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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

هيئة التحرير:
سوزان علي

برييفان خليل
عبدالرمحن حممد

التدقيق اللغوي:

ميسر املشعان

عوائل  مجلس  قدم  ـ  روناهي  الطبقة/ 
واجب  الطبقة  مدينة  في  الشهداء 
العزاء لذوي الشهيد سمير جمال الذي 
استشهد دفاعاً عن أرضه وكرامته في 
دماءه  لتروي  سبي  كري  أبيض/  تل 

تراب الوطن.
الشهداء  عوائل  مجلس  من  وفد  زار 
خيمة عزاء الشهيد سمير جمال خضر، 
الذي  ديري«  »شاهين  الحركي  االسم 
في  الكرامة  مقاومة  خالل  استشهد 

مدينة تل أبيض/ كري سبي.
وفي الطريق لخيمة العزاء الواقعة في 
رددوا  الطبقة  مدينة  في  الثالث  الحي 
حيث  الشهيد،  تمجد  التي  الشعارات 
رحب أهالي الشهيد بهذه الخطوة ليقدم 
الشهيد  وثيقة  الشهداء  عوائل  مجلس 
شاهين  الحركي  االسم  الخضر«  سمير 

ديري لعائلته. 
وبعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح 
الشهداء ألقى الرئيس المشترك لمجلس 
عوائل الشهداء في الطبقة عبد الكريم 

ابراهيم كلمة أشار فيها إلى التضحيات 
عن  المدافعون  قدمها  التي  المتالحقة 
أرواحهم  بذلوا  الذين  الوطن  تراب 
واختلطت دماءهم بالتراب ليحيا ذويهم 
الشهداء  بين  من  كان  بينما  بكرامة، 
سمير خضر الذي استشهد في مدينة تل 
أبيض/ كري سبي في مقاومة الكرامة.

الشهداء  »أن  حديثه  إبراهيم  وتابع 
معنى  اآلخرين  يعلمون  بتضحياتهم 
على  المحبة  يبثون  الذين  وهم  العطاء 
األرض ويمنحون الحياة الحرة الكريمة 

لآلخرين ضد الحاقدين«.
سمير  الشهيد  أن  ذكره  والجدير 
بتاريخ  استشهد  خضر  جمال 
2019/10/10م في مدينة تل أبيض/ 
كري سبي خالل تصديه للمحتل التركي 
ويعمل  بالمنطقة  أطماع  لديه  الذي 
التغيير  خالل  من  أبناءها  تهجير  على 
عوائل  عنها  عوضاً  ليحل  الديمغرافي 

من المرتزقة.  

روناهي/ عين عيسى ـ خرج اآلالف من أهالي 
ومنبج  وكوباني  والطبقة  والرقة  الزور  دير 
عيسى  عين  ناحية  في  تضامنية  وقفة  للوقوف 
اليوم السبت 2019/11/30، للتنديد باالحتالل 
التركي لألراضي السورية، والممارسات التي 
يقوم بها المرتزقة في المناطق المحتلة، ومطالبة 

المجتمع الدولي بكبح لجام المحتل التركي.
 وتجمع المئات من أهالي عين عيسى ومقاطعة 
تل أبيض/ كري سبي وسط مركز ناحية عين 
من  اآلالف  ليصل  البجعة(،  دوار   ( عيسى 
األهالي من كوباني ومنبج والرقة ودير الزور 
بعضها  مع  األهالي  مسيرة  وتلتحم  والطبقة، 

البعض.

بعد فشل املرتزقة تدخَل لزعزعة 
األمن

وبدأت الوقفة التضامنية بالوقوف دقيقة صمت 
الرئيس  كلمة  تلتها  الشهداء،  أرواح  على 
لشمال وشرق سوريا  الذاتية  لإلدارة  المشترك 
سوريا  »قوات  بالقول:  بدأها  المهباش  عبد 
بأسره،  العالم  باسم  حاربت  الديمقراطية 
وبفضل مقاومة أبناء شمال وشرق سوريا دحر 

اإلرهاب«.
وأضاف المهباش« النظام التركي هو من أحسن 
ضيافة اإلرهابيين، وأدخلهم الى شمال وشرق 
اإلرهابيين،  به  مني  الذي  الفشل  وبعد  سوريا، 
تعيش  المنطقة  ترك  النظام  لهذا  يرق  لم 
وبقواته،  للدخول  عمد  لذلك  واستقرار،  بأمان 
المجتمع  ابتزاز  على  وعمل  وبمرتزقته، 
السوريين،  الالجئين  ورقة  واستغالل  الدولي، 
والتذرع بإرجاعهم إلى سوريا من خالل حملته 
وخلق  الديمغرافي  التغيير  إلحداث  الوحشية، 

المشاكل بين السوريين وزرع الفتنة«.

حوار سوري ـ سوري ُينهي األزمة

باتخاذ  السورية  الحكومة  المهباش  وطالب 
سوري  ـ  سوري  بحوار  للبدء  جدية  خطوات 
ينهي األزمة السورية، ويحقن دماء السوريين.

دورها  تلعب  أن  ضرورة  على  حديثه  وأكد 
الحكومة  مع  حدثت  التي  لالتفاقات  كضامنة 
التركية، وأن ال تكون على حساب السوريين، 
والعمل على تقريب وجهات النظر مع اإلدارة 
بشكل  للمساهمة  سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية 

فعلي في حل األزمة السورية«.

التنفيذي  للمجلس  المشترك  الرئيس  وناشد 
لإلدارة الذاتية في نهاية كلمته المجتمع الدولي 
إلبداء  األوربية،  والدول  العربية  والجامعة 

موقف جدي ضد المحتل التركي«.
العشائر العربية: وقوفنا مع قسد منحنا القوة

في  العشائر  ووجهاء  شيوخ  باسم  كلمة  وتالها 
فيها:«  قال  الفرج  حامد  سوريا  وشرق  شمال 
واالستقرار،  البناء  في  ساهمت  الذاتية  اإلدارة 
البداية  منذ  واضحاً  موقفها  كان  والعشائر 
الديمقراطية، وتقديم  ووقوفها مع قوات سوريا 
أبناءها شهداء في سبيل العيش بحرية وكرامة«.
وأضاف الفرج »دعمنا لقواتنا هو الذي يمنحنا 

التركي، وإفشال  الغزو  القوة للوقوف في وجه 
الدولة  هذه  تقوم  أن  نقبل  وال  مخططاته، 
قبل  من  لالستيطان  أهالينا  بترحيل  ومرتزقتها 
أنواع  أشد  بممارسة  هؤالء  وقيام  اآلخرين، 
كما  بجثثهم  والتمثيل  الشهداء  وقتل  اإلرهاب، 
الشهداء  من  وغيرها  هفرين  بالشهيدة  فعلوا 

اآلخرين«.
حديثه  نهاية  في  الفرج  حامد  الشيخ  وطالب 
الفاعلة  والدول  وروسيا  الدولي  التحالف 
التركي  العدوان  إليقاف  ضغط  بممارسة 

واالنسحاب من المناطق المحتلة«.
تحدثت  سبي  كري  أبيض/  تل  مقاطعة  وباسم 

اسماعيل  هيفين  للمقاطعة  المشتركة  الرئيسة 
كلمة دعت فيها دول التحالف الدولي والمجتمع 
لألهالي  آمنة  أهالي  عودة  لضمان  الدولي 
إخراج  بعد  المحتلة  المناطق  من  المهجرين 

المرتزقة منهم.

تتلخص سياستهم بالنهب والسلب

وعبر أهالي شمال وشرق سوريا عن رفضهم 
يرتكبها  التي  والجرائم  التركي  لالحتالل 
المرتزقة حيث التقت صحيفتنا بعدد منهم حيث 
ناحية عين عيسى  من  العلي  الشاب علي  عبر 
عن رفضه لالحتالل بالقول: »نرفض االحتالل 
هذه  إلى  وأتينا  اآلمنة،  مناطقنا  على  التركي 
الساحة اليوم للتعبير عن هذا األمر، وما يقوم به 
مرتزقة تركيا من اعتقاالت عشوائية ألهلنا في 
التي  لتحقيق رغباتهم  المحتلة أرضاًء  المناطق 

تتلخص باالبتزاز والسلب والنهب«.
كوباني  مقاطعة  من  المواطنة  عبرت  كما 
مرجانة ابراهيم عن غضبها مما تقوم به الدولة 
المحتلة ومرتزقتها في حرمان األوالد  التركية 
عهد  الى  األوضاع  وإرجاع  المدارس،  من 
مرتزقة  يمارسه  كان  الذي  واإلرهاب  الخوف 

داعش«.
األهالي  يعود  أن  حديثها  نهاية  في  وتمنت 
المهجرين إلى مناطقهم للعيش بحرية وكرامة، 
خوف  دون  من  أعمالهم  لمزاولة  ويعودون 
والمرتزقة  التركي  المحتل  دحر  بعد  ورعب، 

التابعين لها.
شعارات  بترديد  التضامنية  الوقفة  وانتهت 

المقاومة، وتمجيد الشهداء.

تقرير/ حسام امساعيل

تقرير/ ماهر زكريا

استشهَد من أجل أن يعيش أهله بكرامة

وقفة تضامنيَّة ألفيَّة بعين عيسى تالحمت فيها الشعوب ضد المحتل

مظلوم عبدي: »دولة االحتالل الرتكي مستمرة خبرق اتفاقية 
وقف إطالق النار«

أردوغان يطمح البتالع املتوسط.. 
فماذا عن طموحات السراج

أشار القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أّن دولة االحتالل التركي مستمرة في انتهاك اتفاق وقف إطالق النار الذي 
عقدته مع الواليات المتحدة، وأكد أن قوات سوريا الديمقراطية دافعت عن األراضي السورية، وشدد على ضرورة دخولها في منظومة 

الدفاع كمؤسسة وأن تستمر في مناطق وجودها التي حررتها...«4

هو  أردوغان،  مع  االتفاقية  توقيع  من  السراج  إليه  يرمي  ما 
االستفادة من عالقة الوّد التي ظهرت بين موسكو وأنقرة، ومن 
الخالفات بين تركيا والواليات المتحدة. بعد أسبوعين من مذكرة 
تركية قُّدمت إلى األمم المتحدة، وقّعت أنقرة اتفاقية مع حكومة 

فايز السراج في ليبيا...«9

سلسلة »العنف ضد املرأة« يف منبج بندوة فكرية توعوية
ندوة  وريفها  منبج  مدينة  في  ُعقِدْت  ـ  األخبار  مركز 
سنحطم  هفرين،  بمقاومة  عنف،  االحتالل  عنوان«  تحت 
التشريعي  المجلس  قاعة  في  وذلك  والفاشية«؛  االحتالل 
بمدينة منبج وريفها، وتطرقت الندوة لبيان تعريف العنف 
تحتفل  سوريا  نساء  تزال  ال  المتنوعة  وأسبابه  وأنواعه 
الذي صادف  المرأة  العنف ضد  لمناهضة  العالمي  باليوم 
أيام قليلة، وتشهد مناطق شمال وشرق  االحتفال به منذ 
الفعاليات  من  العديد  اليوم  هذا  مرور  بمناسبة  سوريا 
مضامينها  في  تكرس  التي  والفكرية  الثقافية  واألنشطة 

معاني العنف التي تتعرض له المرأة....«2

استمرار النزوح ملخيم واشو كاني.. واملنظمات 
اإلنسانية تتعامى عن تقديم الدعم

ال يزال خميم واشو كاني يستقبل العائالت املهجرة قسرًا من مناطق سري كانيه وزركان، حيث تستمر العائالت بالتوافد إىل املخيم؛ هربًا من 
هجمات دولة االحتالل الرتكي املستمرة اليت مل تلتزم ببنود اتفاقية وقف إطالق النار، ويتلقون الدعم من اإلدارة الذاتية الدميقراطية، يف ظّل 

غياب تام للمنظمات الدولية املعنية بشؤون النازحني....«2
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به  تتسبب  قد  الكلى هو شعور مزعج  ألم 
عدة عوامل مختلفة، مثل التعرض لحادث 

أو إلصابة أو حتى التهاب.
ما هو ألم الكلى؟

ألم الكلى هو ألم تساهم في ظهوره العديد 
بين  حدتها  تتراوح  والتي  العوامل،  من 
هام  هي عضو  والكلية  والشديد,  الطفيف 
تخليصه  على  تعمل  إذ  الجسم  في  جداً 
الفضالت  من  الدم  تنقية  السموم عبر  من 

المختلفة.
وقد يكون األلم الحاصل في إحدى الكليتين 
من  صادراً  يكون  قد  كما  كليهما،  في  أو 
من  جداً  قريب  مكان  من  أو  نفسها  الكلية 

الكلى.
أسباب ألم الكلى: 

وذكرنا  سبق  كما  الكلى  ألم  أسباب  إن 
عديدة ومتنوعة، وهذه أهمها:

1- التهاب أو عدوى في الكلى: قد تتسبب 
بولي  التهاب  في  البكتيريا  أنواع  بعض 
التهاباً  يمتد لكلية واحدة أو للكليتين مسبباً 
الحويضة  التهاب  تسمى  حالة  في  مؤلماً، 

والكلى.
انسداد  حالة  تنشأ  قد  الكلية:  انسداد   -2
مجرى  في  انسداد  لوجود  كنتيجة  الكلى 
في  الحاصل  االنسداد  يكون  وقد  البول، 
المثانة أو اإلحليل ومع ذلك فإنه يؤثر على 
الكلى ويسبب ألم الكلى، وقد يتسبب انسداد 
الكلى بنشأة حالة خطيرة تسمى موه الكلى.

عديدة  الكلى  انسداد  حصول  وأسباب 
حصى  الكلى،  حصى  مثل:  ومتنوعة، 
البولية،  المسالك  التهابات  المثانة، 

سرطانات الجهاز البولي، الحمل.
3- األورام واألكياس: ال تتسبب األورام 
في  ألم  بأي  عادة  الكلى  في  األكياس  أو 
الكلى إال في حال أصبح حجمها أكبر من 
الكلية وحجمها  ببنية  الطبيعي بشكل يخل 
الطبيعي كما في حاالت خاصة مثل: الكلية 

متعددة الكيسات، سرطان الخلية الكلوية.
ورماً  الحاصل  األلم  سبب  كان  وإذا 
الكلى  ألم  يترافق  فقد  الكلى  في  سرطانياً 

مع خسارة ملحوظة في الوزن.
4- التعرض لحادث: قد يتسبب حادث أو 

صدمة قوية مباشرة على الكلى في ظهور 
للكلى  حادة  أداة  اختراق  أن  كما  األلم، 

بالطبع يسبب األلم.
ومع موقع الكلى في الجسم )الخاصرتين( 
لإلصابات  كبير  بشكل  عرضة  فإنهما 
يشعر  ال  وقد  والجروح،  والصدمات 
المصاب بألم في الكلى إال عند قيامه بلمس 

المنطقة فقط.
عالج ألم الكلى:

المتبع من مريض  يختلف أسلوب العالج 
الظاهر،  األلم  ولسبب  لحالته  تبعاً  آلخر 

وهذه بعض الخيارات العالجية:
التهاب  حاالت  في  الحيوية  المضادات 

الكلى.
الخضوع إلجراء جراحي مناسب في حال 
جرح  أو  حادث  هو  الكلى  ألم  سبب  كان 

في الكلى.
إزالة أي ورم أو كيسة من الكلى، أو القيام 
متواجد  الدموي ألي ورم  التدفق  بتعطيل 

في الكلى إلى أن يموت.

11أخبار صحة وعلوم2

ألم الِكلى: أسباب وأعراض وعالجات

فوائد ورق »اللورا« الصحيةاسباب تورّم القدمين عند كبار السن

ال يزال مخيم واشو كاني يستقبل العائالت 
كانيه  سري  مناطق  من  قسراً  المهجرة 
بالتوافد  العائالت  تستمر  حيث  وزركان، 
دولة  هجمات  من  هرباً  المخيم؛  إلى 
تلتزم  لم  التي  المستمرة  التركي  االحتالل 
ويتلقون  النار،  إطالق  وقف  اتفاقية  ببنود 
الديمقراطية، في  الذاتية  الدعم من اإلدارة 

المعنية  الدولية  للمنظمات  تام  غياب  ظّل 
بشؤون النازحين..

مركز األخبار ـ أدى الهجوم التركي على 
نزوح  إلى  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
المناطق  من  ألف شخص   300 من  أكثر 
قوات  تحميها  التي  المناطق  إلى  الحدودية 
دولة  ارتكبت  حيث  الديمقراطية،  سوريا 

االحتالل التركي ومرتزقتها المجازر بحق 
المدنيين ُمستخدمةً األسلحة الُمحّرمة دولياً 

في قصفها على المنطقة.
وبحسب تقرير شؤون المنظمات اإلنسانية؛ 
 1070 وأُصيب  مدنياً،   478 استشهد 
في  المهجرون  آالف  ويقطن  آخرين. 
باإلضافة  الحسكة،  بمدينة  اإليواء  مدارس 

مركز األخبار ـ نظم مكتب المرأة في حزب 
جسدت  جماهيرية  فعالية  المستقبل  سوريا 
العادات،  زمن  في  الرقاوية  المرأة  واقع 
الذكوري، وواقع  البالية، والمجتمع  والتقاليد 
زلن  ما  اللواتي  الرقة  مدينة  نساء  جميع 

يتعرضن ألنواع العنف.
بهدف التذكير باليوم العالمي لمناهضة العنف 
حزب  في  المرأة  مكتب  نظم  المرأة؛  ضد 
من  الكثير  تضمنت  فعالية  المستقبل  سوريا 
الفقرات التي تجسدت واقع العنف الممارس 
على المرأة وذلك على خشبة المسرح الثقافي 

الواقع شمال نهر الفرات.
عن  وممثالت  ممثلون  الفعالية  وحضر 
وحزب  والخاصة،  العامة  المرأة  مجالس 
السورية،  المرأة  ومجلس  المستقبل،  سوريا 
العسكري  الرقة  مجلس  عن  وممثلون 

والمركز الثقافي.
تالها  دقيقة صمت  بالوقوف  الفعالية  وبدأت 
حديث زهرة الحسن ومنى األحمد عضوات 
المستقبل  سوريا  حزب  في  المرأة  مكتب 
تم  الذي  العنف  أنواع  خالله  من  شرحن 
ممارسته على المرأة بكافة أشكاله، ولماذا تم 
اختيار الخامس والعشرين من تشرين الثاني 
من كل عام يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة.

