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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

رئاسة التحرير:
سوزان علي

برييفان خليل 
عبدالرمحن حممد

التدقيق اللغوي:

ميسر املشعان

توثيق حاالت االختطاف والقتل يف 
عفرين باألمساء والتواريخ

أكد مستشار اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بدران جيا كرد أن اإلدارة الذاتية منفتحة على 
البالد،  في  السالم  أّن  إلى  وأشار  واالستقرار  األمن  إحالل  شأنها  من  التي  السياسية  المفاوضات 
إنتاج داعش  وأي عدوان على مناطق شمال وشرق سوريا، سيزعزع األمن واالستقرار وسيعيد 

والمجاميع اإلرهابية األخرى من جديد

جامعة  إدارة  -تستعد  قامشلو  روناهي/ 
ألساتذة  عمل  ورشة  إلجراء  آفا  روج 
التدريس  نظام  بأن  نظراً  الجامعة،  وطلبة 
نظام  عن  مختلف  آفا  روج  جامعات  في 
فنظامها  األخرى،  الجامعات  في  التدريس 
نظام التقييمات والتدريس مستمر منذ ثالثة 
سنوات، وسيتم مناقشة عدة مواضيع ضمن 

هذه الورشة.
إدارة جامعة روج آفا تستعد إلقامة ورشة 
عمل ألساتذة وطلبة الجامعة غداً، وستسمر 
ثالث أيام بتواريخ مختلفة من هذا الشهر، 
وجاءت هذه الفكرة من نظام التدريس في 
الجامعة المختلف تماماً عن نظام الجامعات 
التقييمات  نظام  فهو  األخرى  المناطق  في 
وستُناقش ضمن هذه الورشة مواضيع عدة.

مواضيع هامة سُتناقش يف الورشة
ومن أهم المواضيع التي سيتم مناقشتها هي 
التدريس،  طرائق  العلمي،  البحث  منهجية 

التالية  األيام  خالل  وذلك  التقييم،  نظام 
23/ 24/ 31آب 2019، وسيتضمن كل 
الشكل  على  محاضرات  عدة  موضوع 

التدريس  طرائق  األول  الموضوع  التالي: 
آب،  بتاريخ 23  الموضوع  هذا  وسيناقش 
العناوين  تحت  محاضرات   3 وستتضمن 

التدريب  نظام  التدريب،  »فلسفة  وأقسامها، دور المدرسين الجدد«.التالية: 
البحث  منهجية  فهو  الثاني  الموضوع  أما 
والذي  آب،   24 بتاريخ  سيكون  العلمي 
عناوين  تحت  محاضرات   5 سيتضمن 
»مصطلحات طرائق البحث، مقاييس كتابة 

مشروع التخرج«،
والموضوع الثالث سيكون عن نظام التقييم 
وستضمن  آب،   31 بتاريخ  سيقام  والذي 
محاضرتين األولى تحت عنوان »التجارب 
وثيقة  »قراءة  والثانية  للتقييم«،  العالمية 
النظام التقييم لجامعة روج آفا وشرحها«. 

الرئيسة  لنا  أكدت  الورشة  هذه  وعن 
روهان  آفا  روج  لجامعات  المشتركة 
في  ستقام  العمل  ورشات  بأن  مصطفى، 
من  بدءاً  الزراعية  الهندسة  كلية  مدرج 
الخامسة  حتى  صباحاً  الثامنة  الساعة 

عصراً.

من  توضيحاً   Rojnews وكالة  تطالب 
مراسل  ذوي  أبلغت  التي  األمنية  الجهات 
في  واهية  بحجج  لديها  المعتقل  الوكالة 
في  العمل  له  يجوز  أنه »ال  هولير، حول 
وكالة Rojnews«، فيما تؤكد الوكالة أنها 
مؤسسة إعالمية مرخصة وفق القانون في 

باشور كردستان.

ال حجة قانونية ضده

مراسل وكالة Rojnews في هولير بريار 
في  األسايش  أن  20آب  يوم  قال  محمد 
ناحية توبزاوا التابعة لهولير استدعته دون 
الكشف عن السبب، وفي اليوم التالي )21 
تلبيةً  األسايش  إلى  بريار  توجه  آب( حين 
وهو  هولير  أسايش  إلى  اقتياده  تم  للبالغ، 
اآلن محتجز لدى األسايش دون وجود أية 

حجة قانونية ضده.
وعلى ما يبدو أن األسايش تريد إبقاء بريار 
الوكالة  ترفضها  وتهم  بحجج  محتجزاً 
األسايش  قالت  وتؤكد عدم صحتها، حيث 
أن بريار محمد فرد من أفراد البيشمركة، 
لكن هذا غير صحيح إذ أن بريار صحفي 
وعضو في نقابة الصحفيين ليس له عالقة 
مع وزارة البيشمركة، وهو مراسل لوكالة 
عمل  وبعقد  عامين  نحو  منذ   Rojnews

رسمي )نشر أدناه(.

ملا ال جيوز لـ رباير العمل يف وكالتنا

كما أن الوكالة تطالب توضيحاً من الجهات 
األمنية ألسباب إبالغها ذوي بريار بأنه ال 
يجوز له العمل في وكالة Rojnews، في 
الوقت الذي تؤكد فيه الوكالة أنها مؤسسة 
بباشور  القانون  وفق  مرخصة  إعالمية 
شارة  بـ  سنوات  منذ  وتعمل  كردستان، 
األحداث  شتى  وتغطي  مرخصين  واسم 
والمؤتمرات  البرلمان  والمناسبات ضمنها 
دون  والالحكومية،  الحكومية  الصحفية 
النظر  بغض  قانونية،  مشكلة  تواجه  أن 
والقمعية  التعسفية  اإلجراءات  وجود  عن 
اذاً  والصحفيين.  الصحافة  لحقوق  المنافية 
ما سبب تحذير الصحفي ومنعه من العمل 

في وكالة Rojnews«؟.

ألنها صوت احلق يعتقلون 
مراسليها؟؟!!

مركزها  أنباء  وكالة  هي   Rojnewsو
ومرخصة  بالعراق  كردستان  باشور  في 
وفق األصول القانونية الموضحة بالوثائق 
وتذّكر وكالة Rojnews أن اعتقال بريار 
محمد جاء في حين مّر أكثر من شهر على 
اعتقال مراسلها في منطقة برادوست زبير 

برادوستي، ومصيره الزال مجهوالً.
وفي مثل هذا الشهر من عام 2016 خطفت 
 Rojnews مجموعة مسلحة مراسل وكالة
تحت  وقتلته  حسين،  ودات  دهوك  في 
االمنية  الجهات  تكشف  أن  دون  التعذيب، 

أية معلومات عن القتلة حتى اآلن.

األمام،  إلى  اطمئنان  ونظرة  واثقة  ببسمة 
ليس  ارتفاع  على  األحبال  فوق  تسير 
بها  المحيطين  وليس  العالم  لتبهر  بالقليل 
بها؛  تقوم  التي  البهلوانية  بالحركات  فقط، 
لتضيف إلى ذاتها قبل أن تفوز في مسابقة.
فلتافا  نهر  فوق  متراً   35 ارتفاع  على 
الفنانة  أذهلت  براج،  التشيكية  بالعاصمة 
الفرنسية تاتيانا-موزيو بونجونجا المحترفة 
المشاهدين  مئات  البهلوانية  الحركات  في 
الفتتاح  مشدود  حبل  على  تمشي  وهي 

مهرجان السيرك في المدينة هذا األسبوع.
النهر وعلى  وتجمعت حشود على ضفتي 
تعبر  وهي  بونجونجا  لمشاهدة  الجسور 
بال عناء الحبل الذي بلغ طوله 350 متراً 
دون حزام أمان في أطول مسافة سير على 

الحبل نفذتها بونجونجا ذات الـ 35 عاماً.
وقال مدير مهرجان السيرك جيري توريك 
الذي يطلق عليه اسم )ليتني ليتنا(، إن مشي 
المهرجان  إطالق  عند  الحبل  على  تاتيانا 

هو بمثابة شعار يرمز له.
هذا  في  العروض  جميع  إن  أيضاً  وذكر 
وستجد  الخاص،  رونقها  لها  المهرجان 

طريقها إلى هذا السيرك.
بعروض  المهرجان  حضور  واستمتع 
حركات  أفرادها  يؤدي  راقصة  فرق  من 
في  مشتعلة  عصي  باستخدام  بهلوانية 
من  األول  حتى  يستمر  الذي  المهرجان 

سبتمبر أيلول.
وكاالت
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يواصل جيش االحتالل التركي ومرتزقته ارتكاب املزيد من االنتهاكات بحق أهالي عفرين. 

وبحسب املصادر فإن األهالي يتعرضون بشكل يومي ألعمال اخلطف والقتل والتعذيب على 

يد اجملموعات املرتزقة التابعة لالحتالل التركي.
5»

منطقة  حول  -الروسي  التركي  االتفاق  في  شقوق  ظهرت 
تقدم  مع  سوريا  شرقي  شمال  في  التصعيد«  »خفض 
تسمى  ما  إلقامة  -األميركية  التركية  العسكرية  التفاهمات 
بالمنطقة اآلمنة شمال شرقي سوريا، وحصل ما كان يعتقد 
بوجود ترابط عضوي بين المنطقتين اللتين يخترقهما طريق 
مسرحاً  السورية  األراضي  تحول  تعزز  بحيث   ،»4 »إم 
لمقايضات استراتيجية بين واشنطن وموسكو وأنقرة تخص 

الشرق األوسط و»حلف شمال األطلسي«.

روناهي / قامشلو ـ اقتربنا من نهاية دورة السنابل الكروية وبعد االنتهاء من الدور النصف 
الجمعة على  قنديل وبيمان، غداً  بين فريقي  النهائية والتي ستجمع  المباراة  تبقت  النهائي 

أرضية ملعب قامشلو الكروي المغطى، الواقع على طريق الحزام.

تعتبر قبيلة الموسو، التي تتخذ من سفوح جبال الهماليا موطنًا لها، 
بالعالم، ويعود  المجتمعات األمومية وأكثرها ندرةً  واحدة من أبرز 
ويتواجد  عام،  ألفي  من  ألكثر  المرتفعة  التبت  منطقة  في  وجودها 
سكان القبيلة على ضفاف بحيرة لوغو قرب حدود مقاطعتي يونان 

وزيتشوان الصينيتين.

فترة  في  والتعليم  التربية  لهيئة  متواصل  -عمل  قامشلو   / روناهي 
المؤسسات  ترميم  إلى  إضافةً  المعلمين،  بتدريب  وذلك  الصيف، 

التعلميّة التابعة لها، الستقبال العام الدراسي الجديد بنجاح. 

تقارب بني واشنطن وأنقرة يف الشمال وتباعد مع موسكو يف إدلب

قنديل وبيمان إىل نهائي
 دورة السنابل

«املوسو« على سفوح اهلماليا 
.. قبيلة تديرها النساء

هيئة الرتبية والتعليم تستعد 
الستقبال العام الدراسي اجلديد
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بدران جيا كرد: «إنهاء االحتالل وإخراج املرتزقة 

 حوار مستقبلي«
ّ
من عفرين أساس أي

مديرية السياحة ومحاية األثار يف 
الطبقة حتمي معاملها األثرية

قصف مستمر لقوات النظام على 
مناطق إدلب

السياحة  مديرية  تعمل  الطبقة:  روناهي/ 
وحماية اآلثار في منطقة الطبقة على تحديد 
التعدي  المواقع األثرية بهدف حمايتها من 
معالمها  طمس  منع  أو  والتخريب  والنهب 

التاريخية.

مركز األخبار ـ تستمر قوات النظام بالتمهيد 
لعملية عسكرية باتجاه معرة النعمان، حيث 
ضربة   100 من  بأكثر  المنطقة  قصفت 
ريف  في  أيضاً  التقدم  تحاول  فيما  جوية, 

الالذقية الشمالي.
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لليوم السادس والثالثني على التوالي؛ يواصل أبناء كري سبي )تل أبيض( مقاومتهم على احلدود السورية التركية؛ رافضني االحتالل التركي 
وتدخله في شؤون سوريا، وجتزئة أراضيها، ومشيرين إلى أن شعوب شمال وشرق سوريا دعاة السالم، وينبذون احلرب. ولكنهم؛ لن يتوانوا 
عن الدفاع عن أراضيهم إن تطلب األمر ذلك، مؤكدين صمودهم حتى كّف احملتل التركي عن إطالق تهديداته بالتدخل في الشأن السوري 

واحتالل أراضيها...

....
ً
قيم ورشة عمل غدا

ُ
إدارة جامعة روج آفا ست

وكالة Rojnews تطالب بتوضيح 
سبب اعتقال مراسلها بريار حممد

 بطول 
ً
فنانة فرنسية عربت نهرا

 على حبل
ً
350 مرت مشيا

تقرير/ إيفا إبراهيم

معتصمون على احلدود: «حنن دعاة 
السالم وقسد حتمينا«

2»
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مركز األخبار ـ بمشاركة العشرات من أهالي 
تستمر  أبيض(؛  )تل  سبي  كري  مقاطعة 
حي  في  تقام  التي  البشرية  الدروع  فعاليات 
الـ36  لليوم  الركية  للحدود  الُمحاذي  المنبطح 
تجاه  التركية  للتهديدات  رفضاً  التوالي  على 
الرئيس  اليوم،  فعاليات  خالل  وألقى  المنطقة. 
كري  مقاطعة  في  المثقفين  التحاد  المشترك 
سبي )تل أبيض( محمد عياش كلمة قال فيها: 

»اليوم نجتمع في هذه الخيمة لنستنكر تهديدات 
ونتذكر  مناطقنا  تجاه  التركي  االحتالل  دولة 
جميعاً مجازر العثمانيين بحق األرمن والكرد 
ال  العربي،  الشعب  بحق  التعسفية  وسياستهم 

شيء يدعونا لنقبل بهذا االحتالل بيننا«.
حرب،  دعاة  ليسوا  أنهم  إلى  عياش  ولفت 
السالم  لتحقيق  ويطمحون  سالم  دعاة  هم  بل 

نحن  للمعاناة،  »كفى  ُموضحاً:  واالستقرار، 
كلنا أخوة ال فرق بين شعوب شمال سوريا«.

لنستنكر  الوقفة  هذه  »نقف  قائالً:  واختتم 
آمنة ولسنا بحاجة  التركية، مناطقنا  التهديدات 
إرهابيين  وجود  يّدعون  هم  آمنة،  منطقة  إلى 
سوريا  قوات  أبناؤنا،  هم  هؤالء  لكن؛  هنا. 
الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة هم 

أوالدنا وإخواننا وهم األولى بحماية المنطقة«.
كري  في  البشرية  الدروع  فعاليات  تزال  وما 

الثامن  في  انطلقت  والتي  أبيض(  )تل  سبي 
عشر من تموز المنصرم.

مركز األخبارـ  رفض الشيخ حسن فرحان عبد 
الرحمن الطائي من شيوخ عشيرة طي العربية 
مساعي دولة االحتالل التركي الحتالل شمال 
وشرق سوريا مؤّكداً أن المنطقة التي يتعايش 
واإليزيدي  والسرياني  والعربي  الكردي  فيها 
صمام  هي  جنب،  إلى  جنباً  الشعوب  وكامل 
األمان لكافة المنطقة، داعياً إلى وحدة الصف 

بوجه التهديدات التركية.
باحتالل  التركية  التهديدات  استمرار  مع 
الشعبية  الفعل  ردود  تتواصل  المنطقة؛ 
حسن  الشيخ  ورفض  لالحتالل،  المناهضة 
أعيان  أحد  وهو  الطائي  الرحمن  عبد  فرحان 
وتطلعات  توجهات  العربية  طي  عشيرة 
وأوهام الدولة التركية« بإنشاء »منطقة آمنة«، 

فيها  يعيش  التي  المنطقة  إن  »نقول  وأضاف: 
وكامل  واإليزيديين  والسريان  والعرب  الكرد 
آمنة  منطقة  هي  سوريا  وشرق  شمال  شعوب 

وهي صمام األمان لكافة المنطقة«.
سوريا  وشرق  شمال  أعيان  هيئة  وعقدت 
الجاري،  آب  شهر  من  عشر  السابع  بتاريخ 
الجزيرة؛  إقليم  وقبائل  لعشائر  حواري  ملتقى 
آرائهم  وإبداء  التركية،  التهديدات  في  للبحث 
 500 بمشاركة  التهديدات  حيال  ومواقفهم 
العربية  العشائر  ووجهاء  شيوخ  من  شخصية 

والكردية، والسريانية واألرمنية واآلشورية. 
الملتقى  خالل  والقبائل  العشائر  وأّكدت 
سوريا  قوات  جانب  إلى  وقوفهم  الحواري 

الديمقراطية للدفاع عن المنطقة في حال شنّت 
دولة االحتالل التركي أي هجوم على مناطق 

شمال وشرق سوريا.
في  الشعب  على  »يجب  الطائي:  وأضاف 
نحن  ذاتياً.  نفسه  تنظيم  سوريا  وشرق  شمال 
قوات  مقاتلي  جانب  إلى  بيد  يداً  نقف  العشائر 
سوريا الديمقراطية وقوات الدفاع الذاتي وإلى 
جانب كل من يدافع عن تراب هذا الوطن ويقدم 

الشهداء في سبيله«.
واختتم الشيخ حسن فرحان عبد الرحمن الطائي 
حديثه بالقول: »يجب الوقوف صفاً واحداً ضد 
الدولة التركية، من أجل الحد من تهديداتها ضد 

مناطق شمال وشرق سوريا«.

العدالة  حزب  سلطات  إبعاد  على  تعليقاً 
والتنمية التركية رؤساء ثالث بلديات في مدن 
باسم  المتحدثة  قالت  بباكور كردستان،  كردية 
االحتالل  دولة  على  أنه  األمريكية  الخارجية 
التركي االلتزام بالمبادئ الديمقراطية، ودعت 

تركيا للحوار مع المجتمعات الكردية.
وخالل المؤتمر الصحفي اليومي للمتحدثة باسم 
أورتاغوس،  مورغان  األمريكية  الخارجية 
كما  األوسط،  الشرق  في  الوضع  عن  تحدثت 

تحدثت عن الوضع الحالي في تركيا.
وفي معرض ردها على سؤال أحد الصحفيين 
والتنمية  العدالة  حزب  سلطات  إبعاد  حول 
منتخبين  بلديات  رؤساء  ثالث  التركية 
كردية  غالبية  ذات  مدن  ثالث  في  ديمقراطياً 
 400 من  أكثر  أنقرة  سلطات  اعتقال  وكذلك 
شخصاً ورأي واشنطن بإجراء مفاوضات بين 
قالت مورغان  التركية وكرد تركيا،  الحكومة 
نعتقد  المتحدة  الواليات  في  »إننا  أورتاغوس: 
عندما  العالم،  في  مكان  أي  وفي  عام،  بشكل 
المنتخبين  المسؤولين  بإبعاد  األمر  يتعلق 
واستبدالهم بمسؤولين غير منتخبين، فإن رأينا 
واضح في هذه األمور، لذلك ما نأمله هو أن 
نرى تركيا تحل هذه المسألة بطريقة تتفق مع 

التزامها بالديمقراطية«.
وتابعت: »بالطبع نشجع دائماً في أن تتبع تركيا 
نهجاً واسعاً من خالل انخراطها في الحوار مع  

المجتمعات الكردية«.
وأبعدت سلطات حزب العدالة والتنمية رؤساء 
من  المنتخبين  وماردين،  ووان  آمد  بلديات 
البلديات  يدها على هذه  الشعب ووضعت  قبل 
الحاكم  الحزب  من  وكالء  منهم  بدالً  وعيّنت 
حزب العدالة والتنمية. وعليه؛ أعرب االتحاد 
»اإلجراءات  من  البالغ  قلقه  عن  األوروبي 
بحق  التركية  السلطات  اتخذتها  التي  القمعية« 
رؤساء البلديات المنتخبين من قبل الشعب في 
اإلرهاب«،  مكافحة  »بحجة  كردستان  باكور 
ورأى االتحاد أن وراء هذه اإلجراءات »دوافع 

سياسية«.
وقال بيان صدر يوم االثنين عن ممثل وزارة 

واعتقال  إقالة  »إن  األوروبية:  الخارجية 
السياسيين المحليين وتعيين تابعين للسلطة بدالً 
السياسي  التمثيل  من  للناخبين  حرماٌن  عنهم، 
بإلحاق  بشدة  ويهدد  المحلي  المستوى  على 
ضرر بالديمقراطية المحلية«، واعتبر أن من 
شأن تلك اإلجراءات أن تضع محل الشك نتائج 
 31 في  جرت  التي  الديمقراطية  االنتخابات 

آذار.
رايتس  هيومن  منظمة  اعتبرت  جانبها  ومن 
على  التركية  السلطات  سيطرة  إن  ووتش 
صارخ  انتهاك  كردستان  باكور  في  البلديات 

لحقوق الناخبين وتعليق للديمقراطية المحلية.
وقال مدير المنظمة في أوروبا وآسيا الوسطى، 
الرئيس  حكومة  »ألغت  ويليامسون:  هوغ 
في  المحلية  آذار  انتخابات  نتائج  أردوغان 
الكردية  المناطق  في  الثالث  الرئيسية  المدن 
المنتخبين  البلديات  رؤساء  عزل  خالل  من 
الشرعيين«. وأضاف: »تلويث سمعة الرؤساء 
لهم  أنهم  زعم  خالل  من  للبلديات  الشرعيين 
السكان  لحرمان  باإلرهاب  غامضة  صالت 
كل  يُعّرض  المختارين  ممثليهم  من  الكرد 
شخص ملتزم باالنتخابات الديمقراطية وحقوق 

اإلنسان وسيادة القانون في تركيا للخطر«.

