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حزب االتحاد الديمقراطي ينهي أعمال 
مؤتمره االعتيادي الثامن بانتخاب أنور مسلم 

وعائشة حسو للرئاسة المشرتكة

أردوغان ُمحاصر وُمهّدد بالهزيمة 
عىل كلِّ الجبهات

باتخاذ جملة من القرارات والمصادقة على البرنامج السياسي للحزب وتوسيع المجلس العام، والهيئة التنفيذية، وانتخاب رئاسة مشتركة جديدة؛ 
أنهى حزب االتحاد الديمقراطي مؤتمرة االعتيادي الثامن الذي انعقد في مدينة رميالن بإقليم الجزيرة...«2

رئيس  إدلب جعلت  معركة  إن  كيالن  مليك  األمريكي  السياسي  والمحلل  الكاتب  قال 
النظام التركي رجب طيب أردوغان في مأزق صعب، ليس فقط نتيجة الخسائر التي 

يتعرض لها، لكنه أيضا بات مهددًا بالهزيمة الشاملة...«6

أردوغان ورقصة البهلوان بين 
موسكو وواشنطن

يعتقد أردوغان أن لديه القدرة على استغالل التنافس الروسي – األمريكي على موقع تركيا 
االستراتيجي، في خدمة أجنداته إلى ما ال نهاية، وأن هذه السياسة ستوصله في النهاية إلى 
تحقيق أحالمه اإلمبراطورية، فالرجل يعرف تمامًا أن احتالل عفرين السورية كان بالتفاهم 
مع بوتين، كما كان احتالل سري كانيه )رأس العين( – وكري سبي )تل أبيض( بحجة إقامة 
منطقة آمنة بالتفاهم مع ترامب، دون أن يدري أن ذلك كان بمثابة رشوة سياسية له، للقيام 
بأدوار ووظائف في إطار التنافس الروسي – األمريكي على العديد من ملفات المنطقة..«9

فاروق الماشي: »مستمرون بدعِم المخيمات 
واقتراح األمم المتحدة شرعنة لالحتالل«

أشار الرئيس المشترك لهيئة الشؤون االجتماعية والعمل في اإلدارة 
أنه وبالرغم من  إلى  الماشي  الذاتية لشمال وشرق سوريا فاروق 
في  المتواجدة  المخيمات  رفد  في  الذاتية  لإلدارة  الكبير  الدعم 
ـ  أنها  إال  المحدودة،  إمكاناتها  ضمن  بالمساعدات  المنطقة 
أن  وأكد  اإلنسانية؛  المساعدات  نقص في  تعاني من  ـ  المخيمات 
اقتراح األمم المتحدة بفتح معبر تل أبيض المحتلة من قبل دولة 

االحتالل التركي شرعنة لالحتالل..«2

25 لغة في إيران مهددة بالزوال، لماذا؟

عمياء انتقلت من غرفة مظلمة إلى ساحة الفن
من غرفة مظلمة انتقلت إلى ساحة للفن، فأبصرت 
بذلك عن  لتعلن  باأللحان وألفت األغاني  عيناها 
حقيقيًا  جمااًل  أضفت  التي  البصيرة   امتالكها 
لحياتها وحولت الظالم إلى النور فكان لها بصمة 
على صفحات التاريخ لتكون مثال للمرأة الحرة.

بصريتها هي الجامل الحقيقي

آن  في  وقبحه  العالم  جمال  عن  عيناها  ُأعميت 
واحد, لترى بصيرتها الجمال الحقيقي الذي نبع 
تعزفها  موسيقية,  ألحان  شكل  على  داخلها  من 
بأناملها على آلة باحت بما عجز لسانها عن نطقه, 
هي المرأة الضريرة العينين المفتوحة البصيرة, 
القوية, العازفة بإحساس الجمال واألنوثة »زهرة 
المولودة  ربيعًا,  الـ34  ذات  بوزان«  بركل 
من  إحساسها  نبع  والتي  شيران,  أرض  على 
للقوافي  وعشقها  وشغفها  تراثها  وأصالة  جمال 
حفظت  موسيقية  أذٌن  عن  الصادرِة  والنغمات, 
سحر األنغام عن ظهر قلب, وقلبت القوافي على 
ركام األيام, لينزف جرحها عزفًا ال دمًا على آلة 

الطنبور. 
تبتغي من  العالم  لنساء  وفي بحة صوتها رسالة 
خاللها خلق تاريخ جديد لحلم المرأة, فهي امرأة 
دمها,  في  الموسيقا وجرى شغفها  رضعت حب 
العالم  في  رسالتها  لتنشر  منبرًا  إياها  مستخدمًة 

في  البصر  فقدانها  يمنعها من حلمها  ولم  أجمع, 
فهي  عمرها,  من  الرابعة  في  وهي  مبكرة  سٍن 
وشقيقتها  شقيقها  مع  تسكن  متواضعة  أسرة  من 
التي  العلة  ذات  من  تعاني  والتي  سنًا  األصغر 
أصابت زهرة وهي العمى منذ كان عمرها 12 

عامًا.

صادقت الظالم وحّولته إىل نور

إرادتها  أن  إال  زهرة  أصاب  مما  الرغم  وعلى 
وثقتها تتخطى الصعوبات والمعاناة التي ُتلم بها, 
لجميع  به,  يحتذى  اليوم خير عبرة ومثال  وهي 
المرضى اللذين ال يستطيعون أن يشاهدوا العالم 
جدران  خلف  بقيت  امرأة  ولكل  بأبصارهم, 
الممارسة  والسلطة  أواًل  ذاتها  حبيسة  منزلها 
عليها ثانيًا, فزهرة امرأة ُحبس النور عن عينيها 
لتصادق الظالم أنيسًا, ولكنها حولت ظالمها إلى 
فهي  للعالم,  لتنبثق  موهبتها  عبره  تتسلل  هدوء 
شاركت في العديد من االحتفاالت والمسرحيات 
اليوم  العالمي,  المرأة  يوم  وأبرزها  والفعاليات 
للصحافة  العالمي  اليوم  للمعوقين,  العالمي 

الكردية وغيرها.
عمرها,  من  الخامسة  منذ  العزف  وبدأت  كما 
والشعبية  الوطنية  األغاني  سماع  من  انطالقًا 
وكلستان  بروار  شفان  أغاني  أبرزها  ولعل 
بروار. مشكلتها لم تمنعها من السير ُقدمًا وختمت 

بصمتها على جبين التاريخ, فرأسمالها الوحيد هو 
ثقتها وإرادتها, فهي وشقيقتها أصيبتا بالعمى ألن 
شبكية عينيهما كانت متضررة وهذا ما أخبرهما 
تعانيان من صعوبة  المختص, وهما  الطبيب  به 
في السير وحدهما والغرق في ظالم ال نهاية له, 

فهما ال تريان شيئًا.

ألفت للشهيدة آرين وشيالن

ُحرمت زهرة وشقيقتها من التعلم نظرًا لوضعهما, 

وعلى الرغم من وجود مدرسة للمكفوفين, إال أن 
بحالتهما  مختص  معلم  وجود  وعدم  اإلمكانيات 
حال دون ذلك, ولكن خالفًا لليأس ظهر في قلب 
زهرة بريق األمل الذي تشبثت به بقوة, أال وهو 
تأليفها  الحقيقية  انطالقها  نقطة  فكانت  موهبتها, 
ألغنية عن آرين ميركان والشهيدة شيالن, ليكون 
وللقائد  للشهداء  وفائها  عن  لتعبر  وسيلتها  الفن 
اهلل  عبد   « اإلدارة  منه  استمدت  الذي  األممي 
أوجالن«, لتغني بناًء على ذلك األغاني الثورية 

والوطنية. 

وامرأة  بإرادتها,  واثقة  امرأة  تكون«  وبهذا 
التي  الرسالة  هي  والمعوقات«  العمى  تتحدى 
المرأة  لتكون  للعالم,  إرسالها  في  زهرة  ترغب 
وجه  في  المقاومة  على  والمشجعة  القدوة  هي 
المرأة,  على  الذكورة  هيمنة  من  بدءًا  شيء  أي 
ولتخرج المرأة من قالبها الذي تحجرت أطرافها 
فيه, فهي الوحيدة القادرة على أن تقف بقوة في 
وجه جبال من الصعوبات وستصل إلى أهدافها 

بتمسكها بالمقاومة.

من تسلح باإلرادة يستطيع العزف

لوكالة  زهرة  قالت  الفن  روح  وعن 
وال  ثقافة,  والغناء  فن  العزف   »:JINNEWS
المأل,  أمام  ويغني  يعزف  أن  الجميع  يستطيع 
الحقيقية  والثقة  والتصميم  باإلرادة  تسلح  من  إال 
في  تتمثل  الحقيقة  قدوتها  أن  كاشفة  بالنفس«, 
شخص القائد عبد اهلل أوجالن, الذي اقتبست من 
فكره وفلسفته المرأة قوتها لتشكيل قوى ال تهاب 

الموت وتسعى للنصر والعدل والمساوات.
القائد  فلسفة  زهرة  وصفت  أخرى  ناحية  ومن 
حَول  رأيها  حد  على  فهو  المقدس«,  »الفكر  بـ 
والتي  الفاعلة  الحقيقية  القوة  منها  المرأة وصنع 
مؤكدة  المجاالت,  شتى  في  كبير  دور  لها  كان 
تحقيق  حتى  والصمود  المقاومة  استمرار  على 
األهداف, مشددة على أن النصر سيكون خليفهم.

اإلثنيات  جميع  اإليرانية  السلطات  ححرمت 
التعلم  من  الفرس،  عن  عدا  إيران  في  القاطنة 
منشورات صحفية  أية  إصدار  أو  األم،  بلغتهم 

بها.
واآلذريون  الفرس  من  كل  إيران  في  يقطن 
والكرد والبلوش والعرب والمازانيون والغيالك 
والتات والتركمان واألرمن واآلشور والكلدان.

ولكل من هذه اإلثنيات هوية ولغة خاصة، وعدا 
معترف  غير  اإلثنيات  هذه  جميع  الفرس،  عن 
بحقوقها القومية واللغوية والثقافية بشكل رسمي 

في إيران.
الدستور  من  والمادة 19  المادة 15  أن  ورغم 
اإليراني تؤكدان على حق اإلثنيات األخرى في 
التعلم بلغتهم األم، إال أنه بسبب سياسات الدولة 
بتطبيق  الدولة  تسمح  لم  العنصرية  اإليرانية 

هاتين المادتين على أرض الواقع.
تعد  اإليراني  الدستور  من   15 المادة  بحسب 
الرسمية  المشتركة  اللغة  هي  الفارسية  اللغة 
اللغة  تكون  أن  ويتوجب  إيران،  لشعوب 
الفارسية هي السائدة في التعامالت الرسمية في 

جانب  إلى  المحلية  اللغات  استخدام  أما  البالد، 
اللغة الرسمية، في الصحف والدوائر التعليمية 

فهو أمر حر.

مواد يف الدستور بقيت 

حرب عىل الورق

فيما تنص المادة 19 »تتساوى األقوام والقبائل 
اإليرانية في الحقوق، وال يجوز هيمنة لون أو 

قومية أو لغة أو أي شيء آخر«.
المادتين مجرد حبر على ورق،  هاتين  وبقيت 
قبل  من  فيها  النظر  إعادة  أو  تنفيذها  يجِر  ولم 

السلطة اإليرانية.
إيران سنة 2016  في  إحصائية  آخر  وسجلت 
وصول عدد سكانها إلى 79 مليون 926 ألف 
 80 الـ  تجاوز  العدد  يكون  وقد  نسمة،  و270 

مليونًا اآلن.
وبحسب السجالت الرسمية اإليرانية فإن الفرس 
البالد، ويليه األتراك  يشكلون 50% من سكان 
بنسبة 17% ومن ثم الكرد بنسبة 16%، والغيلك 
 ،%2 التالشي   ،%2 العرب   ،%11 والمازنيون 

التات 1% وآخرون %1.
السجالت  بهذه  تشكك  كثيرة  جهات  لكن 
أنها  االجتماع  في علم  الرسمية، ويرى خبراء 

فعل سياسي من قبل الدولة اإليرانية.

خطر زوال لغات محلية

تواجه عدد من اللغات خطر الزوال في إيران، 
الرسمية،  لغة  هي  التي  الفارسية  عن  عدا 
والعربية  والبلوشية  واآلذرية  الكردية  واللغات 
أعداد  حيث  والتاتية  والغيلكية  والمازنية 

المتحدثين بها كثر.
المتحدة  لألمم  التابعة  اليونسكو  منظمة  كشفت 
وجود 76 لغة للتحدث بها في إيران، وصّرحت 

بوجود خطر زوال 24-25 لغة في البالد.
بالزوال  المهددة  اللغات  فإن  المنظمة  وبحسب 
إيران(،  )يهود  فارسيهود  البشاغردية،  هي: 
خاالجي،  اليارسان(،  )لغة  غوراني  غازي، 

كاراشي،  خوانساري،  الخورسانية،  التركية 
سمناني،  نايني،  ناتنازي،  مندائي،  أجومي، 
تاتي،  تاليشي،  ساوي،  سايوندي،  سنايا، 
وفسي، بهديناني )لغة الزرادشتين في إيران(، 

كوروشي، جيدي، غزني.
األرمنية  اللغات  أيضًا  تعيش  جانب،  إلى 

الزوال  خطر  والرومية  والكلدانية  واآلشورية 
وتراجع  بها،  المتحدثين  أعداد  تراجع  بسبب 

الكتابات األدبية الخاصة بهذه اللغات.
ولففت منظمة اليونسكو إلى زوال لغتي »لشان 
ددان« التي هي لغة آرامية، ولغة الهواللوال من 

إيران، بعد فقدان المتحدثين بهذه اللغة.
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اإلدارة  مناطق  في  المتواجدة  المخيمات  تعاني 
في  نقص  من  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
المساعدات اإلنسانية واإلغاثية المقدمة من قبل 
وبخاصة  المناطق،  هذه  في  العاملة  المنظمات 
بعد العدوان التركي األخير على مناطق رأس 
العين )سري كانيه(، وتل أبيض )كري سبي( 
التي أوقفت نشاطاتها كليًا أو جزئيًا، إلى جانب 
تناقص تدفق المساعدات اإلنسانية عبر المعابر 
أو  الذاتية  اإلدارة  مناطق  في  سواء  الحدودية 
السوري،  النظام  لسيطرة  الخاضعة  المناطق 
المتحدة  األمم  القتراح  الذاتية  اإلدارة  ورفض 
بفتح معبر تل أبيض المحتلة لتقديم المساعدات.

ُمساعدات املُنظامت تناقصت بعَد 
العدواِن الرتيك

خالل  من  لها  التطرق  تم  المواضيع؛  هذه  كل 
اللقاء الذي أجرته صحيفتنا مع الرئيس المشترك 
اإلدارة  في  والعمل  االجتماعية  الشؤون  لهيئة 
الماشي،  فاروق  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
في  يتواجد  »حاليًا  بالقول:  حديثه  بدأ  حيث 
مناطقنا ما يقارب 16 مخيمًا إلى جانب مخيمين 
اثنين )الرقةـ  ومنبج( تم استحداثهما إليواء أهلنا 
على  أخذنا  ونحن  إدلب،  مناطق  من  النازحين 
عاتقنا منذ البداية دعم هذه المخيمات، وإيواء كل 
السوريين الذين هجروا من بيوتهم، ويحتاجون 
إلى الرعاية، والدعم اإلنساني بقدر المستطاع. 
طبعًا هذا العبء كانت اإلدارة الذاتية على قدٍر 
بمساعدة  الثقيلة،  المسؤولية  هذه  لتحمل  كبيٍر 

ضمن  العاملة  واإلغاثية  اإلنسانية  المنظمات 
جغرافيَّة هذه المخيمات«.

اإلنسانية  المنظمات  »ناشدنا  الماشي:  وأردف 
من  أكثر  األمر  بهذا  المعنية  األممية  والجهات 
الذي  للمخيمات  اإلنساني   الدعم  لزيادة  مرة 
العدوان  بعد  وبخاصة  ملحوظ،  بشكٍل  تناقض 
هذا  عدة،  بذرائع  مناطقنا  على  األخير  التركي 
اإلدارة  على  كبيرًا  عبئًا  يشكل  أصبح  األمر 
االحتياجات  توفير  على  تعمل  التي  الذاتيَّة 
في  والعمل  والخدمية،  والتعليمية،  الصحية، 

الحفاظ على األمان بهذه المخيمات«.

ُمقرتح األمم املتحدة

 »رشعنة لالحتالل«

وأوضح الماشي أن اقتراح األمم المتحدة بفتح 

معبر تل أبيض المحتل من قبل الدولة التركية 
قبلها لالحتالل  المحتلة؛ ما هو إال شرعنة من 
عدم  وتساءل عن  السورية.  لألراضي  التركي 
التركي  العدوان  قبل  االقتراح  بهذا  اإلدالء 
يتم  ولماذا  محررًا(...؟،  المعبر  كان  )عندما 
قبل  من  احتالله  بعد  اآلن  المقترح  هذا  تداول 
الماشي  وطالب  المحتلة...؟!«.  التركية  الدولة 
المساعدات  عبور  بتسهيل  السورية  الحكومة 
المخيمات  إلى  معابرها  عبر  اآلتية  اإلنسانية 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  في  المتواجدة 
بهذا  الجهود  كافة  وشدد على ضرورة تضافر 

الخصوص.

ُمستمرون بدعِم املُخيامت

الشؤون  لهيئة  المشترك  الرئيس  وأكد 
نهاية  في  الماشي  فاروق  العمل  االجتماعية 

لكافة  الذاتية  اإلدارة  استمرار دعم  حديثه على 
وشرق  شمال  مناطق  في  المتواجدة  المخيمات 
سوريا، وجدَّد استعدادها الستقبال كافة األهالي 
المهجرين والنازحين من المناطق كافة، مطالبًا 
والجهات  واإلغاثية،  اإلنسانية  المنظمات 
في  المتواجدة  للمخيمات  دعمها  زيادة  المعنية 

مناطق اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

القرارات  من  جملة  باتخاذ   - األخبار  مركز 
للحزب  السياسي  البرنامج  على  والمصادقة 
التنفيذية،  والهيئة  العام،  المجلس  وتوسيع 
حزب  أنهى  جديدة؛  مشتركة  رئاسة  وانتخاب 
الثامن  االعتيادي  مؤتمرة  الديمقراطي  االتحاد 

الذي انعقد في مدينة رميالن بإقليم الجزيرة.
عقد حزب االتحاد الديمقراطي على مدار يومي 
الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر 
للثقافة  ديكران  آرام  مركز  في  الجاري  شباط 
والفن في مدينة رميالن التابعة إلقليم الجزيرة 

مؤتمره االعتيادي الثامن تحت شعار »باالتحاد 
اإلدارة  ونطور  االحتالل،  ندحر  الديمقراطي 
وبمشاركة  ديمقراطية«  سوريا  ونبني  الذاتية، 
650 عضوًا حزبيًا من كافة الفروع الحزبية في 

الداخل، والخارج من الذين تيسرت لهم ظروف 
وهم  المؤتمر  ضيوف  إلى  إضافة  الحضور، 
ممثلو كل من قوات سوريا الديمقراطية، وهيئة 
أقاليم  في  الذاتية  واإلدارات  الوطنية،  التنسيق 
وشخصيات  وأحزاب  سوريا،  وشرق  شمال 
وطنية ومجتمعية، وتنظيمات نسائية، وشبابية. 
وقوفهم  عن  الكلمات  القوا  من  جميع  وأعرب 
إلى جانب حزب االتحاد الديمقراطي في نضاله 
وترسيخ  الديمقراطية،  الحياة  بناء  أجل  من 
مبادئ األخوة، كما أشاد الجميع بسياسة الحزب 
التي  المصيرية  القضايا  في  الجريئة  ومواقفه 
واستمر  السورية.  الشعوب  بمصالح  تتعلق 
المصادقة  ليومين متتاليين تم خاللهما  المؤتمر 

تضمن  الذي  للحزب  السياسي  البرنامج  على 
السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية  األهداف 
للحزب كما تم مناقشة النظام الداخلي للحزب، 
والمصادقة عليه من قبل أعضاء المؤتمر ومن 
مشتركة  رئاسة  النتحاب  الترشح  باب  ُفتح  ثم 
أنور مسلم، وعائشة  وانتخب كل من  للحزب، 
حسو كرئاسة مشتركة للحزب في الفترة المقبلة، 
وتم انتخاب أعضاء المجلس العام البالغ عددهم 
المكونة  التنفيذية  الهيئة  وأعضاء  عضوًا   90
من 20عضوًا، كما انتخب سبعة أعضاء كلجنة 
بإصدار  المؤتمر  أعمال  واختتمت  انضباط. 
المؤتمرون،  عليها  القرارات صادق  من  جملة 
الحزب  سياسة  رسم  إلى  المقررات  وتهدف 

على  العمل  أهمها  ومن  المقبلة،  المرحلة  في 
توسيع القاعدة الجماهيرية للحزب، واتخاذ كافة 
السبل الدبلوماسية المشروعة لتحرير المناطق 
التركي  االحتالل  دولة  قبل  من  المغتصبة 
القائد أوجالن  النضال من أجل حرية  وتكثيف 
مجلس  إطار  والعمل ضمن  عنه،  العزلة  وفك 
سوريا الديمقراطية لعقد مؤتمر وطني عام في 
سوريا، وتفعيل لجان العالقات مع جميع البلدان 
لمواجهة  التعاون  وتكثيف  والعالم،  بالمنطقة، 
وقضايا  الخاصة،  والحرب  المعادي،  اإلعالم 
وسائل  على  االنفتاح  من  والمزيد  التطرف، 

اإلعالم المحلية، والعربية والعالمية.