هذا  على  النشطاء  اختيار  »وقع  وأضافتا: 
المرأة  ضد  العنف  لمناهضة  كيوم  التاريخ 
إثر  على  االختيار  وجاء   ،1981 عام  منذ 
لألخوات   1960 عام  الوحشي  االغتيال 
الثالث وهن ناشطات سياسيات من جمهورية 
من  أوامر  على  بناء  وذلك  الدومينيكان، 

الحاكم الدومينيكي رافاييل تروخيلو«.
وأكد في المحاضرة أنه في 20 كانون األول 
قرارها  العامة  الجمعية  اتخذت   ،1993
104/48 والذي اعتمدت فيه اإلعالن بشأن 

القضاء على العنف ضد المرأة.
وتم تعريف العنف على أنه تطبيق قوة بدنية 
على هدف معين والتسبب في ضرر ما له، 
وقد يكون هذا الضرر جسدياً، أو نفسياً، أو 
كليهما، فالعنف عمل سلبي بطبيعته وسلوك 
شائع نسبياً بين البشر حيث يحدث في جميع 
أحد  يعتبر  الجسدي  والعنف  العالم،  أنحاء 
العنيف،  الشخص  عن  الناتجة  األساليب 
والعنف النفسي أو العاطفي يتخذ هذا العنف 
العنف  وكذلك  األشكال،  من  كبيراً  عدداً 

المنزلي.
تم  الديوان؛  قبل  من  المحاضرة  شرح  وبعد 
هفرين  الشهيدة  عن  سلفزيوني  فيلم  عرض 
خلف ومسيرتها النضالية وكيف تم ممارسة 
قبل  من  عليها  والتعذيب  العنف  أنواع  أشد 
وصلة  وتالها  التركي.  واالحتالل  اإلرهاب 
قبل  وإلقاء قصائد شعرية من  تراثية  غنائية 

فرقة التراث في مركز الثقافة والفن.
وباختتام الفعالية؛ تم عرض مسرحية جسدت 
واقع المرأة في مجتمع سلطوي حكم المرأة 

بكل عنف وقسوة.

منبج  مدينة  في  ُعقِدْت  ـ  األخبار  مركز 
االحتالل  عنوان«  تحت  ندوة  وريفها 
االحتالل  سنحطم  هفرين،  بمقاومة  عنف، 
المجلس  قاعة  في  وذلك  والفاشية«؛ 
وتطرقت  وريفها،  منبج  بمدينة  التشريعي 
الندوة لبيان تعريف العنف وأنواعه وأسبابه 

المتنوعة.
ال تزال نساء سوريا تحتفل باليوم العالمي 
الذي صادف  المرأة  العنف ضد  لمناهضة 
مناطق  وتشهد  قليلة،  أيام  منذ  به  االحتفال 
هذا  مرور  بمناسبة  سوريا  وشرق  شمال 
اليوم العديد من الفعاليات واألنشطة الثقافية 
والفكرية التي تكرس في مضامينها معاني 
وأنواعه  المرأة،  له  تتعرض  التي  العنف 
الذكورية  السلطة  قبل  العديدة من  وأشكاله 

والمجتمع معاً.
وبهذه المناسبة؛ عقدت ندوة فكرية توعوية 
بمقاومة  عنف،  »االحتالل  تحت  للمرأة 
والفاشية«؛  االحتالل  سنحطم  هفرين، 
بمدينة  التشريعي  المجلس  قاعة  في  وذلك 
حضر  المدينة.  وسط  الواقع  وريفها  منبج 
هذه الندوة كوكبة من النساء العامالت في 
منبج  بمدينة  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة 
وريفها، ومن المجالس واللجان والخطوط 
واألحزاب. وقدم الندوة كالً عضوة مجلس 
مركز  وعضوة  القادر  عبد  ابتسام  المرأة 
قوجو،  ياسمين  )الجنولوجيا(  المرأة  علم 
دقيقة  بالوقوف  بدأت  قد  الندوة  وكانت 

صمت استذكاراً ألرواح الشهداء. 
عرض  تم  الندوة،  من  األول  المحور  في 
من  المرأة  معاناة  يلخص  مرئي  سنفزيون 
المستوى  على  له  تتعرض  الذي  العنف 
شمال  مناطق  مستوى  وعلى  العالمي، 

الخصوص،  وجه  على  سوريا  وشرق 
جرائم  من  المرأة  عذابات  ويكرس 
المناطق  هذه  نساء  على  التركي  االحتالل 
استشهاد  حادثة  ذلك  على  مثال  وأكبر 
األمين العام لحزب سوريا المستقبل هفرين 
قوجو  ياسمين  المحاضرة  استهلت  خلف. 
ثم  أنواعه،  وأبرز  العنف  بتعريف  حديثها 
»يعتبر  بالقول:  اليوم  هذا  لمناسبة  أشارت 
الخامس والعشرون من شهر تشرين الثاني 
العنف  لمناهضة  عالمياً  يوماً  عام  كل  من 
ضد المرأة، وتم اعتماد هذا اليوم منذ عام 
1999 بسبب حادثة مقتل األخوات الثالث 
دومينيكان  جمهورية  في   1960 عام  في 
بالبحر الكاريبي على يد رفائيل تروخليو، 
يوماً  اليوم  هذا  اعتبر  الوقت  ذلك  ومنذ 

لمناهضة العنف ضد المرأة«.
أضافت  المرأة،  ضد  العنف  أنواع  وحول 
المحاضرة: »هناك عنف جسدي ويتمخض 
عنه عدة أشكال أخرى، مثل توجيه اإلهانة 
أو  حادة  بآلة  أو  باليد  والضرب  والشتائم 
القتل، وقد يترتب على هذا األمر أن تنعكس 
على شخصية المرأة من خالل الشخصانية 
مما  بوحشية  بتعنيفها  القيام  بسبب  العدائية 
حدوث  عبر  بجسدها  الضرر  بلحق  قد 
كدمات وتشوهات. ومن ذلك قد يتولد النوع 
النفسي،  العنف  وهو  العنف  من  الثاني 
وهذا ما ينجم عن توجه المرأة لحاالت من 
عموماً.  واالكتئاب  نفسها  وإيذاء  االنتحار 
إلى  االنتقال  الحاالت  هذه  على  وتترتب 
على  سلباً  يؤثر  بحيث  وأفرادها  األسرة 
تربية الطفولة ألنه سيرى أمهاتهم بأضعف 
الثالث  العنف  أما  له.  تتعرض  موقف 
من  النوع  هذا  ولعل  الجنسي،  العنف  فهو 

أخطر األنواع واألشكال ألنه سيؤثر على 
مجتمعاتنا من خالل االغتصاب والتحرش 
وهو  إليها  الناس  أقرب  من  أحياناً  ويكون 

الزوج«.
عرض  الندوة،  من  الثاني  المحور  في 
على  المرأة  قدرة  يصور  مرئي  سنفزيون 
الفعاليات  في  مشاركتها  من خالل  العطاء 
واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية 
المحاضرة  تحدثت  ذلك  بعد  والقتالية، 
االجتماعي  العنف  عن  القادر  عبد  ابتسام 
وأشارت  شيوعاً،  األنواع  أكثر  باعتباره 
إلى عدد من األمثلة قائلة: »نحن جزء من 
برزت  المرأة  ألن  حالياً؛  المرأة  مقاومة 
تشكل  تزال  وال  داعش  أيام  منذ  مقاومتها 
تنتشر  الظاهرة  هذه  له.  العريض  العنوان 
في األماكن كافة وفي أكثر شرائح المجتمع. 
العام  ففي  العام،  تحدثنا عنها في هذا  وإذا 
حينها  سنبحث  ألنه  عنه  نتحدث  لن  القادم 
األمثلة  أبرز  ولعل  المرأة.  منجزات  عن 
منذ  االجتماعي  العنف  عن  الحاضرة 
في  منتشرة  البنات وهي ظاهرة  وأد  القدم 
المرأة  أن  أوسطية، كما  الشرق  مجتمعات 
تتعرض للتعنيف منذ مراحل حياتها األولى 
وهذا األمر يتجسد حين حمل المرأة بجنين 
ذلك،  على  باضطهادها  المرأة  تبدأ  أنثى، 
يبدأ  طفولتها  من  متقدمة  مراحل  في  حتى 

التمييز بين الرجل واألنثى في األسرة«.
وانتهت الندوة بين المحاضرات والحضور 
بتوجيه األسئلة والنقاشات والحوارات التي 

أغنت الندوة فكرياً وثقافياً.  

االتحاد  حزب  نظم  ـ  األخبار  مركز 
للشهيدة  استذكار  مراسم  الديمقراطي 
شيالن كوباني ورفاقها الذين استشهدوا 
الموصل  مدينة  في  مؤامرة  نتيجة 
في مركز  وذلك  العراقية عام 2004 
بمدينة  والفن  للثقافة  تيكران  آرام 

الرميالن.
االتحاد  حزب  مجلس  من  بدعوة 
لكي ورميالن  في كركي  الديمقراطي 
لألعضاء  استذكار  مراسم  نظمت 
المؤسسين لحزب االتحاد الديمقراطي، 
طالتهم  الذين  ورفاقها  كوباني  شيالن 
العراقية،  موصل  مدينة  في  الغدر  يد 
بالوقوف  االستذكار  مراسم  بدأت 
شهداء  أرواح  على  صمت  دقيقة 
المراسم  وحضر  الحرية،  مسيرة 
في  الذاتية  اإلدارة  مؤسسات  ممثلو 

من  والعديد  والرميالن،  لكي  كركي 
الشخصيات الحزبية والوطنية، وألقت 
الديمقراطي  االتحاد  حزب  عضوة 
مناقب  فيها  بينت  كلمة  عربو  زوزان 
ورفاقها،  شيالن  الشهيدة  وصفات 
وأوضحت أن طريق الشهادة والسعي 
نحو تحرر الشعوب وبناء الحياة الحرة 
التعايش  والديمقراطية، وإرساء أسس 
األخوي بين الشعوب هي أهم المبادئ 
التي آمنت بها شيالن كوباني، وسعت 
نحو تحقيقها. وأضافت: »لكن؛ أعداء 
هذه  وأد  والديمقراطية حاولوا  الحرية 
عندما  الموصل  مدينة  في  المبادئ 
أثبتت  لكن  شيالن،  الرفيقة  اغتالوا 
شيالن أنها باستشهادها قد تحولت إلى 
أيقونة للسالم والتآخي بين الشعوب من 
خالل الممارسة العملية لمبادئ الحزب 

التي تبناها رفاقها«.
 وأضافت: »إن آمال شيالن ورفاقها قد 
تحولت إلى واقع عملي من خالل بناء 
سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
حيث التآخي والعيش المشترك والحياة 

الديمقراطية الحقيقية«.
 وفي ختام كلمتها؛ أكدت عضوة حزب 
عربو:  زوزان  الديمقراطي  االتحاد 
الديمقراطي  االتحاد  حزب  في  »إننا 
نعاهد رفاقنا األوائل بأن نسلك الدرب 
للمؤامرات  نستكين  وأال  شيدوه  الذي 
التي طالت حزبنا وما تزال، وإننا على 

نهجها ونهج الشهادة لسائرون«. 

استمرار النزوح لمخيم واشو كاني .. والمنظمات اإلنسانية تتعامى عن تقديم الدعم 

سلسلة »العنف ضد المرأة« في منبج بندوة 
ية توعوية فكر

زوزان عربو: »الشهيدة شيالن تحولت إلى 
أيقونة للسالم والتآخي بين الشعوب«

ندوة حول مناهضة العنف ضد المرأة
 في الرقة

تقرير/ آزاد كردي

تقرير/ صاحل العيسى تقرير/ ليكرين خاني

أغرب الحقائق العلمية عن 
جسم اإلنسان والعالم

الحصول على 11  البشري  العقل  يستطيع   -1
ثانية، لكنه ال يدرك  المعلومات كل  مليون من 

منها سوى 40 فقط.
2- يمكن لخلية دم حمراء أن تقوم بعمل دورة 

كاملة داخل جسم اإلنسان في 20 ثانية فقط.
مرة   900 يقارب  ما  اإلنسان  جلد  يتغير   -3

خالل حياته.
بكتيريا  األرض،  على  المخلوقات  أقوى   -4
السيالن القادرة على سحب وجر أشياء أثقل من 

وزنها بمقدار 100,000 مرة.
وثمرة  الغوريال  حيوان  من  كل  يمتلك   -5
يمتلك  مما  أكثر  كروموسومين  البطاطس، 

البشر.
يُعرف  مسكن  على  اإلنسان  لعاب  يحتوي   -6
أقوى ست مرات من  األوبيورفين، وهو  باسم 

المورفين.
7- يقدر وزن سحابة ركامية متوسطة الحجم ما 

يعادل وزن 80 فياًل.
8- يبلغ وزن الهواء في غرفة متوسطة الحجم 

ما يقارب 100 رطل.

وقفزت  األرض،  عبر  نفق  بحفر  قمت  إذا   -9
الجانب  إلى  وصولك  سيستغرق  خالله  من 

اآلخر 42 دقيقة و12 ثانية.
10- تحتوي صاعقة كهربائية واحدة من البرق 
 100,000 لطهي  الطاقة  من  يكفي  ما  على 

قطعة من الخبز المحمص.
عام  بشكل  الضوء  سرعة  تصل   -11
نحو  أي  الثانية,  في  ميل   186,000 إلى 

299,792,458 متراً في الثانية الواحدة.
ثانية  و17  دقائق   8 إلى  الضوء  يحتاج   -12

ليصل من سطح الشمس إلى األرض.
13- تتعرض األرض كل عام ألكثر من مليون 

هزة أرضية.
العام  في  كراكاتوا  بركان  ثار  عندما   -14
1883م، كانت قوته كبيرة للغاية إذ كان يمكن 
في  كيلومتر   4800 بعد  على   صوته  سماع 

أستراليا.
15- إذا كان في اإلمكان قيادة السيارة لألعلى، 
ستتمكن من الوصول إلى الفضاء في غضون 

ساعة واحدة فقط.

ورق  باسم  أيًضا  والمعروف  اللورا،  ورق 
في  المستخدمة  األعشاب  أهم  من  الغار، 

المطبخ العربي، ولها فوائد صحية عديدة.
على  فوائدها  هي  ما  الجميع  يعرف  ال  قد 
من  النبتة  هذه  لها،  استخدامهم  من  الرغم 
البحر  حوض  منطقة  إلى  تعود  أصول 
في  استخدامها  ودخل  المتوسط،  األبيض 

الطب البديل منذ القدم.
عادة ما يتم استخدامها خالل الطبخ كأوراق، 
وبعض  الطعام،  تناول  قبل  إزالتها  ويتم 
األشخاص يقومون بطحنها واستخدام بودرة 
استخدامات  أهم  ومن  الطبخ،  في  األوراق 
الدجاج  سلق  خالل  من  هي  اللورا  أوراق 

واللحوم.
فوائد ورق اللورا:

1- تحسين عملية الهضم: لورق اللورا أثر 
كبير على عملية الهضم والجهاز الهضمي 
ككل، حيث يعمل على تحفيز إدرار البول، 
باعتباره من األطعمة المدرة للبول، وبالتالي 

تخليص الجسم من السموم.
إلى جانب ذلك، يساعد استخدام ورق اللورا 
من  الهضمي  الجهاز  صحة  تحسين  في 

خالل:
- عالج مشكلة تهيج المعدة

بالقولون  اإلصابة  أعراض  من  التقليل   -
العصبي

- التخفيف من أعراض الداء الزالقي
- التخلص من مشكلة عسر الهضم.

الجهاز  مشاكل  عالج  في  المساهمة   -2
بخصائصها  اللورا  أوراق  تمتاز  التنفسي: 
استخدامها  وبالتالي  للبكتيريا،  المضادة 

بمشاكل  اإلصابة  من  الحماية  في  يساعد 
الجهاز التنفسي والمساهمة في عالجها.

اللورا  ورق  خالصة  استخدام  الممكن  من 
الليل  الصدر وتركها طوال  ووضعها على 
مثل  التنفسية  المشاكل  عالج  أجل  من 

السعال، لكن بالطبع بعد استشارة الطبيب.
ورق  استخدام  يساعد  بالشعر:  العناية   -3
تعزيز  بالشعر من خالل  العناية  في  اللورا 
صحة بصيالته والتخلص من مشكلة قشرة 

الرأس.
فوائد ورق اللورا األخرى:

اللورا  لورق  فإن  سبق،  ما  كل  جانب  إلى 
ونذكر  المختلفة،  الصحية  الفوائد  بعض 

منها:
خفض خطر اإلصابة بااللتهابات المختلفة

اإلصابة  من  وحمايته  القلب  صحة  تعزيز 
باألمراض

الحماية من اإلصابة بمرض السرطان
التقليل من مستوى القلق والتوتر

في  السكر  مستويات  ضبط  في  المساعدة 
الجسم.

