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ميسر املشعان

وكان اللقاء األول التأسيسي للنادي والذي 
المهتمين  من  20عضو  حوالي  حضرهُ 
من  وكان  الطبقة  مدينة  في  بالمطالعة 
سوريا  حزب  فرع  رئيس  الحضور  بين 
الكريم  عبد  مثنى  الطبقة  في  المستقبل 
المثقفين؛  لالتحاد  المشتركة  والرئاسة 

بهدف وضع أسس ونظام خاص بالنادي.
وضمن الجلسة اتفق األعضاء على مناقشة 
الكتب على أن يتم ذلك بشكل دوري كل 15 
يوم مناقشة كتاب واحد، وتم اختيار رواية 
لمناقشتها في الجلسة األولى في األول من 
للكاتب سالم حسين  شهر آب وهي رواية 

بعنوان »خطايا زهر الزيتون«.

إحياء ثقافة املطالعة

وفي لقاء أجرته صحيفة روناهي مع رئيس 
الديمقراطي  الوطني  للتحالف  الطبقة  فرع 
السوري سالم حسين أكد على أن تأسيس 
نادي القُراء في مدينة الطبقة بالتعاون مع 
ثقافي  مشروع  يعتبر  الطبقة  مثقفي  اتحاد 
التي  الوطني  التحالف  فعاليات  من  وجزء 
يقوم بها التحالف إلى جانب تنظيم الندوات 
السياسية ودعم قدرات الشباب في المجتمع.
حديثة  القراء  نادي  فكرة  أن  سالم  وأشار 
الطبقة  مدينة  تحرير  بعد  المنطقة  على 

المجتمع  هوية  وإعادة  الظالمي  الفكر  من 
وسيطرة  العولمة  عصر  في  وخاصة 
الشباب  عقول  على  الذكية  الهواتف 

وابتعادهم عن ثقافة القراءة.
إعادة  نحاول  الخطوة  »بهذه  أيضاً:  وقال 
الشباب إلى القراءة والكتاب، فكما نعلم أن 
األمم المتقدمة حضارياً هي األمم التي تهتم 

بالقراءة والمطالعة«.
النادي  في  االجتماع  أن  سالم  وذكر 
في  والدعوة  شهر  كل  في  مرتين  سيكون 
دعوة  تم  حيث  خاصة  كانت  األول  اللقاء 
الشخصيات التي تهتم بالقراءة للسعي نحو 

تنمية أنفسهم بهذا المجال.
فعالية  هناك  سيكن  أنه  إلى  سالم  ونوه 
مرة  سينمائية  أفالم  عرض  منها  متنوعة 
وهي  أخرى  وفعالية  شهر،  كل  واحدة 
»أسبوع الكتاب والقلم« سيتم فيها عرض 
بشكل  النادي  ألعضاء  األدبية  المنتوجات 
يخدم الجانب الثقافي ألهالي منطقة الطبقة 
المجال  هذا  في  االنطالق  يمكن  هنا  ومن 
كالرقة  حديثاً  المحررة  المناطق  بقية  إلى 

ودير الزور.

باشور  في  النسوي  االتحاد  عقد 
كردستان ورشة عمل في مقره بهولير، 
النساء  من  العشرات  فيها  شاركت 
محاور  أهم  أحد  وكان  اإلعالميين، 
الورشة هو البحث عن عوامل إقصاء 
المرأة في المجالين اإلعالمي اإلداري 

ودورها في اتخاذ القرار.

نسبتها يف اإلعالم
 ال تتجاوز %20

الورشة  في  المشاركات  وانتقدت 
المرأة  إقصاء  ظاهرة  ومنظماتها 
ما  وفق  وتبيّن  اإلعالمي  العمل  في 
اإلعالميات  نسبة  أن  االتحاد  ذكره 
ال  كردستان  بباشور  المؤسسات  في 

تتجاوز الـ%20.

النساء،  اتحاد  إعالم  مسؤولة  وقالت 
لـ لها  تصريح  في  سعيد  ناسك 

Rojnews، على هامش الورشة، أنه 

تبيّن من النقاشات أن أحد أكبر عوامل 
القرار  مراكز  في   المرأة  إقصاء 
بباشور كردستان و كذلك اإلعالم هو 

نقص التوعية المجتمعية.

وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة لعمل 
كيفية  حول  النقاش  سيكون  االتحاد 
توعية  العراقيل من خالل  هذه  تجاوز 
دورها  إلى  المرأة  إليصال  المجتمع 

المطلوب، ومساواتها مع الرجل.

إبادة اإليزيديين« في  أصبح كتاب »حملة 
متناول القراء باللغة العربية، لمؤلفيه »بكر 
يتضمن  أوصمان«،  وقاسم  صديق  حمه 
وثائق وأدلة شفوية من الضحايا اإليزيديين 
اللذين شهدوا على جرائم داعش في مطلع 

آب 2014.
اإليزيديين«  إبادة  »حملة  كتاب  نشر  وتم 
طهران،  في  طبعه  تم  حيث   ، مؤخراً 
ويتألف من 477 صفحة وباللغة العربية، 
شيخ  قاسم  المتقاعد  القاضي  لمؤلفيه 

أوصمان والمحامي بكر حمه صديق.
واعتمد نص الكتاب على حزمة من الوثائق 
التي نطق بها اإليزيديون  واألدلة الشفوية 
ارتكبها  التي  اإلبادة  الشاهدون على حملة 
بقضاء   2014 آب   3 في  بحقهم  داعش 

بعض  وكذلك  نينوى،  محافظة  في  شنكال 
قبضة  من  تحّررن  اللواتي  األسيرات 
داعش في الفترة ما بين 2014 و 2015.

حديثه  في  صديق  حمه  بكر  الكاتب  يقول 
على  اعتمدا  أنهما   ،Rojnews لوكالة 
تصريحات الضحايا، إذ أجريا لقاءات مع 
بعض الضحايا اللذين نزحوا إلى السليمانية 
وأقيموا فيها، ونُسخ ما قيل على صفحات 
الكتاب دون تغيير حفاظاً على المصداقية.

تحدث  التي  التفاصيل  كل  أنه  إلى  وأشار 
هي،  كما  الكتاب  في  ورد  عنها  الضحايا 
السياسية  بالجهات  تتعلق  التي  تلك  حتى 

المتقاعسة أو المدافعة.
باإلبادة  االعتراف  قضية  مصير  وحول 
عثمان  قاسم  حاكم  الكاتب  قال  اإليزيدية، 

المرجو  المستوى  إلى  تصل  لم  أنها 
الخطوات  بعض  هناك  لكن  والمطلوب، 
المهمة وهو أن مجلس األمن الدولي قرر 
قضية  في  للبحث  وإرسالها  لجنة  تشكيل 
اإلبادة، والحكومة العراقية منحت الموافقة 
لذلك، ألنه بدون موافقتها ال يمكن متابعة 
في  عضو  ليست  العراق  باعتبار  القضية 
المحكمة الدولية، كما أن باشور كردستان 
ليست دولة مستقلة، لذا يمكن متابعة القضية 
األحوال  بكل  لكن  صديقة،  دولة  قبل  من 
ومن حسن الحظ أن حكومة العراق وافق 

على هذه الخطوة.
وأشار أوصمان إلى وجود بعض الجهات 
الراغبة بتحريف القضية لخدمة مصالحها 
أخرى  جهات  هناك  وبالمقابل  الجهات.تدعم القضية، لكن أوصمان لم يسمي تلك الخاصة، 

تقرير/ مصطفى اخلليل

روناهي/ الطبقة- هبدف إحياء ثقافة القراءة واملطالعة يف اجملتمع ُافُتتِح نادي الُقراء حتت 

التحالف الوطين الدميقراطي  قِبل  شعار »اقرأ قبل أن ُتفكر، وفكر قبل أن تتحدث« من 

السوري فرع الطبقة واحتاد مثقفي الطبقة.

مركز األخبار ـ رفض مواطنو ناحية الدرباسية 
الدولة  رعاية  تحت  آمنة«  »منطقة  إنشاء 
تعيش  المنطقة  أن  وأّكدوا  المحتلة،  التركية 
بأمن وأمان واالحتالل التركي هو من يزعزع 

أمنها واستقرارها.

الفردية  األلعاب  برزت  ـ  قامشلو  روناهي/ 
دورات  إقامة  مع  األخيرة  اآلونة  في  نفسها 
انطالق  إلى  باإلضافة  وتحكيمية  تدريبية 
بطوالت اإلقليم لمختلف األلعاب بحيث ستشهد 
مدينة قامشلو غداً الجمعة بطولة للكاراتيه لفئة 
األشبال والبراعم وبطولة للشطرنج تحت سن 
عشر سنوات باإلضافة لليوم الثالث من الدورة 

التدريبية والتحكيمية لكرة الطاولة.

األلعاب الفردية حنو األفضل
 يف إقليم اجلزيرة

أهايل الدرباسية: «املنطقة اآلمنة 
خمطط جديد الحتالل املنطقة«
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سالم حسني

تعيد دولة االحتالل التركي في باشور كردستان سيناريو ما ارتكبته في عفرين من جرائم؛ قتل، وخطف، وتهجير 

قسري، وتغيير دميغرافي، وإبادة عرقية وثقافية، ونلمس الصمت الدولي مرّة أخرى حيال تلك االنتهاكات، حيث لم 

يحرك اجملتمع الدولي ساكناً، ولم يبد موقفاً أو يستنكر، بل كل ما فعله هو غض الطرف عما يرتكب هناك من مآسي 

«2وانتهاكات... وبهذا الصدد؛ أكد أبناء عفرين القاطنني في الشهباء دعمهم ألبناء باشور في أنهم يد واحدة...

روناهي / قامشلو - بعض أطفال النازحين العراقيين القاطنين في 
مخيم الهول، يقومون ببيع البوظة على عربات متنقلة في المخيم، 
وذلك لالعتماد على ذاتهم، باإلضافة إلى مساعدة عوائلهم وإعالتهم 
اقتصادياً بالرغم من ِصغر أعمارهم، لكن آمالهم الوحيدة هي العودة 

إلى ديارهم الستكمال دراستهم.

روناهي/ منبجـ  نظّمت مكتبة محمد منال غزيل العامة؛ التابعة للجنة 
الثقافة والفن؛ ندوة شعرية في صالة المكتبة العامة الكائنة في الثانوية 
أحمد  الشاعر  ألقى  الصناعية، وحملت عنوان« قراءات شعرية«، 
اليوسف خاللها عدة قصائد مختارة من قصائده الجديدة، وتضمنت 
قصائده مجموعة من المواضيع المختلفة في الغزل والوطن والحزن 

واألمل والغربة. 

الداخلي  األمن  قوات  »بتنظيم  شعار  تحت   - لكي  كركي  روناهي/ 
بدأت  سوريا«  وشرق  شمال  في  المرأة  حماية  نضمن  للمرأة_ 
فعاليات الكونفرانس الثاني لقوات األمن الداخلي - المرأة في مركز 
آرام تيكران للثقافة والفن،  بحضور 300 عضوة من قوات األمن 
الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  مثّلو  الضيوف  من  وعدد  الداخلي، 

ومؤسسات وتنظيمات المرأة.

آمال األطفال العراقيني النازحني 
بالعودة ملقاعد الدراسة يف بالدهم

قراءات شعرية.... للشاعر أمحد 
اليوسف يف مكتبة غزيل

ما اهلدف من انعقاد الكونفرانس الثاني 
لقوات األمن الداخلي - املرأة يف الرميالن ؟؟؟ 

والقتل  التركي تُعيث فساداً في عفرين، وتنشر املوت واخلوف  آلة االحتالل  تزال  ما 
في شوارعها، عفرين التي كانت من أكثر بقاع سوريا أن لم يكن العالم أجمع امناً 
الصمت  ويستمر  والسلب  والنهب  اإلجرام  تتواصل عمليات  وفيما  وسالماً،  واماناً 
الدولي املهني عن كل ذلك ليساهم في التمكني للمحتل واملزيد من املآسي لشعب 

«5أعزل ينشد احلرية والسالم فقط.

عام وثالثة أشهر من االنتهاكات 
بعفرين يف ظل صمت دويل تام ..!!

السياسية  التجاذبات  نتيجة  نفسها؛  الوتيرة  على  مستمرة  إدلب  في  والسياسة  العسكرية  األوضاع 
والعسكرية بين الدول المتصارعة على األرض السورية والتي تهدف في الحقيقة إلى تحقيق أهدافها 

على حساب مصالح الشعب السوري. 

مثىن عبد الكريم:«سنناضل حىت اسرتداد 

األراضي السورية احملتلة قاطبة«
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 للعدوان وإنهاء لالحتالل
ّ
توحيد الصف.. رد

راء يف الطبقة لدعم ثقافة القراءة واملطالعة
ُ
نادي الق

ناقش عوامل إقصاء املرأة يف اإلعالم والسياسة
ُ
ورشة عمل نسوية يف هولري  ت

وثائق وتفاصيل ضمن «محلة إبادة اإِليزيديني« يف كتاب باللغة العربية
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من  الغازات  ووجود  البطن  انتفاخ  يعتبر 
سببها  يعود  والتي  الشائعة  المشاكل  أكثر 
عسر  أو  األطعمة،  من  الكثير  تناول  إلى 
الهضم، أو تناول الخضروات النيئة، حيث 
ويؤدي  كبير،  بحجم  البطن  ظهور  يُسبب 
منطقتي  في  وتقلصات  بآالم  اإلصابة  إلى 
االنتفاخات  ولعالج  والصدر،  البطن 
والغازات يُمكن شرب بعض المشروبات، 
وهناك مشروبات لعالج االنتفاخ والغازات 

وهي: 

الكبيرة  بقدرته  النعناع  يتميز  النعناع:  ـ 
على عالج المغص والتخلص من الغازات 
المحتبسة في منطقة البطن؛ وذلك الحتوائه 
على العديد من الزيوت حيث يُمكن شربه 
على شكل شاي، عن طريق غلي حفنة من 
النعناع المجفف، أو الطازج مع كوب من 

الماء.

منع  على  بقدرتها  القرفة  تتمتع  القرفة:  ـ   
في  الغازات  وتراكم  االنتفاخات  حدوث 
صغيرة  ملعقة  وضع  يُمكن  حيث  البطن؛ 
الماء،  من  كوب  في  القرفة  مسحوق  من 
ساعة  نصف  قبل  وشربه  الخليط،  وغلي 

من وجبة الطعام.

من  كبيرة  كمية  على  يحتوي  الزنجبيل:  ـ 
اللعاب،  تنتج  التي  الهاضمة  اإلنزيمات 
وتقلل تجمع الغازات داخل األمعاء؛ حيث 

يُمكن تناوله عن طريق إضافته للشاي، أو 
غليه مع كوب من الماء.

 ـ الشمر: يعتبر من المصادر الغنية بزيت 
من  التخلص  على  يساعد  الذي  األنيثول 
داخل  المحتبسة  واالنتفاخات  الغازات 
يُحسن  فهو  ذلك  إلى  باإلضافة  األمعاء، 
تناوله عن طريق  عملية الهضم؛ إذ يمكن 

غلي حفنة منه في كوب من الماء.

 ـ حبة البركة: تعتبر من األغذية الفعالة في 
طرد الغازات، والتخلص من االنتفاخات؛ 
حيث يُمكن إضافة بضعة قطرات من زيت 
حبة البركة إلى كوب من الشاي أو القهوة 

وشربه.

العديد  على  الزعتر  يحتوي  الزعتر:  ـ 
الغازات  من  تخلص  التي  الخصائص  من 
عن  المغص  حدة  وتقلل  واالنتفاخات، 

طريق شربه على شكل شاي.

ـ الكمون: يُعد من التوابل الطاردة للغازات 
بنصف  غليه  يُمكن  حيث  فعال؛  بشكل 
في  مرات  ثالثة  الماء، وشربه  من  فنجان 
اليوم قبل وجبة الطعام بنصف ساعة، مع 
العلم أنّه يُمكن االستمرار بهذه العملية لمدة 

أسبوعين على األقل.

من  المجففة  الكزبرة  تعتبر  الكزبرة:  ـ 
من  التخلص  على  تساعد  التي  النباتات 
الهضم  عسر  وعالج  المحتبسة،  الغازات 
الماء  من  كوب  في  نقعها  طريق  عن 

الساخن وشربها.

حاالت  في  اليانسون  يُستعمل  اليانسون:  ـ 
طاردة  على خصائص  االنتفاخ؛ الحتوائه 
للغازات حيث يُمكن غلي حفنة من اليانسون 
في كوب من الماء لمدة خمس دقائق على 
بعد  وشربه  المشروب  وتصفية  األقل، 

تناول وجبة الطعام.

نصائح لعالج االنتفاخات والغازات: 

1ـ تجنب تناول كميات كبيرة من الطعام.

2ـ شرب كميات مناسبة من الماء.

3ـ تجنب تناول الخضروات النيئة.

بشكل  الرياضية  التمارين  ممارسة  4ـ 
منتظم.

حيث  العلكة؛  ومضغ  التدخين  تجنب  4ـ 
الذي  الهواء  نسبة  زيادة  إلى  ذلك  يؤدي 
يدخل إلى الجسم، وبالتالي يُسبب االنتفاخ.

العناصر الخاملة، أو العناصر النبيلة، عبارة 
عن مجموعة من العناصر الكيميائية، غير 
العناصر  مع  تتفاعل  ال  التي  أي  النشطة، 
تأينها،  جهود  الرتفاع  نظراً  األخرى، 
وألنّها أقّل العناصر ألفةً إلكترونيةً، بسبب 
باإللكترونات،  الخارجية  مداراتها  امتالء 
المجموعة  في  الخاملة  العناصر  وتقع 

الثامنة في الجدول الدوري.
الهيليوم  هي:  الخاملة  العناصر  مجموعة   
 ،Ar واألرجون   ،Ne والنيون   ،He
والكريبتون Kr، والزينون Xe، والرادون 
قيد  جديد،  عنصر  إلى  باإلضافة   ،Rn
 ،Uuo أوكتيوم  األنون  وهو  األبحاث 
 %1.29 حوالي  الخاملة  العناصر  وتشّكل 
حجم  من  و%1  الجوي،  الغالف  كتلة  من 
الغازات المكّونة له، ويحتّل غاز األرجون 
النسبة األكبر من هذا الحجم، حيث يشكل 
0.93% من الهواء الجوي، وتتوّزع النسبة 
المتبقيّة 0.08% على بقية الغازات الخاملة.

