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اإلدارة الذاتية بصدد إنشاء ملحق آخر 
بمخيم واشو كاين

ُملتقى لإِلبداع القصصي بمدينة منبج 
بدعوة من اتحاد المثقفين

تتضاعف االنتهاكات بحق النساء يف 
المناطق المحتلة والعالم أصٌم أعمى!!!

أكدت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة نظيرة كورية سعيهم للعمل أكثر لتفادي النواقص الموجودة ضمن المخيم, وبخاصة ما 
يخص فصل الشتاء، وأوضحت أنهم بصدد إنشاء ملحق آخر للمخيم الستيعاب أعداد المهجرين. وناشدت الجهات المعنية بتقديم يد العون للمهجرين 

للعودة إلى منازلهم..«2

بمدينة  المثقفين  اتحاد  نّظم 
أمسية قصصية   منبج وريفها 
قصصية«؛  »قراءات  بعنوان 
أقامها االتحاد لعدد من الُكّتاب 
وذلك  بالمدينة،  والقاصين 
الثقافة  مركز  مسرح  على 

والفن...«8

انتهاكات  تتضاعف 
التركي  االحتالل  جيش 
يوم  بعد  يومًا  ومرتزقته 
بحق الّنساء في المناطق 
التي احتّلتها مثل عفرين، 
رأس  كانيه/  وسري 
العين وحّتى كري سبي/ 
كّل  ورغم  أبيض،  تل 
واالنتهاكات  الجرائم  تلك 
الّصارخة إال أن المجتمع 
يلتزم  الزال  الدولي 

الصمت حيالها...«3

األتراك  الجنود  الرتكّية:  الشؤون  يف  كاتب 
يدفعون ثمن مآرب أردوغان االستعمارية

يتبعها  التي  الخارجية  السياسة 
أردوغان تبدو يومًا بعد يوم مغامرة 
عالية التكلفة دون ظهور أي َتحسن 
ألمن تركيا القومي ودون أي فوائد 

تعود على مواطنيها...«9

افتتاح مبنى جديد ألكاديمية 

الشهيد إسماعيل موسى
بأداة صغيرة تحمي

 تراث شعبها

الشهيد«  أكاديمية  افتتحت  ـ  منبج  روناهي/ 
المبنى  وريفها،  منبج  بمدينة  موسى«  إسماعيل 
الجزيرة،  طريق  على  الكائن  لها؛  الجديد 
ِمن  المتزايدة  األعداد  استيعاب  إلى  والهادف 
ِقبل أهالي منبج لتلقي الدروس الفكرية من ِقبل 

الذكور واإلناث.
قد  موسى«،  إسماعيل  الشهيد«  والدة  وكانت 
الجديد  المبنى  الفتتاح  األحمر  الشريط  قّصت 
المسماة  موسى«  إسماعيل  الشهيد«  ألكاديمية 
الشهيد«  أكاديمية  وافتتحت  الشهيد.  ابنها  باسم 
المبنى  وريفها،  منبج  بمدينة  موسى«  إسماعيل 
الجديد لها الكائن على طريق الجزيرة، والهادف 
أهالي  قبل  من  المتزايدة  األعداد  استيعاب  إلى 
الذكور  قبل  من  الفكرية  الدروس  لتلقي  منبج 
الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  حضرته  واإلناث. 
بمدينة منبج وريفها، فضاًل عن حضور مجلس 
المجتمع  منظمات  والكثير من  العسكري،  منبج 
والمجالس  األحزاب  من  والعديد  المدني، 

والخطوط، والعشرات من أهالي المدينة.
صمت  دقيقة  بالوقوف  االفتتاح  مراسم  بدأت 
من  عدد  ذلك،  تال  الشهداء،  ألرواح  استذكارًا 
الكلمات، جاءت على التوالي، اإلدارية بأكاديمية 

تلتها  عارف،  آسيا  موسى«  »إسماعيل  الشهيد 
كلمة الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي بمدينة 
منبج وريفها؛ محمد خير شيخو تطرقت:« افتتاح 
هذا الصرح الهام هو منارة للفكر والفلسفة، حيث 
السابقة؛  الوتيرة  بنفس  الدروس  هذه  ستتواصل 
بهدف تحقيق المرجو منها في التنظيم والتدريب 
والمؤامرات  الصعوبات  جميع  سيواجه  الذي 
كما  المتحررة.  الشعوب  من  النيل  تحاول  التي 
باتوا  األكاديميات  هذه  من  تخرجوا  الذين  أن 
يعني  مما  وثقافاتهم،  بفكرهم  العلماء  يضاهون 

المزيد من التقدم والتطور بالمجتمع«.
بعد ذلك، قدمت فرقة مركز الثقافة والفن بمدينة 
منبج وريفها؛ وصلة غنائية متنوعة، تفاعل معها 
بتجول  االفتتاح  مراسم  واختتمت  الحضور، 

الحاضرين في أرجاء األكاديمية.
إسماعيل  الشهيد«  أكاديمية  أن  ذكره،  الجدير 
وريفها؛  منبج  بمدينة  األكاديميات  أحد  موسى« 
التي ُتعنى بتقديم دروس فكرية مختلفة من خالل 
دورات متواصلة، سواء أكانت مغلقة أم مفتوحة، 
وقامت بتخريج العشرات من هذه الدورات التي 

استمرت قرابة ثالث سنوات.

يديها  صنع  من  بمنقوشات  منزلها  ُتزّين 
والتطريز  فبالنقش  ورونقًا،  جمااًل  فيزداد 
تربه  ابنة  انها  العريق،  تراثها  على  تحافظ 

سبيه حامية تراث شعبها ميري مالكي.

للتعايش  فريدًا  نموذجًا  سبيه  تربه  ناحية  تعّد 
المشترك بين الشعوب واإلثنيات واألديان من 
كرٍد وعرٍب وسريان وأرمن وإيزيديين، الذين 
مجتمع  خلق  آفا  روج  ثورة  بعد  استطاعوا 
األفراح  في  يتشاركون  متآٍخ،  و  متحاٍب 

واألحزان وفي كافة المناسبات.
من  سبيه  تربه  ناحية  شعوب  تمكنت  وقد 
الحفاظ على إرثهم الحضاري وتطوير ثقافتها 
وتراثها أكثر من السابق، بعد ثورة 19 تموز 
2012 وكان للمرأة بصمة في هذا الشأن التي 
على  الحفاظ  في  الجوهري  دورها  مارست 

تراث شعبها العريق.

ميري مالكي امرأة سريانية من قرية محركان 
شمال شرق ناحية تربه سبيه 5 كم، في العقد 
الثامن، تعمل في مجال التطريز والخياطة منذ 
60 عامًا، وتهدف اآلن من خالل عملها إلى 
السرياني، عبر  والتراث  الهوية  الحفاظ على 

النقوش والرسوم التطريزية.

يختلف منزل ميري مالكي عن باقي المنازل 
تربه  ناحية  في قرية محركان، وحتى منازل 
القطع  من  العشرات  فيه  يوجد  حيث  سبيه، 
المنقوشة يدويًا، والتي تعّبر عن تراث المنطقة 

وتراث المكون السرياني.

