتدابير  اإلجراءات 
للحد  والتسهيالت  الدعم  تقديم  أجل  من 
الحرائق  بفعل  الكبيرة  الخسائر  وقوع  من 
والدراسات  الرصد  خالل  »من  وقال: 
اإلنتاج سيكون وفيراً  أن  تؤكد  التي كانت 
خطط  لوضع  تبحث  اللجنة  جعل  ما  جداً 
المحاصيل، ومتابعة خطة تخزين  لحصاد 
اجتماعات  عدة  هناك  وكانت  الحبوب، 
الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  مع  للتنسيق 

أية  حدوث  لتدارك  خطة  ونقاش  لبحث 
الحصاد  لموسم  واالستعداد  معوقات، 
الحصادات،  ألصحاب  تراخيص  وفق 
يتم  حصادة   /250/ من  أكثر  وإحصاء 
المحروقات  لها من  الدعم  توزيعها وتقديم 
لتحديد  إضافة  عملها،  مع  يتناسب  بشكل 
مراكز لتسويق وشراء الحبوب والتي بلغ 
أربعة مراكز ذات تخصصية حدد  عددها 
القمح ومركز  ثالثة منها كمراكز الستالم 
األوراق  تقديم  بعد  الشعير،  واحد الستالم 
لتسهيل  منشأ ووصل  المطلوبة من شهادة 

عمل الحصادات في المنطقة«.

بعض احلرائق ُمفتعل وبعضها 
ألسباب فنية

كانت  الحرائق  أسباب  أن  أحمد  وذكر 
وبعضها  عابثة  بأيدي  مفتعل  بعضها 
ألسباب فنية وقال: »نتيجة اتساع المساحة 
بالمحاصيل  المنطقة  في  المزروعة 
في  منها  يستفد  التي  اليابسة  واألعشاب 
الرعي والتي كانت مصدراً للحرائق منها 
باقتصاد  العبثية  بند  تحت  تصنيفه  تم  ما 
المنطقة وأموال الشعب والنيل من صمود 
لعدم  فنية  ألسباب  كان  ومنها  المنطقة، 
التزام أصحاب الحصادات بالشروط الفنية، 
حيث بلغت األراضي التي إلتهمها الحريق 
 29/ حوالي  المحصودة  المساحات  من 
الغير  المساحات  ألف دونم، وبلغت   /30-
والشعير  بالقمح  والمزروعة  محصودة 
باإلضافة  دونم،  ألف  حوالي /14 – 15/ 
لحوالي /2200/ شجرة زيتون، و/1500/ 
شكل  على  موجودة  كانت  شعير  كيس 

بالتعاون  االقتصاد  لجنة  وتدرس  أكداس، 
لمنطقة  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  مع 
للفالحين  المساعدة  تقديم  إمكانية  الطبقة 
التعاون  خالل  من  وذلك  المتضررين؛ 
والمجالس  الفرعية  الزراعية  اللجان  مع 
المحلية إلحصاء دقيق لألراضي الزراعية 

المتضررة«.

حتقيق االكتفاء الذاتي 
وتأمني البذار

ونوه أحمد أن هذا العام كان إنتاج المنطقة 
يفوق كافة التوقعات بسبب الكميات الكبيرة 
لمحصولي »القمح والشعير«، كما وتعمل 
الذاتي  االكتفاء  لتحقيق  االقتصاد  لجنة 
وتوفير البذار لألعوام القادمة قائالً: »انتهى 
قياسي  بوقت  تنفيذه  وتم  الحصاد  موسم 
مقارنةً بالمساحات المزروعة، والتي كانت 
واسعة حيث تم زراعة األراضي الزراعية 
الصالحة بالحبوب، وكان إنتاج المنطقة من 

القمح يفوق حجم التوقعات.
المشترك  الرئيس  أكد  حديثه  نهاية  وفي 
»أحمد  الطبقة  لمنطقة  االقتصاد  للجنة 
التسويق  اللجنة على كيفية  سليمان« عمل 
الذاتي  االكتفاء  لتحقيق  الحبوب  وتخزين 
من  القادمة  لألعوام  مستقبلية  نظرة  وفق 
البذور الجيدة  عملية تخزين وانتقاء أنواع 

وتعميمها على الفالحين.