 
خصائص العناصر الخاملة:

 
ـ ال تمتلك أيونات سالبة أو موجبة. 

ـ غازات ال لون لها، وال رائحة، يصعب 
إسالتها بسبب انخفاض درجاتها الحرجة. 

ذّرات  شكل  على  الطبيعة  في  موجودة  ـ 
منفرد أحاديّة الذرة. 

أو  الغرفة  ظروف  في  غازات  تكون  ـ 
الظروف العادية من الضغط والحرارة. 

بسبب  ومستقرة،  خاملة  عناصر  تعتبر  ـ 
امتالكها ثمانية إلكترونات تكافؤ في مدارها 
اإللكترونات(،  من  مكتمل  )عدد  األخير 
المستوى  يحتوي  الذي  الهيليوم،  باستثناء 

الخارجي األخير له على إلكترونين فقط.
ـ ال تنتج أّي مركبات أخرى، إال في ظروف 

خاّصة من الحرارة والضغط وغيرها. 
عملية  خالل  من  الهواء،  من  تستخلص  ـ 
التقطير. قوى التجاذب بين ذراتها الداخلية 

ضعيفة. 
ولزوجتها  وذوبانها،  غليانها،  درجات  ـ 

منخفضة جداً. 
ـ تزداد كتلتها الذريّة، كلما اتجهنا من أعلى 

إلى أسفل المجموعة في الجدول الدورّي.
الماء، وكلّما اتجهنا من أعلى  ـ تذوب في 
إلى أسفل المجموعة، زادت قابليّتها لذلك، 
طاقة  زيادة  بسبب  الكيميائي  نشاطها  وقّل 

التأيّن. 
استعماالت العناصر الخاملة:

 
ـ يستخدم الهيليوم في تعبئة هواء المناطيد، 

والبالونات؛ ألّن وزنه أخّف من الهواء، كما 
أنّه ال ينفجر أو يحترق، وفي بيئات تنمية 
حساسة،  ظروف  تحت  الدقيقة  البلورات 

وفي ضغط الوقود الغازي المسال.
األكسجين  مع  الهيليوم  خليط  يستخدم  ـ 
التنفّس  هواء  قوارير  لملء  والنيتروجين، 

الخاّصة بالغواصين في أعماق البحار.
إضاءة  في  والكريبتون  النيون  يستخدم  ـ 

المصابيح في الحانات ودور السينما. 
مسارات  لتأشير  الزينون  يستخدم  ـ 
الغاز  مصابيح  في  يستخدم  كما  الطيران، 

بسبب لونه األبيض الساطع.
ـ يستخدم األرجون كغاز في تعبئة مصابيح 
السلك  مع  تفاعله  عدم  بسبب  اإلنارة، 
حرارة  درجات  عند  المتوهّج،  المعدني 
اللحام،  عمليات  في  يستخدم  كما  مرتفعة، 

البيئة  عن  اللحام  لمنطقة  عازل  كغاز 
المحيطة. 

أنواع  الرادون في عالج بعض  يستخدم  ـ 
السرطانات. 

ـ يستخدم الهيليوم واألرجون في لحام بعض 
الفلزات، مثل المغنسيوم، واأللمونيوم لمنع 

تأكسدها. 

التي  المياه  بأنها  الكبريتية  المياه  تُعرف 
أساسي،  بشكل  الكبريت  على  تحتوي 
كبريتيد  شكل  على  الكبريت  فيها  ويكون 
حيث  الكيميائية،  بصيغته  الهيدروجين، 
الحارة،  الينابيع  الكبريتية من  المياه  تتدفّق 
بقاع  كل  من  السيّاح  من  الكثير  ويقصدها 
العالم إما للّسياحة أو ألغراض العالج من 
أّن  بالذكر  والجدير  األمراض،  من  العديد 

قوية  رائحة  يمتلك  الهيدروجين  كبريتيد 
السبب  ولهذا  الفاسد،  البيض  رائحة  تشبه 
تنبعث هذه الرائحة عند تدفّق الماء الساخن 

إلى السطح.
فوائد المياه الكبريتية:

الفوائد  من  العديد  الكبريتية  المياه  تمتلك   
كعالج  استخدامها  أو  شربها  تم  سواء 
أو  بها  االستحمام  طريق  عن  خارجي 

استنشاقها، ويرجع السبب في ذلك إلى تأثير 
كبريتيد الهيدروجين، الذي يمر عبر الجلد 
وعبر األغشية المخاطية للمعدة، والمجرى 
القصبية  واألغشية  العلوي،  الهوائي 
الرئوية واألغشية المهبلية، وعادةً ما يكون 
آثار  وله  مختلطًا،  الكبريتي  الماء  شرب 
األمعاء،  وحركات  المعدة  إفرازات  تحفز 
على  للصفراء  مدراً  تأثيراً  له  أّن  كما 
وتأثيرات  والصفراوية،  الكبدية  القنوات 
في  السكر  نسبة  لخفض  مية  للسُّ مضادة 
تبيّن  قد  كما  السكري،  مرضى  لدى  الدم 
ذات  الكبريتية  للمياه  الداخلي  العالج  أن 
أمراض  على  يؤثر  المنخفضة  التركيزات 
الحركة  خلل  وخاصة  الصفراوية،  الكبد 
والتهاب  المرارة،  الصفراوية، وحصوات 
البولية،  وااللتهابات  المزمن،  المرارة 

ومرض السكري والتسمم بالمعادن الثقيلة 
بأشكاله.

يعّد  الذي  البروتين  على  الكبريت  يحتوي 
في  الخارجية  للطبقة  رئيسيًا  هيكليًا  مكونًا 
في  ضروريًا  الكبريت  يعّد  اإلنسان.  جلد 
يساعد  األنسولين.  هرمون  تكوين  عملية 
المفاصل.  التهاب  عالج  على  الكبريت 
الجلوتاثيون  مكونات  أحد  الكبريت  يعتبر 
من  وهو   Glutathione  : )باإلنجليزية 
الجسم.  في  الهامة  األكسدة  أكثر مضادات 
الكوالجين.  تكوين  في  مهًما  الكبريت  يعّد 
األحماض  أنواع  بعض  إنتاج  في  يدخل 

األمينية.
ما هي المياه الكبريتية:

المياه  في  نشطًا  جزيئاً  الكبريت  يعّد 
بعض  إجراء  تم  وقد  المعدنية،  الكبريتية 

العلماء  انتباه  لجذبها  نظًرا  عليها  األبحاث 
المحتملة،  العالجية  تطبيقاتها  بسبب  حالياً 
لكبريتيد  القوي  الدور  مؤخراً  ُعرف  وقد 
التفاعالت  من  العديد  في  الهيدروجين 
بدأت  وقد  للجسم،  الحيوية  الكيميائية 
البيانات الجديدة في الكشف عن التطبيقات 
أن  ويمكن  المياه،  لهذه  الجديدة  العالجية 
الهيدروجين  كبريتيد  غاز  امتصاص  يتم 
على  قادًرا  ويعّد  طرق،  عدة  طريق  عن 
وبالتالي  المخاطي  والغشاء  الجلد  اختراق 
يمكن العمل على مستوى الخلية سواء في 
الجلد أو في األعضاء الداخلية من الجسم، 
لذلك إّن التطبيق الموضعي للمياه المعدنية 
له  الهيدروجين  بكبريتيد  الغنية  الكبريتية 
األعضاء  اضطرابات  عالج  على  القدرة 

الداخلية.

االحتالل  يواصل  ـ  األخبار  مركز 
مناطق  احتالل  في  مساعيه  التركي 
اإلمبراطورية  حكم  وإعادة  كردستان 
العثمانية. فبعد احتالله لمقاطعة عفرين، 
يُنفذ االحتالل التركي اآلن العدوان نفسه 
صمت  وسط  كردستان  باشور  على 

المجتمع الدولي.

في  القاطنين  عفرين  أهالي  واستنكر 
التركي ضد  االحتالل  الشهباء هجمات 
مناطق باشور كردستان ودعوا الشعب 
»ضد  الصفوف  توحيد  إلى  الكردي 

المحتل التركي الذي قّسم كردستان«.

بكر محمد  المواطن  أكد  الصدد؛  وبهذا 
من أهالي مقاطعة عفرين والقاطن حالياً 
في مخيم برخدان؛ قائالً: »يُؤمن الشعب 
هو  الكردي  الصف  وحدة  بأن  الكردي 
السبيل الوحيد لحّل األزمة التي مر بها 

الشعب الكردي عبر العصور«.

االحتالل  »يشن  حديثه:  محمد  وتابع 
كردستان،  باشور  على  عدواناً  التركي 
فعلته  بما  األحداث  هذه  وتذكرنا 
وشبابنا  بأوالدنا  التركية  الطائرات 
التركي  االحتالل  ويهدف  األبرياء، 
الشعب  إلى ضرب وحدة  العدوان  بهذا 
الكردي«. ودعا محمد إلى وحدة الصف 

ضد االحتالل التركي.

»يُعيد  فقال:  عيسو  أمين  المواطن  أما 
في  فعله  ما  سيناريو  التركي  المحتل 
مقاطعة عفرين مرة أخرى في باشور 
والتشريد  القتل  ويرتكب  كردستان 

والتدمير ضد الشعب األعزل«.

فيقول:  رشيد  برخدان  الشاب  أما 
ووقف  عفرين،  لتحرير  »مستعدون 
االنتهاكات والعدوان الذي يُمارس في 

باشور كردستان«.

ناحية  مواطنو  رفض  ـ  األخبار  مركز 
تحت  آمنة«  »منطقة  إنشاء  الدرباسية 

وأّكدوا  المحتلة،  التركية  الدولة  رعاية 
واالحتالل  وأمان  بأمن  تعيش  المنطقة  أن 

التركي هو من يزعزع أمنها واستقرارها.
بما  سوريا  وشرق  شمال  شعوب  ترفض 
»منطقة  إنشاء  السياسية  التنظيمات  فيها 
أن  ويرون  التركية،  الرعاية  تحت  آمنة« 
التي تهدد أمن  المحتلة هي  التركية  الدولة 
واستقرار المنطقة، وتهدف من خالل إنشاء 
المناطق  احتالل  إلى  اآلمنة«  »المنطقة 
تفعله  كما  واالنتهاكات  المجازر  وارتكاب 
اآلن في عفرين وإدلب واعزاز. وفي هذا 
لقاءات  هاوار  أنباء  وكالة  أجرت  السياق؛ 
مع عدد من أهالي ناحية الدرباسية التابعة 
الذين  سوريا  شمالي  الحسكة  لمقاطعة 
رعاية  تحت  آمنة  منطقة  إنشاء  رفضوا 
الوهاب  عبد  المواطن  وأكد  االحتالل. 

خلف: »من خالل اقتراح مشروع المنطقة 
إلى  المحتلة  التركية  الدولة  تهدف  اآلمنة 
وأضاف:  األخرى«.  المناطق  احتالل 
»المنطقة اآلمنة التي تهدف إلنشائها الدولة 
التركية المحتلة أسلوب ومخطط جديد من 
المجازر  وارتكاب  المنطقة  احتالل  أجل 
اآلن  تفعله  كما  األهالي  بحق  واالنتهاكات 

في مناطق إدلب واعزاز وعفرين«.
إنشاء  أيو،  فهد  المواطن  رفض  وبدروه 
»منطقة آمنة« تحت رعاية الدولة التركية 
الدولي  الصمت  أيو  واستنكر  المحتلة، 
ممارسات  حيال  السوري  النظام  وصمت 
االحتالل التركي واالنتهاكات التي يرتكبها 
المناطق  وباقي  عفرين  في  مرتزقته 

السورية التي تحتلها.
أما المواطنة شاها شيخي فقالت: »أردوغان 
آمنة، ولكن كيف  إنشاء منطقة  إلى  يهدف 
سيبني منطقة آمنة ونحن يومياً نرى أعماله 
وانتهاكاته في عفرين. لذلك؛ ال نقبل بإنشاء 

هذه المنطقة برعاية تركية«.

أردوغان  هدف  أن  معصوم،  محمد  وبيّن 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  تجزئة  هو 
الشعوب  إخوة  أساس  على  تأسست  التي 
رأى  فيما  الديمقراطية.  األمة  وفكر 
»المنطقة  أن  العلي،  إبراهيم  المواطن 
إعادة  أجل  من  جديد  مخطط  هي  اآلمنة« 

مرتزقة داعش.

اختطف جيش االحتالل  ـ  مركز األخبار 
مدني  من 300  أكثر  ومرتزقته  التركي 
القليلة  األيام  خالل  عفرين  منطقة  من 
المختطفين  ذوي  وطالبوا  المنصرمة، 

بدفع مبالغ مالية مقابل اإلفراج عنهم.

يواصل جيش احتالل التركي ومرتزقته 
عفرين،  مقاطعة  أهالي  بحق  انتهاكاتهم 
ونقلهم  المدنيين  اختطاف  عمليات  من 
واهية، وسط  بحجج  مجهولة  أماكن  إلى 
التي  المعلومات  وبحسب  دولي.  صمت 
جيش  فإن  هاوار؛  أنباء  لوكالة  وصلت 
االحتالل ومرتزقته اختطفوا خالل األيام 
مدني   300 من  أكثر  المنصرمة  القليلة 

لهم وسط  تهم واهية  بينهم نساء، ولُفقت 
مطالب من ذويهم دفع مبالغ مالية مقابل 

اإلفراج عنهم.

وأفاد مصدر من ناحية شرا إنه وبتاريخ 
17 حزيران المنصرم اختطف المرتزقة 
كالً من إدريس هورو وعلي هورو من 
مصيرهم  معرفة  دون  زيتونكي  قرية 
حتى اآلن. فيما قالت مصادر أخرى  من 
داخل عفرين المحتلة: »اختطف مرتزقة 
التركي في ناحية موباتا  جيش االحتالل 
من  أهالي  من  مواطنين   10 يومين  قبل 

الناحية واقتادتهم لجهة مجهولة«.

سادات«   - »بيغن  لمركز  تقرير  تحدث 
اإلسرائيلي عن األسلحة النووية األمريكية 
والتي  التركية  األراضي  على  الموجودة 
تعود إلى حقبة الحرب الباردة والتي تعتبر 
تكتيكية )متوسطة المدى(، ومع ذلك، تُثار 
الكثير من األسئلة والشكوك، ليس فقط بسبب 
تدهور العالقات بين واشنطن وأنقرة، ولكن 
القاعدة  بسبب مخاطر األمن والسالمة في 
التركية، حيث يتم تخزين األسلحة بالقرب 
من الحدود السورية. ويلفت التقرير إلى أنه 
األطلسي  شمال  حلف  منظمة  تأسيس  منذ 
دول  وعشرة  الشمالية  أمريكا  بين  )الناتو( 
في أوروبا الغربية لحماية الدول األعضاء 
السنين،  مر  وعلى  السوفيتي،  االتحاد  من 
انضمت دول أخرى إلى حلف الناتو - بما 
في ذلك تركيا التي انضمت في عام 1952. 
وطور الناتو عقيدة نووية تهدف إلى ردع 
األسلحة  استخدام  عن  السوفيتي  االتحاد 
تم  السياق،  هذا  وفي  الغرب.  النووية ضد 
االتفاق على برنامج »المشاركة النووية«. 
استتبع هذا البرنامج نشر وتخزين األسلحة 
أعضاء  دول  في خمس  األمريكية  النووية 
في الناتو: ألمانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا 
وتركيا. ويُقّدر عدد القنابل النووية األمريكية 
الُمخّزنة حالياً في أوروبا تحت رعاية الناتو 
 50 منها   ،240 و   160 بين  يتراوح  بما 
تخزين  يتم  لم  تركيا.  في  ُمخزنة   90 إلى 
بريطانيا  في  أمريكية  نووية  أسلحة  أي 
الناتو،  في  عضوان  أنهما  رغم  وفرنسا، 
ألن كال البلدين لديهما ترساناتهما النووية. 
الُمخّزنة  األمريكية  النووية  واألسلحة 
حالياً في أوروبا وتركيا تضم قنابل نووية 
ناتجها  ضبط  يمكن   .»61-B« نوع  من 
 ، واط  كيلو  بين 0.3 و 340  ما  المتفجر 
)متوسطة  تكتيكياً  استخدامها  يمكن  بحيث 
ومع  المدى(.  )بعيدة  واستراتيجياً  المدى( 
ذلك، وفقاً الستراتيجية الردع الحالية لحلف 
التكتيكي  الناتو، فهي مخصصة لالستخدام 

فقط. على عكس السنوات الماضية، عندما 
تم تثبيت بعض األسلحة النووية األمريكية 
في أوروبا كرؤوس حربية على الصواريخ 
مخصصة   B61 القنابل  فإن  الباليستية، 
المقال  يشير  كما  فقط.  بالطائرات  لحملها 
السوفيتي  تفكك االتحاد  أنه في أعقاب  إلى 
الباردة،  الحرب  ونهاية   1991 عام  في 
الناتو،  أُثيرت مسألة استمرار أهمية حلف 
ولكن  تقرر فيما بعد أن تستمر قوات الناتو 
العالم.  العمل في ساحات مختلفة حول  في 
الحرب ضد  ذلك في عام 1991 في  جاء 
في  أخرى  ومرة  الكويت،  لتحرير  العراق 
عام 1999، عندما دخل الناتو الحرب في 
يوغوسالفيا لوضع حد للحرب األهلية في 
كوسوفو. كما تلقت الواليات المتحدة دعماً 
اندلعت  عندما  أفغانستان  في  الناتو  من 
عام  في   .2001 عام  في  هناك  الحرب 
الواليات  بقيادة  الناتو  قوات  2003 غزت 
المتحدة العراق لإلطاحة بنظام صدام حسين. 
في اآلونة األخيرة، استحوذ استخدام القوة 
الروسية تجاه جورجيا وأوكرانيا المجاورة 
على اهتمام الناتو. وهناك اآلن توتر كبير 
بين الواليات المتحدة وروسيا، وحتى نوع 
جملة  في  هذا  وينعكس  التسلح.  سباق  من 
بين  العسكرية  الحوادث  انتشار  في  أمور، 
في  والغربية.  الروسية  العسكرية  القوات 
كثب  عن  الناتو  راقب  األخيرة،  السنوات 
ضوء  في  األوسط  الشرق  في  التطورات 
من  والخوف  البالستية  الصواريخ  تهديد 
تطوير إيران لألسلحة النووية. وأما بالنسبة 
تمتلك  التي  األوروبية  الدول  لمواقف 
البرلمان  أعرب  فقد  األمريكية،  األسلحة 