بإبرة صغرية تحمي تراثها

وتستخدم ميري مالكي التي ورثت مهنة النقش 
تصنع  كانت  التي  ـ  والدتها  من  والتطريز 
تجهيزات العرائس، من فرش وأغطية وأسّرة 
يتجاوز  وال  التطريز  إبرة  فقط  عملها  في  ـ 

طولها 10 سم.

بأن  هاوار  أنباء  لوكالة  مالكي  ميري  توضح 
عملها ُمجهد ألنه يتطلب التركيز وعّد الُقطب، 
لكي تظهر الرسومات المنقوشة بشكل أجمل، 
كما ترى بأن عملها ممتع، فكلما تصنع قطعة 

تتحفز أكثر لصنع أخرى.
من  تصنع  فهي  األقمشة،  تطريز  عن  وعدا   
أكياس الخيش ُتحفًا ومستلزماٍت منزلية جميلة، 

كـ ِ)لَيف الحمام، ومستلزمات المطبخ(.

لديها منقوشات ُصِنعت 

منذ 40 عاماً

نقوش  ببعض  تحتفظ  الزالت  مالكي  ميري 
ورسومات والدتها التي توفيت قبل 40 عام،  
من خالل عملها تحاول إبراز الثقافة والهوية 
السريانية وبذلك تحافظ على التراث السرياني.
واألمن  السالم  يعّم  أن  مالكي  ميري  وتمنت 
على  المنطقة  أبناء  يحافظ  وأن  المنطقة،  في 
باللغة  العالم  إلى  بنداء  وتوجهت  وحدتهم، 
السريانية، وقالت: »أتمنى أن يعّم السالم في 

العالم أجمع«.

إلهام أحمد: »سنبدأ بالتفاوض مع 
دمشق في األيام القليلة المقبلة«

المجلس  رئيسة  قالت 
سوريا  لمجلس  التنفيذي 
الديمقراطية إلهام أحمد 
في حديث لصحيفة »الشرق 
األوسط«: »إن لقاءات ُعقدت 
مع وفد روسي في قاعدة 
المندوب  إن  إذ  حميميم، 
من  بتكليف  جاء  الروسي 
بعدما  الروسية،  الخارجية 
عقد اجتماعات مع األطراف 
وشرق  شمال  في  كافة 
أحزاب  قادة  من  سوريا، 
عربية  وشخصيات  كردية، 
العام  نهاية  ومسيحية، 
الماضي. ولذلك؛ فاجتماعنا 
مكّمل  الماضي  األسبوع 

لالجتماع األول«...«4
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قائد وحدات حماية روجهالت كردستان:

تاريخ  ُيكّرر  ال  لكي  حد 
ّ

نت أن  علين�ا  القائد,  بحق  الدولية  للمؤامرة  الذكرى21  »في 

رد«
ُ
إبادة الك

حماية  وحدات  قائد  شّدد  ـ  األخبار  مركز 
روجهالت كردستان شورش آالن في الذكرى 
21 للمؤامرة الدولية على القائد أوجالن بأنه 
والبدء  الكردية  الوحدة  لتحقيق  الوقت  حان 

بمرحلة جديد لكيال يتكرر تاريخ اإلبادة
كردستان  روجهالت  حماية  وحدات  قائد 
لوكالة  خاص  حوار  في  آالن  شورش 
التي  الدولية  المؤامرة  حول   Rojnews
الكردستاني  العمال  حزب  قائد  بحق  ُنِفذت 
على  المؤامرة  هذه  وتأثير  أوجالن،  عبداهلل 
شعوب روجهالت كردستان وإيران، وردود 
مؤامرة  بأن  قال  آنذاك  عليها  الشعبية  الفعل 
ُأحيكت  التي  للمؤامرة  تجديد  هي  شباط   15
ضد العشرات من القادات الكرد الذين جرى 

إعدامهم في النهاية فالهدف من هذه المؤامرة 
هو الحد من ظهور أي قادة آخرين من الُكرد.
وذكر أيضًا بأن مؤامرة 15شباط هي رسالة 
أنه  ومفادها  الكردي  للشعب  العالمية  الهيمنة 
قويًا  فكرًا  يملك  الكردي  الشعب  كان  مهما 
ويملك مجتمعًا منظمًا على أسس الديمقراطية 
لكنهم  بيده  ليس  قدره  فأن  والعدالة  والحرية 
أخطأوا هذه المرة ألن القائد أوجالن كان قد 
قلوب  في  فانساب  الحرية  لمقاتلي  فكره  نقل 
الكرد  حدود  حتى  تجاوز  أنه  حتى  الكرد 

والكردستانية.
روجهالت  في  الشعب  أن  على  آالن  وشدد 
بالفكر  تأثر  اإليراني  الشعب  حتى  كردستان 
وكان  واحد  في صف  وّحدهم  الذي  أوجالن 

لفكر القائد الحر دور كبير في تشكيل حزب 
الحياة الحرة الكردستانية الذي كان ردًا على 

المؤامرة التي حيكت بحق القائد أوجالن.
حماية  وحدات  قائد  قال  حديثه  ختام  وفي 
روجهالت كردستان شورش آالن: »أصبحنا 
الدولية،  للمؤامرة  الـ 21  الذكرى  على عتبة 
لكن مخططات اإلبادة بحق الشعب الكردي ال 
جميع  وتتعرض  هذا،  يومنا  إلى  تحاك  تزال 
أجزاء كردستان إلى الهجمات والضغوطات، 
ُيكّرر  وفي هذا الوقت علينا أن نتحد لكي ال 
تاريخ اإلبادة والمجازر بحق الشعب الكردي 
لهذه  نهاية  نضع  أن  علينا  أخرى.  مرة  نفسه 
المرحلة وهذا العصر ونبدأ مرحلة جديدة«. 

مركز األخبار- مع اشتداد المعارك في إدلب 
مناطق  في  وبخاصة  سوريا  غرب  بشمال 
من  النظام  قوات  واقتراب  الجنوبي  الريف 
تزداد حدة  التركية،  المراقبة  بنقاط  ما يسمى 
العسكرية  وكذلك  الكالمية  التصريحات 
العسكرية، وبخاصة  التحشيدات  والمزيد من 
االحتالل  جيش  من  عناصر  عدة  مقتل  بعد 
قوات  من  وكذلك  المراقبة  نقاط  في  التركي 

النظام.
السبت  أمس  يوم  أكدت  ميدانية،  مصادر 
أكثر  تركي جديد يضم  دخول رتل عسكري 
آلية عسكرية، من معبر باب الهوى  من مئة 

ويحتوي  سوريا.  غرب  بشمال  إدلب  باتجاه 
وناقالت  ثقيلة  ومدافع  دبابات  على  الرتل 
الدعم  وسيارات  المصفحة  والعربات  الجند 

اللوجستي.
قوات  أن  إعالمية  مصادر  أشارت  كما 
في  وجودها  عززت  التركي  االحتالل 
كنقطة  جديدة  نقاط  في  وتمركزت  عدة  نقاط 
منطقة  في  أخرى  ونقطة  »المسطومة« 
»اإلسكان«، ويأتي إرسال المزيد من القوات 
النظام على معرة  قوات  بعد سيطرة  التركية 
الرئيس  وكان  والعيس.  وسراقب  النعمان 
أيام  قبل  هدد  أردوغان  طيب  رجب  التركي 

بطرد الجيش السوري من إدلب ما لم تنسحب 
بنهاية هذا الشهر.