تتطلب تغذية الشتاء تناول أطعمة تكافح الشعور 
واأللياف,  بالبروتينات  الغنية  أي  بالجوع، 
الشتاء  في  جائع  أنا  لماذا  يسأل:  منا  وكثير 
حرارة  درجة  انخفاض  أن  والسبب  بالذات؟ 
الدماغ،  في  معينة  مناطق  نشاط  يثير  الجسم 
الشعور  وتزيد  الشهية  تحفز  بالتالي  وهي 
هضم  وبعملية  األكل  بعملية  والقيام  بالجوع, 
الطعام يوّلد الحرارة في الجسم خصوصًا من 
العضو األعلى حرارة في الجسم طوال الوقت 
الجسم  تعتدل حرارة  لذلك  ونتيجة  الكبد.  وهو 

ويخف الشعور بالجوع.

خطوات صحّية:

1- ضروريات أولية: وتبدأ من خطوة تموين 
التي  الصحية،  بالضروريات  األطعمة  خزانة 
وهذا  بالمطبخ،  المرء  يد  متناول  في  توفرها 
الدفء  ُتعطي  أطباق صحية  إعداد  يساعد في 
السريعة,  الوجبات  طلب  إلى  الحاجة  وُتجنب 
الطماطم  وُمعلبات  الزيتون  زيت  ذلك  ومن 
التي  الشوفان،  وحبوب  الصحية  والبقوليات 
األطباق  من  عدد  صلصات  إعداد  بها  يمكن 
والكاري  الحار  الفلفل  بإضافة  وذلك  الدافئة، 

والزنجبيل. وكذلك استخدام األرز والمعكرونة 
المصنوعة من دقيق حبوب القمح الكاملة، في 
إعداد تلك األطباق الصحية وسهلة التحضير, 
الليمون وعدد  بتوفير عصير  أيضًا  واالهتمام 
التوابل كالروز ماري والريحان،  من أعشاب 
وبهارات الفلفل األسود والكمون والكركم، التي 
تمثل إضافتها طريقة رائعة لتقليل إضافة الملح 

في الطبخ عبر إعطائه نكهة وطعمًا شهيًا.

2- تجنب الوجبات السريعة: وتضيف ناصحة 
»تخلص من إغراء اللجوء إلى طلب الوجبات 
عندما  بالجملة  بطهي وجبات  وذلك  السريعة، 
نهاية  أثناء عطالت  مثل  العمل،  في  تكون  ال 
األسبوع، وقم بتبريد أو تجميد ما تقوم بطهوه، 
وتناوله عند الحاجة في األيام التالية, إن الوجبة 
خيار صحي  دائمًا  هي  المنزل  في  المطبوخة 

ومرٍض أكثر«.

»تذّكر  وتستطرد:  وفواكه:  خضراوات   -3
األشهر  في  والفواكه، ألنه حتى  الخضراوات 
خمس  تناول  إلى  بحاجة  زلنا  ما  الباردة، 
الخضراوات  من  األقل  على  غذائية  حصص 
الطازجة  الخضراوات  سواء  يوميًا،  والفواكه 

أو المجمدة« 
وتوضح: »الخضراوات المجمدة في الفريزر 
الخضراوات  من  أطول  لفترة  تستمر  سوف 
وتمتاز  نفسه«,  بالقدر  مغذية  وهي  الطازجة، 
ذات  بالفيتامينات  بغناها  الورقية  الخضراوات 
مثل  الجسم  مناعة  لجهاز  المفيدة  التأثيرات 

C فيتامين سي
وفيتامين   ,A إيه  وفيتامين   ,E إي  وفيتامين 
معادن  على  تحتوي  كما  والحديد،  الفوليت 
البوتاسيوم  مثل  الدم  ضغط  خفض  في  مهمة 
المحتوى  منخفضة  ذلك  مع  والكالسيوم, وهي 
احتماالت  من  يقلل  مما  الحرارية،  بالسعرات 

تسبب تناولها في زيادة الوزن.
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أي  في  عنه  غنى  ال  غذاء  الفواكه  تعتبر 
نظام صحي, وقد اعتاد بعض األشخاص 
على تقشير الغالل رغم أن القشرة تحتوي 
مفيدة  حيوية  ومركبات  مغذية  مواد  على 

للجسم.
وقالت مجلة »تيك بيت« اإلسبانية إن هذه 
العادة شائعة جدًا لدى الكثير من األشخاص 
ولو  الغالل  قشور  من  يتخلصون  الذين 
كانت صالحة لألكل، كما هي الحال بالنسبة 
فتقشير  )الكمثرى(,  لإلجاص  أو  للتفاح 
الفواكه يعني التخّلص من جزء أساسي من 
فوائدها، فهي منخفضة السعرات الحرارية 
والسكريات والدهون، وتمثل مصدرًا هامًا 
لأللياف التي تسّهل عملية العبور المعوي، 
في  تساهم  كما  بالشبع،  الشعور  وتولد 

حماية الغشاء المخاطي لألمعاء.
الفواكه  قشور  بعض  أن  المجلة  وأضافت 
غرار  على  والفيتامينات،  بالمعادن  غنية 

الحمضيات. 
قشور  أن  إلى  الدراسات  بعض  وتشير 
ثراء  أكثر  الفواكه  من  الكثير  وبذور 
بمضادات األكسدة مقارنة باللب, لكن ذلك 
ال يعني أن تناول الفاكهة مقشرة ال يوفر 

كميات هامة من المغذيات.
أن  أيضًا  االعتبار  بعين  نأخذ  أن  ويجب 
الفواكه شأنها شأن األطعمة األخرى، يمكن 
اعتمادًا  الغذائية  قيمتها  من  تفقد جزءًا  أن 
على طريقة طهوها, وبعض الثمار تكون 
مفيدة أكثر عند استهالكها بقشورها, وعند 
غسلها  يجب  تقشير  دون  األطعمة  تناول 
بشكل جيد إلزالة آثار المبيدات والبكتيريا.
وهنا أربعة فواكه ينصح بأكلها بقشرتها:

1- الموز: أفادت المجلة بأن سكان بعض 
المناطق في العالم يتناولون الموز بقشرته 
استهالك  الشائع  ومن  الهند,  غرار  على 
أن  رغم  مقلية  أو  مخبوزة  الموز  قشرة 
في  تتمثل  لتناولها  أخرى  طريقة  هناك 
الحالة  هذه  وفي  العصائر,  في  تضمينها 
بإمكانك غليها في الماء كي تصبح طرية 

أكثر.

وحسب خبيرة التغذية لورا فلوريس »إذا 
والمغنيسيوم  بالبوتاسيوم  غنيًا  الموز  كان 
ب6  الفيتامين  مثل  وفيتامينات  واأللياف 
وب12، فإن تناول القشرة سيزيد من نسبة 

جميع هذه العناصر المغذية«.
التي  الفواكه  من  الليمون  الليمون:   -2
ألنه  الصحية،  الفوائد  من  العديد  توفر 
غني بالفيتامين »سي« وحامض الستريك 
والبوتاسيوم ومضادات األكسدة، إلى جانب 
الحرارية,  السعرات  من  منخفضة  نسبة 
وجزء كبير من هذه المواد المغذية يوجد 
في القشرة وخاصة مضادات األكسدة, كما 
القابلة  باأللياف  غنية  الحمضيات  هذه  أن 
للذوبان التي تحسن عملية الهضم والعبور 
موجودة  غير  الميزات  هذه  لكن  المعوي, 
األبيض  القشر  في  وإنما  العصير،  في 
لليمون، لذلك من المستحسن تناول الثمرة 

بأكملها.
غالبًا  األخرى:  والحمضيات  البرتقال   -3
ما نزيل قشور البرتقال، رغم أنها تحتوي 
المغذية,  المواد  من  هامة  نسبة  على 
الفيتامين  على  البرتقال  قشور  وتحتوي 
»سي« أكثر من اللب, وبينما توفر القشرة 
حوالي 136 ملليغرام من الفيتامين »سي« 
لكل 100 غرام، يحتوي اللب على حوالي 
البرتقال  قشرة  تحتوي  كما  ملليغرام,   71
و«  »أ«  الفيتامين  من  عالية  نسبة  على 
الكالسيوم  مثل:  األخرى  والمعادن  ب« 
والسيلينيوم والمنغنيز والزنك بنسبة أكثر 

من اللب.
التفاح  أن  إلى  المجلة  أشارت  التفاح:   -4
ولتعزيز  للصحة،  فعاًل  مفيدة  ثمرة  هو 
تناوله  يستحسن  للجسم  اإليجابية  فوائده 
المقّشر،  بالتفاح  مقارنة  تقشيره  دون 
الفيتامين  على  قشرته  مع  التفاح  يحتوي 
»ك« بنسبة تتجاوز 332%، ونسبة أكثر 
تفوق  ونسبة  »أ«،  الفيتامين  بـ142%من 
115% من الفيتامين »سي«، ونسبة أعلى 
من 20% من الكالسيوم، وأكثر من %19 

من البوتاسيوم.

ق اللسان
ّ

ما سبب تشق

أسباب تشّقق اللسان: 
لتشقق  الرئيسي  السبب  أّن  من  الرغم  على 
ولكن  اآلن،  حتى  تمامًا  واضحًا  ليس  اللسان 
هناك مجموعة من العوامل والظروف الصحية 

التي ارتبط وجودها بتشقق اللسان، منها:
1: العوامل الوراثية: إّن العديد من النظريات 
تدعم فكرة وجود عامل وراثي لإلصابة بتشقق 
كافية  دراسات  توجد  ال  الحقيقة  وفي  اللسان، 

لدعم هذه الفكرة. 
2: التعرض لإلصابة: إّن ظهور شقوق اللسان 
تنظيف  إلى  الحاالت  من  العديد  في  ُيعزى 
بالفرشاة بشكل زائد  اللسان أو سطحه  حواف 
ومستمر، وفي حاالت أخرى قد يكون احتكاك 
األسنان  أو  الطعام  قطع  مع  المستمر  اللسان 

المكسورة سببًا في حدوث ذلك. 
تلك  على  األمثلة  ومن  اللسان:  مشاكل   :3
الُمْشِعر  واللسان  الجغرافي  اللسان  المشاكل 
بعض  تختفي  الجغرافي  الّلسان  حالة  ففي 
حليمات اللسان مّما يجعله أكثر ُعرضة لتطّور 
الشقوق، أما في حالة اللسان الُمْشِعر يزداد نمو 
يظهر  بحيث  اللسان  في  الشعرية  البصيالت 
اللسان متصبغ وهذا ما يجعل التفريق بين تلك 
الحالة وبين اللسان المتشقق أمرًا ليس بالسهل. 
سبب  يوجد  ال  شوغرن:  متالزمة  مرض   :4
معين لحدوث هذه الُمتالزمة وُيرّجح بأن تكون 
وراء  السبب  هي  والبيئية  الوراثية  العوامل 

حدوثها

أحد  البيوتين  ُيعتبر  البيوتين:  نقص   :5
الفيتامينات المهمة في جسم اإلنسان وبخاصة 
األيض،  عملية  وتنشيط  الدهون  لتصنيع 
الجلد  بشحوب  الفيتامين  هذا  نقص  وُيتسبب 
وتشقق  العضالت،  بألم  والشعور  وجفافه، 

اللسان. 
ما  الفموي: وهو  المبيضات  بداء  6: اإلصابة 
ُيعرف أيضًا باسم السالق الفموي, إّن اإلصابة 
بهذا المرض تزيد من خطر اإلصابة باللسان 
الُمتشّقق، ويتمّثل بإصابة الفرد بعدوى فطرية 
وتظهر  المناعة،  جهاز  بضعف  غالبًا  ترتبط 
اإلصابة بهذه العدوى عند الرضع وكبار السن 

أكثر من غيرهم من األشخاص
تشخيص وعالج اللسان المتشّقق:

مظهر  تقييم  على  التشخيص  يعتمد  ما  غالبًا 
اللسان والشقوق التي تظهر عليه، دون الحاجة 

وفيما  وفحصها،  اللسان  من  خزعة  ألخذ 
لتلك  فإّنه ال يوجد عالج محدد  العالج  يخّص 
الحالة، ويكتفي األطباء بنصح هؤالء المرضى 
الطعام  ُحطام  بالفرشاة إلزالة  لسانهم  بتنظيف 
بمزيد  يتسّبب  والذي  الشقوق  بين  المتراكم 
من التهيج، وفي حال معاناة المريض من أّي 
مرتبطة  أخرى  مشاكل صحّية  أو  مضاعفات 
مختص  طبيب  مراجعة  ينبغي  اللسان  بتشقق 

ليقوم بتقييمها بشكل شامل. 
إّن الحفاظ على رطوبة اللسان أمر ضروري 
تشقق  عن  الناجم  باالنزعاج  الشعور  لتخفيف 
كميات  شرب  طريق  عن  ذلك  ويتّم  اللسان، 
الحارة  األطعمة  وتجنب  الماء،  من  كافية 
واأللم،  التهّيج  من  تزيد  التي  بالتوابل  والغنّية 
وُينصح بتناول النعناع لتخفيف تشقق اللسان، 

واأللم واالنزعاج المرتبط به.

أطعمة صحية وشتاء دافئ 

بعض الثمار ُيفضل 
أكلها بقشرتها!! على  أو  للسان  العلوي  السطح  على  أخاديد  أو  شقوق  بظهور  اللسان  تشّقق  يتمّثل 

جانبيه، وتتفاوت هذه الشقوق في عمقها وحجمها، وبشكل عام فهي ُتظِهر اللسان 
وكأنّه مجّعد، وفي بعض الحاالت قد تظهر منذ الوالدة، أّما في حاالت أخرى فإنّها 
تتطور خالل مرحلة الطفولة، ويرى العديد بأّن اإلصابة بتشّقق اللسان من المحتمل أن 

تكون وراثية. 

فاروق الماشي

فاروق املاشي: »ُمستمرون بدعِم امُلخيمات واقرتاح األمم املتحدة شرعنٌة لالحتالل«

حزب االحتاد الدميقراطي ينهي أعمال مؤمتره االعتيادي الثامن بانتخاب 
أنور مسلم وعائشة حسو للرئاسة املشرتكة

اإلدارة الذاتية: »الصمت الدولي يدفع االحتالل الرتكي الرتكاب 
املزيد من اجلرائم واالنتهاكات«

منظمة سارا تطرح احللول للتخّلص 
من ظاهرة االنتحار

لمناهضة  سارا  منظمة  أصدرت  األخبارـ  مركز 
ومجلس  المرأة  هيئة  بحضور  المرأة  العنف ضد 
ووقف  المثقفة  المرأة  ورابطة  السورية  المرأة 
المرأة الحّرة في سوريا ومؤسسة الدين والمجتمع 
حاالت  بخصوص  بيانًا  اإلنسان  حقوق  ومنظمة 
وكيفية  المنطقة  في  مؤخرًا  كُثرت  التي  االنتحار 
البيان:  في  وجاء  الظاهرة  هذه  من  التخلص 
»شهَد الوضع االجتماعي في مناطقنا تصّدعا في 
وما  الحرب,  وطأة  تحت  االجتماعية  العالقات 
كافة األصعدة مما  أزمة حقيقية على  أفرزته من 
من  الكثير  لدى  واليأس  باإلحباط  الشعور  عّمق 
كـ  حاالت  عنها  ونتجت  ورجااًل,  نساًء  األفراد 

زالت  وال  كانت  المرأة  وألن  واالنتحار،  القتل 
صاحبة النصيب األكبر من هذه الضغوطات في 
مكتسبات  تزايد  من  وبالرغم  والمجتمع،  األسرة 
المرأة في مناطق شمال وشرق سوريا, وحصولها 
ومشاركتها  والحريات  الحقوق  من  الكثير  على 
الفعالة في جميع ميادين الحياة إال أننا نرى ضغطًا 
اجتماعيًا يتعمق نتيجة تراكم المشكالت المجتمعية  
التفكك   – القاصر  زواج   – الطالق   – كـالفقر 

األسري ....إلخ«.
البيان إلى دور المشكالت االجتماعية في  وأشار 
»المشكالت  بالمنطقة:  االنتحار  حاالت  ازدياد 

وحاالت  نفسية  أزمات  لخلق  تؤدي  االجتماعية 
مرضية مثل القلق واالكتئاب واليأس وغيرها مما 
والمجتمع  النفس  تجاه  سلبية  فعل  ردة  إلى  يؤدي 
النساء  بين  والتعاون  المساندة  ضرورة  تقتضي 
كافة وتقديم العون والمساعدة في مثل تلك الحاالت 
مع التوجيه باتجاه المسار الصحيح لحل المشكلة«.
زيادة  ضرورة  إلى  البيان  في  المنظمة  ولفتت 
عدة  باتخاذ  الظاهرة  هذه  من  للوقاية  الجهود 
الُمعّقدة  القضايا  من  االنتحار  أن  »بما  إجراءات: 
وتتطلب جهود وقائية من كافة الجهات  للعمل على 
الحد من هذه الحاالت والوصول إلى بناء شخصية 

سليمة متوازنة بناءة لخلق مجتمع ديمقراطي سليم 
وذلك بـ

والمؤسسات  الهيئات  بين  والتعاون  التنسيق   -
للحد من  تدابير وقائية  باتخاذ  المدنية  والمنظمات 

هذه الحاالت. 
- العمل على الحد من فرص الوصول إلى وسائل 

االنتحار كاألسلحة وغيرها. 
- تقوية العالقات األسرية ومتابعة األبناء وتعزيز 
الدائم معهم واالهتمام  بالحوار  والتفاهم  التواصل 

بميولهم واهتماماتهم واالبتعاد عن أسلوب العنف 
أسس  على  والتربية  الوعي  زيادة    - والتسلط. 
سليمة قائمة على االحترام المتبادل وحل المشاكل 
المراكز  إلى  واللجوء  المناسب  الشخص  مع 

المتخصصة النفسية والصحية إذا لزم األمر.
لمناهضة  سارا  منظمة  دعت  البيان  ختام  وفي 
لتبني  والفتيات  النساء  جميع  المرأة  ضد  العنف 
..... وكوني  حّية  وأنِت  شعار »واجهي معركتك 

شجاعة وحاربي العالم«. 

