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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

رئاسة التحرير:

سوزان علي

برييفان خليل

التدقيق اللغوي:

ميسر املشعان

الممارسة  العريقة  الِحرف  إحدى  الحلج« 
االنقراض،  تواجه  كردستان  باشور  في 
محل  حلت  التي  التكنولوجية  الغزوة  بعد 
وسرعة  بكمية  ربما  التاريخية  الِحرف  كل 

كبيرتين لكن هيهات أن تنافسها بالجودة.
شعوب  امتهنها  عريقة  ِحرفة  هي  الحلج 
فصل  عن  عبارة  وهي  األوسط  الشرق 
تهيئة  إلى  باإلضافة  بذوره  عن  القطن 
لوضعها  أو  الخيوط  لصنع  األغنام  صوف 

في الوسائد واألفرشة.

ِحرفة تواجه االنقراض

هذه  في  يعمل  الذي  الشخص  هو  والحالج 
آلية،  شبه  أو  بسيطة  يدوية  بأدوات  المهنة 
في  كبير  بشكل  الحرفة  هذه  انتشرت  قد  و 
مناطق كردستان عموماً وباشور كردستان 
مع  لكن  الفائت،  القرن  صلب  في  خاصة 
قيد  الحرفة  هذه  باتت  التكنولوجي  التطور 
االنقراض ولم يبَق في أسواق المدن إال عدد 

قليل من المحال التي تقاوم الزوال.
في إدارة رابرين بباشور كردستان  والتي 
بأنها منطقة زراعية وحيوانية وكثر  تتميز 
المناطق  إحدى  كانت  الصوف،  إنتاج  فيه 
الحلج،  الحرفة؛  هذه  بممتهني  تكتظ  التي 
يبَق  ولم  المهنة  تبددت  الزمن  مرور  ومع 
سوى عدد قليل منهم لعوامل تجارية ومالية.

امتهن احِلرفة يف طفولته
 بعمر 15 سنة 

أحد الحرفيين في المجال ويدعى حجي قادر 
مدينة  أهالي  من  عام،   56 عمره  عثمان 
الحالجة  في  ويعمل  بإدارة رابرين،  رانيا  
منذ ربيعه الـ15 أي منذ 40 عام، لديه محل 
فيها  يواصل  والزال  المدينة  في  متواضع 
مهنته هذه، لكنه يتنهّد حين يتحدث عن عمله 
قبل عقود، و السبب هو إن اإلقبال إليه بات 

ضعيفاً اليوم.
لالنقراض  المهنة  مواجهة  عثمان  يعزو 
أساسي،  عامل  إلى  كردستان  باشور  في 
التي تصنعها  الجاهزة  المواد  استيراد  وهو 
الوسائد  غزت  حيث  األجنبية،  المعامل 
واألفرشة الجاهزة أسواق باشور وضاربت 
يرغب  المجتمع  وأصبح  العريقة،  مهنتهم 
بالمواد التجارية الجاهزة ولم يعد يشغل باله 

بصنع األوسدة واألفرشة يدوياً ذات المواد 
الحقيقية.

لألزمة االقتصادية أثر
 على انقراض املهنة

 4 لديه  كان  السابق  في  أنه  عثمان  يقول 
كانوا  بالمقابل  و  الحرفة،  يعلمهم  تالميذ 
وحيداً  يعمل  اليوم  لكن  معه،  يتعاونون 
حيث لم يعد هناك حاجة لعامل نظراً لركود 

الطلب على ما ينتجه.
وأضاف » سابقاً كان مربو األغنام يبيعون 

صوف مواشيهم ويتم تصدريها إلى الخارج 
حتى، إذ كان يُصنع منها شتى المستلزمات 
 ، األساسية  واألمتعة  األفرشة  من  المنزلية 
يبَق  ولم  الزوال  تواجه  الحرفة  وألن  لكن 
فهذا  هذه،  المهنة  في  يعلمون  القليل  سوى 
ما دفع مربو األغنام إلى حرق الصوف بعد 

قصقصته من األغنام.
ويرى عثمان أن األزمة المالية التي مرت 
القليلة  األعوام  خالل  كردستان  باشور  بها 
الفائتة أثرت أيضاً بشكل كبير على مهنتهم.
رغم األسباب و العوامل يبقى عثمان يقاوم 
في محله ليكسب منه العيش، هذا ما جاء في 
التقرير الذي نشرته وكالة روج نيوز حول 

مهنة الحلج وتوجهها نحو االنقراض.

ورشة  عفرين  بإقليم  المرأة  هيئة  افتتحت 
لألعمال اليدوية  في مخيم برخدان بمقاطعة 

الشهباء، وذلك خالل احتفالية
المادية،  الناحية  من  النساء  مساعدة  بهدف 
مصاعب  على  التغلب  من  النساء  ولتمكين 

الحياة االجتماعية واالقتصادية.
قبل  من  افتتاحية  كلمة  بإلقاء  االفتتاح  وبدأ 
هيفين  الشهداء،  عوائل  مؤسسة  عضوة 
علوش هنأت فيها افتتاح الورشة على النساء 
الورشة على جميع  افتتاح  وقالت: »نبارك 
الورشة  هذه  ومن خالل  المخيم  في  النساء 
نقف إلى جانب كل امرأة ونكون يد العون 
للنساء، نأمل باالستمرار في العمل وتوسيع 

المشروع خالل الفترة القادمة«.

عفرين  بإقليم  المرأة  هيئة  استطاعت 
المستلزمات  تأمين  ضئيلة  بإمكانيات 
والخرز.  والخيوط  األقمشة  لشراء  الالزمة 
الورشة  في  العامالت  النساء  عدد  ويبلغ 
25 امرأة من القاطنات في مخيم برخدان،  
وسيتم تدريب النساء خالل الشهر األول من 

العمل على  التطريز على القماش.
وفي هذا السياق قالت اإلدارية في الورشة 
حنيفة رشيد لوكالة أنباء هاوار بأن الهدف 
النساء  الورشة هو مساعدة  افتتاح هذه  من 
ومساعدة  بالعمل  فراغهن  أوقات  وملء 

النساء من الناحية االقتصادية.
هذا وسيبدأ الدوام من الساعة8:30 صباحاً 

إلى الساعة 4:00 مساًء«.

حِرفة احللج تنافس اآلالت جبودتها ولكنها تواجه الزوال

دعم نساء عفرين مبخيم برخدان 
بافتتاح ورشة لألعمال اليدوية

أنقرة والشمال 
السوري

9»

إدلب مساومة سياسية
 ترسم حدودها بالدم

المستمر لشعوب شمال وشرق  الشمالية، وتهديدها  التركية على حدود سوريا  العسكرية  الحشود 
سوريا باالجتياح العسكري واالحتالل، بذرائع وحجج واهية بعيدة عن الحقيقة كل البعد، ومحاوالتها 
التركية  الدولة  وممارسات  السوري،  الشمال  في  وعرقية  مذهبية  طائفية  فتنة  لخلق  المتواصلة 

«4المحتلة ومرتزقتها في مقاطعة عفرين والتطورات الجارية على الساحة السياسية

التقدم األخير لقوات النظام السوري في إدلب، ال يدل على استعادة دمشق قوتها الكاملة بعد 

أشهر من الهزائم التي ُمنيت بها في ريف حماة وإدلب، ولكن هذا التقدم يدل على وجود تفاهمات 

وفرض  امليدان  على  العسكرية  املوازين  قلب  بهدف  ضمناً،  غربي  ورضى  روسية  تركية  سياسية 

خارطة جديدة على الساحة السورية عامة، والتي تترافق مع محادثات تركية أمريكية حيال فحوى 

حماية احلدود، ولكن هذه احملادثات هي أعمق من حماية احلدود أو إقامة منطقة آمنة وفق املنظور 

التركي، بل تتعداها إلى مناقشة قضايا أوسع تشمل املصالح الدولية في الشرق األوسط عامة.

5»

عشائر الطبقة« املنطقة اآلمنة اعتداء على 
استقرار مشال وشرق سوريا«

روناهي/ قامشلو- في بيت قديم تعيش عائلة مكونة من 6 أفراد جدرانه قائمة على معاناة 
ال  وسمعية،  نطقية  بتشوهاٍت  ولدوا  صغار  وهم  األلم  أجتاحهم  الوالدة،  حديثو  وهم  بدأت 
يملكون سوى ُمعيل واحد يواجه الظروف المعيشية الصعبة إلى جانب الكثير من االحتياجات 

األخرى. 

يتحدث الجميع في هذه األيام عما يسمى بالمنطقة اآلمنة، ما هي، كيف ستكون، 
وما المطلوب كي تكون فعالً هذه التسمية حقيقية على أرض الواقع. 

روناهي / قامشلو - تحت شعار »حافظوا على أرضكم وكرامتكم اهزموا االحتالل وداعش«، 
أطلق مؤتمر ستار حملة على مستوى شمال وشرق سوريا، للحد من تهديدات الدولة التركية 

الفاشية.

عش صغري جدرانه قائمة على 

املعاناة؛ بسبب مرض وراثي

محاية احلدود بني 
الواقع واملطلوب

محلة مؤمتر ستار ضد احملتل الرتكي 
مستمرة حىت يوم السالم العاملي

6»

9»

3»

 
َ
سيدات األسايش يقرتبن
من حسم دوري السلة

سيدات  اقتربت  ـ  قامشلو   / روناهي 
دوري  لقب  حسم  من  األسايش  نادي 
لعام  الجزيرة  إقليم  ألندية  السلة  كرة 
2019، بعد فوزهن بمباراة ماراثونية 
 35 بنتيجة  دجلة  نادي  سيدات  على 

نقطة مقابل 25.
10»

الشيخ رمضان إمساعيل العلي: «إرادتنا 

ستنتصر ولن يستطيع أحد تفرقتنا«

 جوهر 
ّ
إخالص فرنسيس...احلب

غلب.
ُ
احلياة، واإلله الذي ال ي

قوى األمن الداخلي بإقليم اجلزيرة 
حتيل جتار املخدرات إىل العدالة

بحجمها  صغيرة  جنوبية  لبنانية  قرية  في 
بقلبها، وفي كنف عائلة متواضعة  عظيمة 
مؤلّفة من خمس أخوات وثالثة أخوة، كانت 
البنات،  أصغر  فرنسيس،  إخالص  والدة 
يحّب  كان  الذي  األب  أبيها ورفيقته،  مدلّلة 
الفّن والغناء، واألّم التي كانت ترّدد الشعر 
عشق  إلى  بها  دفع  ما  قلب،  ظهر  عن 

الموسيقا والفّن واألرض. 

مركز األخبار - ضمن العمليات والمهام النوعية 
التي تقوم بها مكافحة الجريمة المنظمة التابعة 
مناطق شمال وشرق  في  الداخلي  األمن  لقوى 
سوريا لمكافحة الجنايات وغيرها من األحداث 

التي تؤثر سلباً في قوام المجتمع 

8»

أكد شيوخ عشائر منطقة الطبقة رفضهم ملا تسمى »باملنطقة 
اآلمنة« وفق املنظور التركي واعتبروها اعتداء على أمن واستقرار 
سوريا، كما وجّددوا عهدهم مبساندة مجلس سوريا الدميقراطية 
وقوات سوريا الدميقراطية على األصعدة كافة وأشاروا إلى صمودهم 
في وجه االحتالل ومنعه من احتالل املزيد من األراضي السورية...

2»

2»
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التصلب  هو  الشرايين  بتصلب  يقصد 
العصيدي، حيث تزيد نسبة البروتين الدهني 
قليل الكثافة في الدم أي يزيد عن160 ملل 
جرام/ ديسيلتر، وبالتالي يؤدي إلى تراكمه 
تضيقها  في  يتسبب  مما  الشرايين  في 
بالتدريج مما يمنع مرور الدم بسهولة، مما 
القلب، واإلصابة  تغذية عضلة  يؤثر على 
بالعديد من المشاكل الصحية الخطيرة التي 

تهدد حياة اإلنسان.

أعراض تصلب الشرايين:

وذلك  الصدر،  في  بألم شديد  اإلحساس  ـ   
نتيجة نقص التروية الدموية لعضلة القلب. 
الدم  ضغط  قياس  في  اختالف  وجود  ـ 
الساعد  وضغط  الساق،  أسفل  ضغط  بين 

للطرف العلوي. 

أسباب مرض تصلب الشرايين:

الضار،  الكولسترول  معدل  ارتفاع  ـ 
نتيجة  الدم، وذلك  الكالسيوم في  وترسبات 
والتي  بالدهون،  الغنية  األطعمة  تناول 
تحتوي على دهون حيوانية، مثل: القشطة، 

والزبدة، والسمن البلدي. 

ـ قلة ممارسة التمارين الرياضية، والتوجه 
للنوم بعد تناول الطعام مما يؤدي إلى إجهاد 

عضلة القلب.

اإلصابة  يزيد خطر  المرتفع  الدم  ـ ضغط 
بمرض تصلب الشرايين. 

ـ التدخين بشكل مستمر. 

واإلجهاد  والتوتر،  العصبية،  االنفعاالت  ـ 
الفكري الشديد.

ـ البدانة المفرطة تعّد أحد األسباب الرئيسية 
الشرايين،  تصلب  بمرض  اإلصابة  وراء 

وأمراض القلب. 

بمرض  اإلصابة  الوراثية.  العوامل  ـ 
السكري.

 أماكن حدوث تصلب الشرايين: 

ـ األمعاء مما يتسبب في موت أجزاء منها. 

إلى  يؤدي  مما  الساقين  مثل  األطراف  ـ 
إصابتها بالغرغرينا. 

ـ الدماغ حيث يصاب بالسكتة الدماغية. 

أمراض  من  بالعديد  يصاب  حيث  القلب  ـ 
القلب. 

بالتدخالت  الشرايين  عالج مرض تصلب 
الجراحية:

بطانة  استئصال  لعملية  الخضوع  ـ   
الشريان.

ـ الخضوع لعمليات إذابة الجلطة الموجودة 
في األوعية الدموية. 

ـ الخضوع للقسطرة، وتركيب الدعامات.

ـ الوقاية من مرض تصلب الشرايين عالج 
مرض السكري. 

ـ التوقف عن التدخين.

ـ اإلكثار من تناول الخضار، والفواكه. 

ـ خسارة الوزن الزائد. 

تحتوي على  التي  األطعمة  تناول  تجنب  ـ 
الزبدة،  مثل  الدهون،  من  عالية  نسبة 

والبيض، والحلويات.

ـ ممارسة التمارين الرياضية مثل السباحة، 
والمشي. 

ـ عالج مشاكل الكلى، عالج مرض ضغط 
الدم المرتفع.

يمكن  التي  األعشاب  من  العديد  توجد 
مرض  عالج  على  للمساعدة  استخدامها 

تصلّب الشرايين ومنها ما يلي:

ـ الثوم: يوجد العديد من األمراض المختلفة 
على  الثوم  تناول  يساعد  أن  يمكن  التي 
القلبية  لألمراض  بالنسبة  أّما  عالجها، 
اختالف  فيوجد  الشرايين  تصلّب  ومرض 
بعض  يوجد  ولكن  الثوم،  فوائد  حول 
الدراسات التي تؤكد أهمية الثوم في الوقاية 
المختلفة، وقدرته على  القلب  أمراض  من 
التخفيف من تقّدم مرض تصلب الشرايين. 

ب  بفيتامين  أيضاً  والمعروف  النياسين:  ـ 
نسبة  رفع  على  النياسين  يساعد  حيُث   ،3
وخفض  الكثافة،  مرتفع  الدهني  البروتين 
الكثافة،  منخفض  الدهني  البروتين  نسبة 
ويوجد النياسين ضمن العديد من المصادر 
الصويا،  كحبوب  والنباتية،  الغذائية 
والبازالء، والفاصولياء، والفواكه المجففة، 
والبقدونس،  الحجازي،  البِـْرِسـيم  ونبات 
ونبات الحلبة، ويساعد النياسين على الوقاية 
من مرض تصلب الشرايين، ويتوفر ضمن 

العديد من المكمالت الغذائية المختلفة.

ـ الزعرور البري: وهو من النباتات الشائع 
حول  المناطق  من  العديد  في  زراعتها 
المستخرجة  المواد  استخدام  ويتم  العالم، 
كمكمالت  النبتة  هذه  وثمار  أوراق  من 
نسبة  خفض  على  قدرتها  بسبب  غذائية، 

الكولسترول في الدم.

ـ كستناء الحصان.

ـ البابونج.

ـ ورق الزيتون.

 ـ النعناع.

 ـ الزيزفون.

ـ الكينا أو الكافور.

 وتجدر اإلشارة إلى أّن العالج باألعشاب 
المستخدمة  األدوية  تناول  عن  يغني  ال 
يجدر  كما  الشرايين،  تصلّب  عالج  في 
بالمريض استشارة الطبيب في حال الرغبة 
تساعد على  التي  أحد األعشاب  تناول  في 
عالج تصلّب الشرايين بسبب وجود بعض 
أنواع  بعض  مع  تتعارض  التي  األدوية 

النباتات المختلفة. 

أخذ  طريق  عن  الجو  في  ينام  السمام 
تنام  التي  كالدالفين  الطيران  أثناء  غفوات 
أثناء السباحة، والسَّمام طير صغير الحجم 
الكثير  يعرف  ال  ربما  العصافير،  يشبه 
اسمه، لكن معظمنا رآه يشق الهواء بجسده 

الصغير الرشيق وذيله المشقوق.
السَّمام  أن  جيداً  الطيور  خبراء  ويعرف 
يقضي  األول،  الطراز  من  طيران  خبير 
بلَغت  لدرجة  الجو،  في  محلِّقا  وقته  معظم 
من  أبداً  يهبط  ال  السَّمام  بأن  االدعاء  حد 

السماء.
عشرة أشهر في السماء:

السَّمام  طيور  على  حديثة  دراسة  أُجريَت 
القياسية  األرقام  كل  حطََّمت  أنها  لتؤكد 
أشهٍر  عشرة  الجو  في  ببقائها  المعروفة 

كاملة بال حاجة إلى الهبوط.
السمام  طيور  أن  عن  الدراسة  وكشفت 
تقضي في أوروبا فترة شهرين تقريباً تهبط 
فيها للتزاوج، ثم تبدأ هجرتها السنوية إلى 
أفريقيا، حيث لم يُعثَر لها على أعشاش قط، 

لتقضي عشرة أشهر في الجو دون هبوط، 
للهبوط  أوروبا،  إلى  عائدةً  ترتد  أن  قبل 

والتزاوج مجدًدا.
الدكتور  بها  قام  التي  الدراسة  اعتمدت 
لوند  بجامعة  الباحث  ِهِدنستروم  أنِدْرس 
طيور  من  سبعة  مراقبة  على  السويد،  في 
لفترة  دقيقة  تتبع  بأجهزة  المعروفة  السمام 

عامين كاملين.
من  طيور  ثالثة  إن  هدنستروم  ويقول 
السبعة لم تمس األرض ُمطلقاً طيلة الشهور 
األخرى  الطيور  قامت  حين  في  العشرة، 

بالهبوط لفترات قصيرة جداً.
بالطبع  يحتاج  السَّمام  أن  هدنستروم  يؤكد 
كغيره من المخلوقات إلى النوم، وهو يقوم 

بذلك في الجو.
قد يكون النوم جزئياً كما يحدث مع الدالفين 
أخذ غفوات قصيرة ألجزاٍء  تستطيع  التي 

من أدمغتها أثناء السباحة.
الباحثين  من  وفريقه  هدنستروم  والحظ 
أن طيور السمام أظهَرت عادة مثيرة جداً 
اليوم  في  تحلق  كانت  أنها  لالهتمام، وهي 
آفاق  إلى  الَغَسق  وعند  الفجر  عند  مرتين 

ثالثة  إلى  تصل  قد  ارتفاعات  في  شاهقة، 
آالف متر.