تعرض  من  أيام  عدة  بعد  ـ  األخبار  مركز 
أفادت  تركيا،  في  للضرب  سعوديين  شابين 
أحد  أمام  اختفت  سعودية  فتاة  بأن  مصادر 
غامضة.  وسط ظروف  إسطنبول  في  الفنادق 
اختفت  فتاة سعودية  أن  وقالت صحيفة عكاظ 
أحد  أمام  تواجدها  أثناء  غامضة  ظروف  في 

الفنادق في إسطنبول التركية قبل أيام.
في  السعودية  السفارة  بأن  للمصادر  ووفقاً 
والتحقيقات  الحادثة  تفاصيل  بدقة  تتابع  تركيا 
أيام  بعد  الحادثة  هذه  وتأتي  بها.  المرتبطة 
أحد  في  تواجدهما  أثناء  تعرض مواطنين  من 
المقاهي بمنطقة شيشلي في إسطنبول العتداء 
ُمسلّح من قبل مجهولين, نتج عن ذلك إصابة 

أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعته الشخصية.
تركيا  في  السعودية  المملكة  سفارة  ودعت 
المواطنين السعوديين الموجودين في إسطنبول 
إلى أخذ الحيطة والحذر بعد تعرض مواطنين 

لحادثة اعتداء ُمسلّح وسرقة.

األفعال  ردود  خضم  في  ـ  األخبار  مركز 
بعد  يوماً  تزداد  التركي،  لالحتالل  الرافضة 
آخر إصرار أهالي عفرين القاطنين في مقاطعة 
الشهباء على الصمود والمقاومة ووقوفهم بوجه 
المخططات االحتاللية. وبهذا الصدد؛ رصدت 
وكالة هاوار لألنباء في مقاطعة الشهباء آراء 

عوائل الشهداء.
وأكد عضو مجلس عوائل الشهداء خليل أحمد 
بأن مناطق شمال وشرق سوريا رّويت بدماء 
المنطقة،  شعوب  جميع  من  الشهداء  آالف 
ونّوه: »من خالل التضحيات التي بذلتها جميع 
السياسات  أمام  واحدة  يداً  أصبحنا  الشعوب، 
أخوة  وحدة  وتطال  طالت  التي  الخارجية 

الشعوب«.

إرادة  كسر  التركي  الحتالل  »يحاول  وتابع: 
وحدة الشعوب من خالل سياساته العدوانية«.

شقيق  محمد  شيخ  عدنان  أشار  جهته؛  ومن 
ظروف  نعاني  »إننا  قائالً:  هاوار«  »الشهيد 
أن  يعني  ال  وهذا  الشهباء،  مناطق  في  صعبة 

مقاومتنا انتهت، بل على العكس تماماً«، وأّكد 
»نحن عوائل الشهداء وعدنا شهداءنا بتحرير 

عفرين«.
بدورها تطّرقت صبحان حسين زوجة »الشهيد 
وزوجات  أمهات  دور  إلى  الرحمن«  عبد 
الشهداء وتضحيات أبنائهم قائلة: »مقاومتنا في 
عفرين مستمرة بذلنا فيها اآلالف من الشهداء 

وسنبذل آالف أخرى في سبيل تحريرها«.
الشهداء  وأمهات  كزوجات  »إننا  وأضافت: 
نستطيع العيش دون أوالدنا ولكننا ال نستطيع 
العيش بدون وطن، وعلى هذا األساس اتخذنا 
قراراً بحماية مناطقنا من التدخالت الخارجية 

وتصعيد مقاومتنا ضد االحتالل التركي«.

بالتمهيد  النظام  قوات  تستمر  ـ  األخبار  مركز 
حيث  النعمان،  معرة  باتجاه  عسكرية  لعملية 
قصفت المنطقة بأكثر من 100 ضربة جوية, 
الالذقية  ريف  في  أيضاً  التقدم  تحاول  فيما 

الشمالي.
بأن  اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  أفاد 
اشتباكات عنيفة تدور منذ ما بعد منتصف ليل 
كبانة  تالل  محاور  على  الخميس  ـ  األربعاء 
في جبل األكراد بريف الالذقية الشمالي، بين 
المجموعات المرتزقة من جهة، وقوات النظام 
من جهة أخرى، في محاوالت متكررة من قبل 
المنطقة بغطاء بري وجوي  للتقدم في  األخير 

ومعلومات عن خسائر بشرية بين الطرفين.
وطائرات  الحربية  النظام  طائرات  وواصلت 
تسمى  ما  لمنطقة  قصفها  الروسي  الضامن 
»خفض التصعيد«، حيث ترّكز القصف على 
إذ  إدلب،  ريف  من  الشرقي  الجنوبي  الريف 

قصفت طائرات النظام الحربية بنحو 29 غارة 
والدير  وتلمنس  معرشورين  من  كل  مستهدفةً 
ريف  في  ومناطق  والهلبة  وجرجناز  الشرقي 
المروحي  الطيران  ألقى  كما  الجنوبي،  إدلب 
وقرى  بلدات  على  متفجر  برميل   39 نحو 
كفرومة والفطيرة وحيش والتح وتحتايا والدير 
والرفة  وجرجناز  الغدفة  وتلمنس  الغربي 
والهلبة، فيما قصفت طائرات الضامن الروسي 

الالذقية  بريف  كبانة  من  كل  غارة   17 بنحو 
بريف  الحامدية  وأطراف  والغدفة  الشمالي، 

إدلب الجنوبي.
القذائف  النظام بعشرات  وأيضاً قصفت قوات 
العلمية  والبحوث  الراشدين  في  مناطق 
الالذقية،  بريف  وكبانة  حلب،  بضواحي 
ومناطق  الغاب  بسهل  والحويجة  والسرمانية 

ريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي.
على  السيطرة  من  النظام  قوات  وتمّكنت 
الجماعات  أعلنت  أن  بعد  شيخون  خان  مدينة 
التركي  االحتالل  لدولة  التابعة  المرتزقة 
إلى  وصوالً  وحماة  إدلب  ريفي  من  انسحابها 
التركية  المراقبة  نقطة  توجد  حيث  مورك، 
والتي بات مصيرها مجهوالً مع إصرار تركي 

للبقاء هناك.

الشعور بآالم في مفصل الرسغ يحول دون 
التمكن من أداء مهام كثيرة، ألن من يعاني 
منه يجد صعوبة في استخدام اليد المصابة 
أو التي يشعر باأللم فيها، لذلك فإن زيارة 
الطبيب تكون ضرورية لمعرفة سبب هذه 

اآلالم وعالجها.

سبب آالم الرسغ:

آالم مفصل الرسغ لها أسباب متعددة ومنها:

األوتار  واختناق  التهاب  إلى  ترجع  قد  ـ 
بعظمة  مهملة  كسور  أو  لإلبهام،  الباسطة 
الدموية  للدورة  قصور  أو  الزورقية، 
بين  ما  بالرباط  قطع  أو  الهاللية  بالعظمة 
إصابة  أو  والهاللية  الزورقية  العظمة 
للغضروف الداخلي للمفصل، مضيفًا عدًدا 

من األسباب األخرى:

- التهاب في أحد األوتار حول المفصل.

- وجود أورام حميدة بعظام الرسغ.

- مزق باألربطة حول المفصل.

نتيجة  السينوفي  بالغشاء  التهاب  وجود   -
أمراض مناعية أو روماتيزمية.

- اختناق بالعصب الوسطي أو الزندي.

الرسغ  مفصل  آالم  أسباب  أهم  من  ـ 
إصابات المالعب واإلصابات أثناء العمل، 
ألن الشخص يكون ُعرضة لحدوث التواء 

عنيف لمفصل الرسغ.

ـ أن االستخدام المفرط لليدين يسبب آالم في 
مفصل الرسغ بمرور الوقت، كالكتابة على 
أو كثرة استخدام  باستمرار  المفاتيح  لوحة 

الهاتف المحمول، أو األعمال اليدوية.

التشخيص:

الرسغ  مفصل  آلالم  المبدئي  التشخيص 
يحتاج  ثم  اإلكلينيكي،  الفحص  على  يعتمد 
الفحوصات  بعض  إجراء  المريض 
المقطعية  أو  العادية  كاألشعة  المعملية، 
الحالة، هذا ما  أو رنين مغناطيسي حسب 
أشار  الذي  العظام،  جراحة  مدرس  ذكره 
إلى إمكانية االستعانة بالمنظار للتشخيص 

أيضاً.

اإلكلينيكية  الفحوصات  أجراء  المهم  ومن 
إلى إجراء  باإلضافة  لدى طبيب مختص، 
رنين  أو  معينة  أوضاع  في  عادية  أشعة 
مغناطيسي وأشعة مقطعية، أو أشعة رنين 
مغناطيسي بالصبغة وأخر هذه الفحوصات 
هو عمل منظار تشخيصي لمفصل الرسغ.

مضاعفات محتملة:

آالم مفصل الرسغ تعتبر آالم محتملة، لذلك 
يلجأ المريض إلى تناول المسكنات لتخفيف 
يؤدي  ما  الطبيب،  زيارة  ويتجاهل  األلم، 
إلى مضاعفات كثيرة قد تصل إلى إجراء 
)منع  بالمفصل  وسمكرة  لتثبيت  جراحة 
جراحة  ألخصائي  وفقاً  نهائياً(،  الحركة 

العظام واليد والطرف العلوي.

كبير،  بشكل  اليدين  إجهاد  من  ويحذر 
أن  يمكن  الرسغ  مفصل  آالم  فبجانب 
تحدث التهابات في األعصاب أو عضالت 
الساعد، بالتالي يعاني المريض من تنميل 
في بعض األصابع ومع المجهود قد يعاني 
وربما  اليد،  قبضة  قوة  في  ضعف  من 
ينتشر األلم في هذه الحالة بداية من الكوع 

)المرفق( حتى أصابع اليد.

وسائل عالجية:

أن عالج آالم مفصل الرسغ يختلف حسب 
إلى عالج  تحتاج  الحاالت  فبعض  الحالة، 
دوائي فقط، وبعضها يتطلب عالج طبيعي، 
وحاالت أخرى تستدعي تدخل جراحي أو 

عمل جبس.

 فإن التخلص من آالم مفصل الرسغ يعتمد 
على معرفة السبب األساسي لها وعالجه، 
أو  المنظار  على  يعتمد  غالباً  والعالج 
زيارة  في  التأخر  من  ويحذر  الجراحة، 

التعرض  رغم  العالج  وتلقي  الطبيب 
في  بآالم  الشعور  أو  كدمة  أو  إلصابة 
الحاجة  من  يزيد  ذلك  ألن  الرسغ  مفصل 

للتدخل الجراحي.

إال أن التشخيص المبكر يسهل من العالج، 
الممكن  من  حديثة  اإلصابة  كانت  فإذا 
عالجها بالجبس أو بعض الجبائر مع أخذ 

فترة راحة، بداًل من اللجوء للجراحة.

يعتمد  عالجها  اليد  استخدام  فرط  وآالم 

المجهود  من  الراحة  على  أساسي  بشكل 
اليدوي المفرط لمدة 6 أسابيع على األقل، 
المسكنات ومضادات  تناول بعض  بجانب 
األعصاب،  مقويات  وبعض  االلتهاب 
والتحذير من االستمرار في إجهاد اليد، ألن 
ذلك يؤدي إلى تآكل في غضروف مفصل 
عدم  لدرجة  األلم  حدة  من  يزيد  ما  الرسغ 
اليومية،  تمكن المريض من أداء األنشطة 
وتحوله أللم مزمن ال يتحسن إال بالوسائل 

الجراحية

كثيرة  بأشكاٍل  الَمنازل  من  العديُد  تتزيّن 
على  فوجودها  النباتات؛  من  وُمتنّوعة 
المداخل والشرفات يزيد من جمال المكان، 
إال  البشرية،  للنفس  محبّباً  رونقاً  ويُعطيه 

أنّه ال يمكن اعتبار النباتات مجرد مساحة 
خضراء، أو ديكوٍر منزليٍّ وحسب؛ إذ إّن 
لها الَعديد من الَوظائف األخرى والتي من 
اإلنسان،  حياة  نوعية  من  التّحسين  شأنها 

وظائفه  تحسين  على  القُدرة  لديها  فهي 
الحّسيّة والعقليّة.

فوائد النبات في المنزل:
 ـ تسهيل عملية التنفس تُشّكل عمليّة التنفّس 
للنبات  الضوئي  البناء  عملية  مع  لإلنسان 
الغازات  تُستخدم  إذ  طبيعية؛  منظومةً 
ثاني  يمتص  فالنبات  مشتركة،  بطريقٍة 
أكسيد الكربون الذي يُطلقه اإلنسان عندما 
يتنفس، ويخرج األكسجين الذي يعّد أساسياً 
بتزيين  يُنَصح  لذلك  التنفّس،  عملية  في 
الَمنازل وُمحيطها الخارجي بأنواع ُمختلفة 
في  تركها  عدم  مراعاة  مع  النباتات،  من 

ُغرف النوم في ساعات الليل.
التنفّس  َعمليتي  عن  تنتج  الماء  إنتاج  ـ 
الجزيئات  بعض  للنبات  الضوئي  والبناء 
على  يُساعد  الذي  األمر  الماء،  بخار  من 
زيادة رطوبة الهواء في الَمناطق المحيطة، 

النباتات  عدد  بزيادة  األطبّاء  وينصح 
الحفاظ  في  مهّماً  دوراً  تَلعب  إذ  المنزلية؛ 
من  والتقليل  التنفسي،  الجهاز  على صحة 
إلى كونها تحمي من  جفاف الجلد، إضافةً 
الحلق،  والتهابات  البرد،  بنزالت  اإلصابة 

والسعال الجاف. 
ـ تنقية الهواء الجّوي يُمكن للنباتات المنزلية 
أن تنقّي الهواء الجّوي؛ نتيجة قدرتها على 
امتصاص السموم المتواجدة فيه والمتمثلة 
مثل:  الُمتطايرة  العضوية  المرّكبات  في 
الفورمالديهايد، والفينيل، وأدخنة السجائر، 
النايلون،  الناتجة من تحلّل أكياس  والمواد 
باإلضافة إلى البنزين، وثالثي الكلور، التي 
والحبر،  الصناعية،  األلياف  في  تتواجد 

والمذيبات، ومواد الّدهان. 
الدراسات  أثبتت  اإلنسان  صحة  تحسين  ـ 
في  النباتات  وضع  أن  العلميّة  واألبحاث 
سرعة  على  يساعد  المستشفيات  غرف 
العمليات الجراحيّة للشفاء،  تماثل مرضى 
الُموظّفين  مكاتب  في  تواجدها  أّن  كما 
ويقلّل  إنتاجهم،  من  ويزيد  تعبهم  من  يُقلّل 
وأعراض  بالصداع،  اإلصابة  فرص  من 

اإلنفلونزا.
إحدى  بيّنت  التركيز  معدالت  زيادة  ـ 

أّن  إنجلترا  في  أجريت  التي  الدراسات 
عن  تقل  ال  بنسبٍة  ازداد  الطالب  تركيز 
سبعين بالمائة عندما كانت الُغرف الصفيّة 
نسبة  وأّن  النباتات،  بعض  على  تحتوي 
الغرف  تلك  من  أعلى  كانت  الحضور 

الخالية من أي نوع من النباتات. 
ـ تعزيز شعور السعادة يقلل وجود النباتات 
بالتوتّر  شعوره  من  اإلنسان  محيط  في 
مما  بالهدوء،  إحساسه  من  ويزيد  والقلق، 
يؤثّر بطريقٍة إيجابية على حالته المزاجية 
وشعوره  تفاؤله،  يزداد  إذ  بنفسه؛  وثقته 
االكتئاب،  مشاعر  لديه  وتخّف  بالرفاهيّة، 

واألفكار السلبية. 
النباتات  تُعّد  العديد من األمراض  ـ عالج 
عليها  االعتماد  يُمكن  التي  المصادر  من 
الحاالت  للكثير من  في اإلسعافات األولية 
يستعمل  فمثالً:  واألمراض،  الصحية 
من  الحروق  لعالج  األلوفيرا  نبات 
الَدرجات العليا، وتساعد نباتات السنفيتون 
الكدمات  آثار  عالج  في  العطاس  وزهرة 
يلعب  اآلذريون  نبات  بينما  وااللتواءات، 
دوراً مهماً في شفاء الجروح، وتكمن أهمية 

البابونج في تهدئته الضطرابات المعدة.

