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 واقتناء الكتب

هيئة التحرير:
سوزان علي

برييفان خليل
عبد الرمحن حممد

التدقيق اللغوي:

ميسر املشعان

حماولة ِإنعاشِ اإلرهاب من االحتضار
قال الباحث في العالقات الدولية والمتخصص في الشؤون التركية مصطفى صالح: »إن 
دولة االحتالل التركي تحتضن جماعة اإلخوان المسلمين الُمصنفة »إرهابياً« وتوفر لهم 
المالذ والدعم المادي والعسكري والسياسي«، وأشار إلى أن الجماعة أضحت أداة تنفيذ 
للسياسة التركية في الدول العربية، مؤكداً ضرورة بَلّورة موقف عربي ُموّحد ضد التدخل 

«4التركي

أكدت عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة أنهم قدموا أحد عشر ألف شهيد؛ لحماية األراضي السورية والدفاع عنها والحفاظ على وحدتها وأنهم مستعدون اليوم السير على الدرب 
نفسه حال شن دولة االحتالل التركي الهجوم على مناطق شمال وشرق سوريا، في حين أكدت اإلدارة الذاتية أّن أي هجوم تركي على المنطقة ستجلب لها الدمار وانتعاش داعش 

من جديد وناشدت شعوب المنطقة بالتمسك بخيار المقاومة والسير بسوريا نحو الديمقراطية...

كاَن يوم 2019/3/23 تاريخيّاً مفصليّاً في سياِق الحرِب على اإلرهاِب الذي تمّدَد على مساحٍة 
النفس  تعافها  طقوساً  قسراً  وأشهدهم  والعذاِب  باأللم  مترعةً  كؤوساً  الناَس  وأذاَق  شاسعٍة 
له  يعصون  فال  قلوبهم  في  والخوف  الرعب  س  ليُكرِّ الرؤوس  وقطع  بالقتل  تفنن  إذ  اإلنسانيّة، 
أمراً. وكانِت الباغوز النهاية على المستوى الجغرافّي، فيما يحاوُل المرتزقةُ االنبعاَث مجدداً، وقد 

تحّولوا إلى أساليَب جديدٍة في الحياِة والعملياِت والتمويِل.
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 تتجنب المرأة الواعية حدوث الحريق المنزلي عندما يعتبر ذلك 
تقصير وعدم انتباه من األب واألم، إلدراكهما نتائج الحريق الذي 

ال ينتهي بإخماده وإنما يُلِحق األذى باألسرة مادياً ومعنوياً.

االجتماعية  والشؤون  العمل  مديرية  في  التشغيل  مكتب  يعتبر 
العصب الرئيسي لجميع اللجان التابعة لإلدارة المدنية الديمقراطية 
حاجتها  وفق  لها  العمل  فرص  يوفر  حيث  الطبقة،  منطقة  في 

ورغبتها. 

بوعي املرأة يتم جتنب 
حدوث احلرائق املنزلية..

مكتب التشغيل بالطبقة.. تأمني فرص 
العمل حسب الرغبة والقدرات
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اللغة  ومعلم  الكردي  الكاتب  وفاة  لذكرى  إحياًء 
الكردية أوصمان صبري، سيقام قريباً في مدينة 
قامشلو مهرجاناً ثقافياً أدبياً للنتاجات األدبية في 

شمال شرق سوريا وذلك على مدار ثالث أيام.

العربي  العالم  في  اندلعت  التي  الثورات  ساهمت 
وأسقطت الكثير من رموز اإلخوان المسلمين، وثورة 
شعب شمال وشرق سوريا والصحوة األوروبية تجاه 
مطامع أردوغان في كبح جماح مخطط توسعي يرمي 

إلى إعادة إحياء السلطنة العثمانية بقيادة أردوغان.

مهرجان أوصمان صربي..
 رحلة املاضي واحلاضر يف األدب

تركيا خسارات متتالية يف املنطقة ويف املتوسط
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عوائل الشهداء: «متمسكون بأرضنا« واإلدارة الذاتية تؤكد: 
 هجوم تركي جديد سيؤدي إىل زعزعة االستقرار باملنطقة«

ّ
«أي

مصطفى صالح: «دولة االحتالل الرتكي حتتضن اإلخوان 
املسلمني وتدعمهم«

إنه  إسبر  مارك  األمريكي  الدفاع  وزير  قال 

أجرى اتصاالً مع وزير الدفاع التركي وأخبره 

األمنية  اآللية  جعل  على  يُركّزون  بأنهم 

بأن  وأكّد  سوريا،  وشرق  شمال  في  فّعالة 

هذه اآللية هي أفضل طريق للجميع، ُمحذراً 

الدواعش  مخاطر  من  نفسه  الوقت  في 

املعتقلني لدى قوات سوريا الدميقراطية.

بهدف  خسارته  األسايش  نادي  قلَب  ـ 
مباراته  في  األول  الشوط  في  رد  بدون 
بثالثة أهداف  إلى فوزٍ  مع عمال اجلزيرة 
بالصدارة  وليستمر  واحد  هدف  مقابل 
أندية  دوري  من  اإلياب  مرحلة  بداية  مع 
القدم  بكرة  للرجال  اجلزيرة  إقليم 
شهدت  جانبه  من  األولى«،  »الدرجة 
وتَغّيب  جودي  لنادي  انسحاب  اجلولة 

لنادي قامشلو؟؟؟.

وزير الدفاع األمريكي يؤكد 
عزمهم على جعل اآللية األمنية 

الة بشمال وشرق سوريا
ّ
فع

األسايش يستمر يف الصدارة... 
ب

ّ
غي

َ
وانسحابات وت
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السجاد  البسيطة  وأدواهتا  بيدها  عقدين  منذ  رمضان  أمينة  تنسج  كوياني-  روناهي/ 
الرتاث  على  حبفاظها  وموهبتها  حبها  فتعكس  الكردية  املرأة  تاريخ  بذلك  مُعيدةً  اليدوي 

واحلضارة الكردية، متحديًة إعاقتها بإرادهتا القوية. 

أن  إال  صحية  مشاكل  من  سمر  تعاني 
أمام  إصرارها لن يجعل أي شيء عائق 
طموحها, فتحدت الصعاب وحققت حلمها 
لتتخلص  الدراسة  مقاعد  إلى  بالعودة 
العلم  من  بمزيد  ذاتها  وتشبع  الجهل  من 

والمعرفة.
سمر أحمد الكالو من مواليد منبج 1986م 
لدورات  خضعن  اللواتي  النساء  إحدى 
محو األمية, وهي تقطن في حارة شعبية 
والدتها  من  تتألف  التي  عائلتها,  مع 

وشقيقها وشقيقتها.
لسمر  الصحي  الوضع  من  بالرغم   
ومعارضة أهلها لخضوعها لدورات محو 
أن  شيء  ألي  تسمح  لم  أنها  إال  األمية 

يكون عائقاً, أمام طموحاتها.
حديثاً  مولودة  كانت  عندما  أصيبت سمر 
الحرارة  درجة  ارتفاع  داخلية؛  بحمى 
اصطحابها  وأثناء  جسمها,  في  الداخلية 
الطبيب  لمعالجتها, وصف  الطبية  للعيادة 
توافق  عدم  ونتيجة  األدوية  بعض  لها 
األدوية وحليب والدتها تعرضت لرخاوة 
جسدها,  من  األيمن  للطرف  األعصاب 
وعانت أربع سنوات من عدم  القدرة على 

المشي على قدميها.

صارعت املرض حتى تعافت

الكالو  لقاء خاص مع سمر أحمد  وخالل 
قائلة  قصتها   jin news لوكالة  سردت 
»عندما ولدت, أصبت بالحمى أي ارتفاع 
سخونة داخلية في جسدي, في تلك األثناء 
أقلتني  الفور  وعلى  مسافراً,  والدي  كان 
ونتيجة عدم  الطبيب,  إلى  والدتي وعمي 
الطبيب  لي  وصفها  التي  األدوية  توافق 
وحليب أمي أصبت برخاوة في أعصابي 
أكن  ولم  جسدي,  من  األيمن  للطرف 

استطيع المشي«.
أربع  لمدة  الحالة  هذه  على  سمر  وبقيت 
بذلت  قد  وكانت  تمشي,  أن  دون  سنوات 
من  العالج  وأخذ  األطباء  بزيارة  جهد 
أدوية ومقويات, وكانت دائماً تأكل البيض 
أربع  وبعد  األعصاب,  لتقوية  والحليب 
أن  استطاعت  لجهودها,  ونتيجة  سنوات 
وتقع,  خطوة  وتخطوا  قدميها  على  تقف 
أحياناً  لكنها  جيد,  بشكل  تمشي  اآلن  أما 
تعاني من رخاوة في قدميها ويدها اليمنى.
عمرها  كان  عندما  أنها  سمر  ذكرت  و 
أن  الممكن  من  أنه  األطباء  قال  سنة, 

عقلها  في  خلل  من  ستعاني  لكن  تمشي, 
وبدورها أكدت أنها اآلن تمشي وتستطيع 
القراءة والكتابة, وهي بكامل عقلها لكنها 

تعاني من رخاوة في يديها أثناء الكتابة.
دورات  إلى  لالنضمام  اندفاعها  وعن 
بنات  أنها رأت  محو األمية عبرت سمر 
جميعهم  وأخواتها  وأصدقائها  جيرانها 
يذهبون لدورات محو األمية لتعلم القراءة 
والكتابة, وأكدت أن لديها رغبة كبيرة في 
يقرأ وال يكتب  الذي ال  أن  التعلم, معبرة 
كأنه شخص أعمى, ألنه ال يدري ما الذي 
الذي شجعها على  يدور من حوله, وهذا 

التعلم مثلها مثل أي شخص آخر.

الذي ال يعرف الكتابة والقراءة 
شخص أعمى

نصف  و  عام  منذ  والدها  سمر  وفقدت 
اليد  وهي  عائلتها,  مع  تعيش  اآلن  وهي 
أعمال  في  مساعدتها  في  ألمها  اليمنى 
حاجات  لجلب  للسوق  والذهاب  المنزل 
فكرة  معارضة  أمها  كانت  لذا  المنزل, 
ذهابها للتعلم في دورات محو األمية, ليس 
طريقها,  في  الوقوف  أو  للعلم  معارضةً 
لكن ألنها ال تستطيع أن تعمل في المنزل 
مسؤولية  تحمل  التي  سمر,  ابنتها  بدون 
المنزل بأكمله وتهتم بها وبصحتها, ومن 

جانب آخر لديها دكان صغير تعمل فيه.

تخضع  التي  األولى  المرة  ليست  وهذه 
فيها سمر لدورات محو األمية, بل سابقاً 
سمر  وأوضحت  دورات,  لعدة  خضعت 
لدورات محو  للخضوع  تسعى  دائماً  أنها 
القراءة  تستطيع  ال  ألنها  ليس  األمية, 
في  رخاوة  من  تعاني  ألنها  بل  والكتابة, 
أعصابها بيدها اليمنى, لذا تواجه صعوبة 

في الكتابة.
و بالرغم من أن سمر تعاني من مشاكل 
من  يجعل  لن  إصرارها  أن  إال  صحية 
أنها  وعبرت  مرادها,  أمام  عائق  شيء 
التعليم  ألن  الصحي,  وضعها  نسيت 
تعلم  في  كبير  أمل  ولديها  القوة  أعطاها 
الكثير من األشياء, وناشدت سمر  خالل 
ألن  يتعلموا  بأن  النساء,  جميع  حديثها 
كأنه  والكتابة  القراءة  يستطيع  ال  الذي 

شخص أعمى.

ساهم  من  جميع  بشكر  حديثها  اختتمت 
الشجاعة  وأعطاها  تعلمها,  أجل  من 

لالستمرار .

محو  شهادة  أول  على  سمر  حازت  و 
 ,2010 عام  في  حلب  مدينة  في  األمية 
عام  في  أخرى  أمية  محو  شهادة  ونالت 
نور  جمعية  في  داومت  كما  و   2018
المستقبل على مدار 3 أشهر وبتشجيع من 
المعارف  من  الكثير  فيها  وتعلمت  أهلها, 
تهتم  جمعية  وهذه  والمهارات  العلوم  و 
بمثل هذه الحاالت, واآلن أيضاً تداوم في 
لجنة  افتتحتها  التي  األمية  محو  دورات 
العام  من  تموز   14 في  والتعليم  التربية 

الجاري, لتقوية كتابتها ومهاراتها أكثر.

الدولي  السينمائي  القاهرة  مهرجان  أعلن 
عن التوقيع على ميثاق للمساواة بين النساء 
بحلول  السينمائية  الفعاليات  في  والرجال 
في   5050« باسم  والمعروف   ،2020
عربياً  األول  المهرجان  ليكون   »2020
ببنود  التزامه  يعلن  الذى  إفريقياً  والثاني 
في   5050« حركة  أطلقتها  التي  الوثيقة 
عليها  الموقعين  أول  وكان   ،»2020

الـ71  دورته  في  السينمائي  كان  مهرجان 
سيكون  التوقيع  هذا  وبموجب  عام 2018، 
»القاهرة السينمائي« ملتزما بدءاً من دورته 
تشرين  شهر  خالل  إقامتها  المقرر  الـ42، 
الثاني2020، بإعالن اإلحصائيات المرتبطة 
البرمجة،  فريق  في  النساء  مشاركة  بنسب 
ولجنة االختيار، كما يلتزم المهرجان أيضاً 
األفالم  نسبة  بإعالن  المقبل،  العام  من  بدًء 

قُدمت من إخراج نساء، وعدد األفالم  التي 
التي اختارها المهرجان منها.

وفى هذه المناسبة، أكد المنتج محمد حفظي، 
رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدول، أن 
مصر تهتم بتمثيل المرأة في جميع المجاالت 
عموماً والسينما بوجه خاص، كما أن نسبة 
تمثيل المرأة في السينما العربية توازي وربما 
تزيد عن نسبة تمثيلها في الغرب، وبالتالي 

القاهرة لهذه المبادرة  فإن انضمام مهرجان 
الذى  الموقف،  لهذا  وتعزيزاً  تأكيداً  يعد 
برنامج  عبر  بوضوح  الماضي  العام  أعلنه 
»مخرجات عربيات«، والذى احتفى خالله 
بـ8 شخصيات نسائية عربية برزت وتألقت 
وعرض  السينمائي،  اإلخراج  مجال  في 
من  خليل  لهالة  »نوارة«  وهي:  أفالمهن، 
مصر، و»الخروج للنهار« لهالة لطفى من 

من  مصري  لمى  ليلة«  و»3000  مصر، 
فلسطين، و»واجب« آلن ماري جاسر من 
من  المنصور  لهيفاء  و»وجدة«  فلسطين، 
السعودية، و»على كف عفريت« لكوثر بن 
هنية من تونس، و»السعداء«، لصوفيا جاما 
الغانم  لنجوم  حادة«  و»آالت  الجزائر،  من 

من اإلمارات
وكالة هاوار

ناضلت لتحقيق حلمها فنجحت رغم اإلعاقات

أول مهرجان عربي يوقع على ميثاق للمساواة بني املرأة والرجل
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عبد اهلل املضحي

الذين  األشخاص  عدد  يزداد  يوم  بعد  يوماً 
ينجم  الذي  النصفي«  »الصداع  من  يعانون 
عنه ألم شديد في شق من الرأس أما األيمن أو 

األيسر، غثيان، وتشنج في عضالت الرقبة.
في  المتاحة  المسكنات  معظم  أن  ورغم 
الصيدليات دون وصفة طبية ال تجدي عادة في 

عالج هذا النوع من الصداع والذي يطلق عليه 
البعض اسم »الشقيقة«

الحل  تكون  قد  طبيعية  وصفات  ثمانية  هناك 
السحري للقضاء عليه:

1 - قشور الموز:
الطبيعية  العالجات  أحد  الموز  قشور  تعتبر 
النصفي،  الصداع  من  التخلص  في  الفعالة 
فببساطة عندما تشعر بنوبة صداع ضع بعضاً 
تبدأ  وعندما  جبينك،  على  الموز  قشور  من 
بشرتك في امتصاص البوتاسيوم الموجود بها 

ستشعر بتحسن ملحوظ.
2 - الزنجبيل:

يحتوي الزنجبيل على خصائص عالجية فعالة 
تناوله  ويتم  النصفي،  الصداع  من  للتخلص 

الماء لمدة 10  كمشروب ساخن بعد غليه في 
دقائق.

3 - مكعبات الثلج:
بضع  ضع  النصفي،  الصداع  من  للتخلص 
مكعبات من الثلج في قطعة قماش وقم بوضعها 
على رأسك وحول عنقك لبضع دقائق، فهذا من 

شأنه تقليل األلم تدريجياً.
4 - زيت الالفندر:

آالم  من  )الخزامى(  الالفندر  زيت  يخفف 
إضافة  طريق  عن  وذلك  النصفي،  الصداع 
5-6 قطرات من الزيت على 5-6 أكواب من 

الماء المغلي، ثم استنشاقها.
5 - زيت الريحان:

تتمتع زيت أوراق الريحان بخصائص مهدئة، 

فهو يساعد على استرخاء العضالت والتخلص 
من الصداع.

6- القهوة:
الفعالة  الطبيعية  العالجات  أحد  القهوة  تعد 
بداية  عند  النصفي  الصداع  على  القضاء  في 
واحد  بفنجان  الموجود  فالكافيين  به،  الشعور 
الدموية،  تورم األوعية  تقليل  يعمل على  منها 
بعدم  ينصح  لكن  األلم،  على  القضاء  وبالتالي 
اإلكثار من تناولها حتى ال تحدث نتائج عكسية.

7- الحنطة السوداء:
منزلي  كعالج  السوداء  الحنطة  فائدة  تكمن 
على  احتوائها  في  النصفي  للصداع  طبيعي 
كيميائية  مواد  وهي  الفالفونويد،  مركبات 
نباتية ثبت أنها تحتوي على خصائص مضادة 
االلتهاب وهو  تقضي على  أنها  كما  لألكسدة، 

سبب شائع للصداع.
8 - بذور الكتان:

عن  المتكرر  النصفي  الصداع  ينجم  قد 
طريق  عن  آالمه  تخفيف  ويمكن  االلتهاب، 
تناول أحماض »أوميغا 3« الدهنية والمتوفرة 

بكثرة في بذور الكتان وزيتها.

يعتبر المشي حافي القدمين من أهم الرياضات 
فوائد  له من  لما  يومياً  بممارستها  التي ينصح 

صحية ونفسية على جسم اإلنسان.
فوائد المشي بدون حذاء:

بمرض  اإلصابة  من  يقلل  صحية:  أقدام   -1
أحد  يعد  الذي  القدم  سعفة  أو  الرياضي  القدم 
منطقة  في  انتشاراً  الجلدية  األمراض  أكثر 

القدمين.
المشي  يعمل  النوم:  نوعية  تحسين   -2
هرمونات  إفراز  تنشيط  على  القدمين  حافي 
بالقلق  الشعور  من  يقلل  الذي  الكورتيزول 
النوم  جودة  تحسين  الى  يؤدي  مما  والتوتر 
االستيقاظ,  عند  باالسترخاء  شعوراً  ويمنح 

واألقدام  القدم  تشوهات  عالج  في  يساعد 
المسطحة وتقوس القدمين عند األطفال ويرفع 

مستوى الطاقة الحيوية عند البالغين.
3- عالج لاللتهابات: تشير الدراسات إلى أن 
االلتهابات بشكل عام  يخفف من  المشي حافياً 

في الجسم.
حيث أن الجذور الحرة تلعب دوراً في تأجيجها 
وعدم  إيجابية  شحنات  على  احتوائها  بسبب 
إلى  الجسم ويؤدي  تتراكم في  يجعلها  تفريغها 

اإلصابة بالتهابات وتلف في الخاليا.
في الوقت نفسه نعلم أن األرض تحتوي على 
نظراً  وبالتالي  وطبيعية  هائلة  سلبية  شحنات 
القدمين  )شحنات  الشحنتين  حجم  بين  للفارق 

واألرض( فإن اإلتصال بين أجسامنا واألرض 
يفرغ بدوره الجذور الحرة.