البحث أن الطيور تفعل ذلك  ويعتقد فريق 
الُمركَّز  النوم  من  لحظات  على  لتحصل 

أثناء رحلة الهبوط من تلك األعالي.
تحطيم الرقم القياسي:

آخر  طائر  أي  قدرة  في  هدنستروم  يشك 
لتحطيم الرقم القياسي للسَّمام الشائع، فرغم 
معروفة  القطرس  مثل  أخرى  طيوراً  أن 
فإنها  الهجرة،  أثناء  هائلة  مسافات  بقطع 
لتناول الطعام  تحتاج إلى الهبوط كل فترة 

أو طلب الراحة.
القياسي  الرقم  بكسر  الوحيد  التهديد  أما 
يقول  الداخل،  من  يأتي  فقد  للسَّمام 
هدنستروم إن صغار السمام ال تتزاوج في 
عامها األول؛ مما يعني أنها ال تحتاج إلى 

العودة بعد السنة األولى من الهجرة.
لفترات  الهواء  في  تبقى  قد  أنها  ويُحتَمل 
أن  العامين ربما، دون  إلى  العام،  تتجاوز 
تناديها غريزة التكاثر بالعودة إلى أوطانها، 

والهبوط إلى ِدفء أعشاشها.
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محمد صالح حسين

أفضل األغذية لتنظيف 
الكلى من السموم

يولد معظمنا بكليتين؛ كل واحدة بحجم كرة التنس 
وفي كل كلية ماليين النيفرونات التي تقوم بتصفية 
الفضالت ومن ثم إزالتها من خالل البول. حيث 
ليتر من  بتصفية حوالي 200  يومياً  الكلى  تقوم 

الدم أثناء إزالة السموم والسوائل الزائدة
ـ وظائف الكلية:

ـ توازن الحامضية والقلوية بالجسم.
ـ التخلص من الماء الزائد. 

ـ تشارك في عملية تصنيع خاليا الدم الحمراء.
ـ مراقبة وتنظيم ضغط الدم. 

ـ توازن األمالح بالجسم. 
وتورم  الشهية  وانخفاض  بالغثيان  نشعر  وقد 
الكاحلين والساقين والوهن العام والتعب والحكة 
وجفاف بالجلد والبول الرغوي والدموي والطعم 
)الحالة  المزاج  في  وتغييرات  الفم  في  السيء 
العالم  أن حوالي 10% من سكان  للعلم  العقلية(. 

يعانون من أمراض الكلى. 
على  تعمل  التي  والمشروبات  األطعمة  أهم  ـ 

تنظيف وصحة الكلى: 
وتناول  التوقف  من  التنويه  بد  ال  البداية  في  ـ 
الدهون المشبعة والسكر النقي والكافيين واألغذية 
المعدلة  والكائنات  المقلية  واألطعمة  المصنعة 
وراثياً وأوالً وأخيراً التوقف عن التدخين نهائياً.

ـ الماء: يجب على اإلنسان شرب )8-6( أكواب 
على األقل من الماء في اليوم الواحد.

التي  النباتية  بالكيمياويات  غني  فهو  الملفوف:  ـ 
من  )ويحمي  الحرة  الجذور  تفتيت  على  تساعد 
)C ـK السرطان وهو مصدر كبير من فيتامين

واألوعية  القلب  لصحة  مفيد  وأيضاً  واأللياف 
الدموية. 

ـ الفلفل األحمر: فهو قليل البوتاسيوم مما يجعله 
فيتامين.  من  غني  للكلية،  غذائي  لنظام  مثالياً 
لليكوبين  كبير  مصدر  أنه  كما   )  c-A-B6(

المضادة لألكسدة 

ـ البصل: البصل منخفض من معدن البوتاسيوم 
في  يساعد  معدن  وهو  للكروم  جيد  ومصدر 
الكربوهيدرات   )  metabolism( االستقالب  
البصل على  يحتوي  والدهون والبروتين وأيضاً 
في  الدهنية  المواد  ترسب  يمنع  التي  كبرسيتين 
لألكسدة  مضاد  أيضاً   وهو  الدموية  األوعية 
يمكن أن يقلل من خطر اإلصابة بأمراض القلب 

والسرطان. 
ـ الثوم: يساعد الثوم في كثير من أمراض الكلى 
الثقيلة،  للمعادن  الضارة  التأثيرات  من  ويحميها 
ويعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضار في 
الجسم، كما يساعد على تقليل االلتهاب والحد من 

انتشاره.
الكوليسترول  من  الحد  في  يساعد  التفاح:  ـ 
ويحد  األمراض،  من  القلب  ويحمي  واالمساك 
من مخاطر اإلصابة بالسرطان. ويقي من التهاب 
المسالك البولية ويقلل من خطر تكوين الحصوات 
بشكل  وظيفتها  أداء  على  الكلى  تساعد  وأيضاً 

جيد. 
وتوت  األزرق  التوت  مثل  بأنواعه:  التوت  ـ 
ولها  األكسدة  بمضادات  غنية  الفراولة  العليق 
غنية  أنها  كما  لاللتهابات  مضادة  خواص 
بالمنجنيز وفيتامين )ج( واأللياف والفوالت التي 
التوت  أن  كما  الكلى،  وظائف  عمل  في  تساعد 
ج  وفيتامين  والفوسفور  الصوديوم  بها  األزرق 
الدم  بقاء  على  تحافظ  التي  األكسدة  ومضادات 
خالياً من السموم ومنع أكسدة األحماض الدهنية. 
ـ األسماك الدهنية: تعتبر األسماك مصدراً عالي 
أوميجا3  الدهنية  واألحماض  للبروتين  الجودة 
وهي مفيدة للحد من االلتهابات ومضادة لألكسدة 
الكولسترول  وخفض  القلب.  أمراض  ومنع 
الضار بالجسم وحماية الكلى. وقد وجد العلماء أن 
استهالك األسماك الدهنية يمكن أن يبطئ تطور 

مرض الكلى. 

الغذائية  باأللياف  غنية  وهي  القرع:  بذور  ـ   
وفيتامين )أي( والحديد فقد أثبتت علمياً أنها تقلل 
من خطر حصوات المثانة. لكن البذور عالية في 
الفوسفور وقد تزيد من مستويات البوتاسيوم في 
الجسم، لذلك يجب إعالم الطبيب قبل تناولها، إذا 

كان يعاني من أمراض الكلى.

مرض تصلب الشرايني

طائر ال يهبط إال للتكاثر

مركز األخبار ـ لم تتخل دولة االحتالل التركي 
المنطقة  ضد  المستمرة  العدوانية  لهجتها  عن 
واحتالل  السورية  األراضي  على  واالعتداء 
مناطق أخرى وبخاصة في شمال وشرق سوريا 

تحت مسميات تنافي الواقع.
االحتالل  دولة  تتحدث  األخيرة؛  اآلونة  ففي 
التركي عن »منطقة آمنة وممر سالم« وغيرها 
أن  حيث  الواقع،  عن  تبتعد  التي  المسميات  من 
الذي  باألمان  تنعم  آمنة ومستقرة  تعتبر  المنطقة 
األمن  وقوى  الديمقراطية  سوريا  قوات  توفره 
المنطقة وهم من  أبناء  يعتبرون  الداخلي والذين 
حررها وطرد اإلرهاب منها وهم مستمرون في 
التي  الخاليا  ومتابعة  واالستقرار  األمن  توفير 

تستهدف األمن في المنطقة.
لقوات  الدعم  موقف  في  العربية  العشائر  وتبقى 
سوريا  مجلس  ومشاريع  الديمقراطية  سوريا 
وحدة  إلى  تهدف  التي  السياسية  الديمقراطية 

سوريا أرضاً وشعباً.

مؤامرة كبرية

وبخصوص المنطقة اآلمنة التي تتحدث عنها دولة 
االحتالل التركي؛ كان لنا لقاء مع شيوخ عشائر 
منطقة الطبقة لمعرفة رؤيتهم لمثل هذه المنطقة، 
اللطيف  عبد  الناصر  شيخ عشيرة  لنا  أكد  حيث 
محمد الفرج عن موقفها الرافض لمناطق آمنة؛ 
تستهدف  كبيرة  تركية  مؤامرة  ذلك  اعتبر  ألنه 
باالتفاق  »نسمع  قائالً:  سوريا  وأمن  وحدة 
بعدما  اآلمنة  المنطقة  التركي حول   - األمريكي 
كان  الذي  الوقت  في  أما  بالفعل،  آمنة  أصبحت 
يسرح فيه اإلرهاب ويستخدم األراضي التركي 
من  واإلرهابين  بالسالح  لدعمه  لوجستي  كممر 
الحين  ذلك  في  نسمع  لم  كافة؛  األرض  أصقاع 
التوقيت إال  المنطقة اآلمنة، وال يسعنا بهذا  عن 
العودة بالذاكرة إلى عام 1936 واالستفتاء الذي 
بموجبه سلخ لواء إسكندرون واستغلت فيها دولة 
فيه  تقع  كانت  الذي  التوقيت  التركي  االحتالل 
عن  والحديث  الفرنسية،  الوصاية  تحت  سوريا 
سكان  بعض  وتجنيس  المنطقة  أهالي  مساعدة 
اللواء،  سلخ  االستفتاء  نتائج  وكانت  المنطقة. 
وعودة  اآلمنة  المنطقة  يسمى  ما  نرى  واآلن 

استقرار  على  كبيرة  مؤامرة  هي  النازحين 
المنطقة شبيهاً بلواء إسكندرون وبخاصة أن دولة 
السوريين  من  الكثير  جنست  التركي  االحتالل 

الذين عاشوا في تلك الفترة«.

ال حيق هلا احلديث عن األمن وهي 
من جلبت اإلرهاب

أن  يرون  المنطقة  أهالي  أن  إلى  الفرج  وأشار 
اعتداء  هي  التركية  بالرؤية  اآلمنة  المنطقة 
العالم  دول  :«كل  وقال  المنطقة  استقرار  على 
باستثناء  واألمان  األمن  عن  الحديث  تستطيع 
دولة االحتالل التركي؛ ألنها هي من جلبت إلينا 
اإلرهاب وأصبح واضحاً لكل العالم أنها متورطة 
واألمن  واالستقرار  سوريا،  إلى  داعش  بدخول 
والتي تنعم به المنطقة بات يزعج حكومة العدالة 
واإلرهاب(  والقتل  اإلزعاج  )حكومة  والتنمية 
بالمنظور  اآلمنة  المنطقة  عن  الحديث  ونرفض 
التركي؛ ألننا نراه اعتداء على استقرار المنطقة 
وتعّد على حقوق أهالي المنطقة وسيادة وحدود 

سوريا«.

ثقة العشائر السياسية مبسد
العشائر  أن  الفرج  اللطيف  عبد  الشيخ  وأضاف 
مجلس  عن  الصادرة  السياسية  بالقرارات  تثق 
سوريا الديمقراطية وهم كعشائر يقفون إلى جانبه 
في حماية استقرار المنطقة وقال: »ونحن واثقين 
الديمقراطية  سوريا  ومجلس  الذاتية  باإلدارة 
كمظلة سياسية وقيادتها للمرحلة السياسية ونحن 
إلى جانبها في اتخاذ أي قرار يصب في مصلحة 
حدود  على  والحفاظ  المنطقة  واستقرار  أمن 

بتحرير  األكبر  الفضل  أن  ننسى  ولن  سوريا، 
في  الديمقراطية  سوريا  لقوات  كانت  المنطقة 
الكثير  قدمت  والتي  المنطقة  من  اإلرهاب  طرد 

من الشهداء«.
محمد  اللطيف  عبد  الناصر  عشيرة  شيخ  ونوه 
الدستور  يصوغ  من  أن  حديثه  نهاية  في  الفرج 
وليس  المنطقة  وحرر  اإلرهاب  حارب  من  هم 
األخيرة  اآلونة  »وفي  وقال:  الفنادق  سياسيو 
لجنة  وتشكيل  الدستور  صيغة  إعادة  عن  نسمع 
قبل  من  لسوريا  جديد  دستور  وضع  أجل  من 
بداية  سوريا  من  هربت  وطنية  غير  شخصيات 
األزمة وسكنت الفنادق، ونحن من ثبتنا في هذه 
من  ونحن  األرض،  حررنا  من  ونحن  األرض 
وال  التنسيق  بهيئة  نعترف  وال  الدستور  يصوغ 

باالئتالف وال باللجنة الدستورية«.

هدفه حتقيق أطماعه
وفي السياق؛ أشار شيخ عشيرة البو مسرة فيصل 
الجمعة خالل لقاء صحيفتنا »روناهي« به إلى أّن 
العشائر ال تثق بدولة االحتالل التركي وللعشائر 
وقال:  العثماني  االحتالل  بمقاومة  طويل  تاريخ 
»نرفض التهديدات التركية التي تستهدف مناطق 
شمال وشرق سوريا، والعشائر كانت لها تجربة 
كثير معها وبخاصة في فترة المقاومة لالحتالل 
سنوات  المنطقة  على  سيطر  الذي  العثماني 
طويلة، ولم يعد لدينا ثقة بدولة االحتالل التركي 

التي سلخت لواء إسكندرون من سوريا«.
التركي  االحتالل  دولة  أن  فيصل  الشيخ  وأكد 
مصالح  حساب  على  أطماعها  لتحقيق  تعمل 
التركي  االحتالل  »دولة  قائالً:  السوري  الشعب 

السوري.  الشعب  مصالح  على  حريصة  ليست 
بإحياء  العثماني  الحلم  تعيد  أن  تريد  ولكنها؛ 
اإلرهاب  دعموا  من  وهم  العثمانية،  السلطنة 
المشافي  في  المصابين  اإلرهابين  وعالجوا 

التركية، فهي العدو األول للشعب السوري«.

املنطقة آمنة ومستقرة بفضل 
قسد

»إّن  بالقول:  حديثه  الجمعة  فيصل  الشيخ  وتابع 
قوات  تضحيات  بفضل  ومستقرة  آمنة  منطقتنا 
أبناء  بدماء  وتحررت  الديمقراطية  سوريا 
المنطقة، ولن نتخلى عن شبر واحد من األراضي 
التي تحررت بفضل تضحيات الشهداء، ومناطقنا 
تسيطر  التي  بالمناطق  مقارنة  ومستقرة  آمنة 
عليها دولة االحتالل التركي من إدلب إلى عفرين 

والباب وجرابلس«.
مسرة  البو  عشيرة  شيخ  نوه  اللقاء؛  نهاية  وفي 
فيصل الجمعة إلى موقف العشائر الداعم لقوات 
سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية 
سواء سياسياً أو عسكرياً وقال: »ونحن نقف إلى 
جانب مجلس سوريا الديمقراطية واإلدارة الذاتية 
في اتخاذ أي قرار سياسي يحقق أمن واستقرار 
المنطقة ويحافظ على التعايش المشترك السائد في 
المنطقة، وكذلك نساند قوات سوريا الديمقراطية 
في اتخاذ أّي قرار عسكري لحماية المنطقة من 

أي تهديد خارجي أو داخلي يضر بالمنطقة«. 

أطلقتها  التي  الحملة  ضمن  ـ  األخبار  مركز 
منسقية مؤتمر ستار في الثامن من آب الجاري 
تحت شعار »حافظوا على أرضكم وكرامتكم 
تنظيم  االحتالل وداعش«؛ أصدر  اهزموا   ...
فيه  يدعو  العام  الرأي  إلى  بياناً  ستار  مؤتمر 

النساء بمساندة خيمة االعتصام.

المجالس  عضوات  من  العشرات  وبمشاركة 
قبل  من  البيان  قُرئ  الناحية،  في  واللجان 
بناحية  الشهداء  عوائل  مؤسسة  في  العضوة 
في  نجاح  ودعت  ديب.  نجاح  عيسى  عين 
البيان جميع النساء من الشعوب كافة في شمال 
وشرق سوريا التضامن مع أهالي كري سبي 

)تل أبيض( في خيمة االعتصام .
لدولة  يسمحن  لن  بأنهن  النساء  أكدت  كما 
اآلمنة  مناطقهن  باحتالل  التركي  االحتالل 
في  سيواصلن  وبأنهن  استقرارها  وزعزعة 
نضالهن للدفاع عن أرضهن بكل غاٍل ونفيس.

الذين  عفرين  أهالي  استنكر  ـ  األخبار  مركز 
دولة  تحتلها  التي  مقاطعتهم  من  قسراً  هُّجروا 
مرتزقة،  مجموعات  برفقة  التركي  االحتالل 

القصف على الناحية اآلهلة بالسكان.
انتهاكات  عبدو  زهيدة  المواطنة  واستنكرت 
قصف  من  ومرتزقته  التركي  االحتالل  جيش 
بشكل  يقصفها  حيث  الشهباء  ونواحي  قرى 

يومي.
واعتبرت زهيدة أن القصف التركي هو نتيجة 
والنظام وتركيا( الحتالل  بينهم )روسيا  اتفاق 

المناطق.
إدلب،  ريف  في  السوري  النظام  تقدم  ومع 
التركي  االحتالل  جيش  قصف  وتيرة  زادت 
عشرات  تحوي  التي  الشهباء  مقاطعة  على 

من  قسراً  هُّجروا  الذين  المدنيين  من  اآلالف 
االحتالل  دولة  احتلتها  التي  عفرين  مقاطعة 

التركي في 18 آذار 2018.
وقالت سوزان محمد: »قصف جيش االحتالل 
التركي ومرتزقته ليلة األحد بأكثر من 11 قذيفة 
على منازلنا ونحن مهجرو عفرين قاطنون في 
ناحية تل رفعت، وهذه ليست المرة األولى التي 

يقصف فيها جيش االحتالل التركي الناحية«.
واختتمت: »مهما فعل االحتالل نحن باقون في 

مقاطعة الشهباء حتى تحرير مدينة عفرين«.
االحتالل  جيش  هدف  أن  محمد  رشيد  وأّكد 
الُمكتظة  القرى  قصف  من  ومرتزقته  التركي 
وإفراغ  الكردي  الوجود  »إنهاء  هو  بالمدنيين 

القرى والنواحي من المدنيين واحتاللها«.
وتابع: »يمارس االحتالل التركي سياسة قذرة 
هُّجرنا  كما  عفرين  مدينتنا  عن  إبعادنا  وهي 

قسراً منها في 18 آذار من العام المنصرم«.

على  التركية  السلطات  أقدمت  ـ  األخبار  مركز 
عزل الرؤساء المشتركين لبلديات آمد وماردين 
بعدما  مهامهم،  من  كردستان  باكور  في  ووان 
بهدف  البلديات؛  مباني  التركية  الشرطة  طّوقت 
االستيالء عليها. وبهذا الصدد؛ استنكر سكرتير 
مال  الدين  نجم  الكردستاني  الشيوعي  الحزب 
عمر تلك السياسة وقال لوكالة أنباء هاوار: »إن 
وأضاف:  نوعه«،  من  األول  ليس  اإلجراء  هذا 

أردوغان  حكومة  عداء  يؤكد  اإلجراء  هذا  »إن 
ألي خطوة تحررية تدعو للحرية والعدالة«.

المرتبة  تحتل  التركي  االحتالل  »دولة  وتابع: 
الحريات  بمحاربة  األوسط  الشرق  في  األولى 
والحقوق المدنية وسد أي طريق أمام أية مساعي 

من أجل الحقوق والعدالة والمساواة«. 
السلطات  عليه  أقدمت  ما  إن  عمر  مال  وذكر 
سوى  يدل  ال  البلديات  على  باالستيالء  التركية 
والعدالة.  الحرية  تعادي  السلطات  هذه  أن  على 
أن  الممارسات  هذه  مثل  شأن  من  »إن  وقال: 
تشكل خطراً كبيراً على المجتمع التركي ويجلب 

الويالت للشعب«.
وأّكد مال عمر أن البلديات التي تسعى السلطات 
منتخبة من  بلديات  االستيالء عليها هي  التركية 

الشعب، وال تسعى إلى أي انقالب ضد الحكومة، 
األخوة،  إلى  وتدعو  العدالة  لتحقيق  تعمل  بل 

وتعمل في خدمة الشعوب والمساواة بينها.
وأضاف: »وفي المراحل العصيبة التي نمر بها 
يجب أن يقدر المسؤول في أي دولة سواء كان 
تجعله  أو أي صفة  دولة  أو  مسؤوالً عن حزب 
التي من شأنها أن  القرارات  يقود شعبه، ويتخذ 
تُحدث تغييراً، أو تسلك مساراً جديداً يجب على 
كل من يحمل صفة مسؤوالً أن يأخذ بجدية مطلقة 
وقرارات  أحكام  يُطلق  أن  ال  به  القيام  عليه  ما 
تعسفية التي من شأنها أن تُوقع شعبه في التهلكة، 
وعليه إدراك ما يفعله، يجب عليه أن  يكون سنداً 
له، كما  الويالت  يجلب  لشعبه ال أن يكون عبئاً 
التركية  الدولة  في  والمسؤولين  الوزراء  يفعل 
بإغالقهم البلديات في تركيا؛ فإن هذا ال يدل إال 

على معاداتهم لفكر الحرية والعدالة«.
واستنكر نجم الدين مال عمر ممارسات السلطات 
الشعب،  من  المنتخبة  البلديات  ضد  التركية 
كردستان  باكور  في  شعبنا  »نطالب  وناشد: 
بأن  شعوبهم  بكافة  التركية  والشعوب  وتركيا 

يكونوا يداً واحدة ضد التسلط والظلم«. 