دولة  تكشف  أخرى  مرة  ـ   األخبار  مركز 
االحتالل التركي عن وحشيتها وعدائها األزلي 
اعتداء  وفي  الكرد،  وبخاصة  المنطقة  لشعوب 
الدولية  واألنظمة  للقوانين  جديد  انتهاك  وفي 
واإلنسانية قصفت قوتها ومرتزقتها قرية آقيبة 
المحتلة، ما  ناحية شيراوا بمقاطعة عفرين  في 
أدى الستشهاد ثالثة مواطنين من عائلة واحدة 

وجرح ما ال يقل عن ثالثة آخرين.

الذاتية  اإلدارة  في  الخارجية  العالقات  دائرة 
لشمال وشرق سوريا، وعلى لسان نائبة الرئاسة 
»إن  الصدد:  بهذا  قالت  إيليا  عبير  المشتركة 
االحتالل،  على  تركيا  يشجع  الدولي  الصمت 
أبناء  بحق  المجازر  من  المزيد  وارتكاب 
الشعب السوري، وطالبته بالتحرك الفعلي على 

األرض«.
المدنيين  قتل  في  مستمر  »االحتالل  وأضافت: 

األبرياء بشكل متواصل وبأبشع الطرق، رغبًة 
اإلمبراطورية  لبناء  باالحتالل  التوسع  في  منه 
التي  المجازر  من خالل  ذلك  ويتمثل  العثمانية 
في  واليوم  سوريا  وشرق  شمال  في  ارُتكبت 
الذاتية  اإلدارة  باسم  المحتلة.  عفرين  مقاطعة 
التي يرتكبها االحتالل  ُندين ونستنكر المجازر 
للتحرك  الدولي  المجتمع  ونطالب  ومرتزقته، 
لوقف المجازر والوقوف في وجه تركيا ومنعها 

األيام  في  المجازر  من  المزيد  ارتكاب  من 
القادمة«.

شيراوا  ناحية  مجلس  ناشد  أخرى؛  جهة  من 
والمدنية  واإلنسانية  الحقوقية  منظمات  جميع 
األعضاء  الدول  وكل  المتحدة  األمم  وهيئة 
اإلنساني  بواجبها  القيام  المنظمات  هذه  في 
المنطقة  شعوب  تجاه  والقانوني  واألخالقي 
وإجبار االحتالل التركي على االنسحاب بشكل 

وأصدر  األراضي.  جميع  من  وعاجل  فوري 
بيانًا  )األربعاء(  اليوم  شيراوا  ناحية  مجلس 
إلى الرأي العام واستنكر فيه هجمات االحتالل 
في  للمدنيين  واستهدافه  الناحية  على  التركي 

شيراوا، وذلك في مخيم العودة بناحية شيراوا.

مركز األخبارـ  أشار الرئيس المشترك لهيئة الشؤون االجتماعية والعمل في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا فاروق الماشي إال أنه وبالرغم من الدعم 
الكبير لإلدارة الذاتية في رفد المخيمات المتواجدة في المنطقة بالمساعدات ضمن إمكاناتها المحدودة، إال أنها ـ المخيمات ـ تعاني من نقص في 

المساعدات اإلنسانية؛ وأكد أن اقتراح األمم المتحدة بفتح معبر تل أبيض المحتلة من قبل دولة االحتالل التركي شرعنة لالحتالل..

تقرير/ حسام اسماعيل

تقرير/ غاندي إسكندر    
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عىل املرأة مجاراة الوضع السيايس 
وإيجاد الحلول

بالمجال  المشاركة  في  المرأة  أهمية  وحول 
العام  المجلس  عضوة  أشارت  السياسي 
اللجنة  وعضوة  الديمقراطي،  االتحاد  لحزب 
لحزب  االعتيادي  الثامن  للمؤتمر  التحضيرية 
بالقول:  حسن  شريفة  الديمقراطي  االتحاد 

أعضاء  كافة  على  المؤتمر  نبارك  »بدايًة 
حزب االتحاد الديمقراطي، ألن انعقاد المؤتمر 
الظروف  ورغم  الحساسة،  المرحلة  هذه  في 
القارات  من  العديد  اتخاذ  هدفه  كان  الصعبة 
االتحاد  حزب  تطوير  بهدف  الحلول  وإيجاد 
الذي  السياسي  الوضع  ومجاراة  الديمقراطي 
أجل  من  العمل  آلية  وتطوير  المنطقة،  تشهده 
أعضاء  جميع  ومشاركة  نتيجة،  إلى  الوصول 
القرارات  اتخاذ  الديمقراطي في  االتحاد  حزب 
على  التنظيمية  األعمال  بخصوص  والنقاش 

مدار ثالث سنوات«.
في حزب  للمرأة  بالنسبة  بأنه  وأضافت شريفة 

ودورها  حضورها  كان  الديمقراطي  االتحاد 
بارز، ومشاركتها في األعمال التنظيمية خالل 
قوي  بشكل  كانت  المنصرمة  الثالثة  السنوات 
والعالقات  القرارات  واتخاذ  التنظيم  حيث  من 
خالل  أوسع  بشكل  حيكت  التي  الدبلوماسية 
هجمات الدولة التركية المحتلة ومحاوالتها في 
إلى جهودها  التسويات باإلضافة  إلى  الوصول 
السوري-السوري،  الحوار  ودعم  تشجيع  في 
مؤكدًة بأن المرأة في حزب االتحاد الديمقراطي 
هي دبلوماسية وسياسية وباستطاعتها أن تشارك 
بأنه  مشيرًة  السوري-السوري،  الحوار  وتدعم 
المرأة  على  يجب  الحساسة  المرحلة  هذه  في 
في  للمشاركة  السياسة  في  أكبر  بشكل  التعمق 

إيجاد الحلول حسب قولها.

 PYD عربية تفتخر بنضالها يف

المشتركة  الرئيسة  حدثتنا  ذاته  اإلطار  وفي 
لحزب االتحاد الديمقراطي في بلدة العريشة آسيا 
سليمان عن أهمية المؤتمر بالنسبة لها، وإتاحة 
والنقاش  للمشاركة  عربية  كامرأة  لها  الفرصة 
حول الوضع السياسي، مضيفًة بالقول: »اليوم 
االتحاد  حزب  في  عضوة  كوني  فخورة  أنا 
ال  التي  األحزاب  أولى  من  فهو  الديمقراطي، 
تحمل أي صفة تشير إلى قومية أو عرق، وهو 
إلى  ويسعى  سعى  األولى  انطالقته  منذ  حزب 
األخوي  والتعايش  والسالم  األخّوة  مبادئ  بناء 
المرأة  استطاعت  حيث  الشعوب،  كافة  بين 
االتحاد  وحزب  المجتمع  قيادة  خالله،  من 
الديمقراطي الذي ننتمي إليه منحنا هذا الدور، 
وهذا ما يبدو جلّيا من خالل مشاركة المرأة إلى 
في  المشتركة  اإلدارة  نظام  وفق  الرجل  جانب 
جميع اللجان بدءًا من رئاسة الحزب إلى أصغر 

لجنة«.

املرأة يف الشامل السوري أصبحت 
حديث العامل بنضالها

مكتب  عضوة  أيضًا  أشارت  الصدد  وبهذا   
كردستان  إقليم  في  الديمقراطي  االتحاد  حزب 
في  المرأة  دور  أهمية  عن  محمود  زينة 
اتخاذ  في  مشاركتها  خالل  من  المؤتمر  هذا 
القرارات التي بدورها سوف يطور عمل حزب 
االتحاد الديمقراطي، مبينًة بأن المرأة في روج 
السوري أصبحت حديث  آفا والشمال والشرق 
العالم، ومسيرتها تتطور يومًا بعد يوم، مؤكدًة 
بأن هذا فخر لكل امرأة حرة في شمال وشرق 
إليه  وصلت  ما  »إن  بالقول:  وشددت  سوريا، 
وهو  شهيداتنا،  نضال  بفضل  هو  اليوم  المرأة 

استكمال لمسيرتهن«.

في  جيد  بشكٍل  تتنامى  السلة  كرة  لعبة  بدأت 
العام 2017، وأقيم أول دوري لألندية في العام 
2018 للرجال، وشارك فيه أربعة أندية وهي: 
األسايش ـ خبات ـ الحسكة ـ أهلي عامودا، ونال 
مبارياته  في  فوزه  بعد  اللقب  األسايش  نادي 
نظام  على  اعتمد  بحيث  نقاط  بتسعة  الثالث، 
 ،2019 العام  وفي  واحدة،  لمرحلة  الدوري 
لثالثة  تحقيقه  بعد  اللقب  على  األسايش  حافظ 
انتصارات في الدوري، والذي كان من مرحلة 
واحدة أيضًا، وشارك لجانب األسايش كاًل من 

أندية دجلة وسردم وأهلي عامودا.
الدوري  لقب  أيضًا  األسايش  سيدات  وحققت 
األول والذي أقيم في العام 2018، بعد فوزهن 

وكانت  نقاط  تسعة  وحصدن  مباريات  بثالثة 
من مرحلة واحدة منافسات الدوري، وشاركت 
وسردم  عامودا  أهلي  أندية  سيدات  لجانب 
والحسكة، وأيضًا فازت سيدات األسايش بلقب 
الدوري الثاني في العام 2019، وأيضًا حصدن 
تسعة نقاط من ثالث مباريات في الدوري الذي 
وشاركت  الواحدة،  المرحلة  نظام  على  اعتمد 
في  عامودا  وأهلي  وسردم  دجلة  أندية  سيدات 

الدوري لجانب سيدات األسايش.
الجزيرة  إقليم  في  الفنية  اللجان  وضع  يبقى 
والكوادر  الخبرات  قلة  حيث  من  متشابهة 
المختصة المستقلة، ويتم االعتماد على مدربين 
حالة  يخلق  مما  الدوري  في  المشاركة  لألندية 
الدوري،  أثناء  األندية  لدى  االرتياح  عدم  من 
التساهل  قضية  من  االتهامات  تبادل  وحصول 
لجنة  سنشهد  فهل  والعقوبات،  القرارات  في 

فنية جديدة مستقلة؟، أم ستكون مثل اللجنة التي 
ستحل وفيها أعضاء من النوادي وسوف نستمر 
األلعاب  كافة  على  تسيطر  التي  المشكلة  بهذه 

تقريبًا؟.
لعبة كرة السلة ممتعة وبدأت تستقطب الكثيرين 
حضورًا  الماضي  الموسم  شهدنا  وخاصًة 
وحتى  الجنسين،  كال  ومن  مميزًا  جماهيريًا 
ظهرت مطالب من العبات األندية بإقامة أكثر 
من دوري وبطولة في العام، بهدف تفعيل هذه 

الرياضة واالرتقاء بها نحو األفضل.
السلة  كرة  للعبة  ناجحة  دوريات  سنشهد  فهل 
تتوقف  ال  كي  البطوالت؟  عدد  في  وزيادة 
األندية بعد االنتهاء من الدوري أم ستبقى مثلها 
وهي  واأللعاب؟  الرياضات  من  الكثير  مثل 
منهم  كاًل  بعدها  ومن  العام  في  واحدة  بطولة 

يرحل لمنزله.

روناهي / قامشلو ـ في الكثير من بلدان العالم 
تشهد لعبة كرة القدم ديربيات مثيرة وينتظرها 
مصر  في  ولعل  الصبر،  بفارغ  الجماهير 
الفرق  أقوى  من  والزمالك  األهلي  ناديا  يعتبر 
الموجودة، وحتى صعيد القارة السمراء أيضًا، 
مع  لمباراته  الزمالك  نادي  عدم حضور  ولكن 
إعالميًا،  وعالمية  محلية  ضجة  أثار  األهلي 
يصل  الجماهيري  الصراع  الملعب  وخارج 

لدرجات قد ال يتصورها العقل.
نادي األهلي، هو ناٍد رياضي مصري محترف 
المصري  الدوري  في  يلعب  القاهرة  مدينة  في 
بجانب  مصر  في  الوحيد  النادي  وهو  الممتاز 
نادي الزمالك الذي لم يهبط إلى دوري الدرجة 

الثانية.
وتأسس النادي بتاريخ 24 نيسان 1907 على 

الشخصيات في مصر مثل  كبار  العديد من  يد 
ومصطفي  باشا  سامي  وأمين  بك  لطفي  عمر 
للشباب  كناٍد  وتأسس  حرب،  وطلعت  كامل 
الوطنيين المصريين، أما نادي الزمالك تأسس 
الثاني 1911 حيث تم إنشاؤه  في شهر كانون 
نادي  كناٍد )رياضي وثقافي واجتماعي(، باسم 

قصر النيل. 
وفي عام 1913 تغير اسمه إلى المختلط نسبة 
أفرادها  أحد  كان  والتي  المختلطة  المحاكم  إلى 
»سعد زغلول« رائد الحركة الوطنية المصرية.
النادي إلى نادي فاروق وكان ذلك  وتغير اسم 
الرعاية  النادي  نال  أن  بعد   1941 عام  في 
الملكية من ملك مصر فاروق األول ومع ثورة 
إلى  ثالثة  مرة  االسم  وتغير   1952 يوليو   23

اسمه النهائي، وهو نادي الزمالك.
في مصر الصراع ال يكون فقط بين الالعبين 
ضمن ميدان الملعب بل على العكس فجماهير 
التواصل  شبكات  على  يتحاربان  الناديين 

وأدت  الواحد،  المنزل  في  وحتى  االجتماعي، 
وحتى  األخوة  بين  انقسامات  إلى  مصر  في 
بينهما  التشجيع  المتزوجين وتصل حرارة  بين 

واالستفزازات إلى الطالق؟؟!.
معشوقة  القدم  كرة  فهي  تستغربوا  ال  نعم   
جمعة  صالح  الالعب  انضّم  فقد  الجماهير، 
إلى  عبداهلل  شقيقه  وانضّم  األهلي،  النادي  إلى 
الزمالك وفي العام 2015 خرج صالح بتصريٍح 
مثيٍر لقناة »األهلي«، قال فيه إّن »شقيقه دائمًا 
ما يتهرب منه بعد هزائم الزمالك، وقبل العودة 
المنزل بعد خسارته مع فريقه، يسأل أواًل  إلى 
إذا كنت موجودًا في البيت أم ال، ثم يقرر هل 

يعود أم يقضى الليل بصحبة أصدقائه«.
واسمه  مصر  في  المواطنين  أحد  يقول  بينما 
خالد.ر، بأنه يتربون في عائلة تحب كرة القدم 
من  هم  العائلة  أفراد  من  والكثير  مصر،  في 
مشجعي األهلي، والبعض من مشجعي الزمالك 
سنين،  بخمسة  يصغرني  الذي  أخي  وخاصًة 
وفي إحدى المباريات وكما العادة تكون األجواء 
إننا  وقال رغم  الناديين،  بين جماهير  مشحونة 
كأسرة غير متعصبين كرويًا، ولكن أخي لم يكن 
كذلك وخالف القاعدة، وبعد العودة من المباراة 
قمت بالمزاح معه وأيضًا باستفزازه ولكنه من 

وقتها إلى اآلن ال يتكلم معي وال يحدثني.
وفي العام 2015 كشفت األخبار عن وقوع حالة 
طالق فريدة من نوعها، خصوصًا وأن السبب 
بدا غريبًا على المجتمع المصري، حيث كشف 
زوجته  طلق  أنه  الزمالك  نادي  مشجعي  أحد 
بسبب خسارة فريقه المفضل في مواجهة تقليدية 
المصري.  الدوري  ضمن  األهلي  الغريم  أمام 
المصرية،  الصحف  بعدٍد من  ما جاء  وبحسب 
أشعلت الزوجة ثورة الغضب في قلِب زوجها 
منفوخ«  »جلد  لـ  تشجيعه  بأن  معايرته  بعد 
يستحوذ على كل اهتماماته، وأنه ال يعتني بها.

تفكك  أن  القدم  لكرة  يجوز  ال  بأنه  نقول  وهنا 
أيضًا  فهنا  والواحدة،  واألسرة  المجتمعات 
تصل  لم  األندية  صحيح  الجزيرة  إقليم  في 
بين  ولكن  لمشجعيهم،  رابطة  تأسيس  لمرحلة 
التعليقات  في  األحيان  بعض  تصل  الالعبين 
على الفيسبوك ألوضاع غير محببة، فال يجوز 
ذلك ألن الرياضة أساسها األخالق واالحترام، 
بين  يحصل  ما  عن  سابق  تقرير  في  وذكرنا 
والتي  وبرشلونة  مدريد  ريال  ناديي  جماهير 
الكثير  في  جرحى  وحصول  للضرب  وصلت 
من الدول في العام وفي إقليم الجزيرة حتى بعد 
وريال  برشلونة  الناديين  بين  مباراة  كل  نهاية 
أو خسارة أي نادي مع ناديًا آخر تبدأ الحروب 
على شبكات التواصل االجتماعي بين جماهير 
الناديين، وهذه األمور ال تجوز. جميل تشجيع 
فريقك ولكن أن ال تصل إلى حد مقاطعة صديقك 

أو أخاك فهذا األمر معيب.
يوم  في  وجماهيرية  إعالمية  ضجة  وُأثيرت 
الليتواني  الحكم  ألغى  بحيث  الماضي  االثنين 
والزمالك،  األهلي  بين  القمة  مباراة  ماسيكا، 
الجولة  من  مؤجلة  لمباراة  القاهرة،  بإستاد 
الرابعة للدوري المصري، لعدم حضور الفريق 

األبيض وهو الزمالك.
وأشار  حضوره  لعدم  النادي  تبرير  ورغم 
»نادي الزمالك بأنه كان يعتزم اللعب لكنه تأخر 
بسبب الزحام المروري، ومع ذلك قال االتحاد 
المصري ال وجود لعقبات تعيق حافلة الفريق«.
اعتذر  المصري  الكرة  »اتحاد  وأضاف 
ضد  تأديبية  إجراءات  اتخاذ  وأكد  للجماهير 

الزمالك«
كبيرًا  الديربي صدًا  أخذ  العالمي  اإلعالم  وفي 
على  الضوء  اليوم،  الصين  موقع  سلط  بحيث 
هذه األزمة بعنوان »إلغاء ديربي القاهرة بسبب 

عدم حضور العبي الزمالك«.

لكرة  المصري  االتحاد  للوائح  »وفًقا  وأضاف 
بالمباراة،  فائزًا  األهلي  إعالن  سيتم  القدم، 
نهاية  في  الزمالك  من  نقاط  ستة  وخصم 

الموسم«.
»الزمالك  رويترز  أنباء  وكالة  عنونت  فيما 
في  الحضور  عدم  بعد  كبيرة  عقوبة  يواجه 

ديربي القاهرة«. 
مرتضى  الزمالك  رئيس  رويترز،  ووصفت 
وصاحب  للجدل  »مثير  بأنه  منصور، 

تصريحات غريبة«.
الدوري  »ديربي   BBC موقع  كتب  حين  في 
في  الزمالك  فشل  بعد  مهجور  المصري 

الظهور«.
أفريقية،  الجنوب  أوف  كيك  صحيفة  وعلقت 
 ،119 رقم  القمة  لقاء  في  حدث  ما  بأن 
نحو  ينحدر  القاهرة  »ديربي  وعنونت  فوضى 

الفوضى«.
في حين خرج موقع سكاي نيوز بعنوان »بعد 
غياب الزمالك. األهلي يفوز افتراضيًا في قمة 

لم ُتلعب«.
الشعب  وأبناء  الكروية  الجماهير  وتنتظر 
المصري خروج االتحاد المصري للكرة ببيان 
الزمالك  لنادي  العقوبة  نوعية  وتحديد  رسمي 
بين  الحرب  يشغل  سوف  األمر  وهذا  لتغيبه 
جماهير الناديين مجددًا، وهدفنا من كل ما ذكر 
الزخم  بهذا  كروي  بديربي  نحظى  ليتنا  بأنه 
اإلعالمي عالميًا ومحليًا في إقليم الجزيرة وعلى 
ولكن  عام،  بشكٍل  صعيد شمال وشرق سوريا 
ليس بتغّيب ناٍد عن المباراة بل بمباريات جميلة 
رابطة  ولها  أندية  تواجد  نشهد  وأن  وممتعة، 
وخارجه  الملعب  في  تنافس  ونشهد  مشجعين، 

ولكن ضمن حدود األخالق الرياضية فقط.
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غدًا تشكيل جلنة فنية جديدة لكرة السلة فهل 
سنشهد مومسًا ناجحًا للعبة؟؟؟

األهلي والزمالك ديربي مصري كبير والصراع الجماهيري ال ينتهي

السعودية تعلن عن أول دوري نسائي بالمملكة

إعداد/ جوان محمد

أطلق االتحاد السعودي للرياضة للجميع، دوري 
المجتمعي  المستوى  على  للسيدات  القدم  كرة 

بالرياض.
من  األول  الموسم  أن  رسمي،  بيان  في  وجاء 
االتحاد  بالكامل من  تمويله  تم  والذي  الدوري، 
من  كل  في  سيقام  للجميع،  للرياضة  السعودي 
مخصصًا  وسيكون  والدمام،  وجدة،  الرياض، 

للسيدات من سن الـ17 عامًا، وما فوق.
وسيتضمن الدوري جوالت أولية في كل مدينة 
لمرحلة  االنتقال  قبل  الفرق،  تشكيل  بهدف 
تحديد  يتم  أن  على  النهائية  قبل  ما  التصفيات 

كأس  تسليم  خاللها  سيتم  التي  النهائية  المباراة 
البطولة.

