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تل حميس ... خمسة أعوام 
من األمن واالستقرار

تشهد ناحية تل حميس  تطورًا ملحوظًا في كافة جوانب الحياة، وذلك بعد مرور خمسة 
أنهم  األهالي  بّين  فيما  والمرأة،  الشعب  حماية  وحدات  يد  على  تحريرها  على  أعوام 

ينعمون باألمن واألمان واالستقرار بفضل من  خّلصهم من ظلم مرتزقة داعش...«5

 وفقًا لمفهوم األمة الديمقراطية التي تهدف إلى تنظيم حياة المجتمع، وبما يتوافق مع أهم 
القضايا التي تهم حياة المواطنين، إضافًة إلى تحسين أدائهم اجتماعيًا وسياسيًا؛ بناًء على 
بمدينة  الخطوط  إدارة  عملت  تنظيميًا،  مشاكلهم  حل  إلى  فضاًل  العامة،  المصلحة  أهداف 
منبج وريفها إلى إجراء انتخابات الختيار ممثلين من الكومينات في األحياء والقرى، كما 

هفرين وستشمل في وقت الحق أيضًا؛ إجراء انتخابات على مستوى المجالس أيضًا...«6 الشهيدة  »بروح  شعار؛  تحت   
يفوُح ياسمين الثامن من آذار«؛ أصدرت 
إدارة المرأة في بلدة الكسرة بدير الزور 
احتفاًء  الحملة  انطالق  فيه  تؤكد  بيانًا 

بقدوم يوم المرأة العالمي...«3

الذي  يوسف،  سعيد  الكبير،  الكردي  الفنان  توفي 
أمس  1947/4/10م.  في  قامشلو  مدينة  في  ولد 
مستشفيات  أحد  في  /2020/2م،  26بتاريخ 
إسطنبول عن عمر ناهز 73 عامًا بعد مسيرة حافلة 
وجاء  قرن.  نصف  من  أكثر  دامت  الفني  بالعطاء 
نبأ وفاة سعيد يوسف، أو أمير البزق، بعد تعرضه 
لوعكة صحية قبل شهرين، استدعت نقله من مقر 
إقامته في بيروت إلى إسطنبول لتلقي العالج...«8

تركيا عىل حافِة الهاوية
إدلب، رستم  تجاه  بتهديداتها  يتعلق  فيما  تركيا  بها  تمر  التي  األزمة  بمقاله  يوضح  كاتب 
أردوغان،  التركي  الرئيس  األوقات سريعة وعصيبة على  مقاله: »تمر  يقول في  محمود 
وعليه خالل األيام القليلة القادمة، أن يقّرر بشأن بالده نحو واحد من خيارين استراتيجيين 
متباينين، كليهما غير مأمون الجانب، ويمكن ألية حسابات خاطئة في التعامل معهما، أن 
تترك تأثيرًا استراتيجيًا عميقًا على حاضر ومستقبل تركيا، حتى يمكن أن يطال بتأثيراته 

هوية تركيا الكيانية كوجود«...«9

استمرارًا للمؤامرة.. حريق مفتعل في إيمرالي

شكوك تثير القلق وتستدعي االطمئنان على صحة وسالمة القائد 
عبد اهلل أوجالن فيما يخص افتعال حرائق في جزيرة إيمرالي، حيث 
أسر القائد، وتستكمل دولة االحتالل التركي مخططها الدولي في 
فرض العزلة على القائد عبد اهلل أوجالن والقضاء على فكره الحّر.. 
وعليه؛ طالب محامو القائد أوجالن اللقاء به، في حين ناشد مكتب 

العصر بالتوجه إلى إيمرالي فوراً.. «2

واقع الكومينات يف منبج 
بهيكلية جديدة

بعد سنين ِعجاف 
من الظالم نساء 
دير الزور ُيطلقَن 

زغاريد الحرية..

رحيل أمري الزبق سعيد يوسف

 
ُ

عزف
َ
مريضة بريطانّي�ة ت

الكمان أثن�اء الخضوع لجراحة 
استئصال ورم في المخ

عالج النساء 
ُ
األم خديجة ت

واألطفال منذ 25 سنة

مهنة  وامتهانها  الطبية  للمواد  المرأة  اكتشاف 
الطب باألعشاب كان منذ بداية البشرية، أي أنها 
كانت أولى المكتشفات في هذا المجال واستمرت 
بهذا العمل اإلنساني حتى وقتنا الحاضر والدليل 
باألعشاب  المرضى  النساء  بعض  معالجة  هو 
حتى بعد إنشاء المستشفيات والصيدليات وهذا إن 
دل على شيء فأنه يدل على مدى ارتباط المرأة 

بالطبيعة وبإرثها العريق.
المكون  من  صرين  منطقة  من  الزعيم  خديجة 
التركماني تبلغ من العمر 61 عامًا, تطبب النساء 
التي  الطبيعية  باألعشاب  وتداويهن  واألطفال 
منذ  المجال  هذا  في  وتعمل  عديدة،  فوائد  تحمل 
25 عام، إذ أنها تقوم بصنع خلطات تعدها بذاتها 
العطار، وتقوم  باإلضافة لشراء بعضًا منها من 
بمعالجة مختلف األمراض، وورثت هذه المهنة 

من جدتها ألمها.

ورثت مهنتها من جدتها

من  باألعشاب  المرضى  معالجة  مهنة  تعلمت 

جدتها فقد كانت تراقبها أثناء عملها وتسألها عن 
يتعلق  فيما  خاصة  المرض  ونوع  العالج  كيفية 
وبهذه  الرحم  في  كمرض  النسائية  باألمراض 
بأمراض  يتعلق  ما  كل  خديجة  تعلمت  الطريقة 

المرأة من جدتها.
تعلمتها  التي  األخرى  األمراض  ومن 
لوكالة  خديجة  تقول  اليوم   وتمارسها  خديجة 
لمرض  عديدة  حاالت  هناك   :  JINNEWS
أو  اليسار  جهة  إلى  ميالنه  وعن  لديهن  الرحم 
اليمين، وأحيانًا يذهب لناحية الظهر أو لألعلى لذا 
يجب أن نعيده لمكانه ونطببه بشكل صحيح ومن 
هنا تعلمت معالجة النساء، كما أنني أقوم بمعالجة 
لهن  وأستعيد  يحملن،  أن  يريدن  اللواتي  النساء 
الصرة التي تكون قد ذهبت بغير اتجاه وأعيدها 
, وأعمل  لمكانها وذلك من خالل رصها  
أن  إلى  أيام  الشكل خالل 3  بهذا  على معالجتها 
تتعافى المرأة, وأن لم يتجاوب العالج أضع فوقها 

الهاون للتمكن من شدها لوضعها العادي«.

مداوة األطفال من أمراض مختلفة

على  وتساعدهم  المرضى  تداوي  خديجة  األم 
وتصنع  المزمنة،  األمراض  جميع  من  الشفاء 
تقوم بجمعها من  التي  المختلفة  الطبية  الخلطات 
أيضًا،  العطار  الطبيعية وتحضرها من  النباتات 
داخلها  يوجد  التي  األعشاب  هذه  تجد  ما  ونادرًا 

فائدة عظيمة للمرضى.
األطفال  بل  فقط  النساء  تعالج  ال  خديجة  األم 
أيضًا وأوضحت عن مداواتها لألطفال: »أعالج 
مكانه  تجاوز  العين  عظم  يكون  عندما  األطفال 
الطبيعي وأقوم برفعه إلى األعلى، من جهة العين 
بشكل  محمواًل  كان  إذا  الطفل  وأداوي  والفم, 
حتى  الزيتون  بزيت  تدليكه  بعد  وأمسده  خاطئ 
ُيشفى، باإلضافة لمعالجة اللوزات أيضًا وأعمل 

على رفعها«.

صنعت 20 نوع من األدوية
األدوية  من  نوع  عشرين  خديجة  األم  تصنع 
بدقها  تقوم  الطبيعية  الطبية  األعشاب  من  وهي 
وخلطها من بعضها البعض بعد تطبيقها وتصنع 
المرأة تشكو من  للنساء وإن كانت  منها تحاميل 
االلتهابات والليف والتي تتطلب زمنًا ال بأس به 
لتشفى  وفق خطوات  أيضًا  خديجة  األم  تعالجها 

منها بأقرب وقت.

ونجحت الطبيبات بالمداواة وبرعت بمهارة من 
العلمية  لخبرتها  يعود  وذلك  المهنة،  هذه  خالل 
وذكاءها باإلضافة إلنسانيتها التي تريد من خاللها 
واحدة  خديجة  واألم  إنسان،  أي  تعين  أن  دائمًا 
واألطفال  النساء  من  الكثير  عالجت  فقد  منهن  
كثيرة،  تجارب عالجية  من خالل  اجتهدت  وقد 
تشكل  اللواتي  المختلفة  النساء  أمراض  وخاصًة 
عندهن أزمة مرضية يجهلها األطباء ويعجزون 

عنها أحيانًا.

العالج كُلُّه باألعشاب الطبيعية

من  خديجة  األم  تشتريها  األعشاب  بعض 
العطارين ومنها جوزة الطيب، الغيمة، العفصة، 
الخيل،  دم  الهند،  شعير  الحمقة،  بذار  الشكم، 
والزبيب،  التمر  األعشاب  لهذه  وتضيف  قرنفل 
تخلط معهم بصلة  بعير، وأحيانًا  الغنم، مخ  ألية 
بعد شويها باإلضافة إلى الكمون. أما طريقة صنع 
بعضها  مع  األعشاب  بخلط  تكمن  فأنها  األدوية 
فتصبح كالمرهم وتلفه بقطعة من الصوف الذي 
كتحميلة  الستخدامها  جاهزة  وتصبح  ُيغسل،  لم 

للعالج.
طب األعشاب البشري أمر هام في الحياة، وله 
طرٌق كثيرة ومتعددة وهو كان ومازال متداول في 
المجتمع, وقد أصبح الكثير من األهالي يفضلون 
الطبابة الطبيعية ألنها ال تحمل أي جوانب سلبية 
يتم  التي  األعشاب  أن  خاصًة  المرضى،  لدى 
العالج بها هي من الطبيعة، أما األدوية الكيماوية 
التي تصنعها المعامل الدوائية لها تأثيرات جانبية 

وسلبية على المريض.

ترّدد املرىض ِمْن ِبقاع ُمختلفة

واختتمت المواطنة خديجة الزعيم حديثها قائلًة: 
أجل  منزلي من  إلى  األهالي  الكثير من  »يتردد 
الرقة,  منبج,  المناطق  مختلف  من  المعالجة 
وعندما  المناطق,  من  وغيرها  حلب,  الحسكة 
كثيرًا,  أسعد  لهم  معالجتي  بعد  المرضى  يشفى 
فأنا أستقبل المرضى في أي وقت كان وال أتردد 
في مساعدتهم  أعمل بقدر استطاعتي ألتمكن من 

معالجتهم وشفائهم«.
الالفت هو أن األم خديجة الزعيم تعمل في هذا 

المجال منذ 25 سنة. 

البريطانية  المستشفيات  إحدى  في  مريضة 
لجراحة  خضوعها  أثناء  الكمان  عزفت 
استئصال ورم في المخ كي يتسنى للجراحين 
الموسيقى،  عزف  على  قدرتها  على  الحفاظ 
اآللة  بهذه  عامًا  ألربعين  الممتد  وشغفها 

الموسيقية.

مستشارة  وهي  عامًا(،   53( ترنر  داجمار 
البريطانية،  وايت  جزيرة  من  سابقة  إدارة 
عزفت الكمان أثناء عملية استئصال ورم من 
كان  المخ  في  األيمن  األمامي  الجبهي  الفص 
الحركة  في  تتحكم  التي  المنطقة  من  قريبًا 

الدقيقة ليدها اليسرى.
العزف  على  قدراتها  تضرر  دون  وللحيلولة 
كيومارس  البروفيسور  وضع  الكمان،  على 
في  األعصاب  جراحة  استشاري  أشكان 
رسم  مفادها  خطة  كولدج  كينجز  مستشفى 
على  حثها  ثم  الجمجمة  وفتح  للمخ  خريطة 

العزف أثناء استئصال الورم.
وقال أشكان إن هذه كانت أول مرة يعزف فيها 
مريض له على آلة أثناء جراحة. وأوضح أنه 
بالمئة   90 استئصال  في  نجحوا  والجراحين 
التي  المناطق  جميع  ذلك  في  بما  الورم  من 
يشتبه في أنها تشهد انتشارًا سريعًا للخاليا، مع 

الحفاظ على كافة وظائف يدها اليسرى.
وشكرت داجمار الجراحين. وقالت إن الكمان 
في  كانت  أن  منذ  عليه  تعزف  وإنها  شغفها 
قدرتها  فقد  في  التفكير  كان  وبالتالي  العاشرة 

على العزف مفجعًا.

امرأة في العقد السادس ُتعالج أبناء المنطقة من نساء وأطفال باألعشاب الطبيعية 
نساء  العالج  أجل  لزيارتها من  فيترّدد  بنفسها  األدوية  تصنع  أنها  واألهم من ذلك 

وأطفال من مناطق مختلفة.
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تفرض دولة االحتالل التركي عزلة مشددة على 
القائد عبد اهلل أوجالن وال تسمح لعائلته ومحاميه 
اللقاء به، ويعتبر هذا خرقًا لألعراف والمواثيق 
هدف  أن  على  المنطقة  شعوب  وتتفق  الدولية. 
الدولة التركية المحتلة من اعتقال القائد عبد اهلل 
الديمقراطية  األمة  مشروع  إفشال  هو  أوجالن 
الذي يضمن حرية الجميع وفقًا لخصوصيتهم. 
حريق  بأن  معلومات  أفادت  آخر؛  جانب  ومن 

اندلع صباح اليوم )الخميس( في غابة بجزيرة 
أوجالن،  اهلل  عبد  القائد  يحتجز  حيث  إمرالي، 
نشب  الحريق  أن  إلى  المعلومات  وأشارت 
ساحل  قبالة  مياًل  بعد 10.8  على  واقعة  بغابة 
بوزبورون في غرب شبه جزيرة أرموتلو على 
نهر سوسرلوك  مياًل عن  و 6.5  مرمرة  بحر 

على ساحل كاراكابا. 
وجهاء  أحد  أكد  القائد؛  على  العزلة  وحول 

إقليم  في  الصلح  لجنة  وعضو  بيجان  عشيرة 
الفرات شكري حسين لوكالة أنباء هاوار حيال 
الدول  »إن  أوجالن:  على  المفروضة  العزلة 
الديمقراطية  إلى  يدعو  قائدًا  تقبل  ال  السلطوية 
شعوب  جميع  بين  السلمي  والتعايش  والحرية 
القضاء على  أساليب  بعدة  المنطقة، ويحاولون 

الفكر الحر«.
القائد  على  المشددة  العزلة  »فرض  وتابع: 
إحدى  هي  التركية  الدولة  قبل  من  أوجالن 
وقمع  الحق  إلسكات صوت  القذرة  محاوالتهم 
ألزمة  السلمي  الحل  إلى  يدعو  الذي  الفكر 

المنطقة والشرق األوسط«.
وبدوره قال أحد وجهاء عشيرة كيتكان وعضو 
مصطفى  عزت  الفرات  إقليم  في  الصلح  لجنة 
يضمن  الذي  أوجالن  القائد  »فكر  أوسكولي: 
وجود  ويحترم  ويقبل  الشعوب،  جميع  حقوق 
في  انتشر  والتسلط  العنصرية  ويرفض  اآلخر 

جميع أنحاء العالم وأصبح حديث الجميع«.
االضطهاد  »سياسة  قائاًل:  أوسكولي  وأكد 

التركية  الدولة  سلطات  تمارسها  التي  والعزلة 
على القائد عبد اهلل أوجالن تكون باتفاق جميع 
دول الغرب، حيث يسعون بطرق مختلفة لصهر 
هذا الفكر األخالقي واإلنساني الذي يصب في 

مصلحة شعوب المنطقة وتكفل حريتهم«.
على  حديثه  نهاية  في  أوسكولي  عزت  وشدد 
واألحزاب  الكردي  الصف  توحيد  ضرورة 
التي  المؤامرة  هذه  ضد  للوقوف  الكردية 
من  الكردي  الشعب  وحرية  قضية  تستهدف 

خالل شخصية القائد عبد اهلل أوجالن.
حريق  بنشوب  تفيد  التي  األنباء  وبخصوص 
مفتعل في سجن جزيرة إيمرالي؛ أصدر مكتب 
العصر القانوني بيانًا كتابيًا يحث على ضرورة 
سالمة  من  والتأكد  إيمرالي  سجن  إلى  التوجه 

القائد عبد اهلل أوجالن.
إعالم  وسائل  »ذكرت  البيان:  نص  في  وجاء 
إن حريقًا نشب في جزيرة إيمرالي بتاريخ 27 
شباط 2020، وبسبب منعنا من اللقاء بموكلينا 
 ،2019 عام  آب  شهر  من  السابع  شهر  منذ 

فإننا فقدنا كل المعلومات عن موكلينا في سجن 
معلومات  أي  لدينا  توجد  ال  لذلك؛  إيمرالي. 
حول موضوع الحريق وتلقينا الخبر من وسائل 
اإلعالم. وألجل تبديد مخاوفنا وقلقنا إزاء سالمة 
العدل  وزارة  بمراجعة  قمنا  موكلينا،  وصحة 
وطلبنا  بورصا،  في  الجهوري  العام  واالدعاء 
الوضع  نتابع  نحن  الفور.  على  بموكلينا  اللقاء 
بمسؤولية  التصرف  الجميع  على  كثب.  عن 
إزاء األخبار المتعلقة بظروف العزلة، يجب أن 

يسمح لنا بالتوجه إلى إيمرالي فورًا«.
وفور ورود األنباء عن نشوب الحريق؛ تقدم كل 
من المحامين إبراهيم بلكين، زرائي تورغوت، 
ريزان سراج ومظلوم دينج بطلب للقاء موكليهم 

في سجن إمرالي.