فيما أشار المرصد السوري لحقوق اإلنسان، 
دخلت  تركية  عسكرية  مركبة   430 أن  إلى 
والعشرين  األربع  الساعات  في  إدلب 
جديد  من  أنقرة  هددت  بينما  الماضية، 
بالتصعيد والرد »العنيف« على حد تعبيرها، 
لها  التابعة  المراقبة  نقاط  استهداف  حال  في 
التهديدات  وجاءت  النظام،  قوات  قبل  من 
الجديدة عقب زيارة وفد روسي ألنقرة مؤخرًا 

للتباحث بشأن ما يجري في إدلب.

مركز األخبار ـ شهدت المناطق الجنوبية إلقليم 
غزيرة،  أمطارًا  المنصرم  العام  في  الجزيرة 
حيث  والسيول،  األودية  إثرها  على  وفاضت 
وبعد  والعّبارات،  الجسور  عشرات  ُردمت 
انخفاض منسوب المياه والسيول باشرت بلديات 
المناطق الجنوبية من إقليم الجزيرة بإعادة ترميم 
بفعل  انهارت  التي  الجسور  هياكل  وصيانة 

الفيضانات.
إلقليم  التابعة  براك  تل  ناحية  بلدية  وباشرت 
في  المنهارة  الجسور  ترميم  بعملية  الجزيرة 
الناحية منذ 24 تشرين الثاني 2019، وكان من 
المقرر االنتهاء منها في السابع من كانون الثاني، 

إال أنها تأخرت بسبب سوء األحوال الجوية.
األربعة  للجسور  اإلجمالية  الكلفة  وُقّدرت 
والخزنة  وظلمى،  سعيد،  )كاكا  ُرّممت  التي 
ألف  و185  مليون،  عشرة  نحو  وكريزيل(، 
قرية   66 تربط  الجسور  وهذه  و360ل.س. 

بمركز ناحية تل براك ومقاطعة الحسكة.
وقال المراقب الفني في بلدية الشعب بناحية تل 

»إن  هاوار:  أنباء  لوكالة  السلطان  حميد  براك 
 - الحسكة  طريق  على  الواقع  سعيد  كاكا  جسر 
تل براك الجنوبي يربط 25 قرية بالناحية بشكل 
الواقع شمال طريق  الخزنة  مباشر، وأما جسر 
ويربطها  قرية   16 فيخدم  براك  تل   - الحسكة 

بالطريق العام الحسكة - تل براك«.
الواقع  كريزيل  جسر  »إن  السلطان:  وأضاف 
قرية،   25 قرابة  يخدم  براك  تل  ناحية  شمال 
وجسر ظلمى الواقع جنوب طريق الحسكة - تل 
براك يقع على أحد األودية الرديفة لنهر جقجق«. 
ُرّممت هي جسور  التي  الجسور  وبّين أن كافة 
ريفية وتم تنفيذها ضمن الشروط الفنية المحددة. 
تل  في  الشعب  بلدية  أن  السلطان  حميد  وكشف 
وبانتظار  مستقبلية،  مشاريع  عدة  رفعت  براك 
الموافقة عليها من قبل هيئة البلديات في مقاطعة 
فرش  صحي،  صرف  مشروع  وهي:  قامشلو، 
بقايا للناحية والريف، ومشروع مد خط رئيسي 
نهر  إلى  الناحية  من  يمتد  الصحي،  للصرف 

جقجق.

اإلدارة الذاتية بصدد إنشاء ملحق آخر بمخيم واشو كاني
المشتركة  الرئيسة  أكدت  ـ  األخبار  مركز 
للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة نظيرة كورية 
الموجودة  النواقص  لتفادي  أكثر  للعمل  سعيهم 
ضمن المخيم, وبخاصة ما يخص فصل الشتاء، 
وأوضحت أنهم بصدد إنشاء ملحق آخر للمخيم 
الجهات  وناشدت  المهجرين.  أعداد  الستيعاب 
إلى  للعودة  للمهجرين  العون  يد  بتقديم  المعنية 

منازلهم.. 
أهالي  من  الُمهّجرين  أوضاع  متابعة  إطار  في 
المناطق الحدودية بفعل الهجوم التركي الذي ال 
يزال مستمرًا على مناطق شمال وشرق سوريا, 

إلقليم  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  من  وفد  زار 
مدينة  مركز  غربي  كاني  واشو  مخيم  الجزيرة 

الحسكة.
إقليم  في  الذاتية  اإلدارة  مستشارة  الوفد  وضم 
المشتركة  الرئاسة  يوسف,  ديلبر  الجزيرة 
للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة نظيرة كورية 
إقليم  في  المخيمات  مستشار  يونس,  وطلعت 
الشؤون  هيئة  نائب  علي,  روجهات  الجزيرة 
محمود  الجزيرة  إقليم  في  والعمل  االجتماعية 

كرو.
واستقبل الوفد كل من قبل إدارية لجنة المتابعة 

في  واإلداري  أمين  ماجدة  الحسكة  مقاطعة  في 
الوفد بعض  مخيم واشو كاني خالد خلو. وزار 
أوضاع  على  لالطالع  المخيم,  في  العائالت 
لمعرفة  لقاءات  معهم  وأجروا  المهجرين، 
زيارة  إلى  باإلضافة  واحتياجاتهم،  متطلباتهم 
الطالب  أوضاع  على  لالطالع  المخيم  مدرسة 
للطلبة  والمساعدات  الخدمات  تقديم  وكيفية 

والُمهّجرين.
التنفيذي  للمجلس  المشتركة  الرئيسة  وأوضحت 
زيارتهم  أن  كورية  نظيرة  الجزيرة  إقليم  في 
تأتي في إطار تفقد أوضاع الُمهّجرين, ولمعرفة 

ضمن  يحتاجونها  التي  والنواقص  متطلباتهم 
المخيم.

ولفتت نظيرة كورية إلى أن وضع المخيم مستقر 
األمور  بعض  يوجد  أنه  إال  عام,  بشكل  وجيد 
الذاتية,  اإلدارة  قبل  من  عليها  الوقوف  يجب 
مع  بالتنسيق  الذاتية  اإلدارة  أن  يعلم  والجميع 
الهالل األحمر الكردي قامت بإنشاء هذا المخيم 
لهؤالء  والمستلزمات  العون  تقدم  التي  وهي 

الُمهّجرين.
وأكدت نظيرة كورية سعيهم للعمل أكثر لتفادي 
ما  المخيم, وبخاصة  الموجودة ضمن  النواقص 

العودة  »نتمنى  وتابعت:  الشتاء,  فصل  يخص 
السريعة للُمهّجرين إلى أراضيهم, ونوجه رسالة 
لكافة المنظمات في شمال وشرق سوريا بتقديم 

يد العون للُمهّجرين في مخيم واشو كاني«.
في  التنفيذي  للمجلس  المشتركة  الرئيسة  وبّينت 
إنشاء  بصدد  أنهم  كورية  نظيرة  الجزيرة  إقليم 
ملحق آخر لمخيم واشو كاني؛ الستيعاب أعداد 
الُمهّجرين الكبيرة وبخاصة الموجودين بمراكز 
اإليواء، وأضافت: »نعلم جيدًا أن هناك حرمان 
الُمهّجرين  بسبب وجود  الطالب  لعدد من  كبير 

في مراكز تعليمهم«.   