وأكد االتحاد توفر وجاهزية مالعب كرة القدم 
الدوري في آذار 2020، مع وجود فرق  لبدء 
إدارة  أجل  من  بالكامل  نسائية  وفنية  تنظيمية 

اللجان المختلفة.
عن  والمسؤولة  المخصصة  الفرق  وستقوم 
المتطلبات  كافة  بمعالجة  للدوري  التجهيزات 
المتعلقة  واألمور  والطبية،  والفنية،  اإلدارية، 

بالتحكيم.
الدوري،  برنامج  في  المهمة  األشياء  بين  ومن 

قبل  من  وتحكيم  تدريب  دورات  تنظيم  يتم  أنه 
ما  كل  في  للمساعدة  للجميع،  الرياضة  اتحاد 
يتم  كما  الرياضة،  مجال  في  المرأة  تحتاجه 

تدريب السيدات على اللعب وعلى التحكيم.
وأضاف البيان: »في مرحلة الحقة، سيبادر كل 
من االتحاد السعودي للرياضة للجميع، دوري 
المجتمعي،  المستوى  على  للسيدات  القدم  كرة 
ببطوالت  المتعلقة  التفاصيل  كافة  باإلبالغ عن 
القدم،  كرة  ومباريات  اإلضافية،  الدوري 
والمهرجانات التي تستهدف الفتيات في سن الـ 

16 عامًا وما دون«.

روناهي / قامشلو ـ من المفترض أن تنتخب غداً الخميس لجنة فنية جديدة للعبة كرة السلة في إقليم الجزيرة، هذه اللعبة التي بدأت تنشط بشكل 
جيد في العام 2017 وستشرف اللجنة على بطوالت اللعبة للعام 2020.

عضوات الـ PYD يؤكدن على سري نضاهلن 
بأسس األمة الدميقراطية

 قرار منع النساء من العمل كمضيفات في المطاعم والفنادق.. فما السبب؟؟
ً
أصدر مؤخرا

 في العمل التطوعي 
ً
ِتنت بحبِّ سوريا.. فأصبحت نموذجا

ُ
فت

ُ
شابة مصرية ا

تقرير/ ليكرين خاني

شريفة حسن زينة محمود آسيا سليمان

أصدرت هيئة المرأة في اإلدارة الذاتية لشمال 
يقضي  مؤقتًا  تعميمًا  مؤخرًا  سوريا  وشرق 
المطاعم  العمل كمضيفات في  النساء من  بمنع 
والفنادق والكافتيريات.. فما أسباب إصدار هذا 

التعميم؟ وما الغاية منه؟
بإقليم  المرأة  هيئة  في  الرئاسة  نائبة  تقوُل 
الجزيرة، أفين قافور، لـ آدار برس: »بناًء على 
التي  والتجاوزات  العامة  المصلحة  مقتضيات 
السياحية،  والمنشآت  المواقع  بعض  في  حدثت 
في بعض مناطق اإلدارة الذاتية بشمال وشرق 
المرأة،  هيئة  تعميم عن  مؤخرًا  سوريا، صدر 
ُيمنع فيه تشغيل المرأة كمضيفة في عدة مواقع 

منها: المطاعم والفنادق والكافتيريات«..

»الحد من ظاهرة االستغالل

 بحق املرأة«

ألن  التعميم،  هذا  »صدر  بالقول:  وتضيف 
يتم  المنشآت  هذه  في  يعملَن  ممن  نساء  هناك 
استغاللهن خالل ساعات العمل أو بعد انقضاء 
ساعات العمل، حيث يتم استغاللهن في أعمال 
القرار  هذا  تعميم  تم  ولذلك،  أخالقية،  غير 

على جميع هيئات المرأة التابعة لإلدارة الذاتية 
لشمال وشرق سوريا، بهدف المساهمة في الحد 
من ظاهرة االستغالل بحق المرأة. وسيكون هذا 
عمل  ينظم  قانون  إصدار  لحين  ساريًا  التعميم 

المرأة كمضيفة«.

»املرأة أساس وكيان

 املجتمع السليم«

وشددت أفين قافور بأن ظاهرة استغالل المرأة 

تفاقمت كثيرًا في كل من منبج والرقة والطبقة 
بعض  أصحاب  قام  حيث  أخرى،  ومناطق 
في  العامالت  النساء  بعض  بتشغيل  المنشآت 
أعمال منافية لألخالق. وحقيقًة، هذه الظاهرة ال 

تمت إلى حياة المرأة وطبيعة مجتمعاتنا بصلة.
بإقليم  المرأة  هيئة  في  الرئاسة  واختتمت 
المرأة  كهيئة  »نحن  قافور:  أفين  الجزيرة، 
شكل  كان  أيًا  المرأة،  قضايا  بمختلف  معنيون 
القضية، وال نترك مجااًل الستغالل المرأة سواًء 
كانت ربة منزل أو عاملة أو إدارية أو غيرها، 
يتم  تعميم سوف  أنه بصدور هكذا  ونحن نرى 
وضع حد للكثير من التجاوزات، حتى ال تتفاقم 
ظاهرة االستغالل التي تحدثنا عنها بشكل أكبر 
المجتمع  وكيان  أساس  فالمرأة  مجتمعنا،  في 

السليم«.

طرطوس،  في  تقريبًا  حياتها  نصف  قضت 
فارتوت بحب سوريا، وصار جزء من تكوينها 
سوريًا خالصًا، اللهجة والعادات والتقاليد، الزي 
بلدها  إلى  عادت  ولما  المفّضلة..  واألكالت 
جديد  من  العودة  ليوم  بأشواقها  ُمحملة  جاءت 
إلى ذلك البلد الذي قضت فيه أجمل أيام حياتها، 
ذكريات  معًا  نسجن  الالتي  »رفيقاتها«  وإلى 
الحرب،  أفجعتها  حتى  ُتنسى،  ال  التي  العمر 
والتي باعدت بينها وبين حلم العودة من مصر 
إلى سوريا، فقررت أن تروي حنينها وعطشها 
قلب  ومن  الخاصة،  طريقتها  على  سوريا  إلى 

بنت المعز »القاهرة«.
المصرية  الشابة  تلك  علي«،  »نور  حكاية 
في  تعيش  والتي  عامًا(،   27  ( الـ  صاحبة 
أن  بعد  حاليًا  »القاهرة«  المصرية  العاصمة 
قضت نصف عمرها تقريبًا في سوريا، وتحديدًا 
ُفتنت بها وببهائها، وتلقت  التي  في طرطوس، 
ظروف  دفعت  عندما  األولي،  تعليمها  هناك 
عمل والدها بأسرتها إلى االنتقال للعيش معًا في 
سوريا، على اعتبار أن الوالد كان يعمل مهندسًا 

إلكترونيًا في سوريا.

أشهر املتطوعات 

الداعامت للسوريني 
أشهر  من  واحدة  وهي  »نور«  وهبت 
مصر  في  للسوريين  الداعمات  المتطوعات 
خدمة  في  وقتها  من  كبيرًا  جزًءا  محيطها  في 
اشتعال  بعد  إلى مصر  جاؤوا  الذين  السوريين 
األوضاع ببالدهم، فكما أكرموها في بلدهم، ها 
هي ترد جميلهم وتسعى إلكرامهم في بلدها األم 
العمل  في  نموذجًا  »نور«  تضرب  »مصر«. 
إلى  بحنينها  مدفوعة  الجاد،  الشبابي  التطوعي 
ال  بمخيلتها،  عالقة  تزال  ال  التي  سوريا  أيام 
سوريا التي دمرتها الحرب وشّتت شمل أهلها.

تقول نور«، لدى حديثها مع »نورث برس« من 
القاهرة: »عشت في سوريا أجمل أيام حياتي، 
الزالت أذكر صديقاتي في المدرسة، والزالت 
تطلب  اآلنسة  كانت  عندما  الخميس  يوم  أذكر 
باللهجة  أحكي  أن  األخيرة  الحّصة  في  مني 
بالحب وذكريات  أيامًا مفعمة  المصرية، كانت 
ال أنساها.. الزلت على اتصال بزميالتي حتى 
اآلن عبر مواقع ومنصات التواصل والتراسل 

الفوري«.
سوريا  إلى  العودة  حياتي  حلم  »كان  وتتابع: 
مصر  إلى  السوريون  جاء  وعندما  جديد..  من 
دعمهم،  في  أشارك  أن  قررت  الحرب،  بعد 

مجتمع  ومؤسسات  جمعيات  ضمن  فتطّوعت 
لرد  السوريين،  للضيوف  خدمات  تقدم  مدني 
التي  الحلوة  واأليام  الذكريات  لتلك  الجميل 
التطوعي  عشتها هناك في سوريا بدأت عملي 
في المشاركة في فعاليات ترفيهية لألطفال، ثم 
تعليم  دعم  في  المشاركة  إلى  ذلك  بعد  اتجهت 
السوريات وأبنائهن في مصر، مستغلًة في ذلك 
تمكني من اللغة اإلنجليزية التي قمت بتدريسها 

للعديد منهم«.
للعديد  بتدريسها  قمت  التي  اإلنجليزية  للغة 

منهم«.

االنخراط ضمن مجموعات 
ومؤسسات تطوعية

للم تكتِف »نور« باالنخراط ضمن مجموعات 
تعمل  منفردة  راحت  بل  تطوعية،  ومؤسسات 
بشكل خاص مع سوريات، تعلمهن اإلنكليزية، 
»الظروف  أن:  منطلق  من  أطفالهن،  وتعلم 
التعليم  تلقي  وبين  منهم  الكثير  بين  حالت 
تعليم  لها  يتيح  األم  تعليم  وبالتالي  المناسب، 
األبناء، أي أنني عندما أعلم سيدة، أكون عمليًا 
واحد،  في شخص  من شخص  أكثر  علمت  قد 
وهذا ما يجعلني حريصة على تعليم السوريات 

اللغة اإلنكليزية«.

التدريبية  الدورات  عشرات  »نور«  قدمت 
المصرية  العاصمة  في  وأبنائهن  للسوريات 
»القاهرة«، حتى صارت وجهًا مألوفًا للكثيرين 
أيضًا. ضمن  أبنائهن  وعلمن  منها  تعلمَن  ممن 
داعمات  لمصريين  عديدة  إيجابية  نماذج 

في  المميز  لكّن  مصر،  في  عمومًا  للسوريين 
دعمهن  على  تحرص  أنها  »نور«  تجربة 
وكأنها واحدة منهن، باستخدام لهجتها السورية 
الخالصة، حتى ال يشعرن ببعد العادات والتقاليد 
وصعوبة التواصل، اكتسبت تلك الخبرة خالل 
الممتدة لنصف عمرها  فترة حياتها في سوريا 

تقريبًا

روناهي/ كركي لكي- أوضحت عضوات حزب االتحاد الديمقراطي واللواتي شاركَن في أعمال المؤتمر الثامن لالتحاد الذي انعقد مؤخراً في مركز آرام 
تيكران للثقافة والفن في مدينة رميالن أنهن سيتابعَن استمرارهن في النضال بزخم أكبر تطبيقًا لألسس التي بُني عليها الحزب، أال وهي أسس األمة 

الديمقراطية، والحياة المشتركة بين كافة شعوب المنطقة. تقرير/ جوان روناهي
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محرر الصفحة - رفيق ابراهيممحرر الصفحة - رفيق ابراهيم

»سنسلك طريقًا نضالّيا وفق رؤى الحزب«
المرحلة  في  الحزب  وسياسة  المؤتمر  وحول 
القادمة؛ حدثنا الرئيس المشترك للجنة العالقات 
صالح  الديمقراطي  االتحاد  حزب  في  العامة 
المقبلة  المراحل  في  »السياسة  قائاًل:  مسلم؛ 
التطورات  األحداث، ومع  مع  متجاوبة  ستكون 
الحاصلة في المنطقة والمحيط، كما أننا سنعطي 
الصعيد  على  الدبلوماسية  الناحية  من  ثقاًل 
العالمي، وسنقوي مسارنا الذي عهدناه سابقًا«. 
وأشار إلى أن المؤتمر هو مؤتمر اعتيادي ولكن 
بعين  يأخذ  فيه  ينعقد  أي ظرف  في  مؤتمر  أي 
أن  ويحاول  به،  المحيطة  الظروف  االعتبار 
يتماشى مع السياسات التي ستواجهه، وأضاف: 
نضاليًا،  األيام سنسلك طريقًا  قادمات  في  »إننا 
ووفق  األرض  على  الموجودة  المعطيات  وفق 

الرؤى التي يتطلع إليها أعضاء الحزب«.

تحقيق شعار املؤمتر هدفهم

»باالحتاد الدميقراطي سندحُر االحتالل، وُنطّور اإلدارة الذاتية، 
ونبين سوريا الدميقراطية«

خليفة حفرت: »علينا مواجهة احملتل الرتكي يف حال
 فشل املفاوضات الليبية«

بّيَن أعضاء حزب االتحاد الديمقراطي لصحيفتنا وعلى هامش أعمال المؤتمر الثامن الذي انعقد في مركز آرام ديكران للثقافة والفن في مدينة رميالن؛ 
بأن اإلصرار والعزيمة والنضال في الصعد كافة من أجل إرساء أسس األخّوة، والمحبة، والسالم، وبناء وطن حر ديمقراطي؛ ستكون سمة المرحلة 
المقبلة وأن الحزب كان وسيبقى  بمثابة حاضنة وحديقة ُمكتملة األلوان لكلِّ السوريين، بحيث يشعر كل فرد في الوطن بأهمية ذاته وأكدوا على 

إعطاء ثقل أوسع من الناحية الدبلوماسية على الصعيد العالمي.

األمريكي على موقع تركيا االستراتيجي، في خدمة  الروسي –  التنافس  يعتقد أردوغان أن لديه القدرة على استغالل 
أجنداته إلى ما ال نهاية، وأن هذه السياسة ستوصله في النهاية إلى تحقيق أحالمه اإلمبراطورية، فالرجل يعرف تمامًا 
وكري سبي )تل أبيض(  أن احتالل عفرين السورية كان بالتفاهم مع بوتين، كما كان احتالل سري كانيه )رأس العين( – 
بحجة إقامة منطقة آمنة بالتفاهم مع ترامب، دون أن يدري أن ذلك كان بمثابة رشوة سياسية له، للقيام بأدوار 

األمريكي على العديد من ملفات المنطقة. ووظائف في إطار التنافس الروسي – 

في محاضرة مسجلة صوتًا وصورة ومنشورة في شبكات التواصل االجتماعي يقول داعية تركي مقرب من أسرة الرئيس 
رجب طيب أردوغان ُيدعى “نور الدين يلدز”: “خالفنا مع السعودية أكبر بكثير من خالفنا مع إسرائيل، وهذا أمر بات في 
غاية الوضوح منذ سنوات ويؤكده السلوك العدائي التركي إعالميًا وسياسيًا تجاه المملكة التي تتفّرد بقيادة العالم 
اإلسالمي، وهو ما يتعارض تمامًا مع هوس حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة باستعادة تركة دولة االحتالل 

العثماني البائدة«.

أعرَب قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر عن استعداده لوقف إطالق النار في ليبيا وفق شروط أهمها انسحاب المرتزقة السوريين واألتراك 
من البالد وتوقف دولة االحتالل التركي عن مدِّ حكومة الوفاق في طرابلس بالسالح، وفي خطوة عملية كبادرة ُحسن نوايا تجاه الدفع نحو حل 
سلمي ُينهي الصراع في ليبيا؛ أعلن المشير خليفة حفتر أنه ال يعارض تسيير دوريات لدول االتحاد األوروبي على خطوط التماس لمراقبة وقف إطالق 

النار وتدفق األسلحة.

التحضيرية  اللجنة  عضو  أوضح  جانبه؛  ومن 
عبد  للحزب  العام  المجلس  وعضو  للمؤتمر، 
الهادي أحمد بقوله: »سنسعى إلى تحقيق شعار 
المؤتمر بكل طاقاتنا، فاالتحاد بين الشعوب هو 
الذي سيدحر العدوان التركي على أراضينا. إن 
بناء سوريا ديمقراطية ال مركزية تكون حقوق 
للقومية،  اعتبار  إي  دون  مصانة  فيه  الجميع 
ثقة  وكلنا  إليه،  نطمح  ما  هو  والمذهب  واللغة 
المشروعة  التطلعات  تلك  سيلبي  المؤتمر  بأنه 

للشعوب السورية«. 
»إن  بالقول:  حديثه  أحمد  الهادي  عبد  واختتم 
جميع أعضاء الحزب ملتزمون بالنضال الجدي 
حتى تحقيق إرادة شعوبنا وشهدائنا الذين ضحوا 
في سبيل إنهاء حالة الظلم التي مورست وتمارس 

يوميًا من ِقبل أعداء الديمقراطية والسالم«.