الحذاء  يسبب  الدموية:  الدورة  تنشيط   -4
يعيق  وبالتالي  القدمين،  جوانب  على  ضغطاً 
حركة الدم في األوعية، ولذلك ينصح األطباء 
بممارسة رياضة المشي حافياً، ألن هذا النوع 
أسفل  في  حيوية  مراكز  ينشط  الرياضة  من 
الدموية  الدورة  تنشيط  إلى  يؤدي  ما  القدمين، 

وعالج الدوالي.
5- تخفيف ضغط الدم: تشير الدراسات إلى أنه 
نساعد  القدمين  في  بتحفيز أطراف األعصاب 

على تخفيض ضغط الدم والضغط النفسي.
باألرض  اإلحساس  عند  أفضل:  توازن   -6

يعود الجسم الى إيقاظ جهاز التوازن في الدماغ 
برمجة  يعيد  مما  العصبية  األطراف  وتحفيز 

العقل للسيطرة على التوازن.
الحافي  للقدم: يساعد المشي  7- تدليك طبيعي 
في تدريب وتنشيط عضالت القدم التي تصبح 
أقوى نتيجة المشي على األرض غير المستوية, 

الطفولة والمراهقة في  فترة  كما يساعد خالل 
نمو القدم بشكل سليم وصحي.

في  يساعد  الحافي  المشي  أجمل:  قوام   -7
نعومة الجلد والحفاظ على شكل القدم وصحة 
طريقة  ضبط  في  يساعد  أنه  كما  األظافر، 

المشي واعتدالها.

بامتياز،  الطبية  النباتات  أحد  الحميض  يعتبر 
الممكن  من  كما  مختلفة،  أنواع  عدة  وللحميض 

إدخاله لحميتك الغذائية بعدة طرق.

فوائد الحميض:
1- تحسين الهضم:

إلى  الحميض  أوراق  بإضافة  قيامك  بمجرد 
حسائك أو إلى طبق السلطة أو حتى القيام بطهيها 
البصل،  من  القليل  مع  النار  على  خفيف  بشكل 
فإنك سوف تحصل عند تناولها على ألياف كافية 
الهضمي  جهازك  كفاءة  وزيادة  الهضم  لتحسين 
ومكافحة مشاكل الهضم المختلفة، مثل: اإلمساك 

واإلسهال، والنفخة والغازات.
2- تنظيم ضغط الدم:

مستويات  على  الحميض  أوراق  احتواء  بسبب 
عالية من البوتاسيوم، فإن قيامك بتناول الحميض 
أي  تخفيف  على  بالتأكيد  يساعد  سوف  بانتظام 
الجسم،  في  الدموية  األوعية  على  من  ضغط 

وبالتالي تنظيم مستويات ضغط الدم.
الدم  ضغط  خفض  على  الحميض  يساعد  إذ 

ومكافحة أي مشاكل قد تسبب أمراض القلب.

3- مكافحة مرض السرطان:
من  عالية  مستويات  على  الحميض  يحتوي 
أ وفيتامين سي، ما يجعل هذه األوراق  فيتامين 
لجهاز  ممتاز  طبيعي  دعم  مصدر  الخضراء 
على  يساعد  قد  الحميض  فإن  وبالتالي  المناعة، 

مكافحة مرض السرطان.
4- لصحة العيون:

عالية  وبنسب  بكثرة  الموجود  أ  فيتامين  يرتبط 
لذا  العيون،  بصحة  وثيقاً  ارتباطاً  الحميض  في 
النظر  تحسين  على  يساعد  الحميض  تناول  فإن 
العيون  بأمراض  اإلصابة  فرص  وخفض 

المختلفة مثل إعتام عدسة العين.
5- لصحة الكلى:

وجدت العديد من الدراسات أن للحميض تأثيراً 
مدراً للبول، خاصة عند تجفيف األوراق وتناولها 

مجففة على مدى عدة أيام.

هذه الفائدة للحميض تجعل منه غذاء يساعد على 
تنظيف الكلى وتخليصها من أي سموم أو مياه أو 

أمالح زائدة.
6- مكافحة المشاكل الجلدية:

سي  بفيتامين  الحميض  أوراق  غنى  بسبب 
من  العديد  لعالج  تُستعمل  فإنها  أ،  وفيتامين 
عديدة،  وبطرق  الجلدية  واألمراض  المشاكل 

منها:

1- تناول أوراق الحميض المجففة للقضاء على 
الديدان والحكة ومكافحة جفاف الجلد.

2- طحن األوراق الطازجة من الحميض وتصفية 
السائل الذي يخرج منها ثم تطبيقه موضعياً على 

أماكن الحكة والتهيج في الجلد لعالجها.
7- تجفيف البلغم:

أن  إذ  تأثير مجفف معروف،  الحميض  ألوراق 
كافية  بكميات  الخضراء  األوراق  هذه  استهالك 
يساعد وبشكل كبير على تجفيف البلغم في الجسم 
وتخفيفه، وهو أمر يفيد بشكل خاص المصابين 
بالزكام مثالً أو أمراض الجهاز التنفسي المختلفة.

8- تخفيف إنتاج الحليب:

تساعد أوراق الحميض على تخفيف إنتاج حليب 
الثدي بشكل ملحوظ، وهو أمر هام بشكل خاص 

للنساء في فترة الفطام.
الحميض  بتناول  ينصح  ال  تحديداً  السبب  ولهذا 
من قبل المرأة المرضعة والحامل، فتأثيره على 
تأثيره  أن  كما  معروف،  غير  والجنين  الحامل 

على حليب الثدي تأثير سلبي إذ يخففه.
الخضراء  الحميض  ألوراق  أخرى:  فوائد   -9

العديد من الفوائد األخرى كذلك، مثل:
مستويات  ورفع  الدموية  الدورة  تحسين   -1

الطاقة في الجسم.
2- السيطرة على مستويات السكر في الدم لدى 

مرضى السكري.
3- مكافحة قرحة الفم.

4- تقوية العظام وتحسين صحتها.
5- خسارة الوزن الزائد.

6- عالج األرق.
7- تسريع شفاء الجروح.

8- مكافحة فقر الدم.

وصفات سحرية للتخلص من الصداع النصفي

 يعزز منوه
ً
مشي الطفل حافيا

احلميض ... أوراق خضراء بفوائد عجيبة

يستخدم  اختبار  هو  الصوتية:  فوق  الموجات 
الموجات الصوتية ذات التردد العالي التي تنتقل 
الصوتية  األمواج  تتحرك  ل,  محوِّ طريق  عن 
فإنها تشّكل سلسلة من  بصور مختلفة، وبذلك 
الصور المتحركة ألجزاء الجسم )اعتماًدا على 
نوع جهاز األنسجة التي يتم فحصها(، ويكون 

باإلمكان رؤيتها على شاشة الجهاز.
الصوتية  فوق  األمواج  جهاز  إلى  باإلضافة 
يُستخَدم  الذي  المعتاد،  ساوند(  )األولترا 

باألساس لفحص أعضاء البطن والحوض.
فوق  الموجات  أجهزة  من  أنواع  عدة  هنالك 

الصوتية المخصصة لفحص أعضاء محددة:
1- جهاز مخطط صدى القلب المصّمم للنظر 

في حجرات القلب والصمامات.  
المهبل  في  الصوتية  فوق  األمواج  جهاز   -2
الُمصّمم لفحص الرحم والمبايض لدى النساء.

للمستقيم   الصوتية  فوق  األمواج  جهاز   -3
البروستاتا عند  الهادف باألساس الختبار ُغّدة 

الرجل.
التي  األبعاد  الصوتية ثالثية  4- األمواج فوق 
تستخدم أساًسا في استعراض نُظُم الجنين خالل 

الحمل.
5- دوبلر األمواج فوق الصوتية الذي يفحص 

تدفُق الدم في األوعية الدموية وغير ذلك.
طريقة إجراء الفحص:

يستلقي المريض على مقعد يميل إلى الخلف أو 
سرير للفحص ويقوم الطبيب أو الفني المؤهل 

بإجراء الفحص.
)مثل  االختبار  منطقة  في  الجلد  على  يُدهن 
على  يساعد  مما  شفافة،  هالمية  مادة  البطن( 
عن  الصادرة  الصوتية  الموجات  تفريق 
المحّول, قد تشعر بالبرد قليالً من الجل لكنه ال 

يسبب أي ضرر للجلد.
ل الموجات فوق الصوتية  بعد ذلك يوضع محوِّ
حجم  فحصها,  يجري  التي  المنطقة  على 
يكون  ما  عادة  اليد  قبضة  من  أصغر  المحّول 

بأي  يتسبب  وال  مؤلم   غير  المحّول  وضع 
إزعاج 

بعض  وفي  المنطقة،  بفحص  الماسح  يقوم 
الحاسوب,  بمساعدة  قياسات  يُسجل  األحيان 

مدة الفحص هي ِمن 10-20 دقيقة.
بعد الفحص:

ال  الفحص  فهذا  خاصة,  تعليمات  توجد  ال 
ض لإلشعاع، وليس  ينطوي على إمكانية التعرُّ

له أية آثار جانبية معروفة.
تحليل النتائج:

يبدو  األعضاء  وشكل  حجم  السليمة:  النتائج 
تشاهد  لم  طبيعية،  تبدو  األنسجة  بنية  طبيعياً، 
خّراجات  أو مناطق نمو أنسجة غير طبيعية، 
لم يالحظ تراكم السوائل حول العضو، ولم تتم 
يالحظ  لم  العضو،  جدار  في  سماكة  مالحظة 
ُمعيقات  وجود  يالحظ  ولم   الحصى،  وجود 
حجم  ازدياد  طبيعية:  غير  نتائج  الدم.  لتدفق 
العضو يمكن أن يشير إلى عمليات التهابية على 
سبيل المثال تمدد القنوات الصفراوية, المرارة 
أو الكبد يشير إلى وجود التهاب موضعي حاد 
على  للعضو,  طبيعي  غير  شكل  مزمن,  أو 
للكبد،  الطبيعية  الحدود  فقدان  المثال:  سبيل 
لتغيير  يؤدي  إلى حدوث ورم  يشير  أن  يمكن 

حدوده الطبيعية.

املوجات فوق الصوتية

التركي  االحتالل  دولة  جددت  ـ  األخبار  مركز 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  بصدد  تهديداتها 
هجوم  بشن  سيقوم  بأنه  مؤخراً  أردوغان  وقال 
المنطقة  في غضون فترة وجيزة، ويرى شعوب 
فلذات  قّدموا  الذين  الشهداء  ذوو  خاص  وبشكل 
في  االستقرار  واألمن  الحرية  أجل  من  أكبادهم 
ضرب  التهديدات  هذه  من  الهدف  بأن  المنطقة، 
شمال  شعوب  تتبناه  الذي  الديمقراطي  المشروع 

وشرق سوريا.
أحمد  غيث  الشهيد  والد  العباوي  أحمد  وأوضح 
العباوي الذي استشهد أثناء صد هجمات مرتزقة 
أن  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  على  داعش 
ألف شهيد، وهم على  قّدموا 11  الشهداء  عوائل 
لحماية  الشهداء  لتقديم مئات األلوف من  استعداد 
كرامتهم وأرضهم ضد أي تهديد خارجي، وقال: 
لتهديدات  استمرار  هي  التركية  »التهديدات 

مرتزقة داعش«.
بضرورة  الدولي  المجتمع  العباوي  وطالب 
المعروف  ورد  التركية،  التهديدات  الوقوف ضد 
من  بأرواحهم  الذين ضحوا  الشهداء  آالف  لذوي 

أجل اإلنسانية جمعاء.
أحمد  فاطمة  حميس،  تل  راغب  الشهيد  شقيقة 
عطية أوضحت بأن االحتالل التركي يحاول من 
الشعب  بين  والتفرقة  الفتنة  زرع  تهديداته  خالل 
أي  ضد  »سنقف  وقالت:  المنطقة،  واحتالل 

مشروع احتاللي«.
عوائل  مؤسسة  عضوة  خليف  علي  منى  وبينت 
الشهداء بأنهم قدموا آالف الشهداء من أجل حماية 
أرضهم وعرضهم، وهذه التضحيات زادتهم قوةً 
وإصراراً على مواصلة النضال ضّد أي مشروع 

احتاللي.

ومن جانبها؛ أّكدت اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
جديد  تركي  هجوم  أي  أن  بيان  خالل  سوريا 
المنطقة  في  االستقرار  زعزعة  إلى  سيؤدي 
من  نفسه  تنظيم  إلعادة  لداعش  فرصة  وسيكون 
وسيكون  السورية  األزمة  سيعقّد  وبالتالي  جديد 
مناشدةً  المنطقة،  كل  على  كارثية  تداعيات  لذلك 
دحر  الذي  ذاته  بالخيار  التمسك  المنطقة  شعوب 

داعش واإلرهاب.

وشرق  بشمال  شعبنا  »ساهم  البيان:  في  وجاء 
في  واألمن  االستقرار  على  الحفاظ  في  سوريا 
تقسيم  أجل  من  محاولة  أية  نقبل  ولم  مناطقنا، 
سوريا أو تفتيت وحدتها المجتمعية، ولم نهدد أمن 
العكس حاولنا دوماً  الجوار على  واستقرار دول 
طرح الحوار ورأينا فيه الحل األمثل من أجل كافة 

القضايا.
كبيرة  تضحيات  وقدمت  أساسي  بدور  ساهمنا 
وبالتنسيق مع التحالف الدولي للقضاء على دولة 
سوريا  مساحة  ثلث  وتحرير  المزعومة  داعش 
من اإلرهاب وانتصرنا على أعتى تنظيم إرهابي 
الحر  العالم  كل  عن  نيابة  وجغرافياً  عسكرياً 
من  موجوداً  اإلرهاب  زال  ما  لكن؛  واإلنسانية. 
إلى  باإلضافة  النائمة،  الخاليا  من  المئات  خالل 
انتشرت  التي  الداعشية  واأليديولوجية  العقيدة 
داعش  حكم  تحت  بقيت  التي  المناطق  في 
من  اآلالف  عشرات  خالل  من  وأيضاً  لسنوات، 
المخيمات  في  وعوائلهم  داعش  ومرتزقة  مقاتلي 
والمعتقالت بمناطق اإلدارة الذاتية، حيث ما زلنا 
مستمرين على الهدف ذاته؛ من أجل القضاء على 

الخاليا النائمة وضمان االستقرار واألمان«.
وأضاف البيان: »إن التهديدات التركية المستمرة 
خاصة  واستقرارها  المنطقة  أمن  وتهدد  خطيرة 
فيها  وتعيش  داعش  من  تحررت  التي  المناطق 
جّدد  اليوم  وتشارك.  بألفة  المتعددة  الشعوب 

الرئيس التركي تهديداته باجتياح المنطقة بالرغم 
تم  التي  األمنية  اآللية  بنود  بكافة  التزامنا  من 
األمريكية  المتحدة  الواليات  مع  عليها  االتفاق 
وذلك لسحب المبررات ألي احتالل تركي جديد، 
كما حصل في عفرين وجرابلس وإعزاز والباب.
زعزعة  إلى  سيؤدي  جديد  تركي  هجوم  أي 
االستقرار في المنطقة، وسيخدم اإلرهاب وسيكون 
من  نفسه  تنظيم  يعيد  لكي  لداعش  حقيقية  فرصة 
جديد وبالتالي السيطرة على مساحات واسعة من 
داعش  لمعتقلي  فرصة  سيكون  وكذلك  سوريا، 
وعوائلهم للفرار مما سيشكل خطراً على المنطقة 
الماليين من  إلى هجرة  أنه سيؤدي  كما  والعالم، 
السوريين العزل من المنطقة والتوجه إلى مختلف 
تحمد  ال  إنسانية  كارثة  إلى  وسيؤدي  العالم  دول 
وسيكون  السورية  األزمة  سيعقّد  وهذا  عقباها. 

لذلك تداعيات كارثية على كل المنطقة«.

لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  »إننا  البيان:  واختتم 
وشرق سوريا ننادي شعبنا بالتمسك بذات الخيار 
الذي دحر داعش واإلرهاب واإلثبات مرة أخرى 
الديمقراطية  إلى  الداعية  األطراف  أكثر  أننا 
وسالمة  أمن  على  الحفاظ  وكذلك  سوريا  ووحدة 
بكل  الدولي  المجتمع  نطالب  أيضاً  المنطقة، 
القيام  من  لمنعها  تركيا  على  بالضغط  مؤسساته 
يستمد  حيث  المتحدة،  األمم  وكذلك  عدوان  بأي 
أردوغان قوته من شكل اإلقصاء األممي إلرادة 
شعبنا في لجنة الدستور المشكلة، في ذات الوقت 
ننادي دول االتحاد األوروبي والقوى الفاعلة في 
مواقف  باتخاذ  الدولي  التحالف  فيهم  بما  سوريا 
تحد من التهديد والخطر التركي، التزامنا بالحوار 
وسعينا من أجله نابع من حجم مسؤولياتنا في أن 
وفي  إنه  إال  مدمرة  حرب  حالة  المنطقة  تتجنب 
حال نفذت دولة االحتالل التركي تهديداتها فليس 
بالدفاع  المشروع  حقنا  نمارس  أن  إال  أمامنا 
قوة  من  نمتلكه  بما  شعوبنا  ومختلف  أرضنا  عن 

وإصرار وإرادة«.

مركز األخبار ـ في إطار سلسلة االنتهاكات التي 
في  ومرتزقته  التركي  االحتالل  جيش  يمارسها 
عفرين؛ أقدم االحتالل التركي على توطين عوائل 
بهدف  بعفرين؛  الحدودية  القرى  في  تركمانية 
فصل القرى الحدودية عن عفرين وضمها لتركيا.
سيناريو  تكرار  التركي  االحتالل  دولة  وتحاول 
عوائل  جلب  عبر  عفرين  في  إسكندرون  لواء 
بقائهم  لضمان  لهم  المساعدات  وتقديم  تركمانية، 

في المنطقة.

وأكد أهالي قرى عفرين الحدودية والُمهّجرين إلى 
مقاطعة الشهباء رفضهم للمساعي التركية. وبهذا 
أهالي  من  إبراهيم  جمال  المواطن  أكد  الصدد؛ 
قرية بالية الُمحاذية للحدود التركية رفضه لتوطين 
وتغيير  الحدودية  القرى  في  التركمانية  العوائل 
ديمغرافية المنطقة. وقال: »االحتالل التركي يريد 
أن يظهر للعالم، أن القرى الحدودية ال يوجد فيها 
أهالي عفرين وإنما عوائل تركمانية؛ وذلك بهدف 
ضم تلك المناطق إلى أراضيها مثلما فعلت بلواء 

إسكندرون سابقاً«.
حقوق  ومنظمات  الدولية  المنظمات  وطالب 
أهالي  إعادة  ضمان  أجل  من  بالعمل  اإلنسان 

عفرين الُمهّجرين إلى أراضيهم.
ومن جانبه؛ قال المواطن عدنان عبدو من أهالي 
من  يسعى  التركي  االحتالل  »إن  عداما:  قرية 
تاريخ  على  القضاء  إلى  عفرين  احتالل  خالل 

المنطقة، وفرض الهيمنة العثمانية«.
منذ  أطماع  لديه  التركي  »االحتالل  وأضاف: 
على  مثال  وخير  سوريا،  الحتالل  السنين  مئات 
هذه المساعي واألطماع؛ إقامة جدار التقسيم بين 
باقي  بهدف فصل عفرين عن  والشهباء؛  عفرين 

المناطق السورية«.
دياره  إلى  بالعودة  حديثه  خالل  عبدو  وطالب 
منها.  االحتالل ومرتزقته  عفرين وإخراج جيش 
أما المواطنة شيرين مراد من أهالي قرية شلتاح 
الُمحاذية للشريط الحدودي؛ فأّكدت أيضاً رفضها 
عفرين  قرى  في  التركمانية  العوائل  لتوطين 
قرى  هي  القرى  هذه  »إن  وقالت:  الحدودية، 
سورية، وقرى أهالي عفرين، وال يحق لالحتالل 

التركي ضمها إلى أراضيه«.