مشاكل  من  السن  كبار  من  الكثير  يعاني 
من  تجعل  القدمين  مناطق  في  وتورم 
فما  وشاق،  صعب  أمر  لديهم  الحركة 
هي أسباب تورم القدمين عند كبار السن 

وكيف يمكن عالجها والتخفيف منها؟
بحد  الكاحلين  أو  القدمين  تورم  يمثل  ال 
يمثل  السن، وإنما  كبار  ذاته مرض عند 
عرضاً ناتج عن مرض ما يصيب الجسم.
السوائل  بتجمع  عادة  يوصف  بحيث 
يسبب  مما  للجسم  السفلية  األطراف  في 
كبار  عند  القدمين  في  وتورم  انتفاخها 

السن.
أسباب توّرم القدمين عند كبار السن:

أن  يمكن  التي  األسباب  من  العديد  هناك 
السن  القدمين لدى كبار  الى تورم  تؤدي 

منها:
السن  كبير  يتعرض  ان  الممكن  من   -1
مثل  واإلصابات  الجروح  بعض  الى 
التواء القدم أو أي جرح يتسبب في تمزق 
األوعية الدموية والتي بدورها تعتبر من 
أهم أسباب تورم القدمين عند كبار السن.

2- التهاب مفاصل الجسم، وهي من أكثر 
بحيث  السن،  كبار  عند  شيوعاً  الحاالت 
تؤدي الى حدوث تورم في مفاصل الجسم 
حالة  في  ، خصوصاً  القدمين  خصوصاً 

اإلصابة بالروماتيزم.
المياه  من  كبيرة  كميات  تناول  عدم   -3
يؤدي إلى احتباس السوائل، بحيث يحاول 
السوائل  من  كمية  بأي  االحتفاظ  جسدك 
يؤدي  الزمن   مرور  ومع  تدخل جسدك 

ذلك الى انتفاخ القدمين.
4- اإلصابة بمرض النقرس حيث يتسبب 

ذلك باإلصابة بانتفاخ في منطقة القدمين 
اليوريك في سوائل  تراكم حمض  بسبب 

الجسم.
لفترات  بدني  بمجهود  القيام  عدم   -5
طويلة، خاصة عند كبار السن، مما يؤدي 
وبالتالي  أوزانهم  في  زيادة  حدوث  الى 
في  والتسبب  القدمين  على  الثقل  زيادة 

توّرهن
الدموية  األوعية  في  خلل  حدوث   -6
التي تغذي القدمين، نتيجة إصابة ما مثل 
وصول  عدم  الى  تؤدي  والتي  الجلطات 

كمية كافية من الدم إلى القدمين.
في  تتسبب  معينة  بأمراض  اإلصابة   -7
بالشكل  الجسم  وظائف  في  خلل  حدوث 
والفشل  والسكري  الضغط  مثل  الطبيعي 
الكلوي، والتي تعتبر من أهم أسباب تورم 

القدمين عند كبار السن.
8- اإلصابة بقصور الغدة الدرقية.

للتخفيف  المستخدمة  المنزلية  العالجات 
من توّرم الساقين:

الزيوت  باستخدام  القدمين  تدليك   -1
الطبيعية، فهي تساعد على تحسين الدورة 

الدموية وتدفق الدم إلى القدمين وبالتالي 
التخفيف من التورم واالنتفاخ.

يساعد  الذي  والليمون،  الماء  تناول   -2
بدوره على التخلص من السوائل الزائدة 

في الجسم.
او  الرياضية  التمارين  ممارسة   -3
الحركة لمدة ربع ساعة على األقل يومياً 
الجسم  في  الدموية  الدورة  لتعزيز  وذلك 

خصوصاً القدمين.
بالبوتاسيوم  الغنية  األطعمة  تناول 

والمغنيسيوم.
4- العالجات المائية، بحيث يساعد وضع 
تحسين  على  الدافئ  الماء  في  القدمين 
الماء  أيضاً  ويساعد  الدموية،  الدورة 
البارد على التخفيف من االنتفاخ والتورم 
ورفع  الضاغطة  الجوارب  ارتداء   -5

القدمين أثناء الجلوس
خالل  من  الغذائي  النظام  تعديل   -6
تناول األطعمة الغنية بمضادات األكسدة 
والبرتقال  البري  والعنب  الفراولة  مثل 

والمكسرات وسمك السلمون.

إلى مخيم واشو كاني الواقع 12كم غربي 
مدينة الحسكة والذي قامت بتجهيزه اإلدارة 

الذاتية.
النازحين  دفعات من  المخيم عدة  واستقبل 
قسراً، وفي هذا اإلطار وصلت دفعة جديدة 
من مهجري مناطق سري كانيه وزركان 
إلى المخيم، وبلغ عددهم 58 عائلة مؤلفة 
عدد  ارتفع  وبذلك  شخص،   365 من 
العائالت إلى 532 عائلة ُمؤلفة من 2560 

منظمة  قّدمت  وصولهم؛  وفور  نازح. 
للوافدين  العالج  الكردي  األحمر  الهالل 
لألدوية  بحاجة  كانوا  ممن  للمخيم  الُجدد 

حسب اإلمكانات المتوفرة لديهم.
ورغم العدد الكبير للنازحين داخل المخيم 
إال أن المنظمات المعنية بشؤون النازحين، 
ال تقدم أي شكل من أشكال الدعم، ويقتصر 
الدعم على الهالل األحمر الكردي واإلدارة 

الذاتية لشمال وشرق سوريا.
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انتهاكات جيش االحتالل التركي والفصائل 
الوطني  الجيش  من  له  الموالية  المرتزقة 
السوري ومرتزقة داعش في بعض مناطق 
شمال وشرق سوريا لذا توقفت الحملة لمدة 

مؤقتة«.
فيما  اإلحصائيات  »أن  بالقول:  وأضافت 
يخص عدد النساء اللواتي يتعرضن للعنف 
على مدار تسعة أشهر سيتم اإلعالن عنها 

في أقرب وقت«. 
سارا  منظمة  في  اإلدارية  واختتمت 
بأن  ارزو؛  المرأة  ضد  العنف  لمناهضة 
ظاهرة  من  للحد  مستمر  والنضال  العمل 
العنف ضد المرأة ليمثل المرأة بشخصيتها 
إلقامة  يسعون  بأنهم  مؤكدةً  المستقلة، 

حمالت أخرى.

مستمر  والنضال  العمل  روناهي/قامشلو- 
من قِبل منظمة سارا لمناهضة العنف ضد 
والسعي  العنف,  ظاهرة  من  للحد  المرأة 
مستمر إلقامة حمالت أخرى مماثلة لحملة 
التي  الحياة«  تقتلوا  حياة...ال  »المرأة 

اُختتمت بنجاح.
العنف ضد المرأة؛ ظاهرة اجتماعيّة سلبيّة 
المجتمع،  انهيار  تسبب  كونها  وخطرة 
المجتمعية  الجهود  تظافر  والمطلوب 
لحلها، وللمؤسسات المعنية بشؤون المرأة 
دور الفت في هذا المجال، وبهدف وضع 
وتوعية  المرأة  ضد  العنف  لمظاهر  حّد 
لمناهضة  سارا  منظمة  أطلقت  المجتمع 
مؤتمر  مع  بالتعاون  المرأة  ضد  العنف 
النسائية  المؤسسات  من  وبعض  ستار 
حملة تحت شعار؛ »المرأة حياة...ال تقتلوا 
الحياة« على مستوى شمال وشرق سوريا.
تشرين   28 بتاريخ  بأنه  بالذكر  والجدير 

الثاني من العام الجاري اُختتمت حملتها.

هذه  عن  المعلومات  من  المزيد  ولمعرفة 
الحملة، أشارت اإلدارية في منظمة سارا 
تمو،  ارزو  المرأة  ضد  العنف  لمناهضة 
والفتيات  النساء  ضد  العنف  »أن  بالقول: 
اإلنسان  حقوق  انتهاكات  أكثر  أحد  هو 
استمراراً وتدميراً وتسبب مشاكل مجتمعية 
التخلف  زيادة  إلى  تؤدي  والتي  عديدة، 

والفقر واالنحطاط«.
بناء  »بهدف  بالقول:  ارزو  وأكدت   
أطلقنا  العنف  من  خاٍل  ديمقراطي  مجتمع 
حملة على مستوى شمال وشرق سوريا؛ 
وذلك تحت شعار »المرأة حياة...ال تقتلوا 
الحياة«، وبدأت بتاريخ السادس عشر من 
شهر آذار المنصرم، واستمرت حتى 28 

تشرين الثاني المنصرم«.

فعاليات ونتائج احلملة..

وأهم  الحملة  الفعاليات  ضمن  ومن 
 146 ألقيت  بأنه  ارزو  أشارت  نتائجها 
الحضور 4780 من  وبلغ عدد  محاضرة 
القرى  في  وذلك  سوياً،  والرجال  النساء 
والبلدات وأطراف المدن، وكانت عناوين 
وتأثيره  »العنف  كالتالي:  المحاضرات 
األسري،  التفكك  والمجتمع،  المرأة  على 
على  وتأثيرها  الحرب  القاصرات،  زواج 
 )10000( توزيع  إلى  إضافةً  المرأة«، 
وتعليق  الحملة،  شعار  يحمل  ملصق 
والبلدات،  المدن  مداخل  في  فيلكس   )30(
برامج  عدة  في  المشاركة  إلى  باإلضافة 
التي وضحت مضمون  تلفزيونية وإذاعية 

الحملة.
كان  محاضرة  كل  نهاية  »في  وأضافت: 
هنالك أبرز المقترحات من قبل المستهدفين 
إلجراء  المعنية  الجهات  إلى  تقديمها  تم 

بعض التعديالت على قوانين المرأة«.

مواضيع احلملة كانت ناجحة

وأكدت ارزو بأن اختيار مواضيع الحملة 
كانت ناجحة ومقبولة من النساء والمجتمع 
ومعاناتهم  حياتهم  تمس  ألنها  عامةً، 
اليومية، ولكن موضوع زواج القاصرات 
وطرق حله كان من أكثر المواضيع التي 
لها  حلول  عن  والبحث  عليها  التركيز  تم 
العربي، حيث  الشعب  أبناء  بين  وبخاصٍة 

تكثر بينهم ظاهرة زواج القاصرات.
إليها  تعرضوا  التي  للعوائق  وبالنسبة 
»الفيضانات  ارزو:  قالت  الحملة  خالل 
عائقاً  سببت  مناطقنا  إليها  تعرضت  التي 
المكان  إلى  الوصول  لصعوبة  وذلك  لنا، 
المقرر إللقاء المحاضرة فيها، ولكن سعينا 
بالوصول إليها في وقت آخر، إضافةً إلى 
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ُاختتمت حملة »المرأة حياة...ال تقتلوا الحياة« بنجاٍح الفت..

منافسات  اُختتمت  ـ  قامشلو   / روناهي 
إقليم  أندية  دوري  من  اإلياب  مرحلة 
بإقامة  وذلك  القدم،  كرة  لسيدات  الجزيرة 
الجولة األخيرة من المرحلة، والتي حملت 

تألق سيدات األسايش مجدداً.
تقام  لم  والتي  األولى  المجموعة  في 
قامشلو عن  نادي  اعتذار  بسبب  منافساتها 
نادي  نشاط  وتوقف  اإلياب  مرحلة  إكمال 

سري كانيه بسبب احتالل المدينة من قبل 
الدولة التركية ومرتزقتها من قوات الجيش 
الوطني السوري، ولم يتبَق في المجموعة 
غير ناديين وهما جودي والطريق واللذان 
تقابال على أرضية ملعب قامشلو الكروي 
المغطى، واستطاعت سيدات جودي الفوز 
لم  المباراة  علماً  رد  بدون  أهداف  بخمسة 

تكتمل في الشوط الثاني بسبب عدم اكتمال 
الطريق  نادي  لالعبات  القانوني  العدد 
عن  الناديان  تأهل  وبذلك  الملعب،  في 

المجموعة األولى.
سيدات  تألقت  الثانية  المجموعة  في 
سيدات  على  وفزن  جديد  من  األسايش 
عمال الجزيرة واللواتي تدَن مستواهن في 
واستطاعت  لهن،  األخيرتين  المباراتين 
المباراة  نقاط  بكسب  األسايش  سيدات 
الثالث بعد فوزهن بهدف بدون رد، على 
المغطى،  الكروي  قامشلو  ملعب  أرضية 
الثاني  الوصافة  مركز  على  وليحافظن 
وفي  عامودا،  أهلي  خلف  المجموعة  في 
سيطر  المجموعة  نفس  من  أخرى  مباراة 
لقاء  على  لهدف  بهدف  اإليجابي  التعادل 
أرضية  على  وقنديل،  فدنك  ناديي  سيدات 
الجولة  ختام  وبعد  المغطى،  ديرك  ملعب 
الشكل  الثانية على  المجموعة  ترتيب  كان 

التالي:
1ـ أهلي عامودا 21 نقطة + 22.

2ـ األسايش 17 نقطة +3.
3ـ قنديل 8 نقاط ـ 8.

 4ـ عمال الجزيرة 7 نقاط ـ4.
5ـ فدنك 3 نقطة -13.

األوروبية  األمم  كأس  قرعة  أسفرت 
»يورو 2020«، التي أقيمت في العاصمة 
الرومانية بوخارست، عن مجموعة نارية 
تضم منتخبات فرنسا، وألمانيا، والبرتغال.

العالم،  بطل  الفرنسي،  المنتخب  ووقع 
في  السابقة،  اليورو  بطولة  ووصيف 
اللقب  حامل  بجوار  السادسة،  المجموعة 
تستضيف  التي  وألمانيا  البرتغال،  منتخب 
مباريات المجموعة باالشتراك مع المجر، 
كما تنتظر المجموعة المنتخب الرابع الذي 

سيتأهل من مباريات الملحق األول.
وضمت المجموعة األولى، كالً من تركيا 
وإيطاليا وويلز وسويسرا، فيما تلعب بلجيكا 
منتخبات  جوار  إلى  الثانية  المجموعة  في 

الدنمارك وفنلندا وروسيا.
وتتربع هولندا على رأس المجموعة الثالثة، 
بجانب  والنمسا،  أوكرانيا  منتخبي  ومعها 
المنتخب الفائز من مباريات الملحق الرابع.
بارزاً  صداماً  الرابعة  المجموعة  وتجمع 
ويلعب  وكرواتيا،  إنكلترا  بين  آخر، 
التشيك  منتخب  جوار  إلى  المنتخبين 

والمتأهل من مباريات الملحق الثالث.
سهلة  مجموعة  في  إسبانيا  تلعب  بينما 
وبولندا  السويد  منتخبات  جانب  إلى  نسبياً 

والمتأهل من مباريات الملحق الثاني.
األربعة  المنتخبات  تتحدد  أن  المقرر  ومن 
 16 سيخوضه  الذي  الملحق  عبر  المتبقية 

منتخباً في آذار 2020.
نتيجة القرعة

ـ المجموعة األولى: تركيا ـ إيطاليا ـ ويلز 
ـ سويسرا.

ـ  فنلندا  ـ  الدنمارك  الثانية:  المجموعة  ـ 
بلجيكا ـ روسيا.

ـ  أوكرانيا  ـ  هولندا  الثالثة:  المجموعة  ـ 
.D النمسا ـ الفائز من ملحق

ـ  كرواتيا  ـ  إنكلترا  الرابعة:  المجموعة  ـ 
الفائز من ملحق C ـ التشيك.

ـ  السويد  ـ  إسبانيا  الخامسة:  المجموعة  ـ 
.B بولندا ـ الفائز من ملحق

ـ المجموعة السادسة: الفائز من ملحق A ـ 
البرتغال ـ فرنسا ـ ألمانيا.

المدن المستضيفة
مباريات  تستضيفان  باكو:   / روما 

المجموعة األولى.
تستضيفان  كوبنهاغن:   / بطرسبرغ  سان 

مباريات المجموعة الثانية.
أمستردام / بوخارست: تستضيفان مباريات 

المجموعة الثالثة.

المجموعة  تستضيفان  غالسكو:   / لندن 
الرابعة.

المجموعة  تستضيفان  دوبلن:   / بلباو 
الخامسة.

المجموعة  تستضيفان  بودابست:   / ميونخ 
السادسة.

إسكتلندا،  رومانيا،  منتخبات  نجاح  وحال 
الملحق،  عبر  التأهل  في  والمجر  إيرلندا 
سيتم وضعها مباشرة في المجموعات التي 

تستضيفها المدن الخاصة بهم.
انطالق اليورو

يوم  اليورو  بطولة  تنطلق  أن  المقرر  من 
مباراة  ستقام  حيث   ،2020 حزيران   12
ملعب  في  وتحديداً  روما،  بمدينة  االفتتاح 

األولمبيكو، وستجمع بين إيطاليا وتركيا.
نهايته  حتى  المجموعات  دور  وسيستمر 
يوم 24 حزيران، ليتأهل متصدر ووصيف 
أفضل  بجانب   16 الـ  لدور  مجموعة  كل 
4 منتخبات احتلت المركز الثالث في كافة 

المجموعات.
بالعاصمة  ويمبلي  ملعب  وسيحتضن 
النهائي  نصف  الدور  لندن،  اإلنكليزية 
 17 يوم  للبطولة  النهائية  المباراة  وكذلك 

تموز.