الذي  التحالف  أعضاء  وكذلك  الهولندي، 
بشأن  شكوكهم  عن  حالياً،  ألمانيا  يحكم 
الحاجة إلى الحفاظ على برنامج »المشاركة 
هذه  من  الرغم  على  ألمانيا  في  النووية«. 
المخاوف، تم سماع أصوات مؤخراً تطالب 
النووية.  لألسلحة  مستقل  ألماني  بتطوير 
وهذا استجابة لسياسة روسيا العدوانية في 
شباط   إعالن  وكذلك  األخيرة،  السنوات 
المتحدة وروسيا  الواليات  قبل  من   2007
النووية  القوات  معاهدة  ستعلقان  بأنهما 
الموقعة في عام   )INF( المدى المتوسطة 
مسألة  فإن  تركيا،  لنشر  وبالنسبة   .1987
في  النووية  القنابل  تخزين  في  االستمرار 
قاعدة إنجرليك للقوات الجوية األمريكية قد 
أثارت القلق، حيث لفت التقرير إلى  التوتر 
الكبير بين ترامب وأردوغان المستبد. ومما 
يثير القلق بشكل خاص طلب تركيا األخير 
من  متقدمة  جوي  دفاع  بطاريات  لشراء 
تشعر  حيث   روسيا،  من   400-S طراز 
أن  من  المفهوم  بالقلق  المتحدة  الواليات 
التفاصيل الفنية حول F-35 سيتم تحويلها 
من قبل أنقرة إلى موسكو. وفي عام 2010، 
عالقة  التركية  الجوية  للقوات  يكن  لم 
بالقنابل النووية الُمخّزنة في إنجرليك. عدد 
قادرة  كانت   16-F فقط من طائرات  قليل 
مشاركتها  وكانت  القنابل،  تلك  حمل  على 
ولكن؛  الجوية ضئيلة.  الناتو  مناورات  في 
في  تقع  حيث  ُمقلق،  إنجرليك  قاعدة  موقع 
جنوب تركيا بالقرب من أضنة على ساحل 
البحر المتوسط على بعد 110 كيلومترات 
فقط من الحدود السورية. ويرى التقرير بأن 
يزال  ال  الذي  سوريا  في  الداخلي  الوضع 
األمن  مخاطر  من  يزيد  أن  يمكن  متوتراً، 
حد  على  هناك.  القنابل  لتخزين  والسالمة 
الفخري  األستاذ  هارفي سابولسكي،  تعبير 
في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: »يجب 
على الواليات المتحدة إعادة النظر بسرعة 

في تخزين األسلحة النووية في تركيا«.

11أخبار صحة وعلوم2

 للعدوان وإنهاء لالحتالل
ّ
توحيد الصف.. رد

أهايل الدرباسية: «املنطقة اآلمنة خمطط جديد الحتالل املنطقة«

يف عفرين.. اختطاف وطلب 
فدية؛ فأين اجملتمع الدويل؟!

مركز بيغن سادات اإلسرائيلي: «ختزين القنابل النووية يف قاعدة 
إجنرليك بالقرب من احلدود السورية؛ يزيد من خماطر األمن والسالمة«

مشروبات ملعاجلة النفخة والغازات

ما هي العناصر اخلاملة وكيف تستخدم؟

املياه الكربيتية وفوائدها
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الشهيدة زالل  الجمعة بصالة  وتنطلق غداً 
الصالة  ضمن  القتالية  لأللعاب  منذر 
الرياضية بقامشلو بطولة األشبال والبراعم 
في  تشهد  اللعبة  هذه  وكانت  للكاراتيه، 
الخالفات  من  الكثير  الماضية  السنوات 
كانوا  أنفسهم  هم  والذين  المدربين  بين 
للعبة  الفنية  اللجنة  ضمن  ومشرفين  حكام 
في  تفاقم  هنالك  كان  ولذلك  الكاراتيه، 
منها  البعض  وحتى  بالبطوالت  المشاكل 
للمستوى  ترتِق  لم  منها  والكثير  ألغيت 
شهدنا  العام  هذا  ولكن  تنظيمياً،  المطلوب 
للكاراتيه مع  ناجحة  تدريب وتحكيم  دورة 
وغداً  مميزة،  البطوالت  تكن  بأن  وعود 

هذا  صحة  مدى  نعرف  سوف  الجمعة 
الكالم.

روزنامة ثابتة لأللعاب
 الفردية ألول مرة

هم  من  لالعبين  للشطرنج  بطولة  ستقام 
اللعبة  هذه  وتعتبر  العاشرة  سن  دون 
الفئات وعلى وجه  لكافة  كبيرة  فائدة  ذات 
الخصوص لفئة الصغار، ولكن القليل من 
للعبة  واالهتمام  الرعاية  تعطي  األندية 
فأنه  ضمناً  الرياضي  واالتحاد  الشطرنج، 

يتطلب منه دعم اللعبة بشكٍل أفضل والعمل 
لها  لعبة  فهي  أكبر،  بشكٍل  انتشارها  على 
لعقل وذهن اإلنسان، وتعزز  مردود كبير 
الذكاء  معدل  من  وترفع  الدماغ  نمو  من 
الخاص لممارسي هذه اللعبة، وتساعده في 

جزء  وهذا  الزهايمر،  مرض  من  الحماية 
المفترض  من  التي  اللعبة  هذه  فوائد  من 
قبل  من  أكثر  عليها  التركيز  ذكرنا  كما 
المعنيين بالرياضة لتصبح ذات شأن أكبر 

في رياضتنا في المستقبل القريب.

وستختتم الدورة التدريبية والتحكيمية لكرة 
أيام بمعدل  لمدة أربعة  تقام  الطاولة والتي 
وهما  يومين  فقط  وبقي  أسبوع  كل  يومين 
وانخرط  السبت،  غٍد  وبعد  الجمعة  غداً 
أكثر من 25 متدربة ومتدرب  الدورة  في 
في اليوم األول والثاني، وكانوا من أندية: 
جودي  ـ  برخدان  ـ  قنديل  ـ  عامودا  أهلي 
ـ عمال الجزيرة، وحاضر في الدورة من 
الحموي  رعد  الكابتن  التحكيمية  الجانب 
أحمد  الكابتن  التدريبي  الجانب  ومن 
بطولة  النطالق  استعداد  وهناك  القادري، 
من  العاشر  الشهر  في  الطاولة  كرة  للعبة 
هذا العام، وألول مرة على صعيد األلعاب 
الفردية تبرز روزنامة ثابتة لكافة األلعاب 
هذه  وتوصف  الجزيرة  إقليم  في  المفعلة 
هذه  تطور  دليل  وتعد  باإليجابية،  الخطوة 
األلعاب التي عانت من الضعف التنظيمي 

واإلداري خالل األعوام السابقة.

كرة  مكتب  أصدر  ـ  قامشلو   / روناهي 
القدم في االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة 
الجزيرة  إقليم  أندية  مباريات  جداول 
لفئتي األشبال والناشئين للدور الثاني من 
الذهاب، باإلضافة للجولة األولى  مرحلة 

أندية  لدوري  الذهاب  والثانية من مرحلة 
للدرجة  القدم  لكرة  للشباب  الجزيرة  إقليم 

األولى.
الثاني  للدور  نوادي  ثمان  تأهلت  وقد 
بينما  الناشئين،  ودوري  األشبال  لدوري 

دوري الشباب ينطلق في األسبوع القادم، 
وإليكم جدول المباريات:

»جدول مباريات ذهاب الدور الثاني من 
لكرة  لألشبال  الجزيرة  إقليم  أندية  دوري 

القدم«:

األربعاء 7/17/ 2019:
ملعب  ـ  الجزيرة  عمال   × الصناديد  ـ 

رميالن.
ـ األسايش × جودي ـ ملعب الشهيد هيثم 

كجو بقامشلو.
ملعب  ـ  الحسكة  شبيبة   × باز  جوانن  ـ 

شرموال بعامودا.
الشهيد  ملعب  ـ  عامودا  أهلي   × سردم  ـ 

رستم جودي بسري كانيه.
»جدول مباريات ذهاب الدور الثاني من 
للناشئين لكرة  دوري أندية إقليم الجزيرة 

القدم«:
األحد 14/ 7/ 2019:

ـ جودي × برخدان ـ ملعب رميالن.
الشهيد  ملعب  ـ  الصناديد   × األسايش  ـ 

هيثم كجو بقامشلو.
ـ ملعب  ـ أهلي عامودا × شبيبة الحسكة 

شرموال بعامودا.
ـ سردم × األخوة والسالم ـ ملعب الشهيد 

رستم جودي بسري كانيه.
والثانية  األولى  الجولة  مباريات  »جدول 
الجزيرة  إقليم  أندية  دوري  ذهاب  من 

للشباب لكرة القدم للدرجة األولى«:
الجولة األولى:

األحد 7/ 7/ 2019:
ـ قامشلو × الصناديد ـ ملعب الشهيد هيثم 

كجو بقامشلو.
االثنين 8/ 7/ 2019:

ـ عمال الجزيرة × الطريقـ  ملعب الشهيد 
هيثم كجو بقامشلو.

ملعب  ـ  عامودا  أهلي   × كانيه  سري  ـ 
الشهيد رستم جودي بسري كانيه.

الثالثاء 7/9/ 2019:
ـ برخدان × األسايش ـ ملعب الشهيد هيثم 

كجو بقامشلو.
الثاني  شهداء  ملعب  ـ  جودي   × سردم  ـ 

عشر من آذار بقامشلو.
الجولة الثانية:

االثنين 7/15/ 2019:
ـ الطريق × قامشلو ـ ملعب الشهيد هيثم 

كجو بقامشلو.
ـ خبات × عمال الجزيرة ـ ملعب شهداء 

الدرباسية.
الثالثاء 7/16/ 2019:

ـ األسايش × سردم ـ ملعب الشهيد هيثم 
كجو بقامشلو.

ـ جودي × سري كانيه ـ ملعب رميالن.
ـ أهلي عامودا × برخدانـ  ملعب شرموال 

بعامودا.
الخامسة  الساعة  المباريات  كافة  تبدأ 

عصراً.

اليوم الخميس  تنطلق  ـ  روناهي / قامشلو 
الجزيرة  إقليم  أندية  دوري  منافسات 
وذلك  األولى،  للدرجة  القدم  لكرة  للرجال 
قامشلو  ناديي  بين  سيجمع  وحيد  بلقاء 

ملعب  أرضية  على  وذلك  والصناديد، 
يبدأ  والدوري  بقامشلو،  كجو  هيثم  الشهيد 
وسط استعدادات غير كافية لمعظم األندية، 
توفر  وعدم  المادية  السيولة  قلة  بسبب 

المالعب المناسبة للتدريب.
الدوري يقام بنظام الدوري لمرحلتين ذهاب 
الدوري  بطل  األسايش  ويسعى  وإياب، 
الماضي الحفاظ على اللقب مع ظهور أندية 
األندية  هذه  ومن  العام،  هذا  بقوة  منافسة 
سردم؛ حامل كأس اإلقليم باإلضافة لكأس 
السوبر، وهو الصاعد حديثاً للدرجة األولى 
قادماً من الدرجة الثانية من أول مشاركة له 
بعد منحه الترخيص في عام 2018م، من 

قبل االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة.
للمستوى  يرتِق  لم  المنصرم  الدوري 
الشتاء  فصل  دخل  والذي  المطلوب 
األمطار  بسبب  التأجيالت  مسلسل  وبدأ 
ومعظم مالعبنا هي ترابية باإلضافة لعدم 
كذلك ظهور  المطلوب،  بالشكل  جاهزيتها 
أخطاء تحكيمية فادحة وتجاوزات بالمقابل 
على  وإداريين  ومدربين  العبين  قبل  من 
الحكام والذين لم يتلقوا العقوبات المناسبة.

كما  المطلوب  بالشكل  تستعد  لم  األندية 
السيولة  قلة  بسبب  سابق  تقرير  في  ذكرنا 

للعب  مجهزة  الغير  والمالعب  المادية 
األندية  معظم  وتعتمد  والمران،  عليها 
يشاركون  الذين  الجاهزين  الالعبين  على 

بمختلف الدوريات المحلية.
بمباراة  الدوري  قطار  ينطلق  اليوم  إذاً 
على  وذلك  والصناديد،  قامشلو  ناديي  بين 
بقامشلو،  كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  أرضية 
والجميع  عصراً،  الخامسة  الساعة  بتمام 
عكس  العام  هذا  ناجح  دوري  بانتظار 
للمستوى  يرتِق  لم  والذي  السابق  الدوري 
األولى  الجولتين  جدول  وإليكم  المطلوب، 

والثانية. 
الجولة األولى:

الخميس 7/4/ 2019:
هيثم  الشهيد  ملعب  ـ  الصناديد  قامشلو×  ـ 

كجو بقامشلو.
الجمعة 7/5/ 2019:

هيثم  الشهيد  ملعب  ـ  سردم   × الطريق  ـ 
كجو بقامشلو.

ـ واشوكاني× خبات ـ ملعب الشهيد رستم 

جودي بسري كانيه.
ـ جودي× سري كانيه ـ ملعب رميالن.

السبت 7/6/ 2019:
ـ عمال الجزيرة × األسايش ـ ملعب الشهيد 

هيثم كجو بقامشلو.
الجولة الثانية:

الخميس 11/ 7/ 2019:
ـ سردم × واشوكاني ـ ملعب الشهيد هيثم 

كجو بقامشلو.
الجمعة 7/12/ 2019:

الشهيد  ملعب  ـ  الطريق   × كانيه  سري  ـ 
رستم جودي بسري كانيه.

ـ خبات × قامشلوـ  ملعب شهداء الدرباسية.
ـ األسايش × برخدان ـ ملعب الشهيد هيثم 

كجو بقامشلو.
ـ جودي × عمال الجزيرة ـ ملعب رميالن.
الخامسة  الساعة  المباريات  كافة  تبدأ 

عصراً.

لقوات  الثاني  الكونفرانس  أعمال  بدأت 
آرام  مركز  في  المرأة   - الداخلي  األمن 
تيكران للثقافة والفن في رميالن بالوقوف 
وألقت  الشهداء،  أرواح  دقيقة صمت على 
لهيئة  المشتركة  الرئيسة  االفتتاح  كلمة 
الداخلية في إقليم الجزيرة هيفي مصطفى، 
في  المرأة  أسايش  قوات  أهمية  فيها  بيّنت 
الحفاظ على كرامة وأمان المرأة، كما ألقت 
مستشارة اإلدارة الذاتية مزكين أحمد كلمة 
بينت فيها أن انعقاد هذا الكونفرانس يعتبر 
وشرق  شمال  في  للمرأة   إيجابية  خطوة 

السنوي  التقرير  قُِرئ  ثم  ومن  سوريا، 
لقوات األمن الداخلي- المرأة، وتم مناقشة 
النظام الداخلي، وللتوسع أكثر حول أعمال 
أجرت  تنظيمه  من  والهدف  الكونفرانس 

صحيفتنا عدة لقاءات.

مسار احلماية الذاتية ضمان 
ِلكرامة املرأة

سوريا  وشرق  شمال  في  المرأة  لعبت 
دوراً قيادياً، حيث أنها في ثورة 19 تموز 

بدأت ببناء نظام ذاتي مشترك في الجوانب 
والعسكرية،  والسياسية  واإلدارية  الحياتية 
المشروعة،  الذاتية  للحماية  مسار  وجعلته 
من أجل صون كرامة المرأة ضمن إطار 
أخالقي ووجداني، هذا ما قالته لنا اإلدارية 
وشرق  لشمال  الداخلي  األمن  قوى  في 

سوريا نارين دوكو.
من  والهدف  الكونفرانس  وبخصوص 
انعقاده قالت نارين: »نناقش أعمالنا خالل 
عامين بعد الكونفرانس األول الذي عقد في 
عام 2017م، وتم وضع نظام داخلي جديد 
الداخلي،  األمن  قوى  في  بالمرأة  خاص 
قبل اآلن نظام داخلي  لم يكن هنالك  حيث 
يخص المرأة، ووجدنا أنه من الضروري 
للمرأة خاص  بناء شخصية مستقلة ونظام 
من  عضوات  بحضور  الذاتية،  بالحماية 
السوري،  والشرق  الشمال  شعوب  كافة 
وتخطي  لدينا  الفكر  لتطوير  ونسعى 
العقبات التي واجهتنا، لذا أرى بأن الخطوة 
انضمام  هي  العقبات  لتخطي  األساسية 
المرأة للتدريب الفكري، حيث حرية الفكر 
دون قيود، وهنا ال يجب الخوف على حرية 

المرأة«.

استقرار سياسي بإرادة املرأة

ومن جانبها أكدت اإلدارية في قوى األمن 
الداخلي في مدينة الرقة دعاء عمر بقولها: 
الكونفرانس  هذا  انعقاد   من  غايتنا  »أن 

وسعينا  النساء،  كرامة  على  الحفاظ  هي 
في  تساهم  جدية  خطوات  نتخذ  أن  إلى 
المرأة،  بإرادة  السياسي  االستقرار  تحقيق 
لذلك يتطلب من كل امرأة في قوى األمن 
الداخلي أن تحمل مسؤوليتها تجاه المرحلة 

الحساسة التي تمر بها المنطقة«.
وأوضحت دعاء عمر أن الثورة في شمال 
وشرق سوريا قد مهدت كافة الطرق أمام 
امتالك المرأة لحريتها، وتابعت قائلةً: »أنا 
لقوات  بالتحاقي  تجاوزت  عربية  كامرأة 
المتمثلة  الصعوبات  كافة  الداخلي  األمن 
التي  البالية  العشائرية  والتقاليد  بالعادات 

تنظر إلى المرأة نظرة خاطئة«.