وربما  القرش  سمك  عن  سمعنا  لطالما 
أيضاً شاهدته في أحد األفالم الّتي تصّوره 
المفّضلة،  وجبته  ألنّه  باإلنسان  متربّصاً 
ولكْن هل تعرف حقاً حقيقة سمك القرش أو 
تساءلت يوًما عن حقيقة عشقه ألكل لحوم 

البشر؟
إليك هذه الحقائق عن سمك القرش، ربّما لم 

تكن تعرفها من قبل فقط تابع القراءة.
كلمة  أّن  هي  معرفتها  عليك  حقيقٍة  أّول  ـ 
تشمل  وإنّما  واحداً  نوعاً  تعني  ال  القرش 
ما يزيد عن 350 نوعاً من سمك القرش، 
وآخر نوٍع تّم اكتشافه هو القرش عظيم الفم 
Megamouth Shark.  ولم يكتشف هذا 
الّصنف حتّى عام 1976، وهو ذو فٍم كبيٍر 
يسبح ببطء، ومنذ اكتشافه لم يُشاهد إال 41 

مّرةً فقط.
عادةً ما تكون أسماك القرش مخيفةً خاّصةً 
كوحٍش  األفالم  بعض  في  تصويرها  بعد 

حالةٌ  هناك  إّن  حتّى  البشر،  التهام  يهوى 
رهاب  وتعني   Galeophobia تدعى 

القرش. 
معلومةٌ  فهذه  اإلنسان  للحم  حبّه  عن  أّما  ـ 
خاطئةٌ، فهو يُفّضل تناول سبع البحر ألّن 
لحمه مليٌء بالّدهون، وبالتّالي فأنت كإنساٍن 
ترقى  للقرش ال  بالنّسبة  فقيرةً  تمثّل وجبةً 
سمك  أّن  والغريب  ومتطلّباته،  ذوقه  إلى 
من  بدقّة  فريسته  يُقيِّم  أْن  يستطيع  القرش 
أّول عّضٍة بحيث يعرف مقدار الطّاقة الّتي 
سيحصل عليها منها، وما إذا كانت تستحّق 
عناء المحاولة، ورغم هذا فهناك أنواٌع من 
اإلنسان،  حياة  على  خطراً  تشّكل  القرش 
يرّجح العلماء أّن 30 نوعاً يمكن أْن تهاجم 
الّشديد  بالجوع  حالة شعورها  في  اإلنسان 
القرش  أو  النّمر  القرش  سمك  وأشهرها 

األبيض العظيم.
ـ إذا كنت سبّاحاً أو راكباً لألمواج فاعلم أّن 
والّشم  كالّسمع  قويّة  بحواس  يتمتّع  القرش 

في  تساعده  عوامٌل  وهي  البصر،  وقوة 
عمليّات الّصيد الّتي يقوم بها، فهي تستطيع 
مئات  بعد  على  من  الّدم  رائحة  تشتّم  أن 
األميال، كما تستطيع االنتباه إلى الّذبذبات 
النّاتجة عن حركة السباح أو أي كائٍن آخٍر 
أسنانها  أّن  كما  ا،  جًدّ بعيدٍة  مسافاٍت  على 
بجروٍح  للّشخص  تتسبّب  أْن  يمكن  الحاّدة 
غائرٍة بمجّرد لمسه، وفي حال تكّسرها أو 
فقدان أحدها فإّن لديه خلف كّل سنٍّ أسنان 
األحيان  بعض  في  عددها  يصل  احتياطيّة 
يفقد  ال  فإنّه  وبالتّالي  أسنان،  خمسة  إلى 

سالحه الفتّاك أبداً.
على  جداً  القديمة  األسماك  من  القرش  ـ 
قبل  أنّه ظهر  العلماء  يعتقد  حيث  األرض 
التّغيّر  طور  في  وبدأ  سنة،  مليون   400
سنٍة  مليون   64 أو  الـ50  خالل  والتّطور 
الديناصورات  عاصر  أنّه  أي  الماضية، 
مازال  الحالّي  يومنا  وإلى  انقرضت،  الّتي 
العجيب  الّسمك  هذا  يدرسون  العلماء 
يتوّصلوا  ويكتشفون عنه أشياء جديدة ولم 
إلى االتفاق حول حجمه ووزنه ويعتقدون 

أّن هناك أنواعاً أخرى لم يكتشفوها بعد.
القرش  أسماك  أعداد  تقدير  الّصعب  من  ـ 
ألّن هناك العديد من األنواع المختلفة التي 
واسعة، ومع ذلك،  تغطي منطقةً جغرافيّةً 

فإّن أعداد سمك القرش في انخفاٍض بسبب 
وهي  تواجهها،  التي  التّهديدات  من  العديد 
تنشط خصوصاً في المساء والليل، وهناك 
بهدف  كبيرة  لمسافات  تهاجر  منها  أنواع 

التغذية والتكاثر.
في  للعيش  القرش  أسماك  تكيّفت  وقد  ـ 
في  المائية  العوامل  من  واسعة  مجموعة 
أن  حين  ففي  مختلفة،  حرارة  درجات 
بعض األنواع تعيش في المناطق الساحلية 
في  يعيش  اآلخر  البعض  فإن  الضحلة، 
المياه العميقة، في قاع المحيط والمحيطات 
المفتوحة وهناك بعض األنواع مثل سمك 
قرش الثور يمكنها السباحة في المياه العذبة 

والمالحة، وهناك أنواع منها تفضل العزلة 
مثل القرش أبو مطرقة.

سن  وتصل  ببطء،  تنمو  القرش  أسماك  ـ 
اإلنجاب في سن 12 إلى 15 سنة، كما أن 
العديد من األنواع تعطي فقط والدة واحدة 
أو اثنين فقط في المّرة الواحدة، وهذا يعني 
أن أسماك القرش لديها صعوبةٌ كبيرةٌ في 
تعويض ما نقص من أعدادها ولذلك هناك 
الوالدة  بعد  أّما  انقراضها،  يخشون  علماٌء 
فإن القرش الَوليد يسبح بعيداً عن األّمهات 
تولد  ألنها  نفسها  عن  الدفاع  يمكنها  حيث 
على  قادرةً  تكون  وبالتالي  كاملة  بأسنان 

التغذية والعيش بمفردها.
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فوائد النباتات اخلضراء يف املنزل

حقائق عن أمساك القرش

معتصمون على احلدود: «حنن دعاة 
السالم وقسد حتمينا«

الشيخ حسن الطائي: «علينا توحيد

 الصف وردع االحتالل«

مواقف منددة من اخلارجيتني األمريكية واألوروبية 

بصدد إبعاد رؤساء بلديات باكور كردستان 

اختفاء فتاة سعودية
 يف إسطنبول

«قرارنا محاية مناطقنا من التدخالت 
 االحتالل الرتكي«

ّ
اخلارجية واملقاومة ضد

قصف مستمر لقوات النظام على مناطق إدلب
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ـ في المباراة النهائية من »دوري المحبة« 
الرقة  بمدينة  أقيمت  والتي  الطائرة  لكرة 
وجمعت بين فريقي األمن الداخلي والوحدة 
أشواط  بثالثة  الداخلي  األمن  بفوز  انتهت 

مقابل شوط واحد.
ـ ضمن إطار استعدادات الفرق لكرة القدم 
الجهاد  فريقي  تقابل  القدمة  لالستحقاقات 
وتشرين على أرضية ملعب كولة بكوباني 
بهدف  اإليجابي  بالتعادل  المباراة  وانتهت 

لهدف.
واللجنة  الجماعية  األلعاب  مكتب  أصدر  ـ 
الفنية للكرة الطائرة جدول مباريات الجولة 
للكرة  الجزيرة  إقليم  أندية  لدوري  الثامنة 

الطائرة للرجال »الدرجة األولى«. 
الجمعة2019/8/23

صالة عامودا
الثانية عشر  ـ االتحاد × الصناديد الساعة 

ظهراً.
صالة تربه سبيه

الحادية  الساعة  الجزيرة × سردم  ـ عمال 
عشر صباحاً.

الثانية  الساعة  كانيه  سري   × برخدان  ـ 

عشر ونصف ظهراً.
صالة رميالن

الحادية  الساعة  عامودا  ×أهلي  جودي  ـ 
عشر صباحاً.

ـ تقام غداً الجمعة مباريات الجولة الخامسة 
إقليم  في  للسيدات  السلة  كرة  دوري  من 

الجزيرة، وفق الجدول التالي:
ـ سردم × أهلي عامودا ملعب شهداء الثاني 

عشر من آذار بقامشلو
ـ دجلة × شبيبة الحسكة ملعب نادي دجلة 

بقامشلو.
تبدأ المباريات الساعة السادسة مساًء.

ـ يقيم االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة غداً 
لمواليد  لإلناث  التايكواندو  بطولة  الجمعة 
االتحاد  مقر  في  وذلك  فوق،  وما   2006

الرياضي بقامشلو، وهي لألوزان التالية:
-57-53-49-46-44-39-37-33-29
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باإلضافة للوزن الحر

روناهي / قامشلو

حقيبة روناهي الرياضية ..

ال نسب وال مرياث للرجل!

فيه  تدير  اجتماعيًا  هيكاًل  القبيلة  تمتلك 
االجتماعية  الحياة  مناحي  كافة  النساء 
تزال  ال  شؤونها  أن  أي  واالقتصادية، 
أو  األمومي  االجتماعي  النظام  وفق  تدار 
ما يعرف في علم االجتماع »ماترياشي«، 
وفي  اإلناث,  تديره  الذي  المجتمع  وهو 
األبوي  النظام  عكس  وعلى  النظام  هذا 
يلدَن  أن  النساء  من  ينتظر  الذكوري، 
فتيات، توافقًا مع االعتقاد السائد لديهم بأن 
نسب  استمرار  عن  مسؤوالت  األمهات 
أفراد  إلى جيل,  وانتقالها من جيل  القبيلة، 
يعيشون  الموسو،  عائالت  من  عائلة  كل 
جميًعا مًعا في بيوت واسعة وكبيرة، ورب 
ويحصل  فيها،  سيدة  أكبر  هو  عائلة  كل 
األطفال حديثو الوالدة على ألقاب األمهات 
من  يستمر  القبيلة  نسب  أن  كما  اآلباء؛  ال 
لدى  والميراث  الرجال,  ال  النساء  خالل 
شعوب الموسو ينتقل من شخص آلخر عن 
داخل  الكلمة  يملكن  الالتي  النساء  طريق 
العائلة، فهو حق من حقوق األخت الكبرى 

أو من هن دونها من البنات فقط.

عادات وتقاليد ..

غير  الزواج  مفهوم  أن  لالهتمام  المثير 
معترف به هناك، فعندما يقع رجل في حب 
من  نوع  في  بيتها  في  ليالً  يزورها  امرأة 
»الزواج  اسم  عليه  يطلق  الزواج  أنواع 

السيار«؛ وعند بزوغ الفجر يغادر المنزل 
ووفق عادات الزواج هذه، يحق للمرأة أن 
لياًل أو أن تطرده  أتاها  تقبل بالزوج الذي 
من منزلها، فالعواطف والروابط ال مكان 
لها في مجتمع يُحّرم مشاعر األلفة والمودة 
لكي ال  الزوجين  بين  الشرعي  الرباط  في 
تسيطر عليها مشاعرها فتعود لحكم الرجل.
مسؤولية  أية  الرجل  على  يقع  وال 
خال  أن  إذ  األطفال،  رعاية  بخصوص 

العائلة على سبيل المثال هو من يلعب دور 
األب بالنسبة لألطفال. كما أنه ال مسؤولية 
أن  إذ  العائلة،  معيشة  بخصوص  عليهم 
النساء هن من يقمن برعاية شؤون المنزل 
وعلى الرجال تسليم ما يكسبون من أموال 

لـ »ربة األسرة«.
ورغم أن النساء في تلك القبيلة يملكن في 
يعني  ال  هذا  فإن  بأسرها،  القوة  أيديهن 
ألنهن  للغاية.  مريحة  حياة  يعشن  أنهن 
طبخ  من  كثيرة  بأشغال  للقيام  مضطرات 
فضال  بالحقل،  وعمل  وتنظيف،  للطعام، 
بالحياكة والنسيج ورغم أن  عن اشتغالهن 
استشارتهم  تتم  أنه  إال  مهمشين  الرجال 

في  تتخذ  التي  القرارات  بخصوص 
الموضوعات والشؤون السياسية، وهؤالء 
وصيد  الغنم،  رعي  في  يعملون  الرجال 

األسماك، وذبح الحيوانات.

ال وجود لبعض الكلمات مبعاجم 
القبيلة

تتسم  التي  األخرى  المثيرة  األمور  ومن 
اللغة  أن  هي  القومية،  أو  القبيلة  هذه  بها 
وكذلك  سكانها،  يستخدمها  التي  المحلية 
ومفاهيم  لكلمات  فيها  وجود  ال  المعاجم، 
والصهر،  والعم،  األب،  مثل  مختلفة 
والعروس، والحماة كما ال توجد في حياة 

شعوب الموسو مشكالت كتلك التي تعاني 
بين  الشعوب األخرى، مثل الصراع  منها 
العروس والحماة، والنزاع على الميراث، 

ناهيكم عن مسألة الطالق.
هدوًء  أكثر  فيه  يعيشون  الذي  المجتمع 
المجتمع  ظل  في  حيث  واستقراًرا، 
من  كثير  حد،  تنخفض ألقصى  األمومي، 
واالغتصاب  السرقة  العنف،  مثل  الجرائم 
حيث أن النساء يمتلكن القوة بأيديهن، وهذا 
الحرية  من  مزيًدا  الذكور  يمنح  الوضع 
أي  الوضع  هذا  في  يرون  وال  والراحة، 

مشكلة.

الصني ال تعرتف بقومية املوسو

رغم أن شعوب الموسو من قومية مختلفة 
الصين  حكومة  أن  إال  ووراثيًا،  ثقافيًا 
عرقية  جماعة  الـ56  ضمن  تصنفهم  ال 
وقبيلة  الدولة  في  رسميًا  بها  المعترف 
تعتبر  نسمة،  ألف   25 تبلغ  التي  موسو 
فرًعا من قومية »ناشي« التي يبلغ عددها 
أن  غير  نسمة،  ألف   300 من  يقرب  ما 
فبينما  بينهما  للغاية  كثيرة  اختالفات  هناك 
على  نجد  أمومي،  مجتمع  الموسو  قبيلة 
الجانب اآلخر قومية »ناشي« على النقيض 
بمعتقدات  األولى  وتؤمن  تماًما،  ذلك  من 
البوذية التبتية )طائفة دينية تنتشر بالتبت(، 
الضفادع.  يقدس  معتقد  فلديها  الثانية  أما 
المستخدمة  المحلية  اللغات  أن  عن  فضالً 
من قبل الجانبين، مختلفة تماًما عن بعضها 

البعض.

عزلة عن العامل اخلارجي

جغرافية  منطقة  في  يعيش  الموسو  شعب 
معزولة عن العالم الخارجي، وبهذا الشكل 
وعاداته  ثقافاته  على  الحفاظ  من  تمكن 

المثيرة من تأثير الثقافة الشعبوية لكن نظًرا 
منطقتهم،  به  تتميز  الذي  الطبيعي  للجمال 
عليها  بكثرة  يتوافدون  بدأوا  السياح  فإن 
الصينيين, وخالل  المسؤولين  بتشجيع من 
مرور  مع  تظهر  بدأت  األخيرة  السنوات 
الفنادق  وكذلك  والمقاهي  المطاعم  الوقت 
يعيش  التي  »لوغو«  بحيرة  ضفاف  على 
األمر  قرون،  منذ  الموسو  شعب  فيها 
االقتصادي  الوضع  تعزيز  شأنه  من  الذي 
للمنطقة, غير أنه كان من الالفت أن أغلبية 
من  صينيين  قبل  من  تدار  المشاريع  هذه 
البالد, ونظًرا  السائدة في  قومية »الخان« 
بشعب  تعترف  ال  الصينية  الحكومة  ألن 
يمكنهم  ال  فإنه  مختلفة،  كقومية  الموسو 
المعمول  الذاتي  االستفادة من هيكل الحكم 
به في المناطق التي توجد فيها بكثافة بعض 

األقليات العرقية في البالد.
أمومية  أن هناك مجتمعات  اإلشارة  تجدر 
قبيلة  مثل  العالم  حول  منتشرة  أخرى 
»سامبورو« في كينيا، و«تاشي سانجمو« 
في نيبال، وسكان بريبيس في كوستاريكا، 
في  العرقية  »المينانغكابو«  ومجموعة 
وقبيلة  بإندونيسيا،  سومطرة  جزيرة 

»ودابي« في نيجيريا.

العالم  شهد  الوسطى،  العصور  خالل 
ظهور العديد من وسائل التعذيب المرعبة 
استخدامها  في  المحققون  يتردد  لم  التي 
النتزاع االعترافات من المتهمين. بالتالي، 
اتهم  من  كل  يتعرض  أن  العادي  من  كان 
بالهرطقة، أو ممارسة السحر، أو التعامل 
للتعذيب  والخيانة  التآمر  أو  الشيطان،  مع 
باستخدام آالت فريدة من نوعها كالمخلعة، 
األصابع،  وكاسر  الهراطقة،  وشوكة 
والحمار  واإلجاصة،  كاثرين،  وعجلة 

اإلسباني.

أشكال العنف ضد املرأة!!!

وبفترة غابت خاللها حقوق المرأة وتميزت 
بهيمنة الرجل على المجتمع، حظيت النساء 
بمكانة متدنية، حيث صنّفت على أنها أداة 
بيد األب قبل أن تتحول بعد زواجها ألداة 

بيد زوجها.
أشكال  من  العديد  المرأة  ضد  مورست 
على  األساسي  دورها  واقتصر  العنف، 

اإلنجاب ورعاية األطفال.
العديد  الفترة  تلك  ذلك، ظهرت خالل  إلى 

واضطهاد  لتعذيب  الغريبة  اآلالت  من 
المرأة، فإضافةً لما يعرف بالحزام، انتشر 
التوبيخ،  بلجام  كثيرون  لقّبه  ما  استخدام 
تعذيب  أداة  اعتبر  والذي  التأنيب  لجام  أو 
قاسية استخدمت إلهانة فئة من النساء على 

يد المجتمع.
بلجام  يعرف  ما  المؤرخون ظهور  يرجح 
وقد  الوسطى،  العصور  خالل  التوبيخ 
أو  كّمامة  عن  عبارة  األداة  هذه  كانت 
شكل  شكله  ليطابق  صمم  حديدي  قفص 
رأس اإلنسان، ويحتوي لجام التوبيخ على 
مستوى  عند  الحديد  من  مصنوعة  قطعة 
الفم تستقر على لسان المذنب لتضغط عليه 

وتمنعه من الكالم.
وما إن توضع أداة التعذيب هذه على رأس 
اإلنسان ويغلق القفل الموجود بالخلف حتى 
تبدأ معاناته مع آالم بالرأس والفك وسيالن 
الحالة  هذه  على  ويبقى  باللعاب،  كثيف 
له على ما  أيام كعقاب  لساعات أو بضعة 

ارتكبه.
نسبة  باللجام  هذه  التعذيب  آلة  تسمية  تمت 
وقد  الحصان،  لجام  مع  المتطابق  لشكلها 
عام  بإسكتلندا  الستخدامها  ذكر  أول  جاء 
لمعاقبة  أحياناً  استخدمت  حيث   ،1567

المتهمات بممارسة السحر.
أساساً  التوبيخ  لجام  اعتمد  األثناء،  في 
لمعاقبة النساء المتهمات بممارسة سلوكيات 
مع  المشاكل  كافتعال  للمجتمع،  معادية 

الجيران، واستخدام كلمات بذيئة والتشهير 
باآلخرين وقذفهم أثناء الحوارات.

جلأ العديد من الرجال ملعاقبة 
زوجاتهم بهذه اآللة

عن  القصص  أولى  من  واحدة  وخالل 
اتهمت  هذه،  التعذيب  آلة  استخدام 
وو  دوروثي  تدعى  امرأة   1656 عام 
بانتمائها  عرفت   ،)Dorothy Waugh(
بالكويكرز  سميت  دينية  لمجموعة 
)Quaker(، بالهرطقة، وقذف عمدة قرية 
الحدود  من  القريبة   )Carlisle( كاراليل 
حكم  على  حينها  حصلت  اإلسكتلندية، 
بإجبارها على ارتداء لجام التوبيخ لساعات 

عديدة عقاباً لها.
منذ  بإنجلترا  ظهوره  التوبيخ  لجام  وسجل 
يتراجع  أن  قبل  السابع عشر  القرن  مطلع 

استخدامه بشكل واضح مع نهاية القرن.
وقد لجأ العديد من الرجال لمعاقبة زوجاتهم 
بهذه اآللة سواًء عند ظهور خالفات عائلية 
أو عند تنصتهم على حوارات تبث النميمة 

والخالفات وتكون الزوجة طرفاً فيها.
إلهانة  الرجال  من  الكثير  لجأ  وأحياناً، 
من  مرأى  وعلى  علني  بشكل  زوجاتهم 
على  التوبيخ  لجام  وضع  فبعد  الجميع، 
سلسلة  أو  حبل  لربط  الرجل  يعمد  رأسها 

بها  ليتجول  زوجته  رقبة  إلى  حديدية 
باألسواق ووسط المدينة.