            متالزمة توقف التنفس أثناء النوم
النفس  انقطاع  متالزمة  من  أنواع  عدة  هناك 
ذلك  هو  شيوعًا  وأكثرها  وأهمها  النوم،  أثناء 
الحلق  عضالت  انسداد  عن  ينتج  الذي  النوع 
األعراض  أهم  ومن  التنفس،  يعيق  بشكل 

الظاهرة هنا الشخير.
يتطلب هذا النوع من اضطرابات النوم العالج 
االختناق،  يسبب  أن  يمكن  فإنه  وإال  الفوري، 
وهناك عالجات طبية لذلك مثل: جهاز سيباب، 
تثبيت جهاز لتقديم الفك الى األمام، والجراحة.

أربع  النوم، هناك  أثناء  التنفس  لعالج توقف 
طرق رئيسية:

فقدان  أن  نعلم  الحياة:  نمط  في  تغييرات   .1
الوزن يعمل على الحد من مشكلة توقف التنفس 
أثناء النوم, ويعاني حوالي 70٪ من األشخاص 
الذين لديهم هذه المشكلة من زيادة في الوزن أو 
السمنة، فالدهون الزائدة يمكن أن تسد الشعب 

الهوائية في الجزء الخلفي من الحلق.
2- أجهزة الضغط الهوائي اإليجابي المستمر 
CPAP واألقنعة: وينطوي الخيار الثاني على 
اإليجابي  الهوائي  الضغط  أجهزة  استخدام 
المستمر CPAP, وتعتبر هذه األجهزة العالج 
النوم ألنها  أثناء  التنفس  لتوقف  األكثر شيوعًا 
آمنة وفعالة للغاية, وُيوضع الجهاز على طاولة 
السرير يتصل به خرطوم مع قناع تضعه على 

وجهك عند النوم.
3- أجهزة األسنان: وفي بعض الحاالت، يمكن 
أن يحدث التوقف عن التنفس أثناء النوم بسبب 
مشكلة ما في األسنان, ويمكن استخدام جهاز 
في الفم للتوقف عن طحن األسنان، بحيث يقوم 

من  النوم  أثناء  األمام  إلى  الفك  عظم  بسحب 
أجل فتح مجرى الهواء أكثر.

4- الخيارات الجراحية: الخيار النهائي لعالج 
توقف التنفس أثناء النوم هو التدخل الجراحي, 
وكانت جراحة توقف التنفس أثناء النوم شائعة 
يقوم  إلى حد ما منذ حوالي 20 عامًا، بحيث 
طبيب األذن، واألنف والحنجرة، بقطع بعض 
الحلق  من  الخلفي  الجزء  في  الزائدة  األنسجة 

لمحاولة فتح مجرى الهواء.

البقاء إيجابيًا:
التنفس  توقف  أن  المرضى  يعرف  أن  يجب 
ويمكننا  حقًا،  شائعة  مشكلة  يعتبر  النوم  أثناء 
القيام بعمل جيد لعالجه باستخدام CPAP أو 
عالجات أخرى, ومعالجة توقف التنفس أثناء 
مستوى  ويزيد  نومك،  نوعية  يحسن  النوم 
ويحسن  تركيزك،  ويحسن  لديك،  الطاقة 

صحتك العامة.

فئة  لكل  بها  ُينصح  التي  النوم  عدد ساعات 
عمرية:

من الواجب معرفة ساعات النوم التي ُينصح 
بها وكيفية الحفاظ على جودة نوم جيدة وبعيدة 

عن مشاكل والنوم واضطراباته.
لنفسك  مراقبتك  على  يعتمد  األمر  هذا  إن 
ولشعورك بعد النوم لساعات مختلفة، بالتالي 
يجدر عليك أن تجيب على األسئلة التالية قبل 

أن تحدد ساعات النوم المخصصة لك:  
1- هل أنت منتج وسعيد بعد نوم سبع ساعات؟ 
هذه  لتحقيق  الساعات  من  للمزيد  تحتاج  أم 

المشاعر؟
الوزن  مثل  مشاكل صحية  من  تعاني  2- هل 
األمراض  بأحد  أو من خطر اإلصابة  الزائد، 

الصحية؟
في  واضطرابات  مشاكل  من  تعاني  هل   -3

النوم؟
4- هل تعتمد في يومك على الكافيين وتستهلكه 

بكثرة؟
5- هل تشعر بالنعاس أثناء القيادة؟

بنوم  التمتع  أسس 
صحي:

 -1

حدد جدواًل واضحًا وثابتًا لساعات النوم، وقم 
بتنفيذه حتى في أيام اإلجازات والعطل.

2- قم بممارسة التمارين الرياضية يوميًا.
3- تأكد من اإلضاءة ودرجة الحرارة المناسبة 

للنوم.
4- نم على وسادة وفرشة نوم مريحتان.

5- راقب نفسك ونومك بعد شرب الكافيين، 
ومن دون شربه، لتستطيع تحديد المناسب 

لك ولنومك.
اإللكترونيات  جميع  أغلق   -6

إلى  خلودك  قبل 
 ، م لنو ا

مثل هاتفك النقال وجهاز الحاسوب.
7- قم بتجربة بعض الطرق التي من شأنها أن 

تبث الراحة في نفسك وجسمك قبل النوم،

كشفت دراسة إيطالية حديثة، أن تناول الطعام 
الحار بشكل منتظم يقلل احتمال الوفاة المبكرة 

لدى اإلنسان بواقع 25 في المئة.
معهد  قبل  من  أجريت  التي  الدراسة  وبحسب 
والرعاية  والتطبيب  للبحوث  ميد«  »نورو 
من  فإن  اإليطالية،  بيزلي  مدينة  في  الصحية 
الحار أربع مرات في األسبوع،  الفلفل  يأكلون 
والسكتة  المبكرة  للوفاة  عرضة  أقل  يصبحون 
الدماغية بنسبة 23 في المئة مقارنة باألشخاص 

الذين يعرضون عن تناول الحار.
 22 من  واسعة  عينة  على  الدراسة  واعتمدت 
على  بمواكبتهم  قامت  ثم  راشد،  شخص  ألف 
عاداتهم  ورصدت  كاملة  سنوات  ثماِن  مدى 

الغذائية بشكل دقيق.
وأوردت النتائج، أن تناول الطعام الحار، يقلل 
عن  الناجمة  الوفيات  بكافة  اإلصابة  عرضة 

مشاكل القلب، بنسبة 34 في المئة، 

على  ُتقِبل  تجعلك  الحار..  للفلفل  فوائد  سبع 
تناوله:

1- يحارب األمراض السرطانية. 
2- يساعد في تخفيف الوزن : أظهرت دراسات 
زيادة  شأنه  من   capsaicin مركب  أن  عديدة 
سرعة حرق الدهون بمعّدل 30٪ وحرق المزيد 
من السعرات الحرارية وتحفيز الشعور بالشبع 
لعدة ساعات من استهالكه, ومن الجدير بالذكر 
أو  القهوة  في  الموجود  الكافيين  استهالك  أن 
الشاي بعد الفلفل الحار يزيد من فعالية مركب 

.capsaicin
الجهاز  اضطرابات  عالج  في  يساهم   -3

الهضمي.
السكري:  وعالج  الوقاية  في  دور  يلعب   -4

أكد الباحثون في كندا أن حقن الفئران بمركب 
capsaicin تسبب بالشفاء من مرض السكري 

من النوع األول )المعتمد على األنسولين(.
5- خفض أعراض الصداع النصفي: قد يساعد 
مركب capsaicin في عالج الصداع النصفي 
 P يدعى  الذي  العصبي  المركب  يكبح  ألنه 
آخر  باأللم, ومن جانب  الشعور  المسؤول عن 
 capsaicin أبحاث أخرى تدرس دور مركب

كمخدر فّعال لألسنان.