روناهي / كوباني - تواصل بلدية الشعب 
وترقيع  بتزفيت  كوباني  مقاطعة  في 
المدينة  أحياء  كافة  في  الطرقات  وتسوية 
الطريق  بتزفيت  بدء  إلى  إضافة  وقراها، 
الفرات  إقليم  بين  الواصل  الدولي  رودكو 

والجزيرة.
مقاطعة  في  الشعب  بلدية  بدأت  حيث 
الطرقات  وترقيع وتسوية  بتزفيت  كوباني 
في كافة أحياء المدينة وشوارعها وقراها، 
منذ الثالث عشر من شهر أيار المنصرم. 

باردت  العام  لهذا  الصيف  إقبال فصل  مع 
أعمالها  كافة  باستئناف  المقاطعة  بلدية 
بتزفيت  وقراها،  المدينة  في  الخدمية, 
وتسوية الطرقات وتمديد شبكات الصرف 
الصحي، ومواصلة عملها في تمديد شبكات 

مجرى السيول في المدينة.

تدهور حالة الطرقات

فصل  في  العام  هذا  كوباني  مدينة  شهدت 
تدهور  إلى  أدت  ما  غزيرة  أمطار  الشتاء 
الذي  األمر  والشوارع،  الطرقات  حالة 
انقلب عكساً على حركة السير داخل المدينة 

وخارجها، ما القى استياء المواطنون.
بلدية الشعب كانت قد ثابرت العام الماضي 
الغير  الشوارع  نسبة  من  التقليل  على 
لألمطار  المبكر  الهطول  لكن  المعبدة، 
شكل عائقاً أمامهم, مع ذلك لم يتوقفوا عن 
أعمالهم في تمديد شبكات الصرف الصحي 

وصيانة بعض الطرقات. 
الشعب  بلدية  تواصل  متصل،  سياق  وفي 

كوباني  طريق  تزفيت  عملية  كوباني  في 
تقدر  تزفيت مسافة  وانتهت من  الشيوخ   -
بنحو /10/ كيلو متر، إلى جانب مواصلة 
العمل على مشاريع تسوية وتعبيد طرقات 
التابعة  والقرى  كوباني  مدينة  في  أخرى 

لها.
المقاطعة  في  الشعب  بلدية  انتهت  وقد 
المدينة،  في   /48/ شارع  بترقيع  بانتهاء 
دونغز  قرية  طريق  تسوية  على  والعمل 
الواصل إلى قرية يارمز التي بلغ مساحته 
/1500/ متر، فيما يتم العمل على تسوية 
طريق قرية بيل وران وطريق قرية عين 

بط.

إصالح الطريق الدولي
 بعد أعوام عدة

المحلية والبلديات في  وبدأت هيئة اإلدارة 
الطريق  من  أجزاء  بتعبيد  الفرات  إقليم 
الشمال  مدن  الذي يصل  )رودكو(  الدولي 
السوري ببعضها؛ ويمر من غرب سوريا 
حتى شرقها ووصوالً إلى الحدود العراقية.
وتأتي عملية التعبيد بعد أن تضررت أجزاء 
حركة  يشهد  الذي  الطريق  من  واسعة 
النقل التي  مرورية كثيفة وتعبُره شاحنات 
عادة ما تكون ثقيلة الوزن، وهو ما ينعكس 
سلباً على الطريق ويؤدي إلى تضرره في 

مدة زمنية أسرع.
الشهر  والمحليات  اإلدارة  هيئة  ووقعت 
لصيانة  المتعهدين  أحد  مع  المنصرم عقداً 
الدولي  رودكو  طريق  من  أجزاء  وترميم 

الواصل بين إقليمي الفرات والجزيرة.
لن  المشروع  تنفيذ  أن  مسؤولون  وأوضح 

نحو  تبلغ  بتكلفة  أيام  مدته /110/  يتجاوز 
/450/ مليون ليرة سورية.