مركز األخبار ـ أهالي السليمانية 
التركي  االحتالل  بأن  أكدوا 

يهاجم جميع أجزاء كردستان، 
األقوى  الوسيلة  بأن  وشددوا 

هي  االحتالل  لمناهضة 
توحيد موقف األحزاب الكردية 

لتحقيق الوحدة الوطنية.
باشور  كاهل  التركي  االحتالل  هجمات  أثقلت 
كردستان، حيث تشن الطائرات الحربية التركية 
البالد،  من  متفرقة  مناطق  على  جوية  غارات 
القرى  اقتحام  على  األتراك  الجنود  ُيقدم  كما 

الحدودية.
أمس  يوم  مواطن  استشهد  هجمة،  آخر  وفي 
على  جوية  غارة  في   2020/2/26 األربعاء 
شالدزي،  بمنطقة  باليندا  وادي  قرى  إحدى 
كما أصيب طفل يوم أمس بجراح خطيرة إثر 
إطالق لجيش االحتالل التركي النار في إحدى 

قرى سفوح جبل كاتكين بمنطقة برادوست.
وتثير هذه الهجمات سخط سكان باشور كردستان 

آراء   ROJNEWS وكالة  استطلعت  هنا  من 
أهالي المنطقة حول هذا األمر فيرى سيدو شفان 
أحد النازحين من شنكال إلى مدينة السيلمانية أن 
هجمات االحتالل التركي ال تختلف عن هجمات 
مرتزقة داعش، مضيفًا بأن »االحتالل التركي 
كردستان،  أجزاء  جميع  كبيرة  بوحشية  يهاجم 
هذه  ضد  واحدة  يدًا  جميعًا  نقف  أن  وينبغي 

الهجمات«.
إلى  السليمانية  مدينة  بايز مصطفى من  ويلفت 
التركي يشن هجمات دموية في  أن »االحتالل 
أن  لكن  الكرد،  لدماء  تعطشه  بسبب  عام،  كل 
كردستان  أجزاء  في  التكاتف  الكرد  استطاع 
األربعة، سيتمكنون من إيقاف هذه الهجمات«.

كما نّوه مصطفى إلى أن إيالء األهمية باالقتصاد 
والثقافة وبناء القرى أمور مهمة جدًا في سبيل 

الحد من مساعي االحتالل التركي.
وفي السياق أيضًا، أكد الشاب ريباز جمال أن 
تحقيق وحدة أجزاء كردستان األربعة، ستكون 
التركي،  االحتالل  لمناهضة  األقوى  الوسيلة 
مضيفًا بقوله: »تشرذم وانقسام البيت الكردي، 
تحت  كردستان  وقوع  في  الرئيسي  العامل  هو 

تأثير االحتالل«. 
أن  إلى  أمين  حمي  مصطفى  المواطن  وألمح 
صفوف  وتوحيد  للمحتل  التجارية  المقاطعة 
األحزاب وتقديم األجزاء الكردستانية المساعدة 
ليتمكن  هامة  عوامل  كلها  البعض  لبعضها 

الشعب الكردي من تحصيل حقوقه.
إقليم  حكومة  أمين  حمي  مصطفى  ودعا 
كردستان إلى إسناد ظهرها على الشعب، وعدم 

االعتماد على الدول األخرى.
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استمرارًا للمؤامرة.. حريق مفتعل يف إميرالي

أهالي السليمانية: »الوحدة الوطنية أقوى وسيلة ملناهضة االحتالل«

البيئة والبلديات باحلسكة تضع حلول بديلة مع استمرار قطع املياه عن املقاطعة

درءًا لنقل كورونا إىل سوريا.. اإلدارة الذاتية تغلق معرب سيمالكا احلدودي
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  أعلنت 
باشور  مع  الحدودي  سيمالكا  معبر  إغالق 
تسلل  لمنع  وذلك  آخر،  إشعار  إلى  كردستان 

إدارة  وأعلنت  سوريا.  إلى  كورنا  فيروس 
المعبر إغالق المعبر الحدودي اعتبارًا من اليوم 
)الخميس( وحتى إشعار آخر لم يحدد بعد، أمام 

حركة المسافرين إلى باشور كردستان بالتنسيق 
مع إدارة المعبر. من جهتها؛ بدأت إدارة المعبر 
إلى  القادمين  المسافرين  بفحص  الحدودي 

إلى  »كورونا«  فيروس  لتسلل  تجنبًا  سوريا؛ 
لجنة  أن  سيمالكا  معبر  إدارة  وأعلنت  البالد. 
الحدود،  عند  وقائية  بإجراءات  بدأت  الصحة 

طريق  عن  وذلك  كورونا،  فيروس  لمواجهة 
وشرق  شمال  إلى  القادمين  المسافرين  فحص 

سوريا.                                      وكاالت

مركز األخبار ـ لليوم الرابع على 
وجيش  الثانية  وللمرة  التوالي 
االحتالل التركي يمنع موظفي 
شرقي  الواقعة  علوك  محطة 
تشغيل  من  كانيه،  سري 
معظم  ُتغذي  التي  المحطة 
الحسكة  مقاطعة  مناطق 
علوك  ومحطة  الشرب،  بمياه 
التي  الوحيدة  المحطة  هي 
والنواحي  المدينة  تغذي 

والبلدات التابعة لها.
برفقة  المحطة  في  العاملون  توّجه  أمس  ويوم 

وفد من الشرطة الروسية إلى المحطة لتشغيلها، 
مرة  رفض  التركي،  االحتالل  جيش  أن  إال 

أخرى السماح بتشغيل المحطة.
هاوار،  لوكالة  أشاروا  المحطة  في  الموظفين 
بأنهم منذ أن منعهم االحتالل التركي من دخول 
المحطة  إلى  يوميًا  يتوجهون  وهم  المحطة 
المحطة  أهمية  مدى  يعلمون  ألنهم  لتشغيلها، 
يمنعهم  التركي  الجيش  ولكن  للمنطقة،  بالنسبة 

من دخول المحطة.
أما الرئيس المشترك للجنة البيئة والبلديات في 
مقاطعة الحسكة عبدالغفور أوسو، فنّوه في بداية 
تخرج  التي  األولى  المرة  »ليست  أنه:  حديثه 
 2013 عام  ففي  الخدمة,  عن  علوك  محطة 
مدينة  على  اإلرهابية  المجموعات  هجوم  عند 

سري كانيه تم استهداف المحطة وخرجت عن 
التركي  الهجوم  بعد   2019 عام  وفي  الخدمة, 

مع مرتزقته على سري كانيه وكري سبي/ تل 
أبيض, أيضًا خرجت المحطة عن الخدمة«.

ونوه أوسو، أن المحطة تعتبر الشريان األساسي 
الجنوبية  والمناطق  تمر  وتل  الحسكة  لمدينة 
وصواًل  العريشة  كالهول,  الحسكة  لمقاطعة 
عن  المحطة  خروج  »بسبب  وقال  لمركدة, 
الخدمة أكثر من مليون إنسان حياتهم في خطر، 
وقد أعلمنا الصليب األحمر والمنظمات الدولية 
وضخ  العمال  وإعادة  التدّخل  أجل  من  باألمر 

المياه من جديد«.
الديمقراطية  سوريا  قوات  بادرت  جهتها  من 
اليوم، بسحب آلياتها وخاصة ناقالت المياه من 
مراكزها العسكرية، ووضعتها في خدمة بلدية 
الشعب في الحسكة، للمساعدة في توزيع المياه 

على األهالي.
يوجد  أوسو  الغفور  قال عبد  الخصوص  وبهذا 
سيقومون  وأنهم  الحسكة،  مدينة  خارج  آبار 
األهالي  على  بتوزيعها  الصهاريج  طريق  عن 
والبلديات  المياه,  مديرية  بين  بالتنسيق 

والكومينات في المدينة.
البيئة والبلديات  للجنة  المشترك  الرئيس  وناشد 
جميع  أوسو،  عبدالغفور  الحسكة,  مقاطعة  في 
لوقف  بالتدّخل  اإلنسانية  والمنظمات  الدول 
عدم  استمرار  مع  تحصل  سوف  التي  الكارثة 
ضخ المياه للمدينة, والسماح للكادر بالعودة إلى 

المحطة وتشغيلها.

مركز األخبار ـ شكوك تثير القلق وتستدعي االطمئنان على صحة وسالمة القائد عبد اهلل أوجالن فيما يخص افتعال حرائق في جزيرة إيمرالي، حيث 
أسر القائد، وتستكمل دولة االحتالل التركي مخططها الدولي في فرض العزلة على القائد عبد اهلل أوجالن والقضاء على فكره الحّر.. وعليه؛ طالب 

محامو القائد أوجالن اللقاء به، في حين ناشد مكتب العصر بالتوجه إلى إيمرالي فوراً

فيروس كورونا.. شبي�ه باإلنفلونزا ويتخفى بال أعراض

ض خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية
ّ

خف
ُ
الفواكه والخضروات والجبن�ة ت

 ُمخيفة
ً
خفي سموما

ُ
ثديي�ات لطيفة... ت

الفيروس  كان  األقل  على  واحدة  حالة  وفي 
موجودًا على الرغم من عدم ظهور أي أعراض 
على المريض، مما يؤكد مخاوف بأن المرضى 
ينشرون  قد  أعراض  عليهم  تظهر  ال  الذين 

المرض أيضًا.
نشرتها  التي  النتائج  هذه  أن  من  الرغم  وعلى 
دورية نيو إنجالند الطبية، أولية فإنها تقدم أدلة 
جديدة على أن هذا الفيروس المستجد، الذي قتل 
ال  الصين،  في  معظمهم  ألفي شخص  من  أكثر 

يشبه بقية سالالت فيروس كورونا.
وقال الدكتور جريجوري بوالند خبير الفيروسات 
روتشستر  في  كلينيك  مايو  في  اللقاح  وأبحاث 
بوالية مينيسوتا األميركية، والذي لم يشارك في 

الدراسة: »أؤكد أن هذا أمر بالغ األهمية«.
الرئوي  االلتهاب  متالزمة  من  النقيض  وعلى 
الجهاز  في  عدوى  تسبب  التي  )سارس(  الحاد 

التنفسي السفلي قد تؤدي لإلصابة بالتهاب رئوي، 
)كوفيد-19(  المستجد  كورونا  فيروس  فإن 
العلوي  التنفسي  الجهاز  يبدو  ما  على  يصيب 
والسفلي، وهذا ال يجعله فقط قادرًا على التسبب 
في التهاب رئوي حاد بل وعلى االنتشار بسهولة 

مثل اإلنفلونزا أو نزالت البرد.

فيروس كامن.. ِبال أعراض
بالصين  قوانغدونغ  إقليم  في  الباحثون  ورصد 
عشر  الثمانية  في  كورونا  فيروس  تركز  مدى 
مستويات  لديه  أحدهم  أن  واكتشفوا  مريضًا، 
متوسطة من الفيروس في األنف والحنجرة لكن 

لم تظهر عليه أية أعراض للمرض.
عليهم  ظهرت  الذين  عشر  السبعة  ضمن  ومن 
زاد  الفيروس  أن  البحث  فريق  وجد  أعراض، 

في  وتركز  مرة  ألول  األعراض  ظهور  فور 
األنف بدرجة أكبر مما كان في الحنجرة، وهو 

نمط يشبه اإلنفلونزا أكثر مما يشبه سارس.
لم  الذي  المريض  في  الفيروس  مستوى  وكان 
تظهر عليه أعراض مماثاًل لمستواه في المرضى 

المصابين بأعراض مثل الحمى.
هذا  إن  بوضوح  ذلك  يقوله  »ما  بوالند:  وقال 
الفيروس قد ينتقل من الجهاز التنفسي العلوي وقد 

ينقله أشخاص دون أن تظهر عليهم أعراض«.
وأعلن الباحثون أن نتائجهم تضيف دلياًل جديدًا 
إلى التقارير التي أشارت إلى أن الفيروس يمكن 
أن ينتقل في مرحلة مبكرة من العدوى، وذكروا 
أسلوبًا  ستحتاج  الفيروس  على  السيطرة  أن 
مكافحة  في  فعاليته  ثبتت  الذي  ذلك  عن  مختلفًا 
مكافحة  على  األساس  في  اعتمد  والذي  سارس 

انتشاره في المستشفيات.

أثبتت إحدى الدراسات الكبرى إمكانية خفض 
خطر اإلصابة بنوع معّين من السكتات الدماغية 

عبر اّتباع نظام غذائي محدد.

بنوعين  يرتبط  الطعام  أن  علماء  والحظ 
تلك  أولهما  الدماغية،  السكتات  من  رئيسّيين 
الدماغ  إلى  الدم  وصول  نقص  عن  تنجم  التي 
التي  الدموية  األوعية  في  انسداد  حدوث  بتأثر 
تغذيه، وثانيهما تتمّثل في سكتات الدماغ المتأتية 
من حدوث نزيف داخل المخ يتسبب في إتالف 

الخاليا العصبية المحيطة بمنطقة النزيف.
وعبر مراقبة بيانات حوالى 418 ألف شخص 
في تسع دول أوروبية، وجد الباحثون أن تناول 
كميات أكبر من األلياف الغذائية يمكن أن يرتبط 
الدماغية  بالسكتة  اإلصابة  خطر  بانخفاض 

الناجمة عن نقص في التروية بالدم.
»المجلة  في  ُنشرت  التي  الدراسة  وأشارت 
األوروبية للقلب« التي تصدرها »جمعية أطباء 
البيض  تناول  زيادة  أن  إلى  أوروبا،  في  القلب 
بسكتة  بارتفاع خطر اإلصابة  ترتبط  أن  يمكن 

دماغية نزفية.

أنه  الدراسة  راجعوا  نّقاد  رأى  المقابل،  وفي 
على الرغم من أن النطاق الواسع للبيانات التي 
جمعتها الدراسة أعطى قوًة لنتائجها، إال أنه قد 
التي وردت في  تلك  توجد عوامل أخرى غير 

مجموعة العّينات التي غطتها الدراسة.
تونغ  تامي  الدكتورة  أفادت  الصدد،  ذلك  وفي 
المؤّلفة األولى للدراسة واالختصاصية في علم 
التغذية واألوبئة في »قسم نافيلد لصّحة السكان« 
التابع لجامعة أوكسفورد، إن »أهم ما في النتائج 
لأللياف  العالي  االستهالك  ارتباط  في  يتمّثل 
الغذائية والفواكه والخضروات، بشكل وثيق مع 
عن  الناجمة  الدماغية  السكتات  مخاطر  خفض 
نقص وصول الدم إلى الدماغ، ما يدعم المبادئ 

التوجيهية األوروبية السارية حاضرًا«.
توصية  »وجوب  إلى  تونغ  الدكتورة  ودعت 
األلياف  من  استهالكهم  بزيادة  الناس  عموم 
يستجيبوا  لم  كانوا  إذا  والخضروات،  والفواكه 
وأضافت،  اإلرشادات«.  لهذه  اآلن  حتى  فعاًل 
أنواع  فحص  أهمية  أيضًا  دراستنا  »تؤكد 
تتفاوت  إذ  منفصل،  بشكل  الدماغية  السكتات 
العالقات بين الغذاء وحدوث السكتات الدماغية 
وفقًا لنوع األخيرة، ما يتفق مع أدّلة أخرى ُتظِهر 
أن عوامل خطورة كمستويات الكوليسترول في 
الدم أو السمنة، تؤّثر أيضًا في نوعي السكتات 
وصول  نقص  عن  والناجمة  )النزفية  الدماغية 

الدم( من جهٍة أخرى«.
عن  تفاصيل  البحث  في  المشاركون  وقّدم 
نظامهم الغذائي ونمط حياتهم وتاريخهم الطّبي 
وكذلك  الدراسة،  اعتمدته  استبيان  من  كجزء 
المشاركين  متابعة  على  فيها  الباحثين  عمل 

متوسط.  معدل  في  عامًا  عشرة  اثنتي  طوال 
نحو 4281  تسجيل  الفترة، جرى  تلك  وخالل 
نقص  من  الناتجة  الدماغية  السكتات  من  حالة 
السكتات  من  حالة  و1430  الدم،  وصول 

الدماغية النزفية.
رابط واضح  فيما ظهر  أنه  الدراسة  والحظت 
واأللياف  والخضروات  الفواكه  تناول  بين 
تدني  وبين  الرائب  اللبن  أو  والجبن  والحليب 
الناجمة  الدماغية  بالسكتات  اإلصابة  خطر 
يكن  لم  أنه  إال  الدم،  وصول  في  النقص  عن 
والسكتات  األطعمة  بين  كبير«  »ارتباط  هناك 
بالنوع  األمر  يتعّلق  وعندما  النزفية.  الدماغية 
الدماغية، ترتبط زيادة كل  األول من السكتات 
يجري  التي  األلياف  كمية  في  غرامات  عشرة 
تناولها يوميًا، مع انخفاض في خطر حدوث تلك 

السكتات بحوالى 23 في المئة، وفق الباحثين.

عند  أقّل  حالتين  يعادل  ما  النسبة  هذه  وتوازي 
وفي  سنوات.  مدار 10  على  ألف شخص  كّل 
الوقت نفسه، ارتبط تناول الفاكهة والخضروات 
بحوالي  بالسكتات  انخفاض في اإلصابة  بنسبة 

13 في المئة لكّل مئتي غرام يوميًا.
وفي جانب سلبي من مروحة طيف تلك البيانات، 
ارتبط استهالك كّل عشرين غرامًا إضافيًا من 
نزيف  بزيادة مخاطر حدوث  اليوم  في  البيض 

في الدماغ بـ25 في المئة.

إيفانز  بول  الدكتور  أشار  متصل،  سياق  وفي 
أستاذ علوم القلب واألوعية الدموية في »جامعة 
أنه  إلى  الدراسة،  في  يشارك  لم  الذي  شيفيلد« 
أنها حصلت على  الدراسة  نقاط هذه  أهم  »من 
بيانات من مجموعة كبيرة من األفراد من تسع 

دول أوروبية«.
ذلك،  »مع  إنه  إلى  إيفانز  أشار  المقابل،  وفي 
وجود  اكتشف  قد  البحث  أن  من  الرغم  على 
الغذائي وخطر اإلصابة  عالقة بين االستهالك 

بالسكتة الدماغية، إال أنه من المحتمل أال يكون 
التغّير في خطر حدوث سكتة دماغية ناتجًا من 
عوامل  إلى  يعود  قد  بل  نفسه،  الغذائي  النظام 
المتعّلقة  تلك  أو  اقتصادية  أو  اجتماعية  اخرى 

بنمط الحياة«.
وخلص إلى استنتاج مفاده أنه »ما زالت هناك 
كان  إذا  ما  لحسم  البحث  من  مزيد  إلى  حاجة 
النظام الغذائي له تأثير مباشر في خطر اإلصابة 

بالسكتة الدماغية«.

تمتلئ الرئيسيات )الرتبة التي تضم تحتها في 
التصنيف القرود والليمورات والبشر( بما يثير 
الخيال والتأمل والعجب. وقد يجهل الكثير من 
يكون  أن  لكن  سامة،  ثدييات  هناك  أن  الناس 
نفسها  الرئيسيات  هناك نوع سام ضمن رتبة 

فهذا مما سُيذِهل األذهان.