بدايةً من أواخر القرن السابع عشر، تراجع 
إنجلترا  من  بكل  التوبيخ  لجام  استخدام 

وإسكتلندا.
الغريبة  اآللة  هذه  عبرت  المقابل،  في 
العبيد  ضد  لتستخدم  األطلسي  المحيط 
بوالية  خاصةً  األميركية،  بالقارة  األفارقة 
والتحضير  الحديث  من  لمنعهم  فرجينيا 

لتمرد محتمل.
كانت  المرأة  بأن  تماماً  ندرك  هنا  من 
من  مختلفة  أنواع  بحقها  تمارس  والتزال 
الذهنية  ذوي  قبل  من  والعنف  التعذيب 

الذكورية.
وكاالت

حساب  على  كان  قنديل  تأهُل 
األولى  الدقائق  مباراة  في  الصناعة 
األفضلية  منحت  األول  شوطها  من 
تسجيل  تم  حيث  بالتأهل  لقنديل 
األولى  الخمس  الدقائق  في  هدفين 
من المباراة، وبعدها حاول الصناعة 
قنديل  فريق  ولكن  النتيجة،  تعديل 
مجريات  طوال  نسبياً  األفضل  كان 
المباراة واستطاع الفوز بنتيجة ثالثة 
اقتنص  واحد  هدف  مقابل  أهداف 
بذلك البطاقة األولى المؤهلة للمباراة 

النهائية.
المباراة  إلى  بيمان  فريق  وتأهل 
فريق  على  فوزه  إثر  أيضاً  النهائية 

الترجيح  ركالت  بفارق  رياروك 
بالتعادل  األصلي  الوقت  انتهاء  بعد 
مباراة  في  لهدف،  بهدف  اإليجابي 
تناوب فيها الفريقين بالسيطرة على 

مجرياتها.
 المباراة النهائية ستجمع بين فريقي 
بيمان وقنديل يوم غداً الجمعة بتمام 
أرضية  على  مساًء  التاسعة  الساعة 
ملعب قامشلو الكروي المغطى ومن 
المتوقع حضور جماهيري ورسمي 
حضر  الذي  الحضور  بحكم  كبير 
والنصف  الربع  الدور  مباريات 

النهائي

الجمعة  غداً  تنطلق  ـ  قامشلو   / روناهي 
مرحلة  من  السابعة  الجولة  منافسات 
الذهاب لدوري أندية إقليم الجزيرة للرجال 
وستقام  األولى«،  »الدرجة  القدم  بكرة 
القادم  السبت  يوم  وتختتم  مباريات،  ثالث 

بمباراتين.
هذه الجولة نادي سردم المتصدر مستريح، 
واشوكاني  مباراته  في  الطريق  بينما 
بحيث  الصدارة  القتناص  يسعى  سوف 
المتصدر  عن  ويتخلف  نقطة   13 لديه 
 14 لديه  والذي  واحدة،  بنقطة  سردم 
مصالحة  يحاول  واشوكاني  بينما  نقطة، 
على  والحصول  الفوز  وتحقيق  جماهيره 

األمل للهروب من شبح الهبوط، ولديه فقط 
نقطتان، المباراة ستقام على أرضية ملعب 

الشهيد رستم جودي بسري كانيه.
مباراة ناديي قامشلو وجودي هي لتحسين 
على  بفوزه  المنتشي  قامشلو  المواقع، 
من  بخسارة  الجريح  وجودي  كانيه  سري 
األسايش في الجولة الماضية، نادي قامشلو 
نقاط،  خمس  ولديه  الثامن  المركز  يحتل 
بينما جودي يتساوى معه بنفس عدد النقاط 
األهداف،  بفارق  قامشلو  يأتي خلف  ولكن 
الشهيد  ملعب  أرضية  على  ستقام  المباراة 

هيثم كجو بقامشلو.
وكالهما  وخبات  الصناديد  الجريحان  لقاء 

مني  الصناديد  السابقة  الجولة  في  خسارة 
بستة  الجزيرة  عمال  من  قاسية  بخسارة 
بثالثة  الطريق  من  وخبات  لهدفين  أهداف 
أهداف لهدف، الصناديد في المركز الرابع 
بتسع نقاط وخبات في المركز السابع بسبعة 
نقاط، اللقاء سيلعب على أرضية ملعب تل 
غداً  يوم  هي  المباريات  هذه  وكل  كوجر، 

الجمعة.
وتختتم المباريات يوم السبت القادم ويتقابل 
األسايش  مع  الترتيب  متذيل  كانيه  سري 
الباحث عن التقدم نحو الصدارة من جديدة 
سردم،  نادي  منه  وأخذها  فقدانها  بعد 
الشهيد  ملعب  أرضية  على  ستقام  المباراة 

رستم جودي بسري كانيه.
والمباراة األخيرة ستجمع بين ناديي عمال 
لتحسين  يأتي  والفوز  وبرخدان،  الجزيرة 
الجزيرة يريد إكمال سلسلة  المواقع عمال 
نتائجه اإليجابية وبرخدان يحاول مصالحة 
من  خسارته  بعد  الفوز  وتحقيق  جماهيره 
سردم في الجولة الماضية، وملعب الشهيد 
وكافة  اللقاء  يحتضن  سوف  كجو  هيثم 
الساعة  بتمام  ستبدأ  الجولة  هذه  مباريات 
قبل  ترتيب  سلم  وإليكم  عصراً،  الخامسة 

بدء منافسات الجولة السابعة:
1ـ سردم 14 نقطة + 7. 

2ـ الطريق 13 نقطة +5.
3ـ األسايش 12 نقطة +8.

4ـ الصناديد 9 نقاط +5.
5ـ برخدان 7 نقاط +6.

6ـ عمال الجزيرة 7 نقاط +5.
7ـ خبات 7 نقاط +2.
8ـ قامشلو 5 نقاط -4.
9ـ جودي 5 نقاط -5.

10ـ واشوكاني 2 نقطة -9.
11ـ سري كانيه 1 نقطة -14.
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إعداد/ هيلني علي

تقرير/ جوان حممد

تقرير/ جوان روناهي

هناية  من  اقرتبنا  ـ  قامشلو   / روناهي 
االنتهاء  وبعد  الكروية  السنابل  دورة 
من الدور النصف النهائي تبقت املباراة 
قنديل  فريقي  بني  ستجمع  واليت  النهائية 
أرضية  على  اجلمعة  غدًا  وبيمان، 
الواقع  املغطى،  الكروي  قامشلو  ملعب 

على طريق احلزام.

حمررة الصفحة/ميديا غامن حمرر الصفحة/ جوان حممد

قنديل وبيمان إىل نهائي دورة السنابل

هل من جديد يف اجلولة 
السابعة من دوري الرجال؟؟؟

«جلام التوبيخ« .. عقاب قديم أجرب املرأة على السكوت

«املوسو« على سفوح اهلماليا .. قبيلة تديرها النساء

لبطولة  المؤهلة  التصفيات  قرعة  أسفرت 
 ،2020 لعام  السيدات  لتنس  االتحاد  كأس 
للعبة  الدولي  االتحاد  بمقر  جرت  التي 
لندن،  البريطانية  العاصمة  في  البيضاء، 
المتحدة،  الواليات  منتخب  وقوع  عن 
صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز 

بالبطولة، مع نظيره الالتفي.
كما أوقعت القرعة المنتخب البرازيلي في 
بيالروسيا،  مع  وهولندا  ألمانيا،  مواجهة 
كندا،  مع  وسويسرا  اليابان،  مع  وإسبانيا 
مع  وسلوفاكيا  كازاخستان،  مع  وبلجيكا 

بريطانيا.
يومي  التصفيات  تقام  أن  المقرر  ومن 
أجل  المقبل، من  والثامن من شباط  السابع 
التي أجري عليها بعض  للنهائيات،  التأهل 
خالل  من  تقام  باتت  حيث  التعديالت، 
دورة مجمعة تستمر فعالياتها لمدة أسبوع، 

بمشاركة 12 فريقاً.
الصاعدة  الثمانية  المنتخبات  وتشارك 
من  الفترة  في  ستقام  التي  النهائيات،  إلى 
بالعاصمة  المقبل  نيسان   19 حتى   14
بمنتخبي  ليلتحقوا  بودابست،  المجرية 
فرنسا وأستراليا، طرفي نهائي نسخة العام 
الحالي للبطولة، والمجر )البلد المضيف(، 
التي  التشيك،  جمهورية  إلى  باإلضافة 

تشارك ببطاقة دعوة )وايلد كارد(.

وكان المنتخب التشيكي فرض هيمنته على 
الماضية، بعدما توج  السنوات  البطولة في 
بستة ألقاب خالل آخر ثمانية نسخ للبطولة، 
فيما يحمل المنتخب األمريكي الرقم القياسي 
في عدد مرات الفوز بالمسابقة، حيث يمتلك 

18 لقباً كان آخرها عام 2017.
وقال ديفيد هاجريتي رئيس االتحاد الدولي 
جديد  فصل  بداية  هي  »القرعة  للتنس 
للغاية  المثير  ومن  االتحاد،  كأس  لبطولة 
المقبل،  الموسم  سيبدؤون  فريقا   20 أن 
للتتويج  أمامهم  مواتية  الفرصة  وستكون 

بلقب البطولة«.
كأس  لبطولة  موازية  البطولة  هذه  وتعتبر 
التي أجري عليها تعديالت  للرجال،  ديفيز 
للمسابقة  األولى  النسخة  تقام  حيث  أيضاً، 
اإلسبانية  العاصمة  في  الحديث  بنظامها 

مدريد في شهر تشرين ثان/ المقبل.

رئيس  نائبة  الصباح،  الجراح  نورة  أكدت 
اللجنة النسائية باالتحاد الكويتي لكرة القدم، 
القدم  كرة  دوري  تأسيس  بصدد  اللجنة  أن 
خطوة  لتكون  عاماً،   18 تحت  للناشئات 
النسائية  القدم  كرة  مستقبل  بناء  في  جديدة 

في البالد.
النسائية  اللجنة  نشرته  رسمي  بيان  وعبر 
»نحن  بالقول:  نورة  أكدت  اليوم،  الكويتية 
بصدد تنظيم أول دوري كرة القدم للناشئات 
لفتيات  الفرصة  إلتاحة  عاماً،   18 تحت 

الكويت لممارسة كرة القدم باحترافية«.
المنتخبات  لدعم  »وأيضاً  وأضافت: 
وتعزيزها  الالعبات،  مواهب  واكتشاف 

الختيارهن الحقاً للمنتخبات«.

برئاسة  الكويتية،  النسائية  اللجنة  وكانت 
أول  تأسيس  في  نجحت  حيات،  فاطمة 
الماضي،  الشهر  أواخر  للناشئات  منتخب 
ليخوض معسكراً تدريبياً في عاصمة النمسا 
مباريات   3 خوض  تخلله  والذي  فيينا، 
األسبوع  في  يختتم معسكره  أن  قبل  ودية، 

الماضي.
وبرز في صفوف منتخب الكويت الناشئات، 
التي  الشمري،  أفراح  المهاجمة  القائدة 
سجلت هدفين في لقاء ودي ضد فريق إس 
سي فينباخ النمساوي، انتهى بفوز الكويت 
على  برزت  قد  التي  وهي   ،2-3 بنتيجة 
المستوى المحلي في بداية هذا العام ضمن 
النسائية  الصاالت  لكرة  الكويتي  الدوري 

للكبار، مع فريق العربي الكويتي.
تمكنت  الحالية  النسائية  اللجنة  أن  يذكر 
الدوري  من  األولى  النسخة  تأسيس  من 
للكبار،  النسائية  الصاالت  لكرة  الكويتي 
تأسيس منتخب  الحالي، مع  العام  بداية  في 
يخوض  والذي  الصاالت  للسيدات  الكويت 
تدريبياً في عاصمة كرواتيا  حالياً معسكراً 
شهرزاد  اإليرانية  المدربة  بقيادة  زغرب، 

مظفر.

تعترب قبيلة املوسو، اليت تتخذ من سفوح جبال اهلماليا موطنًا هلا، واحدة من أبرز اجملتمعات 
األمومية وأكثرها ندرةً بالعامل، ويعود وجودها يف منطقة التبت املرتفعة ألكثر من ألفي عام، 
وزيتشوان  يونان  مقاطعيت  حدود  قرب  لوغو  حبرية  ضفاف  على  القبيلة  سكان  ويتواجد 

الصينيتني.

أمريكا تواجه التفيا والربازيل تتحدى 
أملانيا يف كأس االحتاد للسيدات

س ألول مرة دوري
ّ
الكويت تؤس

 كرة قدم للناشئات
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شمال  في  الذاتية  اإلدارة  مستشار  أكد 
اإلدارة  أن  بدران جيا كرد  وشرق سوريا 
السياسية  المفاوضات  على  منفتحة  الذاتية 
واالستقرار  األمن  إحالل  شأنها  من  التي 
وأي  البالد،  في  السالم  أّن  إلى  وأشار 
عدوان على مناطق شمال وشرق سوريا، 
سيزعزع األمن واالستقرار وسيعيد إنتاج 
من  األخرى  اإلرهابية  والمجاميع  داعش 
أجرته  الذي  اللقاء  خالل  ذلك  جاء  جديد؛ 
التطورات  حول  معه  لألنباء  فرات  وكالة 
وباألخص  المنطقة  تشهدها  التي  األخيرة 
حماية  بشأن  التركي  ـ  األمريكي  االتفاق 
»نتيجة  قائالً:  تحدث  حيث  الحدود 
مناطق  على  المستمرة  التركية  للتهديدات 
شمال وشرق سوريا بحجج واهية ومزيفة 
تهدد  المناطق  تلك  أن  االدعاء  خالل  من 
األمن القومي التركي فقط تلبية لطموحاتها 
التوسعية واالحتاللية في المنطقة وضرب 
كُل ما ال يتوافق والمصالح القومية التركية. 
تهديداتها التي وصلت الى درجة االجتياح 
والتدخل العسكري في المنطقة على غرار 
المناطق األخرى من سوريا، والكل يعلم ما 

الذي سينجم عن ذلك الهجوم«.

وأضاف جيا كرد حديثه بقوله: »إن مدى 
التأثير السلبي الكبير على المنطقة والعالم 
واالستقرار  األمن  بزعزعة  يتعلق  فيما 
وإعادة إنتاج داعش والتنظيمات اإلرهابية 
الحفاظ  مبدأ  من  وانطالقاً  المتطرفة، 
محاربة  في  واالستمرار  االستقرار  على 
اإلرهاب بوتيرة عالية، توسطت الواليات 
الديمقراطية  سوريا  قوات  بين  المتحدة 
محاولة  في  التركي  االحتالل  ودولة 
التوتر  لخفض  وسطي  حل  إلى  الوصول 
الموجود من خالل طرح مشروع ما تسمى 

بالمناطق اآلمنة«.
أن  من  الرغم  »على  جيا:  بدران  وأكد 
اتفاق  بأي  تبشر  ال  الجارية  المحادثات 
أشار  أنه  إال  المشروع،  ذلك  على  نهائي 
أخرى  ونقاط  مشتركة  نقاط  وجود  إلى 
والمحادثات  الحوار  طريق  إن  خالفية. 
الحفاظ  في  واجبنا  من  وانطالقاً  مفتوح 
التي  الذاتية،  اإلدارة  مكتسبات  على 
سوريا  وشرق  شمال  شعوب  لجميع  تعود 
ووطنية،  تاريخية  بمسؤولية  والتحرك 
السياسي  الحوار والحل  الى  نرحب ونلجأ 

جميع  لحل  وأساس  لنا  استراتيجي  كمبدأ 
بحق  باالحتفاظ  التزامنا  مع  المشكالت، 
بكل  المكتسبات  هذه  المشروع عن  الدفاع 
حال  في  والعسكرية،  االجتماعية  طاقاتنا 

انسدت السبل السياسية والحوارية«.
اآلمنة«  »المنطقة  تسمى  ما  إقامة  وحول 
تقودها  التي  المحادثات  لب  تشكل  التي 
على  كرد  جيا  شّدَد  أنقرة،  مع  واشنطن 
المشروع  لهذا  الذاتية  اإلدارة  رؤية  أن 
»واضحة بشكل ال لبس فيه«، وهي قائمة 
المدنية بمؤسساتها  المجالس  على أن تقوم 
المختلفة بإدارة المنطقة وأن تقوم قوى األمن 
أمنها وسالمتها  بالحفاظ على  )األسايش(، 
وعلى أن تقوم المجالس العسكرية المحلية 
بحماية الشريط الحدودي الذي يصل عمقه 

لمسافة خمسة كيلومترات.
شمال  في  الذاتية  اإلدارة  مستشار  وكشف 
تتضمن  اإلدارة  رؤية  بأن  سوريا  وشرق 
حماية  ووحدات  الثقيلة  األسلحة  سحب 
الشعب إلى مسافة ما بعد خمسة كيلومترات، 
تحت  الحدودية  المنطقة  تكون  أن  على 
إشراف دولي، مضيفاً بأن هناك قضايا ال 
تزال تشكل نقاط خالف والنقاشات مستمرة 
حولها، منوهاً إلى أن »األهم في الموضوع 
عبر  والحوار  المحادثات  استمرار  هو 
من  جهدنا  نبذل  »ونحن  وأكد:  الوسطاء 
أجل أن تفرز المحادثات عن نتائج مثمرة 
ولكن ال يزال هناك غموض في كثير من 
الحاكمة  العقلية  أن  يعني  وهذا  التفاصيل 
في أنقرة هي مصدر قلق وتهديد دائم على 

مناطقنا وسوريا ككل. لذلك؛ ال يمكننا القول 
إن التهديد زال، بل األمر في غاية التعقيد 
التركي  االحتالل  دولة  بين  فيما  والتشابك 
وأمريكا من جهة وبينها وبين وروسيا من 
جهة ثانية وفي عالقتهم جميعاً مع اإلدارة 

الذاتية«.
ما  تؤيد  اإلدارة  أن  على  كرد  جيا  وشدد 
تشكل  كانت  ما  إذا  اآلمنة  بالمنطقة  تسمى 
عنصر ضمان االستقرار واألمان وال تهدد 
السيادة السورية، إال أنها ترفض أي نوايا 
أخرى من شأنها إدخال المنطقة في دوامة 
الفوضى وتغيير هوية المنطقة، حيث قال: 
»ال يمكن أن نقبل بأي تحركات تركية من 
شأنها تخريب استقرار المنطقة أو التمهيد 
شأنها  من  استعمارية  مخططات  لتنفيذ 
كل  سندعًم  الفوضى.  في  المنطقة  إدخال 
االستقرار  توفير  إلى  ترمي  التي  الجهود 
الحوار  يدعم  من  كل  ومع  الصدام  ومنع 
اتفاق  أي  نقبل  لن  ونحن  السياسي  والحل 
على حساب السيادة واألرض السوريّة«. 