والمهام  العمليات  ضمن   - األخبار  مركز 
النوعية التي تقوم بها مكافحة الجريمة المنظمة 
الداخلي في مناطق شمال  لقوى األمن  التابعة 
الجنايات وغيرها من  لمكافحة  وشرق سوريا 
المجتمع  قوام  في  سلباً  تؤثر  التي  األحداث 
وتعتبر من الجرائم المنظمة، تمكنت المكافحة 
وبعد  الجاري  آب  شهر  من  الثاني  بتاريخ 
أكبر  القبض على  إلقاء  المتابعة والتحري من 
شبكة إلتجار وترويج الممنوعات والمخدرات 
في حي الكورنيش بمدينة قامشلو، وهي تتألف 
من أربعة أشخاص ضبط بحوزتهم كمية كبيرة 

من الممنوعات. 
مادة  من  كغ   3٧ كالتالي:  هي  المضبوطات 
كغ   15 إلى  باإلضافة  المعجون،  الحشيش 
التحقيقات  توصلت  فيما  الهيروئين،  مادة  من 
كانت  المواد  هذه  بأن مصدر  تؤكد  لمعلومات 
ومنها  لسوريا  ثم  ومن  اللبنانية  الحدود  عبر 

لمناطق شمال وشرق سوريا . 
الجريمة  مكافحة  تمكنت  متصل؛  سياق  وفي 
المنظمة في السابع عشر من شهر آب الجاري 
اإلتجار  يمتهن  على شخص  القبض  إلقاء  من 
في  والممنوعات  المخدرة  بالمواد  والترويج 
مدينة الحسكة. فمكافحة الجريمة المنظمة وعبر 
تعقبها للشخص ومتابعتها للملف عن كثب عبر 
في  عليه  القبض  من  تمكنت  فقد  مصادرها، 
كمين محكم في موقع يعرف بدوار البانوراما 
بحوزته  ضبطت  فقد  وعليه  المدينة،  ضمن 

كمية من المواد المخدرة تتألف من: ٧1 كف 
حشيش معجون يزن الكف الواحد 200 غرام، 
أكدت  فيما  كبتاجون،  حبة  باإلضافة 12180 
التحقيقات بأن المواد المخدرة كانت مصدرها 
مناطق دير الزور، وتم إحالة األشخاص الذين 
ألقي القبض عليهم إلى لجنة االدعاء والتحقيق 
أصوالً، هذا ما أفاده لنا المتحدث الرسمي باسم 
سوريا  وشرق  شمال  في  الداخلي  األمن  قوى 

علي الحسن. 
وأهاب علي الحسن باألخوة المواطنين التعاون 
هذه  عن  واإلبالغ  الداخلي  األمن  قوى  مع 
الحاالت ألنها تعتبر خطراً كبيراً على المجتمع 

وعلى وجه الخصوص الفئة الشابة

داعش  مرتزقة  يواصل  ـ  األخبار  مركز 
انضمام  بعد  المحتلة،  عفرين  في  وجودهم 
المرتزقة إلى مجموعات مرتزقة أخرى تحتل 
التركي.  االحتالل  جيش  راية  تحت  عفرين 
عفرين  مدينة  مركز  من  خاص  مصدر  وأّكد 
المحتلة لوكالة أنباء هاوار أن عدداً من مرتزقة 
بدر  لمرتزقة فصيل شهداء  الُمنضمين  داعش 

يوجدون في عفرين المحتلة.
من  جزءاً  كانوا  بدر  شهداء  فصيل  ومرتزقة 
وانشقوا،  عفرين  في  الشرقية  أحرار  مرتزقة 
وينحدر معظمهم من مدينة دير الزور وهم من 

فصيل  مرتزقة داعش أيضاً.
والجدير بالذكر أنه قبل شهر دخلت مجموعة 

إلى  مؤلفة من حوالي 30 مرتزق من داعش 
عفرين، وأظهرت مقاطع فيديو وصور داخل 
أعالمهم  رافعين  بسيارات  تجولهم  عفرين 

السوداء.
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روناهي / قامشلوـ  يستعد االتحاد الرياضي 
للتايكواندو  بطولة  إلقامة  الجزيرة  بإقليم 
اإلناث لمواليد 2006، وما فوق، وذلك يوم 
 ،2019/8/23 المصادف  القادم  الجمعة 
وتم  بقامشلو،  الرياضي  االتحاد  بمقر 
للعب  المسموحة  األوزان  عن  اإلعالن 
بحيث تشهد اللعبة انتشاراً واسعاً وانخراط 

جيد لإلناث لتعلمها وممارستها.
وتشهد اللعبة واقعاً مميزاً في إقليم الجزيرة 
المشاركة  غير  فهي  اإلناث  لفئة  وخاصةً 

بتجربة  وتمتاز  كحكمة،  البطولة  تدير 
على  الحصول  لدرجة  ووصلت  ناجحة، 
الدولي  الصعيد  على  الملونة  الميداليات 
وظفرت العبات مدرسة نمور التايكواندو 
في  الملونة  الميداليات  من  بالعديد  الدولية 

األردن ومثلها في باشور كردستان.
الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد  وأعلن 
للتايكواندو  لإلناث  بطولة  إلقامة  نيته  عن 
لمواليد 2006، وما فوق يوم الجمعة القادم 
تود  التي  واألندية  الفرق  كافة  وطالبت 

اللوائح الخاصة واألوزان  تقديم  المشاركة 
المشاركة في البطولة هي:«33-29-3٧-

»6٧-62-5٧-53-49-46-44-39

على  يشترط  كما  الحر،  للوزن  باإلضافة 
الفرق جلب كامل الواقيات الخاصة باللعبة، 
الكفر حصراً  مع  الرأس  واقي  يكون  وأن 
لألوزان  بالنسبة  ذلك  غير  يجوز  وال 

الخفيفة حتى وزن 39.

التجهيز لبطولة التايكواندو لإلناث يف إقليم اجلزيرة

بعد قيام ثورة 19 تموز في روج آفا وشمال 
على  قدرتها  الشعوب  أثبتت  سوريا  شرق 
والقوى  اإلرهاب  ومحاربة  نفسها  حماية 
مناطقها  أمن  على  وحافظت  الظالمية، 
وإدارة نفسها بنفسها، والمرأة تألقت بزيها 
عن  ودفاعها  للسالح  وحملها  العسكري 
وشاركت  بيد  فقاتلت  وشعبها،  أرضها 
حماية  يجب  لذا  األخرى،  باليد  بالبناء 

مكتسبات هذا االنتصار األسطوري.

من  تتخوف  الفاشية  التركية  فالدولة 
االنتصارات التي تحققت في شمال وشرق 
تتوعد  لذلك،  شهدائها  دماء  بفضل  سوريا 
فالفعاليات  عليها،  احتاللية  هجمات  بشن 
والنشاطات من أجل التصدي لهم مستمرة 
مؤتمر  فعاليات  وبخاصٍة  تتوقف،  ولم 
أجل  حملة من  أطلقت مؤخراً  التي  ستار، 

هذا الشأن.

املرأة حاربت بعزميتها

روناهي  لصحيفتنا  كانت  الصدد  وبهذا 
مؤتمر  باسم  الرسمية  الناطقة  مع  لقاًء 
أفين  سوريا،  وشرق  شمال  في  ستار 
التهديدات  »أن  قائلةً:  حدثتنا  والتي  سويد 
بل  واألخيرة  األولى  ليست  الفاشية  الدولة 
مهاجمة  الوسائل  بشتى  وتحاول  ستستمر، 
مناطق شمال وشرق سوريا  أبناء شعوب 

بخاصةً حركة المرأة لكسر إرادتها، ولكن 
مثال  وأوضح  حاربت،  بعزيمتها  المرأة 
ناهيك  بها،  خاصة  قوانين  إصدارها  عند 
قصر  دخلت  الكردية  فالمرأة  ذلك  عن 
البرابيت والتي كان يعد أول لقاء من نوعه 
في تاريخ الحركة الكردية منذ انطالقتها«.

التهديدات لن تنال  وأضافت أفين بأن هذه 
من  البد  كان  لذا  الحرة،  المرأة  إرادة  من 
الحاجة إلطالق حملة على مستوى شمال 

وشرق سوريا للحد هذه التهديدات. 

محلتنا اتسمت بطابع املقاومة 
والنضال

شعار؛  تحت  قائلةً:  حديثها  أفين  وتابعت 
اهزموا  »حافظوا على أرضكم وكرامتكم 
ستار  مؤتمر  أعلن  وداعش«،  االحتالل 
آب،   8 في  وذلك  كوباني  في  حملته 
السالم  يوم  كونه  أيلول   1 وستستمر حتى 
الفعاليات  من  الكثير  وستضمن  العالمي، 
والنشاطات من إلقاء محاضرات ومسيرات 
انطالق  منذ  بأنه  مؤكدةً  اعتصام«.  وخيم 
اعتصام في سري  تم نصب خيمة  الحملة 

كانيه وأخرى في كوباني«. 
ستدافع  المرأة  بأن  حديثها  أفين  واختتمت 

وستستمر بنضالها حتى آخر رمق لها ضد 
وتاريخها  أرضها  على  تهديد  أو  فكر  كل 
لن  بأنهم  مؤكدةً  حريتها،  يهدد  والذي 
يسمحون باحتالل أراضيهم وتدنيس مزار 

شهداء طاهر موجود على أرضهم.
وعلى هذا األساس الزالت الحملة مستمرة 
المقاومة  طابع  حملت  التي  بفعاليتها 
االحتالل  لتهديدات  والتصدي  والنضال 

التركي حسب ما ذكرته. 

المرأة اإلدارية في  ـ تنجح  روناهي/ الطبقة 
تواجهها  التي  الصعوبات  بتخطي  الطبقة 
والسيما  واألفكار  التجارب  على  باالعتماد 
اإلنصات إلى اآلراء والنقد البنّاء في العمل، 
والبعد عن ردود األفعال في اتخاذ القرارات 

اإلدارية.
تعد المرأة اإلدارية قادرة على أداء العمل إذا 
ما وجدت التحفيز المناسب والبيئة المناسبة، 
وهي تصنع التميز إذا أرادت ذلك في جميع 
وخصوصاً  عالية  وبكفاءة  الحياة،  مجاالت 
في العمل اإلداري، وتمارس المرأة حقها في 
األعمال  من  العديد  مواكبتها  نتيجة  اإلدارة 
والصحة  والتعليم  المرأة  مجال  ومنها 
لتطوير  باإلضافة  والعسكرة..،  والمصارف 
وغير  وثقافة  رياضة  من  المتعددة  مواهبها 

ذلك. 

صفات املرأة اإلدارية

ولالطالع على صفات المرأة اإلدارية وعلى 

أهمية الخبرة اإلدارية داخل العمل وضرورة 
العمل  إنجاز  لدافع  اإلدارية  المرأة  امتالك 
العمال؛  مع  اإلدارية  المرأة  تعامل  وأسلوب 
أجرت صحيفة روناهي لقاًء مع اإلدارية في 
إدارة المرأة في منطقة الطبقة زهرة الحمادة، 
والتي أكدت على وجود العديد من الخصائص 
العمل مثل؛  إدارة  المرأة في  بها  تتمتع  التي 
المناسب  القرارات بالوقت  الجرأة في اتخاذ 
أصعب  في  اإليجابية  الحلول  عن  والبحث 
والتطورات  المستجدات  ومواكبة  الظروف 
وتخطي  التقليد  عن  واالبتعاد  العالمية، 
الفكر  عن  المستمر  والبحث  العمل  مساوئ 
المرأة  تمتع  لضرورة  باإلضافة  المتجدد، 
المتميزة والحرة ضمن  بالشخصية  اإلدارية 

العمل.
يمكن  اإلدارة  بأن  الحمادة  زهرة  وأشارت 
الموارد  مع  التعامل  على  بالقدرة  وصفها 
منها  واالستفادة  مؤسسة  أي  لدى  البشرية 
موارد  وبوجود  المالية  المخصصات  ضمن 
عدة لتحقيق أهداف اإلدارة الناجحة، ونوهت 
بأنها فن وتشجيع للمهارات والمعارف التي 
وتطبيقها  اإلدارية  قبل  من  امتالكها  يمكن 
الموارد  مختلف  وعلى  الواقع  أرض  على 
تتمتع  أن  الناجحة  اإلدارية  وعلى  المتاحة، 
حسب  القيادي  والسلوك  والمهارة  بالعلم 

قولها.

اخلربة اإلدارية مطلوبة داخل العمل

اإلدارة  أعضاء  تميز  بأن  زهرة  وأضافت 
وخصوصاً  والعمل  الفكر  بمستوى  مرتبط 
والمادي،  والصحي  التعليمي  المجال  في 
المختلفة،  والصناعات  األعمال  وجميع 
ألن  العمل  داخل  مطلوبة  اإلدارية  فالخبرة 
على  قادرين  والمهارات  الخبرات  أصحاب 
الظروف  وتخطي  الطارئة  الحاالت  تجاوز 
الصعبة التي يمكن أن تواجه العمل، ويمكن 
متجدد  مجال  اإلدارة  مجال  أن  هنا  القول 
باإلضافة لضرورة  للتنوع والتطوير  يحتاج 
األخذ بالتجارب واألفكار العملية في مختلف 
من  االستفادة  يمكن  كما  الحياة،  مجاالت 
خبرات اإلداريات المتميزات بالقيام بزيارات 
متعددة لإلدارات المتميزة والناجحة لالطالع 
لديهن  اإلدارة  وطرق  العمل  أسلوب  على 

حسب قولها.

امتالك املرأة اإلدارية لدافع اإلنجاز

اإلدارية  المرأة  نجاح  أن  زهرة  وذكرت 
وإدراكها  القيادي  لدورها  نتيجةً  العمل  في 
بالنجاح في عملها وسعيها لإلنجاز ولتحقيق 
المرأة  تقبل  اإلنجاز  لدافع  فامتالكها  ذاتها، 
فالمرأة  العمل،  إلنهاء  مضاعفاً  جهداً  ببذل 
وجدارتها  ذاتها  إلثبات  العمل  سوق  دخلت 
فهي متميزة بتحمل المسؤولية وتالزم عملها 

باإلصرار على النجاح فيه.

أسلوب تعامل املرأة اإلدارية.. 

وأردفت زهرة قائلةً: »تحتاج إدارة الموارد 
مع  والتفاعل  التعامل  مهارة  إلى  البشرية 
واألسلوب  بالذكاء  تتميز  فهي  العاملين 
مختلفي  عمال  مع  تختلط  فاإلدارية  الحسن، 
والسلوكية،  والفكرية  العلمية  المستويات 
فعل  ردود  دون  اإلقناع  مهارة  تأتي  وهنا 
عنيفة وحاجة تقبّل اآلخر من اإلدارة، وهي 
مهنة تحتاج للصبر والتحمل وطرق التعامل 
الحلول  وإعطاء  الجيد  باإلنصات  الغير  مع 

المناسبة لتالئم الظرف والمكان«.

دعم العمل اإلداري عند املرأة

الذي  اإلداري  الدور  إلى  زهرة  ونوهت 
تسعى إدارة المرأة لبلوغه، وهو دعم العمل 
االجتماعية  التنمية  تحقيق  في  اإلداري 
في  المرأة  طاقات  واستثمار  واالقتصادية، 
المهارة  يمتلكن  اللواتي  وخصوصاً  العمل 
االقتصادية،  المشاريع  ألداء  والمعرفة 
من  المرأة  وتمكين  التنافس  على  والعمل 
والبناء،  للتقدم  والكفاءات  بالمواهب  القيام 
المرأة  »باعتبار  بالقول:  زهرة  واختتمت 
المناسب  والتحفيز  الخبرة  تملك  اإلدارية 
للوصول  والعملية  االجتماعية  والكفاءة 
التنافسية  فالقدرة  منها  المرجوة  الغاية  إلى 
مهارة  من  يزيد  التكنولوجيا  على  والتعرف 
المرأة اإلدارية من خالل التجارب وأساليب 

اإلدارة المتعددة«.

أكدت اإلدارية في   - / كركي لكي  روناهي 
ربيعة  معشوق  بلدة  مجلس  في  المرأة  لجنة 
بين  الوعي  نشر  على  اإلصرار  بأن  حسين 
الريفية  المجتمعات  في  وخاصةً  النساء 
تشكلت  التي  القوقعة  من  العقول  وإخراج 

حولها  منذ زمن أمٌر صعب، ولكننا تجاوزنا 
الكثير من المعوقات من خالل المحاضرات 

الفكرية.
لواقع  والتصدي  البالية  األفكار  مجابهة 
فكر  يتطلب  زمن  منذ  النساء  فيه  تعايشت 
التي  الفكرية  الحرب  غمار  لخوض  وفلسفة 
والشمال  آفا  روج  في  النسوة  بها  بدأت 
التي  التقاليد  أعباء  من  للتخلص  السوري 
وللوصول  المجتمع،  لبنة  ونخرت  عششت 
إلى المرحلة المطلقة للحرية كان للنسوة منهج 
وفلسفة خاص بها فهي اتبعت فكر القائد عبد 
ورسول  بالمنقذ  وصفوه  الذي  أوجالن  هللا 
السالم، ولكي نكون ملمين أكثر بمدى تأثير 
فلسفة القائد على النسوة في روج آفا والشمال 

مثل  النسائية  الحركات  وضمن  السوري 
لجان المرأة في مختلف المؤسسات ومجالس 
النواحي والكومينات، وفي هذا اإلطار كان 
معشوق،  بلدة  مجلس  إلى  زيارة  لصحيفتنا 
المرأة  لجنة  في  اإلدارية  مع  لقاء  وأجرينا 

ربيعة حسين.

»إنصاف املرأة من أهم أعمالنا«

تشكلت لجنة المرأة في مجلس بلدة معشوق 
من  المرأة  احتواء  أهمها  من  عدة  ألسباب 
أذان  بمثابة  لها  نكون  وكي  النواحي،  كل 
صاغية لها في كل حين، ولجوء المرأة إلينا 
لمرأة  المرأة  تلجأ  أن  القوة،  قمة  يعتبر  هنا 

أو لحركة نسائية كي تكون لها سنداً ولتنحل 
الخالفات ما بينها وبين الطرف اآلخر بالعدل 
لنا  قالته  ما  هذا  المرأة،  عن  المعروف  كما 
بلدة  مجلس  في  المرأة  لجنة  في  اإلدارية 

معشوق.
وأضافت ربيعة بالقول: »من خالل التدريب 
من  التغيير  اإلمكان  قدر  حاولنا  الفكري 
تفكير المرأة نحو األفضل، وال سيما المرأة 
تفكير  بسبب  الكثير  من  عانت  التي  الريفية 
المجتمع المتخلف من ناحيتها، هنا نقوم بحل 
قدر  ونحاول  إلينا  تتطرق  التي  الخالفات 
ناحية  المنصفة، ومن  الحلول  اتباع  اإلمكان 
التدريب والندوات الفكرية الخاصة بالمرأة، 
وإقامة  دوري  بشكٍل  بتحديدها  نقوم  فنحن 

الندوات على أساس اآلراء المتبادلة«.