ُمخرجات املؤمتر سُتلبي تطلعات 
شعوب املنطقة

االحتالل  لدولة  الموالية  الوفاق  حكومة  ترفض 
وسط  األسلحة  تدفق  على  الرقابة  التركي 
تسليح  في  القطري  التركي  للدور  دولية  إدانات 
بدأت  ليبيا،  داخل  األوضاع  وتأزيم  الميليشيات 
في جنيف جولة جديدة من محادثات وقف إطالق 
موفد  يرى  فيما  الليبي،  النزاع  بين طرفي  النار 
تطبيق  أن  ليبيا غسان سالمة  إلى  المتحدة  األمم 
لكنها  مهمة صعبة جدًا  النار  دائم إلطالق  وقف 
ليست مستحيلة في ظل تواصل تدفق األسلحة إلى 

العاصمة طرابلس.
الذي  اإلعالن،  هذا  الوفاق  حكومة  واستبقت 
األوروبية  المهمة  برفض  الزاوية،  في  يحشرها 
إلى  التركية  األسلحة  وصول  ستمنع  التي 
باسم  المتحدث  لسان  على  وذلك  ميليشياتها، 
بأنها  المهمة  الذي وصف  قنونو  محمد  مسلحيها 
لوسائل  قنونو  وقال  ومتواطئة،  مشبوهة  عملية 
إعالم قطرية: »إن المهمة األوروبية، التي لم تبدأ 
لحكومتنا  أن  ننسى  »ال  مضيفًا:  ستفشل«،  بعد، 
زلنا  وما  العسكرية  تحالفاتها  مواصلة  في  الحق 
لمواجهة  الصديقة  الدول  من  الدعم  إلى  نحتاج 

الخطر الذي يهددنا«.
وكان االتحاد األوروبي قد أعلن مؤخرًا اعتزامه 
مراقبة حظر توريد أسلحة إلى ليبيا مستقباًل عبر 
بحلول  تبدأ  أن  المقرر  من  جديدة  بحرية  مهمة 
الوفاق  حكومة  رفض  ويأتي  المقبل،  آذار  نهاية 
المسبق للمهمة األوروبية لمراقبة تدفق األسلحة، 
في  القطري  التركي  للدور  دولية  إدانات  وسط 
داخل  األوضاع  وتأزيم  الوفاق  حكومة  تسليح 

ليبيا.
 عّبر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان 
كبيرة  أعدادًا  تركيا  إرسال  من  بالده  قلق  عن 

الخارجية  وزير  وأكد  ليبيا،  إلى  المرتزقة  من 
السعودي في مؤتمر صحافي مع نظيره األلماني 
هايكو ماس في برلين، أن بالده ستستمر في دعم 
وكان  ليبيا.  في  األزمة  لحل  السياسية  الجهود 
غّسان  ليبيا  إلى  المتحدة  لألمم  الخاص  المبعوث 
إلى  الوفاق  حكومة  إعادة  في  نجح  قد  سالمة 

طاولة المحادثات في جنيف. 
الصحافة  وكالة  مع  مقابلة  في  سالمة  وقال 
مستحيلة،  مهمتي  إن  لي  قيل  »لطالما  الفرنسية: 
لكنني لم أعتبرها يومًا كذلك، اليوم الذي أخلص 
فيه إلى أن رؤيتي جّد مستحيلة، لن أكون بينكم«، 
المحادثات  استئناف  عن  اإلعالن  ُبعيد  وذلك 
وقف  إلرساء  الرامية  المباشرة  غير  العسكرية 

إلطالق النار.
وأوضح المبعوث الخاص الذي يتولى التفاوض 
مع الوفدين على ِحدة أن المفاوضات التي يشارك 
مفاوضات  هي  رفيعان  عسكريان  قائدان  فيها 
تقنية. مشّددا على أهمية نجاحها، وكان الطرفان 
عقداه  لقاء  أول  في  أقّرا  قد  ليبيا  في  المتحاربان 
إلى  الهشة  الهدنة  تحويل  بضرورة  شباط  مطلع 
في  ينجحا  لم  لكنهما  النار،  إلطالق  دائم  وقف 

التوصل التفاق.
دائم  إلى وقف  التوصل  المتحدة  تعتبر األمم  وال 
إلطالق النار شرطًا مسبقًا إلعادة إطالق الحوار 
في  بجنيف  اليوم  الليبيين  الطرفين  بين  السياسي 
26  شباط، إال أن الهدنة ومنذ دخولها حّيز التنفيذ 
تشهد خروقا متكررة، كما أن تدفق األسلحة إلى 

ليبيا ال يزال مستمرًا. 
ويتهم حفتر الرئيس التركي وحليفه فايز السراج 
بعدم احترام التعهدات المنبثقة عن مؤتمر دولي 
عقد مطلع العام في برلين تعهدت خالله األسرة 

الدولية بعدم التدخل في النزاع الليبي، وقال قائد 
الجيش الوطني الليبي: »إن مفاوضات جنيف لن 
تفضي إلى نتيجة إال إذا انسحب المرتزقة األتراك 
أسلحة  تسليم  عن  تركيا  وتوقفت  والسوريون 

لطرابلس«.
وأكد حفتر بقوله: »في حال لم تتوصل مفاوضات 
ولم  البالد  في  واألمن  السالم  إرساء  إلى  جنيف 
يعد المرتزقة من حيث أتوا عندها ستقوم القوات 
المسلحة بواجبها الدستوري للدفاع عن البالد من 

الغزاة األتراك العثمانيين«.
في  معه  وقَّع  الذي  السراج  أردوغان  ويدعم 
عسكري  تعاون  اتفاقيات   2019 الثاني  تشرين 
في  المنصرم  الخميس  والتقيا  وبحري.  وأمني 
إسطنبول، وبالتزامن مع اتباع المسارات األممية 
الهادفة إلى الحل السلمي في ليبيا، يحتفظ الجيش 
الوطني الليبي بحقه في استخدام القوة العسكرية 

لتحرير طرابلس من الميليشيات والمرتزقة.

وأكد قائد الجيش الوطني خليفة حفتر بأن صبره 
قبل  من  للهدنة  المتكرر  الخرق  حيال  ينفد  بدأ 
برلين.  بتعهدات  الوفاء  وعدم  أردوغان  مرتزقة 
بطرابلس  الوضع  تقيم  المسلحة  »القوات  وأكد: 
وتتواصل مع كل األطراف الدولية وهي جاهزة 
لكل االحتماالت ما لم يقم المجتمع الدولي ودول 
التركي  بتحمل مسؤولياتها تجاه االحتالل  برلين 

لبالدنا«.
وشدد حفتر على أن األمم المتحدة ومجلس األمن 
ودول مؤتمر برلين تحمل مسؤولياتها في وقف 
واألسلحة  واألتراك  السوريين  المرتزقة  تدفق 
تركيا  عبر  لطرابلس  يوميًا  ُتنقل  التي  المختلفة 
العالم أجمع دون رادع وفي خرق وتنصل  أمام 
ألردوغان والسراج من التزاماتهما ببرلين، وأكد 

أنه ال يمكنهم البقاء مكتوفي األيدي.
حوارات  تنجح  لم  »إذا  بالقول:  حفتر  واستطرد 
جنيف بتحقيق األمن لبالدنا وشعبنا ويتم إخراج 

فبكل  جلبهم  تم  حيث  من  ويعودون  المرتزقة 
الوطني  بواجبها  ستقوم  المسلحة  القوات  تأكيد 
الدولة  وسيادة  مواطنيها  حماية  في  والدستوري 
وأطماع  العثماني  التركي  الغزو  من  وحدودها 

الواهم أردوغان في بالدنا«.
في  ليبيا  بشأن  مؤتمر  في  المشاركون  وكان 
من  عشر  التاسع  في  برلين  األلمانية  العاصمة 
بقرار  التزامهم  أعلنوا  الماضي  الثاني  كانون 
األمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السالح إلى 
عقوبات  وفرض  الميليشيات  سالح  وبنزع  ليبيا 

على الجهات التي تخرق الهدنة في ليبيا. 
وطالب شيوخ القبائل الليبية األمم المتحدة بسحب 
الوفاق  وحكومة  الرئاسي  بالمجلس  اعترافها 
فيه  سيطر  وقت  في  للدولة،  األعلى  والمجلس 
في  واسعة  مناطق  على  الليبي  الوطني  الجيش 
أحياء طرابلس، وعقد شيوخ القبائل فعالية حاشدة 
في مدينة ترهونة بالقرب من طرابلس، لمساندة 
الجيش الليبي وإجهاض األجندات التركية الساعية 
إلى ترسيخ االنقسام في ليبيا، ومنع الجهات التي 

تدعمها من السيطرة على مقاليد األمور.
حسم  الليبي  الوطني  للجيش  القبائل  وخولت 
التأكيد  مع  الميليشيات،  على  والقضاء  المعركة 
الخارجي،  الغزو  أشكال  جميع  مقاومة  على 
على  خطرا  تشكل  دولية  اتفاقيات  أي  ورفض 
التفاهم  مذكرتي  إلى  إشارة  في  القومي،  األمن 
مع  السراج  وقعهما  اللتين  واألمني  البحري 
ويضع  الماضي.  الثاني  تشرين  في  أردوغان 
ليبيا غسان  إلى  األممي  المبعوث  القبائل  مؤتمر 
يقدمون  فهؤالء  كبيرة،  مسؤولية  أمام  سالمة 
تجاوزهم  الصعب  من  وبالتالي  للجيش،  دعمهم 

عند عقد الملتقى الوطني الذي يسعى إليه.

أردوغان ورقصة البهلوان بنت موسكو وواشنطن

هل للحماقة السياسّية الرتكّية حدود؟

كشف  األيام  هذه  السورية  إدلب  في  يجري  ما 
أردوغان  الخاطئة، ووضع  السياسة  هذه  حقيقة 
األزمة  بدء  منذ  األصعب  هو  كبير  مأزق  في 
أحالمه  تبخرت  أن  بعد  اآلن،  وحتى  السورية 
في  نفسه  ووجد  سوريا،  كامل  على  بالسيطرة 
اإلرهابية،  النصرة  جبهة  برفقة  عميق  مستنقع 
حيث يقابل الرئيس السوري بشار األسد تهديداته 
وحشوده العسكرية برسالة صارمة، مفادها بأن 
حتى  تقدمه  في  سيستمر  السوري  النظام  جيش 
استعادة كل األراضي السورية التي تحتلها تركيا 
الروسي  الحليف  من  وبمساندة  عاجاًل  أم  آجاًل 
روسية  رسالة  الحقيقة  في  وهي  تأكيد،  بكل 
بالدرجة  موجهة  وكانت  سورية،  تكون  أن  قبل 
القوات  بتراجع  التركية  المطالبة  إلى  األولى 
مؤخرًا  استعادتها  التي  المناطق  عن  السورية 
سيطلق  التركي  الجيش  فإن  وإال  إدلب،  حوالي 
التي  المهلة  نهاية  مع  إدلب  في  عملية عسكرية 

حددها أردوغان بنهاية الشهر الجاري.
أردوغان الذي يعيش في مأزق عميق يدرك أن 
اللعب مع بوتين ليس مزحة بل سيكون مغامرة 

قنواته  بمختلف  التركي  لإلعالم  والمتابع 
في  يجد صعوبة  لن  الرسمية  الرسمية وغير 
السعودية  يستهدف  نتاجه  معظم  أن  اكتشاف 
التشويه  ومحاوالت  بالهجوم  ورموزها، 
سمو  شخصية  على  خاص  بشكل  ويركز 
باعتباره  سلمان  بن  محمد  األمير  العهد  ولي 
وهذا  ومستقبلها،  السعودية  رؤية  عّراب 
المشروع  يضرب  ما  هو  تحديدًا  المستقبل 
التركي الظالمي في الصميم، ويقّوض أحالم 
الحزب األردوغاني الذي يتغذى على التخلف 
بل  الكاذبة،  الماضوية  الشعارات  واستغالل 
ويحّول كل ما صرفته حكومة تركيا من أموال 
االستعماري  لمشروعها  الدعاية  سبيل  في 

الجديد إلى خسائر كارثية.
الشعب التركي يدرك جيدًا اليوم أن المشروع 
تركيا  اقتصاد  دمر  الظالمي  األردوغاني 
ذلك  وتبع  السوري،  المستنقع  في  وأغرقها 
يواجه  جعله  ما  الليبي،  المستنقع  في  بزجها 
عدد  مقتل  جّراء  داخلي  شعبي  غليان  حالة 
نزاعات  في  األتراك  الفقراء  أبناء  من  كبير 
فالمواطن  بالدهم،  خارج  بها  لهم  عالقة  ال 
في  ومقتول  الداخل  في  جائع  فعليًا  التركي 
الخارج، وال أمل يلوح في األفق لخروجه من 
حكومة  برحيل  سوى  المأساوي  الوضع  هذا 
وكوارثها  بمشاريعها  والتنمية  العدالة  حزب 

 سليمان الحلبي
العفريني

بني  تاريخياً  تواصالً  أن  في  شك  من  ما 
مصر وكردستان، وأصبح من نافلة القوم 
مثمراً  تاريخاً  لعبت  كردية  أسماء  ذكر 
في مصر، ولعب كل منهم دوراً مشهوداً 
وكذلك  احلديثة،  املصرية  النهضة  في 
من  وافر  نصيب  لها  كان  فقد  مصر 
ولكن  كردستان،  ومنها  املنطقة  نهضة 
الكردية  األسماء  كافة  أن  له  يؤسف  مما 
التي تذكر ال يرد فيها اسم بطلنا صاحب 
العنوان أعاله، ففي ظني أن ما بذله هذا 
إلى جواره كافة األسماء  البطل تتضاءل 

األخرى. 

ينال  القاهرة، كي  إلى  والده  أرسله   لقد 
بعد  أنه  إال  الشريف،  األزهر  علوم  من 
على  ملصر  حدث  ما  وعايش  شاهد  أن 
إليها،  أرسل  التي  وجهته  غّير  احملتل،  يد 
أحمد  الشيخ  وأستاذه  شيخه  رأى  فقد 
الشرقاوي يُذبح أمام عينيه، بل رأى مصر 
دك  رأى  رجالها،  ويذبح  أعراضها  تنتهك 
شيوخه  ودماء  باملدافع،  الشريف  األزهر 
األزهر،  صحن  في  أنهاراً  جترى  القتلى 
بقى  ومن  اخليل،  بسنابك  تدنيسه  بعد 
منهم حياً ألقى عليهم العلم الفرنسي، 
به  ليتعمموا  االحتالل  قائد  وأمرهم 
يقني  في  دخل  هنا  بإذاللهم،  استمتاعاً 
تلك  كل  بفعل  أمر  ممن  االنتقام  بطلنا 
وهو  إنه  وشعبها،  مصر  في  الفظائع 
في  بارزة  عالمة  يشكل  عمره  ربيع  في 
مجال  في  بل  احلديث،  املصري  التاريخ 
هناك  أن  ورغم  احملتل،  األجنبي  مقاومة 
شارع في وسط القاهرة يحمل اسمه، إال 
على  ذكر،  من  يستحقه  ما  يجد  لم  أنه 
كان  فقد  ملصر،  فداء  قدمه  ما  أساس 
صاحب الفضل األول في التعجيل بنهاية 
البطل  إنه  ملصر،  الفرنسي  االحتالل 
ينتمى  الذى  العفريني،  احللبي  سليمان 
في  شارعه  فوقاني،  كوكان  قرية  إلى 
يوم، لكن من  اآلالف كل  مير منه  القاهرة 
ذا الذي يعلم أن صاحب هذا الشارع، هو 
كردي ومن كرد سوريا، وأنه يشكل أيقونة 
بارزة )يجب أن تكون متميزة(، في العقد 
الفريد الذي تطرزه أسماء كل من أسهم 
ضحى  لقد  الكرد،  من  مصر  نهضة  في 
بحياته من أجل أن يسهم بتخليص مصر 
من االحتالل الفرنسي لها، ضحى بنفسه 
ربيعاً،  وعشرين  األربعة  يتجاوز  لم  وهو 
كي ينتقم ألشقائه أبناء شعب مصر مما 
بهذا  جرائم  من  األجنبي  االحتالل  فعله 
الفرنسية  احلملة  قائد  من  ثأر  الشعب، 

اجلنرال كليبر )خليفة نابليون بونابرت(. 

عسكر  ساري  مصرع  واقعة  وعن   
املصريون  يطلق  كان  )هكذا  الفرنساوية 
الرحمن  الكبير عبد  املؤرخ  عليها(، يقول 
حاجة،  في  حلبي  شخص  )دخل  اجلبرتي 
اليسرى  يده  ومدَّ  من ساري عسكر  فدنا 
يده  كليبر  ومد  يده،  تقبيل  يريد  كأنه 
بخنجر  وضربه  بيده،  فأمسك  ليقبلها، 
ضربات(،  أربع  مالبسه  في  يخفيه  كان 
وأمسكوا باحللبي العفريني، فقاموا بحرق 
التي طعن بها كليبر، ثم مت إعدامه  اليد 
)تعلموها  اخلازوق  على  طريقه  بأبشع 
إلى  جمجمته  ونقلوا  العثمانيني(،  من 
متحف اإلنسان والطبيعة في قصر شابو 

في باريس لتبقى فيه حتى اآلن.

العفريني  احللبي  ما فعله سليمان   هذا 
عنها  معروف  ومصر  مصر،  أجل  من 
اجلميل،  رد  األوان  آن  فقد  لذلك  الوفاء، 
فعفرين تطالبنا نحن شعب مصر أن مند 
على  وواجب  جريحة،  فعفرين  إليها،  يدنا 
التخلص من  أن يساعدوها في  أشقائها 
االحتالل التركي اجلاثم على أنفاسها، كي 

تعود إلى أحضان الوطن.

سليمان،  العفريني  الكردي  البطل  أما   
بإعادة  تطالب  حملة  إلى  ندعو  أن  علينا 
أرض  على  ويكرم  ليدفن  إلينا،  رفاته 
ويقام  أجلها،  من  حياته  بذل  التي  مصر 
للعالقات  رمز  تذكاري كأهم  عليه نصب 

التاريخية بني مصر والكرد.

 روناهي القاهرة... ضياء روج آفا  

رجائي فايد

خورشيد دلي
تقرير/ غاندي إسكندر 

 هاني الظاهري

قد تأتي بنهايته إن أخطأ التقدير، وأخذ يهرع هذه 
األيام إلى واشنطن وحلف الناتو، يستجديهم طالبًا 
المساعدة منهما تحت شعارات إنسانية وأخالقية، 
أردوغان هذا يعرف جيدًا أنه أحرق مراكبه مع 
الغرب، منذ أن رفض االستجابة لطلبه بالتخلي 
عن صفقة إس – 400 مع روسيا، وذهب بعيدًا 
واألمن  الطاقة  في  شراكة  نسج  في  بوتين  مع 
في  عضو  لحليف  واشنطن  تريدها  ال  والسالح 
الحلف األطلسي، ومع أن الناتو نأى بنفسه عن 
األمريكي  المبعوث  فإن  أردوغان عسكريًا  دعم 

رسائل  إرسال  عن  يتوانى  ال  جيفري  جيمس 
في  أكثر  توريطه  إلى  تهدف  قد  له  غامضة 
اللعبة  استمرار  إطار  في  السوري،  المستنقع 
األمريكية الهادفة إلى توريط أردوغان أكثر في 
عالقته الصعبة مع بوتين من خالل إعالن دعمه 
وتهديداته  أردوغان  ينكشف  وهكذا  إدلب،  في 
قصره  باحة  خارج  تسمع  تعد  لم  التي  الصوتية 

العثماني األبيض.
إذ يقف أردوغان مشدوهًا بين الذهاب إلى بوتين 
القيصر  وضعها  جديدة،  تفاهمات  على  للتوقيع 

والحقًا  التركي  إلخراج  فائقة  بعناية  الروسي 
انتظار  وبين  السوري،  المشهد  من  اإليراني 
جديدة  جرعة  خاللها  يتلقى  ترامب  من  مكالمة 
األرض  على  فيما  الصوتية،  تهديداته  إلطالق 
يواصل جيش النظام السوري تقدمه، متطلعًا إلى 
فرض سيطرته على معبر باب الهوى الحدودي، 
ريثما يستعيد باقي المناطق الواقعة تحت سيطرة 
على  المصنفة  النصرة  جبهة  وحليفتها  تركيا 
قوائم اإلرهاب الدولية، لحظة صعبة ربما يحس 
أردوغان معها بفقدان الوزن بعد أن اعتقد طوال 
السنوات الماضية أن إعادة دولته العثمانية باتت 
الحقل  في حسابات  وأخطأ  أكثر  ال  وقت  مسألة 

والبيدر.
الفشل  سم  كأس  تجرع  أردوغان  على  يصعب 
في سوريا، ألنه يعرف أن ارتداداته في الداخل 
الجيش  وأن  عليه،  كبيرة  ستكون  التركي 
األكبر  الهاجس  سيشكل  ثكناته  إلى  يعود  عندما 
انقالب  من  يخشى  زال  ما  الذي  ألردوغان 
عسكري يضع نهاية لحكمه، وفي الوقت نفسه، 
القديمة  البقاء على سياسته  بات يدرك أن أثمان 
في سوريا كما في ليبيا ستكون مكلفة جدًا، ولعل 
بين المعادلتين يتذكر أردوغان قول ترامب له، 
عندما قال له “ال تكن أحمق”، رقصة البهلوان 
األردوغانية بين روسيا وأمريكا باتت مكشوفة، 
بين  يرقص  الذي  الفأر  مثل  تركيا  من  وجعلت 

أقدام الفيلة.