لدائرة  المشترك  الرئيس  أكد  ـ  األخبار  مركز 
العالقات الخارجية باإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
سوريا عبد الكريم عمر إلى أن اللجنة الدستورية 
نتيجٍة  إلى  لن تصل  الراهنة  الُمشكلة، وبصيغتها 

وشرق  شمال  مناطق  ُممثلي  لتَغييب  تُذكر، 
سوريا منها، وألنَّها جاءت لتحقيق َمصالح الدول 
الُمتدخلة في األزمة السوريَّة ال أكثر، في حين أنَّ 
دولةَ االحتالل التركي تُهدد بالهجوم على مناطِق 
شماِل وشرق سوريا، والذي سيَفتح الَمجال لعودِة 
المنطقة،  استقراِر  وزعزعِة  جديد،  من  داعش 

والعالم.
االجتماع  خالل  عمر  الكريم  عبد  حديُث  جاَء 
لشمال  الذاتيّة  لإلدارة  التنفيذي  للمجلس  الشهري 
في  المماثلة  ومجالسه  هيئاته  مع  سوريا  وشرق 
اإلدارات الذاتيَّة والمدنية السبعة، الذي ُعقد بمقِر 
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خالل التَّطرق للوضِع السياسي. 
وبدأ الرئيس المشترك لدائرة العالقات الخارجية 
»التطورات  بالقول:  حديثه  عمر  الكريم  عبد 
األخيرة السياسية والعسكرية في الدول المجاورة 
المنطقة  على  سلبية  انعكاسات  لها  واإلقليمية، 
إلى  السعودية  في  أرامكو  أحداث  من  برمتها، 

ضرب مقرات لحزب هللا اللبناني والحشد الشعبي 
في العراق«.

غير  األممي  المبعوث  »إن  عمر:  وأضاف 
لتشكيل  الوقت  وأضاع  كثيراً،  ماطل  بيدرسون 
لتتوصل  الحالية  بصيغتها  الدستورية«،  »اللجنة 
ممثلي  تُغيب  مع  اسماً،   150 تضم  تشكيلة  إلى 
هذه المنطقة )باإلشارة إلى مناطق شمال وشرقي 
كبيراً  التي ضحت كثيراً، ولعبت دوراً  سوريا(، 
في  والمساهمة  اإلرهاب،  مكافحة  في  ومهماً 
استقرار سوريا«. وأردف عمر خالل حديثه إلى 
تُذكر  نتيجة  إلى  لن تصل  الدستورية  اللجنة  »أن 
حل  إلى  الساعيَّة  الدبلوماسيَّة  الجهود  إطار  في 
األزمة السوريَّة، ولكننا نرحب بأي جهد سياسي 
ودبلوماسي في هذا االتجاه، ومن حقنا كمثلين لما 
يقارب خمسة ماليين سوري أن نكون موجودين 
المستقبل.  سوريا  لرسم  تشكل  لجنة  أي  في 
وخروج اآلالف من األهالي في قامشلو وكوباني 
للتعبير  كافة؛  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  وفي 

على  دليل  خير  الدستورية  اللجنة  في  رأيهم  عن 
ذلك«.

العالقات  لدائرة  المشترك  الرئيس  وتطرق  كما 
الدولة  تُحاول  الذي  المخطط  إلى  الخارجية 
التركيَّة المحتلة العمل عليه من خالل إثارة ورقة 
دولة  »تريد  وقال:  لديها  السوريين(  )الالجئين 
االحتالل التركي أن تحدث تغييراً ديموغرافياً في 
الموضوع  هذه  عن  الحديث  خالل  من  المنطقة، 
وتهدد  كما  اإلعالم،  وسائل  عبر  وتكرراً  مراراً 
باجتياح المنطقة، وأعتقد بأن أردوغان من الممكن 
أن يقوم بهذا العمل، وإذا حدث سيقوم بخلط كل 
األوراق، وسيعيد المنطقة إلى المربع األول الذي 
خرجته منه، والتمهيد لعودة داعش مرة أخرى«.

وتابع: »إلى اآلن نقاتل داعش من خالل الخاليا 
على  تركي  هجوم  وأي  مكان،  كل  في  المنتشرة 
لعودة  يمهد  أمنياً  فراغاً  يخلف  سوف  المنطقة 
كاملة،  ومناطق  مدن  على  والسيطرة  داعش 
وهذا األمر خطير للغاية، وسيترك فرصة ذهبية 

جديد،  من  المنطقة  إلى  للعودة  اإلرهابي  لداعش 
باإلضافة إلى ذلك هنالك عدد كبير من المعتقلين 
التي حصلت،  الدواعش، والحوادث األخيرة  من 
في المخيمات تكشف مدى الخطورة التي يشكلها 
هؤالء، حيث حدثت عمليات قتل وطعن من قبلهم 

بحق القوى األمنية«.
العالقات  لدائرة  المشترك  الرئيس  واختتم 
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  باإلدارة  الخارجية 
ال  بأن  »أعتقد  بالقول:  حديثه  عمر  الكريم  عبد 
تُحارب  التي  والدول  الدولي،  للمجتمع  مصلحة 
اإلرهاب، واإلرهابيين بحصول زعزعة ووجود 
خلل أمني في المنطقة ككل، وعلى الدولة التركية 
المحتلة االلتزام بما تم االتفاق عليه من خالل )آليَّة 
أمن الحدود(، في حين أننا كنا مرنين بخصوص 
نَكون  أن  يجب  أنَّنا  جانب  إلى  التفاهمات،  هذه 
على  االعتداء  تم  حال  في  ومستعدين  حذرين، 

مناطقنا«. 

مركز األخبار ـ قال وزير الدفاع األمريكي مارك 
إسبر إنه أجرى اتصاالً مع وزير الدفاع التركي 
األمنية  اآللية  جعل  على  يُرّكزون  بأنهم  وأخبره 
هذه  بأن  وأّكد  سوريا،  وشرق  شمال  في  فّعالة 
اآللية هي أفضل طريق للجميع، ُمحذراً في الوقت 

قوات  لدى  المعتقلين  الدواعش  نفسه من مخاطر 
سوريا الديمقراطية.

مؤتمراً  إسبر  مارك  األمريكي  الدفاع  عقد وزير 
مجمل  عن  فيه  تحدث  )السبت(،  أمس  صحفياً 
ضمنها  ومن  األوسط،  الشرق  في  األحداث 

سوريا  وشرق  شمال  باجتياح  التركية  التهديدات 
معرض  وفي  داعش.  على  الحرب  في  وأثرها 
رده على سؤال: »هل تستعد وزارة الدفاع لسحب 
جميع القوات األمريكية من سوريا إذا شنت تركيا 
نُرّكز  »إننا  إسبر:  قال  فيها؟  كبيرة  توغل  عملية 

اآلن على جعل اآللية األمنية فّعالة في شمال شرق 
سوريا«.

مع  طويلة  محادثة  أجريت  »لقد  قائالً:  وأردف 
آكار،  خولوصي  التركي  الدفاع  وزير  نظيري 
وكان هذا هو محور التركيز المحدد في مناقشتنا، 
وقد أوضحت له ذلك«، وبحسب إسبر فقد »وافق 
آكار أيضاً على أننا بحاجة إلى جعل اآللية األمنية 

فّعالة«.
وأضاف إسبر: »كما تعلمون، لدينا مركز مشترك 
ونعمل في )جنوب تركيا(، ولدينا دوريات جوية 
العمل  ُمستمرة، ولدينا دورية برية أخرى. علينا 
أثناء حديثه مع  من خالل كل التفاصيل«. ُمؤكداً 
آكار »على االستمرار في العمل، فهذا هو أفضل 

طريق للمضي قدماً للجميع، وهذا ما أُرّكز عليه 
اآلن«.

كما أعرب إسبر عن قلقه بخصوص سجناء داعش 
لدى قوات سوريا الديمقراطية، وقال إنه ونتيجة 
إلمكانيات األخيرة القليلة بخصوص حراسة تلك 
السجون وخاصة أن هناك تهديدات تركية باجتياح 
شمال سوريا، فإن ترك قوات سوريا الديمقراطية 

لحراسة تلك السجون أمر يدعو إلى القلق.
مستدام  عمل  إلى  بحاجة  بأنهم  إسبر  وأّكد 
 « »قسد  لدى  المسجونين  الدواعش  بخصوص 
وقال: »إن تأطير عمل قوات سوريا الديمقراطية 
وعلى  مستدام،  غير  أمر  السجون  حراسة  حول 

الدول األوروبية إعادة مواطنيها الدواعش«.

عوائل الشهداء: «متمسكون بأرضنا« واإلدارة الذاتية تؤكد: 
 هجوم تركي جديد سيؤدي إىل زعزعة االستقرار باملنطقة«
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ومع  الذهاب  لمرحلة  المتصدر  كان  األسايش 
انطالق مرحلة اإلياب استمر بالصدارة برصيد 
28 نقطة بعد فوزه على عمال الجزيرة بثالثة 
أهداف مقابل هدف واحد، وبعد أن كان خاسراً 
بهدف بدون رد في الشوط األول، قلَب النتيجة 
في الشوط الثاني وسجل ثالثة أهداف، في اللقاء 
الذي أقيم على أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو 

بقامشلو.
وعلى  الدوري  من  أيضاً  الهام  اللقاء  وفي 
ناديي  تقابل  كجو،  هيثم  الشهيد  ملعب  أرضية 
سردم والطريق، وفاز سردم بنتيجة غير كبيرة 
بلغت سبعة أهداف بدون رد، في مباراة كانت 
بمطاردة  استمر  الذي  لسردم  السيطرة  كاملة 
بفارق  خلفه  ويأتي  الصدارة  على  األسايش 

نقطتين.
وتغيّب نادي قامشلو عن الحضور لمباراته مع 
الصناديد على أرضية ملعب تل كوجر وليفوز 
األخير قانونياً بنتيجة 3×0، من جانبه انسحب 
نادي جودي قبل نهاية الشوط في لقائه مع نادي 
لتقدم سري  النتيجة تشير  كانيه، وكانت  سري 
المعلومات  وبحسب  رد،  بدون  بهدفين  كانيه 
بعد حصول  انسحب  جودي  بأن  وصلتنا  التي 
على  أقيم  اللقاء  الحمراء،  البطاقة  على  العبه 
بسري  جودي  رستم  الشهيد  ملعب  أرضية 
كانيه، وفاز نادي خبات على ضيفه واشوكاني 
شهداء  ملعب  أرضية  على  رد،  بدون  بهدفين 

الدرباسية فوز أفاد نادي خبات للتقدم على سلم 
الترتيب.

في  واالنسحابات  التغيب  حاالت  ازدياد  بعد   
والثانية،  األولى  الدرجة  دوري  مباريات 
الئحة  القدم  كرة  مكتب  من  باألمس  صدرت 
تُذّكر ببنود متفق عليها بحسب المكتب مع أندية 
على  وكانت  سابق،  اجتماع  في  الجزيرة  إقليم 

الشكل التالي:
مع رؤساء  الرياضي  االتحاد  الجتماع  استناداً 

االندية بتاريخ، 2019/9/24.
وفي جلسته رقم/50/ تاريخ 2019/9/24، تم 
العمل  تهم  ومقترحات  بنود  عدة  على  االتفاق 

الرياضي ومنها:

1- في حال تغيب نادي عن حضور أي مباراة 
يخسر قانونياً 3/صفر، ويشطب له نقطتين من 
مجموعه العام، وفي حال التكرار يهبط النادي 

للدرجة األدنى
حضور  عن  نادي  أي  تغيب  حال  في   -2
االجتماعات المقررة من االتحاد الرياضي تنقل 

له مباراة واحدة خارج أرضه.
 ومن المتوقع أن يصدر اليوم األحد مكتب كرة 
حدث  ما  بخصوص  القرارات  من  جملة  القدم 
في مباراة جودي وسري كانيه باإلضافة لتغيب 

نادي قامشلو.

غداً  ستنطلق  هامة  جولة  ـ  قامشلو   / روناهي 
االثنين ضمن إطار منافسات دوري أندية إقليم 
الجزيرة للرجال بكرة القدم »الدرجة الثانية«، 
وتختتم  االثنين  غداً  مباريات  ثالثة  وستلعب 
وستساهم  الثالثاء،  غداً  بعد  بمباراة  الجولة 
أكثر  المالمح  توضيح  في  الجولة  هذه  نتائج 
المتأهلين  معرفة  بخصوص  للمجموعتين 

للدور الثاني.
تل  شبيبة  ناديي  يتقابل  األولى  المجموعة  في 
ورقتي  على  مشتعلة  والمنافسة  ودجلة  كوجر 
هام  بفوز  المنتشي  دجلة  الثاني،  للدور  التأهل 
وشبيبة  عامودا  أهلي  السابق  المتصدر  على 

تل كوجر الذي يعتبر صعباً على أرضه وبين 
وسيوضح  كبيرة،  أهمية  له  اللقاء  جمهوره، 
التي  المجموعة  التأهل في  بشكل كبير مالمح 
ستلعب المباراة أخرى فيها وستكون بين ناديي 
أهلي عامودا  والسالم،  واألخوة  أهلي عامودا 
وتعويض  جماهيره  مصالحة  عن  الباحث 
الذي  والسالم  واألخوة  دجلة  أمام  خسارته 
يسعى للفوز والتقدم في سلم ترتيب والمنافسة 
على إحدى بطاقتي التأهل، المباراة ستقام على 

أرضية ملعب شرموال بعامودا.
أما في المجموعة الثانية ستقام مباريات هامة 
الذي  الحسكة  شبيبة  سيستضيف  فدنك  أيضاً، 

بعد  االتحاد  أمام   ،0×3 بنتيجة  قانونياً  خسر 
التعادل بهدفين لهدفين إثر إشراكه العب لديه 
شطب  وتم  الكأس  مباراة  في  حمراء  بطاقة 
ثالثة نقاط له أيضاً، سيحاول فدنك استغالل ما 

حصل مع شبيبة الحسكة والمنافسة على إحدى 
الثاني،  للدور  المجموعة  عن  التأهل  بطاقتي 

اللقاء سيقام على أرضية ملعب رميالن.
االتحاد  المتصدر  يتقابل  المجموعة  نفس  وفي 

كثيراً  يقرب  والفوز  الترتيب  متذيل  آشتي  مع 
التأهل،  بطاقتي  إحدى  اقتناص  من  االتحاد 
المباراة ستقام على أرضية ملعب شرموال يوم 
بتمام  ستبدأ  المباريات  وجميع  الثالثاء،  غداً 
األندية  ترتيب  وإليكم  عصراً،  الثالثة  الساعة 

قبل انطالقة الجولة الثانية من الدوري:
المجموعة األولى:

1ـ دجلة 12 نقاط +9.
2ـ أهلي عامودا 9 نقاط -1.

3ـ شبيبة تل كوجر 7 نقاط +2.
4ـ األخوة والسالم 6 نقاط -5.
5ـ جوانن عامودا1 نقطة -11.

المجموعة الثانية:
1ـ االتحاد 11 نقاط +10.

2ـ فدنك 6 نقاط + 4.
3ـ شبيبة الحسكة 5 نقاط +1.

4ـ جوانن باز 5 نقطة +1.
5ـ آشتي 1 نقطة -15.

روناهي / قامشلو ـ قلب نادي األسايش خسارته هبدف بدون رد يف الشوط األول يف 
مباراته مع عمال اجلزيرة إىل فوٍز بثالثة أهداف مقابل هدف واحد وليستمر بالصدارة مع 
بداية مرحلة اإلياب من دوري أندية إقليم اجلزيرة للرجال بكرة القدم »الدرجة األوىل«، 

من جانبه شهدت اجلولة انسحاب لنادي جودي وتغيب لنادي قامشلو؟؟؟.

األسايش يستمر يف الصدارة... وانسحابات وتغيب

جولة هامة لدوري

 الدرجة الثانية

ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري 
للرجال  الطائرة  للكرة  الجزيرة  إقليم  أندية 

سجلت النتائج التالية:
ـ برخدان 0×3 عمال الجزيرة.
ـ األسايش 3×1 أهلي عامودا.

ـ جودي 3×0 االتحاد.
ـ سري كانيه 0×3 سردم.

أحمد  الشهيد  بطولة  منافسات  إطار  ضمن  ـ 
أيوب بكرة القدم للرجال فاز فريق الفرات على 

أرضية  على  رد،  بدون  بهدفين  تشرين  فريق 
ملعب كولة بكوباني، البطولة تقام برعاية هيئة 
وبإشراف  الفرات  بإقليم  والرياضة  الشباب 
االتحاد الرياضي بمقاطعة كوباني، وبمشاركة 

ستة فرق من الدرجة األولى.
للدرجة  النهائي  التجمع  منافسات  ضمن  ـ 
الثانية للكرة الطائرة للرجال تأهل ناديي شبيبة 
بحيث  األولى،  الدرجة  إلى  وفدنك  كوجر  تل 
جاء تأهل شبيبة تل كوجر على حساب جوانن 

عامودا بعد الفوز عليه بواقع ثالثة أشواط مقابل 
شوطين، وتأهل فدنك على حساب واشوكاني 
بعد التغلب عليه أيضاً بواقع ثالثة أشواط مقابل 

شوطين، وذلك في الصالة الرياضية بعامودا.
على  فدنك  نادي  تغلب  النهائية  المباراة  وفي 
نادي شبيبة تل كوجر بواقع ثالثة أشواط مقابل 

شوطين.

روناهي / قامشلو

مثابرتها  مكافأة  بيريز  يايمي  الكوبية  نالت 
بالحصول على ذهبية رمي القرص في بطولة 
خالية  خرجت  أن  بعد  القوى  أللعاب  العالم 

الوفاض في 3 محاوالت سابقة.
سابقتين  بطلتين  على  بيريز  يايمي  وتفوقت 
األول  المركزين  على  كوبا  لتحصل  للعالم 
والثاني رغم أن هذه المسابقة لم تحظ باالهتمام 

المطلوب.
نفس  في  القرص  رمي  منافسات  وأقيمت 
كل  خطف  الذي  العالي  الوثب  مع  التوقيت 
بالذهبية  برشم  معتز  القطري  بفوز  األنظار 

وسط فرحة كبيرة في استاد خليفة الدولي.
وسجلت يايمي بيريز )28 عاماً( 69.17 متر 
مواطنتها  على  لتتفوق  الخامسة  محاولتها  في 

دينيا كاباييرو بطلة العالم 2015.
البطلة األولمبية  وحصلت ساندرا بيركوفيتش 
الستعادة  كافحت  والتي  العالم  وبطلة  مرتين 
على  اإلصابة  بسبب  الموسم  هذا  لياقتها 

البرونزية برمية 66.72 متر.
بالقلق  تشعر  كانت  إنها  بيريز  يايمي  وقالت 

بسبب اإلصابة قبل البطولة.

من  أتمكن  لن  أني  أعتقد  »كنت  وأضافت: 
في  فيها  أشارك  مرة  رابع  هذه  التعافي. 
بطولة العالم وكنت أنافس دائماً وأنا في كامل 
لم  ميداليات.  دون  أغادرها  كنت  لكني  لياقتي 
مثابرتي وفزت  أستسلم وحصلت على مكافأة 

بميدالية«.