يحث  األنفية:  الجيوب  احتقان  من  يقلل   -6
الجيوب  إفرازات  على   capsaicin مركب 
كما  باالحتقان،  الشعور  من  يقلل  مما  األنفية، 
شأنها  من  للبكتيريا  مضادة  خصائص  ويمتلك 

محاربة التهابات الجيوب األنفية.

الطعام الحار يقلل من إصابات السكتة الدماغية

ز وجودها العسكري 
ّ
عز

ُ
دولة االحتالل التركي ت

بإدلب وتهّدد بمزيد من التصعيد

أعمال خدمية جمة ومشاريع 

قيد التنفيذ لبلدية تل براك

اليوسفي أو الكلمنتي�ن .. فاكهة الصحة
تمتاز  اليوسفي  فاكهة  أن  الدراسات  تؤكد 
والغذائية،  الصحية  الفوائد  من  بالكثير 
فضاًل عن مزايا تساعد المرأة بشكل خاص 

على االهتمام أكثر بجمالها.
التغذية  خبيرة  تقول  الصدد  هذا  وفي 
يعد  اليوسفي  إن  ريزه،  إمكه  األلمانية، 
بمثابة مفتاح الصحة والجمال، فهو يزخر 
تقوية  على  يعمل  الذي  سي،  بفيتامين 
اإلصابة  من  يقي  ثم  ومن  المناعة،  جهاز 
باألمراض الُمعدية في الشتاء كاإلنفلونزا.

وأضافت إمكه ريزه أن فيتامين سي يساعد 
أيضًا على بناء الكوالجين في الجسم، ومن 
ثم تتمتع البشرة بمظهر مشدود وتبدو أكثر 

مرونة.
وفيتامين  بر  على  اليوسفي  فاكهة  تحتوي 
الذي  كاروتين،  البيتا  باسم  المعروف   A

يساعد على تجدد الخاليا.
فوائد اليوسفي والكلمنتين:

الشتاء  فواكه  من  والكلمنتين  اليوسفي 
المعروفة، ويحتويان على فيتامين »سي« 
ولكن  نفسه،  الشكل  لهما  للصحة،  المهم 
بينهما فروق نتعرف هنا عليها وعلى أبرز 

فوائدهما:
بأنه  يتميز  الذي  اليوسفي  إلى  نأتي  أواًل: 
أقل حالوة من الكلمنتين ولكن نكهته أقوى، 
ويمكن تقشيره بسهولة أكثر, وتغطي الثمرة 
نحو  الماندرين  أو  اليوسفي  من  الواحدة 
43٪ من حاجة اإلنسان البالغ إلى فيتامين 
»سي« في اليوم الواحد, وفي فصول السنة 
هذه  فإن  الزكام  فيها  يحدث  التي  الباردة 

الفاكهة تقوي جهاز المناعة.
الكلمنتين فأصلها من مناطق البحر األبيض 
المتوسط، وهي عبارة عن ثمرة تمثل تقاطعًا 
أثخن  وقشرتها  والبرتقال،  اليوسفي  بين 
من قشرة اليوسفي، وباإلمكان حفظها في 
مكان بارد حتى شهرين، بينما ال تزيد فترة 
حفظ اليوسفي عن األسبوعين, والكلمنتين 

أكثر حالوًة وليس فيها نوى داخلية, كما قد 
توجد بعض المناطق الخضراء على قشرة 
الكلمنتين دون أن يمنع ذلك من أكلها، فهذه 

المناطق تنشأ أثناء عملية النضج.

ومن المهم معرفة أن فيتامين »سي« يوجد 
الثمرتين،  لهاتين  األبيض  الجلد  في  أيضًا 
علمًا بأن الكثير من المستهلكين ال يأكلونه 
ويقومون بنتفه واستبعاده بشق األنفس عن 

الثمرة قبل أكلها، رغم فائدته.

وبحسب موقع »غيز وند هايتس تريندز« 
لفيتامين  العالي  المحتوى  فإن  اإللكتروني 
»سي« في هاتين الفاكهتين يصل إلى 30 
ملغ لكل 100غ من وزن الثمرة، فبإمكان 
ثمرتين أو ثالث من اليوسفي أو الكلمنتين 
أن تغطي حاجة الشخص من هذا الفيتامين 

في اليوم الواحد.

متالزمة توقف التنفس أثناء النوم هي اضطراب النوم الذي يسبب للمصابين به صعوبات في التنفس وتوقف التنفس فجأة أثناء النوم لياًل.
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103 المرأةالرياضة

محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

تتضاعف االنتهاكات بحق النساء في المناطق 

المحتلة والعالم أصٌم أعمى!!!

كلمات نسائية في المؤتمر الكردي بالبرلمان األوروبي!!!

تتضاعف انتهاكات جيش االحتالل التركي ومرتزقته يومًا بعد يوم بحق الّنساء في المناطق التي احتلّتها مثل عفرين، 
المجتمع  الّصارخة إال أن  الجرائم واالنتهاكات  العين وحّتى كري سبي/ تل أبيض، ورغم كّل تلك  وسري كانيه/ رأس 

الدولي الزال يلتزم الصمت حيالها.

تعيش نساء عفرين منذ عامين في ظالم جراء 
انتهاكات االحتالل التركي الذي ال يختلف عّما 
خطف  من  النساء  بحق  داعش  مرتزقة  فعله 
طالت  وقد  نفسية،  وضغوط  وقتل  واغتصاب 
هذه االنتهاكات النساء في المناطق التي احتلتها 
وكري  كانيه  سري  من  كل  في  مؤخرًا  تركيا 

سبي.
الحقوقية  المنظمات  من  العديد  أن  ورغم 
شمال  ومناطق  عفرين  في  المحلية  واإلنسانية 
وشرق سوريا رفعت ملفات عدة توثق فيها جرائم 
بحق  التركي  االحتالل  ارتكبها  التي  الحرب 
العالمية  والمنظمات  المتحدة  األمم  إلى  النساء 
واإلنسانية إال أن كّلها لم تحرك ساكنًا، والزالت 
تلتزم الصمت. وفي هذا التقرير سنسلط الضوء 
على بعض ما تم توثيقه من انتهاكات االحتالل 
التركي ومرتزقته في عفرين والمناطق المحتّلة 

األخرى.