دون رجعة. والواضح أن الشيء الوحيد الذي 
يجيده النظام التركي للتعامل مع أزماته ليس 

سوى االستمرار في بيع الشعارات واألكاذيب 
ودغدغة مشاعر الجهلة، ومن ذلك ما يفتعله 

»صفقة  تجاه  كالمية  مسرحيات  من  حاليًا 
في  اقتصادي  شريك  أكبر  هو  فيما  القرن«، 
سياسية  عالقات  ولديه  إلسرائيل،  المنطقة 
ال  اإلسرائيلي  المواطن  إن  بل  معها،  كاملة 
سنوات  منذ  تركيا  لدخول  تأشيرة  إلى  يحتاج 

طويلة.
التركية  اإلعالم  وسائل  معظم  بثت  أيام  قبل 
من  مجموعة  يصور  فيديو  مقطع  الرسمية 
الشريف  المكي  الحرم  داخل  يهتفون  األتراك 
بدعوى  للمعتمرين  ومزعج  غوغائي  بشكل 
االعتراض على صفقة القرن، مع أن السفارة 
وليست  تركيا  قلب  في  موجودة  اإلسرائيلية 
مكة، وكان أسهل عليهم أن يعتصموا أمامها لو 
أن قصدهم الحقيقي هو دعم الحق الفلسطيني، 
لكن الحادثة برمتها مجرد مسرحية أردوغانية 
فاشلة ضد السعودية تستلهم التجربة اإليرانية 
األرض،  بقاع  أقدس  في  الفوضى  إثارة  في 
وهي برأيي عملية مخابراتية كاملة في غاية 
أمن  استفزاز  بها  المقصود  كان  إذ  الغباء، 
الحرم المكي لمنع هؤالء المرتزقة من مواصلة 
هتافاتهم المزعجة للمعتمرين والمصلين ومن 
ثم االدعاء بأن السلطات السعودية تمنع الناس 
فشل  وعندما  الفلسطينية،  القضية  دعم  من 
األمر لم يجد من أرسل هؤالء الغوغاء سوى 
باب  من  الفيديو  لبث  إعالمه  وسائل  توجيه 
ولكن  كلها«،  الخسارة  وال  الخسارة  »نصف 
هل سيتوقف الهوس والعداء التركي للسعودية 
سيفشل  لكنه  ال،  بالطبع  اإلجابة  ذلك؟  عند 
الحمقى  ديدن  فهذا  كالعادة،  جديدة  مرة  كل 

والمغفلين سياسيًا على مر التاريخ.

مصطفى مسلمعبد الهادي أحمدصالح مسلم

الرئيس  قال  المؤتمر؛  انعقاد  أهمية  وحول 
المشترك لحزب االتحاد الديمقراطي في مقاطعة 
تل أبيض )كري سبي( مصطفى مسلم: »ال شك 
سيما  ال  لنا،  قصوى  أهمية  الثامن  للمؤتمر  أن 
شمال  مناطق  على  التركي  االحتالل  ظل  في 
وشرق سوريا، ونحن على يقين تام بأن المؤتمر 
مخرجاته  ستكون  للحزب  السابقة  كالمؤتمرات 
كانيه  وسري  أبيض  تل  أبناء  لتطلعات  موافقة 
وعفرين، فتوسيع النضال السياسي سيكون سمة 
نضالي  ميراث  له  نحن حزب  القادمة.  المرحلة 

متجذر لدى كافة شعوب المنطقة، ومنذ إن تشكل 
كان االعتماد على الذات لتحقيق متطلبات شعوب 

سوريا كافة«. 

وختم مصطفى مسلم حديثه قائاًل: »سنبقى على 
اإلقليمية  الدول  سياسة  وسُنفشل  المقاومة،  نهج 
في المنطقة، من خالل لحمتنا الوطنية، وسُنفشل 
شمال  ومناطق  بسوريا  المتربصين  مشاريع 

وشرق سوريا«.
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النفس  عن  التعبير  سبل  أهم  من  الكتابة  تعتبر 
ألنها  والتهميش،  التخلف  بوجه  الفتاك  والسالح 
والتنوير  بالمعرفة  األذهان  وُتشبع  العقل  ترجح 
الظالم، أصبحت ركيزة  النور في عمق  وتبعث 
أساسية لبناء المجتمعات الراقية والمتقدمة، فلكِل 
بلٍد في العالم كّتاب وروائيين وشعراء يبذلون ما 
بوسعهم من أجل نقل الواقع إلى العالم بشاعرية 
وتربطه  الخيال  تداعب  منمقة  وكلماٍت  وشفافية 

بالحاضر.
ثقافة  على  والتعتيم  القمع  من  طويٍل  زمٍن  بعد   
ولب الفكر الكردي انتفض الشعب الكردي رافعًا 
األقالم قبل األسلحة بوجه كل معترٍض، فلمعت 
والسياسة  والفن  األدب  سماء  في  كثيرة  نجوم 
وكل منافذ الحياة األخرى، وبعد تعطٍش إلى اللغة 
وشعر  بكلمات  كله  العالم  ارتوى  األم  الكردية 
تنحصر  لم  ولكن  الكردية،  األبجدية  وأحرف 
بل  ومحدد،  معين  جيٍل  على  الفكرية  االنتفاضة 
اللغة  بهذه  المعرفة  وذوي  األجداد  هدف  كان 
الجديد،  النشء  لدى  وترسيخها  وتعليمها  نقلها 
باللغة  وجامعات  ومعاهد  أكاديميات  وافتتحت 
الكردية، وبدأت تنتعش من جديد، ومن بين تلك 

85 التقارير والتحقيقاتالثقافة واألدب

محررة الصفحة - هايستان أحمد

تقرير/ هايستان أحمد

حلم الشهر العاشر... واقٌع ممزوٌج باملشاعر

أوغاريت من سوريا إىل العامل… أقدم أجبدية مكتوبة

الشابة »روجين  الكردية  الكاتبة  المتأللئة  النجوم 
من  وتمكنت  لغتها  عشقت  التي  موسى«،  محمد 
إخراج ما يدور حولها وفي أعماقها إلى العالم عن 
طريق مجموعٍة قصصية تحت اسم »حلم الشهر 
األولى  التجربة  المجموعة  هذه  وتعد  العاشر«، 

لروجين.

تاريخ معاناة الشعب الكردي 

في  وَحدث  يحُدث  ما  حول  تتمحور  والمجموعة 
احتالل وحشٍي  من  مناطق شمال وشرق سوريا 
اآلمال  الطفولة ونهب  أحالم  أخذ معه  إنساني  ال 
أطفال  فصرخاُت  مكان،  كل  في  اآلالم  وزرع 
الدافع  روجين  لدى  خلقت  وعفرين  كانيه  سري 
العالم كله ولم  الذي غفله  الخافت  لتكون صوتهم 
بتدوين  الكاتبة  هذه  فبدأت  بإنسانية،  إليه  ينصت 
ما يمر به المجتمع في المنطقة برمتها والمجتمع 
الشعب  فهو  الخصوص،  وجه  على  الكردي 
واللغة  الحرية  سلب  من  وأبدًا  دائما  يعاني  الذي 
والهوية، ولكن لم يستسلم هذا الشعب العظيم قط 
بل دافعو ومازالوا وسيبقون شوكًة في أعين كل 
الِقدم  منذ  الكردي  الوجود  بإنهاء  يطمح  محتٍل 
وإلى يومنا هذا، ولربما كل هذه األشياء حّركت 
مشاعر الكاتبة الساكنة وجعلتها تدخل عالم الكتابة 

لتدّون ما مر به الشعب الكردي منذ مئات السنين 
فكانت  لها،  تعرض  التي  والخيانات  والنكبات 

المجموعة القصصية المنفذ لمشاعرها.
الرابع  المصادف  األثنين  يوم  الكتاب  توقيع  تم   
صالة  في  وذلك  الجاري،  الشهر  من  والعشرين 
حديقة القراءة في الحي الغربي في مدينة قامشلو، 
المرأة  رابطة  برعاية  الكتاب  توقيع  حفل  وأقيم 
وأصدقائها  الكاتبة  خالن  وبحضور  المثقفة، 
وأعضاء مؤسسات اإلدارة الذاتية والمثقفين وَجمٌع 

عملها  موسى  روجين  وأهدت  السياسيين،  من 
األدبي إلى والدها الذي دعمها وكان األب المثالي 
الذي اجتمع في أحضانه العالم كله حسب تعبيرها، 
وشرحت قلياًل عن مجموعتها قائلة: »هذا الكتاب 
له  تعرض  الذي  والظلم  القهر  عن  مصغرة  نبذة 
الشعب السوري عامة والشعب الكردي خصوصًا 
على  المتتالية  وهجماته  التركي  االحتالل  بسبب 
أبشع  وممارسته  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
على  واألطفال  والمدنيين  األهالي  بحق  الجرائم 

وجه الخصوص، وعن تاريخ الكرد«.
 

السطر القادم يجب أن

 يُدّوَن بأقالم النشء

سعادته  إلى  فيها  أشار  كلمة  الكاتبة  والد  وألقى 
باللغة  نفسها  خوالج  بتدوين  ابنته  بنجاح  العارمة 
ذاتها  على  تعتمد  أن  الوحيد  أمله  فكان  الكردية، 
لنا  خاٍص  لقاٍء  وفي  مفيد،  بكِل  عقلها  وتحّصن 
سعادتها  عن  عّبرت  موسى  روجين  الكاتبة  مع 
الستطاعتها كتابة آلمها وتسطيرها بكتاٍب موحد، 
وقالت: »أشعر أنني لم أعِط حق قلمي المستحق 
أن  حاولت  ولكنني  األولى،  تجربتي  ألنها  لربما 
ليعرفه  الزمن  عبر  الكردي  الشعب  أوجاع  أنقل 
الجيل القادم فنحن ال نريد لبراعمنا أن يعانوا ما 
هانئة  بحياة  يحَظ  لم  الكردي  فالشعب  منه  نعاني 
وأطلب  األعداء،  وهجمات  الدول  أطماع  بسبب 
ال  أن  الورد  عمر  يبلغ  الذي  اليافع  جيلنا  من 
فهم  معنى،  ودون  منها  جدوى  ال  حياًة  يعيشوا 
من نتكل عليهم وهم المستقبل المشرق والقلم هو 
سليٍم  فكٍر  أصحاب  نكون  فعندما  الحقيقي  النجاة 
قوتنا،  أحد من هزم  أي  يستطيع  لن  متمكن  وقلٍم 

وسننتصر ال محال«.  

قبل  و14   15 ال  القرنين  في  أوغاريت  كانت 
الميالد عاصمة لمملكة صغيرة، وتسميتها مأخوذة 
من أوغارو، أي الحقل في السومرية. كما تعني 
األرض الخضراء أو المزرعة )السهل(، وربما 
قصد بالتسمية القلعة المحاطة بجدار والتي كانت 

تمثل أوغاريت القديمة.

االكتشاف والتسمية

ُاكِتشف موقع أوغاريت عام 1928م، صدفًة عند 
بنائية  بمخلفات  سوري  فالح  محراث  اصطدام 
الفرنسية  البعثة  وبدأت  أرضه،  حراثته  أثناء 
الجزء  أن  إلى  ويشار  1929م.  عام  في  عملها 
المساحة  ربع  يتجاوز  ال  المملكة  من  المكتشف 
الكلية للموقع، والكثير من اآلثار المكتشفة نقلت 
االحتالل  خالل  باريس  في  اللوفر  متحف  إلى 

الفرنسي.
تدل الوثائق والنصوص الكتابية المكتشفة أن هذه 
المملكة كانت قد طّورت حياًة اقتصادية وثقافية 
الحديث  البرونز  عصر  نهاية  مزدهرة  وإدارية 
موقعها  استفادت من  نهائيًا، حيث  تدمر  أن  قبل 
الجغرافي على رأس مثلث جعلها ملتقى ومعبر 
والممالك  الحضارات  بين  وبحرية  برية  طرق 
على نهر الفرات شرقًا والعالم اإليجي وجزيرة 
من  استفادت  كما  جنوبًا.  ومصر  غربًا  كريت 
من  وعناصره  المملكة  داخل  الجغرافي  الموقع 
الحياة  جبال وسهول وأنهار ومناخ وغيرها في 

واألنشطة االقتصادية والثقافية.

موقع رأس شمرا

تقع بقايا أوغاريت القديمة قرب الساحل الغربي 
أثري  تل  فوق  من  البحر  على  وتطل  السوري 
االسم  بهذا  سمي  الذي  شمرا«،  »رأس  يدعى 
الموقع  آثار  تغطي  عطرة  نبتة  اسم  إلى  نسبة 
تعرف في سوريا باسم »ُشمره«. يفسر البعض 
االسم باآلرامية، ومعناه الحراسة والمراقبة ألنه 

مكان عاٍل وقريب من البحر.
أراٍض  في  القديمة  للمدينة  األثري  التل  ينتصب 
تبلغ  قلياًل  منحرف  مربع  شكل  على  زراعية 
مساحته 36 هكتارًا تقريبًا ومتوسط ارتفاعه عن 
سطح األرض 17 مترًا. والتل مقسم إلى خمس 
طبقات من األعلى، كل طبقة مقسمة إلى أدوار 
العصر  بقايا  الخامسة  الطبقة  تضم  حيث  عدة، 
أظهرت  كما  يعني،  وهذا  الحديث.  الحجري 
ُسكن  قد  التل  هذا  أن  الفرنسية،  البعثة  تنقيبات 
السابع  األلف  في  الحديث  الحجري  العصر  منذ 
قبل الميالد حتى عصر البرونز الحديث، بعدما 
ُدمرت أوغاريت في بداية القرن 12 قبل الميالد.

اآلثار املعامريّة

المنحوت  الحجر  من  أوغاريت  أبنية  ُشّيدت 
كبير،  حد  إلى  سليمة  حفظها  على  ساعد  الذي 
بلغت  حيث  فيها،  البناء  نظام  معرفة  من  ومّكن 
الفترة  الساحل السوري في  ذروة عمرانها على 
الميالد.  قبل   1400-1200 عامي  بين  الواقعة 
وكشفت التنقيبات عن آثار لمدينة جيدة التخطيط 
والمباني ومتقدمة العلوم. ومما يدلل على ازدهار 
وعدد  فيها  قصور  ثالثة  اكتشاف  المملكة،  هذه 
من المعابد. وهذا ما يمكن أن نالحظه أيضًا في 
منها  البعض  كان  التي  السكنية،  بيوتها  تخطيط 
االزدهار  عن  انطباعًا  يعطي  مما  بطابقين، 

االقتصادي الذي وصلت إليه المدينة.
نشاهد عند المدخل الحالي للمدينة الحصن وبابه 
السري الذي يؤدي بدوره إلى الداخل عبر فتحة 
ُأنشئت في جدار السور إلى يسارها، حيث ُيشاهد 
أول  إلى  يقودنا طريق  وبعدها  الحصين،  البرج 
أحياء المدينة وهو حي القصور، الحي الرسمي، 
المدينة.  من  الغربي  الشمالي  القسم  يحتل  الذي 
الملكي  )القصر  كبير  قصر  الحي  هذا  ويتصدر 
وشمالي.  جنوبي  قصران،  به  يحيط  الغربي( 
أهم مساكن األمراء  القصران من  ويعتبر هذان 
الشرق  منطقة  في  شهرة  وأكثرهما  والملوك 
القديم. ويالحظ إلى جانب ساحات القصر شمااًل 

الكهوف  تتكون من بعض  التي  الملكية،  المقبرة 
والسراديب الجنائزية.

وإلى الشرق من حي القصور حٌي سكني يمتاز 
الواسعة، وتخترقه شوارع رئيسية عدة  بمنازله 
المتعرجة  الجانبية  الشوارع  بعض  منها  يتفرع 
تتكون  المغلقة.  نهايتها  عند  ضيقة  تبدو  التي 
يتبعه  فالمدخل  عدة،  أقسام  من  المدينة  منازل 
درج ورواق وأحيانًا بئر ماء وحمامات موصولة 
متصلة  ساحة  أو  وفناء  المياه  لمجاري  بقنوات 
حولها  وتتوزع  والرواق  المدخل  مع  مباشرة 
في  لوحظ  وقد  والمشاغل.  المحالت  أو  الغرف 
هذه البيوت أن الموتى كانوا يدفنون في منازلهم. 
بأنه عبارة عن سرداب  المنزلي  القبر  ويتصف 

للدفن له مدخل على شكل حفرة أو درج.
المعروفة  العليا  المدينة  هنالك  الشمال،  وفي 
بالحّي الديني »األكروبول«، والمشهور بمعبديه 
»بعل وداجان«. ويقع هذا القسم في الجزء الذي 
يعلو األحياء السكنية الواقعة في الجهة الشمالية 
من المدينة. وفي القسم الشرقي للمدينة، سنشاهد 
إلى  برواق  المتصلة  الملكي  القصر  حديقة 

الجنوب بمخازن القصر الملكي.
يتوسطها  فتظهر ساحة  الجنوبية،  الجهة  في  أما 
األقنية.  من  متشعبة  شبكة  تغذيه  ماء  حوض 
وقد اكتشف في قاعة مجاورة لهذه الساحة فرن 
آالف  عليها  ُسّطرت  التي  الفخارية،  الُرقم  لشّي 
على  األضواء  مسلطة  المسمارية  النصوص 
وآدابها  واقتصادها  وعالقاتها  المدينة  تاريخ 

وآلهتها وغير ذلك.

األبجدية األوغاريتية

قدمت أوغاريت للعالم واحدة من أقدم األبجديات 
األوغاريتية(،  )األبجدية  التاريخ  في  المكتوبة 
التي ترقى إلى القرن الرابع قبل الميالد، وُتدرس 

حاليًا في أربعين جامعة في العالم.
المسمارية  اإلشارات  اختصرت  خاللها  من 
حرفًا،  ثالثين  إلى  إشارة  ستمئة  من  الكتابية 
هي  اللغة  بهذه  التي سطرت  النصوص  ومعظم 
نصوص اقتصادية وأدبية. والنسخة األصلية من 
سم   1.3 وعرض  سم   5.5 بطول  فخاري  رقم 
هذه  وتتصل  دمشق.  متحف  في  حاليًا  محفوظة 
األبجدية بصلة القربى بكل من اللغات الكنعانية 
وكلها  التوراتية،  والعبرية  والعربية  واآلرامية 
هذه  وتنقسم  السامية،  اللغات  عائلة  إلى  تنتمي 

العائلة إلى عدد من المجموعات هي:
في  واستخدمت  الشرقية،  الشمالية  السامية   -
وادي الرافدين، وتضم األكادية بلهجتيها البابلية 

واآلشورية.
على  وتحتوي  الغربية،  الشمالية  السامية   -
األوغاريتية والفينيقية والمؤابية والعبرية، وعدد 

آخر من اللهجات الكنعانية.
العربية  على  وتحتوي  الجنوبية،  السامية   -
الكالسيكية، والعربية الجنوبية القديمة واألثيوبية.

أقدم مقطوعة موسيقّية

للموسيقى  الحقيقي  المؤسس  أوغاريت  تعتبر 
الغربية، حيث أن أقدم القطع الموسيقية المدّونة 
قبل  الثاني  األلف  إلى  تعود  والتي  العالم  في 
كاملة-  سنة  بألف  فيثاغورث  سبقت  الميالد- 
ُاكتشفت عام 1950م، في مدينة أوغاريت، وقام 
صاحب  دمبريل  ريتشارد  الكاتب  رموزها  بفك 
األدنى  الشرق  في  الموسيقى  علم  »آثار  كتاب 

القديم«.
الميالد مجموعة  قبل  دّونت حوالى عام 1400 
اسم  عليها  أطلق  أغنية   63 تحتوي  موسيقية 
المسماري  بالخط  ُحفرت  الحرانية«،  »األغاني 
ُألِّفت تضرعًا  على ألواح من الطين. ويبدو أنها 
ما  كامل  شبه  بشكل  وجدت  وإحداها  لآللهة، 
الموسيقي  للتدوين  معروف  مثال  أقرب  يجعلها 

في العالم.
 

مكتباتها

المدينة  هذه  أن  التاريخية  الكتابية  الوثائق  دلت 
كانت ذات يوم مركزًا ثقافيًا وتعليميًا وحضاريًا 
إحداها  عدة  مكتبات  فيها  اكتشفت  فقد  مرموقًا. 
بيت  في  أخرى  ومكتبة  الكهنة،  لرئيس  كانت 
أحد الموظفين الملكيين ومكتبات أخرى متفرقة. 
وعثر في هذه المكتبات على كتب دينية وثقافية، 
ورسائل تجارية من بلدان أخرى، ومعاجم متعددة 
للغات سومرية أكادية أوغاريتية، ونصوص أدبية 
لألسطورة  مقطع  على  عثر  كما  وعلمية  ودينية 

السومرية الشهيرة »جلجامش«.
عام  أوغاريت  نهاية  حول  فرضيتان  هنالك 
آثارها  تزال  ال  كارثة  في  الميالد،  قبل   1180
واضحة، خصوصًا في القصر الملكي. فإما كان 
زلزااًل قويًا دمر المدينة أو غزوًا خارجيًا من قبل 

قوم عرفوا باسم شعوب البحر.
وكاالت

روناهي/ قامشلو: شابة كردّية من مدينة قامشلو ال يتخطى عمرها الثالثين عامًا خّطت خطوط التاريخ والحاضر ونقلت ما يعيشه أبناء منطقتها 
بِحّسها، »روجين محمد موسى« نشرت كتابها األول الذي كان عبارة عن مجموعة قصصية تحاكي تاريخ الشعب الكردي ومعاناته ضمن حفلة في 

حديقة القراءة.