»مكافحة املفاهيم
 السلطوية غايتنا«

وفي سياق الحديث عن الكونفرانس والغاية 
قامشلو  أسايش  في  العضوة  حدثتنا  منه 
سوزدار رمو حول أهداف المؤتمر بقولها: 
األمن  قوى  في  المرأة  وتوعية  »تدريب 
السلطوية  المفاهيم  مكافحة  على  الداخلي 
ما  هي  حركتها  من  تحد  التي  والقوموية 

ننشده في عقد هكذا كونفرانس«.
واختتمت سوزدار قائلةً: »يقع على عاتقنا 
كقوى األمن الداخلي أن نكافح كل مفاهيم 
االستبداد غير العادلة، ونأمل أن نخرج من 
تساهم  ومخرجات  بقرارات  الكونفرانس 
في تطبيق القوانين المتعلقة بحرية المرأة«.

بياناً  االتحادية  ألمانيا  حكومة  أصدرت 
الكريال  قوات  صفوف  في  المقاتلة  بشأن 
نتيجة  استشهدت  التي  هاندلمان،  سارا 

الدفاع  لمناطق  التركي  الطيران  قصف 
باالحتالل  لها  علم  ال  إنه  قائلةً  المشروع، 

التركي لباشور كردستان وهجماته.

استفسار  على  األلمانية  الحكومة  ردت 
اليساري  الحزب  عن  البرلمان  في  النائبة 
في  األممية  المقاتلة  بشأن  يلبكه  أولى 
هاندلمان،  سارا  الكريال  قوات  صفوف 
التي  دورشين،  سارا  الحركي  واسمها 
 ،2019 نيسان  من  السابع  في  استشهدت 
لمناطق  التركية  الطائرات  قصف  نتيجة 

الدفاع المشروع.

استشهدت املقاتلة األملانية نتيجة 
قصف الطائرات الرتكية

وكانت أولى يلبكه استفسرت من الحكومة 
األلمانية فيما إذا كانت تعلم باستشهاد سارا 
هاندلمان أم ال، وأيضاً فيما إذا كانت على 
علم بما يتم من هجمات تركية على باشور 

كردستان.
واستشهدت المقاتلة األلمانية نتيجة قصف 

الطائرات التركية.
ليندرست  آنتشا  عبر  الحكومة  رد  وجاء 
»أن  قائلةً:  الخارجية  وزارة  مستشارة 
الحكومة األلمانية ال تعلم شيئاً عن استشهاد 

سارا هاندلمان ».
تموز،   2 في  الحكومة،  رد  في  وجاء 
المعلومات  حماية  قوانين  أجل  من  أنهم 
الشخصية  لن يتمكنوا من تقديم معلومات 
باالحتالل  درايتها  عدم  أكدت  كما  أكثر، 

والهجمات التركية على باشور كردستان.

»االحتالل يتم باستخدام
 أسلحة أملانية«

عن  البرلمان  في  النائبة  أبدت  وبدورها 
الذي  البيان  امتعاضها عن  اليسار  الحزب 
»إن  وقالت:  األلمانية،  الحكومة  أصدرته 
تفاصيل  أي  تكشف  ال  األلمانية  الحكومة 
الرأي  إلى  هاندلمان  سارا  استشهاد  عن 
العام ألنها تخشى من اضطراب العالقات 

بينها وبين تركيا«.

وذكرت أولى يلبكه أن 4 مدنيين استشهدوا 
المنطقة،  على  التركي  القصف  نتيجة 
كما  ألمانية،  بأسلحة  يتم  القصف  هذا  وأن 
لفتت أولى يلبكه إلى أن هذه الهجمات هي 
اعتداء وانتهاك لألراضي العراقية، مؤكدةً 
ضرورة فرض حظر لبيع األسلحة لتركيا.

وكالة/ أنباء الفرات

الحب  المرأة ساهم في نشر  تعزيز حقوق 
النساء  ضد  االنتهاكات  ولكن  والتضامن، 
مستمرة، هذا ما كشف عنه أحدث التقارير 
األممية الذي خلص إلى أن التغير في طبيعة 
تغييرات  يتطلب  العالم  في  األسر  وتكوين 
المرأة،  حقوق  تضمن  التي  السياسات  في 
وهو ما من شأنه أن يجعل من األسرة نواة 
المجتمع وفضاء للمساواة بين الجنسين بما 

يشيع أجواء الحب والتضامن فيها.

العالم 2020- نساء  “تقدم  تقرير  ويطرح 
الذي  متغير”،  عالم  في  األسر   :2019
للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة  عن  صدر 
مؤخراً، أجندة سياسية إلنهاء عدم المساواة 
في  وينظر  األسرة،  داخل  الجنسين  بين 
حقوق  على  األسرية  التحوالت  تأثير 
المرأة، مشيراً إلى أن معظم البلدان يمكنها 

تبني سياسات صديقة لألسرة.

ِركًا  ِكن أن تكون محُ األسرة ميحُ
حامسًا للمساواة بني اجلنسني

المديرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمرأة 
“نشهد  قالت:  نوكا  مالمبو-  بومزيلي 
متضافرة  جهوداً  العالم  أنحاء  جميع  في 
اتخاذ  في  حقهن  من  النساء  لحرمان 
‘القيم  حماية  باسم  بهن  الخاصة  القرارات 
العائلية’. ومع ذلك، فإننا نعرف من خالل 
األبحاث واألدلة أنه ال يوجد شكل ‘قياسي’ 
قبل  من  موجوداً  يكن  لم  أنه  كما  لألسرة، 

على اإلطالق”.
وأضافت المديرة التنفيذية أن التقرير يقاوم 
طريق  عن  المرأة،  حقوق  في  التراجع 
أن  يمكن  تنوعها،  بكل  األسر  أن  إظهار 
تكون ُمحِركاً حاسماً للمساواة بين الجنسين، 
سياسات  القرار  صناع  يقدم  أن  “شريطة 
اليوم، تكون  الناس  متجذرة في واقع حياة 

حقوق المرأة في صميمها”.
عالمية  بيانات  إلى  التقرير  ويستند 
الحالة،  ودراسات  مبتكرة  وتحليالت 
ويظهر تنوع األسر في جميع أنحاء العالم، 
تدعم  أن  لضمان  قوية  توصيات  يقّدم  كما 
القوانين والسياسات أسر عالم اليوم وتلبّي 
النساء  خاصةً  أفرادها،  جميع  احتياجات 

والفتيات.

»يحُطلب من النساء مبوجب 
القانون إطاعة أزواجهن«

وفي  المساواة  عدم  أوجه  يوضح  التقرير 
الذي تتعرض له  العنف  كثير من األحيان 
امرأة  مليارات  ثالثة  تعيش  حيث  النساء، 
في  االغتصاب  تجّرم  ال  بلدان  في  وفتاة 
واالنتهاكات  الظلم  وتتخذ  الزواج.  إطار 
أشكاالً أخرى أيضاً، فعلى سبيل المثال، في 

بنفس  الفتيات  تتمتع  ال  العالم  بلدان  ُخمس 
األوالد،  بها  يتمتع  التي  الميراث  حقوق 
من  يُطلب  آخر  بلداً  عشرين  نحو  وفي 

النساء بموجب القانون إطاعة أزواجهن.
ودعا التقرير صانعي السياسات والناشطين 
الحياة  مناحي  األشخاص من جميع  وكافة 

للمساواة  أماكن  إلى  األسر  تحويل  إلى 
ممارسة  بحق  فيها  المرأة  تتمتع  والعدالة، 
حرية االختيار والتعبير وبالسالمة الجسدية 

واألمان االقتصادي.

وكاالت

3رياضة مرأة10

تقرير/ جوان حممد

تقرير/ جوان روناهي

تقرير/ ليكرين خاني

روناهي/ قامشلو ـ برزت األلعاب الفردية نفسها يف اآلونة األخرية مع إقامة دورات تدريبية 
مدينة  ستشهد  حبيث  األلعاب  ملختلف  اإلقليم  بطوالت  انطالق  إىل  باإلضافة  وحتكيمية 
قامشلو غدًا اجلمعة بطولة للكاراتيه لفئة األشبال والرباعم وبطولة للشطرنج حتت سن عشر 

سنوات باإلضافة لليوم الثالث من الدورة التدريبية والتحكيمية لكرة الطاولة.
للمرأة_ نضمن محاية  الداخلي  األمن  قوات  لكي - حتت شعار »بتنظيم  روناهي/ كركي 
الداخلي -  لقوات األمن  الثاني  الكونفرانس  فعاليات  املرأة يف مشال وشرق سوريا« بدأت 
الداخلي،  األمن  قوات  من  عضوة   300 حبضور  والفن،   للثقافة  تيكران  آرام  مركز  يف  املرأة 

وعدد من الضيوف مّثلو اإلدارة الذاتية الدميقراطية ومؤسسات وتنظيمات املرأة.

دعاء عمر سوزدار رمو نارين دوكو

حمررة الصفحة/ميديا غامن حمرر الصفحة/ جوان حممد

ما اهلدف من انعقاد الكونفرانس الثاني
 لقوات األمن الداخلي - املرأة يف الرميالن ؟؟؟ 

استشهاد املقاتلة يف صفوف الكريال سارا هاندملان، واحلكومة األملانية توضِح...

االنتهاكات ضد النساء مستمرة....

األلعاب الفردية حنو األفضل يف إقليم اجلزيرة

صدر جدول مباريات فئات « األشبال والناشئني والشباب«
ُ
مكتب كرة القدم ي

قطار الدوري ينطلق اليوم
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إدلب  في  والسياسة  العسكرية  األوضاع 
نتيجة  نفسها؛  الوتيرة  على  مستمرة 
الدول  السياسية والعسكرية بين  التجاذبات 
والتي  السورية  األرض  على  المتصارعة 
أهدافها  تحقيق  إلى  الحقيقة  في  تهدف 
السوري.  الشعب  مصالح  حساب  على 
المد  بين  التوقيت  هذا  في  بإدلب  فالوضع 
والجزر نتيجة السياسة التركية والروسية، 
والوقود  المنطقة  في  مصالحهما  لتحقيق 
الوحيد  والمستفيد  السوري،  الشعب  هم 
الذين  األتراك،  هم  المنطقة  تدمير  من 
السورية تصدير  األزمة  بداية  منذ  حاولوا 
واالقتصادية  السياسية  وأزماتهم  خالفاتهم 
في  الوضع  أن  كما  السورية،  الساحة  إلى 
تعقيداً  يزداد  اإلنسانية  الناحية  من  إدلب 
من  األالف  فرار  نتيجة  آخر؛  بعد  يوماً 

المتواصل  القصف  من  الهاربين  المدنيين 
على المنطقة. 

خماوف من تغيري دميغرايف جديد

لقاء  لصحيفتنا  كان  الخصوص؛  وبهذا 
المستقبل  سوريا  حزب  فرع  رئيس  مع 
في الطبقة مثنى عبد الكريم لمعرفة رؤية 
على  يجري  لما  المستقبل  سوريا  حزب 
أرض الواقع في منطقة إدلب ومن النواحي 
الوضع  »إن  بالقول:  فحدثنا  كافة؛  حيث 
مأساوي؛  اإلنسانية  الناحية  من  إدلب  في 
التصعيد  خفض  منطقة  استهداف  بسبب 
الذي خلّف الكثير من النازحين )المدنيين(. 
ما  وسمعنا  رأينا  إدلب  وضع  يخص  فيما 

يحدث فيها وبخاصة من الجانب اإلنساني، 
والحرب هناك  العمليات  استمرت  ما  وإذا 
تغيير  من  مخاوف  فهناك  الوتيرة،  بهذه 
ديمغرافي شبيه بالذي حدث في عفرين«. 

»لكن  بالقول:  حديثه  الكريم  عبد  وأردف 
ديمغرافي  تغيير  هو  عفرين  في  جرى  ما 
من  المهجرين  توطين  تم  بمعنى  داخلي، 
المواطنين  محل  أخرى  سورية  مناطق 
الوضع  استمر  إذا  ولكن  فيها،  األصليين 
ديمغرافي  تغيير  هناك  فسيكون  إدلب  في 
من نوع جديد، أي توطين غير السوريين 
إيرانية  ميلشيات  يوطنوا  أن  فمثالً  هناك، 
دير  بمناطق  سوريا  شرق  في  حدث  كما 
إيرانية  ميليشيات  توطين  تم  الزور، حيث 

وعراقية محل السكان األصليين فيها«.

الشعب السوري هو من دفع
 مثن احلرب

وأشار عبد الكريم إلى الدعم الكبير المقدم 
في  للمرتزقة  المحتلة  التركية  الدولة  من 
طيران  مضادات  تسليمهم  ونيتها  إدلب 
السورية  الحرب  ثمن  دفع  »من  وقال: 
ناضل  الذي  فهو  السوري،  الشعب  هم 
لها.  تعرض  التي  المآسي  على  وصبر 
عسكرياً  تصعيداً  إدلب  منطقة  وتشهد 
في  العسكرية  التجاذبات  ونرى  متزايداً، 
بين  المعارك  في  والفر  الكر  بين  المنطقة 
وقوات  تركيا،  من  المدعومة  الفصائل 

النظام السوري والمليشيات المدعومة من 
روسيا«. 

بالقول:  حديثه  الكريم  عبد  مثنى  وتابع 
إدلب هي حرب  التي تجري  الحرب  »إن 
للفصائل وتارة  بالوكالة، فتارة نرى تقدماً 
المدعومة من روسيا.  النظام  لقوات  تقدماً 
الدولة  هي  الوضع  هذا  من  والمستفيد 
هناك  المثال  سبيل  فعلى  نفسها؛  التركية 
تسريبات على وسائل التواصل االجتماعي 
دعم  المحتلة  التركية  الدولة  نية  عن 
بصواريخ  إدلب  في  الموجودة  الفصائل 
الدولة  أن  تماماً  ونعلم  للطائرات،  مضادة 
التركية المحتلة تدعم اإلرهاب والمرتزقة 

ومنها هيئة تحرير الشام«. 
التركي  الدعم  إلى  الكريم  عبد  وأشار 
التركي  الدعم  جاء  »لقد  بقوله:  للمرتزقة 
بعد االستفزازات واستهداف نقاط المراقبة 
من  االنسحاب  إثرها  على  كان  التركية، 
بعض النقاط لحفظ ماء وجه حزب العدالة 
االنتخابات  في  خسارتها  بعد  والتنمية 
من  حيث  إسطنبول،  في  إعادتها  تم  التي 
أزماته  يصدر  الحزب  هذا  أن  المعروف 
تصدير  أن  كما  الخارج،  إلى  دائم  بشكل 
دولية  اتفاقيات  على  ايضاً  انعكس  األزمة 

منها سوتشي«. 

ِلحة حوار السوريني ضرورة محُ

حزب  موقف  الكريم  عبد  مثنى  وذكر 

تجاذبات  من  يجري  لما  المستقبل  سوريا 
»نحن  فقال:  السورية  الساحة  على 
كسوريين وحزب سوريا المستقبل لن نقبل 
بفصل أي جزء من سوريا كإدلب وعفرين 
اسكندرون،  لواء  حتى  والباب  وجرابلس 
إلى  المدن  هذه  تعود  حتى  النضال  وعلينا 

الجغرافيا السورية«.
ونوه عبد الكريم إلى أن استمرار الوضع في 
إدلب بما هو عليه اآلن سيكون له تأثيرات 
على الداخل والخارج السوري وقال: »دعا 
حزب سوريا المستقبل وال زال يدعو إلى 
الجلوس على طاولة الحوار الذي ال يكون 
اذا  له.  المناسبة  األجواء  تهيئة  بعد  إال 
استمر الوضع على إدلب على ما هو عليه 
السورية  المناطق  على  فسينعكس  اآلن؛ 
كافة، ومنها موجات النازحين الفارين من 

ويالت الحرب وأهوالها«. 
واختتم رئيس فرع حزب سوريا المستقبل 
في الطبقة مثنى عبد الكريم حديثه بالقول: 
التركية  الدولة  تستخدم  أن  الوارد  »من 
المحتلة النازحين السوريين في تركيا ضد 
سابق  وقت  في  استخدمتهم  كما  أوروبا، 
النازحين،  من  كبيرة  بموجة  لتهديدها 
تزال  ال  والسيناريوهات  الخيارات  وكل 
أخرى  مأساة  يحدث  أال  ونتمنى  مفتوحة، 
هو  السوري  الشعب  يكون  جديدة  وحرب 

الضحية مرةً أخرى«. 

نور  المستقل،  الكردي  الكاتب  اعتبَر 
وقعتها  التي  العمل  خطة  أن  عمر،  الدين 
سوريا  قوات  مع  مؤخراً  المتحدة  األمم 
الديمقراطيّة بخصوص حماية األطفال في 
مهماً،  إنجازاً  تمثّل  الذاتية  اإلدارة  مناطق 
قد  أهم  تطورات  قريباً  نشهد  أن  وتوقع 
تؤّسس لالعتراف الدولي واإلقليمي وحتى 
الداخلي باإلدارة الذاتية، باعتبارها النموذج 
األكثر واقعية في األزمة السورية، مشيراً 
المتالحقة  واألحداث  التطورات  أن  إلى 
تؤكد  بخصوص سوريا  الدولية  واللقاءات 
أن اإلدارة الذاتية تلعب دوراً مهماً في حل 

األزمة السورية.