مدينة األمان باتت 

خالية من األمان

مدينة عفرين التي أّمنت الحماية آلالف النازحين 
من مختلف المناطق السورية، باتت اآلن خالية 
من األمن بعد تهجير سكانها األصليين، وتوطين 
الغوطة  من  ومستوطنين  المرتزقة  عائالت 
المناطق  من  وغيرها  وحمص  وحماة  وإدلب 
آذار  في 18  تركّيا  قبل  من  احتاللها  بعد  فيها، 
 /300/ حوالي  تهجير  في  تسببت  التي   2018

ألف مدني.
مقتل  توثيق  تم  يومًا   58 دامت  مقاومة  فخالل 
56 امرأة، و46 طفاًل جراء هجمات االحتالل 
مئة  نحو  إلصابة  إضافة  ومرتزقته،  التركي 

امرأة تعرضن إلصابات مختلفة.

اختطاف أكرث من 1000مواطنة 

من ِقبل املرتزقة

في  سوريا  وشرق  شمال  من  ممثالت  مشاركة 
المؤتمر الكردي بالبرلمان األوروبي ُيظِهر مدى 
إرادة المرأة وسعيها في سبيل تحرير أراضيها 

من المحتل التركي.
الجلسة  في  ممثلو شمال وشرقي سوريا  تحدث 
الثانية لليوم الثاني للمؤتمر الكردي في البرلمان 
سعاد  األولى  المتحدثة  وكانت  األوروبي، 
مصطفى، والدة السياسية الكردية هفرين خلف 
على  األول 2019  تشرين  في  استشهدت  التي 

أيدي عصابات النظام التركي المتطرفة.
وقالت سعاد مصطفى: »لقد جلبت معي تحية من 
شعب روج آفا، من منطقة المقاومة«، وذكرت 
ثورة  هي  السوري  والشمال  آفا  روج  ثورة  أن 

نسائية، وإن أردوغان هو »عدو« ويهاجم هذه 
الثورة.

في  االحتالل  »بدأ  مصطفى:  سعاد  وأوضحت 
تشرين األول وقاموا بقتل هفرين خلف بوحشية 
في 12 تشرين األول، وفي 13 تشرين األول، 
سري  إلى  ذهابها  خالل  أيضًا  عقيدة  األم  قتلوا 
ودولة  السالم.  أجل  من  العين  رأس  كانيه/ 
اإلنسانية  ضد  هجمات  تشن  التركي  االحتالل 
من خالل مهاجمة النساء ألن ثورة روج آفا هي 

ثورة نسائية«.

»أصبحت هفرين رمزاً قّيامً 

لحرية املرأة«

وأضافت سعاد مصطفى قائلًة: »أصبح صوت 
هفرين خلف صوت العالم واإلنسانية، وأصبحت 

رمزًا قيمًا لحرية المرأة«.
»هذا  سعاد مصطفى:  قالت  حديثها  سياق  وفي 
ماليين  فهناك  باإلنسانية،  يعترف  ال  العدو 
الفاشي  هذا  ضد  منتفضات  اآلن  هفرين  من 
جميع  أناشد  منتفضات.  وسيبقيَن  )أردوغان( 
ونقول  لنوحد صوتنا،  واحدة،  يدًا  لنكن  النساء: 
سنناضل  هفرين،  »كلنا  ومؤيديه:  ألردوغان 
ضدك، وسنقف أحرار فوق تلة مشته نور كما 

فعلت أرين ميركان«.
وبدورها أكدت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا 
لتصبح  الثورة  بأن  الديمقراطي مجدولين حسن 
ثورة يجب أن تكون ثورة نسائية، وقالت: »في 
لهن  النساء  السوري،  والشمال  آفا  روج  ثورة 

مكانة في المركز«.
وذكرت مجدولين حسن أنه توجد أعمال عظيمة 
الواقع يحتذى فيها، ودعت االتحاد  على أرض 
الجانب  في  الدعم  لنا  »قدموا  قائلًة:  األوروبي 

السياسي وقدموا الدعم لمشروعنا السياسي«.

ستار  مؤتمر  ممثلة  بركات،  خديجة  أكدت  كما 
آفا  روج  من  رفاقهم  من  العديد  أن  ألمانيا،  في 
والشمال السوري لم يحضروا المؤتمر ألنهم لم 

يتمكنوا من الحصول على تأشيرة دخول.

»أردوغان يُريد كرس إرادة

 املرأة الكردية«

وتحدثت خديجة بركات عن عمل مؤتمر ستار 
أن  إلى  مشيرًة  الثورة،  في  المرأة  دور  وأكدت 
ثورة روج آفا هي ثورة نسائية، وقالت: »خلقت 
المرأة في روج آفا والشمال السوري كل شيء 
له،  كتهديد  ذلك  يرى  أردوغان  وإن  بمفردها، 
جديدًا  احتالاًل  ثم شن  أواًل،  احتل عفرين  حيث 
في 9كانون األول«. وأكدت خديجة بركات أن 
المرأة،  كان  أردوغان  لهجمات  األول  الهدف 
وقالت: »ما زال مستمرًا. حيث النساء تتعرضن 
سري  في  هذا  تكرر  وقد  والمجازر.  للخطف 
إرادة  كسر  يريد  أردوغان  سبي.  وكري  كانيه 

المرأة الكردية. لكن إرادتها لن تنكسر«.
وكالة / أنباء الفرات

عفرين  لمقاطعة  اإلنسان  حقوق  منظمة  وّثقت 
االنتهاكات  التركي ومرتزقته  ارتكاب االحتالل 
بنسبة 30 ٪ ضد النساء، أغلبهن قاصرات من 

خطف، واغتصاب، وقتل.
وبحسب تقرير المنّظمة فقد وّثقت أكثر من 50 

حالة قتل للنساء بطرق ودوافع متعّددة.
حالة،   60 ُسجلت  فقد  االغتصاب  حاالت  أما 
واالعتداء  الجنسي،  للعنف  تعرْضَن  غالبيتهن 
بعد الخطف، وذلك نقاًل عن لسان األهالي الذين 

هجروا قسرًا من انتهاكات المرتزقة.
وبالنسبة للمختطفات، وثقت المنظمة خطف أكثر 
تسمى  ما  مرتزقة  قبل  من  1000مواطنة  من 
التركي،  لالحتالل  التابعة  العسكرية  بالشرطة 
حيُث ال يزال مصيرهن مجهواًل حتى هذا اليوم، 
فيما ُأطلق سراح بعض من النساء بعد دفع فدية.

عفرين،  في  بالمرأة  المحيط  الظالم  ونتيجة 
النفسية  الظروف  وضغط  حياتها،  نهج  وتغير 
واالجتماعية، أّكدت معلومات عن انتحار ثالث 

نساء.

النساء اللوايت مل يستطعَن الخروج 
بخطٍر ُمحدق 

تقول إحدى الّنساء الُمهّجرات من عفرين ُجنفيان 
الخروج  يستطعن  لم  اللواتي  »النساء  محمد: 
انتهاكات وأفعال ال  ُتمارس ضدهن  من عفرين 
أخالقّية مثل؛ القتل واالختطاف واالغتصاب«. 