الكوبية ياميي برييز حتصد حقيبة روناهي الرياضية..
ذهبية رمي القرص

دائم  بشكل  الصغار  أطفالها  األم  ترشد 
مسببات  من  السالمة  لمفاهيم  ومستمر 
قد  والتي  عنه  الناتجة  واألضرار  الحريق 
على  يجب  لذا  كاملة،  العائلة  بحياة  تودي 

الجميع الحفاظ على المنزل من أي خلل.
أي  حدوث  من  المنزل  ربة  وتخشى  كما 
حريق مفاجئ فيه نتيجة العبث في المطبخ 
خلل  أي  وجود  أو  األطفال،  جهل  بفعل 
كهربائي، أو إلهمال أحد المدخنين بإطفاء 
محتمة؛  أسرية  بكارثة  ينذر  ما  سيجارته 

السالمة  وسائل  تتخذ  أن  المرأة  على  لذا 
من الحرائق، بالتأكد من عدم تسرب غاز 
وكيفية  الكهرباء  ألخطار  واالنتباه  الموقد 
في  التدخين  دور  وكذلك  معها،  التعامل 
إحداث الحريق المنزلي عند إهمال المدخن 

بترك السيجارة مشتعلة.
وكيف  المنزلي،  الحريق  على  ولالطالع 
تتفادى المرأة الواعية حدوث الحرائق، وما 

اللقاء  صحيفتنا  أجرت  مسبباتها،  أهم  هي 
المرأة في  التالي مع اإلدارية ونائبة إدارة 
برأيها  لإلدالء  شهابي  الطبقة سمر  منطقة 

في هذا الموضوع. 
أكدت سمر شهابي بأن الحريق هو عملية 
بسبب  كيميائي  تفاعل  عن  ناتج  اشتعال 
األكسجين،  مع  المشتعلة  المادة  اتحاد 
المادة  ووجود عوامل اشتعال الحريق من 
»أشكالها:  بالقول:   وتابعت  المشتعلة، 
فاألكسجين:  والغازية،  والسائلة،  الصلبة، 

الحرارة  أما  الهواء،  في  موجود  غاز  هو 
والطاقة  واالحتكاك  الشرارة  من  تنتج 
لكن  والمدفأة،  الشمس  الكهربائية وحرارة 
ورغم وجود التطور تظهر األخطار التي 
واستقراره،  وأمنه  اإلنسان  سالمة  تهدد 
حتى أصبحت الحوادث المنزلية تؤدي إلى 
إصابات وخسائر مادية ووفيات، وأن أكثر 
الحوادث المنزلية هي بسبب جهل الشخص 

العامة،  واستهتاره في أخذ تدابير السالمة 
وال يمكن لإلنسان أن يستغني عن كل من 
الكهرباء والغاز الرتباطهما بحياته، ولهما 

أخطار كبيرة قد تودي بحياته«.

جتنب حدوث احلرائق

حدوث  تجنب  أهمية  إلى  سمر  وأشارت 
الحرائق، وتابعت قائلةً: »فسالمة اإلنسان 
أفراد  إليه  يسعى  ما  أهم  من  منزله  في 
بمفاهيم  إرشادهم  وضرورة  العائلة، 
السالمة دليل على الوعي وأنهم مشاركون 
ويجب  العامة،  السالمة  معايير  تحقيق  في 
طرق  إلى  األسرة  أفراد  توجيه  األم  على 

مفاهيم  إلى  بالداللة  الحرائق  بها  تتفادى 
الدورات  بحضور  وذلك  منها  الوقاية 
والندوات  المؤتمرات  خالل  من  التثقيفية 
ونشر البرامج التوعوية في التلفاز وتثقيف 
الندوات  وتفعيل  المدارس  طالب  فئة 
الصحية والدورات الخاصة بربات المنزل 

وتوعيتهم بمخاطر الحريق«. 

مسببات احلريق

حوادث  مسببات  أهم  أن  سمر  وأوضحت 
والتدخين،  المطبخ،  حوادث  هي  الحريق 
بأن  سمر  وذكرت  الكهربائي،  والماس 
داخل  األماكن  أخطر  من  يعتبر  المطبخ 
الغاز  مصادر  من  يضم  لما  المنزل 
اندالع  أن  لذلك  والكهرباء،  والحرارة 
وتشتت  اإلهمال  نتيجة  البيت  في  الحريق 
للمطبخ  األطفال  دخول  وكذلك  االنتباه، 
وعبثهم ولعبهم في أدوات الطعام  الساخنة 
أحد  الغاز  يعد  وأيضاً  الحرارة،  ومصادر 
من  العديد  تجنب  ويمكن  الحريق،  أسباب 

الحرائق باتباع قواعد والتدابير الوقائية.

وسائل جتنب احلرائق يف املطبخ

ولفتت سمر إلى ضرورة االنتباه لألطفال 
وأعواد  الغاز  بأسطوانة  يلعبوا  ال  لكي 
الغاز  أنبوبة  إغالق  وضرورة  الثقاب 
الغاز،  يتسرب  ال  حتى  استعمال  كل  بعد 
وتركها  الغار  أنبوبة  إظهار  عدم  وكذلك 
بين متناول األطفال، ووضع أعواد الثقاب 
يمكن  ال  مرتفعة  أماكن  في  والقداحات 
الدائم  الحرص  مع  إليها،  الوصول  للطفل 
أو  الفرن  عن  والجسم  الوجه  إبعاد  على 
الضروري  ومن  التشغيل،  حال  في  الغاز 
األطفال  وتعريف  المطبخ  باب  إغالق 
وإرشادهم بأنه مكان خطر ويجب الجلوس 
واللعب بعيداً عنه في إحدى غرف المنزل، 
والطعام  القلي  زيت  حوادث  لتجنب 
الساخن، وأردفت قائلةً: »لذلك عند خروج 
إطفاء  عليها  هام  ألمر  المطبخ  من  األم 
مع  عملها،  تستكمل  رجوعها  وعند  الغاز 
ال  حتى  للداخل  اليدين  مساكات  وضع 
يتمكن الطفل من الوصول إليها أو سحبها، 
والتركيز على استعمال أعين الغاز الخلفية 
للطفل  السماح  الخطر عنهم، وعدم  إلبعاد 
بالمشاركة في نقل الطعام الساخن للمائدة«.
»ولتفادي  قائلةً:  حديثها  سمر  وتابعت 
وضع  يجب  الغاز؛  أسطوانة  حوادث 
وضع  وعدم  آمن،  مكان  في  األسطوانة 
األسطوانة مباشرة على األرض وتقريبها 
من  قريبة  لتكون  الطبخ  في  الشباك  من 
مكان التهوية فيما لو حصل تسريب للغاز، 
والتأكد من إغالقها عند النوم أو الخروج من 
المنزل والتأكد من التمديدات الواصلة مع 
األسطوانة وبشكل دوري وضرورة فحص 
األسطوانة باستعمال الماء والصابون ألنها 
الغاز  عيون  وفحص  الصحيحة،  الطريقة 

واألفران قبل االستخدام«.

أسباب احلريق بالسيجارة ووسائل 
جتنبه

آخر  سبب  التدخين  بأن  سمر  وأضافت 
قائلةً: »أهم  المنزل، وذكرت  للحرائق في 
التدخين  هو  المنزل  في  الحرائق  أسباب 
داخل غرف النوم وقرب الستائر، وأغلب 
مخلفات  بوضع  اإلهمال  نتيجة  ذلك 
السيجارة وإطفائها في سلة المهمالت بدالً 
أخذ  ومنها  لها.  المخصص  المكان  من 
الحبوب المنومة والشخص ال يزال يدخن 
بالسيجارة  الحريق  ولتجنب  السيجارة، 
يجب الحرص على إطفائها وعدم تدخينها 
القداحة  وضع   مع  ليالً،  متأخر  وقت  في 
لهما  مخصص  مكان  في  السجائر  وعلبة 

بعيداً عن متناول األطفال«.

احلريق باخللل الكهربائي وطرق 
الوقاية

الذي  الكهربائي  الخلل  إلى  وعرجت سمر 
في  الحرائق  نشوب  أسباب  أحد  يعتبر 
لتجنب حصوله يجب  بأنه  البيوت، وبينت 
تأسيس  عند  السالمة  وقواعد  أسس  اتباع 
أية  حدوث  وتالفي  والبيوت،  األبنية 
خطورة قد تنجم عن ارتفاع درجة الحرارة 
الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة 
تحدث  كالتي  أو  الكهربائية،  المعدات  عن 
عملية  في  كهربائي  تماس  حصول  نتيجة 
في  الكهربائية  الدارة  في  الكهرباء  توزيع 

المساكن.
إلى حادثة مأساوية حصلت  ونوهت سمر 
منذ 20 يوماً بفعل حريق ناتج عن انفجار 
حرارة  درجة  ارتفاع  نتيجة  كاز(  )بابور 
األم  لوفاة  أدى  ما  له،  الزائد  الجو والحقن 
صعبة،  نفسية  بحالة  األطفال  وإصابة 
المشاهد  هذه  رؤية  بأن  قولها  وتابعت 
الطفل  تصيب  واقعي  بشكل  واألحداث 
بصدمة نفسية وخوف دائم من رؤية النار 

أو استخدامها.

في  اإلدارية  أكدت  لكي-  كركي  روناهي/ 
مكتب وقف المرأة الحرة في ناحية كركي 
تنمية  على  يقتصر  عملهم  بأن  آيتن  لكي 
العناية  إلى  إضافةً  المجتمع،  في  المرأة 
النشاطات  من  العديد  خالل  من  بالطفل 

افتتاح  مثل؛  والطفل  المرأة  تخص 
الروضات، والعديد من الدورات التدريبية 
الخاصة بالمرأة لتنمية دورها في المجتمع.
المجتمع،  في  المرأة  مكانة  أحد  ينكر  ال 
تمثل  فهي  به،  تقوم  الذي  الدور  وأهمية 
نصف المجتمع وأكثر، وتساهم في العديد 
مختلفة،  بصور  والفعاليات  األنشطة  من 
نسائية  حركة  هناك  كانت  إن  سيما  وال 
وقف  مثل؛  بآخر  أو  بشكل  المرأة  تدعم 
جلية  نشاطاته  أضحت  الذي  الحرة  المرأة 
روج  مناطق  مختلف  في  الساحة  على 
ولنكون  السوري،  والشرق  والشمال  آفا 
ملمين بآلية عمل وقف المرأة الحرة وآخر 
بالطفل  والمعنية  للمرأة  الداعمة  نشاطاته 
أيضاً، كان لصحيفتنا لقاًء مع اإلدارية في 
لكي  كركي  ناحية  في  الحرة  المرأة  وقف 

آيتن درويش.

»نعمل على تنمية الوعي لدى املرأة«

مفهوم  تطور  مع  التمكين  فكرة  جاءت 

نسعى  والتي  الحالية  المرحلة  في  التنمية 
إلى  نصل  كي  بمخططاتنا  االلتزام  إلى 
المبتغى بشكل فعلي وهو تنمية دور المرأة 
في المجتمع، وخاصةً فيما يخص مجاالت 
المرأة  ومساندة  المهارات  وتطوير  العمل 
لتتمكن  تواجهها  التي  المعوقات  لمواجهة 
المجتمع  تنمية  في  الحقيقة  المشاركة  من 
نحو  الصغيرة  أسرتها  من  أوالً  لتبدأ 
المجتمع، هذا ما قالته لنا اإلدارية في مكتب 
لكي  كركي  ناحية  في  الحرة  المرأة  وقف 

آيتن درويش.
من  العديد  »هنالك  بالقول:  آيتن  وأضافت 
األنشطة التي نقوم بها في مركزنا لها الدور 
في تنمية دور المرأة في المجتمع واالهتمام 
روضات،  افتتاح  خالل  من  أيضاً  بالطفل 
في الحقيقة نسبة نجاح النشاطات التي نقوم 
بها في المركز أو خارجه مرهونة بترافقها 
لمظاهر  ونافذة  فاعلة  ردع  إجراءات  مع 
بترافقها  وهذا  المرأة  والعنف ضد  التمييز 
مع برامج توعوية للمرأة لتعريفها بحقوقها، 
باختالفها  التدريبية  الدورات  إلى  إضافة 

الكردية  واللغة  والخياطة  التمريض  مثل 
ثالث  تشمل  التي  التوعوية  والمحاضرات 
وناحية  لكي  كركي  ناحية  وهي؛  نواحي 
تل كوجر وديرك، من ضمنها مخيم روج 
اإلمكان  قدر  ونحاول  االهتمام  نوليه  الذي 
مساعدة المرأة هناك لتستطيع الخروج من 
كل  بها  يشعر  التي  السيئة  النفسية  الحالة 

الجئ، وتأمين مستلزماتها ذاتياً«.

برنامج خيص ناحية جل آغا..

وتابعت آيتن قائلةً: »أما اآلن قد فقد وضعنا 
حيث  آغا،  جل  ناحية  يخص  برنامج 
نفعل  التي  األولى  المرة  هذه  تكون  سوف 
التدريبية  الدورات  ناحية  من  هناك  دورنا 

والمحاضرات التوعوية«.
وحمالت  المدارس  افتتاح  وبخصوص 
»وضعت  بالقول:  آيتن  أشارت  التوعية 
التوعية  لحمالت  برنامج  الصحة  لجنة 
إلى اآلن  افتتاحها  بالمدارس، منذ  الخاص 
 15 تزور  أن  الصحة  لجنة  استطاعت 

المجاورة،  والقرى  المنطقة  في  مدرسة 
والمحاضرات تكون متعلقة بتوعية الطلبة 
على أهمية النظافة، أما على الصعيد العام 
تكون  التوعوية  الصحية  للمحاضرات 
إلقاء  مثل؛  فترة  كل  في  نشاطات  هنالك 
واألوبئة  الثدي  سرطان  عن  محاضرات 
التي  األمراض  من  وغيرها  الموسمية 
هذه  وتلقى  بأمرها،  التوعية  يستوجب 
المحاضرات في مختلف مؤسسات اإلدارة 

الذاتية والكومينات«.

يعترب ذلك تقصري وعدم  املنزيل عندما  الواعية حدوث احلريق  املرأة  الطبقةـ تتجنب   روناهي/ 
باألسرة  األذى  يُلِحق  وإمنا  بإمخاده  ينتهي  ال  الذي  احلريق  نتائج  إلدراكهما  واألم،  األب  من  انتباه 

ماديًا ومعنويًا.

وقف املرأة احلرة يف ناحية كركي لكي.. نشاطات متميزة

بوعي املرأة يتم جتنب حدوث احلرائق املنزلية..
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مصطفى عبدي: 

«لن نقبل بدستور
 يكتبه اآلخرون«

الدولية  العالقات  في  الباحث  قال 
التركية  الشؤون  في  والمتخصص 
االحتالل  دولة  »إن  صالح:  مصطفى 
التركي تحتضن جماعة اإلخوان المسلمين 
المالذ  لهم  وتوفر  »إرهابياً«  الُمصنفة 
والسياسي«،  والعسكري  المادي  والدعم 
وأشار إلى أن الجماعة أضحت أداة تنفيذ 
للسياسة التركية في الدول العربية، مؤكداً 
ضد  ُموّحد  عربي  موقف  بلورة  ضرورة 
التدخل التركي. حيث شهدت مصر مؤخراً 
الوسائل  بعض  حاولت  خجولة  تظاهرات 
وقطر  تركيا  على  المحسوبة  اإلعالمية 
كما  شخصية،  غايات  لتحقيق  استغاللها 
الجمعية  في  مصر  التركي  الرئيس  هاجم 
العامة لألمم المتحدة، في حين ردت مصر 

وبشكل الفت على هذه االتهامات. 
حواراً  هاوار  وكالة  أجرت  ذلك  وحول 
مع الباحث المصري في العالقات الدولية 
والمتخصص في الشؤون التركية مصطفى 

صالح، والذي جاء على النحو التالي:
بالتزامن  مصر  في  تظاهرات  خرجت  ـ 
مع توجه الرئيس السيسي إلى نيويورك 
للمشاركة في أعمال الجمعية العامة لألمم 

المتحدة، من كان الُمحّرض الرئيسي لتلك 
التظاهرات؟ وما سبب التحريض في هذه 

الفترة بالذات؟
القوى  من  العديد  هناك  أن  تقديري  في 
اإلقليمية التي يمثل لها االستقرار الداخلي 
سياساتها  تحقيق  في  عقبة  المصري 
التي  تركيا  جانب  من  خاصة  اإلقليمية 
مشروعها  لتحقيق  أوراقها  كل  توظف 
اإلسالمية  الجماعات  باستخدام  اإلقليمي 
التي  اإلعالمية  منابرها  أو  المتطرفة 
من  وزاد  المصرية،  الدولة  ضد  توجهها 
استعادة  مصر  على  األخيرة  الهجمة  تلك 
القاهرة لدورها الريادي في المنطقة، وأن 
طريق  في  عثرة  حجر  يمثل  األمر  ذلك 

الطموحات التركية اإلقليمية.
استغالل  اإلعالم  وسائل  بعض  حاولت  ـ 
التظاهرات لإلطاحة بالنظام المصري. ما 
أهداف تلك الوسائل وإلى أي جهات تتبع؟

التابعة  القنوات اإلعالمية  أن  الظن  أغلب 
أجندة  تتبنى  التي  وتركيا  قطر  لدولتي 
جماعة اإلخوان المسلمين الُمصنفة إرهابية 
لتحقيق  التظاهرات  توظيف  حاولت 
أهدافها. ولكن؛ في الداخل المصري هناك 
الجماعة خاصة  تلك  بأهداف  كبير  إدراك 

الشعب في 2013 رافضاً  بعدما خرج 
مثل  على  كثيراً  تعول  وبالتالي  سياساتها، 
في  مجدداً  الظهور  إلعادة  الدعوات  هذه 
الفوضى  حالة  مستغلة  المصري  المجتمع 

نتيجة تلك التظاهرات.
ـ في اجتماع نيويورك؛ هاجم مصر مجدداً 
إلظهار  العام  الرأي  على  التأثير  وحاول 
وفاة مرسي وكأنها بفعل فاعل، ما أهداف 

أردوغان في مصر؟
تجاه  التركي  االحتالل  لمساعي  بالنسبة 
مصر، فإن تراجع مكانة مصر يؤثر كثيراً 
على إمكانية تحقيق مشروع تركيا الهادف 
الجديدة،  العثمانية  بمفهوم  اإلقليمية  للقيادة 
توظيف  التركي  النظام  يحاول  وبالتالي 
وحتى  واإلقليمية  الدولية  المنابر  كافة 
الداخلية لمهاجمة مصر، خاصة أن القاهرة 
اإلطاحة  بعد  لتركيا  تبعيتها  من  تحررت 
ثم  ومن  مرسي،  محمد  األسبق  بالرئيس 
للدولة  العظام  تكسير  استراتيجية  اعتماد 
المصرية. دولة االحتالل التركي تحتضن 
جماعة اإلخوان المسلمين المصنفة إرهابياً 
وتوفر لهم المالذ والدعم المادي والعسكري 
أهداف  لتحقيق  واالعالمي؛  والسياسي 
المستغرب  من  فليس  ذلك  ونتيجة  أنقرة، 
هذه  نحو  التركي  الخطاب  توجيه  يتم  أن 
األمور، وإن كان بعض أهداف أنقرة ليس 
الداخل التركي  فقط الخارج. ولكن؛ أيضاً 
المشكالت  تجاوز  أردوغان  يحاول  الذي 
الرأي  بتوجيه  لها  يتعرض  التي  الداخلية 

العام إلى المشاكل الخارجية.
ـ ردت بعثة مصر في األمم المتحدة على 
من  العديد  وذكرت  أردوغان  تصريحات 
النقاط، هل يمكن القول بأن مصر انتقلت 
من مرحلة الصمت إلى الدفاع عن نفسها 
دعم  في  التركية  المخططات  وكشف 
ليبيا  في  واإلرهابيين  بمصر  اإلخوان 

وسوريا؟
مما ال شكل فيه أن هناك استراتيجية جديدة 
التصعيد  تجاه  المصرية  الدولة  اتبعتها 

تتداخل  ملفين  هناك  وأن  خاصة  التركي، 
الرؤية حول ممارسات كل منهما،  بينهما 
المتطرفة  الجماعات  دعم  ملف  وهما 
الداخلية،  المنطقة  شؤون  في  والتدخل 
والثاني يتمثل في الصراع على الغاز في 
منطقة شرق المتوسط. وفق هذا التضارب 
تحولت مصر من الرد فقط على المزاعم 
تأثيراً  أكثر  بصورة  التحرك  إلى  التركية 
القنوات  خالل  من  التركي،  الجانب  على 
الخارجية  وزارة  في  المتمثلة  الرسمية 
وبيانها، إضافة إلى استدعاء القائم باألعمال 
غير  القنوات  آخر  جانب  ومن  التركي، 
الرسمية من خالل بناء التحالفات اإلقليمية 
الدور  مواجهة  إلى  الهادفة  الجهود  ودعم 
التركي، ويدل على ذلك التعاون والتنسيق 
مواجهة  في  الليبي  الجانب  مع  المصري 
الجماعات الُمسلحة التي ثبت تورط تركيا 

في دعمها بالسالح واألموال.
جماعة  عن  الُمنشق  القيادي  كشف  ـ 
الذي  نوح،  مختار  المسلمين،  اإلخوان 
مرشد  مستشار  منصب  يشغل  كان 
بين  وصفقات  معلومات  عن  الجماعة 
مصر،  في  اإلخوان  وجماعة  أردوغان 
واإلخوان  أردوغان  بين  العالقة  هي  ما 

وكيف يستفيد الطرفان من بعضهما؟
اإلخوان  مع  أردوغان  لعالقة  بالنسبة   
الوطيدة  العالقة  أن  المؤكد  المسلمين؛ من 
بين الطرفين؛ ألنهما يشتركان في الرؤية 
نفسها داخلياً وخارجياً، حيث هناك روابط 
األيديولوجي، ألن  الجانب  في  بينهم  قوية 
امتداد  إال  هو  ما  والتنمية  العدالة  حزب 
لسياسة االخوان المسلمين، ولعل الشواهد 
بينهما.  التوافق  مدى  إلى  تُشير  الميدانية 
في  التنظيم  لها  تعرض  التي  الهزائم  فبعد 
إلى  مباشرة  اتجه  المنطقة  ودول  مصر 
القادمين  أمام  األبواب  فتحت  التي  تركيا 
بينهما  فإن محاور االستفادة  لها، وبالتالي 
كبيرة، فالجماعة أضحت أداة تنفيذ للسياسة 
التركية في الدول العربية وأصبحت وكيل 

للضغط  تستخدمه  والذي  الداخلي  أنقرة 
على حكومات تلك الدول.