ما حدث يف األمم املتحدة
 إنـجاز هام

الكاتب  تحدث  المواضيع؛  هذه  وحول 
الكردي المستقل نور الدين عمر آلدار برس 
قائالً: »توقيع خطة عمل بين األمم المتحدة 
من  بمصادقة  الديمقراطية  سوريا  وقوات 
بعد  لشمال وشرق سوريا،  الذاتية  اإلدارة 
بين  مباشرة  محادثات  على  أشهر  عدة 
مسؤولي األمم المتحدة وممثلين عن قوات 
الدولية  القانونية  الصكوك  لتطبيق  قسد 

المتعلقة بحقوق وحماية األطفال المتأثرين 
بالنزاع المسلح في سوريا، هو إنجاز هام 
باإلدارة  الرسمي  االعتراف  طريق  على 

الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية«.
وأضاف: »قامت قوات سوريا الديمقراطية 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  من  وبمصادقة 
عمل  خطة  على  بالتوقيع  سوريا  وشرق 
الـ  في  وذلك  المتحدة  األمم  مع  مشتركة 
مقر  في  المنصرم  حزيران  شهر  من   29
تأكيدات  وحسب  بجنيف،  المتحدة  األمم 
التوقيع  تم  فقد  الديمقراطية،  سوريا  قوات 
على خطة العمل المشتركة من قبل الممثل 
الخاص ووكيل األمين العام لألمم المتحدة 
لقوات  العام  والقائد  غامبا  فرجينيا  السيدة 
سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي، 
سوريا  لقوات  العامة  القيادة  وعضوة 
المرأة،  حماية  ووحدات  الديمقراطية 
نوروز أحمد، والرئيس المشترك للمجلس 
وشرق  لشمال  الذاتية  لإلدارة  التنفيذي 
بعد  وذلك  المهباش،  حامد  عبد  سوريا 
محادثات طويلة على كيفية حماية األطفال 
الذاتية  اإلدارة  مناطق  ضمن  ومساعدتهم 

لشمال وشرق سوريا«.
التطور  »هذا  فقال:  حديثه  عمر  وأردَف 
التطورات  جملة  من  جزء  هو  النوعي 
المتسارعة في شمال وشرق سوريا والتي 
على  إيجابي  تأثير  لها  النهاية  في  سيكون 

آخر  على  القضاء  فمنذ  برمتها،  المنطقة 
الفرات،  شرق  في  داعش  مرتزقة  معاقل 
النصر  الديمقراطية  قوات سوريا  وإعالن 
الـ  في  المرتزقة  على  العسكري  النهائي 
زيارات  تتوالى  الماضي،  آذار  من   23
المسؤولين األوروبيين والغربيين  قبل  من 
إلى الشمال والشرق من سوريا، من بينهم 
المتحدة  الواليات  من  للمسؤولين  زيارات 
األمريكية وقوات التحالف الدولي لمحاربة 
وهولندا  فرنسا  من  وفود  وأيضاً  داعش، 
من  وغيرها  والسويد  وأستراليا  وبلجيكا 
السعودي  الوزير  زيارة  وكذلك  الدول، 

ثامر السبهان«.

تطورات سيشهدها مشال
 وشرق سوريا

بالقول: »إن  الدين عمر حديثه  وتابع نور 
التطورات واألحداث المتالحقة، واللقاءات 
تؤكد  السورية،  األزمة  بخصوص  الدولية 
أن اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا 
السورية  في حل األزمة  مهماً  تلعب دوراً 
وهي تعمل في هذا االتجاه بالفعل، ولم يعد 
الصراع  إنهاء  في  دورها  تجاهل  ممكناً 
األكثر  التجربة  باعتبارها  السوري، 

األراضي  عموم  في  وانفتاحاً  ديمقراطية 
التي  الشعوب  من  العديد  وتضم  السورية، 
جميع  لخدمة  إدارة  تأسيس  في  اشتركت 
شعوب المنطقة، وتشكل أيضاً جزءاً هاماً 
السورية،  المساحة  ثلث  تشكل  باعتبارها 
وتضم أهم حقول النفط والغاز وهي السلة 

الغذائية الرئيسية لسوريا ككل«.
مع  االتفاق  إلى  حديثه  في  عمر  وأشار 
»لقد  وقال:  جنيف  في  المتحدة  األمم 
لحماية  عمل  خطة  على  الطرفان  اتفق 
الطريق  في  هامة  خطوة  وهذه  األطفال 
الصحيح، لكنها بكل تأكيد لن تكون الخطوة 
في  أهم  تطورات  قريباً  وسنجد  األخيرة، 
النهاية  في  تؤسس  سوريا،  وشرق  شمال 
لالعتراف الدولي واإلقليمي وحتى الداخلي 
األكثر  النموذج  باعتبارها  الذاتية  باإلدارة 
واقعية في األزمة السورية. ستكون مناطق 
للقوى  هاماً  مركزاً  سوريا  وشرق  شمال 
المعارضة الحقيقية، وسيبدأ الحل الحقيقي 
آخر، وسيضطر  مكان  من  وليس  هنا  من 
الجميع في النهاية لتقبل األمر واالعتراف 
السوري  النظاميين  فيهم  بما  الحقيقة  بهذه 

والتركي«.
هذه  »طبعاً  بقوله:  حديثه  عمر  وأكد 
التطورات مهمة، وعلى القوى الديمقراطية 
الذاتية في شمال  اإلدارة  كافة دعم تجربة 
يجب على  وبشكل خاص  وشرق سوريا، 

أجزاء  وبقية  آفا  روج  في  الكردية  القوى 
كردستان إعادة النظر في مواقفها من هذه 
تدعي  التي  تلك  وبخاصة  الذاتية،  اإلدارة 
حتى اآلن أنها ال تعترف بهذه اإلدارة. ومن 
المعيب لحزب كردي يّدعي الوطنية القول 
الوقت  في  الذاتية  باإلدارة  يعترف  ال  إنه 
عشرات  اإلدارة  هذه  مع  تتعامل  الذي 
الدول، ويتم دعم قوات سوريا الديمقراطية 
من قبل قوات تحالف دولي مكون من 70 

دولة«.
واختتم الكاتب الكردي المستقل نور الدين 
هي  الذاتية  »اإلدارة  بالقول:  حديثه  عمر 
ثمرة جهود مختلف شعوب المنطقة، لكنها 
أيضاً مفخرة للكرد، حيث حققت إنجازات 
أصحاب  يُقدرها  ال  وتاريخية  مهمة 
النهج  يّدعون  والذين  المادية  المصالح 

القومي زوراً وبهتاناً«. 

االقتصادية  المعادالت  جميع  انقلبت 
االنتصار  بعد  تركيا  في  والسياسية 
إمام  أكرم  المعارض  حققه  الذي  الساحق 
في  بإسطنبول  البلدية  انتخابات  في  أوغلو 
معظم  وتركزت  الماضي،  حزيران   23
يواجهها  التي  الخيارات  على  التحليالت 
في  حزبه  مكانة  على  للحفاظ  أردوغان 
إمكانية  إلى  تصل  والتي  المقبلة  األشهر 
قبل  العامة  االنتخابات  إجراء  موعد  تقديم 
على  نظرة  إلقاء  المفيد  ومن  عام 2023. 
زلزال  حول  الرأي  استطالعات  نتائج 
االنتخابات، حيث أصبح 58 في المئة من 
السابق  البرلماني  النظام  يفضلون  األتراك 
على نظام أردوغان الرئاسي إذا تمت إعادة 
استفتاء عام 2017، وفقاً لشركة متروبول 

الستطالعات الرأي ومقرها أنقرة.
ويظهر االستطالع أن الكثير ممن اعتادوا 
والتنمية  العدالة  لحزب  التصويت  على 
اتصاله  فقد  الحزب  أن  يعتقدون  أصبحوا 
االقتصادية  باألزمة  يتعلق  فيما  بالواقع 
اآلراء  بين  ومن  تركيا،  في  المستمرة 
االستطالع،  في  للمشاركين  المدهشة 
والتنمية  العدالة  حزب  لخطاب  انتقادهم 
فيه  وصف  والذي  لالستقطاب  المثير 
بأنها  تقريباً  المعارضة  األحزاب  كل 
“إرهابية” وانتقدوا أيضاً تحالفه مع حزب 
الحركة القومية اليميني المتطرف. وأصبح 
إمام أوغلو يحظى بدعم قوي أيضاً خارج 
أصوات  على  فيها  حصل  التي  إسطنبول 
أن  والمفاجأة  الناخبين،  من  بالمئة   54
ارتفع  الكبرى  تأييده في منطقة األناضول 
إلى حوالي 60 بالمئة، وفقاً لشركة آدمور 

الستطالعات الرأي.
أن  علمنا  إذا  ُمذِهلة  النتيجة  تلك  وتبدو 
انتخاب أردوغان رئيساً جاء بنسبة 52.6 
الماضي، رغم  العام  بالمئة من األصوات 
كان  إذا  ما  لمعرفة  االنتظار  علينا  أن 
هذه  على  الحفاظ  من  سيتمّكن  أوغلو  إمام 
الشعبية، وسلطت شركة كوندا، المشهورة 

باستطالعاتها الدقيقة، الضوء على استياء 
األولى  االنتخابات  إلغاء  من  الناخبين 
لرئيس بلدية إسطنبول التي جرت في 31 
آذار والتي فاز بها إمام أوغلو أيضاً ولكن 

بفارق ضئيل للغاية.
المذكورة  االستطالعات  نتائج  وتكشف 
عدداً من الحقائق البسيطة، الحقيقة األولى 
يهدف  المعيب  الرئاسي  النظام  في  تتمثل 
وبعد  أردوغان،  قوة  تعزيز  إلى  فقط 
تعهدات بأن جمع السلطات في قبضة رجل 
للمشاكل  سريعة  حلول  إلى  ستؤدي  واحد 
بعد عام واحد  األتراك  أدرك  االقتصادية، 
أن  بعد  تماماً  العكس  إلى  يؤدي  ذلك  أن 
الثانية  أما  االقتصادية.  الصعوبات  اشتدت 
هي أن الوضع االقتصادي لعب دوراً رئيساً 
في إبعاد معظم الناخبين عن حزب العدالة 
المواطنون حكم  الحاكمة. وأدرك  والتنمية 
الرجل الواحد في عهد أردوغان يعني أن 

والمالية  الخزانة  وزير  وصهره،  الرئيس 
إنكار  حالة  في  يزاالن  ال  البيرق،  براءت 
كانت  وبالتالي،  اقتصادية،  أزمة  لوجود 
فعالة  غير  لالقتصاد  المعلنة  الدعم  حزم 
الميزانية.  في  سريع  تدهور  إلى  وأدت 
يا غبي!”  كما فشل شعار “إنه االقتصاد، 
الذي تردد صداه وسط فريق أردوغان من 
أنهم  يبدو  الذين  والوزراء،  المستشارين 
أردوغان  تصور  لدعم  فقط  موجودون 
للوضع ويبدو أنهم فقدوا أيضاً القدرة على 
استطالعات  أظهرت  أخيراً  التواصل. 
أردوغان،  لدى  البقاء  غريزة  أن  الرأي 
كسب  محاولة  في  التمادي  على  شجعته 
إلى  أدت  استعراضية،  بطرق  الناخبين 

غضب ونفور حتى مؤيديه.
حليفه  دعم  إلى  أردوغان  حاجة  أن  ويبدو 
القومية،  الحركة  حزب  المتشدد،  القومي 
المتشدد  الخطاب  ذلك  إلى  أكثر  دفعه 

ولم  له،  أسيراً  وأصبح  بنفسه  خلقه  الذي 
تجذبهم  الشباب  وخاصة  الناخبون  يعد 
خطابات الصراع، وأصبحوا يبحثون عن 
مستقبل أكثر إشراقاً يدعمه األمل بدالً من 
الكراهية. كان االقتصاد في قلب نجاحات 
حزب العدالة والتنمية في االنتخابات على 
إخفاقات  لكن  الماضيين،  العقدين  مدار 
إخفاقات  هي  اآلن  والتنمية  العدالة  حزب 
األتراك.  الناخبين  أعين  في  اقتصادية 
وتجعل  تتحسن  المعيشة  مستويات  كانت 
الحياة أكثر سهولة. لكن؛ السنوات المضيئة 
دورة  إلى  تحّولت  والتنمية  العدالة  لحزب 
وارتفاع  الليرة،  انهيار  ظل  في  الموت 
التضخم وارتفاع أسعار الفائدة واالنكماش 
األجنبية  االستثمارات  وغياب  االقتصادي 

وجبال الديون والبطالة المتزايدة.
يُلقي بعض الناخبين اآلن باللوم على النظام 
الرئاسي الذي تم تصميمه بشكل سيء في 

عملية  ترسيخ  من  أعقبه  وما  معاناتهم، 
الخاطئة  السياسات  وأخيراً  القرار،  صنع 
كبير  عدد  وأصبح  والبيرق،  ألردوغان 
من ناخبي حزب العدالة والتنمية مستعدين 
على  معارض،  لسياسي  الفرصة  إلعطاء 
بالصعوبات  ويعترف  الواقع  مع  اتصال 
االقتصادية ويسعى لتقديم حلول مبنية على 
السياسية  المنافسة  أن  وبما  إيجابية.  نظرة 
فسيكون  وأصعب،  احتداماً  أكثر  ستصبح 
وأنصاره  الرئيس  على  أكثر  الصعب  من 
مسار  لتصحيح  الالزمة  اإلجراءات  تنفيذ 
االقتصاد، ومن المرجح أالّ تحظى سياسات 
العدالة  حزب  داخل  حتى  بتأييد  أردوغان 
السابق  الرئيس  عنها  يبتعد  وأن  والتنمية، 
المعروف  باباجان،  وعلي  غول  هللا  عبد 
بنجاحاته عندما كان مسؤوالً عن االقتصاد.

ويبدو أنهما على استعداد للعمل إلى جانب 
الجمهوري  الشعب  وحزب  أوغلو  إمام 
والحزب  الكردية  والحركة  المعارض 
مثل  نجح  إذا  العلماني،  القومي  الصالح 
توقعات  ما سيشّكل  التحالف فسرعان  هذا 
من  الحظ،  لسوء  لالقتصاد،  إيجابية 
وحلفاؤه  أردوغان  يتراجع  أن  المستبعد 
أسباب  يعالجوا  أو  المتطرفون  اليمينيون 
وسيادة  والديمقراطية  االقتصاد  تدهور 
استغالل  سيحاولون  أنهم  يبدو  إذ  القانون، 
المشكالت بهدف الحصول على المزيد من 

األصوات في االنتخابات القادمة.
جمود  حالة  في  التركي  االقتصاد  وسيبقى 
صراع  في  والتنمية  العدالة  حزب  ألن 
وجودي، ويبدو من شبه المستحيل أن يدعم 
تقلّص  أن  يمكن  التي  العقالنية  أردوغان 
االقتصادية  األضرار  أن  ويبدو  سلطاته، 
مثلما حدث في  السياسي  التغيير  ستفرض 
األزمة المالية عام 2001، وعاجالً أم آجالً 

سيبدأ تغيير السياسة من االقتصاد.
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تقرير/ مصطفى اخلليل

ة يف تركيا
ّ
 قواعد السياسة اهلش

ّ
األزمة االقتصادية تهز

الرئيس التركي ليس في أحسن أحواله 
إسطنبول  في  حزبه  هزيمة  داخلياً، 
حتى  للكثيرين،  بالنسبة  هينة  ليست 
قريب  وقت  إلى  كانوا  الذين  أولئك 
طيب  رجب  أصبح  ما  عليه،  يحسبون 
أردوغان يخشاه شخصيا أن يكون زمن 
كليا  يتناقض  ما  وهو  بدأ،  قد  تراجعه 
في  بقوة.  سيقاومه  وما  طموحاته  مع 
السياسية  المغامرة  هامش  يبدو  الداخل 
ضيقاً، لذلك اختار كعادته اللعب خارج 

قد  بريقه،  من  جزءاً  ليستعيد  تركيا 
سوريا  في  عليه  الخناق  تضييق  يكون 
إلى  للهرب  دفعته  التي  األسباب  أحد 
يكمن  الرئيس  السبب  أن  غير  ليبيا، 
اإلخوانية  الميليشيات  نصرة  أن  في 
التي تحكم طرابلس وتقاتل ضد الجيش 
الليبي هي في حد ذاتها هدف عقائدي، 
الدفاع من خالله عن  يمكن ألردوغان 
تدخله في بلد بعيد عن حدود تركيا إذا 

ما تعّرض للمساءلة القانونية.

أردوغان يدافع عن مصالح تركيا وهو 
يخلط بين تلك المصالح ونزعته العقائدية 
التي تُحتم عليه الوقوف مع الجماعات 
لو  كما  تبدو  التي  المسلحة،  اإلخوانية 
العقائدي،  خطها  عن  دفاعاً  تقاتل  أنها 
غير أنها في الحقيقة تقف ضد أن تعود 
مصالحها  تفقد  أن  خشية  موحدة  ليبيا 
التي  الوفاق الضعيفة،  في ظل حكومة 
أنها  غير  دولي  باعتراف  تمتعت  وإن 
تدافع عن نفسها عن طريق الميليشيات، 

حكومة  أنها  حقيقة  إلى  يشير  ما  وهو 
أن  إلى  أردوغان  يسعى  مستضعفة. 
الحفلة مستعيناً  تلك  في  له مكان  يكون 
اإلخوانية  بالجماعات  حزبه  بعالقات 
وهي  ومحاصرة،  معزولة  باتت  التي 
إذ ترحب بالتدخل التركي فألنها تبحث 
عن طوق نجاة، يطيل من أمد الحرب 
سعياً منها إلجبار المجتمع الدولي على 
التدخل من أجل إقرار تسويات، تضمن 
من  جزء  على  الحصول  خاللها  من 

ثروة ليبيا.

ميليشيات طرابلس ال ترى في حكومة 
خاللها  من  تتمكن  واجهة  إال  الوفاق 
إلى فرض شروطها في أي مفاوضات 
محتملة، وإذا ما كان الرئيس أردوغان 
عن  بعيد  نزاع  في  تركيا  أقحم  قد 
يثبت للشعب  مصالحها، فألنه أراد أن 
نزاعات  يستثمر  أن  قادر  أنه  التركي 
التركية،  المصلحة  خدمة  في  اآلخرين 
على  التدخل  ذلك  يضفيه  عما  ناهيك 
التي  اإلقليمية  القوة  هاالت  من  تركيا 
وجودها  تفرض  أن  بإمكانها  صار 
كما  الكيلومترات.  آالف  بعد  على 
لخصومه  يثبت  أن  أردوغان  يريد 
الجديدة  تركيا  أن  بزعامته  وللمشككين 
في  وهو  األقوى،  هي  قيادته  ظل  في 
أن  اعتاد  الذي  دوره  يمارس  إنما  ذلك 
او  داخلية  تعّرض ألزمة  كلما  يمارسه 
في  الرجل  أفلح  لقد  خارجية.  وعكة 
من  عديدة  مرات  تلميع صورته  إعادة 
كان  خارجية،  أزمات  افتعال  خالل 
منتصراً،  منها  الخروج  على  يراهن 
إنهاء  إلى  يسعى  إنما  ذلك  في  وهو 

أزماته الداخلية التي تعصف بتركيا.