وعن موقف النظام السوري من التهديدات 
التركية وتدخالتها اليومية في سوريا، قال 
الذاتية  اإلدارة  في  إنهم  كرد  جيا  بدران 
االحتالل  تعرقل  التي  الجهود  يدعمون 
والهجوم التركي على أي جزء من سوريا 
ألنه بالنتيجة يتم إنقاذ جزء مهم من سوريا 
ما  وهذا  واالحتالل،  والدمار  الحرب  من 
وبالتالي  سوريا  في  التركي  النفوذ  يقلص 
السياسي  والحل  االتفاق  فرص  ستزداد 

السوري ـ السوري.
عن  الحديث  إلى  كرد  جيا  بدران  وتطرق 
الدور الروسي بقوله: »بالطبع لكل طرف 
الخاصة  مصالحه  السوري  الصراع  من 
األجندات  بين  وصراع  تناقض  وهناك 
اننا  حيث  وأمريكا،  روسيا  بين  المختلفة 
حيث  بتاتاً،  الصراع  هذا  في  طرف  لسنا 
مناطق  في  تخصنا  ومصالح  أولويات  لنا 
شمال وشرق سوريا وسوريا ككل، ونأمل 
هام  دور  لها  التي  الروسية  الدولة  من 
تتوسط  أن  ويمكن  سوريا  في  ومركزي 
اإلدارة  بين  وبنّاء  جاد  لبدء حوار سياسي 
الجانب  على  والضغط  ودمشق  الذاتية 
في  وتدخالتها  تهديداتها  لوقف  التركي 
الروسي  التحفظ  ونتفهم  السوري،  الشأن 
وموقفهم الرافض للتفاهم األمريكي التركي 

كدول اطلسية«.
اإلدارة  مستشار  قال  حديثه  ختام  وفي 
الذاتية في شمال وشرق سوريا بدران جيا 
كرد: »نتوقع من روسيا أن تقوم باستخدام 
بدائل أخرى للضغط على الجانب التركي 
في معركة إدلب والضغط على األتراك في 
أكبر  جهود  بذل  محاوالت  وكذلك  عفرين 
دمشق  بين  حوار  خلق  باتجاه  السابق  من 
كل  ندعم  بدورنا  ونحن  الذاتية،  واإلدارة 
المبادرات الهادفة ألي حوار وحل سياسي 
في  االحتالل  إنهاء  لنا  وبالنسبة  وسلمي. 
في  أساس  منها  المرتزقة  وإخراج  عفرين 
الجانب  مع  أو  دمشق  مع  أّي حوار سواء 

التركي عن طريق الوسطاء«.

ظهرت شقوق في االتفاق التركي -الروسي 
حول منطقة »خفض التصعيد« في شمال 
شرقي سوريا مع تقدم التفاهمات العسكرية 
التركية -األميركية إلقامة ما تسمى بالمنطقة 
اآلمنة شمال شرقي سوريا، وحصل ما كان 
يعتقد بوجود ترابط عضوي بين المنطقتين 
بحيث   ،»4 »إم  طريق  يخترقهما  اللتين 
مسرحاً  السورية  األراضي  تحول  تعزز 
واشنطن  بين  استراتيجية  لمقايضات 
األوسط  الشرق  تخص  وأنقرة  وموسكو 

و»حلف شمال األطلسي«. 

وأكدت مصادر دبلوماسية غربية حصول 
األميركي  الجانبين  بين  »تفاهمات« 
كانت  الفرات«  »شرق  إزاء  والتركي 
إلى  تصل  ال  عسكرية«  »ترتيبات  بمثابة 
واضحة  آمنة«  »منطقة  على  االتفاق  حد 
لتصل  لكن هذه »اآللية« مفتوحة  المعالم، 
إلى حدود االتفاق الكامل مع توسع نطاقها 
في  الغموض  نقاط  من  الكثير  زوال  بعد 
واشنطن  بين  الثنائية  والعالقات  الترتيبات 
الموقفين  الفجوة كانت واسعة بين  وأنقرة. 
االتصال  من  سوريا  شرقي  شمال  إزاء 
الهاتفي بين الرئيسين دونالد ترامب ورجب 
»منطقة  أرادت  أنقرة  أردوغان  طيب 
جرابلس  من  كلم   460 نحو  تمتد  آمنة« 
على نهر الفرات إلى فش خابور على نهر 
دجلة وبعمق وسطي قدره 32 كلم، بحيث 
الشعب«  تكون خالية من »وحدات حماية 
عسكرية  بحماية  وتكون  الثقيل  وسالحها 
ما يسمح  تشكيل مجالس محلية  تركية مع 
أنقرة،  حسب  السوريين  الالجئين  بعودة 

منطقة  إلقامة  االستعداد  أبدت  واشنطن، 
بعمق 5 - 14 كلم تكون محصورة االنتشار 
بحيث ال تصل أكثر من مائة كلم، مع إبعاد 
في  والبحث  الثقيل  والسالح  »الوحدات« 
موضوع المجالس المحلية، إضافة إلى أن 

تكون حماية المنطقة أميركية.

ما هي الرتتيبات والتفاهمات

الُمطّلعة  الدبلوماسية  المصادر  بحسب 
فإن  والخرائط،  التفاهمات  مضمون  على 
ثالثة  واستمرت  جرت  التي  المحادثات 
تدخل  قبل  االنهيار  وشك  على  كانت  أيام 
ومارك  أكار  خلوصي  الدفاع  وزيري 
إسبر إلنقاذها والتوصل إلى تفاهمات تبدأ 
بتشكيل »مركز عمليات مشترك« جنوب 
تركيا. وأوضحت المصادر، أن التفاهمات 

نصت على التالي:

1-إقامة ترتيبات عسكرية )تسمية أميركية 
جديدة للمنطقة اآلمنة( بطول 70- 80 كلم 

في  أبيض  وتل  العين  رأس  مدينتي  بين 
وبعمق  التركية   - السورية  الحدود  محاذاة 

بين 5 و14 كلم. 

2-تسيير دوريات أميركية عسكرية، وكي 
عمليات  مركز  تشكيل  من  بد  ال  ذلك  يتم 

مشترك جنوب تركيا. 

أي  تتضمن  ال  بحتة  عسكرية  3-ترتيبات 
المحلي وال عالقة  بالحكم  له عالقة  إطار 

لها بالتحالف الدولي ضد »داعش«. 

على  تتموضع  الشعب  حماية  4-وحدات 
بعد خمسة كيلومترات من هذه المنطقة. 

كلم من  الثقيل مسافة 20  السالح  5-إبعاد 
حدود تركيا في المنطقة المحددة. 

دون  من  استطالع  طائرات  6-تسيير 
طيار، للتحقق من ذلك وتبادل المعلومات.

ما  تحقق  لم  تركيا  فإن  معلوم  هو  وكما 
عمق  يكون  بأن  طالبت  ألنها  أرادته؛ 
الفرات،  شرق   »4 »إم  إلى  الترتيبات 
معروفة  »غير  أمور  هناك  تزال  وال 
التفاوض  سيجري  عليها«  متفق  وغير 
كما  األولى  المرحلة  إنجاز  بعد  شأنها  في 
األميركي وضع »خطاً  الجانب  لكن  قيل، 
أحمر واضحاً، وهو حماية )قوات سوريا 
منها،  االقتراب  وعدم  الديمقراطية( 
بالحصول على  إلى تعهد واشنطن  إضافة 
موافقتها على أي خطوة إضافية بشأن ذلك، 
رفض  أردوغان  أن  المصادر  وأوضحت 

ربط الملفين شرقي الفرات وعفرين.

بهذه  أنه  األميركيون  المسؤولون  ويعتقد 
»التفاهمات« حققوا هدفهم العاجل المتمثل 
بتأجيل خطة أردوغان بدء عملية عسكرية 
ضد وحدات حماية الشعب وقوات سوريا 
بسبب  الفرات«،  »شرق  في  الديمقراطية 
قلق واشنطن من انعكاس ذلك على مصير 
والوضع  »داعش«  خاليا  ضد  الحرب 
المنطقة.  في  االستقرار  وبرامج  اإلنساني 
إس  »يو  األميركي  البرنامج  فإن  عليه، 
وسط  االستقرار  لدعم  سيستمر  ستارت« 
 300 على  تزيد  موازنة  لتوفير  خطط 
يمانع  ولم  سنوياً،  أميركي  دوالر  مليون 
لالجئين  طوعية  عودة  األميركي  الجانب 
سوريين إلى مناطق في المنطقة الخاضعة 
واضحاً  كان  لكن  العسكرية،  للترتيبات 
مفاوضات  في  الدخول  واشنطن  رفض 
الذاتية  اإلدارة  موضوع  حول  أنقرة  مع 
المدنية »شرق  والمجالس  المحلي  والحكم 
الفرات«، ذلك أن الجانب األميركي يعتقد 

في  تحسنت  المحلية  المجلس  أوضاع  أن 
دير  إلى  وصوالً  الفرات  شرق  مناطق 
الزور وباتت أكثر تمثيالً للسكان المحليين.

الدفاع  وزيري  بين  التفاهمات  أن  ولوحظ 
من  بتحفظات  قوبلت  والتركي،  األميركي 
تشاوش  مولود  التركي  الخارجية  وزير 
يكون  أن  »يجب  قال:  الذي  أوغلو 
أن  ويجب  صادقين،  أوالً  األميركيون 
أساليب  أي  تتحمل  لن  تركيا  أن  يفهموا 

تشاويش  إن  المصادر،  وقالت  تأخير«. 
لسيناريو  واشنطن  تكرار  من  قلق  أوغلو 
لـ»شراء  تنفيذها  في  والبطء  منبج  خطة 
ذلك  الزمني. جاء  البرنامج  وتمييع  الوقت 
إقامة  بينها  ملموسة،  خطوات  اتخاذ  مع 
المركز المشترك بعد وصول وفد عسكري 
أميركي بقيادة الجنرال ستيفن تويتي نائب 
محافظة  إلى  األوروبية  األميركية  القيادة 
وتسيير  البالد،  شرقي  جنوب  سانيلورفا 
بمثابة  كان  تركية  استطالع  طائرات 
تركي:  خبير  ويقول  ملموسة،  خطوات 
»هناك فرق بالمقاربتين: تركيا تريد حماية 
أمريكا  أما  الكردية،  الوحدات  من  نفسها 
تريد حماية وحدات الشعب من تركيا، لذلك 

هناك صعوبة في تنفيذ التفاهمات«.

موقف روسيا وخماوفها

األميركية  المحادثات  أن  موسكو  تبلغت 
-التركية لم تتضمن إقامة منطقة حظر جوي 
شمال شرقي سوريا، لكن الجانب الروسي 

حاول اإلفادة من تلك التفاهمات عبر دعم 
الديمقراطية  سوريا  قوات  بين  أقنية  فتح 
الكردية  المخاوف  إلى  واإلشارة  ودمشق 
من األميركيين، كما سعى الجيش الروسي 
إلى دعم قوات النظام السوري في عملياتها 
العسكرية لقضم منطقة »خفض التصعيد« 
شمال غربي سوريا ما هدد اتفاق سوتشي 
وأردوغان.  بوتين  فالديمير  الرئيسين  بين 
موسكو  من  تبلغتا  وواشنطن  أنقرة  كانت 
تتضمن  محدودة«  »عملية  دعم  نيتها 

»حماية« مناطق شمال حماة بينها محردة 
إضافة  الالذقية،  في ريف  وقاعدة حميميم 
رفض  بعد  العازلة«  »المنطقة  قضم  إلى 
»هيئة تحرير الشام« االنسحاب الكامل من 
كلم   20 بعمق  العازلة«  »المنطقة  شريط 
وإخالء السالح الثقيل، ثم العمل بتفاهمات 

مع أنقرة لفتح طريقي إم 4 وإم 5.

شمال  -التركية  األميركية  التفاهمات  لكن 
بتجاهل  موسكو  قابلتها  سوريا  شرقي 
تحدي  على  دمشق  وتشجيع  النار  وقف 
اتفاق بوتين -أردوغان وتقديم غطاء جوي 
السوري؛  النظام  لقوات  نوعي  وسالح 
-تركي  توتر روسي  إلى  أدى  الذي  األمر 
الروسية  القمة  وقبل  المغلقة  الغرف  في 
من  عشر  الحادي  في  -اإليرانية  -التركية 
الشهر المقبل. وقال خبير تركي، إن أنقرة 
لن  إنها  وقالت  لموسكو  »رسمت خطوطاً 
اتفاق  بعبورها، وأن خطوط  للنظام  تسمح 
ألردوغان  يمكن  ما  آخر  هي  سوتشي 
قبوله«، وتمت ترجمة عملية ذلك عبر دعم 
وسالح  ذخيرة  وتقديم  للفصائل  عسكري 

بشكل  المشهد  عقّد  ما  أمنية،  ومعلومات 
كبير في إدلب وحولها. وفي األيام الماضية 
الوضع  عن  ملموساً  تعبيراً  هناك  كان 
الجديد بين موسكو وأنقرة؛ إذ أرسل الجيش 
آلية  قرابة 50  عسكرياً ضم  التركي رتالً 
وعربات  جند  وناقالت  مصفّحات  من 
دبابات  خمس  إلى  باإلضافة  لوجستية، 
لقصف جوي  تعّرضت  لكنها  األقل،  على 
معرة  مدينة  إلى  وصولها  أثناء  سوري 
شمال  كلم   15 بعد  على  الواقعة  النعمان 

خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي.

وأفاد »المرصد السوري لحقوق اإلنسان« 
صغيرة  شاحنة  طائرة  استهداف  عن 
تستطلع  كانت  المعارضة  للفصائل  تابعة 
التركي عند األطراف  الطريق أمام الرتل 
بمقتل  تسبب  ما  النعمان؛  لمعرة  الشمالية 
الشام«  »فيلق  فصيل  من  المرتزقة  أحد 
السوري المدعوم من تركيا، ولدى وصوله 
طائرات  نفّذت  النعمان،  معرة  وسط  إلى 
على  ضربات  روسية  وأخرى  سورية 
الرتل  لمنع  محاولة  في  المدينة،  أطراف 
الرسمية  األنباء  وكالة  ونقلت  التقّدم.  من 
في  رسمي  مصدر  عن  )سانا(  السورية 
»آليات  بدخول  تنديده  الخارجية  وزارة 
إلى  طريقها  في  بالذخائر  محّملة  تركية 
خان شيخون لنجدة اإلرهابيين المهزومين 
من )جبهة النصرة(«، معتبراً هذا السلوك 
العدواني )التركي( لن يؤثر بأي شكل على 
عزيمة وإصرار الجيش على مطاردة فلول 
من  وغيرها  شيخون  خان  في  اإلرهابيين 

المناطق.

التركية:  الدفاع  وزارة  قالت  جهتها،  من 
التي  المتكررة  التحذيرات  الرغم من  على 
االتحادية،  روسيا  سلطات  إلى  وجهناها 
بها  تقوم  التي  العسكرية  العمليات  تستمر 
انتهاك  في  إدلب  منطقة  في  النظام  قوات 
روسيا،  مع  القائمة  واالتفاقات  للمذكرات 
اتفاق  بخرق  أنقرة  اتهمت  موسكو  لكن 
ببقاء  تسمح  لن  أنها  مؤكدة  سوتشي، 
اإلرهاب في تلك المناطق حسب موسكو، 
الميدانية  التطورات  من  واضحاً  بدا 
سوتشي  اتفاق  عّرابي  بين  خالف  وجود 
األمنة«  »المنطقة  عّرابي  اقتراب  مع 
إن  دبلوماسي،  مصدر  وقال  التفاهم،  من 
أنه  الفصائل  إلى  أنقرة تريد إرسال إشارة 
لتسليم  تركي   - روسي  تفاهم  هناك  ليس 
إدلب للنظام كما حصل في جنوب سوريا 
ليس  التركي  الجيش  وأن  وغوطة دمشق، 
بالدبابات  بصدد سحب نقاطه، بل عززها 
لتأكيد عدم استعداد أنقرة ألن يتم تهديد أمن 
نقاطها العسكرية أو يصبح مصيرهم تحت 
رحمة النظام وروسيا، ولنرى ما سيحدث 

هناك في األيام القادمة
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عبد اللطيف حممد الفرج فواز البيك

 إبراهيم محيدي/ صحيفة الشرق األوسط

تقارب بني واشنطن وأنقرة يف الشمال وتباعد مع موسكو يف إدلب

حمرر الصفحة/رفيق ابراهيم حمرر الصفحة/ رفيق ابراهيم

بدران جيا كرد: 

«إنهاء االحتالل وإخراج املرتزقة من
 حوار مستقبلي«

ّ
 عفرين أساس أي

روناهي/ الطبقة ـ عبّر شيوخ عشائر الطبقة 
القائد  وجهها  التي  بالرسالة  سعادتهم  عن 
تضمنت  والتي  العربية  للعشائر  أوجالن 
أكدوا  بعيد األضحى، كما  تحيتهم وتهنئتهم 
أن الرسالة تثبت ثقة القائد بالعشائر العربية 

وانخراطها بالمشروع الديمقراطي. 
أوجالن من معتقله في  القائد عبد هللا  وّجه 
القاعدة العسكرية التركية في جزيرة إيمرالي 
رسالة إلى العشائر العربية والعرب، وأكد 
أنه تربط بينه وبين العشائر العربية عالقة 
جيدة، خالل تواجده على مدار عشرين عاماً 
انخرطت  العشائر  من  فالكثير  سوريا،  في 
األمة  »مشروع  الديمقراطي  المشروع  في 

األطروحات  من  يعد  والذي  الديمقراطية« 
أوجالن،  القائد  بها  ينادي  التي  والفلسفات 
كما أن العشائر العربية كان لها دوراً كبيراً 
إلى جانب بقية الشعوب في حماية المنطقة 
وصد هجمات اإلرهاب التي كانت تستهدف 

القضاء على مشروع التعايش المشترك بين 
الشعوب كافة.

روابط تارخيية بني العرب والُكرد

مع  لقاء  لصحيفتنا  كان  اإلطار؛  هذا  وفي   
والذي  البيك  فواز  السخنة  عشيرة  شيخ 
حقيقة  عن  تعبّر  القائد  رسالة  أن  على  أكد 
الشعبين  تربط  التي  التاريخية  الروابط 
األيام  في  »سمعنا  قائالً:  والكردي  العربي 
عبد  القائد  من  رسالة  أنه وصلت  الماضية 
في  العربية  للعشائر  يوجهها  أوجالن  هللا 

والروابط  بالعالقات  ويذكرهم  سوريا، 
والشعب  العربي  الشعب  بين  التاريخية 
الكردي، وأنه تربطه عالقة متينة مع أبناء 
العشائر، كما وجه خالل الرسالة التهنئة لنا 
العيد  هذا  المبارك،  األضحى  عيد  بحلول 

الذي يعتبر عيد السالم وجامعاً لملة ابراهيم 
بأديانها ومذاهبها المختلفة«.

وعبّر الشيخ فواز البيك عن ترحيبه وسعادته 
 « وقال:  القائد  بفكر  وأشاد  الرسالة  بهذه 
وبدورنا  بالرسالة  نرحب  عربية  كعشائر 
نُشيد بمواقفه البطولية والثابتة والتي ضحى 
يستهين  أال  وينبغي  بحياته،  أجلها  من 
العالم بقدرة هذا القائد من النواحي الفكرية 
كله  والعالم  والثورية،  والسياسية  والفلسفية 
يدرك بأنه وجوده في السجون التركية منذ 
أجل حرية  من  إال  هو  ما  سنة  حوالي 20 
الحق  قضية  ونصرة  وحقوقها،  الشعوب 
التي أراد أن يعيشها واقعاً حقيقياً، وال يسعنا 
إال أن نشكره على هذه الرسالة التي خص 

بها العشائر العربية بالتحية«.

»ننبذ احلرب ونسعى للسالم«

القائد  إلى  البيك رسالة  فواز  الشيخ   ووّجه 
في  العربية  العشائر  أبناء  »ونحن  قائالً: 
ونقول  باإلحسان،  اإلحسان  نقابل  سوريا 
للقائد في معتقله: إننا على العهد وال يمكن 
أن نهون أو نتقاعس في مواجهة أي تهديد 
يستهدف المنطقة، كما أننا دعاة سالم ونريد 
نعيش بسالم  أن  لنا ولغيرنا، ونريد  السالم 
أننا  ذلك  يعني  وال  حروب،  وبدون  وأمان 

أذالء، بل نفضل السالم على الحرب«.
في  البيك  فواز  السخنة  ونوه شيخ عشيرة   
على  السجن  فضل  القائد  أن  حديثه  ختام 
العيش بهوان واختار مدرسة النبي يوسف؛ 
سهالً  ليس  الحرية  طريق  أن  يعرف  ألنه 

التي  برسالته  إلينا  القائد  تقدم  »كما  فقال: 
نعتبرها محل اعتزاز وفخر وتقدير، والتي 
بل  العشائر،  مستوى  على  ليس  تنسى  ال 
والكردي،  العربي  الشعبين  مستوى  على 
بالبطولية  مواقفه  يوصف  أن  ويمكن 
والفدائية والتضحية، وآثر على نفسه العيش 
بمدرسة النبي يوسف )السجن(؛ ألنه يعرف 
الحرية ال تأتي بسهولة وال بد من التضحية 

من أجلها«.