أما األكثر عجبًا فهو ما جاء في بحث منشور 
تشابه  بدورية »توكسنز« من مالحظة  مؤخرًا 
شديد بين أحد بروتينات سم هذا النوع وبعض 
المواد التي تسبب للبشر حساسية مألوفة للغاية.

اللوريس البطيء
حينما تقع عيناك ألول مرة على صورة لحيوان 
كائنًا وهميًا من  تحسبه  البطيء ربما  اللوريس 
تصميم خبير بارع في الخدع السينمائية للظهور 
في أحد األفالم الموجهة إلى األطفال كشخصية 

ستثير حبهم وتعاطفهم على الفور.
إلى  أقرب  فعاًل  البطيء  اللوريس  يبدو  وقد 
هذا  لكن  اللطف،  بالغ  خيالي  »دبدوب« 
المخلوق الحقيقي تمامًا هو الكائن السام الوحيد 

ضمن رتبة الرئيسيات، ففي داخل فمه الصغير 
الصغيرة  األسنان  من  صفوف  تختفي  اللطيف 
على  الهجوم  في  اللوريس  يستعملها  الحادة 
فرائسه من الحشرات وفي الدفاع عن نفسه ضد 

المفترسات.
أما ما يمنح عضة اللوريس بعدًا آخر تمامًا فهي 
الغدد السامة المختفية في باطن ذراعه، والتي 
لتسليح  بالخطر  الشعور  عند  اللوريس  يلعقها 

التي  الكيميائية  المواد  من  بترسانة  عضته 
تستطيع تحويل جرح صغير باألسنان إلى تهديد 

حقيقي لحياة المهاجم.
يقول براين فراي األحيائي في جامعة كوينزالند 
األسترالية والمشارك في الدراسة إنه »عادة ما 
السامة  عضاتها  إلى  البطيئة  اللوريسات  تلجأ 
البطيئة  اللوريسات  أو  المفترسات  مواجهة  في 

األخرى مسببة جروحًا ال تشفى سريعًا«.

لهذه  إنسان  يتعرض  »عندما  أنه  وأضاف 
تكون  ما  أقرب  أعراض  عليه  تظهر  العضات 
األلم  مثل  الحساسية،  صدمات  ألعراض 
التنفس، وقد يؤدي  الشديد وصعوبة  وااللتهاب 

األمر في النهاية إلى الموت«.
تحوي إفرازات الغدد السامة للوريسات البطيئة 
أكثر من مئتي مركب عضوي تم التوصل إلى 
وفريقه  فراي  بحث  لكن  منها،  العديد  تركيب 
استهدف بعض البروتينات التي ما زال يكتنفها 

الغموض.
ليس  البروتينات  تلك  تركيب  أن  وجدوا  وقد 
إن  بل  البشري،  العلم  أعين  عن  تمامًا  غريبًا 
بعضها حمل تشابها عجيبًا مع بروتينات أخرى 

مألوفة وذات سمعة سيئة.
يقول فراي »حللنا أحد بروتينات سم اللوريس 
البطيء فاكتشفنا أنه شبه متطابق مع البروتين 
لعاب  من  البشر  بعض  حساسية  يسبب  الذي 
عشرة  كل  من  واحد  يعاني  حيث  القطط«، 
كل  من  واحد  األماكن  بعض  )وفي  أشخاص 
أربعة( من الحساسية تجاه القطط، والتي تختلف 
في درجة شدتها من إنسان إلى آخر، من الهياج 

تورم  إلى  واألنوف  العيون  ألنسجة  البسيط 
ممرات الهواء المهدد للحياة.

بشأن  للتساؤل  تدعونا  ضخمة  نسبة  وهي 
دفاعيًا  البروتين سالحًا  هذا  يكون  أن  احتمالية 
تطور لدى القطط أيضًا بقصد إبعاد المفترسات.
وقد يفتح هذا االكتشاف أبوابًا جديدة لفهم المزيد 
عن هذه الحساسية ومسبباتها ومساعي عالجها 
والوقاية منها، فنحن البشر بارعون في حماية 
أن  يبدو-  -فيما  تعلمت  أيضًا  والقطط  أنفسنا، 

حماية أنفسها قد تعتمد على بقائها قرب البشر.
عضاته  ُتغِن  فلم  التعس  البطيء  اللوريس  أما 
السامة عنه شيئًا حين تعلق األمر بحماية نفسه 
أسنانه  وينزعون  يصطادونه  الذين  البشر  من 
الحيوانات  أسواق  في  لبيعه  الوحشية  بمنتهى 
صدارة  في  اليوم  صار  حتى  النادرة،  األليفة 

األنواع المهددة باالنقراض.
وعما قريب قد تعدل المراجع العلمية لتقول إنه 
من بين رتبة الرئيسيات كلها ال يوجد أو لم يعد 

يوجد أي كائن سام.

أكد علماء صينيين درسوا عّينات من أنف وحنجرة 18 مريضًا مصابًا بفيروس كورونا المستجد أن الفيروس يسلك مسلكًا شبيهًا باإلنفلونزا أكثر مما يشبه 
فيروسات أخرى شديدة الصلة، مما يشير إلى أنه قد ينتشر على نحو أسهل مما كان متوقعًا.
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لخلق  يؤدي  واألخالق  االحترام  تبادل  غياب 
العمل  في  والمعوقات  المشاكل  من  الكثير 
الكثير من  الجزيرة تظهر  إقليم  الرياضي وفي 
البوادر الجميلة ما بين االتحاد واألندية وما بين 
األندية نفسها، وحتى هناك احترام متبادل بين 
وبعدها،  وضمنها  المباراة  قبل  األندية  العبي 
المباريات  كل  في  وليس  الجميع  ليس  وطبعًا 
نسلط  ولكن  أيضًا،  االتحاد  مكاتب  كل  وليس 
نقترب  كوننا  الموضوع  هذا  على  الضوء 
باإلضافة  جديد  رياضي  موسم  انطالق  من 
لمصادفتنا للكثير من المشاكل في العام الماضي 
األندية  إدارات  بعض  احترام  عدم  بسبب 
لألخرى وحصلت عمليات إغراء لالعبين بعيدًا 
عن األخالق الرياضية، وهذا األمر معيب جدًا، 
فما العيب بالتواصل بين اإلدارات الستعارة أو 

انتقال العب من نادي إلى آخر؟.
ما الضير في التواصل واالتفاق على أخذ العب 
من نادي إلى اآلخر، وحتى التعامل بين المدرب 
يقومون  المدربين  نجد بعض  والالعب، بحيث 
أثناء  الملعب وخارجه  الالعب في  بشتم وسب 

التمارين وخاصًة بالتعامل مع الفئات العمرية، 
متزن  غير  رياضي  جيل  تخلق  األمور  وهذه 
يكون  ألن  المطلوبة  المواصفات  كامل  وغير 
رياضيًا  يصبح  وأن  األفضل  لتحقيق  قادر 

والعبًا ناجحًا.
احترام  لدينا وهي قضية  تكمن  األهم  والقضية 
الحكام واحترام الحكام لالعبين ضمن المستطيل 
في  مؤسفة  حاالت  ظهرت  ولكن  األخضر، 

الحكام  لضرب  وصلت  ومنها  السابقة  األعوام 
يقومون  حكام  هناك  وحتى  الالعبين،  قبل  من 
أو  الستفزاز  تعرضوا  حال  في  بالمثل  بالرد 
بوجود  يوحي  ذلك  وكل  وشتم،  سب  أو  إهانة 
خلل في الثقافة واألخالق الرياضية لدى هؤالء، 
بالطبع الحكم هو إنسان وقابل لظهور ردة فعله 
األمر ال  له، رغم هذا  يتعرض  ما  مقابل  منه، 
احتواءه  ويجب  تجاوز،  بأي  يقوم  أن  يجوز 

الكثير  بحيث  مالعبنا  في  وخاصًة  لآلخرين 
كرة  ومواد  بالقوانين  للمعرفة  يفتقرون  منهم 
القدم ومثلهم بعض المدربين واإلداريين، وكل 
ذلك ينجم عنه ضياع تبادل االحترام واألخالق.
في موسم 2019، شهدنا بعض الحاالت التي ال 
يجب أن تظهر في مالعبنا بحيث وكما العادة من 
األخالق الرياضية إخراج الكرة خارج الملعب 
الالعبين  أحد  قبل  من  إصابة  حدثت  حال  في 
ولكن في بعض المباريات لم تقم بعض األندية 
نفسه  أسقط  الالعب  أن  بداعي  الكرة  بإخراج 
ُيسقط  البعض  وبالفعل  الوقت،  لتضييع  عمدًا 
نفسه على أن إنه مصاب لتضييع الوقت وهذه 
حركة ال أخالقية، ولكن رغم ذلك يجب إيقاف 
واألخالق  أخالقك  تخسر  سوف  ألنك  اللعب 

فوق كل شيء في الرياضة.
الجزيرة  إقليم  في  السيدات  دوري  على صعيد 
بّد  ال  حقائق  نذكر  أن  فعلينا   ،2019 للعام 
تلك  في  الرياضية  األخالق  كانت  لقد  منها 
دوريات  من  أكثر  واضحة  فيها  المباريات 
الالعبة  نحو  التسابق  حالة  وشهدنا  الرجال، 
شهدت  وطبعًا  عليها،  لالطمئنان  سقوطها  عند 
بعض المباريات القليل من المشادات الكالمية، 
ولكنها أمور عرضية مقياسًا ما نشهد بدوريات 

الرجال وخاصًة عندما يخرج كالم معيب من فم 
مدرب يعتبر نفسه خبرة كروية ومربي لألجيال 

الكروية.
كانت  والجماعية  الفردية  األلعاب  مختلف  في 
الموسم  في  حاضرة  االحترام  عدم  حاالت 
بين  الكالمية  المشادات  السابق،  الرياضي 
أعضاء اللجنة الفنية وبين المدربين والالعبين 
ألنفسهم  هؤالء  مراجعة  بوجوب  توحي  كلها 
ألنها  السلبية،  النقاط  هذه  تفادي  على  والعمل 
الرياضة  على  بل  فقط  عليهم  ليس  سلبًا  تؤثر 

بشكٍل عام.
بعض النوادي تتواصل مع الرئيس المشترك من 
ثم تتجه إلى العبيه للتفاوض معه وأخذه لناديه، 
الصحيح،  الطريق  في  خطوة  التصرف  وهذا 
يؤدي  األخالقي  والتعامل  المتبادل  فاالحترام 
النهاية لنجاح الجميع ويؤدي في المحصلة  في 
يرى  وعندما  األفضل،  نحو  رياضتنا  لتطور 
بين  العمرية هذا االحترام  الفئات  الالعبين من 
األندية وأيضًا احترام مدربه له، بكل تأكيد سوف 
إلى  به  لعبه، وعكس ذلك سوف يؤدي  يتطور 
على  حصوله  دون  المستوى  بنفس  االستمرار 

أي تطور في لعبه وأخالقه وثقافته الرياضية.

بعد موجة برد وثلوج في  ـ  قامشلو  روناهي/ 
بدأت  سوريا،  وشرق  بشمال  المناطق  أغلب 
أجواء  وسط  بالتحرك  الرياضية  النشاطات 
الفرق  لتمارين  باإلضافة  وربيعية،  مشمسة 

واألندية استعدادًا لالستحقاقات القادمة.
في ريف دير الزور ستقام اليوم الخميس المباراة 
النهائية ضمن دوري السداسيات وستجمع بين 
الثالثة  الساعة  بتمام  والزعيم،  الهالل  فريقي 
ملعب  أرضية  على  العصر  بعد  من  والربع 

اليوسف.
منافسات  ضمن  الزور  دير  ريف  في  وأيضًا 
نادي  على  الطيانة  نادي  فاز  الثانية  الدرجة 

الكرامة
بنتيجة ثالثة أهداف مقابل هدفين.

األشبال  دوري  منافسات  ضمن  كوباني  وفي 
باسم الشهيد »رشيد عفرين«. فاز فريق نسرين 
على فريق كبجي بنتيجة ثالثة أهداف بدون رد. 
كما فاز فريق حلنج على فريق روناهي بنتيجة 

التي  والمباريات  ثالثة.  مقابل  أهداف  أربعة 
النيرويج  صداقة  ملعب  أرضية  على  هي  تقام 

وكوباني المعشب.
العب  لذكرى  تخليدًا  كرنفالية  مباراة  وستقام 
وستجمع  مال  مصطفى  الشهيد  الوحدة  فريق 
الجمعة  يوم  وذلك  ونسرين،  الوحدة  فريقي 
الثانية  الساعة   ،2020/2/28 المصادف 

عصرًا على أرضية ملعب كولة بكوباني.

مباريات  مساًء  األربعاء  أمس  افتتحت  بينما 
للقدامى  الثانية  النسخة  والسالم  المحبة  بطولة 
وهي  كوباني.  بمقاطعة  القدم  بكرة  للسداسيات 
برعاية من هيئة الشباب والرياضة بإقليم الفرات 

وبإشراف من االتحاد الرياضي في كوباني.

ويشارك فيها 12 فريقًا وفي المباراة االفتتاحية 
من البطولة فاز فريق الجهاد على فريق الحرية 
بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين. وفي المباراة 
روشين  فريق  على  نسرين  فريق  فاز  الثانية 

بنتيجة ثالثة أهداف بدون رد.
والوحدة  تشرين  فريقا  الخميس  اليوم  ويلعب 
ويلعب  مساًء  والنصف  الخامسة  الساعة  بتمام 
الساعة  تمام  واليرموك  عفرين  فريقي  أيضًا 
النيرويج  صداقة  ملعب  أرضية  على  السابعة 

وكوباني )1(.
فتح  الداخلي عن  األمن  نادي  أعلن  الرقة  وفي 
باب التسجيل لمن يرغب ويجد في نفسه القدرة 
لالنضمام لصفوف النادي لفئة الرجال لمن هم 
من مواليد )2000(، وما دون، وذلك بمراجعة 
مكتب النادي بحيث ستقام اختبارات في اللياقة 
تتراوح  لمدة  لالعبين  والصحية  والفنية  البدنية 

ما بين الشهرين.
الكروي  الزخم  بحيث  الجزيرة  إقليم  وفي 
مستمر مع رحيل برودة األجواء وموجة الثلوج 
معلمي  اتحاد  ينظم  الحسكة  ففي  والصقيع، 
الحسكة بالتنسيق مع االتحاد العام للمعلمين في 
مقاطعة الحسكة بطولة لكرة القدم باسم الشهيد 

»أنس المال« وسجلت باألمس النتائج التالية:
الشهيدة  فريق  على  سرحد  الشهيد  فريق  فوز 

مالدا كوسا بتسعة أهداف مقابل هدف واحد.
فوز فريق الشهيد آكري على فريق الشهيد وليد 
مقابل هدفين على أرضية  أهداف  نوفل بسبعة 

ملعب المحترفين للسداسيات في الحسكة.
الفرق  دوري  منافسات  ضمن  قامشلو  وفي 
الشهيد  ملعب  أرضية  على  القدم  لكرة  الشعبية 
قانونيًا  كورنيش  أخوة  فريق  فاز  كجو،  هيثم 
بنتيجة 3×0، على الطريق بعد إشراك األخير 

نفس الالعب مرتين في المباراة. كما فاز فريق 
بنتيجة ثالثة  آفا  آفدار على فريق جامعة روج 

أهداف مقابل هدفين.
أما في دوري العام الجديد على أرضية ملعب 
بقامشلو وضمن  السويس  قناة  نادي دجلة بحي 
نتائج مباريات أمس األربعاء لياًل سجلت النتائج 

التالية: 
فوز سعد على وان بثالثة أهداف نظيفة.

فوز شباب جرنك على قناة السويس بهدف دون 
رد.
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بعد سنين ِعجاف من الظالم نساء دير الزور 
ُيطلقَن زغاريد الحرية..

ذوو االحتياجات الخاصة طاقات منتجة تتطّلب رعاية صحيحة..

روناهي/ قامشلو- تحت شعار؛ »بروح الشهيدة هفرين يفوُح ياسمين الثامن من آذار«؛ أصدرت إدارة المرأة في بلدة الكسرة بدير الزور بيانًا تؤكد فيه 
انطالق الحملة احتفاًء بقدوم يوم المرأة العالمي.

أنواع  الموجودين ضمنه؟ وما  الطفولة«؛ األول من نوعه في مقاطعة قامشلو، فكم عدد األطفال  الخاصة »عالم  االحتياجات  يعد مركز ذوي 
اإلعاقات التي يتم استقبالها في المركز؟ وهل هناك معوقات تواجههم؟ كل األجوبة تقرؤونها في التقرير التالي:

بعد تحرير منطقة دير الزور من رجس مرتزقة 
داعش جغرافيًا في آخر معاقله بالباغوز، باتت 
المرأة في تلك المنطقة تتنفس الصعداء، وبدأت 
تنظيم صفوفها، ودفن كل  ذاتها في  تعتمد على 
األفكار المتطرفة التي كانت قد وأدت المرأة إبان 
اليوم  هي  فها  المنطقة،  على  المرتزقة  سيطرة 
للعالم  لتثبت  للمرأة  العالمي  اليوم  بقدوم  تحتفل 
أجمع بأن إرادة المرأة السورية الحرة لن يحجبها 

أي سواد.