أن  أحد  على  يخفى  ال  ما  أن  غير 
هزائم  إلى  تعرض  قد  كان  أردوغان 
كانت  المسعى،  ذلك  إطار  في  كبيرة 
كبرى  من  واحدة  الطائرة  إسقاط  أزمة 
تلك الهزائم، كما أنه خرج مهزوما في 
صراعه القانوني مع الواليات المتحدة، 
سجله  إلى  سيضيف  فإنه  يبدو  وكما 
ليبيا.  في  الجديدة  هزيمته  الهزائم  في 
السابق  حكمها  نظام  سقط  التي  فليبيا 
هي  الجوي  الناتو  قوات  تدخل  بسبب 
هما  متنافستين  دولتين  أنظار  محط 
مصالح  لهما  الدولتان  وفرنسا،  إيطاليا 
تملك  ال  فيما  ليبيا،  في  استراتيجية 
تركيا أي مصلحة شبيهة، لذلك ستنظر 
إطار  في  التركي  التدخل  إلى  الدولتان 

هزلي.

أن  يحاول  الذي  التركي  فالرئيس 
الصراع  على  عقائدياً  قناعاً  يفرض 
ينكر حقيقة ذلك الصراع. وهي الحقيقة 
التي تعرفها الدول المعنية بالشأن الليبي 
التي  المتحدة  الواليات  مقدمتها  وفي 
لتحرير  الليبي  الجيش  مسعى  أيدت 
انفصال  يبدو  بالضبط  وهنا  طرابلس. 
فبسبب  واضحاً.  العالم  عن  أردوغان 
الحرب  في  مساهمته  ستؤدي  جهله؛ 
الليبية إلى أن تتلقى تركيا صفعة جديدة 

قد تنقذها من التهريج األردوغاني.

التهريج األردوغاني يف ليبيا… أردوغان خيتار اللعب كعادته خارج تركيا
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فساداً  تُعيث  التركي  االحتالل  آلة  تزال  ما 
والقتل  والخوف  الموت  وتنشر  عفرين،  في 
أكثر  من  كانت  التي  عفرين  شوارعها،  في 
بقاع سوريا أن لم يكن العالم أجمع امناً واماناً 
اإلجرام  عمليات  تتواصل  وفيما  وسالماً، 
الدولي  الصمت  ويستمر  والسلب  والنهب 
التمكين  في  ليساهم  ذلك  كل  عن  المهين 
أعزل  لشعب  المآسي  من  والمزيد  للمحتل 

ينشد الحرية والسالم فقط.
توثيقها إال  تم  الحاالت  الكثير من  ان  ورغم 
ان الكثير منها أيضاً يتم في كواليس وأماكن 
توثيقه  تم  ومما  اليها،  الوصول  يمكن  ال 
خالل  ونساء  أطفال  بينهم  مدنياً،   67 قُتل 
التركي  االحتالل  أشهر في ظل  عام وثالثة 
أو  التعذيب  تحت  قتلوا  من  منهم  بعفرين، 
اختطاف  جانب  إلى  بالرصاص،  اإلعدام 
يلي  وفيما  آخرين.  مدني   1100 من  أكثر 

بعض التفاصيل:

قتل 67 مدنيًا
بعد االحتالل التركي لعفرين، خطف الشاب 
محرم خوجة من قرية جقله بناحية شيه في 
أواسط شهر أذار 2018، وعثر على جثته 

وعليها آثار التعذيب.
االحتالل  مرتزقة  أعدم  ذاته؛  الوقت  وفي 
التركي الشابين »حسين عبد الرحمن حسين 
عاماً«   18 جميل  صوراني  وليد  24عاماً، 
من أهالي قرية جقله جومه بناحية جندريسه 
مدارس  إحدى  باحة  في  بالرصاص،  رمياً 
القرية  المرتزقة  مدينة عفرين، حينها طّوق 
أثناء  جثمانيهما  مشاهدة  من  ذويهما  ومنع 

الدفن في المقبرة.
للمرتزقة  لغم  انفجر  آذار 2018،  وفي 24 
وفؤاد حسو  ناصر  فؤاد  »عبدو  بالمواطنين 
عبدو ناصر« من قرية قيبار التابعة لمركز 

مدينة عفرين.
عام   66 شمو  ممو  عمر  المواطن  قُتل 
االحتالل  مرتزقة  يد  على  قيبار  قرية  من 
آذار  شهر  أواخر  في  الحي  بالرصاص 
 65 حمو  بالل  للمواطن  باإلضافة   ،2018
عاماً من قرية خاللكه بناحية بلبله الذي قُتل 
وذلك   2018 نيسان  في  المرتزقة  يد  على 
المرتزقة  أعمال  على  المواطن  العتراض 

في القرية.
وتعرضه  نعسان،  حنان  المواطن  اختطاف 
التعذيب  قتله تحت  الشديد، ومن ثم  للتعذيب 
في 7 نيسان 2018، على يد إحدى الفصائل 
عبدو  المواطن  مصير  وكان  المرتزقة، 

ف  ر إبراهيم من قرية كاخره بناحية عا
التعذيب  تحت  القتل  موباتا 
سليمان  مرتزقة  يد  على 
الشاه المقربة من االحتالل 

التركي.

في  الشعبي  المطرب  المرتزقة  قتل  كما 
عفرين قادر محمد ونجله خالد من قرية جلمه 
بناحية جندريسه بعد خطفهما وتعذيبهما في 
29 نيسان 2018، وقد ُعثر على جثتهما في 

قرية براد بناحية شيراوا.
بالجرار  الزيتون  حقل  حراثة  وأثناء 
شيار  بالشاب  أرضي  لغم  انفجر  الزراعي، 
حنيف من قرية قسطل خضريا بناحية بلبلة 

في 4 أيار 2018.
المختطفين  عن  والبحث  السؤال  إن  كما 
حصل  كما  والتعذيب،  القتل  لألهالي  يسبب 
قرية  من  رشيد  شكري  رجب  المواطن  مع 
درويش بناحية راجو، قُتل بالرصاص الحي 
على يد مرتزقة أحرار الشرقية أثناء التردد 
والبحث عن نجله المختطف، وذلك في 14 

أيار 2018.
من  فالكثير  والخطف،  بالقتل  الحال  ينتِه  لم 
المدنيين قُتلوا على يد المرتزقة بعد مداهمة 
كما  ممتلكاتهم،  ونهب  لمنازلهم  المرتزقة 
شاهين  عبدو  مصطفى  المواطن  مع  حصل 
الذي  موباتا،  بناحية  آفراز  قرية  أهالي  من 
قتل على يد المرتزقة أثناء مداهمتهم لمنزله 
في حي المحمودية بمركز مدينة عفرين في 
أحمد  المواطن  قتل  فيما   .2018 22أيار 
 11 في  شيه  ناحية  أبناء  من  محمد  شيخو 
حزيران 2018، بعد تعرضه للتعذيب على 

يد المرتزقة.

االختطاف من أجل
 االبتزاز ودفع الفدية

سراح  إلطالق  الفدية  دفع  من  وبالرغم 
قرية  من  حمدوش  حميد  رفعت  المواطن 
تحت  قُتل  إنه  إال  شرا،  بناحية  كفرجنة 
من  شهرين  بعد  المرتزقة  يد  على  التعذيب 

خطفه في 12 حزيران 2018.
المرتزقة  اقتحم   ،2018 حزيران   20 وفي 
المكّون  من  الهوى  سامي  المواطن  منزل 
العربي في مدينة عفرين وأطلقوا الرصاص 

عليه، حتى فقد حياته، دون سبب.
الشاب كمال محمد علي 17 عاماً  قُتل  فيما 
في  شيراوا  بناحية  عبدالو  برج  قرية  من 
 ،2018 حزيران   26 في  غامضة  ظروف 
من  إبراهيم  أحمد  المواطن  لقتل  باإلضافة 
حزيران   27 في  بلبلة  بناحية  خليالكا  قرية 

من العام الماضي.
الحدود،  المرتزقة  وانتهاكات  أعمال  تعدت 
منازل  على  القنابل  يلقون  باتوا  حتى 

المواطنة  مع  ذلك  حدث  فقد  المدنيين، 
قرية  من  عاماً   66 حمكي  فاطمة 

بناحية  قطمة 

شرا في 27 حزيران 2018. وقُتل المواطن 
أهالي  من  عاماً،   63 جلو  حسين  عارف 
قرية قنطرة في 29 حزيران 2018 جراء 
إيبش  محمد  المواطن  بمنزله.  لغم  انفجار 
نعسو من قرية حج حسنا بناحية جندريسه، 
في 2  المرتزقة  يد  على  التعذيب  تحت  قتل 
ممتلكات  وسرقة  نهب  وبعد   .2018 تموز 
وزوجته  عاماً   70 عبدو  حمدي  المواطنين 
قرية  من  عاماً   60 ناصرو  خليل  سلطانة 
رمياً  المرتزقة  قتلهما  شيراوا،  بناحية  براد 
بالرصاص وهما في المنزل، في بداية تموز 

.2018

اإلبداع يف القتل واالنتهاكات 
زي وسط صمت دولي خمحُ

من  الهاربين  السوريين  من  اآلالف  كحال 
األهالي  من  العديد  حاول  الحرب،  جحيم 
انتهاكات  جراء  عفرين  مدينة  من  الهروب 
االحتالل التركي، فالمواطنة دلوفان عصمت 
كانت  والتي  بناحية شيراوا  قرية جلبرة  من 
االحتالل  جيش  برصاص  قُتلت  حامالً 
العبور  محاولتها  أثناء  الحدود  على  التركي 
تموز   8 في  المدنيين،  من  مجموعة  مع 

.2018
قرية  من  والمواطن حسين شيخو 52 عاماً 
موسكه بناحية راجو، قُتل تحت التعذيب بعد 
ثالثة أيام من خطفه، على يد مرتزقة أحرار 

الشرقية، في 12 تموز 2018.
من  عاماً  سيدو 13  فهيمة  الطفلة  قُتلت  كما 
تموز   13 في  موباتا  بناحية  خازيانا  قرية 
2018 جراء انفجار لغم في حقل الزيتون، 
كما قُتل المواطن علي كله خيري من قرية 
انفجار  جراء  شيراوا  بناحية  حيدر  برج 
نفسه.  العام  من  تموز   22 في  بسيارته  لغم 
حج  قرية  من  خليل  حج  سامي  والمواطن 
التعذيب  تحت  قُتل  جندريسه،  بناحية  حسنا 

بعد خطفه مع شقيقه في 15 تموز 2018.
فيما قُتل المواطن سعيد محمد تاتار 53 عاماً 
التعذيب  تحت  موباتا  بناحية  قرية عربا  من 
بعد اختطافه من قبل مرتزقة الفاتح وذلك في 
عصمت  والمواطن   .2018 آب   25
حبش حنان ديكو من قرية قاسم بناحية 
لغم به في  انفجار  قُتل جراء  راجو، 

15 أيلول 2018.
محمد  الزوجان  حادثة  أثارت  فيما 
جان  طفليهما  مع  بيرو  وتولين 
من أهالي قرية شيخورزه بناحية 
بعد  وذلك  واسعاً،  سخطاً  بلبله 
هروبهم  أثناء  بهم  لغم  انفجار 
المرتزقة  وضغوط  ابتزاز  من 
طريق  على  وذلك  عفرين،  في 
تشرين   23 في  براد،  قرية 

األول 2018.
ناصر  أحمد  والشاب 
من  محمود  بن 
فقيرا  قرية 
جراء  قُتل 
انفجار 

لغم أرضي به في 24 تشرين األول 2018، 
عاماً،   40 عثمان  بشير  علي  والمواطنين 
وشقيقه محمد عثمان 38 عاماً من قرية كوليا 
فوقاني بناحية راجو قُتلوا جراء انفجار لغم 
 29 في  الزراعي  حقلهم  في  مزروعا  كان 

تشرين األول من ذات العام.
بالمواطنين  أرضي  لغم  انفجر  وأيضاً 
إسماعيل إيبش وحمزة إيبش من قرية سعريا 

بناحية بلبلة في 17 تشرين الثاني 2018.

األطفال والنساء وِكبار السن 
أهداف للمرتزقة

وامرأة،  وشيخ  بين طفل  المرتزقة  يفرق  ال 
لهم،  بالنسبة  المنال  سهلة  ضحايا  انهم  بل 
والسلب  الفدية  على  المساومة  عبرهم  ويتم 
حتى  المختطفين  قتل  يتم  كثيرة  مرات  وفي 
بعد دفع الفدية من قبل ذويهم أو اثناء الهجوم 
قُتلت  وقد  ممتلكاتهم،  وسلب  بيوتهم  على 
الُمسنة عائشة حنان 80 عاماً من قرية برج 
عبدالو بناحية شيراوا خنقاً على يد المرتزقة 
بعد سرقة مجوهراتها وأموالها في 8 تشرين 

الثاني 2018.
والطفل حسن خلو 15 عاماً من قرية بخجه 
بعد  الحي  بالرصاص  قُتل  بلبلة،  بناحية 
اقتحام المرتزقة لمنزل عائلته الكائن في حي 
الزيدية بمدينة عفرين، وذلك في 22 تشرين 

الثاني 2018.
حنيف  المواطن  على  المرتزقة  قضى  كما 
بناحية  قورنيه  قرية  من  عاماً   54 رشيد 
بلبلة، بعد اقتحام معصرة الزيتون ومحاولة 
المرتزقة االستيالء على معصرته، وأطلقوا 
عدة رصاصات على المغدور، في 8 كانون 

األول 2018.
والمواطن زكي دالي، قُتل جّراء وقوع تفجير 
وسط عفرين في 13 كانون األول 2018. 
كما قُتل المواطنين »محمد حج علي من قرية 
جوقه، شيار شكري حسين من ناحية راجو، 
كورزيله  قرية  سيدو  الفتاح  عبد  برخدان 
من  مولود  شكري  نظمي  شيراوا،  بناحية 
نعسو  بناحية راجو، محمد عثمان  قده  قرية 
كاميران  موباتا،  بناحية  ميركان  قرية  من 
منان علي بن نبي من قرية آفراز من ناحية 
موباتا«، في حادث تفجير سيارة فان داخل 

سوق الهال 16 كانون األول 2018.
لم يترك المرتزقة  ذوي االحتياجات الخاصة 
النيران  أطلقوا  حيث  شرورهم،  من  أيضاً 
سليمان  نشأت  عقلياً  الُمختل  الشاب  على 
في  موباتا  بناحية  ميركان  قرية  من  داوود 
محمد  والشاب   .2018 األول  كانون   31
صفرة  كفر  قرية  من  عاماً   25 حسن  أمين 
في  التعذيب  تحت  قُتل  جندريسه،  بناحية 
أوائل كانون الثاني 2019 بعد اختطافه لمدة 
ستة أشهر. أما الطفل عبد الرحمن عبدو، من 
قرية كفر صفرة قُتل جراء انفجار لغم به في 
والمواطن  الجاري.  العام  من  الثاني  كانون 

جميل أحمد بكر من قرية خليالكا بناحية 
وقع  انفجار  جراء  قُتل  بلبله، 

وسط مدينة عفرين في 20 كانون الثاني من 
العام الجاري.

فيما ُعثِر على جثة المواطن عكيد محّمد شيخ 
حسن في ظروف غامضة قرب قرية أفراز 
بناحية موباتا، في أواسط شهر كانون الثاني 
فائق  خوشناف  المواطن  وجد  كما   .2019
مشنوقاً  راجو  بناحية  بربنه  قرية  من  حنان 
ظروف  في  عفرين  مدينة  في  منزله  داخل 
 7 في  وذلك  ليومين  اختفائه  بعد  غامضة، 

شباط 2019.
كما أطلق أحد المرتزقة القادمين من الغوطة 
النار على المواطن علي قلندر 85 عاماً من 
 10 في  لمواشيه  رعيه  أثناء  موباتا  ناحية 
شباط 2019، دون معرفة السبب. كما قُتل 
ناحية  من  عاماً   40 عثمان  جهاد  المواطن 
في  عفرين  وسط  انفجار  وقوع  أثناء  شيه، 

21 شباط 2019.
قرية  من  نوري  خليل  لوفين  الشابة  وأما 
جيش  يد  على  قُتلت  شرا  بناحية  كفروم 
إلى  أثناء محاولة عبورها  التركي  االحتالل 
 9 في  أوروبا  إلى  لتتجه  التركي  األراضي 
شباط 2019، كما قُتِلت المواطنة هدى أحمد 
أثناء  بناحية شيراوا  قرية جلبرة  موسى من 
من  آذار  في  الحدود  على  عبورها  محاولة 
الصيدالني  ُعثِرعلى  كما  الجاري.    العام 
بناحية  بريمجه  قرية  من  خليل  حمو  محمد 
موباتا، مقتوالً في ظروف غامضة في حي 
آذار   12 بتاريخ  عفرين،  وسط  األشرفية 
بالمواطنين  أرضي  لغم  انفجر  كما   .2019
من  عاماً،   60 خليل  عبدو  بن  عبدو  محمد 
أما محمد  أيار 2019.   1 في  كباشين  قرية 
خليالكا  قرية   1969 مواليد  من  إبراهيم 
بناحية بلبله فقد قُتل تحت التعذيب أثناء سطو 
بمحصول  المحملة  سيارته  على  المرتزقة 
ورق العنب وسلب أمواله في 15 أيار العام 
المواطنين رشيد حميد خليل  وقُتل  الجاري. 
الدين  وشرف  بلبله،  بناحية  بيليه  قرية  من 
سيدو اللذين اُختطفا مع طفل المواطن رشيد 
إعزاز،  من  بالقرب  محمد  المسمى  حميد 
الثالث  المخطوفين  صور  انتشرت  حيث 
التواصل،  وهم معصوبي العين على مواقع 
فيما اليزال مصير الطفل مجهوالً. فيما قُتل 
المواطن سليمان طوبال 35 عاماً إثر إصابته 
وقعت  اشتباكات  جّراء  عشوائي  برصاص 
الشرقية  وأحرار  الشام  أحرار  مرتزقة  بين 
وسط ناحية جندريسه في 28 أيار 2019، 
كما قُتل كل من المواطنين عبد الرحمن شيخ 
من  عاماً   34 حسين  حنان  عاماً،   36 بالل 
قرية شيخ بناحية راجو بالرصاص، ووجدت 
في  موباتا  ناحية  مفرق  من  بالقرب  جثتهما 
شهداء  من  كوكبة  إنها   .2019 حزيران   8
عفرين الذين رّوت دماءهم أرضها الطاهرة، 
فيما المئات ما يزالون في غياهب المعتقالت 
من قبل االحتالل التركي والمرتزقة الموالين 
له، ولكن المقاومة الباسلة أيضاً تستمر وتنذر 
إال  تكون  لن  عفرين  إن  ومرتزقته  المحتل 