الشهداء  زوجات  أكدت  قامشلو-  روناهي/ 
بكوباني بأن صوت ونضال المرأة هو مصدر 
بطمس  يقبلن  ولن  واالعتزاز  والشرف  الفخر 
التركي  المحتل  قبل  من  وهويتها  صوتها 
ومرتزقته من الجيش الوطني السوري وداعش 
بإعالء  العالم  نساء  كافة  وطالبن  والنصرة، 

صوتهن لمساندة نساء شمال وشرق سوريا.
 بمناسبة مرور الخامس عشر من تشرين الثاني 
العنف  لمناهضة  العالمي  اليوم  يعتبر  والذي 
ضد المرأة مؤخراً؛ أصدرت زوجات الشهداء 
بكوباني بياناً إلى الرأي العام والعالمي في مزار 

الشهيدة دجلة، وجاء فيه:
الشهر  من  والعشرين  الخامس  وفي  أيام  »منذ 
السنوية  الذكرى  مرور  العالم  شهد  المنصرم 
المرأة  ضد  العنف  لمناهضة  العالمي  لليوم 
الجرائم  أفظع  ترتكب  فيه  الذي  الوقت  في 
في  المقاومة  السورية  المرأة  واالنتهاكات ضد 
التركي  النظام  قبل  من  سوريا  وشرق  شمال 
المجرم ومرتزقته من عناصر داعش والنصرة, 
تركيا  من  المدعومة  الميلشيات  هذه  قامت  لقد 
بإعادة سيناريو داعش مرة أخرى في المناطق 
التي احتلها من شمال وشرق سوريا، فلقد صبت 
جام غضبها وعنصريتها ضد المرأة سواء من 
أو  أخرى  مرة  الداعشي  اللباس  فرض  خالل 
ذلك  في  مستخدمةً  والعمل  الخروج  من  منعها 
مثلما  والتسلط  والعنف  الترهيب  أنواع  شتى 
حدث للشهيدة هفرين خلف األمين العام لحزب 
سوريا المستقبل التي تم إعدامها ميدانياً والتمثيل 
بجثمانها الطاهر مع سبعة مدنيين آخرين، وهذه 
المرتزقة  هؤالء  أن  على  شاهد  خير  الجريمة 
داعش  لمتطرفي  أخرى  صورة  سوى  ليسوا 

بتسمية جديدة«.
سوريا  حزب  استطاع  »لقد  البيان«:  وأضاف 

حزباً  يكون  أن  وجيزة  فترة  خالل  المستقبل 
فمن  السوري  الشعب  مكونات  لكافة  جامعاً 
خالل شخصيتها الُمحبة للسالم أضافت للساحة 
السياسية في سوريا حزباً مختلفاً عن األحزاب 
حزب  من  جعلت  حيث  األخرى،  السياسية 
كافة مطالب  المستقبل حزبا معبراً عن  سوريا 
وحقوق مكونات شمال وشرق سوريا من خالل 

تعددية  ديمقراطية  دولة  سوريا  لتكون  نضالها 
ال مركزية تحفظ حقوق جميع الشعوب، وكذلك 
ما حصل مع المقاتلة في وحدات حماية المرأة 
والتمثيل  الطاهر  لجثمانها  انتهاك  من  أمارا 
من  عفرين  في  كوباني  لبارين  كما حصل  بها 
لعمليات  إضافةً  المرتزقة  الجماعات  نفس  قبل 
الخطف والقتل لنساء في المناطق التي تقع تحت 

سيطرتهم«.
ونوه البيان بأن كل هذه الجرائم إضافةً لجرائم 
داعش والنصرة ضد المرأة السورية تدفعنا اليوم 
الصفوف  ورص  االنتهاكات  هذه  ضد  للعمل 
والعمل سوية مع كافة المنظمات النسوية الحرة 
المرأة  ضد  االنتهاكات  هذه  إلحالة  العالم  في 
قبل  من  مكوناته  بكافة  السوري  الشعب  وضد 

العدل  محكمة  إلى  ومرتزقته  التركي  النظام 
الدولية لمحاسبته على جرائمه ضد المرأة.

وأردف البيان: » فلوال التضحيات التي قدمتها 
سوريا  قوات  جانب  إلى  المرأة  حماية  وحدات 
تبوء  اليوم  المرأة  استطاعت  لما  الديمقراطية 
والسياسي  العسكري  العمل  في  القيادة  مكان 
نوجه  اليوم  هذا  بمناسبة  فإننا  لذا  واإلداري 
الشهداء  عوائل  مجلس  باسم  والتحية  الشكر 
الديمقراطية  سوريا  قوات  خلف  وقوفنا  ونعلن 
السورية  األراضي  على  للعدوان  تصديها  في 
كما نتوجه بالمناشدة للمجتمع الدولي ومنظمات 
المتحدة  لألمم  العام  واألمين  اإلنسان  حقوق 
ووقف  إلدانة  العاجل  بالتدخل  األمن  ومجلس 

العدوان التركي على شمال شرق سوريا«.
كافة  ندعو  المناسبة  هذه  »في  البيان:  وتابع 
اإلنسان  حقوق  ناشطات  وكافة  العالم  نساء 
إلعالء الصوت عالياً وعدم الرضوخ ألساليب 
التهديد والترهيب التي يمارسها النظام التركي 
ومرتزقته إلسكات صوت المرأة فصوت المرأة 

هو فخر وشرف وعز«.
عن  ودفاعها  المرأة  »نضال  البيان:  واختتم 
وأنبلها  األعمال  أقدس  هو  وعائلتها  أرضها 
ونؤكد مرة أخرى أننا مستمرون بالنضال ولن 
ترهبنا ممارسات المجرم أردوغان وميليشياته 
وسنستمر  والنصرة  داعش  عناصر  من 
بكافة  حقوقها  كافة  المرأة  تنال  حتى  بالنضال 
الميادين والمجاالت حتى تتحرر من كافة القيود 
تكبيلها  المريضة  العقول  أصحاب  يحاول  التي 
على  وقادرين  قيودهم  من  أقوى  فنحن  بها 
ونيل  بالمساواة  المطالب  صوتنا  وإعالء  فكها 
واألعراف  الشرائع  أقرتها  التي  الحقوق  كافة 

والقوانين الدولية واإلنسانية«.

على  عامودا  أهلي  نادي  رجال  فاز  ـ 
كرة  دوري  بقمة  الصناديد  نادي  رجال 
إقليم  ألندية  األولى  للدرجة  الطائرة 
الجزيرة، واستطاع األهلي الفوز بواقع 
نتائج  وإليكم  رد،  بدون  أشواط  ثالثة 
الجولة بالكامل، والتي أقيمت منافساتها 

في الصالة الرياضية بعامودا:
ـ برخدان 0×3 األسايش.

ـ عمال الجزيرة 3×0 سردم.
ـ أهلي عامودا 3×0 الصناديد.

ـ فاز شباب الجهاد على شباب الجزيرة 
تغيّب  بسبب   0×3 بنتيجة  قانونياً 
أرضية  على  المباراة  لحضور  األخير 
الحسكة، وكانت ضمن منافسات  ملعب 

لفئة  القدم  بكرة  السوري  الدوري 
فاز  الجهاد  بأن  والجدير ذكره  الشباب، 
المجموعة  ضمن  اآلخر  النادي  على 

عامودا وبسباعية نظيفة.
دوري  من  المتبقية  المباريات  تأجيل  ـ 
الرجال،  لفئة  القدم  لكرة  الثانية  الدرجة 
باالتحاد  القدم  كرة  مكتب  وسيحدد 
الرياضي في إقليم الجزيرة، اليوم األحد 
على أبعد توقيع مواعيد إقامة المباريات 
بحسب جاهزية المالعب أو تنقل ألقرب 

ملعب.

روناهي / قامشلو

من  الجديد  الموسم  منافسات  انطلقت 
النسائية،  الصاالت  لكرة  الكويتي  الدوري 
الثانية، بعد انطالقها  والتي دخلت نسختها 
الماضي  العام  في  والتاريخي  األول 
فريق  بفوز  انتهت  حيث   ،2019/2018

جاكوارز باللقب.
وشهد الموسم الجديد انضمام نادي القادسية 
الفريق  تأسيس  قرر  والذي  مرة،  ألول 
حامل  غياب  مقابل  للصاالت،  النسائي 

اللقب جاكوارز.
وهذا ساعد تاسع الموسم الماضي، النادي 
العبات  بأهم  االستعانة  على  العربي، 
مريم  الكويتية  كالمهاجمة  الغائب،  الفريق 
بارون، وحارستي المرمى عاشة الصابري 

وفاطمة الحمد، واللبنانية رهام غلموش.
تحقيق  في  والعربي  القادسية  نجح  وقد 
حساب  على  المشوار،  بداية  في  الفوز، 
فور  وأكاديمية  الرياضي  الفتاة  فريقي 
و)24- للقادسية،   )0-2( بواقع  سبورت، 
0( لمصلحة العربي، الذي وجه إنذارا قوياً 

لجميع الفرق.
نادي  الماضي  الموسم  وصيف  وحقق 
الكويت، انتصاراً مثيراً على سابع الموسم 
المنصرم، فريق فتيات العيون بنتيجة )9-

.)6
الهجوم،  ثنائي  المباراة،  هذه  بطل  وكان 
فجر  الهدافة  وزميلتها  العامر  فجر  القائدة 

محمد، التي سجلت لوحدها 5 أهداف.
فتيات  فريق  الخاسر  اعتمد  المقابل،  وفي 
نورس  السعودية،  موهبته  على  العيون 
أهداف،   4 لوحدها  سجلت  التي  الخالدي، 
الدوري  هدافات  سباق  مبكراً  لتدخل 

الكويتي.
 8 الماضي  الموسم  في  سجلت  قد  وكانت 
ناشئة  العبة  أفضل  جائزة  لتنال  أهداف، 

بالدوري الكويتي.
وفي آخر مباريات يوم االفتتاح، حقق رابع 
الصباح،  سلوى  نادي  الماضي  الموسم 
المنصرم،  الموسم  ثالث  على  كبيراً  فوزاً 

نادي اليرموك، بنتيجة قوامها )0-17(.

تقرير/ جوان حممد

اختتام الدور األول من دوري السيدات في 
يرة إقليم الجز

ية  فرنسا وألمانيا والبرتغال بمجموعة نار
ين على إعالء صوتنا في يورو 2020 زوجات الشهداء: »نحن أقوى من قيودهم وقادر

المطالب بالمساواة

ياضية حقيبة روناهي الر

انطالق دوري الصاالت الكويتي للسيدات
تقرير/ إيفا ابراهيم

ارزو متو 
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ما يرمي إليه السراج من توقيع االتفاقية مع 
أردوغان، هو االستفادة من عالقة الوّد التي 
ظهرت بين موسكو وأنقرة، ومن الخالفات 

بين تركيا والواليات المتحدة.
إلى  قُّدمت  تركية  مذكرة  من  أسبوعين  بعد 
مع  اتفاقية  أنقرة  وقّعت  المتحدة،  األمم 
حكومة فايز السراج في ليبيا، أثارت الكثير 

من االحتجاجات داخل ليبيا وخارجها.
يوّضحه  االتفاقية  من  أردوغان  يريده  ما 
فحوى المذكرة، التي تتحدث عن حق تركيا 
البحر  شرق  البحرية  حدودها  في  بالتمدد 
المتوسط، في مشروع أطلق عليه أردوغان 
“الوطن األزرق”، يزعم فيه أن لتركيا الحق 
رودس  جزيرة  جنوب  بحرية  مناطق  في 
اليونانية، ويتجاهل وجود جزيرة يونانية في 
جنوب غرب بحر إيجة وهي دوديكانيسي، 

وجزيرة كريت الكبيرة.
وليبيا،  ومصر  اليونان  أردوغان  وطالب 
المنطقة  في  البحرية  الحدود  ترسيم  بإعادة 
غرب جزيرة رودس اليونانية، ممهداً لطلبه 
بحر  في  جرت  بحرية،  عسكرية  بتدريبات 
الماضي،  آذار  في  المتوسط  والبحر  إيجة 
مستعرضاً قدرات تركيا العسكرية البحرية.

وبالطبع جرت التدريبات تحت اسم “الوطن 
تطلعاته  األزرق” في رسالة واضحة حول 

في شرق المتوسط.
وفيما أدانت مصر االتفاقية واعتبرتها باطلة، 
أي  تؤثر على مصالح وحقوق  وال  تلزم  ال 
طرف ثالث، وال أثر لها على منظومة تعيين 
المتوسط،  البحرية في منطقة شرق  الحدود 
اعتبرت اليونان االتفاقية غير مقبولة، وأنها 

انتهاك واضح لقانون البحار الدولي.
أن  رأى  جهته  من  الليبي  النواب  مجلس 
الميليشيات  تزويد  إلى  تهدف  االتفاقية 
تسمح  أنها  واألخطر  بالسالح.  اإلرهابية 
الليبية  األجواء  باستخدام  التركي  للجانب 
ما  وهو  إذن،  دون  اإلقليمية  المياه  ودخول 

لألمن  صارخاً  وانتهاكاً  حقيقياً  تهديداً  يمثل 
والسيادة الليبية.

وحّذر المجلس من أن االتفاقية تمثل تهديداً 
في  والسلم  ولألمن  العربي  لألمن  تركياً 
البحر المتوسط، وهي خطوة ترقى إلى تهمة 

الخيانة العظمى.
استفزازات أردوغان بدأت في اللحظة التي 
في  الغاز  عن  بالتنقيب  تركيا  فيها  شرعت 
منطقة شرق المتوسط، وبالتحديد في مناطق 
جعلها  ما  القبرصية،  للجمهورية  تابعة 
األوروبي.  االتحاد  من  لعقوبات  عرضة 
الرسمي  التركية  الرئاسة  موقع  نشر  تالها 

للرئيس تظهر خلفه خارطة توضح  صورة 
ما تطلق عليه أنقرة “الوطن األزرق”.

في  الجدل،  أثارت  التي  الصورة،  التقطت 
أردوغان  حينها  ووقّع  الماضي،  أيلول 
األزرق”،  “الوطن  عليها  ُكتب  وثائق  على 
لحوالي  لتركيا  البحرية  الحدود  تتمدد  حيث 
الشرقي  الجزء  لتشمل  كيلومتر،  ألف   462
بكامله من بحر إيجة، وكذلك جزر ليمنوس 
جزر  وكلها  وشيوس،  ورودس  ولسبوس 

تابعة لليونان.
والسيطرة،  التوسع  في  أردوغان  طموحات 
توفره  الذي  األيديولوجي،  بالغطاء  مستعينا 

خافية  تعد  لم  المسلمين،  اإلخوان  حركة  له 
من  مصلحته  لتفسر  تكفي  وهي  أحد،  على 

وراء التوقيع على االتفاقية.
لكن، ماذا عن طموحات السراج، وماذا يأمل 

من وراء توقيع االتفاقية؟
بتدخل من األمم المتحدة، وضعت ليبيا تحت 
الفصل السابع )شكال من أشكال الوصاية(، 
مخطط  لتنفذ  وحكومته  بالسراج  وجيء 
اإلخوان المسلمين، وهي تتحرك بأوامر من 
أردوغان، الذي يرى في نفسه وصياً شرعياً 
على اإلخوان المسلمين القابضين على زمام 
زعيما  يكون  ألن  ويسعى  ليبيا.  في  األمور 

للمسلمين السنّة، وإحياء الدولة العثمانية.
وحكومة  اإلخوان  بين  المصير  تالحم 
الوقت  هذا  اختيار  وحده  يفسر  ال  السراج، 
الطرفان  يكشف  لم  التي  االتفاقية،  لتوقيع 
عن بنودها، وإن كانت هناك إشارات مؤكدة 
إلى أن ما تم توقيعه في إسطنبول هو اتفاقية 
لها  ستكون  المشترك”،  ”الدفاع  بـ  تتعلق 
مالمح  رسم  في  مباشرة  تأثيرات  مستقبال 

المرحلة المقبلة.

السر…  كلمة  هي  المشترك”  “الدفاع 
الحماية  شراء  هو  السراج  عنه  يبحث  ما 
التركية، بعد أن وجدت رسائل خليفة حفتر 
آذانا صاغية في باريس وموسكو والقاهرة، 
ومؤخرا ظهرت مؤشرات على أن واشنطن 

تصغي هي األخرى لتلك الرسائل.
مناورة  وراء  من  السراج  إليه  يرمي  ما 
بشكل  أردوغان،  مع  االتفاقية  على  التوقيع 
من  أوال،  االستفادة،  هو  الجميع،  فيه  فاجأ 
عالقة الود التي ظهرت بين موسكو وأنقرة، 
والواليات  تركيا  بين  الخالفات  من  وثانيا، 

المتحدة.
االستمرار  للسراج  سيضمن  التوظيف  هذا 
حساب  على  ذلك  تم  وإن  حتى  الحكم،  في 
تقسيم ليبيا وتجزئتها. ويراهن السراج على 
التي اختارت  أنقرة،  أن موسكو لن تغضب 
لذلك  واشنطن،  حساب  على  معها  التقارب 
األطراف  يرضي  حل  عن  للبحث  ستسعى 

المتصارعة في ليبيا.
بين  مشترك،  دفاع  اتفاقية  وجود  أيضاً، 
شهية  من  سيقلل  وتركيا،  السراج  حكومة 
دعم  بتقديم  يوماً  فكرت  هي  إن  واشنطن، 

مباشر لقوات حفتر..