يصنف علماء اآلثار سوريا مركزاً هامًا لما يزيد عن أربعين حضارة تعاقبت على أرضها، وبمواقع أثرية يفوق عددها 4500 موقع، ومنها مملكة 
أوغاريت التي تعد واحدة من أهم المواقع األثرية وأكثرها شهرة في العالم، وقد أسسها الكنعانيون في العصر البرونزي الحديث، وكانت واحدة من 

أهم مدن الساحل الكنعاني التي تعتبر من أرقى أجزاء الشرق القديم.

أردوغان ُماصر وُمهدد باهلزمية على كل اجلبهات

صراع النفوذ: الدوريات األمريكية يف مواجهة الدوريات الروسية

مليك  األمريكي  السياسي  والمحلل  الكاتب  قال 
النظام  رئيس  جعلت  إدلب  معركة  إن  كيالن 
التركي رجب طيب أردوغان في مأزق صعب، 
ليس فقط نتيجة الخسائر التي يتعرض لها، لكنه 

أيضا بات مهددًا بالهزيمة الشاملة.
وأعتبر الكاتب في مقال نشره يوم الجمعة بمجلة 
منطقة  في  التطورات  إن  األمريكية،  فوربس 
إدلب في شمال سوريا وضعت الرئيس التركي 
في زاوية ضيقة، وربما كانت األضيق منذ أن 
من  أكثر  منذ  مرة  ألول  السلطة  على  استولى 
عشر سنوات، معتبرًا إن تلك األزمة ربما تضع 

نهاية طريق أردوغان في السلطة في تركيا.
وأوضح الكاتب في مقال بعنوان: »الحرب بين 
أردوغان؟«،  نهاية  هذه  هل  وروسيا:  تركيا 
إن ما يزيد عن مليون الجئ، يتحركون شمااًل 
يمكن  ال  لكن  المغلقة،  التركية  الحدود  باتجاه 
على  هكذا  ومشرد  جائع  الجئ  مليون  إبقاء 
األتراك  المواطنين  استياء  إلى  مشيرًا  الحدود، 
من أزمة الالجئين يهدد بكسر قبضة أردوغان 

على السلطة.

أردوغان لن يبقى بالسلطة بعد الهزمية

إرسال  من  الرغم  على  أنه  الكاتب  واعتبر 
أردوغان الجيش التركي مع الدبابات والمدافع 
لكن  المدى،  بعيدة  والصواريخ  والمدرعات 
الضربات  من  الحماية  لديها  ليس  القوات  تلك 
الجوية الروسية. وتابع: »يمكن لدولة لها تاريخ 
قتلى في  عسكري طويل مثل تركيا أن تتحمل 
وفرض  الالجئين،  وتدفقات  المعركة،  ساحة 
في  كلها  السلطات  الحريات ووضع  قيود على 
يد رئيسها، إلى حد ما. لكن ما لن يتم التسامح 
معه هو الهزيمة، خاصة الهزيمة التي ال يمكن 
تخفيها  أن  ألردوغان  التابعة  اإلعالم  لوسائل 
انهيار  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة  الجماهير.  عن 

المرتزقة الذين تدعمهم أنقرة في سوريا سيعزز 
قوة الكرد.. وذلك هو الضربة األكبر«.

يخسر  أصبح  أردوغان  أن  إلى  المقال  وأشار 
الجانبين الغربي والروسي معًا في سوريا، فهو 
يسأل الناتو يائًسا عن الغطاء الجوي من خالل 
منظومة باتريوت للوقاية من الضربات الجوية 
أن  بعد  لكن  األتراك.  الجنود  ضد  الروسية 
خسر أردوغان الناتو والغرب، بعد أن اشترى 
فقد   ،400 إس  الروسية  الصواريخ  بطاريات 

استنفذ أردوغان قدرته خداع كال الجانبين.
عندما   2015 عام  في  واحدة  مرة  هذا  حدث 
المقاتلة  الجوية  أردوغان  قوات  أسقطت 
المجال  في  تحليقها  أثناء   24-SU الروسية 
المدعومين  المرتزقة  لمهاجمة  التركي  الجوي 

من تركيا في سوريا ذلك المكان الذي اعتادت 
خالله.  من  والسالح  المقاتلين  نقل  على  أنقرة 
أجل  من  الناتو  لحلف  أردوغان  توسل  لكن 
ال  حيث  يجدي،  لن  باتريوت،  منحه صواريخ 
يريد الناتو وال الواليات المتحدة دعم أردوغان 
يتجاوز  نزاع  بشأن  روسيا  مواجهة  أو  أكثر 
اختصاص الناتو، )في إشارة إلى أن تركيا دولة 
ليتدخل  وليس معتدى عليها  معتدية في سوريا 
الناتو(. واعتبر الكاتب أنه من غير المرجح أن 
يحصل عليها اآلن، إال إذا قّدم تنازالت هائلة. 
المدى  قصيرة  التنازالت  كانت  مهما  ولكن 
 400-S الروسية  الصواريخ  صفقة  )إعادة 
وإيقاف خط أنابيب الغاز الروسي(، فإن الهدف 
النهائي سيظل هو رحيله عن السلطة. لذلك، فإن 

أردوغان يواجه نهايته على جميع الجبهات.

خسارة الناتو وروسيا أيضا

أردوغان  وأساليب  مساعي  إن  الكاتب  واعتبر 
كما  روسيا،  مواجهة  في  بالتحالفات  للتالعب 
فعلت السلطنة العثمانية الزائلة في صراعها مع 
الذي  أردوغان  مع  تفلح  لن  القيصرية،  روسيا 

يتبنى العثمانية الجديدة.
ويرى التحليل أن الغرب الذي يضايقه استمرار 
حاجته إلى التمسك بالجناح الشرقي لحلف الناتو 
ال  الروس  فإن  تركيا،  إلى عضوية  إشارة  في 

بأن  تهتم  ربما  موسكو  إن  حيث  ذلك،  يهمهم 
الوقت  نفس  في  لكنها  لها،  موالية  تركيا  تكون 
تكون على  المستقرة ربما  أن تركيا غير  ترى 
فلن  لم تكن أفضل،  القدر من األهمية إن  نفس 
تمثل حينها تهديدًا لسوريا ولن تكون جبهة الناتو 

الشرقية حينئذ.
ال  كان  إذا  أبًدا  مشتعاًل  بوتن صراًعا  ينهي  ال 
يزال من الممكن كسب مزيد من النفوذ. وحتى 
للتعامل  سبب  أي  الكرملين  لدى  ليس  اآلن، 
خيار  فإن  لذا،  أردوغان.  مرتزقة  مع  بلطف 
إن  للتو،  تركيا  رئيس  يكتشفه  الذي  روسيا، 

الحرب لم تكن أبًدا مالًذا آمنا له.
ال  في وضع  حاليًا  األتراك  أن  الكاتب  واعتبر 
على  نومهم  من  استيقظوا  فقد  عليه،  يحسدون 
ما  معه  ورأوا  لرئيسهم،  الدكتاتورية  النزعة 
ويبدو  والصراعات،  االضطرابات  من  يكفي 
أن عويل وسائل اإلعالم التركية المؤيدة للنظام 
كان  كما  أردوغان  ينفع  لن  حاليًا  وصراخها 

يفعل في الماضي.
وأشار الكاتب في خالصة المقال، إلى أن حلف 
الناتو أصبح في وضع يسمح له بتقديم عرضه 
يترك  أن  إما  وهو  أردوغان،  على  النهائي 
يصارع  الحلف  سيتركه  أو  بهدوء،  موسكو 
يمكن  واحد  احتمال  يبقى  لكن  الروسي،  الدب 
المتحدة  الواليات  كانت  إذ  السيناريو،  يغير  أن 
تريد استنزاف روسيا وسوريا وإيران في حرب 
مستمرة أمام أنقرة كواجهة للناتو، وحينها يمكن 
الجوي  للدفاع  باتريوت  منظومة  لها  تقدم  أن 
وسيطرة على مساحة تسمح لها بإسقاط االسد، 
لكن العديد من االمور تجعل ذلك مستحياًل، فال 
يوجد ما يضمن الوثوق بأردوغان للبقاء بجانب 
أحد  وال  المساعدة،  على  حصوله  بعد  الناتو 
يعرف حسابات دونالد ترامب، وهل هو مستعد 

إلزعاج بوتين بدعم أردوغان؟

وكالة انباء الفرات

ما إن تخرج دورية روسية من إحدى قواعدها 
الجديدة في شمال وشرق سوريا حتى تصطدم 
مشاحنات  إلى  يؤدي  وهذا  أمريكية  بدورية 
بينهما تنتهي بتراجع الدورية الروسية وعودتها 
في  يتكرر  المشهد  هذا  بات  وقد  قاعدتها،  إلى 
المنطقة وآخرها ما حصل في قرية خربة عمو 
الذي يستوجب وضع  قامشلو، األمر  في ريف 

استفهامات حول ما يجري.
فقد جاء القرار األمريكي باالنسحاب من شمال 
بالجيش  االصطدام  لتفادي  سوريا  وشرق 
التركي  الذي أصر على احتالل المنطقة بحجة 
الجنوبية  حدوده  وحماية  آمنة  منطقة  إقامة 
أدركت  المتحدة  فالواليات  وبتحريض روسي، 
حدوث  إلى  يؤدي  قد  المنطقة  في  تواجدها  أن 
حال  في  التركي  الجيش  مع  مباشرة  مواجهة 
حيث  التركي  الجيش  لنيران  جنودها  تعرض 
القوات األمريكية للرد على الجيش  قد تضطر 
التركي حليفها في الناتو مما سينعكس سلبًا على 
الحلف وتفاقم الخالفات التركية األمريكية أكثر 
لصالح روسيا هذا من جهة, ومن جهة أخرى 
على  والتركي  األمريكي  الجيشين  تواجد  فإن 
التحريض  إلى  باإلضافة  بعضهما،  من  مقربة 

المتحدة  الواليات  ق  يؤرِّ أصبح  الذي  الروسي 
قررت  الروسية؛  النوايا  أمام  الطريق  ولقطع 
رغم  الحدودية  المناطق  من  االنسحاب  أمريكا 
محاولتها منع تركيا بالقيام بأي عملية عسكرية 

على شمال وشرق سوريا

أمريكا ترتك روسيا يف املواجهة الرتكّية

االنسحاب  من  المتحدة  الواليات  هدفت  كما   
لتشكيل  المنطقة  إلى  الروسية  القوات  إدخال 
على  سيقع  وبالتالي  تركيا  وبين  بينها  حاجزًا 
التمدد  من  التركي  الجيش  منع  روسيا  كاهل 
أكثر في المنطقة, كون روسيا ال ترغب بالتمدد 
مما سيشكل  السورية  األراضي  التركي ضمن 
عائقًا كبيرًا أمامها في بسط سيطرة قوات النظام 
على كامل األراضي السورية. فبعد االنسحاب 
انعدمت  حتى  أو  قلت  المنطقة  من  األمريكي 
حدة التصريحات بين الواليات المتحدة وتركيا 
وكان بداية عودة التنسيق األمريكي التركي في 
تركيا  بين  المواجهة  وانتقلت  السورية  األزمة 
وروسيا في المنطقة سواء في إدلب أو في شمال 

قد  األمريكي  االنسحاب  أن  إال  وشرق سوريا. 
المنطقة   في  مكانتها  على  سلبي  وبشكل  أثر 
وزعزعت العالقة القوية بين الجيش األمريكي 
لروسيا  سمح  مما  الديمقراطية  سوريا  وقوات 
وتسعى  الديمقراطية  سوريا  قوات  من  التقرب 
حميميم,  بقاعدة  مرتبطة  جديدة  قوات  لتشكيل 
المنطقة  تجوب  الروسية  الدوريات  وأصبحت 
بالتواجد  فيما مضى تحلم  التي كانت  الحدودية 
في هذه المنطقة أو بناء عالقات جديدة مع قوات 
سوريا الديمقراطية خاصة بعد تدهور العالقات 
للجيش  الضوء األخضر  الطرفين ومنحها  بين 

التركي بغزو واحتالل عفرين.

السعي الرويس للسيطرة 

M5و  M4 عىل الطريقني

التمدد  خطر  تدرك  المتحدة  الواليات  باتت 
الروسي في المنطقة واحتمال خسارتها لمناطق 
وحتى  واقتصاديًا  وسياسيًا  عسكريًا  نفوذها 
تواجدها  أصبح  أن  بعد  روسيا  لصالح  شعبيًا 
حقول  حماية  فقط  ترامب  تصريحات  حسب 
بدأت  يدها  من  المنطقة  ولتفادي خروج  النفط, 
وباألخص  المنطقة  في  دوريات  بتسيير  تقوم 
وفي   M4 االستراتيجي  الطريق  طول  على 
تل  مثل  الطريق  على  الواقعة  البلدات  مراكز 
إلى  الوصول  من  الروسية  القوات  ومنع  تمر 
معبر سيمالكا مع باشور كوردستان، مما أدى 
في  الروسية  الدوريات  مع  تصادم  حدوث  إلى 
أكثر من منطقة والتي كادت أن تصل إلى حد 
لوال تدخل عناصر من قوات سوريا  االشتباك 
الديمقراطية لفض االشتباك بين الطرفين، كما 
أن قيام الجنود األمريكيين باستطالع آراء أبناء 
المنطقة حول رغبتهم بتواجد القوات األمريكية 
المتحدة  الواليات  أن  على  مؤشر  الروسية  أو 
المنطقة  أبناء  ثقة  فقدان  من  تخاف  فعاًل  بدأت 
وأن  بها،  الديمقراطية  سوريا  قوات  وقواتها 
روسيا بدأت تنافس الواليات المتحدة على شمال 
وشرق سوريا، فهدف روسيا هو السيطرة على 
كامل طريق M4 من تل كوجر حتى الالذقية 

الطريق  طول  على  دورياتها  بتسيير  بدأت  لذا 
هذا  على  الواقعة  البلدات  في  وتتمركز  الدولي 
وعين  راسين(  )أبو  كرباوي  مثل  الطريق 
منها  األمريكي  االنسحاب  بعد  ومنبج  عيسى 
عسكرية،  قاعدة  إلى  قامشلو  مطار  وتحويل 
باإلضافة إلى العمليات العسكرية التي تشهدها 
قوات  سيطرة  إلى  أدت  والتي  إدلب  محافظة 
االستراتيجية  النعمان  معرة  مدينة  على  النظام 
بين  الواصل  الطريق  على  السيطرة  ثم  ومن 
الشغور,  وجسر  والريحانية  سراقب  مدينة 
وهنا قد تحدث صفقة بين تركيا وروسيا بتسليم 
لروسيا  الشغور  الريحانية-جسر  طريق  تركيا 
مقابل تسليم منطقة كوباني لتركيا, حيث تهدف 
كانيه  بسري  الفرات  درع  منطقة  ربط  تركيا 
بتلك  رفعت  تل  منطقة  إدخال  أو  سبي  وكري 
مصالح  تخدم  األهداف  تلك  وجميع  الصفقة، 
روسيا االقتصادية في السيطرة على الطريقين 
بالتمدد االقتصادي  البدء  ثم  M4  وM5 ومن 
أفريقيا ودول حوض  الخليج وشمال  نحو دول 
المتوسط عن طريق مينائي طرطوس والالذقية 
المشروع  ضمن  يدخالن  الطريقين  كون 
أمام هذه  الصيني “حزام واحد طريق واحد”. 
األمريكي  الهدف  يقتصر  يعد  لم  المستجدات 
على حماية حقول النفط واستخراجه  بل في منع 
القوات الروسية من بسط سيطرتها الكاملة على 
طريق M4  والوقوف في وجه التمدد الروسي 

في الشرق األوسط, كما تعمل على تثبيت قدمها 
في المنطقة من خالل تقوية قواعدها العسكرية 
العمر  بيدر وحقل  تل  الجديدة في  قاعدتها  مثل 
إلى جانب قاعدة التنف باإلضافة إلى منع التمدد 
اإليراني في المنطقة ومنع ظهور تنظيم داعش.

شمال  منطقة  تشهد  قد  المعطيات  هذه  وأمام 
لتثبيت  أمريكّيا  روسّيا  تنافسًا  سوريا  وشرق 
لآلخر،  أحدهما  وإلغاء  أقوى  بشكل  وجودهما 
في  تواجدها  شرعية  من  قوتها  تستمد  فروسيا 
تمسكها  في  الواضحة  واستراتيجيتها  سوريا 
بسوريا ونظامها وأيضًا من االستراتيجية غير 
المتحدة في سوريا، بعكس  للواليات  الواضحة 
الواليات المتحدة التي تعتمد على قوتها السياسية 
قوات  مع  وشراكتها  والعسكرية  واالقتصادية 
سوريا الديمقراطية في بقاء قواتها في المنطقة 
اقتصادية  للحصول على مكاسب  تهدف  والتي 
األمريكي  الرئيس  يتبعها  التي  السياسة  وهي 
البنتاغون  استراتيجية  بعكس  ترامب  دونالد 
في التمسك باألرض والوقوف في وجه التمدد 
الروسي وقد ينتهي هذا التنافس من خالل تقديم 
وهذا  ألحدهما  المنطقة  في  اقتصادية  تنازالت 
يتوقف على استراتيجية ِكال القوتين في سوريا.

مركز روج آفا للدراسات االستراتيجية
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الدول  بعض  إلى  كورونا  فيروس  تسلل  بعد 
العربية وسّجلت كل من سلطنة عمان والبحرين 
اإلصابة  حاالت  أولى  والكويت  والعراق 
لمصر  سبق  حين  في  كورونا،  بفيروس 
إصابات  تسجيل  عن  اإلعالن  واإلمارات 
الذاتية  اإلدارة  المنطلق  هذا  ومن  بالفيروس، 
اتخذت عدة إجراءات وقائية لمنع وصول هذا 

الفيروس لمناطق شمال وشرق سوريا.
في  الصحة  هيئة  عقدت  الخصوص  وبهذا 
اجتماعًا  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
الهيئة  بدأت  الصحة  ولجان  هيئات  مع  موسعًا 
وصول  لمنع  االحترازية  التدابير  اتخاذ  في 

الفيروس القاتل ألراضيها

أجهزة فحص لجميع الوافدين

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة في اإلدارة 
جوان  الدكتور  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
مصطفى بأنه تم اتخاذ عدة إجراءات من أجل 
الحفاظ على أمن وسالمة المواطنين في مناطق 

اإلدارة الذاتية.
على  طبية  نقاط  فتحوا  بأنهم  المصطفى  وبين 
وتزويدها  اإلدارة  لمناطق  الحدودية  المعابر 
مناطق  إلى  الوافدين  لجميع  فحص  بأجهزة 
درجات  فحص  خالل  من  سوريا  شرق  شمال 

الحرارة عن بعد.

وأوضح في حال تم االشتباه باإلصابة يتم عزل 
هذه  لمثل  تجهيزها  تم  أماكن  في  المصابين 

الحاالت.
وبالنسبة للوافدين من مدن موبوءة أضاف جوان 
مصطفى بأنه سيتم إرجاعهم وعدم السماح لهم 

بدخول مناطق اإلدارة الذاتية.