تعبيد  على  تشرف  التي  الورشة  وتعمل 
الطرق على عدة مراحل، األولى تتم عبر 
تقشير الطريق ثم رش المادة الالصقة عليه 

ثم تعبيده بمادة اإلسفلت.
العمل  ورشة  على  المشرف  وأوضح 
بك«،  جول  آل  »سعدون  المهندس 
كيلو  أن مسافة 42  لصحيفتنا »روناهي« 
وتعبيدها  تقشيرها  سيتم  الطريق  من  متر 
بين  فيما  الممتدة  المنطقة  في  جديد،  من 
بريف  عالية  وقرية  قوزاق  قره  جسر 

مقاطعة الحسكة.
وأشار إلى أنه تم االنتهاء من عملية تقشير 
وعرض  متر،  كيلو   /7/ بمسافة  الطريق 
صرة  أبو  قرية  من  ونصف،  أمتار   /7/
إلى الجلبية، وأنه تم تزفيت مسافة 2 كيلو 
متر من الطريق بسماكة 5 سم في المرحلة 

األولى، إذ من المقرر تعبيد الطريق بطبقة 
أخرى بسماكة 8 سم.

تزفيت 1  على  العمل  ورشة  وعملت  كما 
كيلو متر على شكل طبقتين تتراوح سماكتها 
بين /10 ـ 13/ سم، سيتم اختبارها إذا ما 
تعرضت للتلف أم ال، ليتم إنجاز المشروع 

على تلك الشاكلة.
وكان قد تم تعبيد الطريق الدولي، أحد أهم 
الطرق في سوريا، ألول مرة عام 1994 
حسب مهندسين، وكانت أخر عملية صيانة 

أُجريت له في عام 2009.
أحياء  على  دراسة  البلدية  أجرت  حيث 
أغلب  فإن  الدراسة  هذه  وبحسب  المدينة, 
المدينة,  داخل  التعبيد  يلزمها  األحياء 
من  العديد  لترقيع  مشاريع  إلى  باإلضافة 

الطرقات والشوارع.

7مجتمع وشبيبة اقتصاد وبيئة6

تقرير / صاحل العيسى

تقرير / حسام امساعيل

تقرير / غاندي إسكندر              

مشسة شيخو

أمحد سليمان

تقرير/ ماهر زكريا، مصطفى اخلليل

تقرير/ سالفا أمحد

حمررة الصفحة/برييفان محي حمررة الصفحة/ميديا غامن

ذلك  والزم  الزراعية  أراضيهم  احلصاد يف  الطبقة موسم  منطقة  فالحوا  - أهنى  الطبقة  روناهي/ 

حدوث العديد من احلرائق بعضها يرجع أليادي مفتعلة وبعضها يعود ألسباب فنية، بعد أن شهد 

املوسم التميّز والوفرة من حيث املساحة املزروعة واإلنتاج الذي فاق كافة التوقعات نتيجة الظروف 

اجلوية املالئمة.

تطورت  واليت  املراحل  من  العديد  الرقة  مدينة  يف  العمرانية  احلالة  شهدت  ـ  الرقة  روناهي/ 
العصر  يف  اإلمسنتية  البنايات  إىل  وصواًل  الطينية  البيوت  إىل  الشَعر  بيوت  من  الزمن  مرور  مع 

احلديث. 

مراحل تطور البنيان يف الرقة

تنقلة بكركي لكي... مقصد حمدودي الدخل يف مواجهة هليب األسعار
ُ
األسواق امل

م العمال والكادحني
َّ
ل وتنظي

َّ
ن بعني عيسى ... هدفنا تشغي

ّ
 الكادحي

ُ
جلنة

فتعل بأيدي عابثة
ُ
جلنة االقتصاد: احلرائق بعضها م

 باقتصاد املنطقة وبعضها ألسباب فنية

بلدية كوباني تعمل على قدمٍ وساق