مما ال شك فيه أن نظام الديكتاتور التركي 
أزمات  سلسلة  في  دخل  أردوغان  رجب 

تؤهله للسقوط مع أّول انتخابات قادمة.
في  حدث  ما  آخرها  كثيرة  المؤشرات 
فازت  حيث  التركية،  البلدية  االنتخابات 
الحاكم  الحزب  وسقط  التركية  المعارضة 
مع  مناوراته  بعد  الرئيسية  معاقله  في 
المحاكم النتزاع الفوز لكنه فشل، المعركة 
في  يفوز  من  التي  إسطنبول  في  األبرز 

بلديتها يفوز بتركيا.
 مظاهر االنهيار ضربت االقتصاد التركي 
انهياره  توقف  لم  المختلفة،   جوانبه  في 
األخرى  هي  ُمنيّت  التي  قطر  مليارات 
داخل  استثماراتها  لمعظم  كبيرة  بخسارة 
مع  جديدة  أزمة  لتفجير  دفعه  مما  تركيا، 
حملة  خالل  من  السوريين،  الالجئين 
العودة  على  منهم  عدد  أجبرت  مالحقات 
في  الصراع  مناطق  لبعض  القسرية 
الموت  لمغامرة  آخر  عدد  ودفع  سوريا، 
والهجرة نحو أوروبا التي يهددها أردوغان 

بالدواعش والمهاجرين.
موقعه  على  بالخطر  المستبد  يشعر  عندما 
في الحكم، يلجأ لصناعة األزمات الداخلية 
مواجهة  من  يهرب  كي  الجوار  دول  ومع 
الوهم  انكشاف  على  ويغطي  الحقيقة، 
اإلخوان  إعالم  صنعها  التي  واألكذوبة 
قرابة  يعمل  التركي  المواطن  وأردوغان، 
فالفقر  يأكل،  أن  يستطيع  كي  ساعة   14
عن  للبحث  األتراك  آالف  دفعت  والبطالة 
البلدان  معظم  في  للحياة  أفضل  فرص 
وضعتا  سياسيتان  محطتان  األوروبية، 

االقتصاد التركي أمام الحقيقة:
الروسية،  المقاتلة  إسقاط  بعد  األولى   
في  األمريكي،  القس  اعتقال  بعد  والثانية 
المحطتين فهم الجميع أن االقتصاد التركي 
مجرد أكذوبة لم يصمد في مواجهة إجراء 
واحد لكل من واشنطن وموسكو، فانهارت 

لطلب  أردوغان  وسارع  التركية،  الليرة 
بشروط  ترامب  والحقاً  بوتين  من  الصفح 

كل منهما.
المتابع للشأن التركي وما يحدث من تعسف 
وأيضاً  التركية  المعارضة  بحق  وجرائم 
أحمد  بينهم  من  ألردوغان  سابقين  شركاء 
داوود أوغلو رئيس الوزراء األسبق، وعبد 
النظام  مفاصل  من  وكالهما  غول،  هللا 
والتنمية  العدالة  لحزب  ومؤسسين  التركي 
بسبب  الحزب  انشقاقهما عن  يُعلنا  أن  قبل 
جديد،  حزب  وتأسيس  أردوغان  استبداد 
ال تساوره لحظة شك واحدة أن هذا النظام 

على مشارف السقوط.
أردوغان  فعله  لما  بسيطة  حساب  بجردة 
خالل ثالث سنوات سنجد أن أزمته أعمق 
مما يُثار في اإلعالم، حيث قام خالل هذه 
تركيا،  في  جامعة   15 بإغالق  السنوات 
لرئيس  تتبع  أنها  بزعم  أيام  قبل  آخرها 
أوغلو،  داوود  أحمد  األسبق  وزرائه 
قوى  من  وغيره  لغولن  تتبع  وسابقاتها 
المنظمات  لعشرات  إضافة  المعارضة، 
أقدم  فقد  األسوأ  هو  إجراء  وفي  الخيرية، 
 30 قرابة  وتوقيف  عزل  على  نظامه 
رئيس بلدية في تركيا فازوا في االنتخابات 

ينتمون  أنهم  الوحيد  جرمهم  األخيرة، 
ألحزاب معارضة لنظام حكمه!

عهد  في  نفسها  على  تركيا  سجلت  لقد 
أردوغان أنها الدولة األكثر اعتداًء ومالحقة 
وُصنّفت  العالم،  في  للصحفيين  واعتقاالً 
كثاني دولة في العالم تعتقل وتكتظّ سجونها 
بالمعارضة، التقديرات الدولية أشارت إلى 
السجون  دخلوا  تركي  مواطن  مليون  ربع 
بعد محاولة االنقالب الفاشلة، إضافة لمئات 
قضايا التعذيب والقتل واالغتيال كما حصل 
مع السياسية السورية هفرين خلف، ناهيك 
إقالة آالف الموظفين الحكوميين ومن  عن 

كل  العسكرية،  والمؤسسة  القضاء  جهاز 
يُرعبه،  الذي  السقوط  كابوس  جّراء  ذلك 
ويدفعه الفتعال أزمات كثيرة مع دول العالم 
وشخصيات يرى فيها تهديداً على مستقبله 
السياسي، كما يفعل مع القيادي الفلسطيني 

البارز محمد دحالن.
بدعم  يكتِف  لم  المستبد  ونظامه  أردوغان 
درجات  مختلف  على  اإلرهاب  منظمات 
التنظيم  تتبع  قيادات  واحتضان  تطرفها، 
وداعش وجبهة  المسلمين  لإلخوان  الدولي 
النصرة، بل قام بتنفيذ عدوانه الجديد على 
اإلرهاب  عصابات  فشلت  أن  بعد  سوريا 
السورية،  الدولة  بتدمير  يرعاها  التي 
ويواصل دعم هذه العصابات في العاصمة 
سيادة  على  ويعتدي  طرابلس،  الليبية 
مناطق  على  المتكرر  بالقصف  العراق 
العربية،  مصر  ويهاجم  العراقية،  السيادة 
اليونانية  قبرص  إلى  مغامراته  وتمتد 
في  والغاز  النفط  حقول  على  للسيطرة 
مياهها اإلقليمية، وساعد بشكل مباشر في 
فرار مئات الدواعش المعتقلين في الشمال 
مكان،  كل  في  بلطجته  يمارس  السوري، 
اإلرهاب  ملفات  في  الدولي  السلم  ويهدد 
في  البقاء  أجل  من  ذلك  كل  وغيرها، 

الحكم!«.
يستطيع أردوغان أن يهاجم دول وأشخاص 
يحتضن  وأن  اإلرهابيين،  حركة  ويسهّل 
قيادات هاربة من العدالة ومنحها جنسيات 
تُمكنها من الحركة، لكن إلى متى سيتحمل 
العدواني  السلوك  هذا  الدولي  المجتمع 
أي  تركيا؟  في  الحكم  نظام  من  المتصاعد 
أردوغان  يمنح  أن  يستطيع  العالم  في  بلد 

جنسيته بعد السقوط القريب؟.
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النظام التركي مأزوم وعلى وشك السقوط ويخاصم الجميع

مظلوم عبدي: »دولة االحتالل التركي مستمرة 
بخرق اتفاقية وقف إطالق النار«

ين حسن: »الهجمات التركية استكمال  شير
للمؤامرة الدولية على القائد أوجالن«

حمرر الصفحة/رفيق ابراهيم حمرر الصفحة/ رفيق ابراهيم

إدارة  لمجلس  المشتركة  الرئيسة  أشارت 
هجمات  أن  حسن  شيرين  عفرين  مقاطعة 
هي  ومرتزقته  التركي  االحتالل  جيش 
التي حيكت ضد  الدولية  للمؤامرة  استمرار 
القائد عبد هللا أوجالن، وأن تطور المشروع 
مع  يتوافق  ال  المنطقة  في  الديمقراطي 

مطامع ومصالح الدول المتآمرة.
بدأ الهجوم التركي على شمال وشرق سوريا 
في التاسع من تشرين األول الفائت بالتزامن 
بدأت  التي  الدولية  المؤامرة  ذكرى  مع 
بمشاركة   1998 عام  من  نفسه  الشهر  في 
وقالت شيرين حسن  وإقليمية.  عالمية  قوى 
لوكالة أنباء هاوار في هذا السياق: »الدول 
في  ديمقراطي  تحول  أي  ترفض  العالمية 
الشرق األوسط، ولهذا حاكوا المؤامرة ضد 
القائد عبد هللا أوجالن الذي طرح المشروع 
الشرق  قضايا   كافة  لحل  الديمقراطي 

على  تُشن  التي  الهجمات  واليوم  األوسط، 
لتلك  استمرار  هي  سوريا  وشرق  شمال 
على  الهجوم  بدء  يوم  أن  حتى  المؤامرة، 
شمال وشرق سوريا في التاسع من تشرين 
ضد  المؤامرة  بدء  تاريخ  نفس  هو  األول 
القائد أوجالن، وهذا يؤكد بأن هذه الهجمات 

هي استمرار للمؤامرة«.
شمال  شعوب  بأن  حسن  شيرين  ونوهت 
الذاتية،  إدارتهم  شكلوا  سوريا  وشرق 
وتطورت هذه اإلدارة، وباتت نموذجاً لحل 
بالقول:  وتابعت  أيضاً،  السورية  األزمة 
تسعى  وثورتها  للشعوب  المعادية  »الدول 
على  والهجوم  الشعوب،  إرادة  لكسر 
من  النيل  بهدف  إنما  سوريا  وشرق  شمال 
مقاومة  بفضل  تحققت  التي  المكتسبات 

الشعب«.
سوريا  وشرق  شمال  »شعوب  وأضافت: 

يرسخون مشروعهم الديمقراطي الذي يستند 
المشترك،  والتعايش  الشعوب،   أخّوة  على 
جلي  بشكل  يتضح  واليوم  المرأة،  وحقوق 
وذلك  المؤامرة،  هذه  حيال  الشعب  موقف 
من خالل المقاومة التي يبديها الشعب ضد 
االحتالل التركي ومرتزقته، وكذلك مواقفهم 
سوى  يهمها  ال  التي  الدولية  المواقف  من 
في  الحال  كان  كما  المنطقة،  في  مصالحها 
 100 عليها  مرَّ  التي  بيكو  سايكس  اتفاقية 
لمجلس  المشتركة  الرئيسة  وأنهت  عام«. 
حديثها  شيرين  عفرين  مقاطعة  إدارة 
بالقول: »المؤامرة مستمرة، ولكن المقاومة 
ونضال الشعب ضد المتآمرين أيضاً مستمر 
نضال  أن  هو  هنا  نؤكده  وما  ويتصاعد، 
إفشال  حتى  سيستمر  المنطقة  شعوب  كافة 
المؤامرة التي تحاك ضد الشعب ومشروعهم 

الديمقراطي«.

أشار القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية 
التركي  االحتالل  دولة  أّن  عبدي  مظلوم 
مستمرة في انتهاك اتفاق وقف إطالق النار 
وأكد  المتحدة،  الواليات  مع  عقدته  الذي 
عن  دافعت  الديمقراطية  سوريا  قوات  أن 
ضرورة  على  وشدد  السورية،  األراضي 
وأن  كمؤسسة  الدفاع  منظومة  في  دخولها 

تستمر في مناطق وجودها التي حررتها.
مع  خاص  حوار  في  عبدي  مظلوم  وأكد 
قناة »العربية« اإلخبارية أن بلدتي تل تمر 
وعين عيسى لن يتم تسليمهما إلى النظام أو 
تحت  ستبقيان  أنهما  على  مشدداً  الروس، 

سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
وشرق  شمال  في  األمر  أن  عبدي  واعتبر 
سوريا  أن  إلى  الفتاً  معقد،  غير  سوريا 
الجميع  مع  اتفاقيات  لديها  الديمقراطية 
تحت  الرقة  أن  موضحاً  تركيا،  باستثناء 
مع  مستمرة  العمليات  لكن  قسد  سيطرة 

التحالف الدولي ضد داعش.
وقال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية: 
»منذ توقيع اتفاق وقف إطالق النار بين تركيا 
المتحدة، ال تزال دولة االحتالل  والواليات 
وما  االتفاقية،  انتهاك  في  مستمرة  التركي 
حدث مؤخراً من هجوم على بلدتي تل تمر 
وعين عيسى مثال حي، هذا الهجوم توقف 
ومحاولة  كبيرة  خسائر  قواتهم  تكبد  بسبب 
عناصر المرتزقة العودة إلى إعزاز وإدلب 

اللتين تشهدان عمليات عسكرية«.
حيث  الهجوم،  يعاودوا  أن  عبدي  وتوقع 
بتوسيع  التركي  االحتالل  دولة  ترغب 
مناطق سيطرتها، كما أنها لم تعلن حتى اآلن 

بصورة رسمية إيقاف العملية العسكرية.
النار  إطالق  وقف  باتفاقية  يتعلق  وفيما 
الرئيسان  وقّعها  التي  التركية   - الروسية 
قال عبدي:  في سوتشي،  وأردوغان  بوتين 
»نرى أنه من الصعب أن تصمد ألن أجندات 
أردوغان واضحة وتتمثل في رغبته باحتالل 
كامل المنطقة وهذا خطر يداهم اتفاق وقف 
جهد  بكل  نعمل  نحن  بينما  النار،  إطالق 
للحفاظ على اتفاق وقف إطالق النار. لكن؛ 
دائم  نار  إطالق  وقف  إلى  فعالً  نصل  كي 
يجب أن تضغط كل من موسكو وواشنطن 
بشكل أقوى على تركيا فدورهما اآلن غير 

كافي الستدامة وقف إطالق النار«.
العسكري  الوجود  »غموض«  وحول 
قال:  المنطقة،  في  المختلفة  لألطراف 
بذاك  وليس  واضح  المشهد  لنا  »بالنسبة 
اتفاقيات  لدينا  عنه،  تتحدث  الذي  الغموض 
الموجودة في مناطقنا،  مع جميع األطراف 
باستثناء تركيا. لدينا اتفاق واضح مع جيش 
واألمريكيين  والروس  السوري،  النظام 
وأين  تواجدهم،  بشأن  أيضاً  والتحالف 
أكثر،  سأوضح  لكن؛  دورياتهم.  َسيُسيّرون 
قوات الحكومة السورية منتشرة وفق طلبنا 
من الباب وحتى نهر دجلة على طول الحدود 
المتطرفين  وبين  بيننا  للفصل  تركيا  مع 
ال  بحيث  التركي،  االحتالل  لدولة  الموالين 
يوجد اآلن تماس مباشر بيننا وبين األتراك، 
بينما في كوباني ومنبج والجزيرة يتم تسيير 
الداخلي  األمن  برفقة قوى  دوريات روسية 
التابعة لإلدارة الذاتية، أما القوات األمريكية 
وغرب  ديرك  حتى  قامشلو  شرق  فمنتشرة 

قامشلو نحو الحسكة ودير الزور«.
سيطرة  تحت  أنها  أكد  الرقة،  بخصوص 
قوات قسد، وأضاف: »لكن عملياتنا مستمرة 
مع التحالف الدولي هناك ضد داعش، وإن 
دوريات  هناك  تكون  أن  يمكن  األمر  لزم 
على  مقتصر  الوجود  حالياً  لكن  روسية، 

قوات قسد في الرقة والطبقة«.
وحول اذا ما كان العدوان التركي تم بضوء 
وتم  صحيح  »هذا  قال:  أمريكي،  أخضر 
إبالغنا بكل وضوح، وبتعليمات واضحة من 
الرئيس دونالد ترمب، انسحب األمريكيون 
من قاعدتين تحميان كري سبي )تل أبيض( 
والمناطق  العين(  )رأس  كاني  وسري 
الواقعة بينهما، وتم فتح المجال الجوي أمام 
األمريكيين  من  وأُبلِغنا  التركية  الطائرات 
وأن  ترامب  تعليمات  هي  هذه  أن  أنفسهم 

دولة االحتالل التركي ستهاجم.«
مع  بالعالقات  التمسك  سبب  وحول 
القائد  أوضح  »خيانتهم«،  رغم  األمريكيين 

»المشكلة  الديمقراطية:  لقوات سوريا  العام 
السورية مسألة دولية وحلها أيضاً يجب أن 
يكون دولياً. لذلك؛ نؤمن بأنه بوجود طرف 
دولي واحد سيتحكم بالحلول. لذا؛ لم نرغب 
سوريا  من  نهائياً  األمريكيون  ينسحب  أن 
أكدته  ما  وهذا  نهائي  حل  إلى  نصل  حتى 
ضد  الحرب  أن  كما  مراراً،  لألمريكيين 
داعش لم تنتِه واالقتتال السوري ـ السوري 
األمريكيون  ينسحب  أال  يجب  لذا؛  مستمر. 
كل  ألجل  يلعبوه  أن  يجب  دور  ولديهم 
حديثه  بمضمون  يتعلق  وفيما  السوريين«. 
»أوالً  قال:  هاتفياً،  األمريكي  الرئيس  مع 
الهجوم  وقف  وطلبت  االنسحاب  انتقدت 
التركي ووعدني بذلك وفعالً أرسل وفداً إلى 
تركيا وتم توقيع اتفاق وقف إطالق نار في 
استراتيجية  مسائل  ناقشنا  الثاني  االتصال 
وطلبت منه دوراً أمريكياً لحل مشاكل شعبنا 
وعد  وهو  عام،  بشكل  السوري  والشعب 
أتمنى  وقال  بوعوده،  يفي  أن  وأتمنى  بذلك 

أن أراك في واشنطن وكان جوابي بنعم«.
السياسية،  بالالمركزية  »نطالب  وتابع: 
الذاتية  اإلدارة  بها حالياً  ندير  التي  الطريقة 
على  قائم  أمر  وهو  أعوام،  ثمانية  منذ 
نجاحه  أثبت  مشروع  وهو  الواقع  أرض 
بها  االعتراف  ويجب  سوريا  مستوى  على 
وحدة  على  سنحافظ  المقابل  في  رسمياً. 
بحدودها  بسيادتها  ونقبل  ونعترف  سوريا 
وعاصمتها ودستورها المستقبلي، ما ال نقبل 
به أن نعود إلى ما قبل عام 2011 وكأن شيئاً 
لم يحدث، البعض يريد ذلك نحن لن نقبل به، 
نحن  المصالحات،  باب  من  يأتي  ال  والحل 
نتحدث عن شعب كردي له حقوق يجب أن 
االعتراف  تُصان في دستور سوريا، أيضاً 
باإلدارات غير الكردية كالرقة ودير الزور 
ويجب الحوار معهم وبعدها يمكن أن نتحدث 

عن حل سياسي«.
وأكد عبدي: »إن قوات سوريا الديمقراطية 
كانت وال تزال جزءاً من المنظومة الدفاعية 
السوري،  التراب  عن  ودافعت  السورية 
وكانت لها استقالليتها وفي حال أقر دستور 
جديد ستكون جزًء من الجيش السوري هذا 
هو الخط العريض. لكن؛ في التفاصيل نحن 
هذه  مستقبل  السورية  الحكومة  مع  نناقش 
طلبوا  لقد  مختلفة  نظرنا  ووجهات  القوات 
بشكل  واالنضمام  السالح  على  اإلبقاء  منا 
تحافظ  وأن  السوري  الجيش  إلى  فردي 
هذا  لكن  العسكرية،  مراتبهم  على  قياداته 
»لدينا  وتابع:  حالً«.  ليس  وهو  كاٍف  غير 
ثماني  حاربنا  خاصة  وتجربة  خاصة  حالة 
االحتالل  لدولة  وتصدينا  داعش  سنوات 
لذلك؛ يجب  الضحايا.  التركي وقدمنا آالف 
ضمن  خصوصيتها  على  قسد  تحافظ  أن 
منظومة الدفاع السورية، الصيغة المطلوبة 
هي أن تحافظ قسد على جوهرها كمؤسسة 
إلى 80  البالغ 70  لعددها  وقياساً  عسكرية 
فيالق  ثالثة  أو  فيلقين  تشكل  أن  يمكنها  ألفاً 
وفقاً لطبيعة الجيش السوري، ويجب حماية 
منظومة  تدخل  وأن  قسد  أعضاء  حقوق 
تستمر  وأن  كأفراد  وليس  كمؤسسة  الدفاع 

في مناطق وجودها التي حررتها«.