ألهلها.
وكالة هاوار

يحتل الشعر في مدينة منبج وريفها؛ مكانة 
الثقافية،  األوساط  مختلف  بين  مرموقة 
وريفها؛  منبج  مدينة  في  األدباء  دأب  فقد 
باستمرار على طرق القريض، إذ ال تخلو 
تجربة أياً منهم إال ويكون الشعر حاضراً 
بتصوير  وتحفل  لديهم،  مناسبة  أي  في 

مآثرهم ومناقبهم أيضاً.
محمد  مكتبة  نظمت  الخصوص،  وبهذا 
الثقافة  للجنة  التابعة  العامة؛  غزيل  منال 
المكتبة  صالة  في  شعرية  ندوة  والفن؛ 
الصناعية.  الثانوية  في  الكائنة  العامة؛ 
ألقى  شعرية«،  قراءات  عنوان«  حملت 

الشاعر أحمد اليوسف خاللها عدة قصائد 
مختارة من شعره الجديد، بحضور العديد 
واألدب،  بالثقافة  والمهتمين  المثقفين  من 
أهالي  من  العشرات  حضور  إلى  فضالً 

مدينة منبج وريفها.
وقدم الندوة الشاعر؛ إبراهيم حميدي الذي 
عّرف بالشاعر أحمد اليوسف، وأثنى على 
شاعريته التي تبوأت مكانة كبيرة وحظوة 
بها،  لقياه  في  المدينة  أهل  عند  رفيعة 

وكأنهما على موعد معاً للعشق.
افتتاح  اليوسف  أحمد  الشاعر  استهل  فيما 
عنوان«  حملت  شعرية،  بقصيدة  الندوة 
في  الشديد  سروره  عن  فيها  عبّر  أتيت« 
هذا  إلى  الغامرة  ولهفته  بجمهوره،  لقاءه 
الحضن الدافئ بينهما الذي اعتاد أن يجمعه 
الطوال،  العشق  من  أيام  مدار  على  بهما 

حيث قال فيها:
»أتيت

مضرجاً بالشعر

حتى أعانق في نبوءته

 السرابا
وأقرأ ما تيسر من حروفي 

على ظمأي ليرتشف السحابا

وأخلق في مخيلتي لقاء

أطال لفرط قسوته الغيابا«

جملة  ضمن  ذلك  بعد  القصائد  وتموجت 
بحال  عبّرت  المختلفة،  المواضيع  من 
والحب،  للشعر،  رؤيته  عن  األحوال  من 
والوطن، والغربة، والحنين، وغيرها من 
للشعر  يرى  حيث  المتنوعة،  المواضيع 
لكل  روحي  وتصور  ذاتية،  خاصة  حالة 
قبل  الروح  ويخاطب  باإلنسان،  يحيط  ما 
لوحة  أجمل  الثورة  من  يرى  كما  العقل. 
بريئة  بقيت  لو  كانت   ، حرٍّ كل  مخيلة  في 
مخيلة  رسمها  تعيد  جديدة،  لوحة  ستكون 

األحرار الشرفاء، ونورد منها قوله:

»سأرسم لوحة أخرى
ألن اللوحة األولى

 تناسل لونها األحمر
متادى في متدده 

فأفسد بهجة املنظر

سأعطي شكلها ألقاً

كعينّي حبيبتي-أخضر«

لتنتقل المواضيع إلى أكثرها ألقاً، فبين فيها 
في  عنه  غنى  ال  عظيم  رمز  المرأة  بأن 
كل خياالتنا، كيف ال وهي المثال األكمل 
جهة  من  والوجع  األمل  وبين  للعاطفة. 
أخرى. حيث يشعر بالحرقة والغصة كلما 
كان مغترباً. إذ ليس هناك من وجع أشد من 
الغياب، بحيث أصبح من البديهي أن يمثل 
السوريين اغتراباً خاصاً؛ كجزء من الروح 
األمل  به على ضفاف  البوح  إال  يمكن  ال 
فالحياة  الحلم.  من  أكبر  أيضاً  يراه  الذي 
كثير  في  عنا  وتمنع  نريد،  ال  ما  تمنحنا 
من األحيان ما نريده. بينما اختتم الشاعر 
أحمد اليوسف؛ بقصيدة كان قد كتبها خالل 
زيارة له لمدينة الرقة »عروس الفرات«، 
سحرها  متأمالً  شوارعها  في  وقف  حيث 
اإلرهاب،  رجس  دمرها  أن  بعد  وجمالها 

نقتبس منها قوله:
» يا بنت هارون الرشيد تكلمي

هل تلمحني أساك في نظراتي

سيعود يوماً ما نهارك ضاحكاً

وأعود تسبق لهفتي خطواتي«

الجدير ذكره أن الشاعر أحمد اليوسف من 
التابعة  الخليل؛  بقرية طوق  مواليد1986 
الحقوق  كلية  درس  منبج.  لمدينة  إدارياً 
ليلتحق  تركها  ثم  عامين،  مدة  لبنان  في 
العربية،  اللغة  قسم  لبنان،  اآلداب  بجامعة 
نشاطه  يعاود  ثم  ذلك.  بعد  منها  ويتخرج 
الثقافي بين أهله في مدينة منبج، ويصدر 
األول عام 2017حمل  ديوانين شعريين، 
عنوان« منك تغار النساء«، أما اآلخر فقد 
صدر عام 2018وحمل عنوان« لك الورد 
غنى«، وهو اآلن بصدد التحضير إلصدار 
كتاب  إلى  إضافة  ورواية.  ثالث  ديوان 
حازت  الثقافية.  المقاالت  من  مجموعة 
العديد من قصائده على شهرة واسعة في 
والمنطقة على  الداخل السوري خصوصاً 
وعاطفة،  صدق  من  تحمله  لما  العموم، 
الشعراء.  مدينة  شعراء  أغلب  بهما  اتسم 
حالياً؛  اليوسف  أحمد  الشاعر  ويشغل 
الرئيس المشترك التحاد المثقفين في مدينة 

منبج وريفها.

توجد الكثير من العجائب في الدنيا وتعتبر 
أذهان  على  تأثيراً  األشد  العجائب  هذه 
بالتفّرد والتعمق  الناس الختالفها وتميزها 
حول  االستفهام  عالمات  وتكثر  باإلبداع، 
بابل  حدائق  وتعد  وماهيتها،  العجائب  هذه 
المعلقة واحدة من عجائب الدنيا السبعة، إذ 
بالد  في  الصحراء  منتصف  في  بنائها  تم 
في  والفرات«،  »دجلة  النهرين  بين  ما 
الحدائق شاهدة  العراق وكانت هذه  أرض 
واحة  خلق  على  واحد  رجل  قدرة  على 
نباتية كقطعة من جمال وسط كآبة المنظر 

الصحراوي.
 بنيت هذه الحدائق في عهد الملك »نبوخذ« 
نصر الثاني، إذ إنّه بناها إلرضاء زوجته 
كبيرة  واحة  بنى  حيث  ميس«،  »ساميرا 
البيئة  كانت  حين  في  األخضر  اللون  من 
أنّه  إلى  اإلشارة  من  بّد  وال  آنذاك،  قاحلة 
النصوص  الحدائق في بعض  تّم ذكر هذه 
بجمالها،  تغنت  التي  القديمة  الرومانية 
اعتقد  حيث  وجودها،  مكان  عن  وتحديداً 
الخبراء أن حدائق بابل المعلقة موجودة في 
مدينة بابل في العراق، إال أنّه لم يتمكن أحد 
يؤكد  دليل  أي  على  أو  عليها،  العثور  من 
جامعة  من  الخبراء  أحد  أّن  إال  وجودها، 
عاصمة  في  مدفونة  أنها  أكد  أكسفورد 
قديمة  مدينة  وهي  »نينوى«،  اآلشوريين 

الحديثة،  الموصل  مدينة  من  قريبة  كانت 
المكان  لتحديد  المستمّرة  المحاوالت  ومع 
عليها  العثور  وعدم  الحدائق  لهذه  الحقيقي 
يعتبرونها  الكثيرين  جعل  الوقت  ذات  في 
يقطع  مادي  دليل  وجود  لعدم  أسطورة، 
بد  وال  وجودها،  حول  باليقين  الشك 
الباحثين  من  الكثير  أّن  إلى  اإلشارة  من 
عام 600  بنيت  الحدائق  هذه  أن  يعتقدون 
القديمة  النصوص  إلى  استناداً  ق.م، وذلك 
التي كتبت بعد إنشائها، حيث تؤكد واحدة 
الملك  قبل  بنيت  أنّها  النصوص  هذه  من 
على  العثور  يتم  لم  أنه  إال  نصر،  نبوخذ 
أو  نبوخذ  قبل  من  مكتوبة  نصوص  أية 
زوجته تؤّكد وجودها، فيما تّم العثور على 
منشور يحتوي على معلومات تتحدث عن 
الملك  قبل  عاش  الذي  سنحاريب،  الملك 
الوثيقة عن  إذ تتحدث  نبوخذ نصر بقرن، 
وجود قصر له مبني بالقرب من العاصمة 
من  بالقرب  كان  حيث  نينوى،  اآلشورية 
الجميع  يعتبرها  حديقة  القصر  هذا  مدخل 
كبيرة  تلة  العثور على  تّم  معجزةً، وحديثاً 
هي  أنّها  األدلّة  وترجح  المكان،  هذا  في 

الموقع المحتمل لحدائق بابل المعلّقة.

تمّيز  تفرِّد ومحُ أسلوب محُ
يف بناء احلدائق

بنيت  بالمعلقة كونها  الحدائق  وسّميت هذه 
األرض،  على  وليس  المبنى  شرفات  في 
الكوابل،  أو  الحبال  بنائها  في  يستخدم  ولم 
بالرغم من أّن ارتفاعها كان يقارب 24م، 
وقد  6.7م،  بسمك  يحيطها سور  كان  كما 
كان طوله حوالي 17م، علماً أن مساحتها 

بلغت حوالي 14864.5م2.
المحروق  اللبن  من طوب  الحدائق  بنيت   
كثيراً، شأنها في ذلك شأن البيوت القديمة 
في العراق آنذاك، وال بّد من اإلشارة إلى 
قاحلة،  كانت  الوقت  ذلك  في  العراق  أّن 
الماء،  إلى  بحاجة  كانت  الحدائق  أّن  إال 
استخدام  إلى  المهندسين  دفع  الذي  األمر 
الماء  عن  اللبن  الطوب  لعزل  الغار  ماّدة 
كان  حيث  الحدائق  رّي  في  المستخدم 
تتكّون من  بمضّخة  باالستعانة  يُرفع  الماء 
بسلسلة  ومتصلتين  بعضهما  فوق  عجلتين 
كبيرة تعلّق فيها الدالء التي تسقي الحدائق.

انهيار حدائق بابل املحُعّلقة

زلزال  إلى  الحدائق  انهيار  سبب  يعود   
حدث في المنطقة أّدى إلى جعلها أنقاض، 
تحديد  أصبح  وبذلك  الرمال،  غطتها  ثّم 

مكانها أمراً صعباً.

 100 بحوالي  الحدائق  هذه  ارتفاع  يُقّدر   
من  تقريباً  يقترب  االرتفاع  وهذا  متر، 
هرم  ارتفاع  إجمالي  من   %  75 حوالي 
خوفو في مصر، وقد تم بناء سور حصين 
تُقّدر  سماكته  الحدائق  هذه  حول  منيع 
تم  وقد  تقريباً،  أمتار  سبعة  بحوالي  تقريباً 
صناعة أحواض للنباتات والزهور مبطّنة 
على  وضعها  تّم  حيث  رصاصي،  بمعدن 
جوانب التراس، في التراس العلوي هناك 

ما يُعرف بالفسقيات التي تعمل على إمداد 
تُسقى  الذي  الماء  وهذا  بالمياه،  التراسات 
التراسات به هو مياه نهر الفرات، حيث يتم 
جر مياه نهر الفرات عن طريق المضّخات 

التي يتم إدارتها بواسطة العبيد.

بالشيخ  المعروف  عيسى،  محمد  إمام  ولد 
إمام، في الثاني من تموز عام 1918 في 
إحدى قرى الريف المصري. وفي صغره 
أصيبت عيناه بالرمد، وتلقى تعليمه األول 
وشيوخ  القرآن  حفظة  ولدى  الكتاتيب  في 

الدين.
الذاكرة القوية، وحفظ القرآن، ميزة الشيخ 
إمام وبات والده يتوسم فيه مستقبال مشرقا، 
ألنه  القرية  عن  أبعدوه  قريته  أهل  ولكن 
الذي  الراديو،  القرآن عبر  إلى  يسمع  كان 
انتقل  الموبقات وقتها. وهكذا  اعتبروه من 
الالمتناهي  وعالمها  القاهرة  صخب  إلى 

وأقام بحي الغورية العتيق بالقاهرة.
كان اإلنشاد باباً رحباً أمام الشيخ، وعرف 
والغناء  والموسيقى  اإلنشاد  شيوخ  طريق 

في ذلك الزمان، ومنهم درويش الحريري 
رزقة  مصدر  وأصبح  أحمد.  زكريا  ثم 
وسبب عيشه. ثم قرر الشيخ إمام أن يتعلم 
في  به  استعان  الذي  العود  على  العزف 
متخذاً  لنفسه  ويلحن  يؤلف  فجعل  حياته، 
بل  جمهوراً  قدم  حوش  حارة  أهل  من 

وموضوعاً ألغانيه.
األجواء المحيطة والفترة التاريخية المميزة 
وفقدان الشيخ لبصره والتحوالت السياسية 
واالجتماعية التي تركت جموع الشعب في 
ثائراً  الشيخ  الحيرة، جعلت من  دوامة من 

في مواجهة االستبداد.
عام1963  نجم  فؤاد  بأحمد  للقائه  وكان 
وتواصلهما األثر الكبير في حياته وأعماله. 
وكّون الثنائي حالة فريدة في تاريخ األغنية 

وظال  التعبير.  جاز  إذا  الشعبية  السياسية 
أغاني  وكانت  الدرب.  نهاية  حتى  رفيقين 
ثوريتها  في  تعبّر عنهما  إمام  والشيخ  نجم 
عرضهما  ما  وهو  الصادمة،  وصراحتها 

للسجن عدة مرات.
هذا  سلك  من  أول  إمام  الشيخ  يكن  ولم 
كثيرون  عليه  سار  إذ  الغناء؛  من  الدرب 
لحق  كما  درويش،  سيد  الشيخ  منهم  قبله 
به آخرين بعده. وال يزال نجم الشيخ إمام 
على  السنين  عشرات  مرور  رغم  ساطعاً 

رحيله في 7تموز عام 1995.

الثقافة والفن؛ ندوة  للجنة  التابعة  العامة؛  ـ نّظمت مكتبة حممد منال غزيل  روناهي/ منبج 
قراءات  عنوان«  ومحلت  الصناعية،  الثانوية  يف  الكائنة  العامة  املكتبة  صالة  يف  شعرية 
اجلديدة،  قصائده  من  خمتارة  قصائد  عدة  خالهلا  اليوسف  أمحد  الشاعر  ألقى  شعرية«، 
وتضمنت قصائده جمموعة من املواضيع املختلفة يف الغزل والوطن واحلزن واألمل والغربة. 
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إعداد/ عبدالرمحن حممد

حمرر الصفحة/عبدالرمحن حممد

عام وثالثة أشهر من االنتهاكات بعفرين
 يف ظل صمت دويل تام ..!!

قراءات شعرية.... للشاعر أمحد اليوسف يف مكتبة غزيل

علقة أعجوبة العامل الضائعة
ُ
حدائق بابل امل

مِئة عام وعام على رحيل الشيخ إمام
إعداد / هايستان أمحد 

تقرير/ آزاد الكردي
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مخيم  في  روناهي  لصحيفتنا  جولة  خالل 
الهول الواقع شرقي الحسكة الذي يحتضن 
الالجئين العراقيين النازحين من مناطقهم، 
باإلضافة إلى الالجئين السوريين وعوائل 
درجات  ارتفاع  ووسط  داعش،  مرتزقة 
عربات  انتشار  الحظنا  العالية  الحرارة 
على  تسير  كانت  والتي  المتنقلة،  البوظة 
وهم  أطفال  ويدفعونها  عجالت،  ثالثة 
يجولون ضمن المخيم، واألطفال يتسابقون 
لشرائها، ويتجمعون حول العربة وتتزاحم 
الفرحة  ناهيك عن  البوظة،  لطلب  أيديهم، 

شرائهم  عند  األطفال  تغمر  كانت  التي 
لتخفف قليالً من الحر الذي يعتريهم.

فاستوقفنا أحد هؤالء األطفال الذين يقومون 
وسبب  حكايته  على  لنتعرف  البوظة  ببيع 
قدومه إلى المخيم، وهو طفل يدعى »محمد 
حسن زيد«، البالغ من العمر عشر سنوات، 
عائلته  العراقية،  موصل  مدينة  من  نازح 
مكونة من 13 شخصاً، وهو االبن األوسط 
ونصف  سنتان  من  أكثر  فمنذ  العائلة،  في 
وعائلته يقطنون في المخيم، وقد فروا من 
داعش  مرتزقة  ممارسات  نتيجة  مناطقهم 

اإلجرامية في مدينة الموصل.