العمل على تأسيس مشاريع خاصة 
باملرأة

بلدة  مجلس  في  المرأة  لجنة  أعمال  وعن 
اختتمت  المستقبلية،  ومخططاتهم  معشوق 
دعم  هنا  أيضاً  أعمالنا  »من  بالقول:  ربيعة 
والعمل  أعمالها،  واحتضان  المرأة  مواهب 
من  بالمرأة  خاصة  مشاريع  تأسيس  على 

مخططاتنا للمستقبل القريب«.

بحضور جماهيري مميز ومن كال الجنسين 
إقليم  ألندية  السلة  كرة  دوري  قمة  أقيمت 
سيدات  بين  وجمعت  للسيدات،  الجزيرة 
كانت  البداية  ومنذ  ودجلة،  األسايش  ناديي 
هناك أفضلية نسبية لسيدات األسايش وكان 
الفارق يتسع ويتضاءل خالل أشواط المباراة 
األمر  حسم  اللياقة  عامل  النهاية  في  ولكن 
اللقاء  حسم  األسايش  سيدات  واستطاعت 
 ،25 مقابل  نقطة   35 بنتيجة  لمصلحتهن 
السلة ضمن  وذلك على أرضية ملعب كرة 

إستاد شهداء الثاني عشر من آذار بقامشلو.

حسم  من  يقتربن  بفوزهن  األسايش  سيدات 
اللقب وأصبحن يمتلكن تسعة نقاط من ثالثة 
انتصارات، ويليهن سيدات دجلة بستة نقاط 
سيدات  مع  األسايش  لسيدات  مباراة  وتبقى 
سردم وبحسب الواقع األسايش مرشح للفوز 
ونيل اللقب، بينما سيدات دجلة لديهن مباراة 
لهن  يشفع  ولن  الحسكة  شبيبة  سيدات  مع 
على  األسايش  فوز  حال  في  الفوز،  حتى 

سردم.

روناهي / قامشلو ـ من جديد سيدات أهلي 
عامودا يحرزن كأس السوبر لسيدات كرة 
إقليم الجزيرة حيث حصلن على  القدم في 
نفس الكأس في عام 201٧، واآلن يحرزَن 
عبر  وكان   ،2018 لعام  جديد  من  اللقب 
بفارق  قامشلو  نادي  سيدات  على  فوزهن 

ركالت الترجيح.
المباراة انتهت بوقتها األصلي بهدف لهدف، 
واستطعن حسم الفوز بالكأس سيدات أهلي 
عامودا بفارق ركالت الترجيح بعد فوزهن 

بنتيجة 2×1.
المباراة كانت بحضور جماهيري ورسمي 
على  دائم  بشكٍل  الناديين  سيدات  وتتنافس 
لقب  حققن  قامشلو  سيدات  بحيث  األلقاب 

أيضاً  وحصدن  متتاليتين  لمرتين  الدوري 
بطولة الكأس في العام المنصرم.

الجزيرة  إقليم  في  السيدات  أندية  وتستعد 
من  والذي   ،2019 عام  دوري  لمنافسات 
بينما  ينطلق 2019/8/30،  أن  المفترض 
سيدات نادي قامشلو حامالت لقب الدوري 
عن  رسمياً  للتوقف  يتوجهن  الماضي 
المشاركة في النشاطات للعبة كرة القدم في 
إدارة  طالبت  بعدما  وذلك  الجزيرة،  إقليم 
الدعم  بتقديم  الرياضي  االتحاد  من  النادي 
استجابة  تحصل  لم  ولكن  للنادي،  المادي 

مما دفع بالنادي التخاذ هذا القرار.
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تقرير / إيفا ابراهيم 

تقرير/ ليكرين خاني

تقرير/ جوان روناهي

روناهي / قامشلو ـ اقرتبت سيدات نادي األسايش من حسم لقب دوري كرة السلة ألندية 
إقليم اجلزيرة لعام 2019، بعد فوزهن مبباراة ماراثونية على سيدات نادي دجلة بنتيجة 35 

نقطة مقابل 25.

حمررة الصفحة/ميديا غامن حمرر الصفحة/ جوان حممد

 من حسم دوري السلة
َ
سيدات األسايش يقرتبن

 كأس السوبر
َ
سيدات أهلي عامودا حيرزن

ز يف عملها..
ّ
املرأة اإلدارية بالطبقة ختلق التمي

جلنة املرأة يف جملس بلدة معشوق.. إصرار على نشر الوعي بني النساء

محلة مؤمتر ستار ضد احملتل الرتكي مستمرة حىت يوم السالم العاملي

إنجازاً  اليد،  لكرة  مصر  منتخب  حقق 
كأس  بطولة  بلقب  تتويجه  عقب  تاريخياً، 
وتغلب  سنة.   19 تحت  للناشئين  العالم 
-32 بنتيجة  ألمانيا  منتخب  على  الفراعنة 
بالنسخة  النهائية،  المباراة  إطار  في   ،28

الثامنة من البطولة، التي أقيمت بمقدونيا.
تاريخاً  المصري  المنتخب  بذلك  وسطّر 
جديداً في سجل بطولة كأس العالم لمرحلة 
أفريقي  فريق  أول  أصبح  حيث  الناشئين، 

وعربي، يحصد اللقب.
فريق  أول  الفراعنة  منتخب  أصبح  كما 
غير أوروبي يحرز لقب البطولة على مر 
القارة  منتخبات  من  هيمنة  بعد  تاريخها، 
النسخ  خالل  البطولة  كأس  على  العجوز 

السبع الماضية.
وأقيمت أول نسخة لمونديال الناشئين عام 
2005 بقطر، وحصدها منتخب مكون من 

دولتي صربيا، ومونتينغرو.
فيما أقيمت النسخة الثانية في البحرين عام 
في  الدنمارك،  منتخب  بها  وتّوج   ،200٧
عام  تونس  في  الثالثة  النسخة  أقيمت  حين 

2009 وأحرزها منتخب كرواتيا.
بينما النسخة الرابعة أقيمت في األرجنتين 
الدنمارك،  منتخب  بها  وفاز   ،2011 عام 

الخامسة  النسخة  أقيمت   2013 عام  وفي 
المنتخب  أيًضا  بها  وتّوج  بالمجر، 

الدنماركي.
وكانت النسختان السادسة، والسابعة عامي 
2015 في روسيا، و201٧ بجورجيا، فاز 

بهما المنتخب الفرنسي.

توج فريق شباب الجناح ببطولة لبنان للكرة 
الشاطئية بفوزه على إف سي بيروت، في 
النهائية بنتيجة 4-6 والتي أقيمت  المباراة 

على ملعب أرينا فينتوس في عمشيت. 
وسجل  مميزاً،  أداء  الجناح  شباب  وقّدم 
أهدافه كل من محمد سليمان )3( وحسين 

زيون )2( ومصطفى الزين.
نداً  بيروت  سي  إف  كان  المقابل،  في 

من  كل  أهدافه  وسّجل  المتّوج  للبطل  قوياً 
حسين شهاب وإبراهيم دياب ومحمد مطر 

ومحمود مطر.
وعقب المباراة تسلم شباب الجناح البطولة 
االتحاد  في  التنفيذية  اللجنة  عضو  من 
الكرة  لجنة  ورئيس  القدم  لكرة  اللبناني 

الشاطئية واهرام برسوميان.

االحتالل  اهزموا  وكرامتكم  أرضكم  على  »حافظوا  شعار  حتت   - قامشلو   / روناهي 

وداعش«، أطلق مؤمتر ستار محلة على مستوى مشال وشرق سوريا، للحد من هتديدات 

الدولة الرتكية الفاشية.

الفراعنة يكسرون اهليمنة األوروبية 
على مونديال اليد للناشئني

ج ببطولة 
ّ
شباب اجلناح يتو

لبنان للكرة الشاطئية

ربيعة حسني

زهرة احلمادة

افني سويد 
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حدود  على  التركية  العسكرية  الحشود 
سوريا الشمالية، وتهديدها المستمر لشعوب 
العسكري  باالجتياح  سوريا  وشرق  شمال 
واالحتالل، بذرائع وحجج واهية بعيدة عن 
المتواصلة  ومحاوالتها  البعد،  كل  الحقيقة 
في  وعرقية  مذهبية  طائفية  فتنة  لخلق 
الدولة  وممارسات  السوري،  الشمال 
مقاطعة  في  ومرتزقتها  المحتلة  التركية 
الساحة  على  الجارية  والتطورات  عفرين 
صحيفتنا  حوار  محور  كانت  السياسية، 

مع أحد وجهاء وشيوخ عشيرة الجبور في 
إسماعيل  رمضان  الشيخ  براك  تل  منطقة 

العلي. 
والحوار جاء على الشكل التالي:

عن  التحدث  بإمكانكم  هل  البداية؛  في  ـ 
األزمة السورية والمراحل التي مرت بها؟ 
لقد مرت األزمة السورية بمراحل عديدة، 
وخلّفت وراءها اآلالف من القتلى والجرحى 
وشردت الماليين من المواطنين، باإلضافة 
بكل  التحتية  البنية  في  كامل  تدمير  إلى 

إلى  السورية  الساحة  وتحولت  مفاصلها، 
تنفيذ  أجل  من  العالمية  للصراعات  مركز 
الدول  وتدخلت  ومصالحها،  أجنداتها 
ثالثة  عالمية  حرب  لتكون  فيها،  اإلقليمية 
ولكن بصورة غير علنية، وكانت الحرب 
األساسية  السمات  حتى  اإلرهاب  ضد 
لألزمة السورية، حيث وصل اإلرهاب إلى 
القوة والتنظيم والسيطرة  ذروته من حيث 
على األرض، وذلك لما تلقاه من دعم كبير 
وبخاصة  المنطقة  في  الدول  بعض  من 

دولة االحتالل التركي، ولم تستطع أّي قوة 
قوات  سوى  عليهم  والقضاء  لهم  التصدي 
سوريا الديمقراطية التي حملت على عاتقها 
العالم  عن  نيابة  اإلرهاب  محاربة  مهمة 
كان  اإلرهاب؛  على  القضاء  وبعد  أجمع. 
التي يجب  المرحلة  إلى  االنتقال  بد من  ال 
فيها أن تحل األزمة السورية إال أن القوى 
الدولية ال زالت تراوح في مكانها من حيث 

إيجاد الحلول المناسبة لهذه األزمة.
ـ كيف تنظرون إلى سياسة الدولة التركية 
عام  بشكل  السورية  األزمة  في  المحتلة 
وتدخالتها في شمال وشرق سوريا بشكل 

خاص؟
ورئيسها  التركية  الحكومة  رسمت 
السورية  األزمة  بداية  منذ  أردوغان 
والسيطرة  االحتالل  مبدأ  على  سياستها 
فيها  واعتمدت  السورية،  األراضي  على 
القوى اإلرهابية والمرتزقة من أجل  على 
بمساندة  قامت  حيث  السياسة،  هذه  تنفيذ 
والمرتزقة  اإلرهابية  القوى  هذه  ودعم 
ومن  والمعنوية،  المادية  الوسائل  بكل 
الفتنة  سياسة  على  اعتمدت  أخرى  جهة 
وشرق  شمال  في  والعرقية  الطائفية 
لمرتزقتها،  الذريع  اإلخفاق  وبعد  سوريا، 
العسكري  بالتدخل  التركية  الدولة  بدأت 
في  عفرين  مقاطعة  واحتلت  المباشر، 
التاريخ  يشهد  لم  ألبنائها  تاريخية  مقاومة 
أفظع  التركية  الدولة  وارتكبت  لها،  مثيل 
عملت  حيث  عفرين،  أهل  بحق  الجرائم 
قسري  بشكل  عفرين  سكان  تهجير  على 
إلى  وعمدت  فيها،  المرتزقة  وتوطين 
المعالم األثرية  الديمغرافي وتغيير  التغيير 
منها  محاولة  في  التركية  اللغة  وفرض 
التركية،  القومية  بوتقة  في  عفرين  لصهر 

مثل  مثلها  التركية  بالدولة  نهائياً  وإلحاقها 
الماضي،  من  بات  الذي  إسكندرون  لواء 
في  سياستها  من  جزء  الممارسات  وهذه 
لن  والمقاومة  العثماني،  حلمها  تحقيق 
بين  من  عفرين  تحرير  يتم  حتى  تتوقف 
إليها  شعبها  وعودة  التركية  الفاشية  براثن 
وهذه إرادة شعوبنا ولن نحيد عن هذا أبدا. 
التركية  للدولة  الحقيقي  الهدف  ما  ـ 
لشمال  األخيرة  التهديدات  من  المحتلة 

وشرق سوريا؟
بسط  إلى  المحتلة  التركية  الدولة  تهدف   
جديد،  من  للمنطقة  واحتاللها  سيطرتها 
على  الجائرة  العثمانية  أحكامها  وفرض 
شعوب المنطقة، واستغالل ثروات المنطقة 
أو قومية  ونهبها، وهي ال تستهدف شعب 
حلمها  تحقيق  إلى  تسعى  إنما  بعينها، 
القديم الحديث بإعادة إحياء اإلمبراطورية 
الديمقراطي  المشروع  أن  إال  العثمانية، 
سوريا  وشرق  شمال  شعوب  تبنته  الذي 
التركية  الدولة  مشروع  أمام  عائقاً  وقف 
حيث  واالحتالل،  والسيطرة  التوسع  في 
تبنت شعوب شمال وشرق سوريا مشروع 
تعايش  إلى  يستند  الذي  الديمقراطية  األمة 
بعضهم  جانب  إلى  بأخوة وسالم  الشعوب 
البعض، واالعتراف باآلخر وبناء مجتمع 
مبدأ  وعلى  والحرية،  الديمقراطية  تسوده 
ذي  كل  ينال  حيث  والمواطنة  المساواة 
حق حقه، وهذه الديمقراطية والحرية التي 
بالذات،  التركي  االحتالل  دولة  تخشاها 
تحركاتها  في  الرئيسي  السبب  هو  وهذا 
وشرق  لشمال  وتهديداتها  العسكرية 
اقتصادية  أزمات  تعيش  تركيا  سوريا. 
تحاول  لذلك؛  عديدة.  واجتماعية  وسياسية 
جر المنطقة إلى حرب شاملة للتستر على 
حقيقة أزمتها الداخلية وما تعانيه من أزمة 
اقتصادية خانقة، واالدعاء بأن الخطر على 
تركيا هو من خارجها، وليس فشل سياسات 
النظر على  قدرتها على  حكوماتها، وعدم 
وحلها.  التركي  المجتمع  وأزمات  قضايا 
ونحن في شمال وشرق سوريا سندافع عن 
وقد  نملك،  ما  بكل  الديمقراطي  مشروعنا 
أحد  يستطيع  ولن  الواحدة  اإلرادة  جمعتنا 
أن يفرق بين أبناء المنطقة، التي امتزجت 

دماء أبنائه بتراب هذا الوطن.

عما  األيام  هذه  في  الجميع  يتحدث 
كيف  هي،  ما  اآلمنة،  بالمنطقة  يسمى 
تكون  كي  المطلوب  وما  ستكون، 
أرض  على  حقيقية  التسمية  هذه  فعالً 
ما  إقامة  يريدون  التي  المنطقة  الواقع. 
يسمونها باآلمنة عليها هي الوحيدة التي 
أبناءها  ألن  حماية  إلى  بحاجة  ليست 
وهي  واقتدار،  شجاعة  بكل  يحمونها 
ليست بحاجة إلى قيام منطقة آمنة، فهل 
بالمنطقة  تسمى  ما  قيام  بالفعل  يعقل 
اآلمن  السوري  الشمال  ضمن  اآلمنة 
قام  باألصل؟ فمنذ سبع سنوات مضت 
وعربهم  بكردهم  سوريا  شمال  أهالي 
األخرى  الشعوب  وبقية  وسريانيهم، 
وبناء  مناطقهم  وقيادة  أنفسهم  بحماية 
مؤسساتهم وإدارتهم الذاتية، التي حققت 
األصعدة،  جميع  على  هامة  إنجازات 
واألمني.  العسكري  الشق  وبخاصة 
ويشهد العالم أجمع على ما حققته قوات 
حماية  ووحدات  الديمقراطية،  سوريا 
من  لعبوا  وما  المرأة،  وحماية  الشعب 
المنطقة  وتحرير  حماية  في  كبير  دور 
وأخواته،  الداعشي  اإلرهاب  دنس  من 
هذا اإلرهاب الذي أرهب البالد والعباد 
إذاً  خلت،  سنوات  أربع  من  ألكثر 
باألصل  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
آمنة وبخاصة بعد القضاء على مرتزقة 

انتهاء  بعد  وبالفعل  عسكرياً.  داعش 
الثانية  المرحلة  بدأت  األولى  المرحلة 
األفكار  على  القضاء  مرحلة  وهي 
في  داعش  زرعتها  التي  المتطرفة 
تواجدها، ولوال  المنطقة خالل سنوات 
لشهدت  المستمرة  التركية  التهديدات 
وانتعاشاً  ازدهاراً  بأكملها  المنطقة 
كبيراً، وفي جميع المجاالت، ولكن هذه 
التهديدات أثرت بشكل كبير على جميع 

مفاصل الحياة.

بين اإلدارة  اتفاقية سالم  أن أي  ولذلك 
بمثابة  ستكون  التركية  والدولة  الذاتية 
بداية مرحلة جديدة، لهذا كان ال بد من 
المفاوضات الغير مباشرة وعبر وسيط 
الذي  الوسيط،  أمريكا  تفعله  ما  هذا 
حليفيها  بين  حدوث صدام  منع  يحاول 
حدوث  تتحمل  ال  قد  التي  المنطقة  في 
حرب فيها، فقد تكون نهايتها طويلة إن 
حدثت. وباعتقادي أن األمريكان ودول 
التحالف ليسوا بتلك السذاجة كي يفتحوا 
أحد  ال  التي  الحرب  هذه  أمام  الطريق 
يتوقع ما يصدر عنها من نتائج كارثية، 
هذه  يدرك  التركي  الطرف  أن  وأظن 
النقطة تماماً، والتهديدات التركية تصب 
في خانة أطلب الكثير كي تحصل على 
اليسير، وإذا كان هدف تركيا بالفعل هو 
فإقامة  القومي،  وأمنها  حدودها  حماية 

ومشاركة  بموافقة  المنطقة  تلك  مثل 
الواقعي  الحل  هو  دولية  ومراقبة 
والمناسب. وإن لم تكن كذلك فلن يسمح 
تعلم  األشكال، وهي  بأي شكل من  لها 
المستحيل  من  التعجيزية  طلباتها  أن 
مصالح  ألن  بها،  والقبول  تحقيقها 
التركي  بالتوغل  تسمح  ال  اآلخرين 
الحتالل المنطقة، والسيطرة على شمال 
الجميع  أن  وبخاصة  سوريا  وشرق 
هذا  السورية  األراضي  بوحدة  ينادي 
أوالً، والناحية األخرى األهم هي وحدة 
الصف والكلمة التي تنادي بها شعوب 
محتمل،  للتصدي ألي عدوان  المنطقة 
ستؤدي  تركية  عملية  أية  فأن  لذلك 
تقسيم سوريا عملياً، وهذا  إلى  بالنهاية 
المراحل،  هذه  في  تطبيقه  يمكن  ال  ما 
في  داعش  مرتزقة  من  اآلالف  وهناك 
أخرى  وآالف  الذاتية،  اإلدارة  سجون 
سيطرة  مناطق  أي  الفرات  غرب  في 
تركي  هجوم  وأي  السوري،  النظام 
مرةً  للعودة  لهؤالء  المجال  سيفسح 
في  انتقامية  بعمليات  والقيام  أخرى، 
على  كبيراً  خطراً  وسيشكلون  المنطقة 
جداً.  هامة  ناحية  وهذه  بأسره  العالم 
وستؤخذ هذه الناحية بعين االعتبار ألن 
جهود أكثر من أربع سنوات في مكافحة 
اإلرهاب، ال يمكن التنازل عنها لمجرد 
تزال  وال  كانت  والتي  تركيا،  إرضاء 
لها يد في تقوية شوكة داعش والمجاميع 

اإلرهابية األخرى.