علي قاسم

حممد أبو مهادي
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الوطني  بالجيش  يُعرف  ما  اسم  برز 
على  التركي  الهجوم  عقب  السوري 
التاسع  مناطق شمال وشرق سوريا في 
ويتساءل  المنصرم،  األول  تشرين  من 
البعض ما هو هذا الجيش؟، ولمن يتبع؟ 
أم  وطني  هو  حقاً  وهل  يديره؟،  ومن 
السوري؟.  للشعب  حقق  وماذا  تركي؟، 
ولمعرفة ذلك نحاول تسليط الضوء على 

هذا الجيش في هذا الملف.
التركي  الهجوم  إثر  األخيرة  اآلونة  في 
على مناطق شمال وشرق سوريا، ظهر 
الوطني  بالجيش  يُعرف  فصيل  اسم 
الثورة  إلى  انتماءه  ويّدعي  السوري، 
إثر  أركانها  كافة  فقدت  التي  السورية 
التدخالت الخارجية، وفي مقدمتها دولة 

االحتالل التركي، فما هو هذا الجيش؟
بالجيش  يُعرف  ما  تأسيس  فكرة  تعود 
الوطني السوري بحسب مصادر ُمطّلعة 
كبار  أعلن  عندما   ،2012 عام  إلى 
الضباط المنشقين عن النظام عن تأسيس 
السوريين،  عن  يدافع  وطني  جيش 
الشيخ،  أحمد  مصطفى  الركن  كالعميد 
والسبب  بالنجاح،  الفكرة  تُكلل  لم  ولكن 
السورية  الثورة  في  التركية  التدخالت 

آنذاك.
وفي 30 أيار 2017 أُعلن في تركيا عن 
الوطني عقب  بالجيش  يسمى  ما  تشكيل 
تشكيل لتقديم الدعم لما تسمى بالحكومة 
تركيا  تدعمها  والتي  المؤقتة،  السورية 

التي تحتضن معظم قيادتها اآلن.
الوطني  بالجيش  يُعرف  ما  ويتألف   
بشكل  لتركيا  يتبعون  فصيالً   35 من 
التي  المناطق  في  ويتوزعون  مباشر، 
تحتلها تركيا ضمن األراضي السورية، 
تركيا،  من  واألجور  الدعم  ويتلقون 
وزّجت تركيا عناصر هذه الفصائل في 

في  تمت  التي  االحتاللية  الحمالت  كافة 
أثناء  وذلك  آب 2016   24 منذ  سوريا 

احتالل مدينة جرابلس.
وبعد تأسيس ما يُعرف بالجيش الوطني 
قيادة  بين  خالفات  نشبت  السوري، 
أحمد  مصطفى  الركن  والعميد  الجيش 
مع  والتعامل  بالخيانة  التهامه  الشيخ 
روسيا، وتم استبعاده عن هيكلية الجيش. 
بأن  الُمطّلعة  المصادر  بعض  ورّجحت 
الوطني  الجيش  يكون  أن  رفض  الشيخ 
انضمام  لرفضه  باإلضافة  لتركيا،  تابعاً 
داعش  مرتزقة  من  سابقين  عناصر 
الجيش  هيكلية  إلى  النصرة  وجبهة 

الوطني السوري.

اهلدف من تأسيس ما ُيعرف 
باجليش الوطين السوري

الوطني  بالجيش  يُعرف  ما  تأسس 
الفصائل  توحيد  بذريعة  السوري 
واحد،  جسم  في  السورية(  )المعارضة 
إال أن الهدف الرئيسي من تشكيل هكذا 
للجيش  رديفاً  يكون  أن  هو ألجل  جيش 
من  مباشر  بشكل  إدارته  وتتم  التركي، 
االستخبارات التركية ويتلقى أوامره من 
غرفة عمليات أورفا، ويرفع دائماً العلم 

التركي بجانب علم الجيش.
الفصائل  هذه  عناصر  يتقاضى  حيث 

أجورهم من تركيا، والتي تدعمهم أيضاً 
اللوجستي  والدعم  والذخيرة  باألسلحة 
المحللون هل  واالستخباراتي، ويتساءل 

هو جيش سوري أم تركي؟.
يقوده شخص يعرف باللواء سليم إدريس 
من  واسعة  شريحة  بين  المعروف  أو 
السوريين بـ »سليم إبليس«، ويشغل أيضاً 
منصب وزير الدفاع بالحكومة المؤقتة، 
حيث  الفاشلة،  التجارب  عشرات  ولديه 
الحكومة  استلم بعد اإلعالن عن تشكيل 
المؤقتة منصب قائد أركان الجيش الحر، 
ما  قبل  في شباط 2014 من  إقالته  وتم 
تسمى بالحكومة المؤقتة لفشله في المهام 
الُموكلة إليه، وعدم السماح للجيش الحر 
في كل من  النظام  قوات  باشتباكات مع 
قادات  جمع  أنه  إال  ومحيطها،  حلب 
الفصائل في تلك اآلونة ورفض اإلقالة.

اندماج حتت مظلة اإلخوان 
املسلمني

صّرح   2019 األول  تشرين   4 وفي 
المؤقتة  بالحكومة  يسمى  ما  رئيس 
الرحمن  عبد  السوري  لالئتالف  التابعة 
مدينة  فنادق  أضخم  أحد  من  مصطفى 
الجبهة  فصائل  اندماج  وأعلن  أورفا 
الوطني  الجيش  مع  للتحرير  الوطنية 
السوري، وعقب االندماج أعلن كل من 
إدريس  وسليم  مصطفى  الرحمن  عبد 
نظام  »إسقاط  هدفه  الُموّحد  الجيش  أن 
وتحرير  ورموزه  أركانه  بكل  األسد 
كامل التراب السوري من جميع القوات 
على  والحفاظ  المحتلة  والميليشيات 
ومؤازرة  السورية،  األراضي  وحدة 
البالد  وتحرير  التركي  االحتالل  جيش 

من الطغاة والحفاظ على وحدة وسالمة 
عن  والدفاع  السوري  الوطن  تراب 

الساحل ومدينة إدلب«.
للتحرير  الوطنية  بالجبهة  تُعرف  وما 
تأسست في 28 من أيار 2018، وتضم 
الفرقة  الحر،  إدلب  جيش  الشام،  “فيلق 
الساحلية األولى، الفرقة الساحلية الثانية، 
الثاني،  الجيش  مشاة،  األولى  الفرقة 
جيش النخبة، جيش النصر، لواء شهداء 
الفرقة  الحرية،  لواء  داريا،  في  اإلسالم 
بالعقيد  يعرف  شخص  تعيين  تم   .”23
فضل هللا الحجي قائداً عاماً، وكان القائد 
والمظلة  الشام”.  “فيلق  لفصيل  العام 
اإلخوان  تنظيم  هي  للجبهة  السياسية 
اإلرهاب  لوائح  على  الُمسّجل  المسلمين 

لعّدة من الدول العالمية.
إدريس  سليم  ادعاءات  زيف  أن  إال 
ظهرت جلياً للعيان، فلم يخض ما يُعرف 
بالجيش الوطني السوري أي معارك مع 
جيش النظام السوري منذ تأسيسه وإلى 
بيد  وبيادق  لمرتزقة  تحّول  بل  االن، 

جيش االحتالل التركي.
على  واعتماداً  مطلعة  مصادر  وبحسب 
الوثائق التي ظهرت مؤخراً فإن الجيش 
من  عناصر  يضم  السوري  الوطني 

داعش وجبهة النصرة ضمن صفوفه.
شمال  في  الخارجية  العالقات  دائرة 
وشرق سوريا، أعدت ملفاً حول ما يُعرف 

من  وذكرت  السوري،  الوطني  بالجيش 
خالله بعض أسماء المرتزقة الذين كانوا 
إليها  وانضموا  داعش،  صفوف  ضمن 
شمال  مناطق  في  جغرافياً  دحره  بعد 

وشرق سوريا ومنهم:
بلدة  أهالي  من  الصويج:  القادر  عبد 
الشدادي  لمدينة  التابعة  وأربعين  السبعة 
السورية من عشيرة البو رحمة )بكارة(، 
مرتزقة  صفوف  ضمن  عنصراً  كان 
داعش، وحالياً يعمل كمساعد لقائد لواء 
سقف  تحت  المنضوي  الحسكة  درع 

الجيش الوطني السوري.
خليل أحمد نوري: هو من قرية العريشة 
إلى  انضم  الحسكة،  لمقاطعة  التابعة 
األمر،  بادئ  في  النصرة  مرتزقة جبهة 
وعند دخول مرتزقة داعش إلى المنطقة 
وذهب  الشدادي  مدينة  في  إليهم  انضم 
إلى الميادين في دير الزور، وشارك في 
الهجوم على منطقة أبو خشب، وبعد بدء 
وانضم  هرب  الزور  دير  تحرير  حملة 
إلى مرتزقة درع الفرات في مدينة إدلب.
بأبي  والُمكنى  الخلوفي:   نواف  ثامر   
لناحية  التابعة  أم كهيفة  عباس من قرية 
وشارك  داعش،  إلى  انضم  حميس،  تل 
داعش  مرتزقة  شنّها  التي  الهجمات  في 

على بلدة تل معروف وجزعه والرحية، 
وبعد تحرير ناحية تل حميس من داعش 
على يد وحدات حماية الشعب والمرأة، 
الشدادي،  مدينة  إلى  داعش  مع  هرب 
وبعدها إلى تركيا وانضم إلى ما يسمى 
اآلن مسؤول عن  وهو  الحسكة،  بأجناد 

التجنيد.
محمد  وسلمان  قدور  محمد  مصطفى 
بمنطقة  الجيس  عشيرة  من  قدور: 
الحسكة، انضما إلى جبهة النصرة ومن 
ثم إلى صفوف مرتزقة داعش، وبعدها 
مرتزقة  إلى  وانضما  تركيا،  إلى  هربا 

درع الفرات.
يعرب  بأبي  ويُكنى  العكلة:  عبود  شداد 
من عشيرة البكة، شارك مع أشقائه أبو 
التي شنتها  الهجمات  أسد وأبو مجد في 
أواخر  كانيه  سري  على  النصرة  جبهة 
وبعد  هناك،  شقيقاه  وقُتل   ،2012 عام 
الحسكة  لمنطقة  داعش  مرتزقة  دخول 
وبعدها  داعش  من  وهرب  إليهم  انضم 
إلى مدينة جرابلس، وانضم إلى ما يسمى 

اليوم بالفيلق الثاني.

البعض من ممارسات ما ُيعرف 
باجليش الوطين السوري

التركي  االحتالل  جيش  هجمات  أثناء 
على مناطق شمال وشرق سوريا برفقة 
وجبهة  داعش  عناصر  من  مرتزقته 
الجيش  يُعرف  ما  اسم  تحت  النصرة 
التاسع من تشرين  الوطني السوري في 
األول الفائت، قاموا بارتكاب عّدة جرائم 
منها  حرب،  وجرائم  اإلنسانية،  ضد 
سوريا  لحزب  العامة  األمينة  اغتيال 
من   12 الـ  في  خلف  هفرين  المستقبل 
ومرافقها،  السائق  برفقة  األول  تشرين 
ريناس  آمارا  المقاتلة  بجثمان  والتمثيل 
من قبل فرقة المجد في 23 تشرين األول 

المنصرم. 
قوات سوريا  المقاتلة في صفوف  إهانة 
التي أُسرت  الديمقراطية جيجك كوباني 
مازال  والتي  األول،  تشرين   21 في 
مصيرها مجهوالً، من قبل قائد ما يعرف 
الُمتهم  الرحيم  ياسر عبر  المجد  بفصيل 
بنحر الطفل الفلسطيني عبد هللا في حلب 
المعارضة  منتصف عام 2016، ومثّل 
عسكري  كمتحدٍث  أستانا  في  السورية 

رسمي.
من  المؤلف  الطبي  الطاقم  اختطاف 
كري  محيط  في  وسائق  ممرضتين 
يُعرف  قبل عناصر ما  سبي وقتلهم من 
بالجيش الوطني السوري ميدانياً، إعدام 
في 12 تشرين األول  ميدانياً  9 مدنيين 
سبي  كري  بين  الدولي  الطريق  على 

وسري كانيه.
في  االقتصاد  هيئة  إحصائيات  وبحسب 
ما  مرتزقة  سرق  سوريا  وشرق  شمال 
كامل  السوري  الوطني  بالجيش  يُعرف 
مخزون القمح في صوامع منطقتي سري 
إلى  كميته  ووصلت  سبي  وكري  كانيه 
42,700 طن من القمح، و2,300 طن 
الشعير.  من  طن   33000 البذار،  من 
من  رأس   278,370 لسرقة  باإلضافة 
ما  على  واالستيالء  الحيوانية،  الثروة 
سري  من  كل  في  131معمالً  بـ  يُقّدر 

كانيه وكري سبي.
فيض  فقط؛ وغيض من  هذا هو موجز 
من سيرة الجيش الوطني السوري الذي 
ال يحمل من سوريته ووطنيته إال االسم 
فقط، بينما والءه وانتماءه الحقيقي لعدو 
الشعوب السورية األزلي، فتركيا وريثة 
التي قامت على  العثمانيين والطوارانية 
الدم والدمار ولعل مقولة كبير المرتزقة 
بحقهم  األصدق  كانت  »أردوغان« 
لنا  عبيد  صنع  في  »نجحنا  قال:  عندما 
في الدول العربية، يدافعون عن سياستنا 

وثقافتنا ضد أبناء بلدهم«.
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»الجيش الوطني السوري«... هل لُه في اسمه نصيب؟

دراسة حديثة... هل لدى المتدينين تحّيز ضد العلم والتفكير العلمي؟
العالج  بفعالية  الشخص  اقتناع  يعتمد 
درجة  على  المرضى  شفاء  في  بالصالة 
وغير  المتدينون  يختلف  ال  لكن  تدينه، 
الطبي  العالج  المتدينين في آرائهم حول 

ومعاييره.
مجلة  نشرته  الذي  التقرير  وفي 
قال  األميركية،  توداي«  »سايكولوجي 
المتدينين  اقتناع  إن  الدن  ديفد  الكاتب 
في  والدعاء  بالصالة  العالج  بفعالية 
الماضي لم يحتاج سوى نجاح عدد ضئيل 
على  العالج،  هذا  تطبيق  محاوالت  من 

عكس األشخاص غير المتدينين.
للوهلة األولى، تشير هذه النتيجة إلى أن 
المتدينين يتبعون معايير أدلة أقل صرامة 
من أولئك الذين ال يؤمنون بأي دين. مع 
األطباء  من  فريق  تجربة  حال  في  ذلك، 
والممرضين لعالج طبي جديد من شأنه 
ما،  بمرض  المصابين  أحد  يشفي  أن 
يطالب كل من المتدينين وغير المتدينين 

بالمستوى نفسه من األدلة.
من  الرغم  على  أنه  الدراسة  وأوردت 
االدعاءات التي تثبت عكس ذلك، ال يُبدي 
المتدينون بالضرورة تحيزاً ضد العلم أو 
يفهمونه  أنهم  يبدو  الذي  العلمي  التفكير 
مثل األشخاص غير المتدينين. ومع ذلك، 
يميل المتدينون إلى إظهار التحيز لصالح 
ويُعتبر  لألحداث.  الخارقة  التفسيرات 
الخارقة  الظواهر  ألن  منطقياً  أمراً  ذلك 
نظرتهم  من  مهماً  جزءاً  تمثل  للطبيعة 

للعالم.
وأوضح الكاتب أن العلم ال يتقدم ببساطة 
عن طريق جمع األدلة لدعم الفرضيات، 
أن  تثبت  قد  أدلة  عن  أيضاً  يبحث  بل 
المثال،  سبيل  فعلى  كاذبة.  ما  فرضية 
ال  جديد،  عالج  فعالية  مدى  نقيَم  عندما 
الذين  المرضى  عدد  معرفة  فقط  نريد 
عدد  معرفة  أيضاً  نريد  وإنما  عولجوا، 

األشخاص الذين لم ينجح العالج معهم.
إذا كان  ما  األبحاث  تحدد  لم  حتى اآلن، 
يعتمدون  المتدينين  وغير  المتدينون 
معايير مختلفة الستخدام التجارب الفاشلة 
كدليل ضد فرضية معينة، وكان هذا هو 
السؤال البحثي الذي درسه العالم النفسي 
نُشر  مقال  في  وزمالؤه  لوباتو  إيميليو 

االجتماعي  النفس  علم  مجلة  في  أخيراً 
وعلم الشخصية.