مصر  في  التظاهرات  بين  العالقة  ما  ـ 
وقبلها  السعودية  أرامكو  واستهداف 
السواحل  قبالة  النفط  ناقالت  استهداف 
فض  من  المستفيد  هو  ومن  اإلماراتية؟ 

هذا الحلف؟
الداخلية  األوضاع  بين  قوي  ترابط  هناك 
وانضمامها  واستقرارها  المصرية 
للتحالف العربي في مقاطعة قطر؛ ألن هذا 
باألولويات  كبيرة  بصورة  مرتبط  األمر 
الخارجية المصرية، وأن األحداث المتعلقة 
ستنعكس  الداخلي  االستقرار  بتهديد 
بصورة أساسية على مسار حركة القاهرة 
الخارجي. وبالتالي فإن تراجع مصر عن 
في  يأتي  واإلقليمي  العربي  بدورها  القيام 
صالح العديد من الدول وإن كان من بينها 
بعض الدول العربية مثل قطر التي تدعم 
المسلمين  اإلخوان  جماعة  كبيرة  بصورة 
تغيير  إلى  تسعى  والتي  إرهابية  الُمصنفة 

النظام الحاكم.
جانب  إلى  مصر  تلعبه  الذي  الدور  ما  ـ 
السعودية واإلمارات في التصدي لمشروع 
دولة  ورائهم  ومن  المسلمين،  اإلخوان 

االحتالل التركي وقطر في المنطقة؟
المتعددة  المحاور  سياسة  مصر  اتبعت 
العربي  بالمحيط  يتعلق  فيما  وبخاصة 
واإلمارات  السعودية  مع  تحالفاً  فكونت 
للوقوف حائالً أمام نشاط جماعة اإلخوان، 
المنطقة  في  أو  دولهم  داخل  في  سواء 
هذه  تراجع  إلى  أدى  الذي  األمر  برمتها، 
ولعل  وجودها،  مستقبل  وكذلك  الجماعة 
المقاطعة التي قادتها السعودية واإلمارات 
على  تدل  لقطر  البحرين  بجانب  ومصر 
المحور،  هذا  تجاه  بينهما  التوافق  مدى 
والذي جاءت أول شروطه تخلي قطر عن 
دعم هذه الجماعة والتوقف عن استهداف 

الدول العربية وأمنها.
وفيها  العربية  الجامعة  مقر  هي  مصر  ـ 
األزهر الشريف، كيف يمكن لها أن تلعب 
دوراً في توجيه الجامعة واألزهر للتصدي 
التركية في سوريا  للمخططات االحتاللية 

وليبيا، وما المطلوب عربياً؟
مظاهر  من  الكثير  تمتلك  أن مصر  أعتقد 
القوة الناعمة والصلبة التي يمكنها مواجهة 
المنطقة.  في  وتدخالته  التركي  الدور 
وعلى الرغم من ذلك؛ فإن الدول العربية 
تحتاج إلى بلورة استراتيجية عربية ُموحدة 
األمن  لصالح  القطرية  المصالح  تتجاوز 
بهذا  القيام  يمكن  حتى  العربي  القومي 
الدور والوقوف في وجه الغطرسة التركية 

على الوجه األكمل.

االتحاد  لحزب  العام  المجلس  عضو  قال 
الديمقراطي مصطفى عبدي إن األجندات 
السوري  الدستور  صياغة  في  المتدخلة 
أخرجت هذا الدستور عن صبغته السورية 
حيث  األجندات،  تلك  خدمة  في  ووضعته 
والدولية  المحلية  الفعل  ردود  تتوالى 

اللجنة  تشكيل  عن  باإلعالن  يتعلق  فيما 
ستعمل  أنها  الُمزمع  من  التي  الدستورية 
في  لسوريا،  جديد  دستور  صياغة  على 
حين استُبعدت منها اإلدارة الذاتية ومجلس 
سوريا الديمقراطية، وهما يمثالن ما يزيد 
في  يعيشون  سوري  ماليين  خمسة  عن 

شمال وشرق سوريا.

اللجنة الدستورية ختضع 
إلمالءات خارجية

وفي هذا السياق، التقت وكالة أنباء هاوار 
االتحاد  لحزب  العام  المجلس  عضو  مع 
تحدث  الذي  عبدي  مصطفى  الديمقراطي 
بالقول: »إن األجندات الخارجية أخرجت 
السورية  صبغته  من  السوري  الدستور 
الخارجية  األجندات  خدمة  في  ووضعته 
سوريا،  في  مصالحها  عن  تبحث  التي 
والدستور الذي ال نشارك في صياغته ال 
يمثلنا ولن نتقيد به؛ ألن أي دستور لسوريا 
من المفترض أن يشارك في صياغته كل 

الشعب السوري«.
»دولة  بالقول:  حديثه  عبدي  وأضاف 
بتعيين  قاما  والنظام  التركي  االحتالل 
هؤالء  الدستور،  صياغة  في  لهم  ممثلين 

أشخاص  هم  السوري،  الشعب  يمثلون  ال 
يبدو  ما  الطرفين، وعلى  لمصالح  يتبعون 
تقارباً  السورية  الساحة  على  هنالك  أن 
المتصارعة  بين األطراف  لآلراء  وتوافقاً 
القائمة  الديمقراطية  التجربة  إقصاء  حول 
والمتمثلة  السوري  والشرق  الشمال  في 
عبر  ذلك  يتجسد  إذ؛  الذاتية.  باإلدارة 
استبعاد هذه اإلدارة التي تمثل ما يزيد عن 
خمسة ماليين سوري من اللجنة الدستورية 
وسوتشي  وأستانا  جنيف  واجتماعات 
السوري  الشعب  من  فالماليين  وغيرها، 
ديمقراطية،  إدارة  ظل  في  يعيشون  اآلن 
طريق  عن  إليه  وصلت  ما  إلى  وصلت 
شعوب  وبمشاركة  السوري  الشعب  إرادة 

المنطقة كافة.

إقصاء شعوب املنطقة فشل حبد ذاته

وحول كيفية رعاية دولة االحتالل التركي 

للجنة الدستورية وهي تحتل أجزاء واسعة 
عبدي  أجاب  السورية،  األراضي  من 
دولة مجاورة  فقال: »دولة محتلة ألرض 
لها وتريد وضع حلول مستقبلية؛ ال بد أن 
تكون هذه الحلول حسب أطماع المحتل، ال 
يمكن للمحتل إال أن يراعي احتالله في كل 
المقترحات، وإقصاء ممثلي اإلدارة الذاتية 
هو إقصاء ألكثر من خمسة ماليين مواطن 
وهذا  بالدهم،  دستور  عن صياغة  أُبعدوا 
يدل على أن الدستور سيكون غير شرعي 

وغير ديمقراطي«.
الدستور  يُراعي  أن  ضرورة  على  وشّدد 
وأي  سوريا  في  كافة  الموجودة  الشعوب 
غير  الدستور  سيبقي  ذلك  غير  شيء 
الشكل  بهذا  الدستور  صياغة  إّن  شرعي. 
يضع  الحالية(  الدستورية  اللجنة  )حسب 
البالد على مفترق التقسيم، ويزيد الشروخ 
األزمة  عمق  من  ويزيد  الشعوب  بين 
والشرق  الشمال  في  الشعوب  السورية، 
يأخذ صبغة  ال  بدستور  تقبل  لن  السوري 
هذا الشعب بزخرفته وألوانه المتعددة، من 
وسريان  وأرمن  وعرب  وشركس  كرد 

والشعوب األخرى.

واختتم عضو المجلس العام لحزب االتحاد 
الديمقراطي مصطفى عبدي حديثه بالقول: 
تنعت  الدستور  صاغت  التي  »األطراف 
اإلدارة الذاتية باالنفصاليين. لكن؛ ما يبدو 
المزيد  سوى  ليس  هو  الدستور  هذا  في 
من التقسيم وخلق الشرخ في األزمة التي 
الهاوية  إلى  البالد  وسيدفع  أمدها،  طال 

والتقسيم«.

مصطفى صالح:

 «دولة االحتالل الرتكي حتتضن 
اإلخوان املسلمني وتدعمهم«

العالم  في  اندلعت  التي  الثورات  ساهمت 
العربي وأسقطت الكثير من رموز اإلخوان 
وشرق  شمال  شعب  وثورة  المسلمين، 
مطامع  تجاه  األوروبية  والصحوة  سوريا 
توسعي  مخطط  جماح  كبح  في  أردوغان 
العثمانية  السلطنة  إحياء  إعادة  إلى  يرمي 

بقيادة أردوغان.

تعرية حقيقة األطماع العثمانية

الرئيس  كاد  الزمن  من  األولى  للوهلة 
أن  أردوغان  طيب  رجب  المحتل  التركي 
يعلن االنتصار ويفتخر أنه خليفة المسلمين 
إبان  وذلك  وأفريقيا،  العربية  الدول  في 
وصول محمد مرسي إلى الحكم في مصر، 
وكذلك جماعة الغنوشي في تونس وانتعاش 
السورية  األرض  على  المسلمين  اإلخوان 
أردوغان،  من  بدعم  ُمجدداً  والعراقية 
وكذلك في ليبيا والسودان، ولعبت مقاومة 
من  والكثير  سوريا  وشرق  شمال  شعب 
العثمانية  لألطماع  المناهضة  التحالفات 
شمال  في  وباألخص  العربي  العالم  في 
أفريقيا، في لجم أردوغان ودفعه لمراجعة 
العثمانية  إطار  وفي  الخاطئة.  حساباته 
الجديدة التي تستند إلى إحياء الميثاق الملي 
إلى  لحلب  الغربية  الزاوية  أقصى  من 
مروراً  لكركوك  الشرقية  الزاوية  أقصى 
بالموصل والسيطرة على نقاط استراتيجية 
حكومة  خططت  المتوسط.  البحر  في 
متناهية،  بدقة  التركية  والتنمية  العدالة 
تهيئة  في  حكمها،  من  األول  العقد  خالل 
للجماعات  مركزاً  نفسها  بجعل  األرضية 
المتشددة،  السياسية والمسلحة  والتنظيمات 
ال سيما اإلخوان المسلمين واتحاد المسلمين 
بالقاعدة  صلة  ذات  وجماعات  األفارقة 
مقاومة  لكن  وغيرها.  والنصرة  كداعش 
الموقف  أضعفت  قد  سوريا  وشرق  شمال 
األرض،  على  وأنهكته  والقطري  التركي 
خاصة في سوريا التي تحولت إلى مركز 
المقاومة  تلك  وقلبت  التوسعية،  لسياساتهم 
المعروفة  الدولية  والتحالفات  السياسية 
العدالة  حزب  سياسة  وعّرت  الموازين، 
والجماعات  اإلرهاب  دعم  في  والتنمية 
تلك  المتشددة.  والعسكرية  السياسية 
ومازالت  كوباني  في  بدأت  التي  المقاومة 
التي  المرتزقة  المجموعات  ضد  مستمرة 
حقيقة  تعرية  في  نجحت  تركيا،  تدعمها 
بعيد  حد  إلى  وأفشلتها  العثمانية  األطماع 
في سوريا، ويمكن اعتبارها بداية يقظة في 

الشرق األوسط تجاه أطماع بناء العثمانية 
الجديدة على حساب الشعوب.

الغرب ومصر وجلم الدولة الرتكية

وعلى الصعيد الغربي، بدأ االتحاد األوربي 
بإثارة ملف، جزيرة قبرص وجزر اليونان 
ومارس  بلغاريا،  بشؤون  تركيا  وتدخالت 
األجزاء  في  تركيا  على  ضغطاً  االتحاد 
البحر،  في  فيها  تتدخل  أو  تحتلها  التي 
كما  ووافقت على فرض عقوبات ضدها، 
بينها  المشتركة  الملفات  من  الكثير  علقت 
وأخذت  واقتصادياً،  سياسياً  تركيا  وبين 
تدابيرها بشأن دعم األخيرة لإلرهاب وعدم 
داعش.  ضد  الدولي  التحالف  في  فاعليتها 
وساهم الغرب في دعم مصر وليبيا سياسياً 
التي  المتشددة  الجماعات  على  لالنقالب 
التركي  الدعم  عبر  السلطة  على  استولت 
سواحلها  حفظ  ضمان  وكذلك  والقطري، 
ضد  الغاز  عن  للتنقيب  البحرية  وحدودها 

تهديدات الدولة التركية.  
الرئيس  فقط حين زار  أشهر  كانت مجرد 
أردوغان  طيب  رجب  الفاشي  التركي 
حكومي  وفد  برفقة  المرسي«   « مصر 
على  صوره  وأُلصقت  ضخم،  واقتصادي 
ُمبهرة  بمراسم  العاصمة  في  الطرق  طول 
والذين  يواليه،  ومن  الحكومة  قبل  من 
كلمته  في  وقال  البطل،  استقبال  استقبلوه 
يداً  ومصر  »تركيا  بأن  المراسم  تلك  في 
مغادرته  بعد  تغير  شيء  كل  لكن  واحدة. 
المصري  الشعب  أودى  حيث  بأشهر، 
وحازت  السجن،  إلى  وحكومته  بالمرسي 
حكومة السيسي الجديدة باالعتراف الدولي 
باستثناء تركيا الرافضة لها والتي اعتبرت 
شيء  كل  لينقلب  طاغية«،   « السيسي 

التركية  األطماع  من  خفي  ما  كل  ويظهر 
المدروسة بدقة في مصر قبل هذا التمرد. 
الُمعدة  خططها  وتركيا  مصر  ألغت  بداية 
إلجراء مناورات بحرية مشتركة في شرق 
بحر األبيض المتوسط، ليلحقها طرد وزارة 
التركي حسين  للسفير  المصرية  الخارجية 
عوني بوطصالي وطلب منه مغادرة البالد 

في تشرين الثاني 2013.

رفض الوجود الرتكي يف إفريقيا 
واملتوسط

في  قبرص  مع  مصر  اتفاق  ذلك  تال 
بين  البحرية  الحدود  لترسيم   2013
الطبيعية  المصادر  من  لالستفادة  البلدين 
للبلدين  الخالصة  االقتصادية  المنطقة  في 
القوانين  وفق  وذلك  المتوسط،  شرق  في 
األمم  أصدرتها  التي  الدولية  والمبادئ 
استِضافة  ثم  ومن   ،1982 عام  المتحدة 
نوفمبر/تشرين  في  المصرية  العاصمة 
وبين  بينها  ثالثية  قمة   ،2014 الثاني 
البحرية  الحدود  لترسيم  وقبرص،  اليونان 
وإمكانيات  سبل  لبحث  المتوسط  شرق 
السواحل  قبالة  الطبيعي  الغاز  التنقيب عن 

القبرصية المصرية.
أثارت هذه االتفاقية حفيظة الدولة التركية، 
تلك  تبقى من  فتات مما  تذق حتى  لم  التي 
والمدعومة  المرسومة  الحدودية  الخطوط 
األحقية  لنفسها  تركيا  ترى  حيث  دولياً، 
»الوطن  وتعتبرها  المنطقة،  تلك  في 
العثمانية  حدود  من  كجزء  الزرقاء«  األم 
المرسومة  الحدود  وترفض  الجديدة، 
وتخطط للتنقيب عن الغاز في حدود قبرص 
كامل  دولي  رفض  أمام  اليونان  وجزر 

المنطلق  هذا  من  الحرب  واشتعلت  ضده. 
لتمتد إلى الحرب بالوكالة اآلن في ليبيا بين 
دولياً  والمدعومة  بها  المعترف  الحكومة 
وعربياً من قبل مصر والخليج والسعودية، 
تدعمها  التي  المتشددة  الميليشيات  وبين 
تركيا سياسياً ولوجستياً وعسكرياً. ومن ثم 
أردوغان  ينجح  أن  كاد  التي  السودان  في 
استراتيجية  بحرية  قاعدة  إلى  تحويلها  في 
في  قاعدتها  عبر  والخليج،  مصر  ضد 
البشير،  عمر  مع  باالتفاق  سواكن  جزيرة 
لوال ثورة الشعب ضد األخير وعزله ودعم 
للحكومة  األخرى  العربية  والدول  مصر 
تلك  ليبقى مخطط تركيا هناك في  الجديدة 
معلقاً  والتجارية  عسكرية  الجيو  الزاوية 
إلشعار آخر. ولم تتوقف مصر والسعودية 
تحالفاً  شّكلت  بل  الحد  هذا  عند  وحلفائها 
إلى  ضربة  بتوجيه  تركيا  على  للضغط 
بتشديد  وذلك  قطر،  االستراتيجية  حليفتها 
الحصار على األخيرة وعزلها عربياً على 
كافة األصعدة، حيث أعلنت عشرات الدول 
قطر،  ضد  التحالف  لهذا  دعمها  العربية 
قطر  دعم  وأهمها  مواقفها  بسبب  وذلك 
سوريا  في  المرتزقة  للجماعات  تركيا  مع 
والعراق وعدة دول عربية لخلق الفوضى 
الدول.  هذه  في  االستقرار  وزعزعة 
وتُّوجت هذه المعارك لصالح جبهة مصر 
والخليج ومعهم عدة دول عربية وإفريقية 
المتوسط،  والبحر  األرض  على  وأوربية 
في  للغاز  األوسط  الشرق  منتدى  بإعالن 
القاهرة يناير/ كانون الثاني 2019، حيث 
إيطاليا  بينها  من  أساسية  دول  سبع  ضم 

واليونان وإسرائيل واألردن.