إن إقامة منطقة ألمن الحدود بين دجلة 
والفرات وتحت إشراف دولي سيشكل 
نقطة التحول في الحفاظ على مكتسبات 
المنطقة من  في  الذاتية واألمن  اإلدارة 
جهة، ومن جهة أخرى سيبدد المخاوف 
نهاية  وفي  بها،  تتذرع  التي  التركية 
المطاف ستستفيد منها شعوب المنطقة، 
العسكرية  المواجهة  فرص  وستقلل 
والدمار  الخراب  إال  تجلب  لن  التي 
جميع  ترفضه  ما  وهذا  والكوارث، 

الُمِصر  التركي  الطرف  إال  األطراف 
على التهديد. وما تسمى بالمنطقة اآلمنة 
بالعرف التركي وما تطلبه بعمق أكثر 
تحت  وتكون  كيلومتراً،  ثالثين  من 
المرتزقة  ومساهمة  المباشر  إشرافها 
فيها، هي مرفوضة جملةً وتفصيالً من 
قبل جميع األطراف المتداخلة في األزمة 
المعني  الطرف  وبخاصة  السورية، 
بالمسألة بشكل خاص، اإلدارة الذاتية، 
وشعوب  الديمقراطية،  سوريا  ومجلس 
ونحن  كافة.  سوريا  وشرق  شمال 
هدفنا  سوريا  وشرق  شمال  كشعوب 
ليس قتل الناطور، ولكن الحصول على 
إننا لسنا هواة حرب وقتل  العنب، كما 
والسنين  مرة،  غير  أثبتنا  كما  وتدمير 
الماضية تؤكد ذلك، ودائماً سعينا وكان 
حيث  السياسية،  والحلول  السالم  هدفنا 
نبذنا لغة السالح وسلكنا طريق الحوار 
السباقين  وكنا  الصادقة،  واألخّوة 
السياسية  الحلول  مبدأ  تطبيق  في 
دائماً  موقفنا  وكان  السورية،  لألزمة 
واألرض  الحقوق  عن  المدافع  موقف 
المنطقة  شعوب  زالت  وال  والمبادئ، 
الداخلية  التهديدات  أنواع  شتى  تقاوم 
والخارجية، وهي مصّرة على المضي 
قُدماً في تحقيق أهدافها في العيش بسالم 

وأمان وكرامة.

اليمن،  في  األساسي  الفاعل  اإلمارات 
وكانت المحرك األول لمقاطعة قطر، وهي 
في  وسياساً  واقتصادياً  عسكرياً  الحاضرة 
كل دول القرن اإلفريقي، وما من هدف من 
محاوالت قطر العبثية التي افتضح أمرها 
التي  والمكالمات  التسريبات  عبر  مؤخراً 
أكدت ضلوعها في تفجيرات الصومال إال 
كما  الصومال،  في  اإلمارات  دور  إنهاء 
أنها حاضرة في شمال إفريقيا سواء بالملف 
أو  الليبي،  الوطني  للجيش  ودعمها  الليبي 
حتى بالجزائر وموريتانيا التي نجحت في 
من  ديمقراطي  بشكل  السلطة  تسليم  خطة 
كذلك  الغزواني،  ولد  إلى  العزيز  ولد عبد 
في تونس، أو حتى لو ذهبنا بعيداً وخرجنا 
فهي  األوسط،  الشرق  منطقة  خارج  تماماً 
ولنا  البلقان،  في  الشمس  واضحة وضوح 
في العاصمة الصربية بلغراد التي تكاد أن 
إلماراتيين  مملوكة  مساحتها  نصف  تكون 

وغيرها من العواصم.
ظهر  قصمت  التي  القشة  جاءت  أن  إلى 
معسكرات  لها  تعرضت  ما  بعد  البعير 
من  األول  في  اليمن  في  االنفصاليون 
خمسين  مقتل  عن  أسفر  والذي  أغسطس، 
من  األقل  على  عشرين  بينهم  شخصاً 
لهم  الحوثي  قصف  بعد  العسكريين، 
هناك  أن  ويبدو  باليستية،  بصواريخ 
بصمات لحزب االصالح في تلك الواقعة، 
ما  أو  االنتقالي  المجلس  جعل  الذي  األمر 
المدعومين  باالنفصاليين  إعالمياً  يسمى 
السيطرة  عبر  بالرد مؤخراً  اإلمارات  من 
على كل معسكرات الحكومة الشرعية، بما 
المعاشيق.  نفسه قصر  الرئاسة  فيها قصر 

حتى خرجت الخارجية اليمنية في الرياض 
على  باالنقالب  وتصفه  الحادث  لتدين 
الشرعية، فبات األمر أمام اإلعالم العالمي 
وكأنه صراع بين أعضاء التحالف العربي 
أي  يمنية،  بواجهات  الحزم  عاصفة  أو 
من  )المدعوم  االنفصالي  أو  االنتقالي  بين 
هادي  منصور  حكومة  ضد  اإلمارات( 

)المدعوم من السعودية(.
التحالف  لقيادات  محرج  األمر  بات  وهنا 
نفسها،  اليمنية  أكثر من األطراف  العربي 
والرياض  أبو ظبي  من  كل  عملت  ولذلك 
األوضاع  تفاقم  عدم  األول  أمرين،  على 
اليمني أكثر من ذلك،  الميدان  على أرض 
توجه  أن  قبل  سريع  حٍل  عن  البحث  ثانياً 
الكاميرات عليهم، وليس على المتصارعين 
زيارة  فجاءت  األرض.  على  بالوكالة 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو 
المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  ظبي 
في  تحقيقه  يجب  ما  لبحث  السعودية،  إلى 
في  الصراع  ألطراف  المعد  جدة  اجتماع 

ثم  جدة،  اجتماع  بعد  ما  ولمرحلة  اليمن، 
تفويت الفرصة على المتربصين في قطر 
من االصطياد في الماء العكر، ومحاوالت 
أبو  بين  إسفين  ضرب  اإلعالمية  أبواقها 

ظبي والرياض.
والحقيقة أن أمر الرئيس عبد ربه منصور 
فكيف  جداً،  عجيٌب  وقواته  ورجاله  هادي 
بعد كل تلك األعوام، وكل ما قدم لهم من 
دعم بالسالح وأموال طائلة، ولم يحقق أي 
له،  يحسب  األرض  على  عسكري  نصر 
اإلمارات  به  تعلم  كانت  ما  يتضح  بدأ  هنا 
هادي  منصور  أن  وهو  البداية،  منذ 
والحوثي وجهين لعملة واحدة، وأعتقد أن 
مهمة الشيخ محمد بن زايد األولى  خالل 
زيارته السعودية هي إقناع السعودية بتلك 
الرؤية، بعد أن أوقفت الرياض محاوالت 
ما  يدين  بيان  إعالن  في  هادي  منصور 
من  )المدعوم  االنتقالي  المجلس  به  قام 
كل  على  مؤخراً  سيطرته  بعد  اإلمارات( 

معسكراته في عدن وعلى قصر معاشيق.
حالة  تنفذ  اإلمارات  آخراً  وليس  أخيراً 
فقط  اليمن،  في  ليس  ولكن  تموضع  إعادة 
بل في ليبيا أيضاً، وتغريدة رئيس المجلس 
االنتقالي هاني بن بريك التي صّرح قائالً: 
المشير  الفضيلة  األيام  هذه  في  هللا  »بإذن 
المليشيات اإلرهابية  حفتر يحسم أمره مع 
والمتسترة  وتركيا  قطر  من  المدعومة 
ونحن  طرابلس،  العاصمة  في  بالشرعية 
كل  في  ليبيا  في  أشقاءنا  لدعم  مستعدين 
المجاالت، ألن المكان اختلف فقط والداعم 
مبطنة  رسالة  وتركيا.«وهذه  قطر  واحد 
لحليف اإلمارات المشير خليفة حفتر القائد 

العام للقوات المسلحة العربية الليبية.
بعد  لطهران  مباشرة  توجهت  واإلمارات 
اتصاالت سرية كانت مفاجئة لدى الجميع، 
فتح  يؤكد  ما  وهناك  حلفائها،  فيها  بما 
أنفسهم  الحوثيين  مع  اإلمارات التصاالت 
أنه  ننسى  وال  وسيط،  أي  دون  ومباشرة 
وبالرغم من الكم من السفن التي تعرضت 
للتهديد أو القرصنة أو التفجير أو التخريب 
العربي مؤخراً، وفي ظل  الخليج  في مياه 
وكافة  وبريطانيا  وأمريكا  السعودية  إتهام 
أن  إال  باالسم،  لطهران  الغربية  األطراف 
اإلمارات لم تذكر في أي بيان إدانة لها اسم 
جاء  كذلك  اإلطالق،  على  »إيران« 
انسحابها أو ما سمي بإعادة تموضع قواتها 
جديدة،  إماراتية  لسياسة  كتمهيد  اليمن  في 
ليس تجاه اليمن فقط بل تجاه أغلب ملفات 

المنطقة.
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الشيخ رمضان إمساعيل العلي: 

«إرادتنا ستنتصر ولن 
أنقرة والشمال السورييستطيع أحد تفرقتنا«

تبنّت دولة االحتالل التركي منذ بداية االزمة 
وتوسيعها؛  األزمة  تعميق  دور  السورية 
سوريا،  داخل  نفوذها  مساحة  زيادة  بهدف 
فهي ترى بأن ما يجري في سوريا أو المنطقة 
بشكل عام حرب تقسيمية، وعليها أن تعمل 
ما في وسعها للحصول على حصتها من هذه 
األراضي المتروكة للنهب في مختلف الدول 
التي تشهد أزمات، فزجت بقواتها في معظم 
الدول،  ومثال على ذلك إرسال قواتها  تلك 
أرسلتها  التي  تلك  العراق،   في  بعشيقة  إلى 
لقطر وكذلك ليبيا وأيضاً ما أرسلته إلى شمال 
المناطق  إلى  تلك  قواتها  فإرسال  سوريا، 

المختلفة مرتبط باستراتيجيتها.
دولة االحتالل التركي تريد استغالل أزمات 
التي  العثمانية  الدولة  أمجاد  لتعيد  المنطقة؛ 
األولى  العالمية  الحرب  بعد  شمسها  غربت 
من  بسيط  ولو  جزء  استعادة  األقل  على  أو 
الذي  والتنمية  العدالة  فحزب  األمجاد.  تلك 
تم تسويقه على أنه يمثل اإلسالم المعتدل لم 
التنظيمات  يتواَن عن وضع يده في يد أكثر 
المتطرفة كداعش والنصرة أو كفصائل درع 
الفرات أو تلك اللتي تدعمها وتستخدمها في 
ليبيا؛ في سبيل تحقيق هذا الهدف التوسعي. 
فدولة االحتالل التركي بهذا المعنى أضحت 
االستقرار  وعدم  العنف  وضخ  لتوليد  بؤرة 
والحرب والتدمير واستخدام كل ما سبق في 
سبيل تحقيق ذلك الهدف. وسوريا كانت من 
أكثر المتضررين من هذه السياسات التركية 
لم  الفائتة  الثماني  السنوات  فخالل  المؤذية، 
توفر دولة االحتالل التركية ورقة إال وألقتها 
على طاولة األلم السوري حتى تكسب أقصى 
ابتداء  األلم،  هذا  حساب  على  تستطيعه  ما 
بورقة الالجئين التي استخدمتها ضد أوروبا 
بتراٍخ  شعرت  كلما  بها  تلوح  زالت  وما 
االئتالف  باستخدامها  مروراً  ما،  أوروبي 
أهدافها  لتحقيق  األشكال  بأبشع  السوري 
وانتهاء  الكرد،  ضد  الشوفينية   - العنصرية 
بتسخير واستخدام داعش والنصرة ضد كل 
السوريين وفتح ممرات حرب عبر حدودها 

ضد سوريا.
يزال  وما  أردوغان  قام  ذلك؛  غضون  في 
السوريين،  دم  حساب  على  سلطته  بترسيخ 
وتنفيذه  عفرين،  على  الحرب  فإعالنه 
والثقافية  الجسدية  واإلبادة  العرقي  للتطهير 
تعبئة  إلى  أدت  كلها  الكردي  الشعب  ضد 
التركي  العنصري  العام  الرأي  واستمالة 
البرلمانية،  االنتخابات  في  لينجح  لصالحه 
في  فشله  بعد  وبخاصة  أيضاً،  اليوم  وهو 
حملة  إلى  بحاجة  المحلية  اإلدارة  انتخابات 
جديدة من ذلك النوع  ليدخل بها االنتخابات 

المبكرة المحتملة في تركيا.
 إن قول أردوغان: »سنقوم بإضافة انتصار 
جديد إلى عيد النصر الذي يصادف 30 آب« 
ليقوم  جديدة  ضحية  إلى  بحاجة  أنه  يعني 
انتخابات  في  فقدها  التي  شعبيته  باستعادة 
هزيمة  بمثابة  كانت  التي  المحلية  اإلدارة 
كبيرة لحزب العدالة والتنمية. ما يجري في 
إدلب، والتهديدات اليومية على شمال وشرق 

سوريا يأتي في سياق التحضير لذلك.
لترسيخ  كوسيلة  الحرب  يعتمد  أردوغان   
الذين  هم  والسوريون  تركيا  في  سلطته 
يدفعون فاتورة مغامراته الدموية، وعلى ذلك 
فإن االستعداد لجميع االحتماالت هام للغاية، 
مع العمل بشكل مواٍز وبعقالنية كبيرة لتجنب 
أردوغان.   لمخططات  ضحية  إلى  التحول 
من هنا؛ فإن تطوير شريط أمني على الحدود 
يعتبر  التركية على منطقتنا  الهجمات  يوقف 

خطوة هامة نظراً إلى ما تم ذكره.  
له  مخططاً  كان  اليوم  إدلب  في  يجري  ما 
الرياح  أتت  لكن؛  مناطقنا.  في  يجري  أن 
السحر  فانقلب  األتراك،  سفن  تشتهي  ال  بما 
الذي  النار  إطالق  ووقف  الساحر،  على 
طويالً  يصمد  لم  آستانا  في  عليه  االتفاق  تم 
على األرض؛ ذلك أن اللعبة لم تتم مثلما تم 
أمام مرحلة حبلى  لها. واآلن نحن  التخطيط 
للسالم،  فرص  هنالك  ما  فبقدر  شيء،  بكل 
هنالك احتمال لحرب  كبيرة أيضاً؛ ألن أنقرة 
ما تزال، مع األسف الشديد  ترى الحرب -ال 

السالم - حْبالً لنجاتها.

فوزة اليوسف

محمد  الدكتور  الليبي  السياسي  الباحث  قال 
الزبيدي: »اتخذت الدولة التركية في محاولة 
تغلغلها بإفريقيا عدة مراحل، وتعمل من أجل 
ليبيا. لذلك؛ بدأت بمسار  تنفيذ مخططها في 
الحين  وفي  »الخشن«،  بالمخطط  أسماه  ما 
سوريا  وشرق  شمال  الحتالل  تسعى  ذاته 
وأجزاء من العراق، ويهددون دول المنطقة 

عبر المرتزقة الموالون لهم.
جاء ذلك من خالل اللقاء الذي أجرته وكالة 
الليبي  السياسي  الباحث  مع  لألنباء  فرات 
الدكتور محمد الزبيدي حيث تحدث بالقول: 

»استغلت الدولة التركية المحتلة البعد الديني 
لالنتقال  تمهيداً  القومية  مصالحها  لتحقيق 
إفريقيا،  في  الخشن«  »التغلغل  مرحلة  إلى 
ولتكن منطلقاً لدعم فروع القاعدة وداعش في 
القارة اإلفريقية، وفي الوقت نفسه؛ األتراك 
العراق  ويستبيحون  سوريا  شمال  يحتلون 
ودمروا ليبيا ويهددون السعودية ويحتضنون 
الكرد  ويبيدون  والتطرف  اإلرهاب  قادة 
صمت  ظل  في  قبل  من  األرمن  أبادوا  كما 
عربي مطبق، وقبل سنة 1998 لم يكن للدلة 
لكن؛  اإلفريقية.  القارة  في  التركية حضوراً 

بعد صعود تيار اإلسالم السياسي في تركيا 
نظرية  إطار  في  التركية  السياسة  تغيرت 
العمق االستراتيجي خاصة بعد سنة 2002 
تركيا  أن  الرئيسية على  فلسفتها  تقوم  والتي 
متعددة األحواض القارية، األمر الذي يمنحها 
إمكانيات  وكذلك  اإلفريقية،  القارة  في  عمقاً 
التأثير في قارتي أوروبا وآسيا ويعزز فرص 

انضمامها لالتحاد األوروبي«.
ذلك  »بدأ  بالقول:  حديثه  الزبيدي  وأضاف 
والعمل  لها  حليفة  سياسية  جهات  دعم  عبر 
الحكم  لسدة  سياسية  جهات  إيصال  على 
تم  الغايات  هذه  ولبلوغ  الممكنة  باألساليب 
سنة  بعد  بإفريقيا  تركية  سفارة   2٧ افتتاح 
إفريقيا  دول  في  سفارة   19 منها   2009
جنوب الصحراء بعد أن كان عدد السفارات 
التركية حتى عام 2002 سبع سفارات فقط 

في عموم القارة اإلفريقية«. 
وحول استغالل دولة االحتالل التركي البعد 
تحدث  بإفريقيا  أطماعها  تحقيق  في  الديني 
الحضور  لتحقيق  :«بالتأكيد  قائالً  الزبيدي 
التركي في إفريقيا استندت السياسة الخارجية 
الدبلوماسي واالقتصادي  البعد  التركية على 
حركة  دعم  على  التركيز  مع  والديني، 
العمل  على  وتشجيعها  المسلمين  اإلخوان 
البراغماتي  المنهج  على  استناداً  السياسي 

العقل  في  التركية  الدولة  صورة  وترسيخ 
الجمعي اإلفريقي، بأنها دولة تتبنى سياسات 
شريك  باعتبارها  اإلنسان  تحترم  أخالقية 
للفقراء  العون  يد  ومد  واالنسانية  الخير 
الوسائل  اعتماد  على  التركيز  مع  األفارقة 

االقتصادية كبوابة للتوغل داخل إفريقيا«.
تركيا  في  الناعمة  القوة  نجاح  مدى  وحول 
اإلفريقية،  االجتماعية  البنية  في  بالتوغل 
استخدام  إطار  »في  قائالً:  الزبيدي؛  تحدث 
في  التركي  النفوذ  لتوسيع  الناعمة  القوة 
إفريقيا تم توظيف البعد الحضاري والديني، 
اإلسالمية  بنكهته  العطاء  سياسة  واعتماد 
المحببة لألفارقة. وبهدف دعم النفوذ التركي 
والتعاون  للتنسيق  التركية  الوكالة  افتتحت 
الصومال  من  كل  في   2011 سنة  )تيكا( 
إلى  لتنضم  وتونس،  ومصر  وكينيا  وليبيا 
فروع الوكالة في إثيوبيا والسودان والسنغال 
 3٧ في  الوكالة  مشروعات  على  لتشرف 
التعليم  مجاالت  بين  تتنوع  إفريقية،  دولة 
مؤسسات  إلى  إضافة  والزراعة،  والصحة 
كمؤسسة  اإلنسانية  والمساعدات  اإلغاثة 
محمد الفاتح وجمعية ياردم والهالل األحمر 
التركي ومركز يونس امره ومركز العالقات 

التركية«.
التواجد  أن  إلى  حديثه  في  الزبيدي  وأشار 

استغلت  حيث  األبرز،  هو  ليبيا  في  التركي 
حالة الفوضى في ليبيا لتعزز نفوذها في هذا 
المقاتلة،  الليبية  الجماعة  مع  متحالفة  البلد 
في  نهبها  تم  التي  الطائلة  األموال  لتستقر 
بالقوى  وزجت  التركية،  الدولة  خزائن 
حرب  في  والمتمرسة  المدربة  البشرية 
لتسفيد  ليبيا،  في  المليشيات  لدعم  العصابات 
ستراتيجي  الجيو  الموقع  من  التركية  الدولة 
للمتوسط،  الجنوبي  نفوذها  لتعزيز  ليبيا  في 
الليبي  الجوار  دول  لتهديد  ارتكاز  ونقطة 
االستثمارات  حجم  زيادة  مع  مصر  خاصة 
مليار   20 يتجاوز  الذي  ليبيا  في  التركية 
االحتالل  دولة  »ستستخدم  وأكد:  دوالر. 
القاعدة  فروع  لدعم  منطلقاً  ليبيا  التركي 
شباب  مثل  اإلفريقية،  القارة  في  وداعش 
في  حرام  وبوكو  الصومال  في  المجاهدين 
نيجيريا وازاواد في مالي، وتنظيم القاعدة في 
المغرب العربي وجماعة اإلخوان المسلمين 

في مصر«.
وحول الدور العربي في كل ما يجري تساءل 
الدكتور الزبيدي متهكما بقوله: »هل للعرب 
من دور داخل محيطهم حتى يمكنهم مواجهة 
فاألتراك  إفريقيا؟!  في  التركي  التوغل 
العراق  ويستبيحون  سوريا  شمال  يحتلون 
ودمروا ليبيا ويهددون السعودية ويحتضنون 
قادة اإلرهاب والتطرف ويبيدون الكرد كما 
بعد  العربية  الدول  قبل.  من  األرمن  أبادوا 
سوى  دور  من  لهم  يعد  لم  المزيف  الربيع 
وعلى  واالستنكار  الشجب  بيانات  إصدار 

استحياء«. 
 وختم محمد الزبيدي حديثه بالقول: »النظام 
اإلقليمي العربي تهدده دول الجوار؛ تركيا، 
التركي  والتغلغل  وإسبانيا،  إثيوبيا  إيران، 
إلى  يهدف  بإفريقيا  اإليراني  اإلسرائيلي 
بعد  مصر،  وتحديداً  العرب  على  التضييق 
االنتهاء من السودان وتوطين األفارقة بليبيا 
المغرب واستقطاع  الجزائر وإنهاك  وتقسيم 

جنوب موريتانيا حيث بحيرة السنغال«.