»زيَّّنا كفاحنا بالحرية 

ومقاومتنا بالنرص«

بمناسبة قرب يوم المرأة العالمي والذي يصادف 
بدير  المرأة  إدارة  أصدرت  آذار  من  الثامن 
الزور تحت شعار؛ »بروح الشهيدة هفرين يفوح 
ياسمين الثامن من آذار« بيانًا، ألقته رئيسة لجنة 
المرأة في المجلس التشريعي بدير الزور مالك 
المنطقة،  من  النسوة  من  العدد  بحضور  رباح، 
وجاء فيه التالي: »باسم نساء دير الزور, نعلن 
انطالقة حملتنا ليوم المرأة العالمي,  فبعد ظالم  

المرأة,  عاشتها  التي  الِعجاف  والسنين  العبودية 
دير  المرأة في  من ظلم وقهر وتهميش, ها هي 
الزور تخلع رداء العبودية وترتدي رداء الحرية, 
فالمرأة اليوم للسنة الثالثة في دير الزور تحتفل 

بعيدها«.
تحتفل  المرأة  بأن  البيان  في  مالك  وذكرت 
ونيل  هدفها  تحقيق  في  ونضالها  بإنجازاتها 
ومقاومتنا  بالحرية  كفاحنا  »زيَّّنا  حريتها, 
سنصنع  ومعًا  بنينا  ومعًا  بدأنا  معًا  بالنصر, 
آذار  من  الثامن  عند  نقف  فلن  جديد,  من  الفجر 
بل سنجعل كل أيامنا عيدًا  للمرأة, وفي كل يوم 
سنحرر امرأة وفي قلب كل امرأة حرة ستكون 

هفرين«.
المرأة  بدور  البيان  خالل  رباح  مالك  وأشادت 
اليوم  »المرأة  قائلًة:  أردفت  المجتمع، حيث  في 
إخفاؤها  بعد  الريادي  مكانها  تأخذ  المجتمع  في 
من  وتجريدها  حقوقها  وسلبها  السنين,  آلالف 
تاريخ  تغيير  في  المبادرة  هي  فالمرأة  حريتها, 
وصمودها  بإرادتها  المجتمعات  ونقل  البشرية 

نحو الحرية«.
وأكدت مالك بأن المرأة اليوم بات لها صدى في 
كافة مجاالت الحياة وأهمها العسكرية والسياسية 
وتوحيد  المشترك  التعايش  أجل  من  وتعمل 
السالم  الصعوبات كحمامة  كل  متحديًة  الشعب, 

وياسمينة الحرية الشهيدة هفرين خلف.
بالقول: »هفرين  البيان  كما نوهت مالك ضمن 
ستكونين شعلة الثامن من آذار, ستكونين مشعل 
النور وصوت السالم وشعار الحرية والمقاومة 
لجميع النساء, وفي بدء حملتنا سنردد ال لالحتالل 

التركي الفاشي الذي كان هدفه ضرب مشروعنا 
ومقاومتنا ودفن حريتنا, من خالل حرية المرأة 
سيولد فجرنا ولن تستطيعوا حجب شمسنا, بنور 
شهيداتنا العسكريات والسياسيات اللواتي طالتهن 
من  الثامن  شعلة  سنوقد  والخيانة,  الغدر  أيادي 
كوني  النساء,  لكل  عقيدة  الحرية  وستكون  آذار 
امرأة ينحني لها الثامن من آذار ليحتفل بحريتها 

التغيير,  سبب  أنِت  كوني  ونصرها,  ومقاومتها 
كوني أنت العيد للثامن من آذار«.

وفي الختام هنأت رئيسة لجنة المرأة في المجلس 
البيان  رباح خالل  الزور مالك  بدير  التشريعي 
الذي قرأته كافة نساء دير الزور وسوريا بقدوم 
دير  من  هنا  »من  وقالت:  المبارك،  اليوم  هذا 

الزور  دير  نساء  نهنئ  الشمس  قبلة  من  الزور, 
كافًة  العالم  خاصًة, ونساء سوريا عامًة, ونساء 
التي  للمرأة في دير الزور  اليوم. فهنيئًا  في هذا 
وتعطرت  بحريتها  وتجملت  بحقوقها  تزّينت 
بألف  وأنتن  عام  وكل  والكفاح  األمل  بياسمين 

خير«.

بإقليم  المرأة  هيئة  بها  قامت  التي  المشاريع  من 
هو  األطفال؛  ألجل  تأسيسها  بداية  في  الجزيرة 
في  الخاصة  االحتياجات  لذوي  مركز  افتتاح 
»عالم  باسم   2015 عام  في  أيلول  من  التاسع 
الطفولة لذوي االحتياجات الخاصة« في قامشلو 
والطفل،  المرأة  بشؤون  معنية  جهة  باعتبارها 
دائمة  حالة  من  يعانون  الذين  األطفال  الحتواء 
من االعتالل الفيزيائي أو العقلي وما يمنعهم من 
طبيعي،  بشكل  بهم  المحيطة  البيئة  مع  التعامل 
ويحد من مشاركتهم الفعالة في المجتمع بالشكل 
الذي يضعهم على قدم المساواة مع اآلخرين حيث 
واإلحصائيات  الدراسات  بإجراء  الهيئة  قامت 
إلقامة مشاريع، وكان هناك حاجة الفتتاح مركز 
»عالم الطفولة لذوي االحتياجات الخاصة« في 
للمراكز  مناطقنا  الفتقار  نظرًا  وذلك  قامشلو، 
التعليمية الخاصة لهذه الفئة، لتمكنهم من تحقيق 

نموهم وتأكيد ذاتهم، ألن حصرهم ضمن قوقعة 
طريقة  في  لألم  كبيرة  صعوبة  يشكل  المنزل 

تربيتهم والتعامل معهم.
ولمعرفة المزيد من المعلومات حول هذا المركز 
في  اإلدارية  أشارت  فيه  المتواجدة  والحاالت 
الخاصة  االحتياجات  لذوي  الطفولة  مركز عالم 
في قامشلو شيرين العلي إلعالم هيئة المرأة في 
االحتياجات  ذوي  مصطلح  بأن  الجزيرة  إقليم 
لديه  شخص  كل  تشمل  التسمية  هذه  الخاصة؛ 
جوانب  من  أكثر  أو  جانب  في  خاصًة  حاجة 
تربوية  احتياجات  لديهم  أطفال  فهناك  نشاطه، 
أو  السمع،  على  القدرة  بنقص  مرتبطة  خاصة 
القدرة على البصر، أو نقص القدرات العقلية أو 
أو  اللفظية  التواصلية  القدرة  نقص  أو  الحركية، 
االجتماعية أو نقص القدرة على التعليم، وغيرها 

العديد من الحاالت.

أنواع اإلعاقات التي يتم

 استقبالها يف املركز؟

اإلعاقة  أنواع  عن  حديثها  في  شيرين  وأشارت 
التالية:  الفئات  من  وهم  المركز  يستقبلها  التي 
»ممن لديهم مشاكل حسية )صم - ضعف السمع(، 
ممن لديهم مشاكل عقلية )التخلف العقلي بأنواعه 
)اإلنمائية  التعلم  صعوبات  والمتوسط(،  البسيط 
-األكاديمية(، المضطربون )انفعاليًا- اجتماعيًا - 
نفسيًا - سلوكيًا(، المنغلقون )التوحد(،المضربون 
في النطق والكالم )عيوب النطق(، ذوو المشاكل 

الحركية )عصبية - عضلية - عظمية(«.

متكني ذوي الهمم لتنمية

 إمكاناتهم وطاقاتهم

الهدف من افتتاح هذا المركز هو استقبال األطفال 
الذين لديهم مشاكل في وظائف الجسم والهيكل، 
ممن هم بحاجة إلى خدمات تعليمية خاصة تمكنهم 
من تحقيق أهدافهم، وتأكيد ذاتهم الندماجهم في 
لكي  المجتمع،  في  األسوياء  األطفال  النهاية مع 
يحقق لهم أكبر قدر ممكن من استثمار إمكاناتهم 

المعرفية واالجتماعية والمهنية طوال حياتهم.
وحول نظام المركز أشارت شيرين بأن المركز 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  األطفال  يستقبل 
حتى  سنوات  ثالثة  من  أعمارهم  تتراوح  الذين 

خمسة عشر سنة، وهنالك مجموعة من الكوادر 
النمو  بمجاالت  مختصين  والمدربين  المختصة 
واالجتماعية  والحركية  )الحسية  المختلفة 
في  األطفال  عدد  إجمالي  ويبلغ  والعقلية( 
ازياد حسب  في  والعدد  المركزين )25( طفاًل، 

شيرين.
وتابعت شيرين في حديثها بأن المركز ال يسعى 
إلى  إعاقة  يملكون  الذين  باألطفال  الوصول 
مستوى األطفال األسوياء، بل يسعون بأن يتوفر 
تسمح  ما  حسب  ينمو  حتى  طفل  لكل  الظروف 
أي  من  يتطلب  ال  بحيث  وقدراته،  إمكاناته  به 
تحديده  سبق  معين  مستوى  إلى  يصل  أن  طفل 
طفل  كل  أمام  مفتوحًا  المجال  بترك  يكتفي  بل 
يستطيع  ال  الذي  المستوى  إلى  يصل  كي  منهم 
المطلوب. يعد مركز ذوي االحتياجات الخاصة 

حيث  قامشلو،  مقاطعة  في  نوعه  من  األول 
األولى  المرحلة  مرحلتين  على  األطفال  يستقبل 
تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الحادية عشر 
إلى  ظهرًا  عشر  الحادية  من  الثاني  أما  ظهرًا، 
الثانية بعد الظهر، حيث يقدم لهم كافة الخدمات 
والرعاية ويقوم على تلك الخدمات مجموعة من 
المشرفات والمعلمات وعددهم /11/معلمة ممن 
بالصبر  والتحلي  والكفاءة  االختصاص  لديهن 

وروح المسؤولية والمعاملة الحسنة.
تطوير  على  يعمل  المركز  بأن  بالذكر  والجدير 
وتنمية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة وتقديم 
الدعم المعنوي لهم في جميع الجوانب كي يتمتع 
بحقوق  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  األطفال 
مدنية وإنسانية ليكونوا على سوية واحدة مع باقي 

األطفال في المجتمع.

تقرير/ ميديا غانم

االحترام واألخالق سمة أساسية في نجاح العمل الريايض

مع تحّسن حالة الطقس نشاطات كروية مختلفة في الشمال السوري

عتزل التنس
َ
ماريا شارابوفا ت

تقرير/ جوان روناهي

تقرير/ جوان محمد

شارابوفا،  ماريا  الروسية،  التنس  نجمة  أعلنت 
الصفراء. وكتبت ماريا  الكرة  اعتزالها عالم 

أنها  فير(،  )فانيتي  مجلة  في  شارابوفا 
االحترافي،  المستوى  على  اللعبة  اعتزلت 

عن عمر 32 عامًا. وأضافت »منحت حياتي 
للتنس، والتنس منحني حياة.. سأفتقده كل يوم«.

حافلة  مسيرة  بعد  شارابوفا  ماريا  واعتزلت 
التتويج  أبزرها  باإلنجازات، 

بخمس ألقاب في بطوالت 
كان  سالم،  الجراند 
 ،2014 عام  في  آخرها 
عندما فازت بلقب روالن 
جاروس للمرة الثانية في 

مسيرتها.
مشاركة  آخر  وجاءت 
بطولة  في  للروسية، 
هذا  المفتوحة  أستراليا 
من  ودعتها  التي  العام، 

الدور األول على يد دونا 
فيكيتش.

التدريبات  »سأفتقد  شارابوفا:  ماريا  وأردفت 
من  المعتادة،  اليومية  واألنظمة 
وربط  الفجر،  في  االستيقاظ 
قبل  األيسر  حذائي 
وغلق  األيمن، 
أبواب الملعب قبل 
كرة  أول  تسديد 

في اليوم«.
»سأفتقد  وأضافت: 
والمدربين،  فريقي 
كنت  التي  واللحظات 
والدي،  مع  فيها  أجلس 
مالعب  مقاعد  في 
سأفتقد  التدريب.. 
عند  الرياضيين  مصافحة 
المكسب والخسارة، فهم من دفعوني 

لكي أكون األفضل«.
أدرك  الوراء،  إلى  »بالنظر  وواصلت: 
لي،  بالنسبة  الجبل  بمثابة  كان  التنس  أن 
من  النظر  لكن  باألودية،  عج  فطريقي 

أعاله كان رائعًا«. 

مسرية بطلة

التنس  ساحة  على  شارابوفا  ماريا  وظهرت 
عندما   ،2004 في  عامًا،   17 بعمر  العالمي، 
سيرينا  عالميًا  األولى  المصنفة  على  تغلبت 
لتتوج  ويمبلدون،  بطولة  نهائي  في  ويليامز، 
إلى  ووصلت  سالم.  الجراند  في  األول  بلقبها 
عام  األولى،  للمرة  العالمي  التصنيف  صدارة 
2005. وإلى جانب التتويج بويمبلدون، أحرزت 
كل  في  وحيدًا  ولقبًا  غاروس،  روالن  في  لقبين 
كما خسرت 3  المفتوحة.  وأمريكا  أستراليا  من 

نهائيات أخرى في الغراند سالم أمام سيرينا.
 15 لمدة  لإليقاف  شارابوفا  ماريا  وتعرضت 
لمادة  تعاطيها  بسبب   ،2016 عام  في  شهرًا، 
محظورة. وعادت للمالعب في شهر نيسان من 
بريقها  استعادة  تتمكن من  لم  لكنها  التالي،  العام 
مباراتين  في  شارابوفا  ماريا  وشاركت  مجددًا. 
فقط هذا العام، وتراجع تصنيفها إلى 373 عالميًا.

فاز الثنائي إما هينز وبولين جرابوتش بالميدالية 
العالم  ببطولة  السيدات  فرق  لسباقات  الذهبية 
المقامة  المضمار،  على  الدراجات  لسباقات 

حاليًا في العاصمة األلمانية برلين.
الصدارة،  في  السباق  األلماني  الفريق  وأنهى 
متفوقًا  ثانية،  قدره 32.163  بعدما حقق زمنًا 
المركز  في  الذي جاء  األسترالي،  نظيره  على 

الثاني لينال الميدالية الفضية، مسجاًل زمنًا بلغ 
32.384 ثانية.

الفريق  حصل  الثالث،  المركز  صراع  وفي 
بعدما سجل  البرونزية،  الميدالية  الصيني على 
الفريق  على  متفوقًا  ثانية،  بلغ 32.371  زمنًا 
الروسي، الذي حلَّ رابعًا بزمن بلغ 32.466 

ثانية.

روناهي / قامشلو ـ لكل عمل قواعد ثابتة لنجاحه وأهم سمات نجاح العمل الرياضي هو تواجد االحترام واألخالق ضمن كل مفاصله، وفي بعض 
من الجوانب نفتقد لهذا االحترام أن كان بين الالعب والمدرب أو الالعب والحكام واالتحاد وإدارات األندية واألندية بين بعضها، وبنفس الوقت هناك 

حاالت ُيحتذى بها مثاًل تقديم نادي لدرع ُيكّرم فيه ناٍد آخر حصل على لقب الدوري مثاًل.

حِصد ذهبي�ة فرق السيدات 
َ
ألماني�ا ت

في بطولة العالم للدراجات
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وعقد المجلس العام لحزب االّتحاد الّديمقراطّي 
للحزب  الّثامن  المؤتمر  بعد  األّول  اجتماعه 
شباط  شهر   25 ـ   24 الـ  يومي  انعقد  اّلذي 
عمل  وخّطة  آلّيات  لوضع  وذلك  الجاري؛ 

إلنجاز مقّررات المؤتمر.

املجتمع هو مصدر القوة والبقاء

حول ذلك؛ تحدثت الرئيسة المشتركة لحزب 
االّتحاد الّديمقراطّي عائشة حّسو في تصريح 
األّول  االجتماع  هامش  على  هاوار  لوكالة 
الّثامن  المؤتمر  »إّن  للحزب:  العام  للمجلس 
حّساسة،  ومرحلة  ظروف  في  ُعقد  للحزب 
وآلّيات  الّتنظيمّية،  القضايا  العديد من  وناقش 
الهيكلّية  تعزيز  وكذلك  المجتمع،  تنظيم 
الّتنظيمّية داخل الحزب، كما أقّر المؤتمرون 
خالل المؤتمر إضافة هيئة جديدة إلى الهيكلّية 

الّتنظيمّية وهي هيئة االنضباط«.
للمجلس  األّول  االجتماع  مجريات  وحول 
»إّن  عائشة:  قالت  ومخرجاته،  للحزب  العاّم 
المجلس انتخب خالل اجتماعه األّول أعضاء 
للحزب، وكذلك أعضاء هيئة  الّتنفيذّية  الهيئة 
الّرئاسة المشتركة، كما تضّمن االجتماع األّول 
للمجلس العاّم بحسب الّرئيسة المشتركة وضع 

عائشة حّسو: »لدينا خّطة عمل موّسعة 
لتنفيذ استحقاقات املرحلة امُلقبلة«

هدية يوسف: »اهلجمات الفاشّية واالستعمارية 
تستهدف النظام الدميقراطي وحّرية املرأة«

قالت الّرئيسة المشتركة لحزب االّتحاد الّديمقراطّي عائشة حّسو إّن المجلس العام للحزب وضَع خّطة 
عمل موّسعة وآلّيات إنجاز مقّررات المؤتمر والّتي تتمحور حول أّن المجتمع هو مصدر القّوة، وبما 
يضمن االستجابة الستحقاقات المرحلة المقبلة، وتجسيد روح المؤتمر وقيم الّشهداء، وأشارت إلى 

أنّهم مع مبدأ الحوار الّسياسّي مع جميع األطراف ألجل حّل األزمة الّسورّية..

أكدت عضوة المنسقّية العامة لمؤتمر ستار هدية يوسف أن هدف االحتالل التركي ومرتزقته 
هجمات  أّن  إلى  وأشارت  المرأة،  حرية  وحركة  الديمقراطي  المشروع  ضرب  هو  اإلرهابيين 
االحتالل التركي ومرتزقته ال تزال مستمرة، حيث تشهد المناطق المحتلة انتهاكات يومّية بحق 

المدنيين الُعّزل..

كاتب يوضح بمقاله األزمة التي تمر بها تركيا فيما يتعلق بتهديداتها تجاه إدلب، رستم محمود يقول في مقاله: »تمر األوقات سريعة وعصيبة 
على الرئيس التركي أردوغان، وعليه خالل األيام القليلة القادمة، أن يقّرر بشأن بالده نحو واحد من خيارين استراتيجيين متباينين، كليهما غير مأمون 
الجانب، ويمكن ألية حسابات خاطئة في التعامل معهما، أن تترك تأثيراً استراتيجيًا عميقًا على حاضر ومستقبل تركيا، حتى يمكن أن يطال بتأثيراته 

هوية تركيا الكيانية كوجود«.

مقّررات  إنجاز  وآلّيات  موّسعة  عمل  خّطة 
المجتمع  أّن  حول  تتمحور  واّلتي  المؤتمر، 
االستجابة  يضمن  وبما  القّوة،  مصدر  هو 
روح  وتجسيد  المقبلة،  المرحلة  الستحقاقات 
بنهج  وااللتزام  المقّدسة  القيم  وروح  المؤتمر 

الّشهداء والسير على خطاهم«.
االّتحاد  لحزب  الّثامن  المؤتمر  وكان 

على  الختامي  بيانه  في  شّدد  قد  الّديمقراطّي 
التزامه بمساعي تحقيق وحدة الّصّف الكردّي. 
»من  حسو:  عائشة  قالت  الموضوع  وحول 
أجل أن نستطيع وضع حّل لالزمة الّسورّية، 
ال بّد أّوال أن نحّل الخالفات الحزبّية، ونحّقق 
مبادرة  بعد  خاّصة  الكردّية،  الوطنّية  الوحدة 
الّديمقراطّية مظلوم  لقّوات سورّيا  العاّم  القائد 

بعد  وأيضًا  الوطنّية،  بالوحدة  الخاّصة  عبدي 
المشاركة  األحزاب  لجميع  اإليجابّية  المواقف 
اّلتي  العملّية  والخطوات  الّذاتّية،  اإلدارة  في 
تحقيق  صعيد  على  األحزاب  هذه  خّطتها 

الوحدة الوطنّية«.