عبد  سهام  الُمهّجرة  المواطنة  طالبت  بدورها 
النسائية  وخاصًة  الحقوقية،  المنّظمات  الّرحمن 
التحرك حيال تلك الممارسات والجرائم التعسفية 
بحق  ومرتزقته  التركي  االحتالل  يرتكبها  اّلتي 
األوروبية  الدول  »أين  وتساءلت:  النساء، 
من  المرأة  وحقوق  اإلنسان  حقوق  ومنّظمات 

معاناة الّنساء في عفرين؟«.

»استخدام العيص والِحبال يف 

الرضب والتعنيف«
 

على  المرأة  ُتقمع  تركيا  تحتّلها  منطقة  أّية  في 
غرار ما كان يفعله مرتزقة داعش بحق الّنساء، 
وخاصًة اإليزيديات، وهذا ما قامت به تركيا في 
الباب، جرابلس، إعزاز، عفرين، وأخيرًا سري 
احتّلتهما  اللتين  المدينتين  سبي،  وكري  كانيه 
شمال  على  هجومها  عقب  ومرتزقتها  تركّيا 
التاسع من تشرين األول من  وشرق سوريا في 

العام المنصرم.
الّديمغرافي،  التغيير  تقتصر على  لم  االنتهاكات 
بل  فقط،  والنهب  والّسلب،  القتل،  وعمليات 

التطاول واالعتداء على النساء.
مدينة  من  مّطلعة  مصادر  وّثقته  ما  وبحسب 
امرأة  ثالثين  أّن   ،ANHA لوكالة  كانيه  سري 
منهّن  الجنسي،  لالعتداء  تعّرضن  المدينة  في 
و23  كردّيتان،  وامرأتان  الججان،  من  خمس 

امرأة عربّية«.
فيما اعتدى عناصر من المرتزقة في مدينة كري 
انتفاضة  ذلك  والقى  الّنساء،  إحدى  على  سبي 
األهالي وخاّصة العشائر اّلذين اندفعوا إلى حرق 
مقرات المرتزقة، إال أن المرتزقة لم يكفوا عن 
انتهاكاتهم، واستمروا في خطف الّنساء من قرى 

كري سبي.

مرتزقة  فرض  داعش،  مرتزقة  غرار  وعلى 
الّنقاب،  ارتداء  النساء  على  الّتركّي  االحتالل 
سبي  كري  مدينة  من  كل  في  التجول  وعدم 

وناحية سري كانيه.
حقوق  منّظمة  في  الّتنفيذّية  اإلدارّية  وكشفت 
اإلنسان إلقليم الجزيرة أفين جمعة: »أّن ستَّ نساء 
تعّرْضَن لالعتداء الجنسي في سري كانيه«. أما 
عفرين  لمقاطعة  اإلنسان  حقوق  منّظمة  عضوة 
هيهان علي قالت: »حصلنا على معلومات متعّلقة 
اخُتطْفَن  اللواتي  الّنساء  بحق  اغتصاب  بحاالت 
إضافة لتعرضهن للعنف مثل؛ )أساليب اإلهانة، 
ألفاظ منافية لألخالق، واستخدام العصي والحبال 
»يتم  هيهان:  وأشارت  والتعنيف(.  الضرب  في 
فرض ثقافة مغايرة لثقافة أهالي منطقة عفرين، 
الّنساء  خروج  ومنع  النقاب،  فرض  حيث  من 
هناك  أخرى  معلومات  وبحسب  سابقًا،  كنَّ  كما 
عناصر  من  القاصرات  الفتيات  لتزويج  ظاهرة 
لالحتالل  التابعة  المرتزقة  لمجموعات  تابعين 
التركي«. وأّكدت عضوة منّظمة حقوق اإلنسان 
الجرائم  هذه  أن  حديثها  نهاية  في  علي  هيهان 
وعلى  اإلنسانية،  وضّد  حرب  جرائم  تعتبر 
االنتهاكات،  لهذه  أن يضع حدًا  الدولي  المجتمع 
مدنهم  إلى  الُمهجرين  جميع  عودة  على  والعمل 

والخروج من صمته المخزي.

تقرير/ جوان محمد

نت�ائج كبيرة في دوري الفرق الشعبي�ة

سلسلة افتت�احيات الشطرنج »الطابق الهادئ«

سيدات كندا يقطعن تذكرة حقيب�ة روناهي الرياضية
العبور ألولمبي�اد طوكيو

إنجاز تاريخي للتجديف المصري في بطولة العالم

تقرير/ شيار كرزيلي

بعد توقف ألكثر من سنتين للفرق الشعبية لكرة القدم 
بمدينة قامشلو، عادت عجلة الدوريات للدوران من 
بتاريخ  انطلقت دورة تنشيطية  جديد، وبهذا الصدد 
على  قسموا  فريقًا   24 وبمشاركة   ،2020/1/14
أربعة مجموعات، وبدأت مالمح تأهل بعض الفرق 
للدور  يتأهل  بحيث  والثالث،  الثاني  للدور  تتوضح 
بينما  والثالث،  الثاني  المركزين  أصحاب  الثاني 

متصدر المجموعة يتأهل على الفور للدور الثالث.
المباريات  من  العديد  في  كبيرة  نتائج  وسجلت 
هيثم  الشهيد  ملعب  أرضية  على  بإكمالها  تقام  التي 
بـ  قنديل  بقامشلو، ومنها فوز جوفنتوس على  كجو 
11×1، فوز النضال على آفدار بتسعة أهداف مقابل 
التنورية 11×0،  ثالثة، وفوز جزيرة غربي على 
فوز النضال على قامشلي بسبعة أهداف بدون رد، 

وبنفس النتيجة فاز الطريق على آفدار.
فالمركز األول سوف  المتأهل  الفرق  وعلى صعيد 
أصحاب  بينما  الثالث،  الدور  إلى  مباشرًة  يتأهل 
الثانية،  للدور  سيتأهالن  والثالث  الثاني  المركزين 

وأخوة  والتصدي  كورنيش  جزيرة  مثل  وأندية 
على  أصبحوا  والنضال  كورنيش  وأخوة  قدوربك 
المقبلة،  لألدوار  المتأهلين  بحكم  الواقع  أرض 
من  والتي  األول  الدور  منافسات  اختتام  وبانتظار 
المقرر أن تنتهي في 2020/2/21، وإليكم ترتيب 
الفرق ضمن المجموعات حتى تاريخ 2020/2/8.

المجموعة األولى:
1ـ جزيرة كورنيش 12 نقاط +21.

2ـ جزيرة غربي 7 نقاط +11.
3ـ هفال قدور بك 6 نقاط +3.

4ـ أرمنج 4 نقاط ـ2.
5ـ عاليا 3 نقاط ـ7.

6ـ التنورية 3 نقاط ـ 24.
المجموعة الثانية:

1ـ التصدي 8 نقاط +2.
2ـ جوفنتوس 7 نقاط +14.

3ـ األمل 6 نقاط ـ3.
 4ـ شباب جرنك 5 نقاط +0.

5ـ قنديل 4 نقاط ـ1.
6ـ روهالت 2 نقطة ـ3.

المجموعة الثالثة:
1ـ أخوة قدور بك 9 نقاط +4. 

2ـ روج 8 نقاط +3.
3ـ قناة السويس 7 نقاط +5.