حممد الزبيدي:

 «تركيا دولة احتالل وأطماعها 
تتعدى حدود سوريا والعراق«
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لجيش  العسكرية  العمليات  من  أسبوع  بعد 
الشمالي  حماة  ريف  في  السوري  النظام 
إلى  القوات  تلك  وصلت  الجنوبي،  وإدلب 
إدلب،  جنوبي  شيخون  خان  بلدة  مشارف 
على  لوقوعها  استراتيجية  تعتبر  والتي 
اشتباكات  وتدور   ،M5 التجاري  الطريق 
الجوية  القوات  فيها  تشارك  عنيفة  ومعارك 
تام تركي رغم  الروسية، وسط صمت شبه 
النار،  خط  على  تركية  مراقبة  نقطة  وجود 
وجود  عن  عدة  تساؤالت  يثير  ما  وهو 
تفاهمات روسية تركية إلخضاع مناطق من 

خفض التصعيد لقوات األسد.
هذا وأعلنت قوات النظام البدء بعملية اقتحام 
مدينة خان شيخون، األحد، وسط تمهيد ناري 
كثيف من قبل الطائرات الروسية والسورية، 
وتناقلت مصادر إعالمية تصريحات منسوبة 
الحكومية  القوات  في  عسكري  لمصدر 
السوري  الجيش  قوات  »إن  السورية، 
بلدة  في  مواقعها  من  انطالقاً  تقدمها  تابعت 
شيخون  خان  مزارع  على  وسيطرت  مدايا 
النار  تل  إلى  باإلضافة  الغربية،  الشمالية 

االستراتيجي«.
تحت  السوري  النظام  قوات  تقدم  ويستمر 

غطاء ناري من الطيران الحربي والمروحي، 
وقالت القوات الروسية في سوريا، أن أكثر 
من 60 ألف ضربة جوية وجهتها الطائرات 
المنظمات  لمواقع  والسورية  الروسية 

اإلرهابية خالل األيام القليلة الماضية.
ويظهر التقدم الميداني، محاولة قوات النظام 
من  شيخون  خان  على  السيطرة  السوري 
في  تقدمها  مع  بالتوازي  الشمالي،  المحور 
شيخون،  خان  جنوبي  التمانعة  بلدة  محور 
وبهذا فإن السيطرة على خان شيخون ستمهد 
كفرزيتا  بلدات  لحصار  قواتها  أمام  الطريق 
واللطامنة ومورك إضافة إلى نقاط المراقبة 

التركية في تلك المناطق.
»كوميرسانت«  صحيفة  لمصادر  ووفقاً 
الروسية القريبة من الجيش السوري، سوف 
حتى  عملياته  في  السوري  الجيش  يستمر 
الذي   ،M5 السريع   الطريق  على  يسيطر 

يمر جزء كبير منه عبر إدلب.
في  بيلينكايا،  ماريانا  كتبت  ذلك  وحول 
بالعربية  نشرته  مقاالً  »كوميرسانت«، 
كانت  إذا  عّما  ُمتسائلة  اليوم«،  »روسيا 
تركيا ستغض النظر عن هذا االنتهاك الكبير 
لحدود منطقة خفض التصعيد، فيما قد توافق 
موسكو على أن تخضع هذه المنطقة لسيطرة 
تركيا،  من  المدعومة  السورية  المعارضة 
حرية  ضمان  على  قادرة  ستكون  والتي 
المنصوص  النحو  الحركة على M5، على 

عليه في مذكرة تفاهم سوتشي.
من  ليس  لذلك،  أنّه  الروسية  الخبيرة  وترى 
على  عرضت  موسكو  أن  الصدفة  قبيل 
المعارك  في  المشاركة  السورية  المعارضة 

هذا  يناسب  وقد  الشام.  تحرير  هيئة  ضد 
العمليات  تؤثر  أال  بشرط  أنقرة،  الخيار 
األتراك،  المراقبين  مواقع  على  العسكرية 

الذين وجدوا أنفسهم عملياً على خط النار.

وفي سياق متصل، أعلن ما يسمى »الجيش 
بدء  عن  لتركيا  الموالي  السوري«  الوطني 

مسلحة  مجموعات  إلرسال  التحضيرات 
لمؤازرة جبهة النصرة، بعد نحو أسبوع من 
امتناع الفصائل الموالية لتركيا االنخراط في 
القتال الدائر في إدلب، ويعزي مراقبون ذلك 
إلى وجود اتفاقيات بين تركيا وروسيا بقطع 
الفصائل  وحث  النصرة  جبهة  عن  الدعم 

النصرة  جبهة  محاربة  على  لتركيا  الموالية 
والفصائل المتشددة الموالية لها، وذلك وفق 
بعد  أنقرة  التزمت  وبالفعل  سوتشي،  التفاق 
لجبهة  الدعم  بتقليص   13 آستانا  محادثات 
النصرة، وهو ما انعكس على أرض الواقع 
لألسلحة  تام  شبه  وغياب  للنظام  تقدم  من 
النوعية المضادة للدروع في أرض المعركة، 

لكن التحرك األخير للفصائل الموالية لتركية 
بالقيادة  دفع  إدلب  باتجاه  حلب  شمال  في 
الروسية في سوريا إلى توجيه اتهام ضمني 
والتهديد  النصرة  جبهة  دعم  بإعادة  لتركية 
المعتدلة  »بالمعارضة  أسمتها  ما  باستهداف 

الموالية لتركيا إن انخرطت في القتال«.

عن  باليقين  الشك  تقطع  المقدمات  هذه 
نظر  وغض  روسي،  تركي  تنسيق  وجود 
لقوات  العسكرية  العمليات  عن  غربي 
تأجيل  ومنها  إدلب،  في  السوري  النظام 
المقرر عقدها  جلسة لمجلس األمن كان من 
بيدرسون«،  »غير  غياب  بسبب  األحد  يوم 
“كارثة  من  بدورها  المتحدة  األمم  وحذرت 
إنسانية جديدة في شمال غرب سوريا” جّراء 
معارك ريفي حماة وإدلب، فيما دعت فرنسا 
لوقف العمليات العسكرية بشكل فوري خالفاً 
يتساءل  وهنا  الصامت،  التركي  للموقف 
االتفاق  مضمون  عن  المراقبين  من  العديد 

الروسي التركي.
العمليات  حيال  الهش،  التركي  الموقف 
مناطق  من  النزوح  وموجات  العسكرية 
حلب  ريف  وأهالي  وجهاء  دفع  التصعيد، 
نددوا  تركيا،  إلى  رسالة  بتوجيه  الغربي 
المجازر  تجاه  »المتفرج  أنقرة  بموقف  فيها 
تقودها  التي  العسكرية  والعمليات  والتهجير 
حليفتها روسيا والنظام السوري«، على حد 

تعبير البيان.

ال تألو تركيا جهداً وال تدخر ماالً وال تقّصر 
المتطرفة  للجماعات  اللوجستي  بالدعم 
رعايتها  تتضح  يوم  كل  وفي  والمرتزقة، 
في  بهم  والزج  المرتزقة  من  للكثير  وتبنيها 
العثمانية،  أمجادها  لتعيد  السوري  الداخل 
ذلك  مع  المشؤوم،  المللي  ميثاقها  وتحيي 
شعب  على  حريصة  بأنها  تركيا  تدعي 
هذه  لكل  الراعية  وهي  سوريا  وأرض 
وما  عملت  التي  وهي  المرتزقة  المجاميع 
زالت على تقسيم سوريا ونهبها وزرع الفتنة 

والخوف والدمار فيها.
واليوم دخل رتل عسكري تركي ضخم صباح 
متوجهاً  السورية  األراضي  داخل  إلى  اليوم 
إلى بلدة سراقب وفي طريقه إلى مدينة خان 
شيخون التي تشهد معارك طاحنة، فيما قال 
النظام السوري إن الرتل التركي دخل لنجدة 
الُمدرجة  النصرة”  “جبهة  من  اإلرهابيين 

على قوائم مجلس األمن كمنظمة إرهابية.
تركي  رتل  دخول  السوري  المرصد  رصد 
باب  معبر  من  االثنين  اليوم  صباح  ضخم 
مع  التركية   – السورية  الحدود  على  الهوى 
المسماة  المنطقة  باتجاه  إسكندريون  لواء 

“خفض التصعيد”.
آلية  الرتل من 25  يتألف  المرصد  وبحسب 
عسكرية  ومعدات  جنود  تحمل  وشاحنة 
و6  دبابات   ٧ إلى  باإلضافة  ولوجستية 
باتجاه  الرتل  اتجه  حيث  ُمصفّحة  عربات 
جنوب إدلب وتوقف في مدينة معرة النعمان.

السوري  النظام  طائرات  أن  المرصد  وأّكد 
جوية  غارات  نفذت  الروسي  و”الضامن” 

على  المتوقف  التركي  الرتل  محيط  على 
أوتستراد دمشق – حلب الدولي بالقرب من 
أسفر  ما  إدلب،  جنوب  النعمان  معرة  مدينة 
للرتل  مرافق  لتركيا  تابع  مرتزق  مقتل  عن 

وإصابة مرتزقة آخرين.
وتعليقاً على دخول الرتل العسكري لالحتالل 
وزارة  في  رسمي  مصدر  قال  التركي، 
لوكالة  تصريح  في  والمغتربين  الخارجية 

»سانا« الناطقة باسم النظام السوري: »قامت 
واألسلحة  بالذخائر  ُمحملة  تركية  آليات 
السورية  الحدود  باجتياز  المادية  والوسائط 
مدينة  إلى  والدخول  اليوم  صباح  التركية 

سراقب في طريقها إلى خان شيخون لنجدة 
اإلرهابيين المهزومين من “جبهة النصرة” 
كمنظمة  األمن  مجلس  قوائم  على  المدرجة 
استمرار  مجدداً  يؤكد  الذي  األمر  إرهابية 
التركي  النظام  يقدمه  الذي  الالمحدود  الدعم 

للمجموعات اإلرهابية«.
هذا  »بشدة«  السورية  الخارجية  وأدانت 
النظام  وحّملت  »السافر«  التركي  التدخل 
هذا  تداعيات  الكاملة  المسؤولية  التركي 
وسالمة  ووحدة  لسيادة  الفاضح  االنتهاك 
األمر  تعبيرها،  حسب  السورية   األراضي 
القانون  ألحكام  سافراً  انتهاكاً  يشكل  الذي 

الدولي.
وختم المصدر تصريحه بالقول: »إن سورية 
تؤكد أن هذا السلوك العدواني للنظام التركي 
وإصرار  عزيمة  على  شكل  بأي  يؤثر  لن 
فلول  مطاردة  في  االستمرار  على  الجيش 
حتى  وغيرها  شيخون  خان  في  اإلرهابيين 
الوجود  من  السوري  التراب  كامل  تطهير 

اإلرهابي«.
السورية  وتحتل تركيا أجزاء من األراضي 
عبر ما يسمى نقاط المراقبة التي يبلغ عددها 
المناطق  في  موجودة  غالبيتها  نقطة   12
الشام  تحرير  هيئة  مرتزقة  فيها  يوجد  التي 
والُمصنّفة على الئحة  النصرة سابقاً  )جبهة 
على  األخيرة  تسيطر  إذ  الدولي(،  اإلرهاب 
ما يزيد عن 90 % من مساحة إدلب وتتلقى 

كامل الدعم من تركيا.
وكالة هاوار

في قرية لبنانية جنوبية صغيرة بحجمها عظيمة 
مؤلّفة  متواضعة  عائلة  كنف  وفي  بقلبها، 
والدة  كانت  أخوة،  وثالثة  أخوات  خمس  من 
أبيها  البنات، مدلّلة  إخالص فرنسيس، أصغر 
والغناء،  الفّن  يحّب  كان  الذي  األب  ورفيقته، 
قلب،  الشعر عن ظهر  ترّدد  التي كانت  واألّم 
ما دفع بها إلى عشق الموسيقا والفّن واألرض. 
سلبتها  التي  اللبنانية،  األهلية  الحرب  عاشت 
من  وحتى  وتعليمها  طفولتها  من  الكثير 
التي  طموحاتها  من  الكثير  ووأدت  أحالمها، 
أن  أو  تغرق  أن  فكادت  المدى،  وسع  كانت 

تؤول إلى موت سحيق.
لم  اليوم زوجة، وأم ألربعة شباب،   إخالص 
جديدة،  تحّديات  وواجهت  حلمها،  عن  تتخلَّ 
بيروت،  إلى  الجميل  الريف  من  االنتقال  منها 
تقف  تدّعها  لم  لكن  والزوجة،  األّم  وتحّديات 
حائاًل في طريق أحالمها التي حملتها معها من 
أنفاس حروف جبران، وصوت فيروز  خالل 
وروح العنقاء التي ال تخبو مهما تالطم الرماد.
فغادرت  االغتراب  على  الظروف  حملتها 
موطن سكينة روحها إلى أمريكا، وحملت إليها 
هويتها كامرأة شرقية، وفي داخلها تلك السطوة 
األهل  وقمع  الذكوري  والمجتمع  الرجولية 
مشاعرها  عن  التعبير  هاجس  يراودها  حين 

وتجاربها وعالقاتها بكّل عفويّة وحّرية.
فكان أن بدأت رحلتها في الشعر والكتابة بشكل 
امرأة  كّل  عن  وبلسانها  ذاتها  عن  تعبيًرا  عاّم 
بما ال تشتهي سفينتها، وعبّرت  الرياح  جرت 
بعد  بالكلمات  الذات  عن  للتعبير  عشقها  عن 
براعم  وتفتحت  الخصبة،  األرض  امتلكت  أن 
الحروف، فاأللم يولّد األمل، وبعد سنين طويلة 
ولعل  الحصاد.  موعد  وأتى  السنابل،  نضجت 
أصدق ما يصفها قولها عن ذاتها: » أنا سليلة 
الحياة  حب  بالحب،  عليها  انتصرت  الحرب 
بالحب  نابض  وقلبي  صومعتي،  والجمال 

والحياة، أنا فكرة، وكلمة لم تكتمل بعد«
وفي هذا الحوار نلتمس التعرف على شاعرتنا 
والدخول لعالمها الذي صنعته باإلرادة والكثير 

من الحب:
الخفّي،  النصر  وطعم  ذكرياتها،  للبدايات  ـ 
كيف كانت بدايات إخالص فرنسيس األدبية؟ 

وما الذي ولج بها في هذا العالم؟
الطفل  مثل  دائًما  مختلف  ولون  طعم  للبدايات 
الذي ينطق أول كلمة له، ويخطو أول خطوة، 
استطاع  فقد  الفرحة  من  يسعه  ال  الكون  يكاد 
أحد،  مساعدة  ودون  بمفرده  شيئًا  ينجز  أن 
والشعور باالستقاللية واإلنتاج، له طعم خاصة 
فكيف إذن يكون الحال في الكتابة، الكتابة التي 

هي سكب الذات في كلمات وحروف.
ا، محاوالت مع الشعر،   بدايتي كانت بسيطة جّدً
وأهّمها الحوارات الغزلية التي أعشقها، الغربة 
كان لها الدور األكبر في ولوجي هذا المجال، 
التي  التحديات  لألهل،  الحنين  للوطن،  الحنين 
تواجه اإلنسان في الغربة من وحدة واشتياق، 
كّل هذه العوامل أدت إلى أن أتجه إلى التعبير 

عنها بالكتابة، كانت الكتابة المنفذ الوحيد الذي 
أستطيع أن أعبر به عما أشعر وأحّس، وكانت 

بمثابة عالج لي وشفاء.
ـ بين لبنان الجمال واألصالة الشرقية وأمريكا 
الثقافة  حيث  من  شاسع  بون  تقيمين  حيث 
والحضارة، ما تأثير كّل ذلك في نتاجك األدبي؟
لبنان واألصالة الشرقية هو من كون إخالص 
فرنسيس بما أنا عليه اآلن. إّن طفولة اإلنسان 
التي  هي  الصور  تلك  كّل  وشبابه،  ومراهقته 
شخصية  منها  وتتكون  الباطن،  العقل  يخزنها 
اإلنسان. الثقافة الشرقية بما تحمل من مشاعر 
أنا  التي  القديمة  والحضارة  وجدانية،  غنية 
الجمال  الفّن،  العريق،  التاريخ  أعشقها، 
وهو  أال  آخر  جانب  هناك  وطبعاً  الشرقي، 
الجانب المأسوي والضيق الذي تعيشه المرأة، 
والصراع بين إثبات ذاتها في المجتمع وإعطائها 
المساحة الكافية، كي تعبّر عن مشاعرها وعن 
هذه  كّل  المسيطر.  الذكوري  والمجتمع  ذاتها، 
عوامل يحملها اإلنسان بشكل عام في ذاكرته، 
خاّص،  بشكل  والكاتب  حياته،  على  وتؤثر 

وتؤثر على نتاجه األدبي وكتاباته فيما بعد.
 الشرق له سحره وجماله، والغرب له المساحة 
واحترام اإلنسان والحرية أن تكون ذاتك دون 
واالتهام  االستغراب  بإصبع  إلّي  يشار  أن 
بالشرق  المرأة  تُحارب  وأحياناً  والمالمة، 
هذا  ألّن  مشاعرها،  عن  عبّرت  أنها  لمجّرد 

يُعتبر عيبًا. 
ـ لألدب سلطان على الروح وتوأمة مع الذات، 

ما جوهر العالقة بينك وبين األدب؟
ما  أكتب  فأنا  روحي،  هو  األدب  لي  بالنسبة 
الكتابة،  لمجرد  أكتب  ال  روحي،  إليه  تقودني 
ولم أبدأ الكتابة فقط ألني أريد الكتابة بل الكتابة 
والقلم تقودها مشاعري وروحي، نحن صنوان 
مختلفين  جسدين  في  واحدة  روح  نفترق،  ال 
من  مؤلّف  واآلخر  إنساني،  واحد  الشكل،  في 

حروف وكلمات.
ـ غاب األدب النسائّي أو ُغيّب عربيًّا وعالميًّا. 