اختار السجن من أجل حرية شعبه

عشيرة  شيخ  لنا  أكد  ذاته؛  السياق  وفي 
محمد  اللطيف  عبد  الولدة  قبيلة  الناصر، 
الكثير  طياتها  في  تحمل  الرسالة  أن  الفرج 
المعاني التي تعبّر عن وحدة الشعوب وأن 
على  الشعوب  وحرية  السجن  اختار  القائد 
التهديدات  ظل  »في  وقال:  الحياة  مغريات 
التركية التي تستهدف مناطق شمال وشرق 
هللا  عبد  القائد  من  رسالة  وصلتنا  سوريا، 
التي  المعاني  من  الكثير  لنا  تحمل  أوجالن 
تعبر عن وحدة الشعوب، هذه الشعوب التي 
ونحن  السنين،  مئات  عبر  تاريخها  امتزج 
الرسالة،  هذه  نثمن  العربية  العشائر  أبناء 
عليها  لحصل  الحرية  أراد  لو  القائد  وأن 
مغريات  من  الكثير  له  وقدمت  ببساطة، 
الحياة. ولكنه؛ اختار الحرية لشعبه، واختار 
السجن على أن يبيع نفسه أو شعبه، ونحن 
نرد على تحيته ونعبر عن سعادتنا وسنعمل 
برسالته نحن مع السالم وضد الحرب وضد 

إراقة الدماء«.
الولدة  قبيلة  الناصر،  عشيرة  شيخ  وختم 
عبد اللطيف الفرج حديثه برسالة إلى القائد 
قائالً: »نحن عند حسن ظنك بنا، ونقف مع 
وحدة هذا الشعب وجاهزون للدفع بأي ثمن 
للمحافظة على كل شبر من أرضنا، وهذه 
العشائر  بتلك  القائد  ثقة  عن  تنم  الرسالة 

ولمعرفته بها بشكل جيد.«

شيوخ عشائر الطبقة: 

ر عن
ّ
عب

ُ
«رسالة القائد أوجالن ت

 ثقته بالعشائر العربية«
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وثّقت وكالة أنباء هاوار عبر مصادر موثوقة 
من داخل مقاطعة عفرين عدداً من انتهاكات 
جيش االحتالل التركي ومرتزقته ضد أهالي 

عفرين خالل 75 يوماً الماضية.

قتل واستهداف املدنيني خالل شهرين 
ونصف الشهر:

بتاريخ الثامن من حزيران أقدم مرتزقة جيش 
االحتالل التركي على قتل عدد من مواطني 
عفرين منهم حنان حنان وعبد الرحمن شيخ 
أحمد من أهالي قرية الشيخ في ناحية موباتا.

جثة  على  عثر  حزيران   23 وبتاريخ 
المواطن شرف الدين سيدو من أهالي منطقة 
جندريسة، وفي حادثة مشابهة لها عثر على 
قرية  أهالي  من  مستو  رستم  المواطن  جثة 
اغجلة في ناحة جندريسة الذي قُتل على يد 

جيش االحتالل التركي ومرتزقته.
هوزان  جثة  على  ُعثر  تموز   13 وبتاريخ 
بمدينة  األشرفية  حي  في  كورية  بهجت 
عفرين وهو من أهالي قرية شيخ بالل التابعة 
لناحية راجو. وبتاريخ 18 تموز أقدم جيش 
علي  المواطن  قتل  على  التركي  االحتالل 
أهالي  من  عاماً   60 العمر  من  البالغ  عبود 
قُتل  تموز  من   17 وبتاريخ  عفرين.  مدينة 
المواطن حسين جعفر من قبل مرتزقة جيش 
االحتالل التركي وهو من أهالي قرية ماتينا 

في ناحية شرا.

البالغة  كالو  صالح  آرين  الشابة  وانتحرت 
من العمر 19 عاماً في حي األشرفية وهي 
من أهالي سيماال التابعة لناحية راجو، بسبب 
قبل  من  المستمرة  واالنتهاكات  المضايقات 

جيش االحتالل التركي.
بتاريخ 31 تموز قتل مرتزقة جيش االحتالل 
البالغ  أوسو  سوري  خليل  المواطن  التركي 
من العمر 25 عاماً من أهالي قرية باصوفان 
التابعة لناحية شيراوا. وبتاريخ 31 من تموز 
خليل  المواطن  قنص  على  المرتزقة  أقدم 
في  وكالوتيه  قاص  برج  قريتي  بين  أوسو 

ناحية شيراوا.

حاالت االختطاف تستمر وبذات 
الوترية:

في األول من حزيران اختطف مرتزقة جيش 
االحتالل التركي عدداً من أهالي قرية ماتينا 
في ناحية شرا وهم كل من فرهاد حج عبدو 
حنان  وإدريس  عمر  الحنان  عبد  وعصام 

خليل وفيدان حسين.
في الثاني من حزيران اختطف المواطن علي 
زكي بطال من أهالي قرية باسوطة في ناحية 
المواطن  اختطفوا  نفسه  وبالتاريخ  شيراوا، 
التابعة  كرزيله  قرية  أهالي  من  نجار  عبدو 

جيش  مرتزقة  اختطف  كما  شيراوا.  لناحية 
محمد  عبدو  المواطنين  التركي  االحتالل 
وحسين  23عاماً  العمر  من  البالغ  نعسان 
نعسان عابدين البالغ من العمر 25عاماً وهم 

من أهالي قرية دمليو التابعة لناحية موباتا.
وبتاريخ الخامس من حزيران اختطف جيش 
قرية  أهالي  من  مواطن  التركي  االحتالل 
شيخ بلو التابعة لناحية راجو المواطن شيخو 

قنبر البالغ من العمر 72 عاماً.
بتاريخ 7 تموز اختطف المواطن محمد حسن 
لناحية  التابعة  مقداد  قسطل  قرية  أهالي  من 
المواطن  على  بالضرب  واعتدوا  بلبله، 
التابعة  شنكيله  قرية  أهالي  من  حسن  علي 
أحمد  المواطن  اختطف  كما  بلبله.  لناحية 
العمر 98عاماً  من  البالغ  الكهل  نعسان  مال 
راجو.  ناحية  في  كاوندا  قرية  أهالي  من 
وفي 8 حزيران أقدم مرتزقة العمشات على 
إسماعيل  حسين  الُمسن  المواطن  اختطاف 
البالغ من العمر 75 عاماً من أهالي عفرين. 
عدد  التركي  االحتالل  مرتزقة  اختطف  كما 
لناحية موباتا  التابعة  من أهالي قرية عرابو 
وهم كل من علي جميل حنيف وفراس عزت 

عارف ومصطفى شكري في ذات اليوم.
بتاريخ 9 حزيران اختطف مرتزقة االحتالل 
قرية  أهالي  في  المواطنين  من  عدد  التركي 
زكريا  من  كل  وهم  شيه  ناحية  في  سنارة 
عاماً   35 العمر  من  البالغ  مصطفى  حسن 
العمر  من  البالغ  مامكيلو  محمد  وزكريا 
العمر  البالغ من  48عاماً وعبدو محمد خلو 

25عاماً ومحمد محمد عمر البالغ من العمر 
عاماً   58 عرب  عمر  وكولين  عاماً   25
ومصطفى شيخ محمد حسين البالغ من العمر 
56عاماً وعارف حسين آغا البالغ من العمر 
35 عاماً ومحمد حنان علو البالغ من العمر 

32 عاماً.

محالت االختطاف واالعتقال 
اجلماعي:

حزيران  من  التاسع  أي  التاريخ  ذات  وفي 
أحمد  المواطن  اُختطف  العام  لهذا  وبتاريخ 
مرتزقة  قام  كما  عفرين.  مدينة  من  حمزة 
االحتالل  لجيش  التابعة  الشامية  الجبهة 
التركي بحملة مداهمات عشوائية في مركز 
حيث  وحّسة  قنطرة  وقريتي  موباتا  ناحية 
الناحية  مركز  في  المختطفين  عدد  وصل 
الى 300 شخص وفي قرية قنطرة إلى 20 

شخص وقرية حسة إلى 5 أشخاص.
في  أسماءهم  ُعرفت  الذين  المختطفين  ومن 
عزت  جماجو،  فرهات   « الناحية   مركز 
علي  محمد  بريم،  شيخ  حسين  شفان،  عبدو 
رمو ، وخبات بكر، جوان خوجه، مصطفى 
علي  زينو،  عزالدين  شيخو،  محمد  خوجة، 
جوجك، جمعة تاتار، شكري موسى، محمد 

علي شيخو، محمد علي بكر، حسن شيخو، 
محمد  بالل،  عارف  بشوار  عجول،  علي 
مصطفى  محمد  آال،  محمد  علي،  جعفر 
علي  قريوز،  محمد  خلك،  محمد  جامو، 
أحمد،  حاج  حسين  حجي،  حسين  بريمو، 
شكري  حمادة،  خالد  أحمد،  حاج  ياسر 

قريوز«، أما في قرية قنطرة »يوسف عبدو 
حنان، جوان مراد حنان، بطال فريد يوسف، 
حسن  بالي،  عبدو  أحمد  شيخو،  حنان  علي 
عمر،  محمد  حنان،  شكري  علي   ، شكري 
رشيد  بريمو،  علي  يوسف،  منان  خليل 
قلندر، مصطفى رشيد قلندر، زهير شعبو، ، 
خليل إيبش  خليل، أحمد رشيد دادو، فوزي 
محمد مراد«، أما في قرية حسة هم كل من 
بن  أحمد  شكري  مصطفى،  دادو  نظمي   «

حسن، محمد جماليكو حسين«.
مرتزقة  اختطف  حزيران   11 وبتاريخ 
قرية  مواطني  من  عدداً  التركي  االحتالل 
حبو في ناحية موباتا وجيكر مصطفى حبش 

ونشأت عبد الرحمن جانو.
مرتزقة  اختطف  حزيران   17 بتاريخ 
قرية  أهالي  من  عدداً  التركي  االحتالل 
زيتوناكه في ناحية شرا وهم كل من« محمد 
حجو، علي حجو، خليل هورو، علي هورو، 
إسماعيل محمد علي، حسين حمدان حسن، 
إدريس  هورو،  عكيد  محمد،  قرة  سليمان 

هورو«.
مرتزقة  اختطف  حزيران   19 وبتاريخ 
االحتالل التركي عدداً من أهالي قرية عرابو 
إبراهيم خليل  ناحية موباتا وهم كل من  في 
جمكي ونصرت عنتابي بن محمد ومصطفى 
يوسف بن رشيد ورشيد حبش وزكريا نعسو 

وعلي  حبش  ومحمد  حنان  عزت  وفراس 
بهجت  حنيف عمر وسعيد جمكي مصطفى 

يوسف ومحمد احمد مصطفى.
مرتزقة  اختطف  حزيران   20 وبتاريخ 
كفر  قرية  أهالي  من  التركي عدداً  االحتالل 
فدية  وطلبوا  عفرين  لمنطقة  التابعة  زيت 
مبلغ 220 حتى 520 ألف ليرة سورية لكل 
إبراهيم  من  كل  هم  والمخطوفين  شخص 
حسن  وخيرو  عزيز  وزهير  عزيز  زهير 
خيرو وخليل حسن عبدو ومحمد فريد وعبدو 
حسن  ومحمد  حمو  عبدو  وعدنان  محمود 

وبشار محمد حسن وعلي كله خيري.
اختطف  العام  لهذا  بتاريخ 21 من حزيران 
دجوار  المواطن  التركي  االحتالل  مرتزقة 
مجيد حج خليل البالغ من العمر 21 عاماً من 
وفي  جندريسة.  ناحية  في  تلف  قرية  أهالي 
قرية  أهالي  من  اختطفوا عدداً  التاريخ  نفس 
كفردلة تحتاني التابعة لناحية جندريسة وهم 
القادر وعمر عبد  كل من عبد الرحمن عبد 
خلو  الرحمن  عبد  ومصطفى  خلو  الرحمن 

وجمال حسين.
وأيضا اختطفوا عدداً من أهالي قرية كفردله 
الفوقاني التابعة لناحية جندريسه وهم كل من 
شكري محمد مصطفى وشكري وليد محمد. 
مرتزقة  اختطف  حزيران   25 وبتاريخ 
فتيات   8 بينهم  9شبان  التركي  االحتالل 
أهالي  من  حسن  أربيل  الشابة  بينهم  عرفت 

قرية كفردلة التحتاني في ناحية جندريسه.
االحتالل  مرتزقة  اختطف  التاريخ  وبنفس 
من  درويش  ناصر  خالد  المواطن  التركي 
أهالي قرية برج عبدالو التابعة لناجية شيراوا 
والمواطنين حسن حميد وعبد الرحمن جعفر 
من أهالي قرية قيبار التابعة لمركز عفرين.

وبتاريخ 26 حزيران اختطف مرتزقة جيش 
قيله  قرية  أهالي  من  عدداً  التركي  االحتالل 
كله  أحمد  من  كل  وهم  جندريسه  ناحية  في 

خيري ومحمد كله خيري وفيروز عيسى.
التركي  االحتالل  اختطف  تموز   1 وبتاريخ 
موباتا عدداً  لناحية  التابعة  كوباكه  قرية  من 
من المواطنين هم كل من« ريزان حنان بطال 
محمود  محمد  عاماً،   90 العمر  من  البالغ 
حمو البالغ من العمر 25عاماً، فخري محمد 
حنان البالغ من العمر 51عاماً، فخري محي 
الدين حمو البالغ من العمر 90 عاماً، فاضل 

ياسين كنجو، فاضل ياسين حسن«.
مسلسل الخطف والقتل ال يتوقف في عفرين 
زال  وما  التركي  المحتل  مرتزقة  قبل  من 
وتحرير  الحرية  بألفاظ  يتشدق  أردوغان 
أكثر  ومرتزقة  احتالله  وجيش  وهو  البالد 
إلى  المتطلعة  الشعوب  إرادة  يعمل ضد  من 
الحرية، وفي القسم الثاني من تقريرنا أسماء 
وحشية  مدى  تثبت  أخرى  موثّقة  وأرقام 

االحتالل وهمجية مرتزقته.
وكالة هاوار.... يُتبع

في  األثرية  المناطق  إلى  الرحال  تُشد  وقد 
واالستجمام  السياحة  بغاية  الطبقة  منطقة 
التاريخية  األوابد  عن  التنقيب  وضرورة 

واستكمال الدراسات األثرية.
في  اآلثار  السياحة وحماية  مديرية  وتبنت 
منطقة  في  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة 
المناطق  على  الحفاظ  مسؤولية  الطبقة 
عددها  بإحصاء  وذلك  لحمايتها  األثرية 
وتحديد مواقعها والعمل على تسجيلها من 

أجل اإلشراف عليها والتنقيب فيها.
السياحة  مديرية  عمل  على  ولالطالع 
ومعرفة  التعدي  من  اآلثار  وحماية 
األشخاص  حق  في  المتخذة  اإلجراءات 
هو  من  وتحديد  األثرية  بالمعالم  العابثين 
اآلثار  عن  التنقيب  بأعمال  الحق  صاحب 
في منطقة الطبقة أجرت صحيفتنا لقاء مع 

المشرفين على هذه األعمال.

عمل مديرية السياحة:

التالي  اللقاء  »روناهي«  صحيفتنا  أجرت 
في مديرية السياحة وحماية اآلثار مع خبير 
اآلثار »زرادشت عيسو« الذي أكد فيه أنه 
يوجد خطة عمل لمديرية السياحة وحماية 
سوريا  وشرق  شمال  منطقة  في  اآلثار 
الحضارات  وأن  مكوناتها  جميع  ملك  هي 
ومواقعها األثرية تدل على تاريخ المنطقة 
وكيفية تطور المنطقة لذلك البد من الحفاظ 
الموجودة  واألثرية  التاريخية  المعالم  على 
أو  التخريب  أو  النهب  أو  التعدي  فيها من 
من  عليها  والحفاظ  معالمها  طمس  عدم 
الضياع، وإن عمل المديرية إحداث سجل 
صيانة  وتأمين  وحماية  األثرية  للمواقع 
المواقع األثرية وتحديد حرم غير  وترميم 
على  والعمل  األثرية  المناطق  حول  مبني 
على  واإلشراف  األثرية  المواقع  استثمار 
جميع المتاحف والمستودعات التي تحتوي 

على اآلثار وإقامة بالمعارض.

حتديد مسؤولية محاية اآلثار وفق 
القوانني: 

المادة  إلى  عيسو«  »زرادشت  وأشار 
في  األساسي  الميثاق  أحكام  من  األولى 
الذي  لشمال وشرق سوريا  الذاتية  اإلدارة 
أصدره المجلس العام فيها وفق القانون رقم 

بتاريخ  باآلثار  المتعلق  2019م،  لعام   4
المسؤوليات  فيه  ووضح  2019/7/30م، 
الذاتية  واإلدارة  الرئاسي  )المجلس  التالية 
الذاتية  واإلدارات  التنفيذي  والمجلس 
وهيئة  المشتركة  والرئاسات  والمدنية 
الثقافة والهيئات واللجان والمديريات( هي 
الحفاظ  اآلثار  حماية  عاتقها  على  يقع  من 
التاريخية واألثرية، كما حدد  المعالم  على 
مجال  في  الثقافة  هيئة  مهام  رقم4  القانون 
المجلس  في  نقاشه  سيتم  ما  وهذا  اآلثار، 

التشريعي. 

عدم التصرف باآلثار دون ترخيص 
مسبق:

وأضاف زرادشت أنه ال يجوز لمالك أحد 
أو ترميمه أو تغيير اآلثار الثابتة المسجلة أن يقوم بهدم الموقع  أو جزئياً  أو نقله كلياً 

مديرية  من  مسبق  ترخيص  بدون  معالمه 
حيازة  حال  وفي  اآلثار،  وحماية  السياحة 
اآلثار من قبل األشخاص يحق للمديرية أن 
تشتري أي أثر منقول من اآلثار المسجلة 
تعد  لم  التي  الثابتة  األثار  أي جزء من  أو 
تخص بناء تاريخياً أو موقعاً أثرياً شريطة 
غير  أنها  حيازته  في  تكون  من  يثبت  أن 
للمديرية  أو موقع ويحق  بناء  منتزعة من 
هيئات  من  بقرار  واقتناءها  استمالكها 
ولجان الثقافة في اإلدارات الذاتية والمدنية.

صاحب احلق بأعمال التنقيب عن 
اآلثار! 

وذكر زرادشت أن مديرية السياحة وحدها 
أو  الحفر  بأعمال  القيام  في  الحق  صاحبة 
السبر أو التحري في اإلدارة المدنية ولها أن 
تجيز للهيئات والجمعيات العلمية والبعثات 
التنقيب عن اآلثار وال يجوز ألي  األثرية 
أي  في  اآلثار  عن  بالتنقيب  يقوم  أن  فرد 
تتعاون  أن  ولها  له  ملكاً  كان  ولو  مكان 
مع المؤسسات العلمية والفنية والمالية في 
تراخيص التنقيب أو في اتفاقات كما يجوز 
الجمعيات  أو  للمؤسسات  تراخيص  منح 
في  العاملة  المدني  المجتمع  منظمات  أو 
بعد  وذلك  والتاريخية  األثرية  المواقع 
موافقة أو تفويض من هيئة الثقافة في شمال 

وشرق سوريا.