الدراسة  خالل  أنه  الكاتب  وأورد 
المتدينين  استجابات  مقارنة  وقعت 
شروط.  أربعة  ظل  في  المتدينين  وغير 

عدد  حول  األوالن  الشرطان  يتمحور 
أرادوا  التي  الناجحة  العالجات  تجارب 
أو  الصالة  بأن  يقتنعوا  أن  قبل  رؤيتها 
في  الحال  كما هي  ناجح،  الطبي  العالج 
الثانيان  الشرطان  أما  السابقة.  الدراسات 

التي  الفاشلة  التجارب  عدد  بشأن  فكانا 
أن  قبل  رؤيتها  إلى  المجموعتان  تحتاج 
الطبي  العالج  أو  الصالة  بأن  يقتنعوا 

يعتبران طريقتين فاشلتين.
أظهرت  السابقة،  األبحاث  مع  تماشياً 

المتدينين  وغير  المتدينين  أن  النتائج 
العالج  بشأن  مماثلة  معايير  يعتمدون 
الطبي. بعبارة أخرى، لم يظهر المتدينون 

أي تحيز ضد التفكير العلمي.
أدنى  حداً  المتدينون  وضع  المقابل،  في 
مقابل  للطبيعة  الخارقة  التجارب  لقبول 
ذاته على  األمر  وينطبق  الطبي،  العالج 
بمعنى  أيضاً.  المتدينين  غير  المشاركين 
لرؤية  المجموعتين  كلتا  احتاجت  آخر، 
بالصالة  العالج  تجارب  من  أقل  عدد 
مقارنة بالعالج الطبي لالقتناع بأنه فعال.
عند  بعطف  المجموعتان  تتصرف  ولم 
تعاطفوا  مثلما  الفاشلة  التجارب  تقييم 
واعتمد  للطبيعة.  الخارقة  المزاعم  مع 
المتدينون في تقييم العالج الطبي وعالج 
نفسه، حيث طلبوا عدداً  المعيار  الصالة 
رفض  قبل  الفاشلة  التجارب  من  مماثالً 
كليهما. في المقابل، طلب األشخاص غير 
الفاشلة  التجارب  أقل من  المتدينين عدداً 
الطبي  العالج  مقابل  بالصالة  للعالج 

للحكم عليه على أنه غير فعال.
وأوضح الكاتب ديفد الدن أن التحيّز ضد 
المتدينين  غير  من  الخارقة  االدعاءات 
سمي  الذي  ساغان،  معيار  باسم  يعرف 
كارل  الشهير  الكونيات  عالم  اسم  على 
الدعاوى  أن  يعتبر  والذي  ساغان، 
واالدعاءات االستثنائية تتطلب أدلة غير 
عادية، أو بعبارة أخرى يتطلب االدعاء 

االستثنائي دليالً استثنائياً كذلك.
تعتبر  عالمية،  علمية  نظر  وجهة  ومن 
االدعاءات الخارقة للطبيعة غير عادية، 
من  أعلى  مستوى  باعتماد  تُقيَّم  وبالتالي 

االدعاءات الطبية.
المتدينين  أن  الكاتب  يرى  باختصار، 
وغير المتدينين يقيمون االدعاءات العلمية 
يقيمون االدعاءات  بينما  بطريقة مماثلة، 
وفي  مختلف.  بشكل  للطبيعة  الخارقة 
حين تُقيّم االدعاءات الطبيعية من منظور 
االدعاءات  تقييم  إلى  نميل  فإننا  محايد، 
نظرنا  لوجهات  وفقًا  للطبيعة  الخارقة 

للعالم.
وكاالت

 ثمنت لجنة الثقافة والفن في حزب العمال 
الكردستاني دعوة الفنانين والمثقفين الكرد 
تتوج  عندما   « وقالت  الوطنية،  للوحدة 
بشرى  الوطنية، ستكون  بالوحدة  المقاومة 

سارة نحو الحرية.«
أصدرته:  مكتوب  بيان  في  اللجنة  وقالت 
تتميز  والمثقفين،  الفنانين  مبادرات  »أن 
واللغة  الثقافة  باسم  تسجل  تاريخية  بأهمية 

والوحدة الوطنية«.
وأردف البيان: » قد وصل نضال الحرية 
يدمر  الذي  الجماعية  اإلبادة  نظام  ضد 
دون  عليها  القضاء  ويحاول  كردستان، 
بالتضحيات  جديدة  مرحلة  إلى  رادع 
أصبحت  مرحلة  في  نمر  حيث  العظام، 

الوحدة الوطنية أمراً حتمياً ال بديل عنه«.

مواجهة اإلبادة بوحدة الشعوب:

إلى  الموجه  نصه  في  البيان  وأضاف 
الحقيقة  الفنانين والمثقفين: » إن  مبادرات 
التي ظهرت مع غزو الفاشية التركية لروج 
اإلنسانية،  وكبرياء  شرف  تعتبر  التي  آفا 
اإلبادة  إتمام  تريد  التركية  الفاشية  أن  هي 
التي بدأتها بحق األرمن والسريان الكلدان 
على  اإلبادة  فرض  خالل  من  والروم 
التركية  الفاشية  أن  جلياً  واتضح  الكرد، 
دون  قسماً  وليس  كلها  كردستان  تستهدف 
هذا  من  الهدف  أن  كما  الكرد،  من  آخر 

بل جميع  الكرد،  فقط  ليس  الهمجي  الغزو 
كما  الجغرافية،  هذه  في  القاطنة  الشعوب 
للجرائم ضد اإلنسانية  ارتكابه  اليوم  نشهد 
شعبنا  ويقاوم  أجمع،  العالم  مرأى  على 
الغادر  الفاشي  العدوان  هذا  مواجهة  في 
استناداً إلى قواه الذاتية في ملحمة تاريخية 
أن  نرى  سلف  ما  كل  مقابل  في  كبرى، 
روح الوحدة الوطنية قد نضجت أكثر من 
يقبل  ال  واجباً  وأصبحت  مضى  وقت  أي 
التأجيل على اإلطالق، عندما تتوج مقاومة 
التي  الجماعية  اإلبادة  نظام  ضد  شعبنا 
لقب  اكتسب  الذي  أردوغان،  طيب  يمثلها 
»ديكتاتور القرن« على حساب التضحيات 

الباهظة، بالوحدة الوطنية، حينها سيتحقق 
شوق وحنين قرون وستكون بشرى سارة 

نحو الحرية.«
التصدي للعدو والمقاومة دون خوف:

جدار  حطم  قد  شعبنا  إلى  البيان  وأشار 
جدران  شعبنا  دمر  لقد   « وقال:  الخوف، 
الخوف، كما جاء في المثل الشعبي - مهما 
يمكنها  ال  وكثيفة،  سوداء  الغيوم  كانت 
مقاومة قوة الرياح- كما أن شعبنا لديه الخبرة 
من  الداخلية  مشاكله  لحل  الالزم  والنضج 
أجزاء كردستان  الحوار، في جميع  خالل 
هناك إرث نضالي كبير وخبرات مكتسبة 
وتضحيات عظيمة، وتحقيق الوحدة ما بين 

هذه القيم سيكون من شأنه إحباط السياسات 
االستعمارية ألعداء كردستان المستندة إلى 

سياسة »فّرق تسد.«

خطوة تارخيية للفنانني واملثقفني:

التي  التاريخية  الخطوة  بهذه  البيان  وأشاد 
خطوة  إنها   « وقال:  أوروبا،  في  ولَدت 
للمثقفين  الوطنية  الوحدة  باسم  تاريخية 
للعب  أوروبا  في  اجتمعوا  الذين  والفنانين 
رياح  إنها  العملية،  هذه  في  الرائد  الدور 
المظلمة  الغيوم  كل  ستبدد  التي  الحرية 
هذه  الوطنية.  الوحدة  رياح  هي  للفاشية، 
رائع  مثال  هي  والمثقفين  للفنانين  الخطوة 
الوطنية،  الوحدة  نحو  المسؤولية  لروح 
وبالمثل، فإن مبادرة الشبكة الثقافية واللغوية 
التي بدأ بها المثقفين والفنانين والمؤسسات 
الديمقراطية في شمال كردستان تعبر عن 
موقف بناء وإيجابي ضد اإلبادة الجماعية 
في هذه المرحلة،  فالدفاع عن الثقافة واللغة 
التي  الروحية،  الخميرة  تشكل  التي  األم 
تكشف عن وجوههم الحقيقية الساعية إلى 
إبادة وإنكار الشعب الكردي وتطبيق اإلبادة 
الجماعية الثقافية، هذا النظام الفاشي الذي 
يدعي أنه ال يستهدف الشعب الكردي، في 
وجه النظام الذي ينشر أنه ال توجد هجمات 
أنه  من  الرغم  على  الكردي  الشعب  ضد 
يغزو  في كل مكان وينكر حتى لغة الشعب 

االنهيار  نقطة  هي  اللغة  فإنكار  الكردي، 
لإلبادة الجماعية الثقافية، عالوة على ذلك، 
خطوات  هي  المشاركين  جهود  أن  نرى 
خاصة  الوطنية،  الوحدة  نحو  جداً  مهمة 

بوجود المشاركات القيّمة.«

جنبًا إىل جنب إىل أن تتحقق الوحدة:

القوى  كافة  بدعوته  البيان  واختتم 
نحو  التوجه  ضرورة  إلى  الكردستانية 
التي ال غنًى عنها، ودعم  الوطنية  الوحدة 
هذه الخطوة إلى أن تتحقق الوحدة الوطنية 
وقال البيان: » نتوجه بالتحية والتقدير إلى 
مبادرة ودعوة الفنانين والمثقفين هذه، التي 
تأتي في هذه المرحلة التاريخية التي نسير 
وتقرير  كردستان  وطننا  حرية  نحو  فيها 
ونتمنى  كبيرة،  بتضحيات  شعبنا،  مصير 
لهم كل التوفيق في هذه الخطوة المباركة، 
ضد  األحرار  موقف  هو  الموقف  هذا 
للمقاومة ضد  مشرف  موقف  إنه  الفاشية، 
نظام اإلبادة الجماعية ودعوة تاريخية نحو 
نعلن  األسباب،  هذه  لكل  الوطنية،  الوحدة 
الديمقراطي   والفن  الثقافة  حركة  في  نحن 
الكردستاني وقوفنا إلى جانبهم دوماً ودعمنا 
الكامل بحماس كبير من أجل توسيع نطاق 
الوحدة  تتحقق  أن  إلى  المبادرات،  هذه 

الوطنية.«
وكالة/ الفرات

ية ج المقاومة بالحر مبادرة الفنانين والمثقفين...تتوِّ
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على  العسكرية  االنتهاكات  ظل  في 
شرقي  بشمال  تمر  تل  مدينة  أطراف 
في  الحرب  األهالي  يرفض  سوريا، 
منازلهم   في  البقاء  ويفّضلون  المنطقة، 
أن  بعد  نهائي،  بشكل  التهجير  خشيةً 
 %90 بتهجير  السورية  الحرب  تسببت 
من أبناء الديانة المسيحية من اآلشوريين، 
ليبقى مستقبل العوائل القليلة المتبقية على 
لعمليتها  أنقرة  استئناف  حال  في  المحك، 

العسكرية.
تضم مدينة تل تمر بريف محافظة الحسكة 
آشورية  وبلدة  قرية   /35/ نحو  الغربي، 
الخابور،  نهر  ضفاف  على  متوزعة 
أُفرغ عدد منها خوفاً على مصير سكانها 
ومرتزقة  التركية  القوات  هجمات  من 
المعارضة المسلحة التابعة لها من الجيش 
الوطني السوري وداعش والنصرة، الذين 
باتوا على تخوم قراهم من الجهة الشمالية.
وقالت بهذا الصدد رمزية كاكو والتي تبلغ 
لـ« نورث برس«  العمر /60/ سنة،  من 
إنها لم تترك أرضها بعد هجمات مرتزقة 
 / شباط  في  تمر،  تل  ريف  على  داعش 

فبراير 2015.

»ال نطلب سوى السالم«

وأضافت بالقول: »ال نطلب سوى السالم، 
وكل ما نريده هو البقاء على أرضنا وعدم 
حزن  بنبرة  وتضيف  مجدداً«،  تهجيرنا 
أن  نريد  وال  منا  اآلالف  ر  هُجِّ أن  »سبق 

نخسر من تبقى«.
حيث تعرضت مدينة تل تمر والتي يسكن 
أغلب قراها اآلشوريون في شباط / فبراير 
2015، لهجوم من قبل متطرفي داعش، 

للكثير  التحتية،  البنى  بتدمير  تسبب  ما 
أكثر  القرى وتهجير اآلالف وخطف  من 
إطالق  يتم  أن  قبل  شخصاً،   /220/ من 

سراحهم الحقاً مقابل دفع الفدية.
هجمات  قبل  اآلشوريين  نسبة  وبلغت 
ألفاً  يقارب /25/  ما  داعش عام 2015، 
ما  منهم  ليتبقى  البالد  غادر  أغلبهم  لكن 

يقارب /1200/ شخصاً.

التركي ومرتزقة  االحتالل  دولة  وتستمر 
لها،  التابع  السوري  الوطني  الجيش 
مدينتي  ريف  في  مناطق  على  بهجماتها 
تل تمر وعين عيسى، بالرغم من االتفاق 
الروسي - التركي على وقف إطالق النار 
الشريط  على  مشتركة  دوريات  وتسيير 

الحدودي.

»جيب تسميتها »نبع اخلراب«

الحزب  مسؤول  قال  الصدد  وبهذا 
شمعون  تمر  بتل  الديمقراطي  اآلشوري 
لمجازر  تعرضوا  اآلشوريين  إن  كاكو، 
على يد العثمانيين عام 1915، فيما كان 
آخرها هجوم مرتزقة داعش والذي تسبب 

بتهجير 90 % من األهالي.

مذبحٍة  وشك  على  أنهم  إلى  أشار  كما 
إشارة  السالم«  أخرى تحت مسّمى »نبع 
إلى االسم الذي أطلقته تركيا على هجماتها 

لشمال شرقي سوريا.
فيها السالم بنسبة  بالقول: »ال أجد  وتابع 
الخراب«،  »نبع  تسميتها  يجب   ،%1
تغيير  تم  لكن  نفسهم )داعش(  فهؤالء هم 
كون  أخرى،  مسميات  إلى  أسمائهم 
الممارسات نفسها لم يتغير شيء«، على 

حد تعبيره.
والفصائل  تركيا  أن  على  كاكو  وشدد 
الذاتية  اإلدارة  تستهدف  لها  الموالية 
والشعوب المتعايشة في كنفها، نظراً لحالة 
األمن واالستقرار التي وفَّرتها بالمنطقة، 
أن الحرب تستهدف جميع الشعوب  مبيناً 

والطوائف وليس شعباً معيناً.
وعن تخّوف اآلشوريين في حال استئناف 
كاكو،  شمعون  ختم  مجدداً،  الهجمات 
الديمقراطي  اآلشوري  الحزب  مسؤول 
نتخوف من  بتل تمر حديثه قائالً: »طبعاً 
إبادة جديدة وتغيير لديموغرافية المنطقة، 
وهو ما نراه اآلن في رأس العين / سري 
مرتزقة  وتوطين  أهلها  بتهجير  كانيه 
استمرار  في حال  كثيراً  مكانهم، ونخاف 
تهجير  سيتم  التركية،  العسكرية  العملية 
 %/10/ نسبة  يشكلون  كونهم  اآلشوريين 

المتبقية في المنطقة«.
التي  والمناطق  اآلشورية  القرى  وتبقى 
عن  بعيدة  اآلشوري،  الشعب  فيها  يقطن 
اهتمام المجتمع الدولي الذي بات ال يبالي 
بما يجري من تغيير ديموغرافي يستهدف 
المحتل  عمليات  بفعل  الشعوب،  كافة 
المسلحة  المعارضة  ومرتزقة  التركي 

التابعة لها في شمال وشرقي سوريا.