كيف تنظرين إلى هذا الجانب اليوم؟
على  وعالميًّا  عربيًّا  للمرأة  العام  الوضع  إّن 
أّدى  ما  العنصري،  للتمييز  خضع  سواء  حّد 
حريتها  من  حّدت  لقيود  المرأة  خضوع  إلى 
ومن حقوقها، أهّم هذه القيود الدينية والثقافية، 
الحرية  طريق  في  للمرأة  عقبة  هذه  وكانت 

والتعبير عن ذاتها.
هذا  بسبب  بكثير  أكثر  عانت  العربية  المرأة   
لغاية  تعاني  زالت  وما  العنصري،  التمييز 
أبسط حقوقها وهو  ُمنعت من  وقد  هذا،  يومنا 
هو  الرجل  وكان  التعليمية،  حياتها  اختيار 
الوصّي عليها، األب أوالً واألخ والزوج فيما 
ضعفي  حّق  للرجل  الميراث  في  حتى  بعد، 
المرأة. لم تكن المرأة في الغرب أكثر حظًّاً في 
القرون الماضية، فقد كانت تعاني فيما مضى 
من سيطرة الكنيسة والرجل، ولكن مع الوقت 
العربية،  المرأة  من  أكثر  تتقدم  أن  استطاعت 
وتضمن حقها. بيدَّ أّن المرأة في بعض الدول 

تحصل  أن  تستطيع  ال  قريبة  ولفترة  الشرقية 
بالتعبير  لها  فكيف  سيارة،  قيادة  على رخصة 
عن نفسها في مجال األدب والشعر والرواية؟ 
مجتمع  في  وتتخبّط  تعاني،  العربية  المرأة 
والحرام  والعيب  والتقاليد،  القيود  تحكمه 
والسلطة الذكورية وهيمنة الرجل على حياتها 
حّد  إلى  األمور،  أبسط  في  حتى  وقرارتها 
في  ببساطة  الذات  عن  التعبير  من  منعها  أنه 
هذه  طوع  عن  خرجت  التي  والمرأة  الكتابة، 

القوانين اعتبرت شاذة.  
مفردات  والوطن  والحّب  والجمال  المرأة  ـ 
في  العوالم  هذه  أين  األدب،  ودعائم  العشق 

أدب إخالص فرنسيس؟
إّن المرأة والجمال والحّب والوطن حاضرة في 
كّل صورها في كتاباتي، أنا أكتب عن اإلنسان 
الجمال  الوطن  تشمل  واإلنسانية  واإلنسانية، 
في  والحّب  العشق  والرجل،  والمرأة  الحّب 
رأيي هو الحياة، فدون الحّب نحن أموات نسير 
الفرح  المرأة هي مصدر  البسيطة،  على وجه 
فاللون  حاضرة  تكن  لم  إن  والحّب،  والعشق 

ناقص، والصورة ناقصة.
 إّن الوطن هو الصدر الحنون، هو األب واألّم 
في كّل الصور، هو الطفولة هو الذكريات هو 
أنا  ما  وهو  المجد،  هو  والحضارة،  األصول 

عليه اآلن. 
المتيقظة  والخاطرة  الحالم  الشعر  بين  ما  ـ 
إخالص  تتنقل  الواسع  بأفقها  والرواية 
لها  يطيب  وأين  ذاتها،  تجد  فأين  فرنسيس، 

المقام؟
 لكّل واحدة مما ذكرت مذاقها الخاّص، الشعر 
نقلة  تنقلنا  التي  المكثفة  والمشاعر  النشوة  هو 
أما  ودّل،  قّل  ما  أي  الكالم  موجز  في  فورية 
القصة القصيرة ففيها من الرمزية واإليجاز ما 
يداعب الخيال، ويجعل كّل قارئ يعيش الحالة، 
ويكتب تفاصيلها الدقيقة كما يراها، أما الرواية 
فهي مثل سلة من الفاكهة أو بستان، أستمتع في 
مشكلة  منوعة  باقات  أعيشها  التفاصيل،  سرد 
وتسلسل  والصور،  والمشاعر  األحاسيس  من 

األحداث وغنى المعنى.
الرواية هي البيت الذي أسكنه، والوطن الذي 
أجري،  فيه،  ألهو  الذي  البراح  أستوطنه، هي 

أنام، أجلس، آكل، وأشرب.
المساحة  يعطيني  الذي  الواسع  المدى  هي 

حالة  عن  وأعبّر  أكتب  كي  واألوسع،  األكبر 
معينة باستفاضة أكبر.

 أحّب الكّل، ولكن أجدني في القصة القصيرة 
أكثر. 

شرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة  في  المرأة  ـ 
سوريا، وباألخّص المقاتلة في وحدات حماية 
المرأة غيّرت نظرة العالم إليها. ما هي صورة 

المرأة الكردية في الغرب والعالم؟ 
المقاتلة  الكردية  المرأة  أذهلت  لقد  حقيقة 
نحوها،  العالم  نظرة  وغيّرت  قاطبة،  العالم 
نحوها.  والغرب  الشرق  تشّد  أن  واستطاعت 
الكردية،  المرأة  أن يعرف من هي  يريد  الكّل 
أن  يجب  نموذًجا  واعتبرها  بها،  أشاد  الكّل 

يحتذى به.
في  فقط  انتصاًرا  الكردية  المرأة  تحقق  لم   
المكتسبات  إلى  ذلك  بل تخطّت  الحرب  مجال 

والحقوق االجتماعية.
الرجل  وبين  بينها  للمساواة  قانون  لقد صدر   
زواج  ومنع  ضدها،  العنف  ومنع  وحمايتها 
المرأة  ومنحت  الزيجات،  وتعّدد  القاصرات 
مختلف  وتولّي  الترشح،  في  الحّق  الكردية 
المناصب، من سياسة واقتصاد. أرى أّن المرأة 
بها  تتمتّع  التي  الحقوق  بذات  تتمتّع  الكردية 

المرأة في الغرب من حماية وحرية. 
ـ المدارس أو المذاهب األدبية، هل هي التي 
لكل  أّن  أم  األديب  نِتاج  وأنماط  مالمح  ترسم 

ا به؟ كاتب عالًما خاّصً
وهي  بها،  نتأثر  أدبية  ومذاهب  مدارس  هناك 
ترسم مالمحنا أحيانًا، ولكن ال يجب أن تقيدنا، 
نستفيد منها، نقرأ، نتعلم، وننطلق لبناء عالمنا 
المدارس  بعض  الخاصة.   وصبغتنا  الخاص 
اإلبداع،  تقيّد  األحيان  من  كثير  في  والنمطية 
التغيير  يخاف  نفسه  الكاتب  أخرى  وأحيانًا 
والتجديد، لئال يُرفض عمله، ولكن أنا أرى أن 
نترك العنان للقلم، لنحلّق في عالم اإلبداع، وال 
األدب  أفق  في  سراحها  نطلق  بل  الكلمة  نقيد 

الرحب. 
وقع  ما  والشوق.  بالحنين  مقرونة  الهجرة  ـ 
في  لبنان  وأين  إخالص،  كتابات  في  الهجرة 

صميم كتاباتك؟
إن كتّاب الغربة دائًما لهم صبغة معينة يكتبون 
بها، الحنين كما أسلفت والشوق، الغياب الفراق 
بلده  ترك  قد  الكاتب  كان  إذا  وخاّصة  والبعد 

قسراً أو في ظروف معينة، ويحمل في حقيبته 
الكثير من األحداث المؤلمة أو المفرحة. 

بالنسبة لي، لبنان حاضر في كّل شيء، فصوله 
الفجر  وأصوات  ألوانه  وفي  جبله،  بحره 
خلع  الربيع  حيث  الصغيرة  الجبلية  وضيعتي 
على قلمي حبره، يأخذني القلم إلى لبنان، إلى 
فيروز ووديع الصافي، إلى ذلك البلد الذي أكّن 
له الحّب ووجع الحنين حيث سلختني الحرب 
عّمن أحبّت نفسي، وعن أصدقائي، وشرذمت 
النصوص  وكانت  الدنيا،  بقاع  في  العوائل 
في  األبطال  لسان  على  المعاناة  تلك  انعكاس 
روايتي التي نشرتها مؤّخًرا في مصر ولبنان 
الطائفّي  الصراع  في  مهّشمة«  »رغبات 
وأصوات  الحرب  ورائحة  الخارجّي  والتدخل 
. الحرب  الحياة  المدافع اختفاء شمس، اختفاء 
وفي  الحّب،  صوت  على  صوتها  عال  التي 
أن  أستطيع  لو  أتمنّى  كنت  التي  السفر  حقيبة 
أجمع كّل من أحببتهم في لبنان، وأحملهم معي. 
الشرق  بين  الحرية  ومعنى  المرأة  حرية  ـ 

والغرب كيف تقرأينها؟
نفس  في  ا  جّدً وبسيط  عميق  الحرية  معنى  إّن 
في  نسمعه  مصطلح  والحرية  المرأة  الوقت، 
يسمعون  عندما  وكثيرين  األحيان،  من  كثير 
حرية المرأة يعتقدون أّن الحرية تقتصر على 
لباس المرأة واالنفالت والفساد، ولكن الحرية 
حرية  هي  الحقيقية  الحرية  بل  هنا  تتوقّف  ال 
الفكر واتّخاذ القرار في نمط حياتها. إّن المرأة 
اُختزلت  األسف  مع  العربية  المجتمعات  في 
في جسد فقط وال شيء هي سوى عورة وفتنة 
الرجل،  غرائز  تثير  ال  كي  تغطيتها،  ويجب 
يكون  أن  ويجب  جميلة وضعيفة  دمية  وكأنها 
باألب األخ  هناك وصي عليها من سيد ممثل 
ومن ثم الزوج. لقد منع المجتمع الشرقّي أبسط 
وروحيًّا  وجسديًّا  فكريًّا  عليها  أغلق  حقوقها، 
بالتقاليد  المتمثل  القمع  في عصور مظلمة من 
والعادات التي أغلبها تحت ستار الدين والحالل 

والحرام.
 إّن قضية المرأة هي قضية إنسانية، فاهلل خلقنا 
أحراًرا، ولكن الجهل هو ما قيد المرأة. الحرية 
أن تستقّل المرأة باتّخاذ القرار، متى تقول ال، 

ومتى تقول نعم.
المجتمعات،  في  أساسّي  عنصر  المرأة  إّن   
وشريكة في تحمل المسؤولية، مربية األجيال، 

المرأة الحّرة المثقّفة هي المرأة المبدعة. 
المضطهدة  الشعوب  عن  العام  انطباعك 
الحرية  في  وحقّهم  خاصة  الُكرد  وعن  عامة 

والمصير؟
واقع  هو  والتمييز  والقمع  االضطهاد  إّن   
وهي  العالم،  حول  والقومية  الدينية  لألقليات 
هدف للعنف، وحقوقهم اإلنسانية مهدورة، ولم 
يسلم الشعب الكردّي من هذا االضطهاد والقمع 
بل كان له النصيب الوافر على فترات طويلة، 
من  الكثير  شأن  شأنه  واإلبادة  للقمع  وتعّرض 
زال  وما  كان  الشرق  كون  الشرق،  شعوب 

يحفل بمشاكل إثنية ودينية وقومية غير قليلة.
اآلونة  في  الكرد  من  الكثير  إلى  تعرفت  لقد 
ا،  األخيرة، وقد أثبتوا لي أنهم شعب مثقّف جّدً
شعب  هو  واإلعالمي.  والشاعر  الفنان  فمنهم 
الحرب  تترك  لم  لكن  الحياة،  يحب  مسالم 
بل اضطرت  ينشده  الذي  السالم  له  والويالت 
ومحاربة  السالح  حمل  إلى  نساؤهم  حتى 
التي  داعش  سيما  وال  اإلرهابية  المنظمات 
تعيث في األرض دماًرا وفساًدا، وقد أحرقت 
حقولهم وأرزاقهم وقوت أطفالهم أمام عيونهم. 
باقي  شأن  شأنه  الحياة  يستحّق  شعب  إنه 

الشعوب المكافحة في سبيل الحرية.
لم  لمصائر  دهاليز  في  بنا  تقذف  الحرب  إّن   
نكن ندلف إليها لوال المعاناة، فالحرب والقمع 
واالضطهاد حين فغرت فاها البتالع أبناء هذا 
وناسه،  أهله  عن  منهم  الكثير  سلخت  الشعب 
طلبًا  العالم  حول  اآلخر  البعض  وشردت 

للمأوى والعيش الكريم.
اإلنسان  تفتيت  على  الحرب  عملت  لقد   
زال  ما  ولكنه  تمزيق،  شّر  وتمزيقه  الكردي 
متمّسًكا بحبّه للحياة، مقاتالً للنهوض من تحت 

األنقاض. 
كلمة أخيرة أوجهها لإلنسان أينما كان: إذا فقد 
وإذا  مفترًسا،  حيوانًا  أصبح  إنسانيته  اإلنسان 
وإذا  إنسانيته،  من  تجّرد  الحّب  اإلنسان  فقد 
اإلنسانية،  الحّب،  حّي.  وهو  مات  حريته  فقد 
ودعوة  هللا،  هبة  الثالثة  األقانيم  هذه  والحرية 

للحياة.
ضوء  من  حصته  الكردّي  للشعب  ويبقى   
الشمس التي مهما غابت فستشرق من جديد.  
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الكاملة  قوهتا  دمشق  استعادة  على  يدل  ال  إدلب،  يف  السوري  النظام  لقوات  األخري  التقدم 
بعد أشهر من اهلزائم اليت مُنيت هبا يف ريف محاة وإدلب، ولكن هذا التقدم يدل على وجود 
تفامهات سياسية تركية روسية ورضى غربي ضمنًا، هبدف قلب املوازين العسكرية على 
امليدان وفرض خارطة جديدة على الساحة السورية عامة، واليت ترتافق مع حمادثات تركية 
أو  أمريكية حيال فحوى محاية احلدود، ولكن هذه احملادثات هي أعمق من محاية احلدود 
تتعداها إىل مناقشة قضايا أوسع تشمل املصاحل  بل  الرتكي،  املنظور  آمنة وفق  إقامة منطقة 

الدولية يف الشرق األوسط عامة.

سبوت:
»محادثات أستانة 13 قضت بالتوافق الروسي التركي بضرورة إيقاف الدعم 
التركي لجبهة النصرة، وظهر ذلك في تقدم قوات النظام الالفت، وغياب 
اتهام  إلى  بروسيا  حدا  ما  وذلك  للدروع،  المضادة  النوعية  لألسلحة 
تركيا بدعم فصائل من جبهة النصرة في شمال حلب والتهديد باستهدافها«

غلب
ُ
 جوهر احلياة، واإلله الذي ال ي

ّ
إدلب مساومة سياسية ترسم حدودها بالدمإخالص فرنسيس...احلب

رتل تركي يف طريقه إىل خان شيخون.. لنجدة جبهة النصرة!!
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التجويع  سياسة  البعثي  النظام  فرض 
والبحث عن لقمة العيش على معظم مناطق 
سوريا، وبخاصةً في مناطق إقليم الجزيرة؛ 
منح  بعدم  نائية،  مناطق  منها  جعل  مما 
التراخيص لفتح المعامل والمصانع؛ بهدف 
لقمة  عن  والبحث  داخلياً،  أبنائها  تهجير 
بدأت  السورية  األزمة  بداية  ومنذ  العيش. 
باالعتماد  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
على ذاتها وفتح المعامل والمصانع، وخلق 
فرص عمل لمعظم أبناء المنطقة، وبفضل 
إرادة شعوبها تحققت المتطلبات المعيشية.

الزيتون  من  نوعاً   25 يقارب  ما  ويتوفر 
في الشركة؛ كل منها بنكهة مختلفة »نوع 
بالفستق،  محشواً  يكون  الزيتون  من 
الجوز، ودبس الرمان« نوع من العطون، 
يكون  تحليتها  وعند  المقلي«،  »المكسر، 
من  واحد  صنف  له  الزيت  أما  طبيعياً، 
األول، وشعار شركة روهالت هو  النوع 

الجودة.
لصحيفتنا  كان  الخصوص؛  وبهذا 
شركة  صاحب  مع  لقاًء  »روناهي« 
روهالت لتجارة الزيتون والعطون وزيت 
قائالً:  حدثنا  الذي  علو  خليل  والزيتون 
»أجبرنا على النزوح من مدينة عفرين بعد 

أراضينا،  على  التركي  االحتالل  سيطرة 
إقليم  نحو  واتجهنا  كافة،  ممتلكاتنا  ونهب 
واألمان،  األمن  فيها  يتوفر  التي  الجزيرة 
حيث استقرينا بناحية عامودا ليبدأ مشوارنا 
بتأسيس شركة روهالت، علماً  من جديد، 

كنا نملك معامل في مدينة عفرين«.

اإلنتاج اليومي يقارب مخسة أطنان

 2018/10/28 تاريخ  »منذ  علو:  وتابع 
واجهنا  حيث  الشركة،  هذه  بتأسيس  بدأنا 
كافة؛  النواحي  من  الصعوبات  بعض 
وبخاصةً من ناحية الحصول على اآلليات 
تابعنا  ذلك  ورغم  المطلوبة،  والمعدات 
مشروعنا الذي يخدم أفراد المنطقة ويوفر 
لهم فرص عمل. وبعد مرور عدة أشهر تم 
وافتتحت  المطلوبة،  احتياجات  كافة  تأمين 
بتاريخ  وفعلي  رسمي  بشكل  الشركة 

السادس من شهر نيسان عام 2019م«.
وأضاف: »إنتاج الشركة جيد منذ افتتاحها، 
ما يقارب الخمسة أطنان  حيث تنتج يومياً 
توزيعه  ويتم  كافة،  بأنواعه  الزيتون  من 
على مناطق شمال وشرق سوريا، إضافةً 
دمشق،  مثل  السوري  الداخل  مناطق  إلى 
طريق  عن  التوزيع  عملية  وتتم  وحلب 
الشركة  وتتنج  روهالت.  شركة  مندوبين 
عالوة على الزيت والزيتون، ورق العنب، 
والمخلالت بأنواعها، حيث شهدت الشركة 

إقباالً كبيراً من قبل المواطنين«. 

تصدير املنتوجات للدول األوروبية

أن شركة روهالت  إلى  وأشار خليل علو 
لم تتوقف عن توزيع منتوجاتها في مناطق 
بل  فقط،  السوري  والداخل  الذاتية  اإلدارة 
مثل  أوروبية  دول  إلى  تصّدر  أصبحت 
كردستان،  باشور  إلى  وكذلك  ألمانيا، 
وذكر علو بأنه في القريب العاجل ستصّدر 
الشركة كمية من المنتجات ما يقارب /56/ 
باشور  إلى  طن  و/60/  ألمانيا،  إلى  طن 

كردستان.
االحتياطي  المخزون  كمية  أن  علو  وأكد 

شركة  لدى  المستودعات  في  للزيتون 
روهالت تبلغ بنحو الـ /600 ـ ٧00/ 

يبلغ  إقليم الجزيرة  التوزيع في  طن، وبأن 
مندوبين،  طريق  عن  يومياً،  طن  واحد 
تقومان  سيارتين  لدينا  »يوجد  وأضاف: 
بعملية التوزيع، يبلغ سعر الكيلو الواحد من 

الزيتون /٧00/ ليرة سورية كحد أقصى، 
باختالف  سعرها  يختلف  أنواع  وهناك 

النوع والجودة«.

ضرائب ُتثقل كاهل املواطن 
وتسهيالت من اإلدارة الذاتية

وبخصوص المشاكل التي تواجه الشركة؛ 
للنظام  التابعة  الحواجز  بأن  علو  أوضح 
عند  هائلة  مبالغ  البضاعة  على  تفرض 

دخولها إلى مناطق دمشق وحلب، وأحياناً 
الوزن،  حيث  من  البضاعة  على  تفرض 
عليه ضريبة  يفرض  زيتون  كيلو  كل  أي 
المشاكل  هذه  وكل  سورية،  ليرة   /100/
والضرائب تعود سلباً على المواطن وتثقل 
كاهله الذي الحول وال قوة، وتثقل كاهله، 
أما حواجز اإلدارة الذاتية فتقدم التسهيالت 
التوزيع  سيارات  عبور  إلسهال  الالزمة 

التابعة لشركة روهالت للقيام بأعمالها.
بعض  طلب  حال  »في  علو:  خليل  وذكر 
العبوات  مثل  السوري  الداخل  من  المواد 
الحصول  الزيتون، ويكون  لتعبئة  الفارغة 

يفرض  للشركة؛ كونه  إنجاز  بمثابة  عليها 
ارتفاع  على  عالوة  النقل،  ضريبة  علينا 
في  تأخير  هناك  ذلك  وغير  سعرها، 
الحصول على هذه العبوات أحياناً إلى عدة 

أشهر«.