يعتبر ابن جزيرة بوطان أبو العز إسماعيل 
بن رزاز الملقب بـ )بديع الزمان الجزري( 
المولود سنة 1136م، أحد أعظم المهندسين 
والميكانيكيين والمخترعين في التاريخ، عمل 
مدينة  في  المهندسين  كرئيس  الزمان  بديع 
األرتقيين  حكامها  برعاية  وحظي  )آمد( 
ودخل في خدمة ملوكهم لمدة 25 سنة وذلك 
ابتداء من سنة 1174فأصبح كبير مهندسي 

الميكانيك في بالطهم.
أهمية  ذات  كثيرة  آالت  الزمان  بديع  صمم 

أي  في  معروفاً  يكن  لم  منها  وكثير  كبيرة، 
مكان في لعالم من قبل ومن آالته )آالت رفع 
ذاتي،  تنبيه  نظام  ذات  مائية  ساعات  الماء، 
وصمات تحويل، وأنظمة تحكم ذاتي( وكثير 
غيرها، شرحها في مؤلفه المزود برسومات 
العلم  بين  )الجامع  أسماه  والذي  توضيحية 
يصف  الحيل(  صناعة  في  النافع  والعمل 
1206م،  سنة  أطروحته  في  الزمان  بديع 
باسم)ساعة  المعروفة  المائية  ساعاته  أحد 
على  يعمل  وزن  من  تتكون  والتي  الفيل( 

والعناصر  فيل،  شكل  على  المائية  الطاقة 
المختلفة للساعة موجودة في بيت على ظهر 
حوله  معمم  بشري  تمثال  فيه  يجلس  الفيل 
كبيرة  وتماثيل  لعصافير،  صغيرة  تماثيل 
الفينيق  وطائر  صيني  لتنين  مجسمة  نسبياً 
المصري، وهذه الساعة تعتبر الساعة األولى 
بحيث  صوتي  فعل  رد  لآللة  يكون  التي 
ميكانيكية  بطريقة  متراكبة  أصواتاً  تصدر 
بعد فترات معينة من الزمن، ففي هذه اآللة 
وتغرد  الصنج،  يضرب  اآللي  اإلنسان 
واق  الواق  ساعة  مثل  الميكانيكية،  الطيور 
القديمة، بعد كل ساعة أو نصف ساعة، وتعد 
ساعة الفيل مثاالً مبكراً في التعددية الثقافية 
ممثلة بالتكنولوجيا، فالفيل يمثل ثقافات الهنود 
الصينية،  الثقافة  يمثل  والتنين   ، واألفارقة 
وطائر الفينيق يمثل الثقافة المصرية القديمة، 
القديمة،  اليونانية  الثقافة  المياه  عمل  ويمثل 
اإلسالمية،  الكردية  الثقافة  تمثل  والعمامة 
ابتكر، واستخدم  أول من  الزمان  بديع  ويُعد 

نظام ذراع اإلدارة والتدوير )الكرنك( حيث 
على  الميكانيكية  االكتشافات  أهم  من  يعتبر 
إلى  الدائرية  الحركة  يحول  ألنه  اإلطالق؛ 
اليوم في  الكرنك  حركة مستقيمة، ويستخدم 
معظم اآلالت الصناعية كمحركات السيارات 
النارية،  والدراجات  والبواخر  والقطارات 
والمضخات والروبوتات وفي كتابه )رسالة 
الجزري( يصف الجزري أحد األجهزة التي 
والتي  الطاووس(  )نافورة  اسم  عليها  أطلق 
دياربكر  )آمد(  لحاكم  خصيصاً  صنعها 
إبريق  بيده  يحمل  شاب  شكل  على  وهي   ،
ماء وعلى عمامته يقف طائر، وعند دخول 
وقت الصالة يتقدم الرجل اآللي ليصب الماء 
للحاكم، ثم يقدم منشفة ومشط ومرآة وبسبب 
الزمان  بديع  على  أطلق  االختراع  هذا 
الجزري لقب أبي اإلنسان اآللي، كما اخترع 
الجزري أول آالت رفع المياه حيث استخدم 
فيها ألول مرة السلسلة الحديدية التي تستخدم 
شرح  كما  السيارات  محركات  في  اليوم 

كيفية  والعمل(  العلم  بين  )الجامع  كتابه  في 
المشفرة  المفاتيح  ذات  الخزانات  صناعة 
ابن  الجزري  الزمان  بديع  توفي  باألرقام، 
بوطان مهد المبدعين والمتصوفين والكتّاب 
الكرد سنة 1206م، بعد أن ترك ورائه إرثاً 
من المخترعات تعد من أعظم االختراعات.

حلم راود جميع المثقفين والفنانين السعوديين 
يصبح واقعاً، وعلى وزارة الثقافة االستفادة 
من الخبرات واالستعانة بآرائهم. تماشياً مع 
السعودية  الثقافة  وزارة  وتوجهات  رؤية 
المملكة  رؤية  أهداف  تحقيق  في  لإلسهام 
برنامج  مبادرات  وضمن  المستقبلية، 
تأسيس  ناحية  الوزارة  تتوجه  الحياة،  جودة 
لتوجيهات  تنفيذاً  وذلك  للفنون،  أكاديميات 
األمر  اإلنسان.  وتنمية  بناء  في  القيادة 
األكاديميات  طبيعة  حول  تساؤالً  يقيم  الذي 
وتوجهاتها المستقبلية، وهل ستكتفي بالنمط 
السعودية  العرضة  مثل  التراثي  الشعبي 
واللّيوى،  والمجرور  والخبيتي  والسامري 
عربي  موسيقي  توجه  ذات  ستكون  أنها  أم 
المدارس  على  انفتاحها  يعكس  وعالمي 

الكالسيكية والحديثة.
السعودي  الثقافة  وزير  أكد  سابق  وقت  في 

أهم  من  القدرات  بناء  في  االستثمار  بأن 
الذي  الثقافي،  القطاع  تشجيع  مقومات 
القيادة  من  محدود  غير  بدعم  يحظى 
السعودية، ولفتت الوزارة إلى أن أكاديميات 
في  بأكاديميتين  مبتدئةً  ستنطلق  الفنون 
في  متخصصة  واحدة  األولى؛  المرحلة 
وستبدأ  والِحرف،  التقليدية  والفنون  التراث 
في استقبال طلبات االلتحاق بها في خريف 
ومتدرب  طالب   1000 وتستهدف   2020
فيما  المدى،  وقصيرة  طويلة  البرامج  في 
ستكون األكاديمية الثانية خاصة بالموسيقى، 
وستستقبل 1000 طالب ومتدرب ابتداًء من 

العام 2021.

ما بني احللم والواقع:

الـ27  المبادرات  ضمن  األكاديميتان  تأتي 

أولى،  كحزمة  الثقافة  وزارة  أعلنتها  التي 
القطاع  رفد  إلى  الوزارة  من  سعياً  وذلك 
وعقدت  المميزة،  بالمخرجات  الثقافي 

بناء  الوزارة ورش عمل عدة حول تعزيز 
مسؤولين  مع  الثقافي  القطاع  في  القدرات 
ودوليين،  سعوديين  وخبراء  ومتخصصين 
والطلب  للعرض  دراسة شاملة  أجرت  كما 
في السوق السعودي في القطاعات الثقافية، 
رفد  ضرورة  على  الدراسة  وأكدت 
إنشاء  أكاديمياً.  مؤهلة  بكوادر  القطاعات 
الـ27  المبادرات  ضمن  يأتي  األكاديميتين 
القطاع  لرفد  الثقافة  وزارة  أعلنتها  التي 
هناك  ولكن  المميزة،  بالمخرجات  الثقافي 
عدِد  تحديُد  يسبق  لَم  أنه  حول  تساؤالت 
الدارسين التأسيَس؟ ولَِم ال يُحدد العدد بناء 
التأسيس،  بعد  المتوفرة  اإلمكانات  على 
سوق  أّي  األكاديمية؟  برامجها  إعداد  وبعد 
عمل سيستقبل الخريجين؟ وما موقعهم في 
القطاع  ناهيك عن  المدنية،  الخدمة  خارطة 
بعدد أصغر؟،  البداية  تكون  لم ال  الخاص؟ 
الموسيقى  لجنة  على  المشرف  ويرى 
إنشاء  قرار  أن  والفنون  الثقافة  جمعية  في 
الجميع  راود  حلماً  يمثّل  للفنون  أكاديمية 
وأنهم سعوا كثيراً وطويالً من أجل تحقيقه. 
تعّد  بالموسيقى  خاصة  أكاديمية  تأسيس 
ستشهد  إذ  الصحيح؛  االتجاه  في  خطوة 
المملكة تغيّراً نوعياً في هوية موسيقاهم ما 
أن يتسلم خريجو األكاديمية السعوديون مهمة 
توزيع وتنفيذ أعمالهم الموسيقية السعودية، 

حضارتنا.  مرآة  حقاً  الموسيقى  لتكون 
التراث  في  الباحث  يقول  نفسه  الشأن  وفي 
والصوتية  األدائية  بالفنون  والمتخصص 
الموسيقية الفنان خليل إبراهيم الموي: »إنه 
بالفنون  المهتمون  نحن  لنا  المفرح جداً  من 
وجمالياتها وفلسفتها أن نرى الحلم الذي كنا 
وهو  سيتحقق؛  السنين  عشرات  من  نتمناه 
تدشين أكاديميات مهتمة بالفنون، حيث قمت 
فكرة  بتقديم  سنوات  ثالث  قبل  شخصياً  أنا 
معهد أو مركز لحفظ التراث للفنون األدائية 
ومع  لكن  وأكاديمي.  علمي  بشكل  وتدوينه 
قدمناها  التي  الجهة  عليه  توافق  لم  األسف 
له«. والهدف المخطط الفتتاح األكاديميات 
للفنون،  والعلمي  الثقافي  بالمستوى  الرقّي 
إلى  المحلية  بالفنون  االرتقاء  سيتم  حيث 
أهدافها  أحد  يكون  وأن  عالمي،  مستوى 
بذائقة  واالرتقاء  للفنون  الجمالية  القيم  نشر 
علمي  بشكل  واألخالقية  الفنية  المجتمع 
يعتمد  األكاديميات  هذه  ونجاح  ومنهجي، 
الفنون  هذه  لمدربي  الجيّد  االختيار  على 
واألكاديمي،  والعلمي  الثقافي  ومستواهم 
المعنى  فكرة  توصيل  طريقة  على  وكذلك 
المستوى  على  فقط  ليس  للفنون.  الحقيقي 
الثقافي  المستوى  على  وإنما  األدائي، 

والفلسفي من وراء الفنون«.
وكاالت.

روناهي/ الطبقة: تعمل مديرية السياحة ومحاية اآلثار يف منطقة الطبقة على حتديد املواقع 
األثرية هبدف محايتها من التعدي والنهب والتخريب أو منع طمس معاملها التارخيية.
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زرادشت عيسو

تقرير/ ماهر زكريا.

إعداد/ غاندي إسكندر.

حمرر الصفحة/عبدالرمحن حممد

االنتهاكات حبق أهايل عفرين.  املزيد من  ارتكاب  الرتكي ومرتزقته  يواصل جيش االحتالل 
وحبسب املصادر فإن األهايل يتعرضون بشكل يومي ألعمال اخلطف والقتل والتعذيب على 

يد اجملموعات املرتزقة التابعة لالحتالل الرتكي.

التركي  االحتالل  لجيش  التابعة  الشامية  الجبهة  مرتزقة  قام 
قنطرة  يتي  وقر موباتا  ناحية  مركز  في  عشوائية  مداهمات  بحملة 

وحّسة، حيث وصل عدد المختطفين في مركز الناحية إلى 300 شخص 
ية حّسة إلى خمسة أشخاص. ية قنطرة    إلى 20 شخص وقر وفي قر

مديرية السياحة ومحاية األثار يف الطبقة حتمي معاملها األثرية

بديع الزمان اجلزري أحد أعظم 
ي وخمرتعي التاريخ

ّ
ميكانيكي

أكادمييتا الرتاث واملوسيقى 
...حلم يتحقق

توثيق حاالت االختطاف والقتل يف عفرين باألمساء والتواريخ
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بلدية الشعب في الرقة مستمرة في تطبيق 
الشعار الذي أطلقته »يداً بيد لنبني البلد«، 
قطعه  عهٍد  بمثابة  الشعار  هذا  وتعتبر 
المجتمع،  لخدمة  أنفسهم  على  العاملون 
تأهيل،  في  أعمالها  الفرق  باشرت  حيث 
وتزفيت الطرقات الرئيسة منها، والفرعية 

في المدينة، وريفها.

أعمال املوسم احلالي

المهندسين  أحد  حدثنا  الخصوص؛  وبهذا 
الشعب،  لبلدية  التابعة  الفنية  الدائرة  في 
في  التزفيت  أعمال  على  العام  والمشرف 
قال:  الذي  العساف  عيسى  وريفها  الرقة، 
بعقد  التزفيت  أعمال  الفرق  »باشرت 
واإلدارة  الشمال،  شركة  بين  تراضي 
الرقة؛  في  الشعب  ببلدية  الممثلة  المحلية 
وتضمن العقد تزفيت /50/ ألف متر مكعب 
في المدينة، وريفها كما عملت على تزفيت 
طريق الجزرة، ووضع الطبقة األولى من 
طول  على  الماضي  الموسم  في  اإلسفلت 

الطريق، ابتداًء من »جسر الفروسية حتى 
الجسر الجديد«، وتلك األعمال انتهت«.

الطريق  تأهيل  تم  أنه  إلى  العساف  وأشار 
ودوار  االدخار،  دوار  بين  الواصل 
دوار  حتى  باسل  دوار  ومن  الجزرة، 
المزارع، باإلضافة لشارع جامع الفردوس 
حديقة  حتى  البيضاء  الحديقة  إلى  وصوالً 
االستقالل، وتزفيت شارع القطار بالكامل، 
حلب  اتوستراد  طريق  ترقيع  تم  كما 
الدولي الممتد من دوار الساعة حتى مثلث 
بغداد  باب  شارع  ومن  غرباً،  البانوراما 

حتى نهاية شارع حي المشلب شرقاً«.
»عدا  العساف:  قال  الريف  أعمال  وعن 
قامت  المدينة،  خارج  التزفيت  أعمال 
من  ابتداًء  الدولي؛  الطرق  بصيانة  البلدية 
جسر الصوامع مروراً بالكالطة في الريف 
الشمالي؛ حتى طريق الحسكة الدولي، إلى 
مياه  تصفية  محطة  طريق  تأهيل  جانب 
تم ترقيع  الرقة، كما  الكسرات جنوبي  في 

العديد من الطرق المختلفة هناك«.
الجسر  مد  ننسى  »ال  العساف:  وأضاف 
األطراف،  أحد  من  اإلسفلت  بمادة  القديم 
بعد  ذلك  تم  وقد  اآلخر،  الطرف  وترقيع 

انتهاء أعمال صيانة الجسر«.
مجمل  آنفاً  بأن كل ما ذكر  والجدير ذكره 
قبل  من  الحالي  للموسم  التزفيت  أعمال 

بلدية الشعب بالرقة.

األعمال ستتوقف مؤقتًا مع بداية 
هطول األمطار

»سينتهي الموسم األول من العمل مع بداية 
تساقط األمطار، فمن شأنها أن تعيق عملنا 
كما جرى في فصل الشتاء المنصرم«، هذا 

ما أكده عيسى العساف بقوله.
ستستكمل  األعمال  بأّن  العساف  وصرح 
للخطة  »بالنسبة  وأكد:  الثاني  الموسم  في 
الصناعة  شارع  بتجهيز  قمنا  المستقبلية 
بعد عملية القشط والتنظيف، ومن ثم رش 
/M.C.O/ أمسي زيرو  الـ  بمادة  الطريق 
البلدية  وضعت  حيث  الالصقة،  المادة 
في  الرميلة  منطقة  في  الساقية  شارع 
ونحن  القشط،  عملية  من  وانتهينا  الخطة، 
األيام  في  األخرى  الخطوات  تنفيذ  بصدد 

القليلة المقبلة«.
دراسة  هنالك  بأن  أيضاً  العساف  ونوه 
من  التحقق  وسيتم  باسل،  شارع  لتأهيل 

شبكة المياه، والصرف الصحي التي تقوم 
بها البلدية قبل مباشرة العمل دائماً.

املصاعب اليت واجهها العاملون

التابعة  الفنية  الدائرة  في  المهندس  ونوه 
على  العام  والمشرف  الشعب،  لبلدية 
عيسى  وريفها  الرقة،  في  التزفيت  أعمال 
والمشاكل  المعوقات  أبرز  عن  العساف 
وقال:  الحالي،  الموسم  في  العمل  ضمن 
لوجود  »كانت األعمال تجري ببطء نسبةً 
مادة  من  حاجتنا  لتغطية  فقط  واحد  مجبل 
اإلسفلت، إلى جانب بعض المعوقات التي 
لدى  الوعي  كقلة  العمل  خالل  واجهتنا 
الطرقات  إغالق  يتقبلوا  لم  حيث  األهالي، 

أثناء تأهيلها، ومحاوالتهم في العبور رغم 
وضع الالفتات التحذيرية. لذلك؛ نرجو من 
السادة السائقين احترام الفرق العاملة التي 
تبذل قصارى جهودها في تأهيل الطرقات 
اإلرشادات  واتباع  الخدمة،  في  لوضعها 
بتغيير مسار المركبات ريثما تنتهي أعمال 
المعنية  الجهات  على  يجب  كما  الصيانة، 
لتنفيذ  لها  الحلول  ووضع  المشاكل  حل 

األعمال بالسرعة القصوى«.
من  الرقة  مدينة  تحرير  تم  ذكره  والجدير 
رجس مرتزقة داعش على يد قوات سوريا 
الديمقراطية بتاريخ الـ 17 من شهر تشرين 

األول عام 2017م.

آفا وشمال  تموز في روج  ثورة 19  قيام  بعد 
والمدنيّة  الذاتيّة  اإلدارات  عن  أُُعلنت  سوريا، 
بداية عام 2014 واألعوام التي تلتها، وتشكلت 
المجتمعيّة، ومن  الخدمة  بمهمة  لتقوم  الهيئات 
لألهمية  فنظراً  والتعليم،  التربية  هيئة  بينها 
القصوى للعملية التعليميّة لتقوم بإعداد وتربية 
وتعدد  المجتمع  لواقع  استجابٍة  وفي  األجيال، 
التعليميّة  بالمناهج  النظر  إعادة  تمت  شعوبه 
والعربيّة  )الكرديّة  األم  باللغات  وإعدادها 
اللغات  طال  التهميش  ألّن  ذلك  والسريانيّة(، 
قيود  ُرفعت  وبذلك  األساسيّة،  والثقافات 
الوصاية عنها، وبهذا شهد قطاع التعليم ثورة 
معرفيّة حقيقيّة، وكان التحّدي األكبر هو إعداد 
كوادر تدريسيّة متخصصة في جميع المراحل 

والمواد المدرسيّة. 
موسم العمل متواصل لهيئة التربية والتعليم في 
فصل الصيف لالستعداد للعام الدراسي القادم، 
وذلك لتقييم العملية التعلميّة وتحسينها وافتتاح 
إضافةً  والمعلمات،  للمعلمين  تدريبية  دورات 
التابعة  التعليميّة  المؤسسات  جميع  ترميم  إلى 

لها من )روضات، مدارس، جامعات(.

التجهيزات واإلصالحات

بهذا الصدد نائبة هيئة التربية والتعليم في إقليم 
الجزيرة فريدة ابراهيم تحدثت لصحيفتنا قائلةً: 
في  متعلم  جيل  لتنشئة  األساس  هو  العلم  »إن 
المستقبل، فيتطلب منا في هيئة التربية والتعليم 
يواجهها  التي  الصعوبات  كافة  على  الوقوف 
تفصيل  بأبسط  ولو  حتى  والطلبة،  المعلمون 
وحتى  الروضات  من  بدءاً  التعلم،  ناحية  من 

الجامعات«. 
وتابعت فريدة حديثها بأن العام الدراسي القادم 
سيكون أفضل من السنوات الفائتة، فهذه السنة 
به  مروا  التي  الصعوبات  من  العديد  تجاوزوا 
سابقاً، مؤكدةً بأن المعلمين/ات انضموا لدورة 
وذلك  العلمية،  كفاءتهم  لرفع  صيفية  تدريبية 
إضافةً  جيد،  كان  مستواهم  كون  قصيرة  بمدة 

لتطوير  لالختصاصات  أكاديميات  افتتاح  إلى 
االختصاصات  في  المعلمين/ات  مستوى 

األدبية والعملية وباللغتين العربية والكردية.
ممتازة  نتائج  على  »حصلنا  فريدة:  وأضافت 

للمعلمين  التدريبية  الدورات  افتتاح  بعد 
والمعلمات«.