رضورة الجلوس عىل طاولة الحوار

وأشارت عائشة حّسو خالل حديثها إلى الّلقاء 
اّلذي جمع قيادات من المجلس الوطنّي الكردّي 
الّتركّي،  االحتالل  دولة  خارجّية  وزير  مع 
وقالت: »هذا الّتصّرف ال يخدم مساعي الوحدة 
الوطنّية الكردّية«، وأضافت: »يجب أن ننظر 
إليه األوضاع في عفرين وسري  إلى ما آلت 
تركّيا  تحتّلها  اّلتي  المناطق  وجميع  كانيه، 
للّشعب  وعدائهم  المرتزقة،  والمجموعات 
الّشعب،  وجود  إنهاء  إلى  وسعيهم  الكردّي، 
وتوطين  المحتّلة  المناطق  ديمغرافّية  وتغيير 

الغرباء فيها«.
تحقيق  ضرورة  على  الحزب  تأكيد  وجددت 
الوحدة الوطنّية؛ قائلة: »لذلك ذكرنا في بياننا 
بدون  الوطنّية  الوحدة  تحقيق  أهّمّية  الختامي 
بأّنهم  عائشة حسو  وأّكدت  أو شروط«،  قيود 
مع مبدأ الحوار الّسياسّي مع جميع األطراف 

ألجل حّل األزمة الّسورّية، وقالت بهذا الّصدد: 
»على الّنظام أن يقتنع بضرورة تغيير الّذهنّية 
قبل  ما  إلى  بالعودة  التفكير  وعدم  القمعّية، 
2011. ونحن ندعو دائمًا إلى ضرورة الحوار 
الحوار سواء  إلى طاولة  والجلوس كسورّيين 
مع الّنظام أو مع المعارضة الوطنّية الّسورّية، 
التوافق معًا لوضع مشروع وطنّي،  لنستطيع 
للّدفاع عن األراضي الّسورّية ضّد المحتّلين، 
في  التوسعي  الّتركّي  للمشروع  حّد  ووضع 

سورّيا«.
االتحاد  لحزب  المشتركة  الرئيسة  واختتمت 
الديمقراطي عائشة حسو حديثها بالقول: »علينا 
أن نعمل على صعيد تحقيق الوطنّية الّسورّية، 
لقناعتنا  الكردّية،  الوطنّية  الوحدة  وكذلك 
الكردّية،  الوحدة  تحقيق  نستطع  لم  إذا  أّننا 
من  الّسورّية  األزمة  حّل  نستطيع  لن  فإّننا 
جذورها. والحزب سيعمل على تعزيز الّتنظيم 
المجتمعّي، وتمكين المجتمع وتعبئته لمواجهة 
»المرحلة الحّساسة« واالستجابة الستحقاقات 
المرحلة فقد أثبت شعبنا وجوده وكفاءته خالل 
وإصراره  الكرامة،  ومقاومة  العصر  مقاومة 
والّدفاع عن وجوده  أرضه،  البقاء على  على 

وفق مبدأ وفلسفة األّمة الّديمقراطّية«.

هناك انتهاكات يومّية بحقِّ املدنيني

وكالة  أجرته  الذي  اللقاء  خالل  من  ذلك  جاء 
فرات لألنباء مع عضوة المنسقية العامة لمؤتمر 
انعقاد  هنأت  البداية  وفي  يوسف  هدية  ستار 
الديمقراطي  االتحاد  لحزب  الثامن  المؤتمر 
للشعب السوري عمومًا وللشعب الكردي بشكل 
التي  المؤامرات  »إن  بقولها:  وتابعت  خاص، 
تحاك والهجمات التي تتعرض لها مناطق شمال 
التركي؛  االحتالل  دولة  قبل  من  سوريا  وشرق 
المشروع  ضرب  إلى  األولى  بالدرجة  تهدف 
االتحاد  حزب  به  ينادي  الذي  الديمقراطي 

الديمقراطي«.
ومرتزقته  االحتالل  هجمات  أن  إلى  وأشارت 
من الفصائل اإلرهابية ال تزال مستمرة، وتشهد 
المناطق المحتلة انتهاكات يومية بحق المدنيين، 
اإلنسانية  ضد  حرب  جرائم  مستوى  إلى  ترقى 
رفع  إلى  الثامن  مؤتمرنا  في  »نهدف  قائلة: 
وتيرة النضال السياسي والتنظيمي واالجتماعي 
االحتاللية  الهجمات  هذه  ضد  والكفاح  لحزبنا 
القيادي في  الدور  الوحشية، ولعب  واالنتهاكات 
اإلدارة الذاتية من أجل تقوية الصف السوري في 
إلى  الدوام  نسعى على  كما  االحتالل،  هذا  وجه 
النظام السوري، ألجل  أبواب الحوار مع  طرق 
سوري،  وديمقراطي  سلمي  حل  إلى  الوصول 
أّية هجمات وحشية أخرى قد  لسد الطريق أمام 

تتعرض لها مناطق شمال وشرق سوريا«.
لحزب  والدبلوماسية  السياسية  للجهود  وبالنسبة 
الداخلي  الصعيد  على  الديمقراطي  االتحاد 
جهود  له  حزبنا  »إن  هدية:  قالت  والخارجي 

السوري  الداخل  في  سواء  ملموسة  دبلوماسية 
النظر  وجهة  إيصال  أجل  من  خارجه،  أو 
المعنية  األطراف  على  والضغط  الديمقراطية 
القادرة  الدولية،  القوى  وبعض  السوري  بالشأن 
على ممارسة الضغط على النظام السوري ودفعه 

نحو الحوار والحل السلمي لألزمة السورية«.

وتطرقت هدية يوسف إلى دور المرأة في ثورة 
روج آفا؛ قائلة: »إن دور المرأة الكردية والعربية 
قد تطور كثيرًا في خضم  والسريانية اآلشورية 
الثورة السورّية، وأصبحت المرأة عنوانًا لثورة 
روج آفا؛ ألنها لعبت الدور األساسي في تنظيم 
البنى االجتماعية والسياسية واإلدارية، كما كانت 

التي  الهجمات  لمواجهة  األولى  الصفوف  في 
تعّرضت لها مناطقنا على طول ثورة روج آفا«.

حّرية املجتمع مرهونة بحّرية املرأة

المرأة  لعبت  »كذلك  بالقول:  هدية  وتابعت 

الديمقراطي  االتحاد  حزب  في  القيادي  الدور 
فلسفة  إلى  يستند  الحزب  ألن  تأسيسه؛  منذ 
المرأة  حرية  إلى  تستند  التي  الديمقراطية  األمة 
الهجمات اإلرهابية  إن  الجنسين.  بين  والمساواة 
سنوات  خالل  ُمركز  بشكل  المرأة  استهدفت 
آفا، وشاهدنا كيف  ثورة روج  تاريخ  كثيرة من 
أن الهجمات الوحشية التي تعرضت لها مناطقنا 
قد  شنكال،  مثل  أخرى،  كردية  مناطق  وكذلك 
استهدفت فيها حرية المرأة، ألن اإلرهاب الذي 
يستهدف إرادة المجتمع يدرك تمامًا مدى أهمية 
دور المرأة في بناء المجتمع الديمقراطي الحر«.
دور  إلى  مشيرة  حديثها  في  هدية  وأضافت 
المرأة القيادي في نضال وفعاليات حزب االتحاد 
خالل  من  أخرى  مرة  »نؤكد  الديمقراطي: 
المؤتمر الثامن لحزبنا على أهمية الدور القيادي 
للمرأة في جميع المجاالت االجتماعية والسياسية 
والتنظيمية؛ ألن المرأة ركيزة أساسية في تنظيم 
المجتمع وتحريره؛ كون حرية المجتمع مرهونة 
للمرأة  العام  المجلس  بنينا  ولذلك  المرأة،  بحرية 

ضمن حزب االتحاد الديمقراطي«. 
ستار  لمؤتمر  العامة  المنسقّية  واختتمت عضوة 
هدية يوسف حديثها قائلة: »من الواجب تطوير 
مواجهة  في  العالمية  النسوية  الحركة  وتوحيد 
النظام الذكوري المهيمن، كما علينا توضيح مدى 
اتساع العالقات الدبلوماسية التي بنتها المرأة مع 
أرجاء  جميع  في  النسوية  التنظيمات  من  العديد 
العالمية  المرأة  جهود  توحيد  أجل  من  العالم، 
والمشروع  الديمقراطية  التجربة  ومشاركتهم 
مناطق  في  خطاه  على  نسير  الذي  الديمقراطي 
روج آفا ومقاومة شعوب شمال وشرق سوريا«.

تركيا على حافِة اهلاوية

تَهديدات أم فرقعات إِعالمية تركّية

وفيما يخص تهديدات أردوغان للنظام السوري 
يذكر محمود بأنه مع نهاية شهر شباط الحالي، 
لجيش  أردوغان  حددها  التي  المدة  ستكون 
التي  إدلب  من  لالنسحاب  السوري  النظام 
انتهت،  قد  األخيرة  اآلونة  في  عليها  سيطر 
حيث توّعد أردوغان في حال عدم امتثالها لهذا 
الطلب، بأنها ستتعرض لحرب شاملة من جيش 
االحتالل التركي هناك وها هي المدة تقترب من 
في  تنخرط  أن  إما  تركيا  وبالتالي على  نهايتها. 
مثل  جيوسياسيًا  معقدة  منطقة  في  كبرى  حرب 
سوريا، أو أن تتنازل وتقبل بما آلت إليه األمور 
وترضخ للنتائج التي تمخضت عن المعارك التي 
وجيش  جهة  من  ومرتزقتها  تركيا  بين  جرت 
اآلخر،  الطرف  في  والروس  السوري  النظام 

واالنعكاسات الكثيرة التي قد تنفرز عن ذلك.
التي  المفاوضات  إلى  االنتباه  الكاتب  كما ولفت 
مفاوضات  فبعد  وروسيا  تركيا  بين  حصلت 
تركيا  بين  متتالية،  أسابيع  لثالثة  مكوكية 
بين  هاتفيتان  مكالمتان  ذلك  في  بما  وروسيا 

أية  إلى  جميعها  تتواصل  لم  الدولتين،  رئيسي 
االستراتيجية  بأن  نتيجة، وأصبح معها واضحا 
من  لن ترضخ ألية فروض  إدلب  في  الروسية 
وأنها ستستمر في مشاركتها ورعايتها   ، تركيا 
إدلب،  السوري الستعادة  النظام  ودعمها لجيش 
النظام  دعم  الوسائل  بشتى  تحاول  وروسيا 

رستم محمود 

تركيا  أمكن. وأن  ما  الحالية  السوري في حربه 
إذا ما اعترضت على هذا التوجه، فإنها ستدخل 
بالضرورة في مواجهة مع روسيا نفسها، وليس 
دعمًا  فيه  تتلقى  ال  وقت  في  السوري،  النظام 
قوى  التقليديين،  حلفائها  من  وعسكريًا  سياسيًا 
حلف الناتو، وتعيش أزمة اقتصادية داخلية وقلقًا 

من نتائج مغامرتها الليبية التي أربكتها كثيرًا.

معركة تركيا يف إدلب خارسة

طالت  تحوالت  ثالثة  أثمان  اليوم  تركيا  تدفع 
عالمها السياسي، منذ عقد وحتى اآلن فإدلب ال 
بين  بصفقة  عنها  التنازل  تم  التي  عفرين  تشبه 
األتراك والروس، وال يمكن لتركيا أن تحقق في 
إدلب نصرًا عسكريًا سريعًا ومؤكدًا، كذلك فإن 
سوريا ليست قبرص، وال يمكن لتركيا أن تفرض 
فيه وجودًا عسكريًا دائمًا رغما عن استراتيجيات 
قوى الهيمنة الرئيسية، كما كانت تسمح توازنات 
الحرب الباردة بذلك. بهذا المعنى، فإن االندفاعة 
لهزيمة  تعرضها  أن  يمكن  سوريا  في  التركية 
للغاية،  كارثية  نتائجها  ستكون  كبيرة  عسكرية 
لم  هزيمة  األقل،  على  الرمزي  المستوى  على 
تتعرض لها منذ الحرب العالمية األولى، والتي 
عليه  كانت  ما  ُعشر  إلى  وقتئذ  حجمها  قلصت 
قبلها، وصارت تركيا كيانًا شديد الحساسية منذ 
التنازل  فإن  األخرى،  الدفة  على  الحين.  ذلك 
وعدم التحرك، سيحمل تركيا كل أوزار المسألة 

ثقة  تزعزع  الالجئين،  ماليين  بقاء  السورية، 
لها  الموالية  والعسكرية  السياسية  الجماعات 
والدولي  اإلقليمي  وزنها  تراجع  بدأت،  والتي 
األهلية/ جماعاتها  تطلعات  وتعالي  أيضًا، 
وغيرهم،  والعلويين  األكراد  الداخلية،  السياسية 
بحسب رؤية الكاتب محمود للوضع الراهن وما 

تعيشه تركيا من أزمة.
أهدافها  تحقيق  الوسائل  بشتى  تحاول  تركيا 

االستعمارية كما العثمانيين وعن هذا األمر يقول 
تغيرات  هناك  اآلن  وحتى  عقد  »منذ  الكاتب: 
التعاطي  لطبيعة  التكوينية  العناصر  من  بدلت 
اإلقليمي،  فضائها  في  التركي  واالنخراط 
الحديثة في واحدة  العربي، فتركيا  العالم  تحديدًا 
تأسس  الذي  الكيان  ذلك  هي  الكيانية،  تعريفاتها 

هذا  مع  والعسكرية  السياسية  القطيعة  على 
قرون  خمسة  بعد  العربي/اإلسالمي،  الفضاء 
من االحتالل العثماني تحت ستار الدين. فحزب 
قومي  حزب  مجرد  من  تحول  والتنمية  العدالة 
محافظ، سليل ووريث لألحزاب التركية التقليدية 
أوائل خمسينيات  منذ  بعضها  تكاثرت عن  التي 
القرن المنصرم، مع تجربة عدنان مندريس، إلى 
تنظيم أيديولوجي إسالمي عابر للحدود ذو تفكير 
توسعي إلعادة الهيمنة على المنطقة التي فقدتها 
العالمية األولى، وتسعى تركيا ألن  الحرب  بعد 
اإلخوان  لجماعة  العالمي  التنظيم  وريث  يكون 
اإلخوانية  التنظيمات  باقي  معه  تغدو  المسلمين، 
سياسية  استطاالت  مجرد  المتطرفة  واإلسالمية 
حزب  استراتيجيات  لتنفيذ  عسكرية  وأدوات 
سياسة  تمارس  بالفعل  وهي  والتنمية  العدالة 
القيادة لتلك المجموعات الراديكالية، ومنها ما هو 
اإلرهابية  الجماعات  وقوائم  لوائح  متواجد على 

الدولية«.

لرتكيا أهداف توّسعية استعامرية

 يف املنطقة

ديكتاتورية  عن  الستار  أزال  رستم  الكاتب 
أردوغان وحزبه السلطوي حزب العدالة والتنمية 
ما  سياقات  »في  التالية:  بالعبارات  مقاله  ضمن 
ُسمي بالربيع العربي، كان حزب العدالة والتنمية 
اإلسالمية  المجاميع  تلك  تدخل  ألن  يطمح 
الراديكالية »العربية« في سياق مساعيه للتحول 
تجربة  يستعيد  للحدود،  عابر  إقليمي  إلى حزب 
عبر  توغلت  التي  الحديثة،  اإليراني  النظام 
البلدان  في  شيعية  سياسية/عسكرية  تنظيمات 
التي  التقليدية،  الناصرية  التجربة  أو  العربية، 
رفعت لواء الخطابات القومية آنذاك، لكن حزب 
العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، لم يحسب نتائج 
اإلخوانية  األحزاب  هذه  تجارب  وتحطم  فشل 
أردوغان  العربي،  الربيع  هذا  سياق  نفس  في 
الفترة،  هذه  خالل  طموحاته  غير  قد  كان  نفسه 
شعبي  رضا  على  مستحوذ  وزراء،  رئيس  من 
وأغلبية مريحة في النظام البرلماني التوافقي في 
بالده، إلى زعيم سياسي ُيدير بالعائلة والشبكات 
مشروعًا  الشعبوية،  والخطابات  الرديفة  المالية 
مقلدًا  الفرد،  وسلطة  بالديكتاتورية  يمتاز  جديدًا 
الذي  بوتين  فالديمير  الجديد«  »صديقه  تجربة 

عرف كيف يوظف ذلك«.

حلُّ القضية الكرديّة من الرضوريات

اللذان  التحوالن  بأن  أيضًا  الكاتب  وأوضح 

أصابا حزب العدالة والتنمية وشخص أردوغان 
لحجمها  لنفسها،  تركيا  وعي  في  لتبدل  أسسا 
أثرا  أدق،  بمعنى  وقدراتها،  وأدواتها  ودورها 
المحيطة بصاحب  السياسية  النخب  على قدرات 
القرار االستراتيجي وحيويتها في معرفة ووعي 
تنتهجها  أن  يجب  التي  الموضوعية  السياسات 
أن  يجب  والتي  مقاساتها،  مع  المتناسبة  البالد، 
مع  تفاعاًل  الحذر،  شديدة  بحسابات  تتخذها 

مختلف األحداث المحيطة بها.
أردوغان  عزل  االنقالب  بمحاولة  التذرع  فمنذ 
مختلف القادة ورجال الدولة المقربين منه، والذين 
كانوا شركاءه في تأسيس هذا المشروع السياسي، 
واستقدم عوضًا عنهم موظفين طيعين يستجيبون 
واضحًا  صار  وخياراته،  لتوجهاته  جدال  دون 
نفسها  اعتبار  على  تتوهم  صارت  تركيا  بأن 
عضوًا  تكون  أن  تطالب  مرة  عظمى«!  »قوة 
دائمًا في مجلس األمن، وأخرى توجه تهديدات 
للواليات المتحدة ودول االتحاد األوربي، وثالثة 
تتدّخل في الشؤون الداخلية للصين، وال تتوقف 
مختلف  في  العسكري  لالنخراط  التطلع  عن 
ساحات العالم العربي واإلسالمي، وكل ذلك في 
البسيطة  األميركية  العقوبات  بعض  كادت  وقت 
بكامل  تطيح  أن  المعدنية  تركيا  صادرات  على 

اقتصادها.