وضع حجر األساس لثورة روج آفا وكان 
أحد رموزها، تميز بمالمح القوة واإلرادة 
أن  ذويه  من  يطلب  دائماً  وكان  الصلبة، 
ويحملوا  الشهداء،  حقوق  عن  يتنازلوا  ال 
هناك  أن  للعدو  يُظهروا  حتى  أسلحتهم 
لشقيقه  وقال  الشهداء،  مسيرة  يكمل  من 
إذا  تحزن  أال  أمي  »أخبر  استشهاده  قبل 
ولدي  وتنادي  رأسها  فلترفع  استشهدُت 
شهيد«، ليترك خلفه بصمةً ويصبح شهيداً 

من شهداء مقاومة الكرامة.
على  الفاشية  التركية  الهجمات  بدء  مع 
مناطق شمال وشرق سوريا، دافع اآلالف 
والذين  عنها،  المنطقة  وشابات  شباب  من 
كل  فوق  أرضهم  وكرامة  حماية  وضعوا 
اعتبار وسلكوا طريقاً ال يسلكه إال أصحاب 
والحرية،  الوطن  وعشاق  القوية  اإلرادة 
الذي  كوران  المناضل  الشهيد  بينهم  ومن 
أبناء  عن  ليدافع  السالح  بحمل  طريقه  بدأ 
التركي  شعبه ضد وحشية جيش االحتالل 

ومرتزقته.
ولد كوران أكرم عثمان في مدينة الحسكة 
عام 1990، وهو من عائلة وطنية مكّونة 
بينهم،  الرابع  الولد  وكوران  أبناء،   6 من 
وتميز بهدوئه وتفوقه في المدرسة ومحبته 
بسعادته  يُضحي  للخير،  وفاعالً  لرفاقه، 

ليسعد رفاقه ومن حوله.
درس كوران المرحلة االبتدائية في مدرسة 
لتنتقل  الحسكة  مدينة  في  القادري  عبد هللا 
بعدها العائلة من الحسكة إلى ناحية عامودا 
كوران  وليكمل  قامشلو،  مقاطعة  في 
مدارس  في  والثانوية  اإلعدادية  دراسته 
عامودا، وتفوق كوران في دراسته ثم دخل 
كلية العلوم ـ قسم الكيمياء في جامعة حلب، 

ودرس لمدة عامين.

طالَب حبق شعبه وهويتهم

وخالل دراسته الجامعية اعتُقل كوران من 
وتعرض  حلب،  في  السوري  النظام  قبل 
من  المئات  وهنالك  والضرب،  للتعذيب 
النظام  قبل  اعتقلوا من  أمثال كوران ممن 

وذلك النتمائهم القومي.
تموز  في  آفا  روج  ثورة  انطالق  وعند 
الشعب  تحرير  منها  الهدف  وكان   2012
البعثية،  والذهنية  البعثي  النظام  سلطة  من 
بالمطالبة  المنطقة  أبناء  من  اآلالف  قام 
من  اآلالف  كما  وانضم  وهويتهم،  بحقهم 
أقرانه الشبان الكرد للعمل وتحقيق أهداف 

الثورة.
وهكذا ترك كوران دراسته وحياته وانضم 
الثورية،  الشبيبة  في  وعمل  الثورة  إلى 
وشارك في النشاطات واألعمال التنظيمية، 
الشعب  حماية  وحدات  تأسست  أن  إلى 
عاتقه  على  ويحمل  إليها  كوران  لينضم 

حماية الوطن والدفاع عنه.
وشارك كوران في التصدي لهجمات جبهة 
باإلضافة  الجزيرة،  مناطق  على  النصرة 
التي  الحمالت  كافة  في  مشاركته  إلى 
ضد  الديمقراطية  سوريا  قوات  أطلقتها 
كانت  التي  المناطق  في  داعش  مرتزقة 

تحتلها بشمال وشرق سوريا.
فخوٌر بشهادة ابني

عثمان:  أكرم  كوران،  الشهيد  والد  ويقول 
كان  من  وكل  أهله  بين  كوران  »ُعرف 
يعرفه بهدوئه وأخالقه، وتفوقه في دراسته، 

وتميز بحنانه وطيبة قلبه«.
ويضيف والده: »دائماً كان يقول لي هدفي 
المحتلة  أرضنا  تحرير  هو  الحياة  هذه  في 
والسير  واستقرار،  بأمان  شعبي  وعيش 

أطلب  كنت  الشهداء،  رفاقي  خطى  على 
منه أن يترك وحدات حماية الشعب ويذهب 
ليكمل دراسته الجامعية، وفي كل مرة كان 
أن  الصحيح  غير  من  أنه  ويرى  يرفض 
يدرس لدى دولة ال تعترف بثقافته ولغته، 
لن  لي  كيف  يقول  كان  ذاته  الوقت  وفي 
لهجمات  يتعرضون  وهم  بلدي  أهل  أترك 

من قبل األعداء واذهب ألدرس«.
وعبّر والد الشهيد كوران، أكرم عثمان، عن 
فخره بشهادة ابنه وقال: »لم يكن الموت في 

يوٍم من األيام سهالً على اإلنسان، كوران 
ولدي  قطعة من كبدي وأتمنى لو أنه اآلن 
بيننا، وعلى الرغم من هذا الشعور إال أنني 
رأسي  وسيبقى  شهادته،  على  نادماً  لست 

مرفوعاً به«.
اعتُقل ألنه رفع علماً يحمل رموزاً كردية

كاوا  كوران،  للشهيد  األكبر  الشقيق  أما 
عثمان، تحّدث عن طفولة كوران، ويقول 
عام  الثانوية  المرحلة  في  كان  »كوران 
السوري،  النظام  قبل  من  واعتُقل   2006

استذكار  مراسم  نظّم  ألنه  كان  والسبب 
لشهداء سينما عامودا،  مع عدد من رفاقه 
وأطلقوا سراحه ألنه كان قاصراً، واعتُقل 
في  الجامعية   مرحلته  أثناء  أخرى  مرة 
الجامعة  في  علماً  رفع  ألنه  وذلك  حلب، 

يحمل رموزاً كردية«.
يتذكر كاوا أن شقيقه في بداية الثورة ترك 
كل شيء خلفه، وباشر بالعمل مع الشبيبة 
الكردية  للقومية  ليبنوا فكر وثقافة االنتماء 
المسيرات  بتنظيم  القادم  الجيل  أبناء  بين 
الشعبية وتكثيف الدورات الفكرية دون كلل 

أو ملل.

قبل استشهاده طلب منهم أال 
يتنازلوا عن أرضهم

قبل  كوران  الشهيد  إن  كاوا،  وأضاف 
عن  يتنازلوا  »أال  منهم  طلب  استشهاده 
مهما  أرضهم  بتحرير  ومطالبهم  حقوقهم 
الشهداء  أسلحة  ويحملوا  الثمن،  كان 
تركوه  ما  ليكملوا  خطاهم  على  ويسيروا 
من  هناك  أن  للعدو  نُبيّن  حتى  ناقصاً، 
أمي  أخبروا  وقال  الشهداء،  مسيرة  يكمل 
رأسها  ولترفع  استشهدُت،  إذا  تحزن  أال 

وتنادي ولدي شهيد«.
وفي التاسع من الشهر المنصرم شنّت دولة 
على  هجوماً  ومرتزقتها  التركي  االحتالل 
واستُشهد  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 
كوران في الـ14 من ذات الشهر في ناحية 
بصمةً  خلفه  كوران  ليترك  عيسى،  عين 
ويصبح شهيداً من شهداء مقاومة الكرامة، 
تاركاً وراءه هدفه الذي لطالما حلم بتحقيقه 
والوصول إليه، وها هو كوران وصل إلى 

جزء من هدفه )الشهادة(.
وكالة/ هاوار
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حمررة الصفحة/برييفان محي حمررة الصفحة/ميديا غامن

»ُأخِبروا أمي أن ترفع رأسها وتنادي ولدي شهيد«

يون: »نحن على وشك مذبحة جديدة تنفذها تركيا« آشور

يع الدفعة األولى من مازوت التدفئة في كركي لكي االنتهاء من توز

وحدة مياه الطبقة... صيانة المضخات 
ية واألعمال روتينية دور

ية للجنة الخدمات  خطوات احتراز
استعداداً لفصل الشتاء

المحروقات  للجنة  المشترك  الرئيس  بيَّن 
مركز  بأن  تحلو  مسعود  لكي  كركي  في 
كركي لكي قد باشر بتوزيع مازوت التدفئة 
الزراعية  المعدات  وألصحاب  لألهالي 
قد  التوزيع  عملية  وإن  السابع  الشهر  منذ 

شارفت على االنتهاء.
من  االنتهاء  »بغية  ـ  لكي  كري  روناهي/ 
في  لألهالي  المازوت  مادة  توزيع  عملية 
كركي لكي، وريفها قبل حلول فصل الشتاء 
بدأنا مبكراً بتوزيع مادة التدفئة »المازوت« 
/2019«؛   7/1 من  اعتباراً  أولى  كدفعة 
للجنة  المشترك  الرئيس  بدأ  الكلمات  بهذه 
تحلو  مسعود  لكي  كركي  في  المحروقات 
عدد  بلغ  »لقد  وأضاف:  معنا،  حديثه 

التدفئة  مازوت  من  المستفيدة  العائالت 
عشرة آالف عائلة فكل عائلة استلمت 400 
لتر وبلغت الكمية النهائية 400 ألف لتر«، 
وأشار إلى أن عملية التوزيع تمت بالتنسيق 
الكومينات، والمجالس بعد رفع أسماء  مع 
أن  منوها  العائلة  دفتر  بحسب  المستفيدين 
المازوت يصل إلى كل منزل عبر صهاريج 
مخصصة للتوزيع بسعر 75 ل س، و أما 
بالنسية للمدارس وعوائل الشهداء؛ فانتهت 
المجمع  مع  التنسيق  بعد  التوزيع  عمليات 
وفيما  الشهداء  عوائل  ومؤسسة  التربوي 
الرئيس  أشار  الزراعية  باآلليات  يتعلق 
المشترك للجنة المحروقات في كركي لكي 
مسعود تحلو: »كما هو معلوم تبدأ عمليات 

حيث  العاشر،  الشهر  من  ابتداًء  الزراعة 
حاولنا أن ننتهي من عمليات التوزيع مبكراً 
ومجلس  الزراعة  لجنة  مع  نسقنا  لذلك 
سنمنح  التي  اآللية  على  لالتفاق  الناحية 
الجرارات  ألصحاب  المادة  خاللها  من 
وقد تم االتفاق على اآللية التالية؛ فتم منح 
األرض  طبيعة  حسب  زراعي  جرار  كل 
ـ  )السقي  المزروعة   األرض  ونوعية 
أربع  منح  يتم  سقي  دونم  فلكل  البعل(، 
لترات، ولكل دونم بعل تم تخصيص لترين 
لحين  مستمرة  المازوت  منح  عملية  وأن 

االنتهاء من الزراعة«.

مياه  وحدة  تعمل  ـ  الطبقة  روناهي/ 
بشكل  المضخات  على صيانة  الطبقة 
الكهربائية  األعطال  نتيجة  دوري 
أعطال  هناك  بينما  فيها،  والميكانيكية 
نتيجة  المدينة  في  المياه  لخطوط 
الكسور واالهتراء يتم العمل بها بشكل 
روتيني إلعادة ضخ المياه في الشبكة.

للمجلس  التابعة  المياه  وحدة  وتشرف 
التنفيذي في اإلدارة المدنية الديمقراطية 
أعمالها  متابعة  على  الطبقة  لمنطقة 
خطوط  وصيانة  إلصالح  االعتيادية 
المياه المعطلة في الشبكة نتيجة الكسر 

أو االهتراء داخل المدينة والريف. 
أما بالنسبة لخطة الصيانة؛ فتم إجراء 
األساسية  للمضخات  شاملة  صيانة 
وتم تزويد الوحدة بالدراسات الالزمة 
لعمل وحدة المياه خالل الفترة السابقة 
للمياه  المستمر  االنقطاع  مشاكل  لحل 
بينما  الطبقة،  مدينة  أحياء  بعض  في 
تاريخ  أخرى حتى  مشاريع  تأجيل  تم 

1/1/ 2020م.

العمل اليومي لوحدة املياه

المضخات  صيانة  أسباب  ولمعرفة 
شبكة  في  الموجودة  واألعطال 
صحيفتنا  أجرت  المياه؛  داخل  المياه 
»روناهي« لقاًء مع الرئيس المشترك 
لوحدة مياه الطبقة أحمد محمود والذي 
أكد على قيام وحدة مياه الطبقة وصيانة 
الماضية  الفترة  في  المياه  مضخات 
وإجراء صيانة لست مضخات أساسية 
يزال  ال  اليومي  العمل  أن  حين  في 
إصالح  من  الروتينية  باألعمال  قائم 
خطوط شبكة المياه في شوارع المدينة 

وأحيائها نتيجة الكسور واالهتراء.

تبديل املضخات وخطوط 
املياه

وأشار محمود إلى أنه تم تبديل بعض 
المضخات أثناء صيانة المضخات في 
السابقة وتنفيذ خطة الصيانة  المرحلة 
وتقليل  الضخ  ساعات  زيادة  والهدف 
عام؛  بشكل  المياه  انقطاع  ساعات 
والعمل في ورشات الصيانة مستمرة 
يكون  لن  حيث  القادمة  الفترات  في 
إيقاف  الصيانة  عمليات  أثناء  هناك 
هناك  سيكون  وإنما  للمضخات، 
المصانة  المضخات  بين  تبديل  عملية 
إصالح  يتم  بينما  للعمل،  والجاهزة 
الكسور واستبدال الخطوط التي يصل 

طولها بين الـ 10 و30 متر.
انكسار  أسباب  محمود  أحمد  رد  وقد 

األنابيب ليس ناتج عن وزن السيارات 
هو  بل  المدينة  داخل  العابرة  الثقيلة 
بمادة  ردمه  وعدم  الخط  لعمق  يعود 
الرمل بشكٍل صحيح بعد االنتهاء من 
عملية مد الخطوط أو بعد االنتهاء من 
خطوط  لقدم  ونتيجة  اإلصالح  عملية 
األرض؛  سطح  تحت  وعمقها  المياه 
األنابيب  لنوع  السبب  يعود  وكذلك 

المستخدمة.
في حين تابع محمود أنه لوحظ وجود 
الشارع  تقاطع  منطقة  في  تهبيط 
العريض مع الشارع الرئيسي بالطبقة، 
وكان ذلك بسبب كسر في خط الفونت 
من  مياه  خط  عن  عبارة  وهو   200

الفونت تم إصالحه في وقتها. 
صعوبات العمل

لوحدة  المشترك  الرئيس  وأضاف 
»هناك  محمود:  أحمد  الطبقة  مياه 
صعوبات ال تزال تعرقل عمل وحدة 
باكر  وجود  عدم  أبرزها  من  المياه 
وأن هناك تعديات على الشبكة أغلبها 
الضابطة  وجود  لعدم  الريف  في 
المدينة  داخل  التعديات  تعتبر  بينما 
هذه  تجاوز  يتم  بينما  تذكر  وال  قليلة؛ 
الصعوبات في االستعانة بالبلدية التي 
هناك  أن  إال  الالزمة،  باآلليات  تمدنا 
تأخير في ردم بعض الحفر نتيجة لعدم 
لها في  البلدية  أو حاجة  اآلليات  توفر 
تعمل  التي  اآلليات  العمل وخصوصاً 

في المخيم«.

روناهي/ كركي لكيـ  قال الرئيس المشترك 
للجنة الخدمات والبيئة في بلدية كركي لكي 
فصل  لقدوم  »استعداداً  الدين:  مجد  أحمد 
الخدمية  المشاريع  من  بالعديد  قمنا  الشتاء 
لمواجهة المنخفضات الجوية والسيول التي 
المنصرم  الشتاء  في  األهالي  منها  عانى 
لخطوط  التحتية  البنية  ضعف  بسبب 

الصرف الصحي«. 

االنتهاء من اإلجراءات الالزمة

الخدمات  للجنة  المشترك  الرئيس  ونوه 
مجد  أحمد  لكي  كركي  بلدية  في  والبيئة 
إنهاء  من  األخيرة  المرحلة  في  أنهم  الدين 
ومنها  الشتاء،  لفصل  الخدمية  المشاريع 
مياه  لتصريف  إضافية  نقاط  استحداث 
جميع  وتنظيف  »مطريات«،  األمطار 
لتكون  القائمة  المياه  تصريف  أماكن 
البلدة  سوق  منتصف  في  عالية  بجاهزية 

المحال  إلى  األمطار  مياه  لدخول  تفادياً 
التجارية ومنازل األهالي.

تبديل ووضع  الدين: »إن  وأكد أحمد مجد 
بد  خطوط صرف صحي جديدة خطوة ال 
في  هذا  من  عانينا  ألننا  الحقيقة  في  منها 
المشروع  نفذنا  حيث  المنصرم،  الشتاء 
منذ  الصحي  الصرف  بخطوط  الخاص 
كانت  االنتهاء،  على  وقاربنا  الصيف 
من  المتضررة  الشوارع  بعض  هنالك 
وأمطار  سيول  بسبب  الحاصل  االنجراف 
العام الماضي استدعى األمر تبديل مجاري 

الصرف الصحي«.
وأضاف الرئيس المشترك للجنة الخدمات 
والبيئة في بلدية كركي لكي أحمد مجد الدين 
بخصوص عمل لجنة البيئة: »قمنا بزراعة 
شوارع  في  السرو  نوع  من  األشجار 
استعداداً  العام  السوق  ومنصف  البلدة، 
البيئة  كلجنة  وقمنا  كما  الشتاء،  لقدوم 
برش المبيدات الحشرية في مكب النفايات 
انتشار  ومنع  الضارة  الحشرات  لمكافحة 
الحشرات  النتشار  وتفادياً  األمراض، 
في  العشب  نمو  بعد  تظهر  التي  الضارة 
الحدائق واستباقاً لنموها وانتشار الحشرات 

قمنا برش المبيدات الحشرية«.

تقرير/ غاندي إسكندر 

تقرير/ ليكرين خاني تقرير/ ماهر زكريا