طمع تركيا يف قربص واليونان

من  تركيا  طرد  من  مصر  تمكنت  بذلك 
تراها  األخيرة  كانت  شاسعة،  مساحات 
أمام  الباب  أغلقت مصر  ملكيتها، كما  من 
أخرى،  مساحات  احتالل  بهدف  تركيا 
أو  البحر،  على  جارة  دول  سواحل  في 
الى  تركيا  عبر  الطرق  لفتح  االستثمار 
أوروبا وذلك عبر عدة اتفاقات مع إسرائيل 
وقبرص واليونان ولبنان واألردن وإيطاليا 
التركية  الدولة  عجزت  وفلسطين.  وليبيا 
المحتلة عن إيجاد مصادر الطاقة من الغاز 
مما  المتوسط،  سواحلها ضمن  في  والنفط 
والقبرص  اليونان  حدود  في  تطمع  جعلها 
للتنقيب فيها، كجزء من المخطط التوسعي 
اتفاقية  مخالفة  المنطقة،  في  االستراتيجي 

األمم المتحدة للبحار، لذلك مازالت األزمة 
من  وكل  تركيا  بين  مستمرة  والتهديدات 
اليونان وقبرص إلى جانب فرض االتحاد 
ألنها  األخيرة  على  العقوبات  األوروبي 
بها  المعمول  الدولية  المواثيق  اخترقت 
واحدة  دولة  قبرص  وتعتبر  البحار.  في 
بها  المعترف  نيقوسيا  العاصمة  تديرها 
لجزء  تركيا  احتالل  من  بالرغم  دولياً، 
منها وتشكيلها لحكومة مستقلة تُدار وتُمّول 
من أنقرة، وترفضها دول العالم وتعتبرها 
األوروبي،  لالتحاد  بالنسبة  أزمة  قضية 
في  حديثاً  للغاز  الهامة  االكتشافات  وبعد 
2011 وبعدها 2018 في سواحل قبرص، 
بالنسبة للدول  أصبحت نقطة أكثر اهتماماً 
التعاون  إلى  للمسارعة  والعالمية  اإلقليمية 
من  أوروبا،  سيما  ال  الدبلوماسية،  وتقوية 
االقتصادية  الخطوط  ومد  االستثمار  أجل 

كخط منافس للغاز الروسي.

تأثري تركيا يف املنطقة يتقلص

وقّعت قبرص اتفاقية مع مصر وإسرائيل 
حدود  لرسم  الماضيتين  السنتين  خالل 
القاري،  والجرف  االقتصادية  المناطق 
لمد  وإسرائيل  اليونان  مع  اتفاقية  وكذلك 
أنبوب للغاز القبرصي واإلسرائيلي والحقاً 
ومنها  إيطاليا  الى  والفلسطيني  المصري 
إلى أوروبا لمنافسة الغاز الروسي، وكذلك 
لضرب الطريق التركي بالشلل وإبعاده عن 
البحر.  على  واقتصادي  سياسي  اتفاق  أي 
السياسية والعسكرية  الخارطة  إلى  بالنظر 
للشرق األوسط بحراً وبراً وبعد كل ما ُذِكر 
آنفاً  ودولية  إقليمية  وتحركات  اتفاقات  من 
فإن تركيا تستنزف قوتها ويتقلص تأثيرها 
السياسي والعسكري في دول المنطقة حيناً 
النوعية  فقفزتها  داخلها.  نحو  حين  بعد 
وبحراً،  براً  والسودان  وليبيا  مصر  إلى 
سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، قد تراجع إلى 
في  وكذلك  أردوغان،  أنقرة وقصر  حدود 
واألردن  وإسرائيل  وقبرص  اليونان  بحر 
وفي  واالقتصاد،  السياسة  فقدت  ولبنان 
والقضاء  فقدت كل شيء  والعراق  سوريا 
باتت  األصعدة  كافة  على  وجودها  على 
العدالة والتنمية يعيش  مسألة وقت، حزب 
على  بتأثيرها  ألقت  حقيقية  أزمة  اليوم 
بمرحلة  تمر  والتي  أيضاً  التركي  الداخل 
تؤدي  قد  الحديث  العصر  في  ديكتاتورية 

إلى انفجار ينهي حكم العدالة والتنمية.
وكالة هاوار

تركيا خسارات متتالية يف املنطقة ويف املتوسط
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حمررة الصفحة/هايستان أمحد

على  متدّدَ  الذي  اإلرهاِب  على  احلرِب  سياقِ  يف  مفصليًّا  تارخييًّا   2019/3/23 يوم  كانَ 
مساحةٍ شاسعةٍ وأذاَق الناسَ كؤوسًا مرتعًة باألمل والعذاِب وأشهدهم قسرًا طقوسًا تعافها 
النفس اإلنسانيّة، إذ تفنن بالقتل وقطع الرؤوس ليُكرِّس الرعب واخلوف يف قلوهبم فال يعصون 
له أمرًا. وكانتِ الباغوز النهاية على املستوى اجلغرايفّ، فيما حياوُل املرتزقُة االنبعاثَ جمددًا، 

وقد حتوّلوا إىل أساليبَ جديدةٍ يف احلياةِ والعملياتِ والتمويِل.

خاليا التمساِح أسلوب داعش اجلديد

كانوا  داعش  مرتزقة  أّن  المؤكد  من 
ينتظُرهم،  الذي  المحتَّم  المصيَر  يدركون 
إلى  كوباني  من  تباعاً  هزائمهم  توالت  إذ 
ديرالزور،  وريف  والرقة  والطبقة  منبج 
قد  الفراِر  حاالِت  أّن  المتوقع  من  ولذلك 
سبقت معركة الباغوز، ويبدو أّن عشراِت 
من قادة الصف األول لداعش، تمّكنوا من 
إلى  البغدادّي،  بكر  أبو  وأولهم  الفراِر، 
تكون  أن  المرّجح  ومن  مجاورة،  مناطق 
فانخرطوا في  تركيا وجهة هروب آخرين 
مجاميَع متطرفٍة أخرى تديُن بالوالء لتركيا 

في مناطق عفرين وإعزاز وجرابلس. 
السوريّة  المحليّة  العناصُر  فّرِت  فيما 
الصحراويّة  المناطق  إلى  والعراقيّة، 
والجهةُ  السوريّة،  ـ  العراقيّة  الحدود  على 
ُعمِق  إلى  الفرات  بعد  ما  كانت  المقصودةُ 
الشرقي،  والقلمون  تدمر،  شرق  البادية 
وشرق  وجنوب  الصفا،  تالل  من  قريباً 
السخنة، باتجاه البوكمال، وهذا عدا الخاليا 
في أنحاء أخرى من البادية السوريّة، فيما 
غير  وآخرين  تركيا،  إلى  عناصر  هربت 
ليكونوا  المجتمعات  في  ذابوا  معروفين 
لحظة  في  رأسها  ترفع  نائمة«  »خاليا 
ولهذا  إلى جحورها،  تأوي  ثم  تلدغ  عابرة 

تبنّى المرتزقة تفجيراٍت واعتداءاٍت عديدة، 
ودمشق  وحمص  الزور  دير  أرياف  في 
أّن  صحفيّة  تقارير  وتحدثت  والسويداء. 
»داعش« يخطط لهجماٍت في أوروبا عبر 
مجموعاته »النائمة« في تلك البلدان، والتي 

يُطلُق عليها اسم »خاليا التمساح«.
الجيوب  في  بحريّة  ليالً  المرتزقة  يتنقل 
واإلمدادات  الذخيرة  وينقلون  الصحراويّة، 
في مركباِت الدفع الرباعّي، وقد يتحركون 
نهاراً متظاهرين بأنّهم مدنيون أو عناصر 
درجٍة  على  فهم  السورّي،  الجيش  في 
مع ظروف  التكيّف  على  القدرِة  من  كافيٍة 
باسم  معروفةً  نواتهم  وكانت  الصحراء، 
من  معظمهم  وكان  الصحراء«،  »قطاع 
جانبي  على  الصحراوية  المناطق  سكان 
ازداد  واليوم  العراقيّة.  السوريّة  الحدود 
مناطق  من  بهم  الفاّرين  بالتحاِق  عددهم 
في سوريا والعراق. وبذلك يتخذون قواعد 
الشاسعة  المنطقة  بوادي  في  لهم  سريّة 
الحرِب  أسلوب  ويعتمدون  السكان،  قليلة 
لمرحلة  بديالً  متماثلة«  »الال  المعروفة 
الحرب سابقاً، وإرغام الخصم على خوِض 
معركٍة في توقيٍت ومكاٍن غير مناسبين له. 
غير  معارك  عبر  الخصم  إنهاك  والهدف 
المفتوحة  المساحاِت  تقليديّة واالستفادة من 

وغير المحدودة.
الخشية  تزال  فال  »داعش«،  هزائم  رغم 
غرب  مجدداً  نشاطه  تنامي  من  قائمة 
ومنطقة  حمرين،  حوض  وفي  العراق، 
بيجي، ومدينة الموصل، في ظلِّ استمراِر 

وقد  والسياسيّة.  الطائفيّة  التجاذبات  عدم 
بأّي  دعماً  سوريا  في  النائمة  خالياه  تتلقى 
لصالح  لتوظّفها  إقليميّة  جهاٍت  من  صورة 
أجندتها مثل تركيا في معركتها مع الكرد، 
بالتوازي مع توتر متزايد في عالقاتها مع 

األمريكّي.
لخالياه  داعش  تنشيط  أّن  عنا  يغيب  وال 
السنوات  إنشائه خالل  بسبِب  كان  النائمِة، 
السابقة جهازاً أمنيّاً سريّاً مؤهالً للعمِل في 
ظروف فقدان السيطرة العسكريّة المباشرة، 
لدى  السيطرِة  واستعادة  حياً،  لالستمراِر 
سّر  وهذا  ظرفيّاً،  مالئمٍة  تغيّراٍت  حدوِث 
وهناك  ينفذها.  التي  المختلفة  العملياِت 
داعش  ينتهجها  قد  محتملة  مسارات  ثالثة 
وهي العودة للبداية مواصلة التحشيد وتنفيذ 
هجمات مباغتة، واستهداف السجون تنفيذاً 
أو  عناصره،  الستعادة  البغدادّي  لتعليماِت 

االنتظار والرهان على الزمن.

داعش ورسائل التهديد 

في2014/6/13 تشكل التحالف الدولّي ضد 
على  جويّة  ضربات  شّن  وبدأ  »داعش«، 
معاقله، ولنشهد مع دخول عام 2015 كانت 
اإلرهاِب  سيطرة  جغرافيا  انحسار  بداية 
خريف  وفي  كوباني،  مدينة  من  اعتباراً 

2016 دعا أبو بكر البغدادّي مقاتليه للدفاع 
عن الموصل، معقله الرئيس بالعراق، حتى 
آخر رجل، وفي 2017/7/10 أعلن رئيس 
تحرير  العبادي  حيدر  العراقيّة،  الحكومة 
تسعة  استمرت  عنيفة  معارك  بعد  المدينة، 
مدعوماً  العراقيّة،  القواُت  شنّتها  أشهر، 

بالتحالف الدولّي. 
البغدادّي  اعترف   2018/8/23 في 
»داعش«  مجموعاِت  بأّن  صوتيّة  برسالة 
االستمرار  على  أتباعه  وحّث  تخسر، 
في  المرتزقة  مجاميُع  وترّكزت  بالقتال. 
بلدتي  في  وخصوصاً  الحدوديّة،  المناطق 
نهايتها  كانت  وهناك  وهجين.  الباغوز 
الديمقراطيّة«،  سوريا  »قوات  يد  على 
من  االنتهاِء  إعالُن  تّم  وفي 2019/3/23 
حملة عاصفة الجزيرة، بعد معركة الباغوز 
معقِل اإلرهاِب األخير في سوريا، ولتنتهَي 
أُعلنت  التي  المزعومة  »الخالفة«  تسمية 

عام 2014. 
البادية  منطقة  باتت  المدوية  الهزيمة  بعد 
انحساره  بعد  المرتزقة،  معقل  السوريّة 
ببلدة  معاقله  آخر  في  في سوريا وخسارته 
»الباغوز« شرق دير الزور، وراح يبعث 
برسائل متنوعة ليؤّكد فيها أنّه الزال على 
عملياٍت  كانت  الرسائِل  بعُض  الحياة،  قيد 
إرهابيّةً واألخرى خطابات وتوجيهات، ففي 
أواخر نيسان 2018 دعا أبو بكر البغدادّي، 
خصومه  على  هجمات  شنِّ  إلى  أنصاره 
له  مرئّي  ظهوٍر  أول  وفي  مكان،  كلِّ  في 
االيحاء  البغدادّي  حاول   2014 عام  منذ 

أنّه اليزال يسيطر على األمور وزعامته، 
وأنّه منهمك في شؤونه اليوميّة التي يديرها 
في  بالهزيمة  اعترف  ولكنه  كثب،  عن 
غير مكان، مبرراً ذلك بأن ليس عليهم أن 
ينتصروا بل مواصلة »الجهاد. وفعل األمر 
في  آخرها  كان  األخرى  رسائله  في  نفسه 
السجون  الستهداف  دعا  إذ   2019/9/17

وتحرير نساء داعش. 
العمليات  كانت  العملية  الرسائل  جملة  من 

ففي  منطقة،  من  أكثر  في  اإلرهابيّة 
هجوماً  المرتزقة  شّن  نيسان،  أواخر 

على كتيبتين للجيش السورّي قرب منطقة 
وأسفر  بادية حمص،  في  البشري«  »جبل 
ثالثة  )بينهم  العناصِر  من  عدد  مقتل  عن 
إلى  إضافةً  العشرات،  وجرح  ضبّاط( 
آليات أخرى  آليات واالستيالء على  تدمير 
قتل   2019/6/11 وفي  وذخائر.  وأسلحة 
وجرح عدٌد ِمن عناصر الجيِش السورّي، 
الشرقّي  حمص  بريف  السخنة  منطقة  في 

في اشتباكات على مدى يومين. 
المرتزقة  شّن  الماضي  األسبوع  وخالل 
هجوماً على قوات النظام والقوات الروسيّة 
الشرقي  حمص  بريف  السخنة  مدينة  في 
استعاد  التي  ديرالزور(  جنوب  كم   50(
في  عليها  السيطرة  السورّي  الجيش 

2017/8/6

التمويل عرب التهديد

بل  بالكامل  ينتِه  لم  داعش   2019/9/30
لجأ من فرَّ منهم إلى البادية في مناطق بين 
قوته  استعادة  ويحاول  وسوريا،  العراق 
من  وأما  التنظيميّة،  بنيته  وترميم  مجدداً 
الناحية الماليّة فإنّه يعمد إلى إجبار المدنيين 

على دفع أموال »الزكاة«.
وفي 2019/9/30 نشر المرصد السوري 
لحقوق اإلنسان تقريراً مطّوالً عن انتهاكات 
مرتزقة داعش للمدنيين في سوريا، للضغط 
أّن  المرصد  ويؤكد  وابتزازهم.  عليهم 
يدوية،  بقنبلة  استهدفوا  إرهابيين  ملثمين 
منزل رئيس قسم الصيانة بدائرة المياه في 
المجلس المدنّي لديرالزور بمدينة البصيرة، 
دون إلحاق خسائر بشريّة وهو االستهداف 
الماضي،  أيلول  خالل  نوعه  من  الثاني 
إّن  لمصادر موثوقة قال المرصد  واستناداً 
قسم  رئيس  قتل  هدفه  يكن  لم  االستهداف 
الخضوع  بغية  عليه  للضغط  بل  الصيانة، 
 15 مبلغ  بدفع  المتمثلة  المرتزقة  لمطالب 

ألف دوالر أمريكّي »كزكاة«.
داعش  مرتزقة  أّن  إلى  التقارير،  وتشير 
السكان  لترويع  جديدة  طرقاً  يستخدمون 
نصيّة  وابتزازهم، عبر رسائل  وترهيبهم، 
على الهواتف تطالبهم بتسليم الزكاة، ويُهدُد 
التهديد  ألسلوب  جديد  ابتداع  وفي  بالقتل. 
يعمد المرتزقة إلى إلقاء »كفن« يُكتب عليه 
اسم الشخص الُمهدد كرسالة تهديد له بالقتل 
في حال عدم دفع الزكاة واإلتاوات المقررة، 
كما يعتمد المرتزقة من خالل جباية الزكاة 
من التجار والمتعهدين وخصوصاً العاملين 
بطرق  بتهديدهم  والتوريد  النفط  بمجال 
والتهديد  ليالً  األبواب  طرق  منها  مختلفة 

المباشر.
تؤكد الوقائع أّن مناطق مختلفة تشهد نشاطاً 
كبعد  الظروف  مستغلة  اإلرهاب  لخاليا 
األمنيّة  العمليات  رغم  والليل،  المسافة 
الديمقراطيّة  سوريا  لقوات  المستمرة 

منهم،  المنطقة  لتطهير  الدولّي  والتحالف 
االغتياالت  من  عدداً  المرتزقة  نفذ  وقد 
والعبوات  واآلليات  باأللغام  والتفجيرات 
في مناسبات متفاوتة، كما عمدوا إلى تعليق 
بلدة  في  المساجد  أبواب  على  منشوراٍت 
الشرقي،  الزور  دير  بريف  حردوب  أبو 
أسماء ألشخاص  المنشورات  هذه  وتحوي 
بالتحاقهم  »بالردة«  لمنظورهم  وفقاً  وقعوا 
يعلنوا  لم  ما  وسيُحاسبون  قسد،  بصفوف 

»التوبة«.

التمويل اخلارجّي

استحدث  داعش  أّن  إلى  الدراسات  وتشير 
مصادر جديدة للتمويل تعتمد بشكل أساسّي 
على معطيات نفوذه المتنوعة داخل بعض 
بسيطرة  فيها  يتمتع  زال  ما  التي  المناطق 
والعراق  بنغالدش  في  خاصة  كبيرة 
والصومال والفليبين وغرب وشمال أفريقيا 

ووسط آسيا.
أعطى  الماليَّ  التنوَع  أّن  الدراساُت  تؤّكد 
المرتزقة مرونةً بتحقيِق بعٍض من االكتفاِء 
بالقتال  االستمراِر  من  ومّكنهم  الذاتّي، 
ومقاومة  اإلرهابيّة  العملياِت  وتمويِل 
تحاول عرقلة وتعقب  التي  الدوليّة  الجهود 
على  عقوبات  وفرض  الماليّة  مصادره 
بتقديم  تتورط  التي  والكيانات  األفراد 
تسهيالٍت ماليّةً لهم واتخاذ إجراءاٍت قانونيٍّة 
العقوبات  قوائم  على  بوضعهم  حيالهم 

الجنائيّة الدوليّة.
وتعتمد الشبكة الماليّة لداعش على االستفادة 
من  له  تحققت  التي  الماليّة  الوفرة  من 
على  سيطرته  خالل  االقتصاديّة  مصادره 
بين  وسوريا  العراق  من  واسعة  أجزاء 
تدويرها  وإعادة   ،2017-  2014 عامي 
لمعاقله  المتتالية  االنهيارات  فترة  خالل 
خالل عامي 2017 -2018؛ بل استحدث 
موارَد جديدةً من خالل آلياٍت تقليديّة وغير 
تقليديّة ليحافظ على بقائه واستمراِر قدرته 

على تهديِد األمِن والسلِم العالمّي.
الخيريّة«  »المنظمات  داعش  يستخدم 
العالم  عبر  الماليّة  للتحويالت  كواجهة 
لصالح  التبرعاِت  بجمع  وتبدأ  إلى خالياه، 
جمعية خيريّة ثم تقوم بدورها بإرسالها إلى 
ألفراٍد  مستعارٍة  أسماء  خالل  من  داعش 
في مواقع المراسلة والتواصل اإللكترونّي 
)فيسبوك أو تطبيقات واتس آب وماسنجر 

وتليغرام(.