التركية كما يقول  ال حلول مباشرة لحل األزمة 
من  هناك  ليست  أنه  الواضح  »ومن  الكاتب: 
حلول مباشرة وواضحة للمأزق التركي الراهن، 
كامل  تفتت  كانت  بالناصرية  الشبيهة  فالتجارب 
مجالها الداخلي، وال تتيح فرصة مناسبة لتفكيك 
ما تواجهه أنظمتها مع معضالت مركبة، فتركيا 
الراهنة، يجب عليها تجاوز أوهام ما كان عليه 
الباردة،  الحرب  أثناء  وموقعها  ودورها  وزنها 
غير  مغامرات  في  تدخلها  قد  التي  األوهام  تلك 
لحالة  بتفكيك  ذلك  تردف  وأن  الجانب،  مأمونة 
السياسية  القوى  تعيشه  التي  الحاد  االستقطاب 
التركية، والمتمركزة حول  الداخلية  والمجتمعية 

شخص ومشروع الرئيس أردوغان«.
اختتم الكاتب مقاله بأن القضية الكردية هي من 
أولويات الحلول التي ستحل المشكلة التركية من 
نظام  إلى  العودة  دون  ذلك  يتحقق  »لن  الداخل: 
برلماني طبيعي، يراعي توازن القوى السياسية 
المسألة  بأن  سريعًا  ويعي  الداخلية،  واألهلية 
التي يجب أن  الحلول  أولويات  الكردية هي من 
التركي،  الداخل  في  النقاش  طاولة  على  توضع 
الداخلي  الحل  أولويات  تضع  أن  تركيا  وعلى 
وإيجاد الحلول لألزمات الداخلية ولعل من أهمها 
طريقها  وجدت  وإن  الكرد،  مع  السالم  عملية 

للحل ستحل جميع األزمات في تركيا تباعًا«. 
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فارقة  عالمة  يوسف  سعيد  الفنان  رحيل  يمثل 
مأل  فنان  ومسيرة  والسوري،  الكردي  الفن  في 
الناس، صغيرهم  قلوب  بصوته وألحانه وأغانيه 
عليه  يختلف  ال  رمزًا  بات  حتى  كبيرهم،  قبل 
شخصان. وبدأت رحلة الفنان الراحل في ستينيات 
القرن الماضي، ولم يستغرق طوياًل حتى تجاوز 
الفضاء المحلي لينتقل إلى العالمية كسفير لألغنية 
البزق  آلة  أدخل  من  أول  الراحل  ويعد  الكردية. 
أواخر  الجزيرة  منطقة  إلى  الشهيرة  الوترية 

ستينيات القرن الماضي. 
العزف  على  الكبير  الفنان  تجربة  تقتصر  ولم 
والغناء، فحسب، بل لحن معظم أغانيه، كما لحن 
عن  ناهيك  والعرب،  الكرد  المغنيين  من  لعدد 
والتي  والقومية،  العاطفية  أغانيه،  كلمات  كتابة 
طوال  وغنى،  ألَّف  والعفوية،  بالبساطة  تميزت 
تناولت  أغنية،   700 من  أكثر  الفنية،  مسيرته 
الحب والفقد والوطن وغيرها من المواضيع التي 
المست وجدان المستمعين وجماهيره العريضة. 

مدينة  اسم  أطلق  من  أول  يوسف  سعيد  ويعد 
الحب )باجاري أفيني( على مدينة قامشلو، وهي 
تناولت  التي  األدبيات  في  كثيرًا  راجت  تسمية 
الكردي  الفنان  وحاز  وتاريخها.  المدينة،  طبيعة 
الراحل، على أكثر من 25 جائزة محلّية ودولّية 
تقديرًا ألعماله الفنية، وجهوده في تطوير األغنية 

85 التقارير والتحقيقاتالثقافة واألدب

محررة الصفحة - هايستان أحمد

تقرير/ هايستان أحمد

رحيل أمري البزق سعيد يوسف

كلمات سورّية عاّمية َحَرموها من أصلها العربي الفصيح!

الغنائي  الشفاهي  التراث  على  والحفاظ  الكردية، 
والتربية  الثقافة  منظمة  له  أنتجت  كما  الكردي. 
باريس،  في  1973م  عام  )اليونسكو(  والعلوم 
أسطوانة ذهبية تضم تقاسيمه وعزفه على البزق، 
في  المنظمة  أرشيف  في  حاليًا  محفوظة  وهي 

العاصمة الفرنسية.
محمد  الراحل  الشهير  البزق  عازف  وكان 

آلة  بإهداء  رحيله،  قبل  أوصى  قد  الكريم،  عبد 
في  يوسف،  سعيد  الفنان  إلى  به  الخاصة  البزق 
الراحل  احتلها  التي  المكانة  إلى  رمزية  إشارة 
وينسب  اآللة.  هذه  على  العزف  مضمار  في 
عبد  محمد  المعروف  المصري  الموسيقار  إلى 
يوسف،  سعيد  الراحل  بها  مقولة خص  الوهاب، 
إذ علق لدى سماعه معزوفات له بالقول »أصابعه 

تتلف بحرير« وهو اعتراف بمهارة العزف التي 
تمتع بها الراحل. وُيجمع المتخصصون في مجال 
الفنانين  من  يعتبر  يوسف  سعيد  أن  الموسيقا، 
الكرد المجّددين والذين حافظوا على طابع األغنية 
شكلت  َحداثية،  لمسات  مع  الفلكلورية  الكردية 

مزيجًا غنائيًا جذابًا ومحببًا.
أقام الفنان سعيد يوسف في بيروت مطلع سبعينيات 

القرن الماضي، وأقام عالقات مع الوسط الغنائي 
فيها شهرة واسعة،  التي حاز  بيروت  والفني في 
فيها  شارك  التي  )نوروز(  فرقة  يؤسس  أن  قبل 
القت  حفالت  وقدمت  الكرد،  الفنانين  من  العديد 
إقبااًل واسعًا، ورسخت اسم سعيد يوسف في عالم 
بوست«  »برلين  صحيفة  كتبت  والغناء.  الفن 
والدفء  النشوة  يبعث  يوسف،  سعيد  غناء  بأن 
األلمانية  شبيغل«  »دير  مجلة   أما  األرواح،  في 
أشبه  بأنه  الراحل  فوصفت  الشهيرة  األسبوعية 

بالبهلوان الذي ينتقل من لحن إلى آخر.

ومما جاء في البيان الذي أصدرته عائلة الفقيد:
»ننعي إلى أبناء شعبنا الكردي والدنا الفنان سعيد 
في  أظفاره  نعومة  منذ  الذي كّرس حياته  يوسف 
سبيل خدمة الموسيقا والفن واإلبداع الكردي، فقد 
توقف قلبه عن النبض اليوم26-2-2020 في أحد 
مشافي إسطنبول، بعد معاناة صعبة مع المرض.

كان  التي  كأسرته  كبيرة  خسارتنا  كانت  وإذا 
عمودها الفقري، فإن ما شهدناه من تضامن أبناء 
شعبنا معنا خفف عنا وطأة الحزن الكبير، باعتبار 
كل أسرة كردستانية قد خسرته، فقد تربت أجيال 
متتالية على أعماله الغنائية، وكان أول من غنى 
إلنسانه، وبعزة وكرامة، ومن دون أي استعراض 
لمواقفه التي كانت جميعها لخدمة رسالته وشعبه.

أمير  فنانكم  أسرة  إننا  العظيم  شعبنا  وأبناء  بنات 
قامشلو  اسم:  قامشلو  على  أطلق  ومن  البزق 
باجاري أفيني، وكان شاعرًا وملحنًا، عرفه كبار 

الملحنين والفنانين العرب والكرد«

واحُتسبت كلمات سورية عامية، كثيرة، وبالمئات، 
على لغات من غير اللغة العربية، من مثل كلمة 
الشاب  السوريون على  )القاشوش( والتي يطلقها 
أن »يقش«  له  يحق  الذي  اللعب، وهو  في ورق 
قشَّ  وبالفصحى،  ويجمعه.  عليه  يفوز  أي  غيره 
الشيء، جمعه. واالسم قشيٌش وُقشاش، والنعُت: 
اش وَقشوش. فيما كل ما فعلته العامية السورية،  قشَّ
وحّولت  الفصحى،  َقشوش،  في  الفتح  إطالة  هي 

الفتح ألفًا، فصارت قاشوش.
هي  سورية  عامية  قاشوش،  وزن  مثل  وعلى 
وهي  الجاسوس،  معنى  بذات  وتقال  داسوس، 
ليأتيك  تدّسه  من  هي  األمهات  تقول  الّدس،  من 
المتساقط،  للشيء  تقال  والدَّردرة،  باألخبار. 
والوقوع،  الحركة  في  االنتظام  عدم  بمعنى  أو 
األطباق  من  الحبوب  وقوع  في  تقال  ما  وغالبًا 
وغيرها، وفي الفصحى، إذا تدردرت اللحمة، فقد 
اضطربت، وترجرجت. والفصيح فيها، تتدردر، 
إلى  بالدرادر،  ويشار  للتخفيف.  التاء  وحذفت 
اشتقت  هنا  ومن  الفصحى،  في  األسنان،  مغارز 
الدردرة العامية السورية بقصد سقوط الَحب، أو 
عشوائية سقوط األشياء الصغيرة، خاصة. ويرى 

البعض أن األصل في الذّر. 

»ضايج«

يرد  تعنيانه،  مما  وأشّد  الملل،  أو  السأم  وعن 
أقوى  وهي  »ضايج«  كلمة  السورية  العامية  في 
القوُم  الفصيح في أضجَّ  ِشّدة. وأصلها  الملل، مع 
إذا صاحوا وفزعوا. وضجة القوم، جلبتهم. وهنا، 
الضجر،  معنى  حاملة  العامية،  »ضايج«  تكون 
في  أصلها  من  يقربها  ما  وهو  ِشدة،  مع  إنما 
والضجاج،  به.  امتأل  بشيء،  وضّج  الضجيج. 

بالفتح والكسر، القسُر والمشاغبة.

»ِرّجال«  السورية  العامية  في  خطأ،  ويعتقد، 
التأكيد  بقصد  إنما  الرجل،  واحد  عن  تقال  والتي 
على قوته وشهامته، بأنها من العاميات. والصحيح 
ّجال،  ّجالة في الحرب، والرََّ أنها من فصيح هو الرََّ
هنا، الواحد. ويقال هذا َرجٌل وهذا راِجٌل كما في 
العربية،  أمهات  وتورد بعض  المصرية.  العامية 
الصفة،  بمعنى  تقال  وحدها،  الرجل  كلمة  أن 
وتعطي معنى الشدة والكمال. وهذا ما يظهرها في 
ال« كما تلفظ، مانحة صفة  العامية السورية »ِرجَّ

القوة، قبل أن تكون اسمًا.

»اللّقش«

»الّلقش«  كلمة  العربية،  أمهات  بعض  وتتجّنب 
العامية السورية، وهي تأتي بمعنى الكالم الكثير 
إمرار  بقصد  يقال  الذي  الكالم  أو  النفع،  قليل 
الوقت في سهر وغيره. فيما أمهات أخرى كتاج 
الكالم، ويشير  نوٌع من  اللََّقش  أن  العروس تؤكد 
نقاًل من غيره، أن من معاني اللَّقش، العيب. ومن 
العامية  يرد في  الّلكش، ومنها  الكلمة،  مثل وزن 
به  اتصل  أو  أي حاوره  فيه،  »التكَش«  السورية 
هو  اللَّكش،  الفصحى  وفي  بوجوده.  أشعره  أو 
التنبيه  لمعنى  أقرب  وهي  الكف،  بجمع  الضرُب 
الشكل  على  بالعامية  وترد  الضرب.  أثر  عبر 
التالي: »ما حدا التكش فيه« أي لم يلمسه أحد أو 
يتصل به أو ينّبهه إلى وجوده أو يعيره أي اهتمام. 
ويقال في العربية: لكشه يلكشه لكشًا. إال أنها من 

الكلمات التي لم ترد في جميع المعجمات.
العامية  في  يقال  وأطال،  النظر  في  حّدق  وإذا 
السورية »بّلق« فيه وتلفظ »مبلِّق« أي ينظر بحدة 
الفصحى،  وفي  النظر.  إشاحة  عدم  مع  وتركيز 
يقال: بلق الرجل، تحيَّر ودهش، وبلق الباَب، فتحه 
وحارت!  عينه  برقت  الذي  الَبِلُق،  يقال:  ثم  كله. 

التي  السورية  للعامية  المنشأ األصلي  بداية  وهي 
وعجز  حيرة  مع  نظر  شدة  على  »مبّلق«  تقول 

وانبهار وإطالة تحديق.

»غوار الطوشة«

السوريين،  عامية  في  والطوشة،  الطوش  ويقال 
ومنها اسم شخصية »غوار الطوشة« الشهيرة في 
السوريون  ويقول  المشهورة.  التلفزيونية  الدراما 
تاج  في  اللغويين  بعض  وينقل  »مطووش«. 

العروس، أن الطوش هو خفة العقل.
في  الواردة  الحريش  كلمة  عن  البعض  ويقول 

بأن  حريشك«  »يحرق  السوري  العامي  القول 
لكلمة »حريم«. وهو خطأ شائع،  الثانية تحريف 
ألن الحريش التي يطلب لها الحرق، في العامية 
السورية، هي من أسماء الحشرة الكريهة المسماة 
أم أربعة وأربعين، في أمهات العربية التي ذكرت 
الجملة  في  الحرق،  لها  المطلوب  الحريش  أن 
بين  ما  كائن  من  ألكثر  أيضًا  اسم  هو  العامية، 
الحقيقي واألسطوري: دابة لها مخالب كاألسد، أو 
هي دابة بحرية. وهكذا تكون »يحرق حريشك« 
للشر  إبعاد  مؤٍذ، كداللة  لحيوان  هي طلب حرق 
أنواع  أسماء  من  هو  الحريش  وأن  خاصة  عنه، 

من األفاعي، أيضًا.
بمعنى  السورية،  بالعامية  »الجكر«  كلمة  وترد 

المعاندة وقصد مشاغبة الشخص وعرقلته. ففعلت 
هذا »جكر« بفالن. وفي الفصحى، تستعمل كلمة 
أجَكر بقصد اإللحاح الحاد في طلب الشيء، ويقال 
اإللحاح  أقصى  في  وهي  وجكر،  الرجُل،  أجكر 

عندما يصبح لجاجة.
ويقال عن الشيء إذا وقع، بغتة، سلَت، في العامية 
باليد،  اإلخراج  الفصحى،  في  والسلُت  السورية. 
حلقه،  َشعره،  وسلت  بالسيف،  أنفه  سلَت  ويقال 
في  القطع،  السلت،  وأصل  قطعه.  الشيء  وسلت 

العربية.

»شّقفه«

ويقال للقطعة من الشيء، شقفة، في السورية، وإن 
قطع الشيء »شّقفه« وتستعمل تهديدًا عوضًا من 
قليلة  هي  وفيما  بالعامية.  »أشّقفك«  تقال  أقّطعك 
الورود في أصول الكلمات العربية الفصحى في 
قف هو  الشََّ إن  يقول  العروس  تاج  فإن  األمهات، 
لها  يقال  الخزف،  من  والقطعة  الخزف،  ر  مكسَّ
ُشقافة. ويشار بالشقفة، في العامية السورية، إلى 
جزء من كل غالبية مسميات: قطعة الخبز، قطعة 
»شقف«  اللحم  قطع  السوريون  ويطلب  القماش. 

إذا كانوا يريدونه مقّطعا.
السابقة  الكلمات  غالبية  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
الواردة من العاميات السوريات، كانت من جملة 
أصلها  من  وُحِرمت  سبق  التي  الكلمات  مئات 
ضخمة  سابقة  موسوعة  في  الفصيح،  العربي 
تعنى بالكلمات العامية السورية. فيما أمهات اللغة 
العربية، أشارت إلى أنها وردت في لغة العرب، 
وإن كان بعضها غير منصوص عليه في جميع 

المعجمات.
وكاالت

أحد مستشفيات  /2020/2م، في  أمس 26بتاريخ  قامشلو في 1947/4/10م.  مدينة  ولد في  الذي  يوسف،  الكبير، سعيد  الكردي  الفنان  توفي 
إسطنبول عن عمر ناهز 73 عامًا بعد مسيرة حافلة بالعطاء الفني دامت أكثر من نصف قرن. وجاء نبأ وفاة سعيد يوسف، أو أمير البزق، بعد تعرضه 

لوعكة صحية قبل شهرين، استدعت نقله من مقر إقامته في بيروت إلى إسطنبول لتلقي العالج. 

العامية في سوريا، كالعاميات األخرى، في اللهجات العربية الكثيرة، أصلها ضارب في اللغة العربية الفصحى، في غالبيته. إال أن كثيراً من العاميات 
السوريات، تم تصنيفها، خطأ، كامتداد للغات قديمة أخرى، فيما هي كلمات عامية أصلها فصيح، حسب ما أقرت بذلك، أمهات العربية.

تل محيس ... مخسة أعوام من األمن واالستقرار

قطاع الصناعة يف كركي لكي ُيساهم يف تعزيز االقتصاد احمللي

تشهد ناحية تل حميس  تطورًا ملحوظًا في كافة 
أعوام  خمسة  مرور  بعد  وذلك  الحياة،  جوانب 
الشعب  حماية  وحدات  يد  على  تحريرها  على 
والمرأة، فيما بّين األهالي أنهم ينعمون باألمن 
واألمان واالستقرار بفضل من  خّلصهم من ظلم 

مرتزقة داعش.

فبعد ثالثة أعوام من التهجير و القتل واالعتداءات 
الجسيمة على أهالي تل حميس، تكللت المقاومة 
بالنصر في يوم 27 شباط 2015 وكانت ذكرى 
تحرير ناحية تل حميس من مرتزقة داعش الذين 

أذاقوا األهالي األمّرين.
آنذاك  والمرأة  الشعب  حماية  وحدات  وحررت 

اإلرهاب  فلول   ودحرت  حميس  تل  ناحية 
ليعودوا األهالي بالتدريج إلى منازلهم بعد تمشيط 
المرتزقة،  مخلفات  من  أحيائها  كافة  الوحدات 
أهلها  بعودة  جديد  من  فيها  الحياة  روح  لُتبعث 

إليها.
وبعد عودة األهالي إلى منازلهم، نظموا  أنفسهم  
الذاتية  اإلدارة  مفهوم  وفق  ناحيتهم   ليديروا 
ومجالس  المؤسسات  وافُتتحت  الديمقراطية، 
البلدات، وتوفرت فيها  الخدمات وكافة مقومات 

الحياة.
العربية  العشائر  ووجهاء  شيوخ  لعب  وكما 
كعشائر،  وريفها،  حميس  تل  في  الموجودة 
الجوالة،  الراشد،  سبعة،  وبني  »الطفيحيين، 

مهمًا  دورًا  والمعامرة«،  شمر  الشرابيين، 
أرضهم  عن  للدفاع  وحثهم  أبنائها،  توجيه  في 
سوريا  قوات  صفوف  ضمن  وانخراطهم 

الديمقراطية، ووحدات حماية الشعب والمرأة .
الشهداء  العشرات من  ناحية تل حميس  وقدمت 
الذين ضحوا بأرواحهم من أجل دحر اإلرهاب 
في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، وليعيش 
شعبهم بأمن وأمان واستقرار، ويتحقق ما كانوا 

يسعون إليه.