مشاريع ختطط هلا الشركة

لتجارة  روهالت  شركة  صاحب  ونوه 
والزيتون  وزيت  والعطون  الزيتون 
المشاريع  عن  اللقاء  نهاية  في  علو  خليل 
كافة  بإمكانياتهم  يسعون  بأنهم  المستقبلية 
لتحقيق مستقبل أفضل للشركة، وأشار إلى 
أنهم يقومون بتصنيع بعض المواد الغذائية 
األخرى مثالً دبس البندورة؛ لخلق االكتفاء 
فرص  وتوفير  كافة  النواحي  من  الذاتي 
الشركة  أن  علماً  المنطقة،  ألبناء  أكثر 
تستقطب في الفترة الحالية /35/ عامالً من 

أبناء المنطقة.
والجدير ذكره بأنه تم تأسيس هذه الشركة 
لهم  وتوفر  الشعب  على  بالفائدة  لتعود 
إنجازات  من  يعتبر  وهذا  العمل،  فرص 

ثورة روج آفا.

يعيش 6 أشخاص تحت سقٍف واحد ثالث 
من  حرمتهم  جينية  بتشوهاٍت  ولدوا  منهم 
مرض  ضحية  أصبحوا  والكالم،  السمع 
والديهم  بين  القرابة  نسبة  بسبب  وراثي 
العمر  من  البالغ  سمير  عمومة«،  »أبناء 
50 عاماً وهو االبن البكر، وشقيقه المدعو 
فهو  العمر34عاماً،  من  البالغ  »أ.م«، 
اإلعاقات.  هذه  من  الخال  الوحيد  المعيل 
ذاتها  اإلعاقة  تملكان  شقيقتين  ووجود 
وتبلغان من العمر)40-35(عاماً، تزوجت 
مع  وسافرت  سنوات  ثالث  منذ  إحداهما 

زوجها إلى لبنان.
جميع  على  والقائم  األسرة  معيل  )أ.م(؛ 
في  أخته،  من  بمساعدة  المنزلية  األعمال 

أنهكهم  أفراد، أب وأم  أسرة مكونة من 5 
المرض يبلغان من العمر 80عاماً، تزوجوا 
ضحية  أوالدهم  ليصبح  عم  أوالد  وهم 
الوراثة، ولدوا صم بكم غير قادرين على 
عاماً،  العمر50  من  البالغ  سمير  التعبير 
هو االبن البكر ألبيه ولديه إعاقة في رجله 
اليسرى وعدم قدرته على الكالم، وابنتين 
كما قلت آنفاً إحداهما تزوجت وسافرت إلى 
لبنان، أما األخرى فهي تعيش مع والديها 
األعمال  في  شقيقها  وتساعد  وأخوتها 

المنزلية.

أٌم تعاني من الزهامير...

وبهذا الصدد كانت لصحيفتنا روناهي لقاء 
مع الشقيق المدعو أ.م؛ والذي حدثنا قائالً: 
وأشقائي  وأم  أب  من  مؤلفة  عائلة  »نحن 
ليسوا  جميعهم  االثنتان،  وأخواتي  االثنين 

لديه  منهم  واحد  فكل  جيدة  صحية  بحالة 
مرض مختلف عن اآلخر، أمي تعاني من 
ولشدة  سنها  كبر  بسبب  الزهايمر  مرض 
قهرها على أوالدها المرضى، أما أبي فهو 
طريح الفراش، وأخوتي يعانون من الصم 

والبكم منذ والدتهم«.

يبيع الدخان على أرصفة الشوارع..

أخي سمير  قائالً: »يحاول  أ.م حديثه  تابع 
من  الرغم  على  مشاعره  عن  التعبير 
في  الحمام  بتربية  الكالم  على  قدرته  عدم 
نفسه،  يرفه عن  لعل وعسى  البيت  زاوية 
ليبيع  السوق  إلى  أخرى  أياماً  نزوله  مع 
الدخان على أرصفة الشوارع، ولكن كثيراً 
ما يعود إلى البيت خاِل الوفاض، فقد كان 
جناه،  ما  منه  ويسرقون  يشتمونه  األوالد 
له. يعاني سمير  إلى حد ضربهم  ويوصل 
من تشوه في رجله اليسرى أيضاً مما يعيق 

من مشيته«.

مناشدته ألصحاب اخلري..

المعيشي  وضعهم  عن  كالمه  أ.م  أكمل 
شهري  براتب  لوحدي  »أعمل  قائالً: 
بها  أحاول  سورية،  ليرة  ألف   60 قدره 
االحتياجات من دواء  وتلبية  إعالة عائلتي 
وطعام وفواتير الكهرباء، ويقع على عاتقي 
شاء  وما  هللا  قّدر  ولكن  كبيرة،  مسؤولية 

فعل«.
جمعية  مساعدة  عن  حديثه  في  أ.م  ونوه 
ومنظمة  األحيان،  بعض  في  له  خيرية 
ال  خجولة  بمساعدات  ولكن  آفا،  روج 
ووضعهم  الكبيرة  عائلته  احتياجات  تسد 
كالمه  في  وناشد  الصعب،  المعيشي 
الجهات المعنية وأصحاب الخير لتقديم يد 
فقط،  مادية  ليست  مساعدة  من  لهم  العون 
بل هم بحاجة لدعم صحي ومعنوي أيضاً، 

وأكثر من ذي قبل حسب قوله.

روناهي/ عين عيسى- كشفت نائبة الرئاسة 
في  والرياضة  الشباب  لهيئة  المشتركة 
الذاتية لشمال وشرق سوريا ميديا  اإلدارة 
صحيفتنا  أجرته  الذي  اللقاء  خالل  محمد 
وتنظيمهم  الشباب  دور  تفعيل  بأن  معها 
للوصول  الحالية؛  الفترة  أولوياتهم في  من 

لمجتمع شبابي حقيقي وفاعل.
المناطق  بها  تمر  التي  الفترة  هذه  في 
وشرق  شمال  في  والمحررة  الحدودية، 
االحتالل  دولة  تهديدات  إثر  على  سوريا 
والرياضة  الشباب  هيئة  تعمل  التركي، 
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  في 

الشباب،  تنظيم  في  بعملها  المضي  على 
مشاريع  عدة  وتنفيذ  بمواهبهم،  واالهتمام 

بهذا الخصوص.

أجندات متعددة تسعى لتخريب 
عقول شبابنا

وبدأت ميديا حديثها بالقول: »هيئة الشباب 
للعمل  سعت  عملها  بداية  في  والرياضة 
المعتادة،  الهيكلية  ضمن  الشبابي  للتنظيم 
وكان لها دور فعال في التنسيق والتنظيم، 
توعية  مثل حمالت  المستويات  كافة  على 
الشباب من مخاطر المخدرات التي تسعى 
دول عديدة أن تنشرها في مجتمعاتنا بشكٍل 
عام، وصرف نظر شبابنا وتفريغ عقولهم 
الفائدة  عديمي  لجعلهم  الثورة،  فكر  من 

وعالة على مجتمعاتهم«.
نخلق  أن  »نحاول  قائلةً:  ميديا  وأضافت 
ذواتهم  لمعرفة  الشباب  لكافة  فرص 
وهويتهم أكثر، وجعلهم فاعلين في المجتمع 
بشكٍل كبير، وانعقدت الكثير من المؤتمرات 
حتى بعد تشكيل مؤتمر للشباب والرياضة 
بشكل  المؤتمرات  سوريا،  وشرق  بشمال 
الموجودة  الشبابية  الحركات  لكافة  عام 
في مناطق شمال وشرق سوريا، كل هذه 

وكان  الشبيبة،  صف  لتوحيد  المؤتمرات 
على  انعقد  التي  المؤتمرات  هذه  أبرز 

مستوى الحركات الشبابية السورية«.

العمل على تنفيذ املقررات اليت تنبثق 
عن اجمللس الشبابي

لهيئة  المشتركة  الرئاسة  نائبة  ووضحت 
الشباب  هيئة  بأن  والرياضة  الشباب 
الشبابي  المجلس  من  والرياضة هي جزء 
األخير  الشبابي  المؤتمر  بعد  تشكل  الذي 
اآلونة  في  الجزيرة  إقليم  في  عقد  الذي 
األخيرة، لذلك الهيئة كجهة تنفيذية ستعمل 
تنبثق  التي  والقرارات  البنود  تنفيذ  على 

عنه«.
حديثها  معرض  في  محمد  ميديا  ونوهت 
مع  تزامناً  المؤتمر  »انعقاد  بالقول: 
شمال  لمناطق  الفاشية  التركية  التهديدات 
سيناريو  تطبيق  وتريد  سوريا،  وشرق 
جرابلس وإعزاز وعفرين والباب وغيرها 
الشعوب  احتلتها، إلبادة  التي  المناطق  من 
وممارسة  المناطق،  هذه  ضمن  الموجودة 
العديد  نظمنا  ولذلك  االحتاللية،  سياساتها 
بوجه  للوقوف  التضامنية  الوقفات  من 
للحفاظ  المحتلة  التركية  المخططات  هذه 

من  ابتداًء  تحققت  التي  المكتسبات  على 
المناطق«.

الشباب يف وجه كافة التحديات 
والتهديدات

وبخصوص التهديدات األخيرة أكدت ميديا 
لن  لمناطقنا  احتاللي  مخطط  »أي  قائلةً: 
يمر مرور الكرام، وألن الشباب لهم الدور 
الريادي في المواجهة سنقف في وجه هذه 
التحديات، والتهديدات للدفاع عن أراضينا، 
بهذا  تضامنية  وقفات  تنظيم  على  ونعمل 
الخصوص، وأخرها في مدينة تل أبيض/ 

كري سبي«.
في  الشباب  تنظيم  أن  إلى  ميديا  وأشارت 
أجل  من  للغاية  مهم  شيء  المناطق  كافة 
يعانون  التي  المشاكل  كافة  من  التخلص 
الحماية  على  القدرة  وتحقيق  شبابنا،  منها 
من  الشبابية  المنظومات  لكافة  الذاتية 
خالل مفهوم الحماية الذاتية، وال شك بأن 
الفقري،  الشباب هم من يشكلون عامودها 
والعمل على مواجهة المخاطر التي تواجه 
المشروع الديمقراطي الذي تعيشه مناطق 
التهديدات  شمال وشرق سوريا من خالل 

االحتاللية التركية حسب قولها.

على الشباب املهاجرين العودة 
والعيش بسالم

لهيئة  المشتركة  الرئاسة  نائبة  ودعت 
الشباب والرياضة ميديا محمد كافة الشباب 
الذين أبعدتهم الحرب عن مناطقهم العودة 
النشاطات  في  والمشاركة  مناطقهم،  إلى 
فيه  بسالم  وللعيش  وطنهم،  في  تقام  التي 

وبشكٍل طبيعي.
حديثها  نهاية  في  محمد  ميديا  وكشفت 
بالقول: »نشاطاتنا على المستوى الرياضي 
لم  الرياضية  بالنشاطات  معنية  كوننا جهة 
تتوقف سواًء أكانت على مستوى المناطق 
واإلدارات الذاتية والمدنية أو على مستوى 
شمال وشرق سوريا، لذلك كان لنا لقاءات 
رياضية  هيكلية  لتشكيل  مكثفة  ومتابعة 
ُمرتقبة على مستوى شمال وشرق سوريا، 
جداً،  راقي  لمستوى  بالرياضة  والوصول 
التحتية  البنية  بناء  على  أيضاً  والعمل 
الرياضي  بالتدريب  واالهتمام  للرياضة، 
تدريب  منظومة  خالل  من  للرياضين 

متكاملة«.   

أعاد المكتب الفني بلجنة البيئة والبلديات في 
تأهيل 12عبّارة وأربعة  الحسكة،  مقاطعة 
جسور في مختلف نواحي المقاطعة، والتي 
ضربت  التي  للفيضانات  نتيجة  تضررت 
خالل  الغزيرة  األمطار  جّراء  المنطقة 

فصلي الشتاء والربيع في العام الحالي.
وتضرر  باألمطار  غزير  موسم  بعد 
والنواحي  المدن  من  للكثير  التحية  البنية 
الجسور  وأبرزها  الحسكة،  مقاطعة  في 
والبلديات  البيئة  لجنة  عملت  والعبّارات 
بمقاطعة الحسكة على إعادة تأهيل وترميم 
كونها  تضررت  التي  والعبّارات  الجسور 
تربط الكثير من القرى في الريف والمدن 

والقرى والبلدات فيما بينهم.
مقاطعة  في  العبّارات  من  عدد  ترميم  وتم 
الحسكة أبرزها: »عبارة في ناحية تل تمر، 
الشدادي،  لناحية  التابعة  الحفور  أم  قرية 

كانيه،  سري  لناحية  التابعة  مدان  قرية 
عبارة نهر جرجب، عبارة قوس الحسكة - 

سري كانيه، عبارة بلدة الدشيشة«.
من  العديد  في  جسور  تأهيل  إعادة  وتمت 
شرقي  حمام  تل  »قرية  وهي؛  النواحي 
تابعة  شالح  كوع  قرية  تمر،  تل  ناحية 
تابعة  الحفور  أم  لناحية سري كانيه، قرية 
لناحية الشدادي«، وال زال العمل مستمراً 

في جسر بلدة أبو حجر التابعة للشدادي.

ُخصص 32 مليون لرية للجسور 
والعّبارات

والعبّارات  الجسور  هذه  إعادة  وتم 
ليرة،  مليون   135 بـ  قُّدرت  بتكلفة  للعمل 
للجسور  ليرة  مليون   32 خصص  فيما 

والعبّارات التي ال تزال قيد التنفيذ.
لجنة  في  الفني  للقسم  المشتركة  الرئيسة 
أفين  الحسكة  بمقاطعة  والبلديات  البيئة 
المناخية  األوضاع  »بسبب  قالت:  داود، 
هطول  من  المنطقة  لها  تعّرضت  التي 
تسببت  فيضانات  وحدوث  غزيرة  أمطار 
بأضرار للعبّارات والجسور في المقاطعة، 

البيئة  للجنة  تابعة  ورش  قامت  لذلك 
والبلديات بترميم الجسور والعبّارات«.

على  جارياً  العمل  زال  ما  أنه  لفتت  أفين 
المتضررة،  والعبارات  الجسور  ترميم 
وتابعت بالقول: »ما زالت بعض مشاريع 

ترميم الجسور والعبارات قيد التنفيذ«.
وأشارت أفين أن الجسور التي ُرممت في 

هي؛  بالمقاطعة  والنواحي  المدن  بعض 
»جسر قرية فكة والمريجب التابعة لناحية 
العريشة، تأهيل جسر قرية الداودية بمدينة 
الحسكة وجسور وعبّارات بلدة رد شقرا«.

وكالة / هاوار

7مجتمع وشبيبة اقتصاد وبيئة6

تقرير/ يارا حممد 

تقرير/ حسام امساعيل 

تقرير/ إيريش حممود

ميديا حممد

حمررة الصفحة/برييفان محي حمررة الصفحة/ميديا غامن

عش صغري جدرانه قائمة على املعاناة؛ بسبب مرض وراثي

«نسعى لتفعيل دور الشباب وتطوير الرياضة يف مناطق مشال وشرق سوريا« 

ارة و 4 جسور 
ّ
إعادة تأهيل12عب

يف مقاطعة احلسكة

خليل علو

شركة روهالت إلنتاج الزيتون بقامشلو.. حنو غد أفضل
والزيتون  وزيت  والعطون  الزيتون  لتجارة  روهالت  شركة  استطاعت  ـ  قامشلو  روناهي/ 

الشركة  صاحب  األوروبية، وأكد  والدول  اجلوار  إىل دول  منتوجاهتا  بفرتة وجيزة تصدير 

خليل علو بأهنم سيقومون بتصنيع مواد غذائية أخرى وخلق فرص عمل ألبناء املنطقة؛ حلني 

حتقيق االكتفاء الذاتي.

روناهي/ قامشلو- يف بيت قديم تعيش عائلة مكونة من 6 أفراد جدرانه قائمة على معاناة 
ومسعية،  نطقية  بتشوهاتٍ  ولدوا  صغار  وهم  األمل  أجتاحهم  الوالدة،  حديثو  وهم  بدأت 
من  الكثري  جانب  إىل  الصعبة  املعيشية  الظروف  يواجه  واحد  مُعيل  سوى  ميلكون  ال 

االحتياجات األخرى. 

لبلدية  التابعة  تستكمل دائرة اإلنارة العامة 
»راح  مشروع  مراحل  الرقة  في  الشعب 
الطرق  إنارة  إلى  يهدف  الذي  نّورها« 
والشوارع الرئيسية في المدينة؛ وذلك في 

حي المشلب.
إبان حكم مرتزقة داعش على مدينة الرقة 
على  وخراب،  وتدمير  شغب  بأعمال  قام 

المرافق العامة والخاصة وأصبحت مدينة 
الظالم. ولكن؛ بعد تحريرها على يد قوات 
كافة،  بالسبل  أنيرت  الديمقراطية،  سوريا 
التابعة  العامة  اإلنارة  دائرة  بدأت  حيث 
راح  بمشروع  الرقة  في  الشعب  لبلدية 

نّورها أواخر عام 2018م. 
دائرة  رئيس  تحدث  الخصوص؛  وبهذا 

في  الشعب  لبلدية  التابعة  العامة  اإلنارة 
الرقة، المهندس عبد الرحمن الحسين عن 
المراحل األولى من المشروع قائالً: »بدأنا 
 2018 عام  أواخر  نّورها  راح  بمشروع 
الطريق  من  كم   2 بإنارة  كانت  والبداية 
إلى مجسم  القديم جنوباً  الجسر  الممتد من 
شرقاً  اإلطفائية  دوار  ومن  شماالً  الساعة 
إلى مشفى األطفال غرباً، حيث تم تركيب 

100 عامود مزود بأجهزة إنارة حديثة«.
وأضاف: »بعد نجاح المشروع في المراحل 
األولى، أطلقنا مرحلة ثانية بإنارة 8كم في 
أربعة مواقع، الموقع األول الطريق الممتد 
من باب بغداد إلى سوق الهال والثاني من 
مالك،  بن  هشام  شارع  حتى  بغداد  باب 
والثالث من باب بغداد وصوالً إلى مدرسة 
السور«.  كورنيش  في  الواقعة  حطين 
وأكمل الحسين: »يتضمن مشروع الموقع 
الرابع في حي المشلب طول 4 كم ويشمل 
الحديد  سوق  إلى  وصوالً  بغداد  باب  من 
تركيب  وسيتم  السيارات  بمكاتب  مروراً 

20 عامود إنارة.«
التابعة  العامة  اإلنارة  دائرة  رئيس  واختتم 
عبد  المهندس  الرقة،  في  الشعب  لبلدية 
الرحمن الحسين، حديثه بأن الدائرة أشرفت 
أيضاً على إنارة شارعي المنصور والنور 
صناع  »فريق  قبل  من  تأهيلهما  تم  الذين 

المستقبل«.

قسم  أطلق  الرقة؛  مدينة  بجمال  للنهوض 
خطط  الشعب،  بلدية  في  والحدائق  البيئة 
تنظيف  مشروع  ضمن  يومية  وأعمال 
المنصفات في حي المشلب من باب بغداد 
المقبرة  شارع  في  الطريق  نهاية  إلى 

بالمدينة.
مشاريع  لعدة  استكمال  المشروع  وهذا 

بالرقة  الشعب  بلدية  قبل  من  سابقاً  أطلقت 
المدينة  أحياء  في  للمنصفات  تنظيف  من 
إلى  وصوالً  والمحافظة  اإلطفائية  بشارع 

شارع البانوراما.
تنظيف  المشروع  أعمال  وتضمنت 
المنصفات من األوساخ واألتربة وزراعة 

أشجار جديدة بدالً من األشجار المحترقة.

رها«.. إنارة للطرق
ّ
و
ُ
«راح ن

 والشوارع يف الرقة
محلة نظافة يف حي

 املشلب بالرقة