مراكز عزل صحي

األحمر  الهالل  مع  التنسيق  يتم  بأنه  وأردف 
الكردي ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة هذا 

الفيروس واتخاذ أقصى درجات الوقاية منه.
هذا وقد قامت هيئة الصحة بتجهيز مراكز عزل 
مناطق شمال وشرق سوريا  في جميع  صحي 
المشافي  جميع  إلى  تعميم  إصدار  تم  وكذلك 
باتخاذ  اإلدارة  مناطق  في  الصحية  والمراكز 
بهذا  اإلصابة  لمنع  الوقائية  اإلجراءات  جميع 

الفيروس.

النقطة الطبية مبعرب سياملكا تفّعلت

إدارة معبر سيمالكا الحدودي, اتبعت يوم الثالثاء 
بتاريخ 2020/2/25, إجراءات وقائية, وذلك  

للوقاية من انتشار مرض كورونا في المنطقة.
الثالثاء  الحدودي,  سيمالكا  معبر  إلى  وصلت 
اختارتها  صحية  لجنة   ,2020/2/25 بتاريخ 
لشمال وشرق  الذاتية  اإلدارة  في  الصحة  هيئة 
مرض  ضد  وقائية  بإجراءات  للقيام  سوريا, 
إدارة  مدير  أوضح  الخصوص  وبهذا  كورونا. 
العالقات في معبر سيمالكا الحدودي باز أحمد 
هيئة  من  لجنة  بأن  »روناهي«,  لصحيفتنا 
خاصة,  ومستلزمات  بأجهزة  ُمعّدة  الصحة 
للقيام  الحدودي  سيمالكا  معبر  إلى  وصلت  قد 

بإجراءات وقائية ضد مرض كورونا.
المواطنين  فحص  اإلجراءات  وتضمنت 
عن  كردستان,  باشور  من  القادمين  والوفود 
طريق جهاز لقياس الحرارة وبعض المعقمات, 
كافة  في  ستتخذ  اإلجراءات  هذه  »أن  مشيرًا: 
معابر شمال وشرق سوريا, وستستمر إلى فترة 

غير محدودة.
يذكر أنه تم الكشف عن وجود خمس إصابات 
أدى  الذي  األمر  العراق,  في  كورونا  بمرض 

لضرورة اتخاذ إجراءات وقائية

التقليدية في تحضير الجبن البلدي، وال تتم عملية 
تصنيعه إال بوجود العديد من المواد، والمعدات 
مصفاة  ،وهي:  دونها  من  العمل  يصح  ال  التي 
ناعمة لتصفية الحليب من الشوائب، غطاء يؤمن 
الدفء للحليب، وقازان لتجميع الحليب فيه قبل 
تكوين  على  تساعد  مادة  وهي  والدوفة،  غليه، 
الخثرة في الحليب، وهناك أقراص التجبين التي 
النساء  تقوم  أن  فبعد  الجبن  إلى  الحليب  تحول 
بحلب األغنام يقمن بتنقية الحليب بواسطة غربال 
ناعم، أو قماش الشاش، ومن ثم يضعنه في وعاء 
عليها  يطلق  خاصة  خميرة  وضع  يتم  ثم  كبير 
أهالي الرقة اسم الدوفة، وهي عبارة عن حبوب 
بكميات  وتوضع  األغنام،  معدة  من  مصنوعة 
القماش،  من  بقطع  القدر  يغطى  ثم  ضئيلة جدًا، 
ويترك لعدة ساعات حتى تأخذ الخميرة مفعولها، 
ويتجبَّن الحليب ثم يتم إزاحة األغطية عن القدر.

يشاركن بعض  الجبن؛ حيث  تخزين  أما طريقة 
النسوة في إعداد بعض المؤن من مشتقات األلبان 
من  البيت  مؤونة  في عمل  النساء  تتعاون  حيث 
الجبن لما في ذلك من صعوبة العمل، واالنتظار 
الطويل من غلي للحليب، وتبريده، وأغلب نساء 
من  النيء  الجبن  أقراص  بشراء  يقمن  الرقة 
حيث  التخزين  عملية  يبدأن  ثم  ومن  األسواق، 
قوالب  أو  أقراص،  بتقطيع  بدايًة  المرأة  تقوم 
الجبن، وذلك على شكل مكعبات صغيرة ثم يتم 
ويضاف  كبيرة،  أوعية  في  الجبن  قطع  وضع 
الملح إليها بشكل جيد، ويترك لمدة قد تصل إلى 
على  تساعد  العملية  وهذه  أكثر،  أو  أيام،  ثالثة 
تماسك الجبن، وتمنع فساده، وثم يتم وضع كمية 
من الماء في قدر متوسط الحجم على النار، وبعد 
قليلة،  بكميات  لكن  فيه،  الجبن  يوضع  غليانه 
ووضعها  إخراجها،  يتم  ثم  وجبات  شكل  وعلى 

فوق أوعية مسطحة سفرة حيث ال تتراكم فوق 
بعضها بعضًا، وعند انتهاء عملية الغلي، والتبريد 
الصفائح  في  صفوف  شكل  على  الجبن  يوضع 
المعدنية، أو في القوارير الزجاجية الكبيرة، وال 
المملح  الماء  بقياس  يقومون  الرقة  أهالي  يزال 
بوضع بيضة داخله، وعندما تطفو البيضة على 
على  لوضعه  جاهزًا  المعيار  يكون  الماء  سطح 

الجبنة للتخزين.
أهالي  الحمد من  تقول سلوى  الخصوص  وبهذا 
مدينة الرقة: »ترتبط بصناعة األجبان، واأللبان 
بعض المعتقدات ففي منطقة وادي الفرات يعتقد 
رائحة  تشم  أال  النفساء  المرأة  على  يجب  أنه 
الجبن ألن ذلك يؤدي إلى أذيتها، كما يجب على 
رائحة  من  شيئًا  يشم  أال  حديثًا  المختون  الطفل 
اللبن، أو الجبن أو السمن ألن ذلك يؤذيه أيضًا، 
إعداد  بناتهن عملية  األمهات  تعلم  أن  كما يجب 
مشتقات  من  وغيرها  والزبدة،  اللبن،  وتحضير 
الحليب، ولكون هذه المادة أساسية في الوجبات 

أخطر  من  هي  والمعدية  السارية  األمراض  أن  علمًا 
حيوان  من  انتقالها  بسبب  الحيوانات  على  األمراض 
األمراض هي:  أهم هذه  آخر سليم ومن  إلى  مريض 
الكلوستريديوم،  جراثيم  تسببه  »االنتروتوكسيميا« 
أمعاء  في  طبيعي  بشكل  متعايشة  جراثيم  وهي 
الحيوانات، وعند ضعف مقاومة الحيوان أو أي انتقال 
مفاجئ من علف آلخر يؤدي إلى ظهور هذا المرض 

وخاصًة على الحيوانات الصغيرة والمجهدة.
العوامل المسببة لهذا المرض:

فهي نتيجة اإلجهاد وانخفاض في مناعة الحيوان.
تغيير العليقة من رطبة إلى جافة أو بالعكس.

تغيير في المراعي الخضراء إلى المراعي الجافة أو 
بالعكس.

األعراض السريرية لهذا المرض:
عضالت  في  خاصة  العضلية  والتشنجات  الهيجان 

الرقبة.
ارتفاع في درجة الحرارة.

حدوث إسهال شديد ويكون مدمم.
فقدان الشهية ويميل الحيوان للرقود على األرض.
في الحاالت المتقدمة يالحظ خروج زبد من الفم.

وعند ظهور اإلصابة بأحد األمراض السارية ال بد من 
اتخاذ بعض اإلجراءات والتي من أهمها:

غير طبيعية.استشارة الفنيين البيطريين عند االشتباه بأي أعراض 
لمعالجتها  بها  والمشتبه  المريضة  الحيوانات  عزل 

حتى الشفاء التام.
ومخلفاتها  النافقة  الحيوانات  من  الصحي  التخلص 

بالحرق أو الدفن.
مكافحة القوارض والحشرات والكالب الشاردة ألنها 

ناقل هام لألمراض.
اتخاذ إجراءات التعقيم للحظائر والمعالف والمشارب 

بشكل دوري وبعد ظهور األمراض.
وضع برامج وقائية وعالجية تقضي على األمراض 

المنتشرة في المنطقة.

اللقاحات  ببعض  األمراض  هذه  تجنب  يجب  عمومًا 
التربوية  األخطاء  بعض  تصحيح  أن  كما  الوقائية، 
من  والوقاية  األمراض:  من  العديد  يجنبنا  والتغذوية 
الدوري  التلقيح  طريق  عن  يتم  أن  يجب  المرض 
إلى  باإلضافة  للماشية،  الجيدة  والرعاية  للماشية، 
الجراثيم  من  لها  المقدمة  األعالف  خلو  من  التأكد 
المسببة لمرض االنترتوكسيميا، تجنب التغذية المكثفة 
وبخاصًة للحمالن الصغيرة، تقديم األغذية واألعالف 
أو  أسبوعين  مدة  وعلى  تدريجية  بصورة  المركزة 
األعالف  خلط  من  التحقق  مع ضرورة  أسابيع  ثالثة 
بشكٍل جيد، كما أنه يعطى لقاح االنتروتوكسيميا لمرة 

واحدة بمعدل 2 سم تحت الجلد لكل رأس.
والجدير ذكره بأن لجنة الثروة الحيوانية في مقاطعة 
الحسكة تنتهي من توزيع الدفعة األولى من لقاح مرض 
)االنترتوكسيميا( وبلغ عدد األغنام المحصنة 12493 
الحسكة  في  الملقحة  األغنام  عدد  بلغ  حيث  رأس؛ 
5973 رأس، وفي الدرباسية 2375 رأس، وفي تل 
المستخدمة  العبوات  عدد  بلغ  حيث  رأس.  تمر 617 
100 عبوة؛ وهذا بحسب المكتب اإلعالمي لالقتصاد.

ُيعد الجبن الرقاوي من أجود األجبان السورّية 
حيث أن حليب الغنم الطازج هو المادة الرئيسية 
التي تستخدم في صناعته كما أن جودة المراعي 
منطقة  وخاصة  األغنام،  فيها  ُترعى  التي 
مصدر  يميزون  الخبرة  فأصحاب  الشامية 
وذلك  السورية،  المدن  في  تسوق  التي  األلبان 
ميزة  مرعى  لكل  إن  حيث  الرائحة  خالل  من 
إلى  السبب في ذلك  المراعي، ويعود  بقية  عن 
التي تكثر فيها أنواع  المراعي الطبيعية  وجود 
النباتات وال سيما العطرية منها والطبية، التي 

ُتضيف إلى الحليب نكهًة خاصة.
تزال  ال  البلدي؛  الجبن  صناعة  كيفية  وعن 
الطريقة  يستعملن  والبادية  الريف  في  النساء 
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محررة الصفحة - ميديا غانم

َتقرير/ صالح العيسى

جنب الرقة البلدي من أجود األجبان السورّية

مرض االنرتوتوكسيميا..العوامل امُلسّببة والعالج

روناهي/ الرقة - ألنَّ أغنامهم ترعى النباتات العطرّية، والطبّية اشتهر أهالي الرقة بأجبانهم التي ُتعد النخب األول من كافة أنواع الجبن البلدي في 
سوريا، وتعد المادة الرئيسية في كل وجبة إفطار هناك، وهو الطعام األكثر استهالكًا بعد الخبز، ويشتريه الراغبون بنكهته اللذيذة في كافة المدن 

السورّية بدءاً من حلب وصوًلا إلى دمشق اللتان كانتا من أكبر المستهلكين قبل الحرب.

تصاب الماشية بالعديد من األمراض ومنها ما يكون غير ملحوظ على الحيوان بشكل مباشر؛ ولكن له تأثير اقتصادي كبير، وبعضها يكون خطير جداً 
ووبائي؛ ومنها مرض االنتروتوكسيميا هو ما يسمى بالتسمم الدموي )الدمية( وهو مرض وبائي يصيب األغنام واألبقار وبجميع األعمار ويؤدي إلى 

حدوث خسائر اقتصادية كبيرة كما يؤدي إلى حدوث انخفاض في وزن الحيوان بين الـ 15 ـ 20% وانخفاض في إنتاج الصوف في األغنام إلى %3.

سلوى الحمد

محررة الصفحة - بيريفان حمي

المقبول  غير  فمن  البادية  حتى  أو  الريف،  في 
مقبلة  الفتاة  تكون  أن  الريف  في  العرف  حسب 
على الزواج من دون أن تعرف تفاصيل إعداد 
ابنتها  بتعليم  المرأة  تقوم  ما  وعادة  المادة،  هذه 
الكبرى مبكرًا هذه الطريقة، وهي بدورها تقوم 

بتعليم أخواتها«.

تقرير/ ميديا غانم

روناهي/ قامشلو- تمكن أعضاء مكافحة الجريمة التابعة لقوى األمن الداخلي في مدينة قامشلو، بعد نداءات المواطنين التي تكررت في اآلونة 
األخيرة بالقبض على بائعين لدواء تيمبرا »tempra« المغشوش وهو دواء خافض للحرارة يوصف لألطفال بشكل عام، حيث سبب حاالت من اإلقياء 

وااللتهابات الشديدة لكل طفل تناوله.

ِقوى األمن الداخلي تعتقل بائعي دواء tempra املغشوش.. 
وتنّوه املواطننت ألخذ احليطة

أوىل اإلجراءات للوقاية من مرض كورونا تفعلت يف مشال وشرق سوريا

»معًا لزارعة األشجار«؛ محلة لتشجري إقليم الفرات
أطلقت اإلدارة العامة للبيئة التابعة لهيئة اإلدارة 
تشجير  حملة  الفرات  إقليم  في  والبيئة  المحلية 
نوعها  من  األولى  وهي  المنطقة,  في  كبيرة 
على مستوى إقليم الفرات, ويقّدر عدد األشجار 

المقرر زراعتها 20 ألف شجرة.
بدأت  األشجار«،  لزارعة  »معًا  شعار؛  تحت 
بأولى  الفرات  إقليم  في  للبيئة  العامة  اإلدارة 

خطواتها لتشجير مناطق في اإلقليم.

زراعة 20 ألف شجرة يف عدة أماكن

التي  األشجار  عدد  فأن  هاوار  وكالة  وحسب 
يبلغ  الفرات  إقليم  مستوى  على  زراعتها  سيتم 
بين  موزعة  أماكن  عدة  في  شجرة  ألف   20

أراضي بور ومفترقات الطرق.
وبدأت ورشة عمال البيئة بزراعة األشجار, في 
آالف  ثالثة  زراعة  وستتم  الشهيد سرحد,  حي 
شجرة في قرية خوخوري الواقعة غرب مدينة 

كوباني, في مساحة تقدر بـ 10 هكتارات.
وزراعة خمسة آالف شجرة من نوع الصنوبر 
بين  الواقعتين  التلتين  على  والسرو  العامودي، 

مفرق ناحية الجلبية ومفرق منطقة صرين. 

مداخل مدينة كوباين الثالث 

ضمن الحملة

طريق  الثالث,  كوباني  مدينة  مداخل  أن  كما 
أيضًا  حلنج,  طريق  جرابلس,  طريق  حلب, 
ستشهد زراعة عدد من األشجار، وذلك ضمن 
حملة اإلدارة العامة للبيئة والتي تعد األولى من 

نوعها.
والجدير بالذكر أن األشجار التي يتم زراعتها 
هي أشجار حراجية )سرو عامودي وصنوبر( 
وأشجار الزينة مثل )نخيل مروحي, زيزفون و 

أكاسيا كزورين(.
ومن ضمن مخططات اإلدارة العامة للبيئة في 
مستوى  على  مشاتل  ثالثة  إنشاء  الفرات  إقليم 
بندر,  بلدة  من  كل  في  وذلك  كوباني،  مقاطعة 

ناحية شيران ومنطقة صرين.

عندما يعمي الجشع قلب اإلنسان، ويصبح المال 
يموت  عندها  للعيش،  وسيلة  وليس  غاية  لديه 
بين  يفرق  فال  حوله  من  كل  ويؤذي  ضميره 
من يؤذيه إن كان صغيرًا أو كبيرًا، وهنا يبرز 
والذي  والضمير،  المبدأ  صاحب  بين  الفرق 
يستطيع أن يبيع نفسه بحفنًة من النقود وال يهمه 
ماذا يحل بسبب جريمته باآلخرين! وال يتحرك 
ضميره لطفٍل صغير يئُن بين يدي والديه دون 
مؤخرًا  قاما  اللذين  المجرمين  أمثال  له،  ذنٍب  
بصنع أدوية تيمبرا مغشوشة وبيعها في مدينة 
يوم  الداخلي  تمكنت قوى األمن  قامشلو، حيث 
بكشف   2020/2/25 بتاريخ  الثالثاء  أمس 
هوية بائعي الدواء في مدينة قامشلو، بعد تلقي 
عدة نداءات من األهالي حول انتشار العديد من 
األدوية الطبية الخاصة باألطفال، حيث كان قد 
الصيدليات ضمن  من  العديد  على  توزيعها  تم 
مستودعين  في  لوجودها  باإلضافة  المدينة، 

لألدوية.

كشف شخصني يتاجران بتلك األدوية..

وبهذا الصدد أشار اإلداري في مكافحة الجريمة 

قامشلو  مدينة  في  الداخلي  األمن  لقوى  التابعة 
الداخلي  األمن  لقوى  الرسمية  الصفحة  على 
بالغات  عدة  ورود  بعد  بأنه   األسايش«،   «
من  المنصرمين  اليومين  خالل  المواطنين  من 
األسبوع الجاري، تفيد بتدهور الحالة الصحية 

تمكنت  الطبية،  لألدوية  تناولهم  إثر  ألطفالهم 
شخصين  كشف  من  الجريمة  مكافحة  قوات 
يتاجران بتلك األدوية، وذلك صباح يوم الثالثاء 

25 شباط الجاري.
على  تحتوي  األدوية  تلك  بأن  اإلداري  ونوه 
تركيبة مغايرة لوصفتها األصلية، بحيث تكون 
العلب  تلك  تعبأة  وتم  الفعالة،  المادة  من  خالية 
بهدف  صبغات  إليها  مضافًة  كحولية  بمواد 

تغيير لونها إلبعاد الشبهات.

رضورة أخذ الحيطة والحذر
التي  األدوية  تلك  »من  قائاًل:  اإلداري  وتابع 
يوصف  الذي  “تيمبرا”  هي  فيها،  التالعب  تم 
لحاالت ارتفاع الحرارة كحمى األطفال، وهي 
تأتي على هيئة شراب، حيث كانت تتسبب في 
إضافًة إلصابتهم  الدواء،  تناول  طفل  أي  قيء 
قواتنا  تتمكن  أن  قبل  شديدة،  التهابات  بحاالت 
هذا  بتوزيع  قاموا  ممن  بشخصين  اإليقاع  من 
والعثور  الصيدليات،  من  العديد  على  الدواء 

على مستودعين من التركيبة نفسها.
الجريمة  مكافحة  في  اإلداري  نوه  الختام  وفي 
قبل  والحذر  الحيطة  بأخذ  المواطنين  كافة 
أن  على  مؤكدًا  ألطفالهم،  الدواء  هذا  إعطاء 
تواصالن  الجريمة  ومكافحة  األسايش  قوات 
باقي  إلى  للوصول  والتحري  البحث  عمليات 
التي  األدوية  إتالف جميع  لحين  الشبكة،  أفراد 
ومعرفة  باألطفال،  أضرارًا  إلحاق  شأنها  من 
بهذا  للقيام  الشبكة  أفراد  دعت  التي  األسباب 

العمل، والجهات التي تدعمهم.
ويجدر بالذكر بأن دواء تيمبرا هو دواء يوصف 
األطفال،  حمى  في  وخاصًة  للحرارة  لخفض 
وأيضًا هو مسكن لأللم سواًء كان حادًا أو خفيفًا 
الدور  إلى  التنويه  علينا  كما  الشدة,  متوسط  أو 
لقوى  التابعة  الجريمة  مكافحة  لقوات  الريادي 
األمن الداخلي وريادتها في حماية أمن وسالمة 
الجريمة من  يتم كشف هذه  لم  فلو  المواطنين، 
قبلهم مبكرًا لكان الوضع كارثي وتأذى الكثير 

من األطفال على يد ضعاف النفوس.