ننعم بـ خمسة أعوام من

 األمن واألمان

تحرير  بعد  حميس  تل  ناحية  أهالي  يعيش 
خمسة  منذ  داعش  مرتزقة  سواد  من  مناطقهم 
الغنام  الدين محمد  أمن وأمان، عالء  أعوام في 
من أبناء ناحية تل حميس قال: » خمسة أعوام 
ونحن نعيش في أمان واستقرار، وأصبح هناك 
تطور في الخدمات وتوفرها، من طرق وإنارة 

وكهرباء وتوفر المحروقات«.
أما المواطن محمد حسين محمد من قرية بلقيس 
أوضح:  20كم،  بـ  حميس  تل  جنوب  الشرقية 
قبل،  من  بكثير  أفضل  حميس  تل  وضع  »أن 
وبحسب قوله كل مقومات الحياة متوفرة ، فيما 
أجل  من  ضّحوا  الذين  الشهداء  محمد  استذكر  
سوريا  لقوات  الشكر  مقدمًا  الناحية،  تحرير 

ونوه  حمايتهم.  على  تعمل  التي  الديمقراطية 
محمد، »أن الخدمات متوفرة بحسب اإلمكانات 

واالستطاعة«.

ثالث سنوات من التهجري و

الُبعد عن الديار

أعوام  ثالثة  حميس  تل  ناحية  أهالي  عاش 
ومنازل  الخيم  يسكنون  ديارهم،  عن  ُمهّجرين 
في  األقرباء  والبعض اآلخر سكن عند  لإليجار 
قرى الريف، ومنهم من قصد المدن ليعمل فيها، 

الناحية  الشعب  حماية  وحدات  حررت  حتى 
مرتزقة  من   ،2015 شباط  الـ27  في  وريفها 
المدنيين،  بيوت  على  استولوا  الذين  داعش 

وجعلوا منها مقرات لهم«.
ناحية  أبناء  من  الزيدان  صالح  بّين  وبدوره 
بسبب  سنوات  ثالثة  ُهّجروا  »أنهم  حميس،  تل 
المرتزقة  الذين استولوا على منازلهم، وجعلوا 
منها مقرات لهم، وأكد أنهم اليوم ينعمون بـ خمسة  
سنوات من األمن واالستقرار،  وأرجع الزيدان 
هذا األمان إلى قوات سوريا الديمقراطية، وأنهم 

معها قلبًا وقالبًا«.
وكالة هاوار

شمال  مناطق  على  الحصار  استمرار  مع 
السورية  الليرة  وشرق سوريا، وتراجع قيمة 
ارتفاع األسعار، تزداد أهمية تطوير  وبالتالي 
في  للمساهمة  المحلّية،  الصناعات  قطاع 
تحقيق جزء من االكتفاء الذاتي، وتأمين فرص 

عمل لألهالي.
ازدهر قطاع الصناعة في ناحية كركي لكي في 
االقتصاد  رفد  في  ساهم  مما  قامشلو،  مقاطعة 
المحلي، والحد من البطالة، وتأمين سلع محلية 
الصنع لجأ النظام السوري إلى سياسة التجويع 
سوريا،  شرق  شمال  مناطق  في  والتهميش 
من  الصناعي  القطاع  تطور  إلى عرقلة  وعمد 
الخاصة،  المصانع والمعامل  افتتاح  خالل منع 
تجويع  استهدفت  إجراءات  سلسلة  إطار  في 
إلى  الهجرة  على  وإجبارها  المنطقة،  شعوب 

باقي المحافظات السورية لتأمين لقمة العيش.
وشرق  وشمال  آفا  روج  ثورة  انطالق  وبعد 
سوريا، وتحرير هذه المناطق من سلطة النظام 
انتعشت  المرتزقة،  المجموعات  من  والحقًا 
وبشكل  الهامة،  الحياتية  القطاعات  من  العديد 
في  خاص  وبشكل  االقتصادي،  القطاع  خاص 

مجال الفعاليات الصناعية.
ملحوظًا  ازدهارًا  شهدت  التي  المناطق  ومن 
مركز ناحية كركي لكي وريفها، حيث افتتحت 

المعامل  من  العديد  الماضية  السنوات  خالل 
الصغيرة والمتوسطة وورشات العمل.

 35 من  أكثر  لكي  كركي  ناحية  في  يوجد 
معماًل، وورشة صناعية في مختلف الصناعات 
والرخام،  والتوتياء،  »األلمنيوم،  معامل  مثل 
والحجر، والبلوك، والغربال، والحديد، والجليد، 
إلى  إضافة   « الخياطة  وورشات  والسراميك 
المواد  من  أنواع  لصناعة  صغيرة  معامل 
والدبس  والحالوة  الطحينة  كمعمل  الغذائية، 
والبذريات،  المنزلية  المنظفات  معامل  وأيضًا 

ومعمل األحجار الملحية للحيوانات«.

معمل لصناعة الكرفانات

 والغرف الجاهزة

من  عدد  عمل  واقع  على  لالطالع  جولة  وفي 
معمل  ومنها  الناحية،  في  والمصانع  المعامل 
والذي  الجاهزة،  والغرف  الكرفانات  صناعة 

تأسس عام 2015.
)المنازل  الكرفانات  بصناعة  المعمل  يختص 
المتنقلة( والغرف والمنازل الجاهزة، باستخدام 
صناعة  إلى  إضافة  بانل(،  )ساندويتش  مادة 

األبواب والشبابيك وديكورات المنازل.
ويؤمن المعمل حاليًا فرص عمل لـ 20 عاماًل 
التابعة  الورش  في  العاملين  إلى  إضافة  وفنيًا، 
والديكورات  الستائر  بصناعة  والخاصة  له، 
إنتاج المعمل إلى معظم  المنزلية، ويتم تسويق 
باإلضافة  سوريا،  وشرق  شمال  ومناطق  مدن 
إلى تأمين حاجة مخيمات النازحين من الغرف 

الجاهزة المتنقلة.

استخدام مواد أولّية محلّية يف صناعة 
األلواح الحجريّة

معمل كاوا لصناعة الرخام واأللواح الحجرية في 
كركي لكي كان من المشاريع الرائدة في االعتماد 
على المواد األولية المحلية في الصناعة، حيث 

يستخدم المعمل الحجر البازلتي المحلي المتوفر 
تستخدم  حجرية  ألواح  لصناعة  المنطقة،  في 
ومجالي  واألبواب،  النوافذ  وتزيين  البناء،  في 
وكان  األخرى.  المنزلية  والديكورات  المطابخ 
المعمل يعتمد سابقًا على جلب األلواح الحجرية 
وألواح الرخام من المحافظات السورية، إال أنه 
البازلتي  الحجر  باالعتماد على  منذ عامين  بدأ 

عمال،   10 فيه  ويعمل  محليًا.  المتوفر  األسود 
المحلية.  األسواق  إلى  اإلنتاج  تسويق  ويتم 
آلة  المشرف على  إبراهيم  العامل صالح خلف 
قطع األحجار الكبيرة ذكر أنه يختص بصناعة 
البناء  أعمال  في  الالزمة  الحجرية  األلواح 
باالعتماد  المطابخ،  ومجالي  المنازل،  وتزيين 
قرى  محيط  في  المتوفر  البازلتي  الحجر  على 

آليا التابعة لناحية كركي لكي.
المواد  على  االعتماد  فإن  إبراهيم  وبحسب 
المواد  عن  االستغناء  إلى  أدى  المحلية  األولية 
الخام التي كان يتم جلبها من المناطق األخرى، 
كما يتم تصدير اإلنتاج إلى األسواق المحلية في 

شمال وشرق سوريا.  
لكي  كركي  في  الصناعة  قطاع  تطور  وحول 
المشترك  الرئيس  مع  هاوار  لوكالة  لقاء  وفي 
علي  لكي  كركي  ناحية  في  الصناعيين  لغرفة 
القطاع  أن  على  حديثه  في  أكد  الذي  محمد، 
الصناعي في كركي حقق قفزات نوعية، وساهم 
في  الشباب  من  للعديد  عمل  فرص  تأمين  في 

المنطقة وخاصة للعائالت الفقيرة.
يقومون  كانوا  المنطقة  أهالي  أن  محمد  ونّوه 
بشراء لوازم الصناعة من خارج المنطقة، إال 
آفا، وافتتاح عدة معامل،  أننا وبعد ثورة روج 
احتياجات  من  كبير  جزء  تأمين  من  تمكّنا 
إلى  اإلنتاج  تصدير  إلى  إضافة  األهالي، 
لكي. وأكد محمد على أن غرفة  خارج كركي 
الالزم  الدعم  تقديم  إلى  تسعى  الصناعيين 
للصناعيين، من خالل تسهيل أمورهم القانونية، 

وحثهم على تطوير القطاع الصناعي.

وكالة  هاوار
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وتركزت األضرار في منطقة الكسرات بريف 
للرقة  الغذائية  السلة  تعتبر  التي  الجنوبي  الرقة 
البيوت  في  األضرار  تراوحت  حيث  وريفها؛ 

البالستيكية بين 90 و 98 بالمئة.
لقاٍء أجرته صحيفتنا »روناهي« مع أحد  وفي 
المزارعين من أصحاب البيوت البالستيكية في 
»إن  قائاًل:  حدثنا  العزيز  عماد  وهو  الكسرات 
الوحيد  الرزق  مصدر  هي  الخضار  زراعة 
من  الكثير  وتتطلب  الرقة،  ريف  أبناء  لمعظم 
التعب، حيث نعمل بمجال الزراعة منذ عشرات 
لموجة  العام  هذا  تعرضت  أنها  إال  السنين، 

صقيع تسببت بخسارة آالف الدوالرات«.
بذور  شراء  على  تعتمد  »زراعتنا  وأضاف: 
البيوت  في  ووضعها  للزراعة  خاصة  وأتربة 
درجات  البذور  إنبات  ويحتاج  البالستيكية، 
حرارة عالية؛ حيث نستعمل لها الطرق الحديثة 

للتدفئة، لذلك تصبح تكلفتها كبيرة«.

عام  كل  في  المزارعين  أن  إلى  عزيز  وأشار 
يقومون بشتل الخضار في الموعد نفسه، وهذا 
ما حصل هذا العام، إال أن موجة الصقيع التي 
بضرب  تسببت  سوريا  وشرق  شمال  ضربت 
يقارب خسارة  ما  أي  بنسبة 90%؛  المحصول 

700 دوالر لكل دونم.
)الكسرات(  الجنوبي  الرقة  ريف  تربة  وتمتاز 
ببيئة خصبة ورطبة ذات تربة صالحة لزراعة 
والبندورة  كالخيار  الشتوية،  الخضروات 
الباكورية؛  الزراعات  من  وغيرها  والملفوف 
الزراعة  مجال  في  مزارعيها  خبرة  بسبب 

البالستيكية لمئات الهكتارات.
وبهذا الصدد؛ يقولون المزارعون بصوت واحد: 
»ماذا نعمل، ال عمل وال دخل. مصدر رزقنا 
الوحيد هو الزراعة وما حلَّ بنا جراء الصقيع 
شيء مؤلم. نأمل أن تساعدنا الجهات المختصة 
بتأمين قسم بسيط من البذور وبقية المستلزمات 
ماتت  المزروعات  زهيدة،  بأسعار  الزراعية 
والقساطل تم تخريبها وال ندري ماذا سيحل بنا، 

من أين سنأكل وكيف نعيش؟!«.  
سنة  عشرين  »منذ  بالقول:  العزيز  عبد  وتابع 
قارس  برد  يأِت  لم  الزراعة  مهنة  في  وأعمل 
سوى هذه السنة ويتضّرر الزرع بهذا الشكل«.
أيام  ثالثة  لمدة  هذه  الصقيع  موجة  واستمرت 

وكانت درجة الحرارة في أدنى مستوى لها في 
درجات  سبعة  إلى  تصل  حيث  الليل؛  ساعات 

تحت الصفر.
شمال  ضربت  ثلجية  عاصفة  أن  إلى  ويشار 
تركيا  بها  وتأثرت  الشمال،  من  قادمت  سوريا 

بشكل كبير.
منطقة  في  المزارع  ناشد  حديثه؛  ختام  وفي 
الكسرات عماد العزيز الجهات المعنية بالنظر 
إلى وضعهم ومساعدتهم في تعويضهم لزراعة 

األراضي التي كبدتهم خسائر كبيرة.

وتتالءم  والعشائرية  واالقتصادية  واالجتماعية 
بذات الوقت مع روح العمل اإلداري المؤسساتي، 
يتيح لهم التعبير عن آرائهم وقضاياهم المتنوعة 
األخرى.  الفئات  من  اآلخرين  بين  ومشاركتها 
الشيء  هذا  شبهنا  إذا  أكثر  يتسع  األمر  وهذا 
من  تتكون  التي  الصغيرة  المفرغة  بالدائرة 
المجلس  وهي  أوسع،  دائرة  لتكبرها  الكومين، 
المدني للخط، ومن ثم دائرة أكبر وأعم، لتشمل 
منوهًا  أيضًا.  والريف  للمدينة  المدني  المجلس 
الرئاسة  اللجنة اإلدارية من  تتألف  بأنه عادًة ما 
 13 يوجد  حيث  واللجان،  والكومين  المشتركة 
والشبيبة  والصلح  الخدمات  لجنة  أهمها؛  لجنة 

والمرأة حسب ما أكده لنا محمد.

الشعب السوري يستحق انتخابات

 حرّة وعادلة

أشار  والمجالس،  للكومين  االنتخابات  وحول 
بمدينة  الخطوط  إلدارة  المشترك  الرئيس 
بعد  بأنه  محمد  الرحمن  عبد  وريفها؛  منبج 
المرتزقة  منبج وريفها من رجس  مدينة  تحرير 
قرية  كل  في  داعش،  مرتزقة  بمسلحي  المتمثل 
له  ينشأ  كامل،  بشكل  وتأمينها  تحريرها  يتم 
اإلسعافي  الحل  بمثابة  الخدمي  بمفهومه  كومين 
الغذائية  والمواد  المساعدات  تقديم  شأنه  من 
والدوائية لألهالي الذين كانوا ال يزالون يعانون 
قوات  يد  تحريرهم على  يتم  أن  قبل  من ظلمهم 
الحجرة  بأنها كانت  الديمقراطية، مشيرًا  سوريا 
بمدينة  المدنية  اإلدارة  لتأسيس  بعد  فيما  األولى 
من  عام  بعد   2017/3/12 في  وريفها  منبج 
االنتخابات  »أجريت  بالقول:  وأردف  ذلك، 
فيما  األمر  وكذلك  والمجالس،  الكومين  الختيار 
يخص انتخاب أعضاء الكومين للجان والرئاسة 
المشتركة للكومين. أما في عام 2019 استكملت 
اجتماعات  عدة  عقد  بعقد  التحضيرية؛  اللجان 
كانت مهمة هذه  والمدينة،  الريف  على مستوى 
للنظام  وأهميته  الكومين  مفهوم  توضيح  اللجان 
تصور  يمكن  ال  حيث  االجتماعي،  الديمقراطي 
حياة اجتماعية دون أي بوادر للتنظيم المجتمعي، 

انتخابات حرة  يستحق  السوري  الشعب  أن  كما 
األزمة  من  عاناها  شديدة  معاناة  بعد  وعادلة 
ضرورة  الديمقراطي  االنتقال  ألن  السورية؛ 

مجتمعية«.

الحكم الدميقراطي تجربة تستحق النجاح

المعتمدة  االنتخاب  عمليات  بأن  محمد  وأردف 
هذا  الكومين  الختيار  الخطوط  إدارة  قبل  من 
العام مختلفة تمامًا عن سابقتيها األخريين، وتابع 
االختيار  هذ  أن  االعتبار  بعين  »سنأخذ  قائاًل: 
سيكون االختيار األكفأ علمّيا وعمليّا من ضمن 
المناسب،  المناسب في المكاِن  منظور الشخص 
ولن يكون بالفعل هذا األمر المشين المبني على 
اختيار العامل الوالئي أو العشائري أو التعصبي. 
القيام  االنتخابات؛  هذه  ِإجراء  مع  سيترافق  كما 
أين  األهالي  لمعرفة  السياسية  األوضاع  بشرح 
سياسية،  قضايا  من  حولهم  يدور  عما  موقعهم 

هذه  من  االنتهاء  وبعد  أيضًا.  بهم  وتتأثر  تؤثر 
على  مباشر  بشكل  سنعمل  جميعًا،  االجتماعات 
الكومين،  باختياِر  المتعلقة  االنتخابات  إجراء 
سوف  التي  االنتخابات  نطاق  سنوّسع  ثم  ومن 
من  الشعب  ممثلي  واختيار  المجالس  تشمل 
الكومينات من خالل انتخابات ديمقراطية نزيهة 

وعبر صناديق االقتراع. 
العام  في  التحضيرية  اللجنة  إن  القول،  ونافل 
الفائت حاولت إجراء االنتخابات قبل هذا الوقت 
لكن غزو االحتالل التركي الهمجي على مناطق 
برّمته  األمر  هذا  أفشل  سوريا؛  وشرق  شمال 
مؤقتًا، محاواًل ضرب اللحمة الشعبية بين بعضهم 
العشائري غير  السالح  البعض، عبر استخدامه 
أنه عاد خائبًا في كلِّ مرة. كما أنه حاول فرض 
سياسة كسر العظم من الداخل من خاليا الخاليا 
االستقرار  لزعزعة  يحاول زرعها  التي  النائمة 
وتحطيم  كسر،  أجل  ومن  المدينة  في  واألمن 
الشعب  هذا  حققها  التي  المكتسبة  المنجزات 
بمسيرته النضالية منذ تحرير المدينة من مرتزقة 

وضع طرقات الحي التي يصعب اجتيازها حتى 
اآلن.