أمثلة لنشاط داعش

المنفذة  اإلرهابيّة  العمليات  من  عدد  هناك 
سوريا  قوات  أعلنت  فقد  فشلت  وأخرى 
على  القبَض  إلقاءها  الثالثاء  الديمقراطيّة 
أمنّي  عنصر  وهو  جنة«  »أبو  المدعو 
سابقة  تفجيراِت  عن  ومسؤوٌل  لداعش، 
التحضيِر  بصدِد  وكان  الرقة،  بمحافظة 
بحوزته  كان  إذ  مستقبليّة  هجمات  إلعداد 
لدى القبِض عليه ثالُث قنابل، وأشارت قسد 
إلى أّن اعتقال »أبي جنة« جاء نتيجةَ عملية 
أمنيّة قامت بها، وأضافت أنّه منفّذ هجمات 

سابقة تشمُل سيارةً مفخخة بمدينة الطبقة.
كما تعرَضت عربة عسكريّة لقوات النظام، 
ناسفة  بعبوة  لكميٍن   ،2019/10/1 مساء 
شديدِة االنفجاِر بريف دير الزور الشرقّي، 

ما أدى لمقتل 6 منهم وجرح 9 آخرين 
فيما شهد »مخيم الهول« حالة من التوتر، 
لقيت  امرأةً  أّن  إعالميّةٌ  تقاريٌر  وأشارت 
واعتقلت  أخريات   7 وأصيبت  مصرَعها 
األمن  قوات  قبل  من  امرأة   50 من  أكثر 
قسِم  في  شغٍب  أعمال  بعد  الداخلّي، 
الماضي.  اإلثنين  وقعت  المهاجرات 
تدخلت فور  أنّها  الى  وأشارت قوى األمن 
تمردن،  النساَء  أّن  إال  الفوضى،  حدوِث 
وأطلقن  بالسالح  األمنيّة  القوى  وواجهن 
القوى  وتردُّ  الموقُف  ليتطوَر  فعالً،  النار 
والردع.  للتخويِف  النار  بإطالق  األمنيّة 
حول  األسئلة  من  عدداً  طرح  والحادث 
على  الحصول  وأسلوب  القتِل  إمكانيّة 

السالح. 
امرأة   50 نحو  أنَّ  المعلومات  وتفيد 
قسم  في  خيمتين  أفردن  »داعشيّة« 
المهاجرات إلنشاِء »محاكم سريّة« والقيام 
النساء  لمحاكمة  النسائيّة«  »الحسبة  بدور 
فكرهم  عن  ابتعادهن  بتهمة  األخريات 
تعرضت  الساق  هذا  وفي  المتطرف، 
تدخلت  الفور  وعلى  بالسكين،  للقتل  امرأة 
حالة  أحدثوا  التنظيم  نساء  أن  إال  القوات، 
القوات.  على  النار  وأطلقوا  التمرد،  من 
كما تعرضت يوم األحد، امرأتان من نساء 
قبل  الُمبرح من  بالضرب  لالعتداء  داعش 
انضمامهما  لعدم  روسيات  داعشيات  نساء 
للدورة واعتبرن من المرتدات، فالمتشددات 
النساء  على  فرضن  المهاجرات  قسم  في 
االلتحاق بدورة »شرعيّة« سريّة وارتكبن 
ومخالفة  »الردة  بحجة  عديدة  جرائم 
عن  تخلفن  ممن  النساء  بحق  الشريعة«، 

الدورة.
الشاب  تعرض  فقد  منفرداً  يأِت  لم  الحادث 
الخامس  بالقطاع  د(  )ح.  الالجئ  العراقّي 
بمخيم الهول، لمحاولة قتل بسكين من قبل 
بجرٍح  وأصيب  خيمته  إلى  تسللتا  امرأتين 
بليٍغ بالبطِن. وسبق أن ُعثر على جثٍة امرأة 
إندونيسيّة أخرى مقتولة وملقاة في مجاري 

الصرف الصحّي.
بالمجمل قضية اإلرهاب شائكة جداً وتتطلب 
على  وتعاوناً  شاملٍة  استراتيجيٍّة  وضع 
الفكريّة  منابعه  لتجفيف  الدولّي  المستوى 
المتطرفة  العناصر  تنقل  ومراقبة  والماليّة 
التنمية  قضايا  أّن  والمؤكد  الحدود،  عبر 
المجتمعات  وتحصين  العامة  والحريات 
حملِة  تأهيِل  إعادةُ  يمكُن  ال  إذ  جداً  مهٌم 
مضطربة  مجتمعاٍت  في  المتطرِف  الفكِر 
تفتقُر للديمقراطيّةُ وتمارس اإلقصاء، وبكّل 

األحوال فالحلوُل بعيدةُ المدى.

حماولة ِإنعاشِ اإلرهاب من االحتضار

وفاة  لذكرى  إحياًء  قامشلو:  روناهي/ 
الكردية  اللغة  ومعلم  الكردي  الكاتب 
مدينة  في  قريباً  سيقام  صبري،  أوصمان 
قامشلو مهرجاناً ثقافياً أدبياً للنتاجات األدبية 
مدار  على  وذلك  سوريا  شرق  شمال  في 

ثالث أيام.
يَحفُل التاريخ الكردي الكثير من الشخصيات 
المرموقة في ساحات األدب والثقافة ارتقوا 
جاهدين  وعملوا  الكردي  والعلم،  بالثقافة 
على أن تكون الثقافة والكتابة الكردية وليدة 
ما  بكل  وضحوا  الزمن  والحقة  اللحظة 
إيصال  أجل  من  ومادة  روٍح  من  يمتلكون 

هذه الرسالة السامية إلى األجيال القادمة.
والشاعر  الكاتب  الشخصيات  هذه  ومن   
صبري«،  »أوصمان  الكردي  المناضل 
باكور  في  )نارنجي(  قرية  في  ولد  الذي 
كردستان سنة 1905م، وكان والده رئيس 
األجل  وافاه  والذي  المرديسية  عشيرة 
كنف  في  الطفل  فتربى  1915م،  عام 
لمرحلتي  الدراسي  تحصيله  تلقى  اعمامه. 
بكر  ديار  مدينة  في  والمتوسطة  االبتدائية 
عثمان  تعرف  األخرى،  كردستان  ومدن 
الوطني  على  عمره  من  عشر  الثامنة  في 
أول  لقنه  الذي  أفندي  إسماعيل  الكردي 
والمناهضة  األصيلة  الوطنية  في  درس 
من  تخرج  والحزبي،  العائلي  للتعصب 
العثمانية  العسكرية  الرشيدية  المدرسة 
اعتقلته  1926م،  عام  وفي   ،1922 عام 
بيران  الشيخ سعيد  ثورة  انهيار  بعد  تركية 
قمع  وبعد  أعمامه،  مع  1925م  سنة 
والنار،  بالحديد  الكردية  االنتفاضة  تلك 
ونوري  شكري،  أعمامه  من  اثنان  اعدم 
المناضلين الثائرين ضمن نخبة من الثوار 

فقد بقي رهن  أما عثمان صبري  األبطال. 
سنة  عام  دنزلي  في  سنتين  لمدة  االعتقال 

1928حيث أطلق سراحه فيما بعد.
كان شاعراً، ولغوياً، وكاتباً، 

له  مشهوداً  وسياسياً، 
والكفاح  بالفضل 

ت  لصفا ا و

الحميدة، 

لوطنية  كا
دقة،  الصا

عة  لشجا ا و
 ، ة ر د لنا ا

 ، ق لصد ا و
القول  في  والمثالية 

والعمل، كان الرجل مثال 
الجاد،  الكردي  والمثقف  السياسي 

ورائداً  والنور،  العلم  مشاعل  من  ومشعل 

الشخصية  إنه  الكردي  األدب  رواد  من 
المناضل  تنسى  ال  التي  الوطنية  الكردية 

الجّسور عثمان صبري.
شروط التقديم للمسابقة:

وتخليداً لذكراه وإجالالً لما فعله من 
واعتباراً  الكردية  الثقافة  أجل 
من تاريخ 2019/10/11م، 
ستقوم هيئة الثقافة في إقليم 
الجزيرة ولجنة األدبيات 
كردستان  آفا  روج  في 
مهرجان  بتنظيم 
»أوصمان  المناضل 
الثالث،  صبري« 
قامشلو  بمدينة  وذلك 
في مركز محمد شيخو 
للثقافة والفن، وذلك 
برعاية هيئة الثقافة 

لفن  ا وشرق و شمال  في 
لثالث  المهرجان  وسيستمر  سوريا، 
فعاليات  وستتضمن  التوالي،  على  أيام 
المهرجان أقسام واسعة من األدب )القصة 

القصيرة ـ الشعر ـ النص األدبي السردي(، 
عربية  ـ  »كردية  الثالث  باللغات  والتقديم 
األدبية  النتاجات  وستكون  سريانية«،  ـ 
فقط،  سوريا  وشرق  شمال  بكتاب  خاصة 
مواقعها  على  الثقافة  هيئة  نشرت  وكما 
للتواصل االجتماعي شروط لالشتراك في 

المسابقة منها:
ـ عدم اشتراك المتسابق إال بعمل واحد أدبي 

واحد فقط في المسابقة.
ـ أن يكون العمل غير منشور سابقاً.

على  ومنضداً  مكتوباً  العمل  يكون  أن  ـ 
الحاسوب بنظام »الوورد«.

للقصة  بالنسبة  الكلمات  عدد  تتجاوز  أال  ـ 
القصيرة والنص األدبي »ألف كلمة«.
ـ أال يتجاوز حجم القصيدة صفحتين.

بالمسابقة  االشتراك  في  الراغبين  على  ـ 
إرسال نتاجهم خالل مدة أقصاها )30/ 9/ 
مع  شخصية،  بصورة  مرفقة  2019م(، 

نبذة عن سيرة الحياة الكاتب الذاتية.

الصحراء،  وسط  العربي  الشاعر  ترعرع 
مرشده  والنجوم  سقفه  السماء  فكانت 
والكواكب معبوده، لذلك حضرت بقوة في 
العرب  ديوان  الشعر  كان  حيث  قصائده 

وفخرهم ومرآة مجتمعهم.
بالظواهر  العربي  الشعر  غنى  ويعكس 
المالحظة  على  مبنية  دقيقة  معرفة  الفلكية 
والتجربة، وتفنن الشعراء في وصف القمر 
والحوت  والعقرب  الدلو  وأبراج  والشمس 
المشتري  وكواكب  والجوزاء  والجدي 
والثريا  نعش  وبنات  الفرقد  ونجوم  وزحل 

وغيرها.
ووظف الشعراء حركتها وسكونها وألوانها 
وظهورها  وقربها  وبعدها  ومنازلها 
في  الدالالت  من  ذلك  وغير  واختفاءها 
النفسية  وأحوالهم  خوالجهم  عن  التعبير 
وتصوير المعاني إليصالها للمتلقي بأسلوب 

بليغ ومنيع.
العالء  أبي  الضرير  الشاعر  أبيات  ومن 
المعري )المتوفي 1057م( مرثيته الشهيرة 
معرفته  على  تدل  التي  الفقيه  حمزة  ألبي 

الجيدة بالكواكب واألفالك إذ يقول فيها:
»زحل أشرف الكواكب دارا

من لقاء الردى على ميعاد
ولنار املريخ من حدثان الدهر

مطف وإن علت في اتقاد
والثريا رهينة بافتراق الشمل 
حتى تعد في األفـــــــــراد«.

 
نظمتها  بالرباط  أدبية  علمية  ليلة  وفي 
الوسائطية  والمكتبة  الممتع  الفلك  مبادرة 
والشعر،  الفلكية  الظواهر  موضوع  في 
والقوافي  القصيدة  محبي  من  جمهور  حّج 
يحذوهم فضوالً لمعرفة العالقة بين عالمين 
دقيقة  معرفة  على  ينبني  أحدهما  مختلفين، 
التطور  حيث  من  السماوية  باألجرام 
والحركة، واآلخر كالم موزون مقفى دال 

على المعنى.
أستاذ  وهو  طالبي،  الحسن  الدكتور  وعدد 
اللغوي  النقد  في  ودكتور  العربية  اللغة 
عرب  لشعراء  أبياتاً  فلكي،  منشط  وأيضاً 
وجمالها  بسحرها  الشاسعة  السماء  كانت 
مصدر  كونية  ظواهر  من  تكتنزه  وما 
والمقارنة  الوصف  في  ومطيتهم  إلهامهم 

والتشبيه والكناية واالستعارة.
بين  الشباب  من  ومعظمه  الجمهور  وتقلب 
جمال القصائد وجماليات السماء من خالل 

أشعار ابن أبي ربيعة وأبي تمام والمعري 
وأميمة  واألخطل  بشر  وابن  الزناد  وأبي 
شعراء  من  وغيرهم  شمس  عبد  بنت 

الجاهلية واإلسالم.
فقد  وثيقاً،  ارتباطاً  بالفلك  يرتبط  فاإلنسان 
كان العرب عامة والشعراء خاصة يمتلكون 
معرفة علمية متداولة في المجتمع المحلي، 
من  هائالً  أن نجد كماً  الطبيعي  »فكان من 
النجوم والكواكب  الفلكية وأسماء  الظواهر 

واألبراج في الشعر العربي«.
من  وحدهم  الصحراء  شعراء  وليس 
فمع  الظواهر،  تلك  قصائدهم  في  تحضر 
بيئتها  خارج  اإلسالمية  الحضارة  توسع 
العربي  الشاعر  ظل  األولى،  الصحراوية 
مثير  موضوع  ألنها  بالسماء،  مرتبطاً 
للعواطف ولألفكار وللتأمل«، وألن الشاعر 
»كان دائماً يرفع عينيه إليها يهتدي بنجومها 
ويستضيء بقمرها في سفره للتجارة والحج 

والعلم«.
شعر وفلك:

استعار الشعراء من مدونة الفلك مفرداتهم 
الخصوم  وذم  الملوك  مدح  في  شعر  لنظم 
أميمة  فقالت  الحال،  وبكاء  األحبة  ورثاء 

من  قتل  من  ترثي  وهي  شمس  عبد  بنت 
قومها:

»أبى ليلك ال يذهب
ونيط الطرف بالكوكب

وجنم دونه األهوال
بني الدلو والعقرب«.

وقال الشاعر الجاهلي النجدي بشر بن أبي 
حازم:

»أراقب في السماء بنات نعش
وقد دارت كما عطف السوار«.

إلى أن دارت  الليل  أنه سهر طيلة  ويقصد 
نعش  وبنات  الليل،  آخر  في  نعش  بنات 
نجمية  اسم مجموعة  والصغرى(  )الكبرى 
النعش،  منها  أربع  تمثل  نجوم  سبع  من 
وتمثل الثالث األخريات بناته يتبعنه، وهي 
اليوم تعرف بالدب األكبر والدب األصغر، 
تغيب  نعش ألنها ال  بنات  الشاعر  ووظف 
تنبه  ما  وهو  األخرى،  النجوم  على عكس 

إليه الشعراء.
وأشار أبو العالء المعري في أبيات له إلى 
اقتران الكواكب، وهي ظاهرة فلكية تقترب 
وكان  بعضاً،  بعضها  من  الكواكب  خاللها 
ونبوءة،  معنى  اقتران  لكل  يرون  العرب 
مثالً  وزحل  المشتري  القتران  فينظرون 

نظرة تفاؤل فتتغير بعده الدنيا واألحوال:

»ِقراُن املُشتَّري زَُحالً يُرَّجى
إِليقاِظ النَواِظِر ِمن كَراها
َُّة في ِضالٍل وََهيهاَت البَري

وَقَد َفَطنَ اللَبيُب مِلا اعتَراها
وَكَم رَأَِت الَفراِقدُ وَالثُرَيّا

قَبائَِل ثُمَّ أَضَحت في ثَراها
تََقّضى الناُس جيالً بَعدَ جيٍل
وَُخلَِّفِت النُجوُم كَما تَراها«.

تمام  أبو  العباسي  العصر  شاعر  وأشار 
»معركة  فيها  وصف  التي  قصيدته  في 
المنجمون  كان  مذنب  إلى  عمورية«، 
المعتصم  الخليفة  فنصحوا  منه،  يتشاءمون 
لكنه  ظهوره،  بعد  المعركة  خوض  بعدم 

تجاهل رأيهم واحتكم لسيفه فانتصر فيها:
»السيف أصدق إنباء من الكتب

في حده احلد بني اجلدِّ واللعبِ
بيض الصفائح ال سود الصحائف

في متونهن جالء الشك والريب
والعلم في شهب األرماح المعة

بني اخلميسني ال في السبعة الشهب
وخوفوا الناس من دهياء مظلمة
إذاً بدا الكوكب الـغربي ذو الذنب

وصّيروا األبراج العليا مرتبة
ما كان منقلباً أو غير منقلب«.

التشبيه حبال السماء:

ويشبه شاعر حالة الوحدة والفرقة بالثريا، 
المجردة  بالعين  يُرى  للنجوم  تجمع  وهو 
مكونة  نجمية  مجموعة  )اسم  نعش  وبنات 

من سبع نجوم( فيقول:
»وكنا في اجتماع كالثريا
وصرنا فرقة كبنات نعش«.

ابن  األندلسي  والشاعر  المؤرخ  ويصف 
األبار البلنسي البدر لحظة الخسوف فيقول:

»نظْرت إلَى البَدِر عند الُخسوف
وقد شين منظره األَزين

كما سَفرْت َصفَحٌة لِلْحِبيب
بها بُرقع أدكن«. َفحجَّ

ويبدو أن جمال السماء وسحرها وغموضها 
إبداعات  على  دائماً  ينعكس  كان  وكنوزها 
طالبي،  الحسن  يقول  كما  العرب  الشعراء 
كما انعكست ثقافة الشاعر الفلكية ومعرفته 
الدقيقة  العلمية  أو  المتداولة  الشعبية  سواء 
في  نظمها  التي  القصائد  في  جلي  بشكل 
والتأمل  والهجاء  والمدح  الرثاء  و  الغزل 

والتفكر.
وكاالت

شعر الفلك وإهلام السماء.. يف القصائد العربية

مهرجان أوصمان صربي.. رحلة املاضي واحلاضر يف األدب
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إبراهيم الرشيد

قامت بلدية الشعب في الرقة بأعمال مختلفة 
تشمل كل من )النظافة، والمياه، والكهرباء، 
وترحيل األنقاض( لتكون اليوم المدينة التي 

يُحتذى بها.
كما عاد الكثير من أهالي الرقة الذين هاجروا 
قبل التحرير بظل األعمال المستمرة للبلدية، 
وتوفيرها  الحياة،  مقومات  جميع  وتأمين 
للمجتمع ليصل تعداد سكانها اليوم إلى قرابة 
الوافدين 150  وتعداد  نسمة،  ألف  الـ 750 

ألف شخص.
في  الشعب  بلدية  رئيس  نائب  مع  لقاٍء  وفي 
أجرته  الرشيد؛  إبراهيم  المهندس  الرقة 
يقارب  »ما  الصدد:  هذا  في  قال  صحيفتنا 
العامين على تحرير مدينة الرقة، وال زالت 
يوماً  متصاعدة  والخدمية  العمرانية  الحركة 
تقدمها  التي  اإلمكانيات  حجم  بظل  يوم  بعد 
البلدية من أجل عودة الحياة إليها من جديد، 
تركه  الذي  الكبير  الدمار  حجم  متناسياً 

المرتزقة أثناء وجودهم في المدينة«.

وأضاف الرشيد: »مدينة الرقة التي تعرضت 
جزئي  ودمار   %65 بـ  تقدر  بنسبة  للدمار 
يقدر بـ 85% لتكون مدينة الرقة عبارة عن 
إعجاز دولي من ناحية إعادة اإلعمار، ومن 
استطاعت  الطوعية  الشعبية  األعمال  خالل 
للمدينة  الجزئية  العودة  تحقيق  الشعب  بلدية 
يترك  مّما  الطاحنة،  المعارك  اثقلتها  التي 
على  أجمع  والعالم  الدولي  للمجتمع  بصمة 
قدرة أهالي مدينة الرقة على إعادة بناء الرقة 

من جديد«.