من  أيضاً  واجهوا صعوبة  بأنهم  فريدة  نوهت 
ناحية تأمين متطلبات المدارس، لذا عملوا على 
والجامعات  والمدارس  الروضات  كافة  ترميم 

قبل البدء بالعام القادم. 
تجهيزها،  تم  التي  المقبل  العام  مناهج  وحول 
قالت فريدة بأن المناهج تم تجهيزها من الصف 
آراء  وحسب  عشر،  الحادي  وحتى  األول 
المعلمون كان البد من إجراء بعض التعديالت 
طباعتها  يتم  الكتب  بأن  مؤكدة  المناهج،  في 

اآلن مع التعديالت. 

أقسام جديدة ضمن جامعات روج آفا

فريدة  أكدت  آفا  روج  لجامعات  بالنسبة  أما 
الجديدة ضمن  افتتاح بعض األقسام  بأنه سيتم 
بداية  في  األقسام  هذه  ذكر  وسيتم  الجامعات، 

العام الدراسي. 
إقليم  في  والتعليم  التربية  هيئة  نائبة  واختتمت 
ما  سيفعلون  بأنهم  ابراهيم  فريدة  الجزيرة 
النجاح  وتمنت  متعلم،  مجتمع  لبناء  بوسعهم 

والتوفيق لجميع المعلمون والطلبة. 

محصول  بجني  الشهباء  مقاطعة  أهالي  باشر 
رزقهم  مصدر  يعتبر  الذي  الحلبي  الفستق 

األساسي.
الفستق  بزراعة  الشهباء  مقاطعة  تشتهر 
في  الذي شهد  الحلبي(،  )الفستق  بـ  المعروف 
على  كبيراً  وإقباالً  اهتماماً  األخيرة  السنوات 

زراعته من قبل األهالي.
ويقدر عدد أشجار الفستق الحلبي في مقاطعة 
الشهباء بـ مئات اآلالف منها 80 بالمئة منتجة، 
حيث تنتج كل شجرة من 10 كيلو غرام حتى 
50 كيلو غرام، ويصل إنتاج محصول الفستق 
السنوي المتوقع إلى أكثر من 500 طن بحسب 

إحصائيات لجنة الزراعة.

أسعار الفستق مرتفعة جدًا باملقارنة 

مع األعوام املاضية

الفستق مرتفعة  أن أسعار  المزارعون  ويعتبر 
جداً بالمقارنة مع األعوام الماضية، بسبب قلة 
التي  الحرب  يرتبط بظروف  الذي  المحصول 
على  األهالي  قدرة  وعدم  المنطقة،  بها  مرت 

قطاف المحصول أو االهتمام باألشجار.
التي  المناخية  الظروف  ذلك،  إلى  ويضاف 
المبيدات  قلة  عن  فضالً  األشجار  بها  تأثرت 

واألدوية.
ووصل سعر الكيلو الواحد من الفستق الحلبي 
ل.س   900 كان  أن  بعد  ل.س،   3000 إلى 
خالل العام الماضي، بسبب زيادة الطلب عليه 

وتصديره للخارج.
الحلبي  الفستق  محصول  جني  موسم  ويعتبر 
آب/ شهر  أواخر  في  قطافه  عملية  تبدأ  الذي 
ويوفر  رزق  مصدر  عام  كل  من  أغسطس 
فرص عمل ألهالي مقاطعة الشهباء، حيث يبدأ 
األهالي بجنيه من الساعة السابعة صباحاً حتى 

الرابعة عصراً.
االقتصاد  لجنة  في  الزراعي  المهندس 
 ،ANHA لوكالة  أّكد  عثمان  باسم  والزراعة 
الفستق  بزراعة  تشتهر  الشهباء  »مقاطعة 
اآلشوريين«،  عهد  منذ  أي  القِدم  منذ  الحلبي 
وأضاف بالقول: »مع بدء الجني وفّرت اللجنة 
والمبيدات  السماد  مثل  األساسية  المستلزمات 

الحشرية باإلضافة لألدوية ومادة المازوت«.
تأثرت  الحلبي  الفستق  أشجار  بأن  قال  عثمان 
بظروف الحرب التي شهدتها مقاطعة الشهباء، 
ويصل اإلنتاج السنوي إلى أكثر من 500 طن.
أنواع  أهم  من  الحلبي  الفستق  ويعد  هذا 
المأكوالت  من  للكثير  ويضاف  المكسرات، 

باإلضافة للحلويات.

كتبت ليه شارمان وفريقها من علماء النفس من 
جامعة كوينزالند في ورقتهم البحثية األخيرة: 
»إنَّ معدل انخراط الشخص في البكاء، وكيف 
في  البكاء  يساعده  وهل  البكاء،  بعد  يشعر 
األغلب  يتأثر على  العاطفية،  األحداث  تجاوز 
والسياق  البكاء،  من  وتوقعاتهم  بمعتقداتهم 

االجتماعي، والخبرات السابقة«.
صنعت  االحتمالية،  هذه  نستكشف  ولكي 
على  قياسي  امتحان  أول  فريقها  مع  شارمان 
الناس.  عند  البكاء  معتقدات  الختبار  اإلطالق 
المتطوعين  من  مجموعةً  قدَّموا  البداية  في 
الذين طُرحت عليهم أسئلة مفتوحة مثل: »ماذا 
مع  تكون  عندما  لك  يفعله  البكاء  أن  تعتقد 

اآلخرين؟« .
نة من  من هنا صنعوا مجموعة مكوَّ وانطالقاً 
»بعد  بين  تتراوح  محتمالً،  استطالعاً   40
البكاء أشعر براحة على المستوى العاطفي«، 
إلى »البكاء في وجود اآلخرين يجعلني أشعر 
مئات  من  مجموعتان  وسجلت  األمان«.  بعدم 
مدى  اإلنترنت،  عبر  أغلبهم  المتطوعين، 
موافقتهم، أو اعتراضهم على مقياس مكون من 
سبعة مستويات؛ وفقاً للتقرير الذي نشره موقع 

.BBC هيئة اإلذاعة البريطانية
أن  اإلجابات  من  وفريقها  شارمان  استنتجت 
فيما  المعتقدات  من  رئيسية  أنواع  ثالثة  هناك 

يخص البكاء:

هل البكاء مريح حقًا؟

تقع  الذين  األشخاص  مفيد:  وحيداً  البكاء 

عبارات  على  وافقوا  الفئة  هذه  في  معتقداتهم 
مثل »البكاء يساعدني عندما أشعر باالرتباك« 
المدى  على  بتحسن  أشعر  أنني  »أعرف  أو 

الطويل ألنني بكيت«.
البكاء وحيداً غير مفيد: »البكاء يجعلني أشعر 
»أشعر  أو   . وحيداً«  أكون  عندما  بالسوء 

بالسوء بعد البكاء مباشرة«.
بالخزي  مفيد: »أشعر  العامة غير  أمام  البكاء 
من  ليسوا  ممن  الناس،  أمام  أبكي  عندما 
بأنني  »أشعر  أو  العائلة«.  من  أو  أصدقائي 

أتلقَّى أحكاماً عندما أبكي أمام زمالء العمل«.
األدلة  بعض  شارمان  اكتشافات  لنا  تقدم 
الناس  بمعتقدات  يتعلق  فيما  األولى  النظامية 
حول البكاء، )على الرغم من أننا يجب أن نشير 
والبيضاء  الغربية  الشعوب  معتقدات  أنها  إلى 
إلى مدى اختالف هذه  باإلضافة  في األغلب( 
لعوامل مثل شخصية األفراد  المعتقدات، وفقاً 

وجنسهم.
فيما يتعلق بما إذا كان البكاء في عزلة مفيداً أم 
ال، كان متوسط نتيجة المشاركين في الدراسة 
بشدة  يتفقون  ال  المقياس،  منتصف  في  تقريباً 
بينما  الفكرة.  هذه  أيضاً  بشدة  يرفضون  وال 
في عزلة  البكاء  أن  فكرة  لرفض  أقرب  كانوا 
مقياس  على   2 المتوسط  سجل  إذ  مفيد،  غير 
عن  و7  التام  الرفض  عن  الصفر  فيه  يعبّر 
التأييد الشديد. بالنظر إلى نتيجة هذين العاملين 
المشاركين مجتمعين هو  اعتقاد  أن  يبدو  معاً، 
أن البكاء في معزل لن يضّرك على األغلب، 

حتى إنه من الممكن أن يكون مفيداً.

عادًة ما جيعلك البكاء يف شعور أسوأ

في  البكاء  حول  الجمعي  االعتقاد  هذا  يتوافق 
من  الرغم  على  الشائعة،  الروايات  مع  عزلة 
النفس  عالم  أجرى  المثال  سبيل  على  فتوره. 
لـ72  تحليالً  كورنيليوس  راندولف  األمريكي 
على  نُشرت  البكاء،  عن  شهيراً  إعالمياً  مقاالً 
مدار 140 عاماً وحتى 1986، وتوصل إلى 
مفيداً  شيئاً  باعتباره  البكاء  قدموا   %94 أن 
للصحة )قُدم ما وصل إليه راندولف في مؤتمر 
مرات  الكثيرون  به  واستشهد   ،1986 عام 

عديدة منذ وقتها(.
العلماء  من  الكثير  أدلى  ذلك،  إلى  باإلضافة 
الفوائد  حول  بتصريحات  المشاهير  واألطباء 
المريحة للبكاء، مثل هنري مودسلي، الطبيب 
النفسي الذي ُسمي مستشفى جنوب لندن على 
تجد  ال  التي  المآسي  »إن  قال:  والذي  اسمه، 
نحيب  في  قريباً  تتسبب  قد  بالبكاء  متنفساً 

أعضاء أخرى«.
انتشاراً  بحثهم  في  وجدوا  النفس  علماء  لكن 
للنمط المعاكس، فبعيداً عن كون البكاء مريحاً، 

عادةً ما يجعلك البكاء في شعور أسوأ.
بيلسما  لورين  نشرت  المثال،  سبيل  على 
في  ليلية  مالحظات  تسجل  دراسةً  وزمالؤها 
المزاجية  الحالة  أنَّ  فيها  وجدوا   ،2011 عام 
للناس مجمالً تسوء عن الطبيعي في األيام التي 
بكوا فيها، مما يشير إلى أن تأثير الراحة كان 

تأثيراً متواضعاً في أحسن األحوال.
السوء  في  تستمر  المزاجية  الحالة  وكانت 

ليومين متتاليين. في حين أن البكاء عند مشاهدة 
فيلم حزين كان مرتبطاً بسقوط أكبر في الحالة 

المزاجية.
أظهرت دراسة حديثة عن »األفالم الحزينة« 
الحالة  في  مبدئي  تدهور  إلى  يؤدي  البكاء  أن 
 90 بعد  تحسينها  في  يساعد  لكنه  المزاجية، 
دقيقة من انتهاء النحيب، وهو رد فعل متأخر 
الدراسات  في  المطروحة  المدة  من  أكثر 
التي  الصورة  أن  يبدو  إجماالً،  لكن  السابقة. 
تظهرها معظم األبحاث تتعارض مع االعتقاد 

السائد بأن البكاء مريح.

املعتقدات حول البكاء تتغريرّ مع مرور 
العمر

عالقة  هناك  إن  وزمالؤها  شارمان  تقول 
ويقولون:  وسلوكنا.  للبكاء  رؤيتنا  بين  تبادلية 
»من الممكن أن هؤالء الذين يرون أن البكاء 
غير مقبول، أو يعتقدون أن اآلخرين يتوقعون 
منهم إيجابية أكثر، يكونون أكثر عرضة لكبت 
الخارجي  التعبير  تقليل  جهود  في  مشاعرهم 

الجديد  المقياس  سيسهل  الشعور«.  هذا  عن 
حقيقياً  هذا  كان  إذا  ما  دراسة  اخترعوه  الذي 

أم ال.
تفاعل ديناميكي من ثالث  على األغلب يوجد 
طرق، بين الطريقة التي نرى بها البكاء، وبين 
إذا كنت تظن أن  سلوكنا وتجاربنا الشعورية. 
األغلب  على  فإنك  محرج،  العامة  أمام  البكاء 
العامة تجربة مؤلمة على  أمام  ستجد االنهيار 
سبيل المثال. إذا أكدت األبحاث المستقبلية هذه 
العالقة، سيتماشى هذا مع اإلدراك المتزايد في 
علم النفس، بأن موقفنا من مشاعرنا له عواقب 
على كيفية تأثيرها علينا، فمثالً من يرون قيمة 
تأثراً  أقل  يبدون  السيئة  المزاجية  الحاالت  في 

باآلثار السلبية لهذه الحاالت المزاجية.
المحتمل جداً  كتبت شارمان وزمالؤها: »من 
مرور  مع  تتغير  البكاء  حول  المعتقدات  أن 
اجتماعية  نتائج  الشخص  يختبر  إذ  العمر، 
هذه  تؤثر  وقد  البكاء،  من  مختلفة  وشخصية 
المستقبل،  في  البكاء  في  الجديدة  المعتقدات 
وفي  فّعالة،  غير  المعتقدات  هذه  تصبح  حتى 

حاجة لتحديث مرة أخرى«.
وكاالت
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تقرير/ إيفا ابراهيم

حممد حممود

عيسى العساف

تقرير/ إيريش حممود

تقرير/ صاحل العيسى

حمررة الصفحة/برييفان محي حمررة الصفحة/ميديا غامن

هيئة الرتبية والتعليم تستعد الستقبال العام الدراسي اجلديد

مزارعو الشهباء يبدؤون جبني حمصول الفستق احللبي

 كما هو شائع!!!
ً
رحيا

ُ
البكاء ليس م

فريدة ابراهيم 

بلدية الشعب بالرقة توشك على االنتهاء من أعمال تزفيت الطرقات
روناهي/ الرقة ـ منذ حترير مدينة الرقة من مرتزقة داعش وبلدية الشعب مستمرة يف تأهيل 
دمرهتا  اليت  واجلسور«  والعبّارات  »الطرقات  تأهيل  حيث  من  واخلاصة  العامة  املرافق 

مرتزقة داعش إبان سيطرهتا على املدينة خالل ست سنوات.

بتدريب  وذلك  الصيف،  فرتة  يف  والتعليم  الرتبية  هليئة  متواصل  -عمل  قامشلو   / روناهي 
املعلمني، إضافًة إىل ترميم املؤسسات التعلميّة التابعة هلا، الستقبال العام الدراسي اجلديد 

بنجاح. 

البناء  حركة  تشهد  ـ  قامشلو  روناهي/ 
العمراني في مناطق إقليم الجزيرة انتعاشاً 
إلى  المعنية  الجهات  تسعى  فيما  ملحوظاً، 
الحركة  لتنشيط  الالزمة  التسهيالت  تقديم 
األزمة  بداية  فمنذ  المدينة.  في  العمرانية 
السورية، شهد إقليم الجزيرة حركة نزوح 
السورية  والبلدات  المناطق  من  جماعية 
على  الطلب  زيادة  إلى  أدى  وهذا  كافة، 

المنازل.
المناطق  أكثر  من  الجزيرة  إقليم  فأصبح 
أمناً، حيث تتوفر فيها األمان واالستقرار، 
وفي الوقت الراهن انخفضت حركة البناء 
بعض  أسعار  ارتفاع  بسبب  قليلة؛  بنسبة 
كيس  سعر  وصل  حيث  االساسية،  المواد 
ليرة   /3200/ يقارب  ما  إلى  اإلسمنت 
سورية، إضافةً إلى عدم توفرها في الفترة 
التي  األمنية  الظروف  بسبب  األخيرة، 
تشهدها المنطقة، وتهديدات المحتل التركي 
الذي كان السبب الرئيسي النخفاض حركة 

البناء.
لصحيفتنا  كان  الخصوص؛  وبهذا 
»روناهي« لقاًء مع صاحب مستودع حديد 
الذي  رمضان  صالح  قامشلو  مدينة  في 
حدثنا قائالً: »تشهد حركة البناء العمراني 
في مناطق شمال وشرق سوريا نشاطاً كثيفاً 
منذ بداية األزمة السورية، وخصوصاً في 
مدينة قامشلو، المدينة التي أصبحت مالذاً 

الذين  السورية  المناطق  لمعظم سكان  آمناً 
هربوا من بطش العدو، فقد استقبلت مدينة 
النازحين والوافدين من محافظات  قامشلو 

أخرى، وحضنت جميع شعوبه«.

رغم ارتفاع أسعار مواد البناء لكنها 
مل ترتاجع

وقال رمضان: »بالرغم من ارتفاع أسعار 
أن  إال  األخيرة  الفترة  في  البناء  مواد 
المدينة،  في  تتراجع  لم  العمرانية  الحركة 
بشكٍل  العقارات  على  الطلب  زيادة  بسبب 
الحديد  شراء  على  اإلقبال  أن  كما  كبير، 
اإلسمنت  مادة  في  نقص  ولكن  جيد، 
أثر  األخيرة  الفترة  في  سعرها  وارتفاع 
بشكٍل منخفض على حركة البناء نوعاً ما، 
ورغم ذلك لم تتراجع مناطق شمال وشرق 
سوريا بشكٍل عام وباألخص مدينة قامشلو 

عن التطور العمراني«. 
مدينة  في  حديد  مستودع  صاحب  وأشار 
أسعار  أن  إلى  رمضان  صالح  قامشلو 
الواحد  الحديد في الوقت الحالي بلغ الطن 

أي  امريكي،  دوالر   /585/ الحديد  من 
سورية،  ليرة  ألف   /356/ يقارب  ما 
ألف   /83/ لـ  الشحن  تكاليف  إلى  إضافةً 
المواد  أن شراء جميع  ليرة سورية، علماً 
بالعملة  كردستان،  باشور  من  المستوردة 
بأنه  رمضان  وتابع  »الدوالر«،  األجنبية 
يتم استقبال /2500/ طن من الحديد بشكٍل 

يومي من باشور كردستان.

األثر السليب الرتفاع سعر اإلمسنت

وفي السياق نفسه؛ سلطت صحيفتنا الضوء 
لقاًء مع  البلوك؛ حيث أجرت  على معامل 
قامشلو  مدينة  في  البلوك  معمل  صاحب 
»هناك  قائالً:  أفادنا  الذي  محمود  محمد 
إقبال على شراء البلوك بشكٍل كبير من قبل 
المقاولين والمدنيين، وهناك مشاريع كثيرة 
بداية  منذ  بكافة ضواحيها  قامشلو  تشهدها 

األزمة السورية«.
مادة  في  نقص  هناك  بأن  محمود  وذكر 
بشكٍل  أثر  سعرها،  وارتفاع  اإلسمنت 
الشراء وانخفاض في  مباشر على ضعف 
تالعب  بأن  محمود  وتابع  البناء،  حركة 
أدى  اإلسمنت،  مادة  سعر  بارتفاع  التجار 
علماً  البلوك،  سعر  ارتفاع  إلى  بدورها 
بسعر  يباع  سم،   /15/ الواحد  البلوك  بأن 
ليرة   /185  -  175/ الـ  بين  ما  يتراوح 
سورية، وتكلفة البلوك الواحد يبلغ /165-
170/ ل.س، علماً بأن اإلنتاج اليومي من 
البلوك يصل إلى /1000 - 1500/ بلوك.
والجدير ذكره بأن األزمة السورية بدأت في 
الخامس عشر من شهر آذار عام 2011م، 

وانطلقت شرارتها من مدينة درعا.

األمن واالستقرار ينهض بالتطور العمراني يف إقليم اجلزيرة