وقالت عائشة حسن، من سكان الحي نفسه، إن 
السيارات  على  حتى  »يصعب  الحي  في  التنقل 
أحدهم  مرض  »إذا  بأنه  مضيفًة  والجرارات«، 
في هذا الحي فإنه سيموت ألن سيارات اإلسعاف 

ال تستطيع الوصول إليه« على حد وصفها.
الحي  في  الخدمات  سوء  مسألة  وأصبحت 
منهم،  األطفال  حتى  سكانه،  حديث  موضوع 
خاصًة مع عدم توفر مساحات للعب دون التلطخ 
الحي،  أطفال  أحد  يامن،  يقول  إذ  باألوحال، 
تزفيت  ونريد  فيه،  اللعب  نستطيع  مكانًا  »نريد 

الشوارع ألنها مليئة بالوحول والقمامة«.

»خان« يف الحي!!!

ورغم منعها عدة مرات خالل األعوام السابقة، 
يسميها  كما  »خان«  أو  حظيرة،   /33/ أن  إال 
يربي  حيث  الحي،  في  اآلن  توجد  السكان، 
أساسيًا  مصدرًا  وتكون  المواشي،  األهالي  فيها 
للروائح الكريهة وانتشار الحشرات، ال سيما في 

فصل الصيف.
تلوث  لزيادة  سببًا  تكون  الحظائر  هذه  أن  كما 
المياه المتجمعة أصاًل في طرقات تملؤها الحفر 

وأكوام القمامة.
ليصل  لألطفال  المرضية  الحاالت  عدد  وازداد 
النعدام  نتيجة  شهريًا،  حالة   /20/ معدل  إلى 
الخدمات والبيئة الملوثة في ظل الفقر الذي تعاني 
بحسب  النائية،  باألحياء  تقطن  التي  األسر  منه 
الطبيب رشيد عمر، المختص بأمراض األطفال 

في المدينة.
في  تتمثل  األمراض  تلك  أبرز  إن  عمر  يقول 
للجهاز  والعلوية  السفلية  األجزاء  في  التهابات 
التنفسي، باإلضافة إلى التحسس والربو والتهاب 
وفقر  التغذية  سوء  حاالت  عن  فضاًل  األمعاء، 

الدم ونقص الحديد.

مشاريع مقّررة للعام الجاري

أما بخصوص عمل البلدية لتجاوز هذه المشكلة 
الشعب  ببلدية  الفني  المكتب  في  اإلداري  قال 
المدينة  رقعة  سعة  بأن  محمد،  حسن  بديريك، 

سلبًا  تؤثر  القديمة  النظافة  آليات  أعطال  وكثرة 
على جمع القمامة من أحياء المدينة.

ماليًا  مبلغًا  البلدية رصدت  فإن  محمد،  وبحسب 
لشراء آليات جديدة من شأنها حل مشكالت جمع 
وترحيل القمامة في حي جودي »بشكل جذري«.
وتخطط بلدية ديريك لتنفيذ عشرة مشاريع للعام 
»جودي  حيي  في  معظمها   تتركز  الجاري 
والشهيد خبات«، وتشكل نسبة نحو /50/ % من 
كامل المشاريع المقررة في المدينة، بينما تتوزع 
باقي المشاريع على أحياء أخرى، بحسب البلدية.
الشوارع  »فرش  المقّررة؛  المشاريع  وتتضمن 
لشارعين  الزفتي«  والمجبول  المقالع  ببقايا 
رئيسيين في حي جودي، إضافًة إلى نقل وإزالة 

لربط  بيتوني  جسر  وإنشاء  الخانات،  مخلفات 
مائي  مجرى  مرور  بسبب  الثكنة  بحارة  الحي 
فيها، بحسب المسؤول اإلداري في المكتب الفني 

بالبلدية.
الشعب  ببلدية  الفني  المكتب  في  اإلداري  وذكر 
بديريك، حسن محمد أن التكلفة المادية لمشروع 
ليرة  مليون  /سبعة/  نحو  تبلغ  المقالع«  »بقايا 
»المجبول  مشروع  كلفة  تصل  فيما  سورية، 

الزفتي« إلى عشرة ماليين ليرة سورية.
من  حزيران  في  قامت  قد  ديريك  بلدية  وكانت 
مركز  في  الطرق  بعض  بصيانة  الفائت  العام 
األمطار  نتيجة  تضررها  بعد  وأحيائها  المدينة 

الغزيرة والفيضانات خالل الشتاء الفائت.

منذ قيام« ثورة روج آفا« في المنطقة تم االعتماد 
على مفهوم األمة الديمقراطية كنموذج اجتماعي 
أسسه.  وفق  المواطنين  حياة  لتنظيم  وسياسي 
قصيرة  مدة  خالل  المناطق  هذه  استطاعت  فقد 
مبدأ  تطبيق  عبر  إيجابية؛  نتائج  إلى  الوصول 
الكومين الذي يعد اللبنة األساسية في بناء القاعدة 
التعبير  مواطن  كل  ليتمكن  الديمقراطية؛  لألمة 
المجتمع،  هذا  بناء  في  والمشاركة  آرائه  عن 
لمعرفة المزيد  حول الكومين واإلنجازات التي 
بالرئيس  »روناهي«؛  صحيفتنا  التقت  حققها؛ 
وريفها؛  منبج  بمدينة  الخطوط  إلدارة  المشترك 

عبد الرحمن محمد.

االنتقال الدميقراطي رضورة مجتمعية

»األمة  بمفهوم  الكومين؛  معنى  حول  بدايًة، 
إلدارة  المشترك  الرئيس  حدثنا  الديمقراطية«، 
الرحمن  عبد  وريفها؛  منبج  بمدينة  الخطوط 
محمد بأن مبدأ الكومين منبثق من مفهوم »األمة 
التي  اللبنة األساسية  بمثابة  الديمقراطية«؛ وهو 
األخرى،  االجتماعية  العالقات  بقية  عليها  تبنى 
المجتمع  في  الرئيسية  القاعدة  أنه  على  عالوًة 
إصدار  له  يتاح  بحيث  واألشمل،  األوسع 
القرارات من هذه القاعدة الشعبية العريضة، ال 
السلطة  من  القرار  يصدر  السابق  في  كان  كما 
الهرمية الفردية، إذ من شأن ذلك، تطبيق معيار 
يعتبر  كما  عمليًا.  حقيقتها  على  الديمقراطية 
التي تتضافر مع حلقات  الكومين الحلقة األولى 
الجذر  تكوين  أجل  من  السياق  نفس  في  أخرى 
للجسم اإلداري األول في المجتمع، وهو المجلس 
المدني الذي يديره بنفسه من قبل األعضاء على 

حد تعبيره.
بين  الممتزج  النظام  هذا  بأن  أضاف  محمد 
السياسية  المختلفة  وعالقاتها  المجتمع  طبيعة 

المدينة، وهو ذو  أقدم  أحياء  الحي أحد  ويعتبر 
كثافة سكانية ومنازل مبنية بشكل عشوائي يصل 
عددها إلى /300/ منزل، وتنتشر فيه العشرات 

من حظائر تربية المواشي.

»مل تُعّبد شوارعنا منُذ عرش سنوات«

وكالة نورث بريس سلطت الضوء على معاناة 
 /55/ علي،  أمينة  قالت  حيث  الحي  ذلك  أهالي 
الشارع  إن  الحي،  سكان  إحدى  وهي  عامًا، 
المقابل لمنزلها في حي »جودي« مليء بالوحل 
مع  الشتاء  فصل  في  األمطار  مياه  فيه  وتتجمع 
مرتعًا  صيفًا  البرك  لتصبح  الصحي،  الصرف 
منذ  شوارعنا  ُتعّبد  »لم  والحشرات،  للجراثيم 
خالل  فيها  المشي  نستطيع  ال  سنوات،  عشر 

الشتاء«.
وتشير أمينة إلى أن أهالي الحي تقدموا بشكوى 
يلقوا االستجابة لتحسين  لم  أنهم  البلدية إال  إلى  

67 االقتصاد والبيئةالمجتمع والشبيبة

محررة الصفحة - ميديا غانم

تقرير/ آزاد كردي

تقرير/ آزاد كردي

واقع الكومينات يف منبج بهيكلية جديدة

ازدراء سكان حي جودي بديرك من رداءة طرقاتهم وانتشار النفايات 

روناهي/ منبج- وفقًا لمفهوم األمة الديمقراطية التي تهدف إلى تنظيم حياة المجتمع، وبما يتوافق مع أهم القضايا التي تهم حياة المواطنين، 
إضافًة إلى تحسين أدائهم اجتماعيًا وسياسيًا؛ بناًء على أهداف المصلحة العامة، فضاًل إلى حل مشاكلهم تنظيميًا، عملت إدارة الخطوط بمدينة منبج 
وريفها إلى إجراء انتخابات الختيار ممثلين من الكومينات في األحياء والقرى، كما وستشمل في وقت الحق أيضًا؛ إجراء انتخابات على مستوى المجالس 

أيضًا.

ديرك، شمال شرقي سوريا،  بـ«خيركا« شمالي مدينة  المعروف  يعاني سكان حي جودي 
من تردي واقع الطرقات وانتشار النفايات والمياه العادمة متسببة بصعوبة في التنقل 

وأمراض تنفسية وجلدية بين السكان.

عبد الرحمن محمد

محررة الصفحة - بيريفان حمي

داعش وحتى هذ اللحظة. هذا االحتالل الذي لم 
يرق له مظاهر النمو والبناء األخالقي للمجتمع 
واألمن واألمان، فحاول تدمير مكتسبات الشعب 
شمال  مناطق  على  البربرية  حملته  خالل  من 
تأجيل  في  سببًا  كانت  حيث  سوريا،  وشرق 
هذه االنتخابات قلياًل »ماضون في استكمال ما 
قمنا به من إجراء انتخابات عامة على مستوى 
تجري  أن  المقرر  من  إذ  والمدينة،  الريف 
المدينة  في  منها  اثنان  لثمانية مجالس  انتخابات 

وستة أخرى في الريف«. 
األمتار األخيرة نحو تحقيق تنظيم المجتمع عملّي

اإلداري في إدارة الخطوط بمدينة منبج وريفها؛ 
عبد الرحمن محمد، اختتم حديثه بالقول: »تتميز 
ونوعيتهم  المرشحين  بكثافة  االنتخابات  هذه 
هناك  أن  يعني  مما  أيضًا،  العلمّية  والكفاءة 
تغييرات ضرورية لبث دماء جديدة في شرايين 
قرابة  الكومين  تعداد  ويبلغ  عمومًا.  المجتمع 
-150 التعداد  وصل  وكذلك  كومين،   500

300 عائلة في ذات اإِلحصاء، كما وأصبح بعد 
هيكلة العديد من الكومينات بدمجهم مع بعضهم 
البعض إلى نحو 300-900 عائلة على مستوى 
الريف والمدينة. ونحن اآلن في المرحلة األخيرة 
وسيتم  الكومينات،  هذه  تشكيل  من  والنهائية 
هذه  من  المجالس  انتخاب  مباشرًة؛  ذلك  بعد 
الكومينات، ومن المفترض االنتهاء في غضون 

شهر آذار من انتخاب المجالس أيضًا«.

روناهي/ الرقة ـ أدت موجة الصقيع التي اجتاحت مدينة الرقة منذ شهر كانون األول من العام المنصرم وحتى شهر شباط الجاري إلى أضرار كبيرة 
في المحاصيل الزراعية والخضراوات واألشجار.

عماد العزيز

موجة الصقيع تقضي على 90% من شتل اخلضار يف الرقة

االزدهار االقتصادي ُيعّزز االقتصاد احمللي
بعض  تهميش  إلى  الرأسمالي  النظام  تعّمد 
عمد  كما  التجويع  سياسة  واتباع  المناطق 
الصناعي  القطاع  عرقلة  إلى  السوري  النظام 
فتح  بمنع  السوري؛ وذلك  الشمال  مناطق  في 
وحتى  الكبيرة  والمنشآت  والمصانع  المعامل 
األمر  هذا  تسبب  حيث  المنطقة؛  في  الصغيرة 
في هجرة أهالي مناطق شمال وشرق سوريا 
إلى مناطق الداخل السوري التي تعتبر مناطق 
دمشق  كحلب  العيش؛  لقمة  لتأمين  تجارّية 
انطالق  وبعد  المناطق؛  من  وغيرها  حمص 
القطاعات  العديد من  انتعشت  آفا؛  ثورة روج 
الزراعي  القطاع  ومنها  الهامة  الحياتية 

والصناعي بشكل خاص.

تزامنًا مع تراجع قيمة الليرة السورية وارتفاع 
أهمية  ازدادت  المعيشية؛  المواد  كافة  أسعار 
ملحوظ  وبشكل  الصناعي  القطاع  تطوير 
جزء  لتحقيق  المحلي  اإلنتاج  على  واالعتماد 
بسيط من االكتفاء الذاتي وتأمين السلع المحلية 

الصنع ورفدها لألسواق كما تهدف إلى الحد من 
البطالة وكسر الحصار المفروض على مناطق 
العديد  افتتحت  حيث  سوريا؛  وشرق  شمال 
والمتوسطة  الصغيرة  والمصانع  المعامل  من 
خالل  المناطق  جميع  في  العمل  وورشات 

السنوات السابقة.
هي  مؤخرًا  افتتحت  التي  المعامل  هذه  ومن 
معمل  مثل  الغذائية  المواد  لصناعة  معامل 
ومعامل  وغيرها؛  والدبس  والطحينية  الحالوة 
لصناعة الكرفانات والغرف الجاهزة؛ باإلضافة 
إلى المعامل الصناعية ومنها األلمنيوم، التوتياء، 
الرخام،  الحديد،  السيراميك،  الجليد،  الغربال، 
الحجر، والبلوك، وورش صناعية، كما افتتحت 
العديد من ورشات الخياطة، ومعامل المنظفات 
المنزلية، ويذكر بأنه افتتح الكثير من الجمعيات 

التعاونية أيضًا.
ومن المناطق التي ازدهرت بشكٍل ملحوظ من 
لكي  كركي  ناحية  هي  الصناعة  قطاع  ناحية 
االقتصاد  رفد  في  ساهم  مما  قامشلو،  بمقاطعة 

المحلي، والحد من البطالة، وتأمين سلع محلية 
ازدهارًا  شهدت  التي  المناطق  ومن  الصنع؛ 
ملحوظًا مركز ناحية كركي لكي وريفها، حيث 
من  العديد  الماضية  السنوات  خالل  افتتحت 
المعامل الصغيرة والمتوسطة وورشات العمل؛ 
علمًا بأنه يوجد في ناحية كركي لكي أكثر من 

35 معماًل. 

املعمل األول من نوعه يف إقليم الجزيرة

والغرف  الكرفانات  صناعة  معمل  تأسس 
الجاهزة بكركي لكي عام 2015م ويعتبر األول 
المعمل  يختص  الجزيرة؛  إقليم  في  نوعه  من 
بصناعة الكرفانات )المنازل المتنقلة( والغرف 
)ساندويتش  مادة  باستخدام  الجاهزة،  والمنازل 
والشبابيك  األبواب  صناعة  إلى  إضافة  بانل(، 

وديكورات المنازل.
ويؤّمن المعمل حاليًا فرص عمل لـ 20 عاماًل 
التابعة  الورش  في  العاملين  إلى  إضافة  وفنيًا، 
والديكورات  الستائر  بصناعة  والخاصة  له، 
المنزلية، ويتم تسويق إنتاج المعمل إلى معظم 
باإلضافة  سوريا،  وشرق  شمال  ومناطق  مدن 
إلى تأمين حاجة مخيمات النازحين من الغرف 

الجاهزة المتنقلة
 مخيمات النازحين من الغرف الجاهزة المتنقلة.

استخدام مواد أولّية محلّية للمرة األوىل 

الرخام واأللواح الحجرية  معمل كاوا لصناعة 
الرائدة  المشاريع  من  كان  لكي  كركي  في 
المحلية  األولية  المواد  على  االعتماد  في 
الحجر  المعمل  يستخدم  حيث  الصناعة،  في 
البازلتي المحلي المتوفر في المنطقة، لصناعة 

ألواح حجرية تستخدم في البناء، وتزيين النوافذ 
والديكورات  المطابخ  ومجالي  واألبواب، 

المنزلية األخرى.
األلواح  جلب  على  سابقًا  يعتمد  المعمل  وكان 
المحافظات  من  الرخام  وألواح  الحجرية 
السورية، إال أنه بدأ منذ عامين باالعتماد على 
المتوفر محليًا. ويعمل  البازلتي األسود  الحجر 
إلى  اإلنتاج  تسويق  ويتم  عمال،  عشرة  فيه 

األسواق المحلية.
وذكر المشرف على آلة قطع األحجار الكبيرة 
بصناعة  يختص  أنه  إبراهيم  خلف  صالح 
البناء  أعمال  في  الالزمة  الحجرية  األلواح 
باالعتماد  المطابخ،  ومجالي  المنازل،  وتزيين 
قرى  محيط  في  المتوفر  البازلتي  الحجر  على 

آليان التابعة لناحية كركي لكي.
المواد  على  االعتماد  فإن  إبراهيم؛  وبحسب 
المواد  عن  االستغناء  إلى  أدى  المحلية  األولية 
الخام التي كان يتم جلبها من المناطق األخرى، 
كما يتم تصدير اإلنتاج إلى األسواق المحلية في 

شمال وشرق سوريا.  

لكي؛  في كركي  الصناعة  قطاع  وحول تطور 
التقت وكالة هاوار مع الرئيس المشترك لغرفة 
محمد  علي  لكي  كركي  ناحية  في  الصناعيين 
الصناعي  القطاع  أن  أكد في حديثه على  الذي 
في كركي حقق قفزات نوعية، وساهم في تأمين 
المنطقة  في  الشباب  من  للعديد  عمل  فرص 

وخاصة للعائالت المحدودة الدخل.
ونّوه محمد: »إن أهالي المنطقة كانوا يقومون 
بشراء لوازم الصناعة من خارج المنطقة، إال 
آفا، وافتتاح عدة معامل،  أننا وبعد ثورة روج 
احتياجات  من  كبير  جزء  تأمين  من  تمكّنا 
الشعب، إضافة إلى تصدير اإلنتاج إلى خارج 

كركي لكي«.
في  الصناعيين  لغرفة  المشترك  الرئيس  وأكد 
غرفة  أن  على  محمد  علي  لكي  كركي  ناحية 
الالزم  الدعم  تقديم  إلى  تسعى  الصناعيين 
للصناعيين، من خالل تسهيل أمورهم القانونية، 

وحثهم على تطوير القطاع الصناعي.

تقرير/ معاوية محمد