ما أبرز اخلدمات اليت قدمتها بلدية 
الشعب للمجتمع؟

ترحيل  على  الرقة  في  الشعب  بلدية  عملت 
مكعب  متر  ونصف  المليونين،  يقارب  ما 
وتسخيرها  المدينة،  داخل  من  األنقاض  من 
داخل  والفرعية  العامة،  الطرقات  لتوسيع 
الحدائق  معظم  وتأهيل  المدينة،  وخارج 
إلى  منها  الجاهزة  نسبة  لتصل  المدينة  في 
86% بعد إعادة تأهيلها من قبل لجنة البيئة، 

والحدائق في بلدية الشعب؛ باإلضافة للعمل 
 1700 من  بأكثر  تشجيرها  إعادة  على 
وهي  األهالي،  مقصد  اليوم  وهي  شجرة، 
كل من الحدائق الموجودة في الرقة )حديقة 
وحديقة  البيضة,  األطفال,  البستان,  الرشيد, 

المشفى الوطني(.
النظافة  لجنة  في  العمل  ورش  تواصل  كما 
البالغ  األحياء  كامل  على  الموزعة  أعمالها 
في  مستمرة  اليوم  واللجنة  حياً،   46 عددها 

أعمالها.
إيصال  في  عملها  المياه  لجنة  وتواصل 
الرقة  في  منزل  كل  داخل  إلى  الشرب  مياه 
تعتبر  حيث  تقريباً،  عامين  منذ  المحررة 

نسبة  لتصل  الحياة  مقومات  أهم  من  المياه 
المنازل التي تم إيصال المياه إليها 90%، وال 
زالت الفرق تعمل في كل من حيَّي النهضة، 
والتوسعية. بالنسبة ألعمال الصرف الصحي 
وساق؛  قدٍم  على  مستمرة  فهي  المدينة،  في 
الصحي  الصرف  شبكات  تعرضت  حيث 
الصرف  دائرة  لتنهي  والتخريب  لتدمير 
واستبدال  تأهيل  الشعب  بلدية  في  الصحي 

أكثر من 76% من الخطوط، والشبكات.
كما عملت على تحسين جودة الخبز، ودعم 
األفران ليكون عددها في المدينة 188 فرناً 

ما بين العادي والسياحي.
بلدية  رئيس  نائب  أكد  الحديث؛  نهاية  وفي 
الرشيد  إبراهيم  المهندس  الرقة  في  الشعب 
العامة،  الساحات  معظم  تأهيل  تم  بأنه 
دوار  النعيم،  )دوار  أبرزها  من  والدوارات 
البانوراما،  دوار  االدخار،  دوار  الساعة، 
دوار الدلة، دوار حزيمة، ودوار الفردوس(.

في  اإلدارية  أكدت  ـ  لكي  كركي  روناهي/ 
نورجان  لكي  كركي  ببلدية  المرأة  لجنة 
تفعيل  في  الريادي  الدور  »للمرأة  محمد: 
حركة المجتمع وتطويره نحو األفضل، وال 
فإنها  بيان طاقتها في مؤسسة كالبلدية  سيما 
إلى  وأشارت  الكثير«،  إنجاز  على  قادرة 
والبيئة؛  بالطبيعة  مرتبطة  المرأة  طبيعة  أّن 
وتطبقه  عملها  على  جوهرها  تعكس  وبأنها 

لتسير بالمجتمع نحو األفضل.
إن نجاح أي مؤسسة من مؤسسات المجتمع 
البيت،  وهي  مؤسسة  أصغر  من  ابتداًء 
مرتبط  الدولة،  وهي  مؤسسة  بأكبر  وانتهاًء 
المؤسسة  فكفاية  المؤسسات،  تلك  بإدارة 
وحسن المستوى االجتماعي وتقدم االقتصاد 
وما شابه كلها تقع على عاتق اإلدارة، ونظراً 
جانب  إلى  المسؤولية  تحمل  المرأة  ألن 

الرجل؛ فإنها تجتهد من أجل أن تتبوأ مركزاً 
مسيرة  إنجازها  من  تجعل  وأن  مرموقاً، 
كما  باإلنجازات،  الحافل  لتاريخها  مكملة 
حيث  لكي،  بكركي  الشعب  بلدية  في  الحال 
بالشكل  عملها  لسير  جاهدة  المرأة  تسعى 
أو  خدمية  مشاريعها  كانت  أياً  المطلوب 
المرأة  بدور  أكثر  ملمين  ولنكون  تجميلية. 
لقاًء  لصحيفتنا  كان  لكي؛  كركي  بلدية  في 
مع اإلدارية في لجنة المرأة نورجان محمد 

أمين.

دعم دور املرأة يف البلدية

المرأة  بنجاح  الرئيسي  السبب  أن  »»أعتقد 
وإدارتها  عام  بشكٍل  المؤسسات  إدارة  في 
المرأة  إيمان  هو  المؤسسات  وقيادة  للجان 
المناطة بها ومن ثم سعيها  العاملة بالرسالة 
فيه  تحقق  الذي  الوقت  في  ذاتها  لتحقيق 
الكثير من اإلنجازات للمؤسسات التي تعمل 
المرأة  بها«، هذا ما قالته اإلدارية في لجنة 
أمين  محمد  نورجان  لكي  كركي  ببلدية  ف 
المرأة  تبذل  اإلنجاز  دافع  »من  وتابعت: 
جهداً مضاعفاً وتسعى للوصول إلى الكمال 
في معالجة األمور الموكلة إليها كما في لجنة 
المرأة في البلدية، فبلغ عدد النسوة في بلدية 
تختلف  امرأة،  وعشرين  خمس  لكي  كركي 
أعمالهن، وبغض النظر عن اإلدارة واللجان 
فأن المرأة هنا وبشكل عام متفانية في عملها؛ 
االجتماعات  عقد  عند  نالحظه  ما  وهذا 

الخاصة بالمرأة«.
نناقش  اجتماع  كل  »في  نورجان:  وقالت 
القضايا المختلفة المتعلقة بالمرأة إلى جانب 
البلدية  في  المرأة  تعترض  التي  المشاكل 
ونحاول استنباط طرق حل المشكلة بالطريقة 
تبذل  التي  الجهود  تستمر  كي  المناسبة 
وتطويرها،  األمام  إلى  البلدية  أعمال  لدفع 

باإلضافة إلى التدريبات الخاصة بالمرأة في 
البلدية، والتي تقام بشكل دوري خالل الشهر، 
باختالف  توعية  حمالت  أيضاً  وهنالك 
نركز  وسوف  الشهر،  هذا  في  مواضيعها 
على حملة سرطان الثدي وإقامة محاضرات 
لكي  كركي  ناحية  في  الخصوص  بهذا 
والقرى التابعة لها، أما عن الحمالت بشكل 

عام فهي تكون خاصة بالمرأة والمجتمع«.

تغيري ملموس

ببلدية  المرأة  لجنة  في  اإلدارية  وأكدت  كما 
»نشهد  أمين:  محمد  نورجان  لكي  كركي 
المرأة  دور  دعم  نحو  ملموساً  تغييراً  اآلن 
هنالك  والنجاح.  التنمية  تحقيق  في  اإلدارية 
العديد من المشاريع قيد التنفيذ ومنها تجميل 
ترميم  وإعادة  لكي  كركي  ناحية  مداخل 
لكي،  كركي  مدينة  سوق  منصف  وتجميل 
مدينة  بين  ما  الحائط  تزيين  إلى  باإلضافة 
رميالن وكركي لكي برسومات فنية إلضفاء 
الجمالية، كما ومن المشاريع الخدمية افتتاح 

حضانة في المستقبل القريب«.

نهوض املشاريع اخلدمية بكركي لكي بسعي وجهود املرأة

إعادة إعمار الرقة.. بصمة صمود للمجتمع
الرقة  مدينة  حترير  فور  ـ  الرقة  روناهي/ 
بتاريخ 20 تشرين األول من عام 2017، 
وتأسيس بلدية الشعب اليت محلت على 
أعماهلا  خالل  من  احلياة  إعادة  عاتقها 
إعادة  املدينة  تشهد  املستمرة؛  اخلدمية 
الرونق اجلمايل واحلضاري إليها من خالل 

أعمال عدة قامت هبا بلدية الشعب.

بتسجيل  الطبقة  في  التشغيل  مكتب  يستمر 
أسماء الراغبين في العمل لحين إيجاد الفرص 
ووضعه  شهادته  تناسب  فرد  لكل  المالئمة 
الصحي ورغبته في العمل بالقطاع الخدمي أو 

اإلداري.
البشرية  للموارد  مكتب  التشغيل  مكتب  ويعد 
من  عملها  في  اللجان  جميع  إليها  تحتاج  التي 
توثيق  إلى  إضافةً  وبرمجيات،  حواسيب 
الواردة  كالوثائق  والمعلومات  البيانات 

والصادرة.
ولالطالع على عمل مكتب التشغيل وعمليات 
التشغيل أو اإلجراءات التي تتخذ على معامالت 

أو  الورقية  واألرشفة  والتسجيل  التصنيف 
اإللكترونية للمسجلين الراغبين بالحصول على 
فرصة عمل مناسبة؛ وضح لنا إداري األرشفة 
أحمد  بالطبقة  التشغيل  مكتب  في  اإللكترونية 
رمضان الغريب أن أهمية مكتب التشغيل تأتي 
ذلك  وأن  التسجيل،  عملية  وتنظيم  ترتيب  في 

يرفع  حيث  إيجابياً،  العمل  أداء  على  ينعكس 
الروح المعنوية للعاملين ويدفعهم لإلنجاز.

أمتتة أمساء الراغبني بالعمل

التشغيل استقبال  الغريب أن دور مكتب  أشار 
الفرص  وتوفير  وتسجيلهم  بالعمل  الراغبين 
مؤتمت  العمل  يكون  حين  في  لهم،  المناسبة 
العاملين  لدى  التوتر  يقلل  مما  ومنظم  وموثق 
الثقة  ويعطي  أدائهم  في  السرعة  على  ويدل 
ويسير  مجدول  دوره  أن  في  بالعمل  للراغب 
بشكل طبيعي بعيداً عن الفوضى والتعدي، كما 
تم  اسم  أي  إلى  الوصول  في سهولة  ذلك  يفيد 
تسجيله ضمن فئة محددة بشكل سريع ومباشر، 
والكفاءة  الفاعلية  يرفع  مما  قصير  وقت  وفي 

في األداء.

البيانات املطلوبة لتسجيل العاملني

وأضاف الغريب أن المواطن الراغب في العمل 
يقوم بقطع وصل مالي بقيمة 500 ل.س، بعد 
وتسجيل  شخصيته  يثبت  ما  أو  هويته  إبراز 
بياناته، ويوضح بدوره نوع العمل الذي يرغب 
به ويسجل في الفئة التي تخصه، حيث يتضمن 
السجل عدة فئات منها العمال والعامالت وهي 

النسبة األكثر تسجيالً في المكتب.

تسجيل الشهادات والرغبات

تسجيل  على  إقباالً  هناك  بأن  الغريب  وذكر 
اإلعدادية حتى  الشهادة  من  اعتباراً  الشهادات 
إرفاق  منهم  يطلب  الجامعية، حيث  اإلجازات 
صورة عن الشهادة مع سيفي شخصي، وذلك 
العمل  وخبرات  الذاتية  وسيرته  بياناته  بكتابة 
االستمارة  على  الحصول  وبعد  يمتلكها،  التي 
وكتابة المعلومات الالزمة لترفق برقم خاص 

وتؤرشف ضمن الجدول المناسب لها.

ترشيح األمساء للمقابلة

مكتب  في  اإللكترونية  األرشفة  إداري  ونوه 
التشغيل أحمد رمضان الغريب أنه عندما تطلب 
يقوم  شهادة   أو  مهنة  أي  واللجان  اإلدارات 
المسجلين  األسماء  من  عدد  بترشيح  المكتب 
العدد  أضعاف  ثالثة  بترشيح  وذلك  لديه 
المطلوب، ويقوم المكتب بتبليغ صاحب الشأن 
موعد  وتحديد  مباشر،  بشكل  أو  الهاتف  عبر 
المقابلة والمكان الذي ستجرى فيه االختبارات، 
وهنا تنتهي مهمة مكتب التشغيل، لتباشر الجهة 
في  الناجحة  األسماء  بتحديد  عملها  المختصة 
الثبوتية  األوراق  إكمال  ومتابعة  االختبار 
الالزمة لقبولهم بعد اإلشارة إلى عدد الناجحين 
الجدول والترتيب، وبإجراء  وأسماءهم حسب 
ويعاد  بالدوام،  والمباشرة  التوجيه  يتم  الالزم 
بعد  أخرى  مرة  المقبولين  غير  أسماء  ترشيح 

مضي شهر تقريباً من صدور نتائج المقابلة. 

املسجلني لعام2019

لدى  المسجلين  عدد  بلغ  أنه  ذكره  والجدير 
 5431 بحدود  2018م،  لعام  المكتب 
عام  2019م  في حين ضمن سجل  شخص، 
مختلف  ومن  بالعمل  1905راغب  بحدود 
وعامالت  وعمال  سائقين  من  التخصصات 
وجامعات  ومعاهد  وبكلوريا  تاسع  وشهادات 
وصحافة  واقتصاد  وتجارة  وحقوق  والهندسة 
وأسر  عوائل  للتسجيل  يتقدم  كما  ....إلخ، 
وخالل  92مسجل،  عددهم  بلغ  الذين  الشهداء 
الثالثة أشهر الماضية حصل 54 شخصاً على 
قبول المباشرة في العمل والبعض اآلخر ينتظر 

دوره في المباشرة وفرصته بالعمل.

الهول  مخيم  في  داعش  مرتزقة  نساء  حاولت 
الهول،  مخيم  في  الموتى  دفن  عامل  نحر 
ووصف األطباء الُمشرفون على النقاط الطبية 
في  ودخل  حرجة  حالته  بأن  الهول  مخيم  في 

غيبوبة.
تعرض عبد الرحمن عزيز في العقد الثالث من 
مخيم  الموتى ضمن  دفن  على  ويعمل  العمر، 
يد  االغتيال على  لمحاولة  اليوم،  فجر  الهول، 
إثرها  على  وأُصيب  داعش،  مرتزقة  نساء 
بجروح بليغة في الرقبة، ونُقل على إثرها إلى 
الكادر  وبحسب  العالج،  لتلقي  الطبية  النقطة 

الطبي فإن وضعه حرج.

تفاصيل حماولة االغتيال

عبد  النازح  اغتيال  محاولة  تفاصيل  وحول 
األمنية  القوى  أشارت  المخيم،  في  الرحمن 
داعش  مرتزقة  نسوة  بعض  لقيام  المخيم  في 
المجلس  في  الموتى  دفن  عامل  نحر  بمحاولة 
خيمته،  ضمن  عزيز  الرحمن  عبد  العراقي 
حول  والتحري  البحث  عمليات  أن  وبيّنت 

مالبسات وأسباب هذه الواقعة مستمرة.
وعن حالة الشاب عبد الرحمن عزيز، وصف 
األطباء في النقطة الطبية في مخيم الهول بأن 
حالته حرجة، نتيجة تعرضه للنحر في الرقبة، 

واألوردة  الصوتية  الحبال  بعض  وانقطاع 
والشرايين، وبأنه دخل في غيبوبة.

يشهد املخيم حاالت مماثلة يوميًا

في  المخيمات  أكبر  من  الهول  مخيم  ويُعد 
وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة  مناطق 
سوريا ويقطنه 71 ألف شخص منهم نازحون 
سوريون والجئون عراقيون إضافة إلى نساء 

وأطفال مرتزقة داعش.
ويشهد مخيم الهول حاالت مماثلة بشكل يومي، 
وبخاصةً  داعش  مرتزقة  نساء  تحاول  حيث 
»المهاجرات« قتل كل من يخالف فكر داعش 

المتطرف.
أمس  المرأة،  الداخلي-  األمن  قوات  وعثرت   
السبت 5 تشرين األول على جثة امرأة داعشية 
وأطفال  نساء  يضم  الذي  الثامن  القطاع  في 
وبحسب  الهول،  مخيم  في  السوريين  داعش 
التحقيقات فإنها قُتلت على يد النسوة الداعشيات 
فكر  يخالف  من  كل  بمحاسبة  يقمن  اللواتي 

داعش المتطرف سراً.
وكالة هاوار

صوب  عفرين  ألهالي  القسري  التهجير  بعد 
مناطق الشهباء بعد االحتالل التركي ألراضيهم 
أصبح المدنيون يواجهون العديد من األمراض 
المزمنة منها مرض الفشل الكلوي وذلك نتيجة 

األوضاع المعيشية غير الصحية.
أكد تقرير لمنظمة الصحة العالمية حول الوضع 
الماضي2018  العام  سوريا  في  الصحي 
العامة  المستشفيات  نصف  من  أكثر  خروج 
والمراكز الصحية عن الخدمة كلياً أو جزئياً، 
وحتى تلك التي تعمل ال تزال تفتقر إلى المياه 
النظيفة والكهرباء والمستلزمات الطبية إضافةً 
خصبة  أرضاً  سوريا  فباتت  الدواء،  ألزمة 
تختلف  التي  واألمراض  األوبئة  النتشار 

باختالف المناطق وطبيعتها.

نقص الدعم الطيب

وفي 20-1-2018 ومع بدء هجمات االحتالل 
حينها  يتخيل  لم  عفرين  مقاطعة  على  التركي 
المواطن العفريني أن يترك أرضه وبيته قسراً 
إلى قرى وبلدات غير صالحة  ليصبح مهجراً 
للعيش ليصبح فريسة سهلة لألمراض واألوبئة 
نتيجة  المناطق  تلك  في  منتشرة  كانت  التي 
الحروب والصراعات التي كانت دائرة هناك، 
أدت  التي  األسباب،  من  العديد  إلى  إضافةً 
مجتمعة إلى إصابة المواطنين المهجرين قسراً 
نقص  نتيجة  ونفسية  جسدية  مزمنة  بأمراض 

الدعم الطبي والحصار المفروض على مناطق 
المعنية  الدولية  المنظمات  وتقاعس  الشهباء 

بتقديم المساعدة واألدوية الالزمة.
التي يشكل عالجها تحٍد كبير  ومن األمراض 
مرض الفشل الكلوي والذي يصيب المواطنين 
األحمر  الهالل  ويقدم  أسباب،  عدة  نتيجة 
الحصار  ظل  في  سياقها  في  الدعم  الكردي 

المفروض على المقاطعة.

»يعاني شعب عفرين من أمراض 
عدة«

المشترك  الرئيس  أكرم عرب  الدكتور  ويقول 
مقتضب  حديث  في  الكردي  األحمر  للهالل 
الظروف  ظل  وفي  إنه  لألنباء؛  فرات  لوكالة 
قسراً  المهجر  شعبنا  يعيشها  التي  الصعبة 
المعيشية  األحوال  وسوء  عفرين  مقاطعة  من 
وعلى  عدة  أمراض  من  شعبنا  يعاني  القاسية 
رأسها مرض الفشل الكلوي وأمراض الجهاز 

البولي والِكلى والتي تعود لعدة أسباب.
وأكد عرب أن من بين هذه األسباب: »مرض 
السكري المزمن - االرتفاع المزمن في ضغط 
 - ميكروبية  بالتهابات  الكلية  إصابة   - الدم 
االلتهابات الحادة والمزمنة التي تصيب الجهاز 

البولي«.

المرض  هذا  انتشار  أسباب  أن  عرب  ورجح 
التغذية  وسوء  الشرب  مياه  تعقيم  لسوء  تعود 
عشوائي  بشكل  واألدوية  المسكنات  وتناول 

ودون استشارة طبية.
منظمة  في  نقوم  »بدورنا  بالقول:  ومضى 
الفشل  مرضى  بنقل  الكردي  األحمر  الهالل 
إلى  الشهباء  مقاطعة  مناطق  كافة  من  الكلوي 

مركز غسيل الكلى في تل رفعت«.

مرضى  ستة  عددهم  المرضى  أن  وأوضح 
احرص(،  عاماً-   51( حسن  »عبدو  وهم: 
سحر  بابنص(،  عاماً-   15( سليمان  نازلية 
شكري  محمد  فافين(،  عام-   32( رحماني 
نعسان  مريم  قراح(،  تل  )32عام-  محمد 
عاماً-   47( مصطفى  أمينة  مسلمية(،  )معرة 

أحداث(«.

مكتب التشغيل بالطبقة.. تأمني فرص
 العمل حسب الرغبة والقدرات

 حنر عامل
َ
داعشيات حياولن

 دفن املوتى مبخيم اهلول

اهلالل األمحر الكردي يواصل تقديم الدعم الطبي واملنظمات تتقاعس

التشغيل  مكتب  يعترب  روناهي/الطبقةـ 
االجتماعية  والشؤون  العمل  مديرية  يف 
التابعة  اللجان  جلميع  الرئيسي  العصب 
منطقة  يف  الدميقراطية  املدنية  لإلدارة 
وفق  هلا  العمل  فرص  يوفر  حيث  الطبقة، 

حاجتها ورغبتها. 