»أنا متأمل بالعودة إىل املوصل 
ألحُكِمل دراسيت«

محمد  الطفل  حدثنا  الخصوص  وبهذا 
االبتدائية  المرحلة  في  طالباً  »كنُت  قائالً: 
المرتزقة  الموصل، ونتيجة ممارسات  في 
إلى  وجئنا  دراستي  استكمال  عن  توقفت 
المخيم، وعند قدومنا لم أكمل دراستي كون 
لم يكن هنالك مدارس كافية لتستوعب كافة 
أطفال المخيم، لذا قررت بيع البوظة ضمن 
ومساعدة  ذاتي  على  لالعتماد  المخيم، 

عائلتي أيضاً«.
إلى  للعودة  متأمل  »أنا  بالقول:  وتابع 

الموصل، وذلك الستكمال دراستي«. 
النازحين  األطفال  الكثير من هؤالء  يوجد 
الظروف  بسبب  صغرهم  منذ  عانوا 
الصعبة التي مرت بها مناطقهم من الحرب 

االعتماد  على  يحرصون  لكنهم  والدمار، 
الصغر،  منذ  واستقالليتهم  الذات  على 
التي  دراستهم  إكمال  هي  الوحيدة  وآمالهم 

توقفوا عنها، متأملين بالعودة إلى ديارهم.

سوريا  من  الشمالية  المناطق  تشتهر 
المساحات  فيها  تنتشر  التي  بطبيعتها 
الشاسعة الخالية من األشجار, وتنتشر فيها 
يُشكل  الذي  والشعير  القمح  حقول  زراعة 
نقص  لكن  للمواطنين،  أساسياً  مردوداً 
األشجار يُؤثر سلباً في نواٍح عدة في بيئة 

المنطقة.
بالمناطق  السوري  الشمال  مناطق  تُعرف 
قريبة  تبقى   ذلك  رغم  لكنها  الزراعية 
الصحراوية،  المناطق  من  كبير  حد  إلى 
الغبار  حيث  الصيف  فصل  في  السيما 
واتساع  الحرارة  درجات  وارتفاع 
عدة  أنواع  تراجع  مع  القاحلة،  المساحات 
من الزراعات التي كانت في السابق تزرع 
نتيجة  تراجعت  فقد  اآلن  أما  الصيف،  في 

تراجع الدعم وقلة المياه وتغير المناخ.

تأخذ اجلزيرة السورية الدرجة 
األوىل بقلة زراعة األشجار 

المزروعة  األشجار  عدد  قلة  سبب  ويعود 
في هذه المناطق إلى ثقافة تمتد إلى عشرات 
المسيطرة  الحكومات  كانت  حيث  السنين 
البعلية  الزراعة  على  اهتمامها  كل  توّجه 

والمروية من حبوب وبقول وخضار.
سياستها  بسبب  الحكومات  هذه  تسببت 
الرأسمالية في خلق بيئة قاحلة ال ينبت فيها 
إال ما يعود بالمكاسب المالية إلى خزائنها, 
ضاربةً عرض الحائط ما قد ينتج عن ذلك 

من دمار يؤدي بالبيئة كلها إلى الهاوية.
الشمال  السلبية يشهدها  النتائج  أبرز  ولعل 
السوري في يومنا هذا هو ارتفاع درجات 
ويعود  مئوية,  درجة   45 الـ  إلى  الحرارة 
البعض إلى عدم وجود طبيعة  ذلك حسب 
ُمشّجرة تعطي الغالف الجوي اعتداالً كما 

في باقي المناطق المعتدلة.
السوري  الشمال  في  المناطق  أغلب  وتُعد 
التالل  فيها  تكثر  طبيعة  ذات  مناطق 
الممتدة  سهولها  الى  باإلضافة  والهضاب 

على مساحات شاسعة.

األولى  الدرجة  السورية  الجزيرة  وتأخذ 
من حيث قلة زراعة األشجار والكروم فيها 
بسبب فرض النظام السوري الحاكم آنذاك 
في  الشجر  يزرع  من  على  مالية  غرامة 

األراضي الزراعية.
وخاصة  السورية  الجزيرة  وتُعتبر  كما 
أكثر  من  والحسكة  قامشلو  مقاطعتي 
من  الحبوب  لمحاصيل  زراعة  المناطق 
قمح وشعير وعدس وبقول، وهو ما خطط 

له حكام المنطقة سابقاً الستغالل المنطقة.

األشجار تحُساعد يف تنقية الطقس

أن  البيئية  الشؤون  في  باحثون  ويرى 
نسبة  في  العالية  الكثافة  ذات  المناطق 
اعتداالً  المناطق  أكثر  تعتبر  األشجار 

للطقس وتعتبر أيضاً مناطق سياحية.
ومن جانبه، يرى المهندس الزراعي زهير 
رموك أن األشجار تساعد في تنقية الطقس 

واعتدال المناخ في المنطقة.

بالقول:  هاوار  لوكالة  رموك  وأضاف 
المنطقة من نقص في زراعة  »نعاني في 
إلى  ماسة  بحاجة  اآلن  طبيعتنا  األشجار، 
من  نشهده  ما  السيما  األشجار  زراعة 
السنوات  في  الحرارة  درجات  في  ارتفاع 

األخيرة«.
البدء  ضرورة  على  رموك  زهير  وشّدد 
من  المنطقة  تعانيه  لما  األشجار  بزراعة 
جفاف، الفتاً إلى أن المناطق التي تكثر فيها 
األشجار تتميز بمناخها المعتدل بينما تكون 
التي تكون مناطق جافة  المناطق األخرى 

تعاني من ارتفاع في درجات الحرارة.

مل نشهد محالت تشجري كبرية 
يف املنطقة حلد اآلن

وهناك مبادرات خجولة من قبل اإلدارات 
عقب  سوريا  شمال  في  والمدنية  الذاتية 
تحرير أغلب المناطق من داعش لزراعة 
المدن  في  حدائق  وإنشاء  األشجار 

وخارجها.
األولى  الدرجة  األشجار  زراعة  وتأخذ 
من حيث األهمية في البلدان المتقدمة فيما 
في  تتسارع  العالم  بلدان  أغلب  تزال  ال 
حماية البيئة وإنشاء الجمعيات والمنظمات 

الداعمة لها.

من  يُعد  بالبيئة  االهتمام  أن  من  وبالرغم 
شمال  في  الذاتية  اإلدارة  أولويات  أبرز 
حمالت  نشهد  لم  أننا  إال  سوريا،  وشرق 
اآلن  هي  التي  المنطقة  في  كبيرة  تشجير 
كبيرة  تشجير  مشاريع  إلى  الحاجة  بأمس 

لتحسين واقعها في المستقبل.
تأهيل  إلعادة  الذاتية  اإلدارة  وتخطط 
في  مسبقاً  الموجودة  الحراجية  المساحات 
والتي  الطبقة  وأبرزها  المناطق  بعض 
تعرضت للقطع والرعي الجائر واالحتراق 
األشهر  في  األخيرة  األعوام  مدار  على 
بحمالت  للقيام  تخطط  ال  لكنها  القادمة، 

تشجير في المستقبل القريب.

وتعد المطاحن العصب الرئيسي في تأمين 
مادة الطحين بعد استالم القمح والعمل على 
ألفران  الطحين  من  األولية  المادة  تقديم 
المدينة، وكان ال بد من تفعيل صيغة جديدة 
هذه  من  يومياً  الالزمة  الكميات  لتحديد 

المادة الضرورية.

رسالة اقتصادية

ولالطالع على آلية عمل المطاحن ومهامها 
لقاًء  »روناهي«  صحيفتنا  أجرت  اليومية 
في  االقتصاد  للجنة  المشترك  الرئيس  مع 
اإلدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة 
أحمد سليمان الذي أكد فيه بأن لجنة االقتصاد 
للمواطنين  الخبز  تأمين  مسألة  تدرس 
الالزمة،  والصحية  الفنية  بالمواصفات 
مسؤولية  أمام  اللجنة  يضع  األمر  وهذا 
المادة  هو  الخبز  كون رغيف  جداً؛  كبيرة 
األساسية اليومية وهي الرسالة االقتصادية 
السياق  هذا  وضمن  مواطن  لكل  اليومية 
ومنذ يومين وبتوجيه من لجنة االقتصاد في 
الرقة والطبقة وبإشراف المجلس التنفيذي 
تم إتباع مكتب المطاحن إلى لجنة االقتصاد 
وتم دراسة هذا األمر بكافة الجوانب »فنياً 
على  عمل  آلية  ووضع  وإدارياً«،  ومالياً 
الشكل التالي تعمل على تقديم مادة القمح، 
شركة  قبل  من  بالقمح  المطاحن  وتمول 
للجنة  التابع  الزراعي  المجتمع  تطوير 
االقتصاد بالطبقة، وتسلم الكميات المعتمدة 

إلى مكتب المطاحن ليقوم بإجراء عمليات 
الطحن وينتج عنه مادة النخالة )االي فول( 
الطحين،  جودة  على  تدل  معروفة  بنسب 
الطحين  إنتاج  الفنيين على  بإشراف  وذلك 

بالكمية والجودة المطلوبة.

مهام مكتب املطاحن

وتحدث سليمان عن أهمية اإلشراف على 
نوعية الخبز، والتأكد من إجراء خبز الكمية 
اإلشراف  قبل  من  األفران  في  المحددة 
الموجودة  ولجانها  البلديات  من  عليها 
تطوير  شركة  أن  إلى  وأشار  الطبقة،  في 
القمح، وأن  المجتمع الزراعي تقوم بتقديم 
إجراء  عن  المسؤول  هو  المطاحن  مكتب 
الطحن، ومكتب لجنة البلديات يشرف على 
من  والتأكد  الرغيف  وجودة  الخبز  نوعية 

خبز الكمية المطلوبة.

كميات الطحني اليومية

وأضاف أحمد سليمان: »يوجد /28/ فرن 
عادي مدعوم؛ منها /13/ فرن في مركز 
التابعة  األرياف  في  فرن  و/15/  المدينة، 
المطلوبة  اليومية  المدنية، والكمية  لإلدارة 
بين  ما  تتراوح  الطحن  عمليات  إلجراء 
الطري.  القمح  من  يومياً  ـ 83/ طن   80/
توجد ست مطاحن في المنطقة تعمل بعقود 
خاصة مع اإلدارة سابقاً، باإلضافة لمطحنة 
لجنة  أخذت  الوضع  هذا  وضمن  اإلدارة، 

لعمليات  الورقيات  طباعة  االقتصاد 
الالزمة  المواد  وإيصال  والتسليم  االستالم 
إلى األفران وفق الشروط الالزمة، وتأمين 
ثالث  عن  عبارة  وهي  المطلوبة؛  اآلليات 
على  الطحين  توزيع  على  تعمل  سيارات 

األفران لدعمهم بهذه المادة«.

توفري الرغيف املدعوم

اإلدارة من خالل  إعادة هيكلة  وأكد: »إن 
ماليين  وتعيين  المشتركة  الرئاسة  تعيين 
ومحاسبين وأمين صندوق وعمال للتحميل 
يزيد من عملية اإلشراف والدقة  والتفريغ 
في تنفيذ العمل ضمن برنامج محدد وتحت 
المطابق  الرغيف  إليصال  اإلدارة  اسم 
للمواطن  والصحية  الفنية  للمواصفات 

وبالسعر المعتمد للخبز«.
الرغيف  معنى  سليمان  أحمد  وشرح 
المدعوم؛ أي أن الخبز المدعوم يأتي نتيجة 
ليرة   /160/ بـ  الفالح  من  القمح  شراء 
سورية، وتقدمه اإلدارة المدنية الديمقراطية 
وهذا  ل.س،   /65/ بـ  الفرن  لصاحب 
الفارق هو عبارة عن دعم من قبل اإلدارة 
للمواطن؛ ألن الكمية المطلوبة يومياً تصل 
هذه  »وضمن  وأكد:  طن؛   /83/ لحوالي 
األمور سننهي الخلل أو التالعب من خالل 
التنسيق اليومي، ووضع اإلدارة بالصورة 
إلى  للوصول  الهدف  مع  يتناسب  مما 

النتيجة بأسرع ما يمكن«. 

حتديد تاريخ استالم املطاحن
 من قبل جلنة االقتصاد

ونوه الرئيس المشترك للجنة االقتصاد في 

اإلدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة 
أحمد سليمان في نهاية حديثه حول التاريخ 
الذي استلمت فيه لجنة االقتصاد المطاحن 
بتاريخ  المطاحن  استالم  »تم  قائالً: 
2019/6/26م«، ال زال العمال المعنيون 
للتدريب  لدورات يومية  بالعمل يخضعون 
وكيفية  واالستالم  التسليم  عمليات  على 
تأمل  وبالتالي  وأسلوبه،  وساعاته  التوزيع 
الذي  العمل  تنفيذ  أجل  من  االقتصاد  لجنة 
اإلدارة  عن  اإليجابية  الصورة  سيعطي 
باإلصرار  ذلك  وسيتم  كافة،  مفاصلها  في 
اللجنة،  تمتلكها  التي  واإلمكانية  والخبرة 
وال مبرر للجنة إال بالوصول للهدف إلنتاج 

الرغيف الذي هو حق المواطن عليها«. 

روناهي/ عين عيسى ـ تَقوم بلديَّة الشعب 
األعماِل  من  بسلسلٍة  عيسى  عين  بناحيَّة 
خالل  من  وريفها  الناحيَّة  ضمَن  الخدميَّة 
أبو  باجلية،  )علي  لها  التابعة  البلديّات 
مع  حالياً  البلديَّة  وتَعمل  الهيشة(،  خزرة، 
مشاريَع  إلتماِم  الحالي  تموز  شهر  بدايَّة 

أخرى.
عين  بناحيَّة  الشعب  بلديَّة  ا  واستنفرت 

عيسى كافِة الجهوِد خالَل الشهر الماضي 
لتزفيِت عدٍد من الطرِق الهامة، واإلشراِف 
عيسى  )عين  طريُق  وهي  إنجازها  على 
شارع  المساكن،  باتجاه  األوتوستراد  من 
إلى  ووصوالً  الناحيَّة  شارع  الناحيَّة، 
الطرِق  هذِه  طول  ويبلُغ  الذاتيَّة(،  اإلدارِة 
بقيمِة /50/  كلم،  الـ 3  يقارب  ما  مجتمعةً 

مليون ليرة سوريَّة.

الشعب  لبلديَّة  الُمشترك  الرئيس  وكشَف 
لقاٍء  في  عويد  أنور  عيسى  عين  بناحيَّة 
أجرتهُ صحيفتنا معه، وقال: »إنَّ مشروع 
التزفيت يتضمُن عدة مراحل تبدأ بمرحلة 
قشط وتزفيت الطرق المذكورة، وفرشها بـ 
)مادة الكرابيَّة البيضاء( بعد دحلها، ضمَن 
حسَب  الموقِع  للعقِد  ِالفنيَّة  الشروط  دفتِر 

قولِه«.
وأكدَّ العويد: »تعمل بلديَّة الشعب في الوقِت 
الحالي على تأهيّل هذِه الطرق، بمدٍة زمنيَّة 
محددة وهي /40/ يوماً، وستصبُح الطرُق 
المواصفاِت  بحسِب  جاهزةً  المستهدفة 

المطلوبة«.
هذا وأعلنت البلديَّة عن مناقصاٍت لمشاريَع 
في  الصحي  الصرف  شبكاِت  توسيٍع 

لتحسيِن  لها،  التابعة  والبلدات  الناحيَّة، 
وضِع الخدماِت بشكٍل عام بحسب الرئيس 
الُمشترك لبلديَّة الشعب بناحية عين عيسى 

أنور عويد.

عقد نائب الرئاسة لهيئة اإلدارة احمللية والبلديات شفكر عباس بإقليم اجلزيرة اجتماعاً دورياً لألعضاء واملؤسسات التابعة للهيئة 

ملناقشة الوضع التنظيمي وآلية العمل، حيث مت في االجتماع املنعقد أمس )األربعاء( 2019/7/4م مناقشة الوضع العام في 

الهيئة؛ من ضمنها تفعيل دور املرأة أكثر في دوائر وأقسام الهيئة، وأيضاً مناقشة وضع املشاريع املنفذة خالل النصف األول 

من هذا العام، ومن ضمنها الفعاليات والدورات التدريبية التي بدورها تعمل على تطوير األقسام أكثر، وإيجاد احللول املناسبة 

للثغرات التي تواجه العمل في هيئة اإلدارة احمللية والبلديات.

7مجتمع وشبيبة اقتصاد وبيئة6

تقرير/ ماهر زكريا

تقرير/ حسام إمساعيل

تقرير/ إيفا ابراهيم  

أمحد سليمان

انور عويد

حمررة الصفحة/برييفان محي حمررة الصفحة/ميديا غامن

روناهي/ الطبقة ـ عملت جلنة االقتصاد يف اإلدارة املدنية الدميقراطية ملنطقة الطبقة على تشكيل 

مكتب خيتص بعمل املطاحن يسمى »مكتب املطاحن« لتأمني املادة الرئيسية من الطحني؛ وتوفري 

رغيف اخلبز باملواصفات الفنية والصحية املطلوبة.

ببيع  يقومون  اهلول،  خميم  يف  القاطنني  العراقيني  النازحني  أطفال  بعض   - قامشلو   / روناهي 
إىل مساعدة  باإلضافة  لالعتماد على ذاهتم،  املخيم، وذلك  متنقلة يف  البوظة على عربات 
إىل  العودة  هي  الوحيدة  آماهلم  لكن  أعمارهم،  صِغر  من  بالرغم  اقتصاديًا  وإعالتهم  عوائلهم 

ديارهم الستكمال دراستهم.

آمال األطفال العراقيني النازحني بالعودة ملقاعد الدراسة يف بالدهم

بت يف خلق بيئة قاحلة باجلزيرة السورية
ّ
الرأمسالية تسب

مكتب املطاحن بالطبقة يبدأ عمله ضمن جلنة االقتصاد

د اإلجناز
ّ
شاريع التزفيت والصرف الصحي قي

َ
ة الشعب بعني عيسى .. م

َّ
بلدي

مواضيع هامة نوقشت يف االجتماع الدوري هليئة اإلدارة احمللية والبلديات بإقليم اجلزيرة