4ـ الهالل 5 نقاط +0.
5ـ اتحاد معلمي قامشلو 2 نقطة ـ5.

6ـ ميسلون 1 نقطة ـ6.
المجموعة الرابعة:

1ـ النضال 10 نقاط +16.
2ـ أخوة كورنيش10نقطة +8.

3ـ فنر 7 نقاط +3.
4ـ“جامعة” جامعة روج آفا 6 نقاط ـ1.

5ـ أربيل 4 نقاط ـ1.
6ـ قامشلي 3 نقاط ـ11.
7ـ الطريق 3 نقاط ـ11.
8ـ آفدار 0 نقطة ـ 15.

فاز منتخب كندا للسيدات على نظيره الكوستاريكي 
بهدف دون رد، ليضمن العبور إلى أولمبياد طوكيو 

.2020
جوردين  الالعبة  توقيع  حمل  الوحيد،  اللقاء  هدف 

أويتيما في الدقيقة 72.
التصفيات  دورة  لنهائي  بكندا  أيضًا  الفوز  وصعد 
والكاريبي،  والوسطى  الشمالية  أمريكا  لمنطقة 
على   0-4 فازت  التي  المتحدة  الواليات  لتواجه 

المكسيك.
الشوط  خالل  اللعب  على  الكندي  الفريق  وسيطر 
بوالية  أقيمت في كارسون  التي  المباراة  األول من 
كاليفورنيا، لكنه لم يملك القوة الهجومية الكافية لهز 

الشباك وسدد كرة واحدة نحو المرمى.

االستراحة،  بعد  الهجوم  الكندي،  الجانب  وواصل 
ونجحت جهوده في الدقيقة 72، عندما ارتدت كرة 
من جوردين أويتيما سددتها من مدى قريب من القائم 
داخل  إلى  المرتدة  الكرة  أرسلت  هدوء  بكل  لكنها 

الشباك.
وقالت جوردين أويتيما بعد المباراة: »أعتقد أن أول 
شيء قلته لزمالئي هو أن هذا هو حظى في 2020، 

لقد ارتدت الكرة من القائم مباشرة نحو قدمي«.
وأضافت: »الهدف مهم. لم يكن األفضل لكن الهدف 
يبقى هدفًا وهو واحد من أهم األهداف التي أحرزتها 

طوال مسيرتي«.
من  العدد  نفس  في  لكندا   14 رقم  الفوز  هو  وهذا 

المباريات أمام كوستاريكا.

روناهي / الشهباء ـ في التقرير السابق لسلسلة تعليم 
تبدأ  والتي  الوسط  الطابق  افتتاح  تناولنا  الشطرنج 
بلعب بيدق الملك e4 واليوم ندخل في افتتاح جديد 
من افتتاحيات بيدق الملك، وهو من االفتتاحيات التي 
الفرق  ماهية  ونبّين  الالعبين  جمهور  عليها  يعتمد 
سلسلتنا  بها  بدأنا  التي  الوسط  الطابق  وبين  بينها 
ويتوجب على المتلقي فهم االفتتاح أكثر من حفظه 
معينة  غاية  لها  نقلة  أو  اللعبة  في  حركة  كل  ألن 
يتوجب شرحها  التي  الحركات  بتحليل  نقوم  ونحن 
والتي تكون فيها األبعاد االستراتيجية المخفية الغير 

منصوصة في كتاب االفتتاحيات.
األسود  الوسط  الطابق  في  يصل  كيف  رأينا  لقد 
للتساوي عند لعب األبيض d4 ففي الطابق الهادئ 
بتعبئة  يقوم  ما  بعد  إلى    d4البيدق لعبة  تأخير  يتم 

أكثر من قطعة ويلعب c3 ثم يقوم بلعب d4 لنرى 
كيف يتم االفتتاح.

افتتاح الطابق الهادئ 

البيدق  األبيض  التالي:  الشكل  على  االفتتاح  يبدأ 
 d4 فيقوم األبيض بتأخير بيدق e5 األسود يلعبe4
ويلعب الحصان إلى المربع f3 وهنا يحدث التغير 

عن افتتاح الطابق الوسط 

 c4 األبيض الفيل c6 األسود الحصان إلى المربع
وتمنع  تعبئة  نقلة  النقلة  وهذه   c5إلى الفيل  األسود 
بفكرة  بلعب  األبيض  يقوم  وهنا   d4 البيدق  لعب 
التهيئة  أجل  من   --c3 ببيدق  اللعب  وهي  جديدة 
افتتاح  من  الرئيسي  الخط  هو  وهذا   d4 إلخراج 

الطابق الهادئ.
 e4 بالبيدق  للمطالبة   f6 الحصان  يلعب  األسود 
األبيض ال يهتم بهذا التهديد ويخرج البيدق d4 الذي 

تم تأخيره.
يأخذ  األبيض   d4 البيدق  يأخذ  األسود  الملك  بيدق 
إلى  الفيل  يلعب  األسود   c3 ببيدق   d4 البيدق 
األبيض  البيدقين  ألن  سيئة  لعبة  تعتبر  وهذه   b6
بتهديد  يتقدمان  سوف  المنتصف  في  المتواجدين 

القطع وجرفها دون إمكان توقيفهم. 
والحصان  الحصان  يريد   d5 بتقديم  يقوم  األبيض 
يجب أن يتراجع إلى b8 ثم يقدم البيدق الملك إلى 
e5 يريد الحصان اآلخر وهنا الحصان يتراجع إلى 

g8 وهنا األبيض يقوم بالتبييت القصير o-o األسود 
 d6 البيدق  بتقديم  يقوم  األبيض   e7 إلى  الحصان 
للمطالبة بالحصان األسود وهنا قد يتساءل الالعب 

لماذا لم يتم أخذ بالبيدق d6 بالبيدق c7؟
ألنه إن تم أخذه األبيض سوف يقوم الحصان بلعب 
الوزير  بتهديد  ويقوم   f7 بيدق  بأخذ  ويهدد   g5
والقلعة ويتم الحصول على القلعة ويمنع الملك من 

التبييت ويصبح موقف األسود محرج.
يلعب  األبيض  وهنا   g6 إلى  الحصان  األسود 
وتهديد   f7 ببيدق  للمطالبة   g5 للمربع  الحصان 
القصير  التبييت  هو  دفاع  وأفضل  والقلعة  الوزير 
للمطالبة   h5 إلى الوزير  بلعب  يقوم  األبيض  وهنا 
عند  الوحيد  فالدفاع   h7 البيدق  في  مات  بالكش 
الملك  إنقاذ  أجل  من  بالوزير  التضحية  هو  األسود 
من  الرئيسي  الخط  من  األول  التفريع  ينتهي  وهنا 

افتتاح الطابق الهادئ.

ـ تتم استذكار الشهيد صالح العلي بمباراة كرنفالية 
لكرة القدم جمعت بين أصدقاء الشهيد وناشئين نادي 
سردم على أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو، 
وعائلة  الرياضي  االتحاد  عن  ممثلين  بحضور 
الشهيد  أصدقاء  بفوز  المباراة  وانتهت  الشهيد، 

بأربعة أهداف مقابل هدفين.

القدم  لكرة  األشبال  بطولة  منافسات  إطار  ضمن  ـ 
برخدان  فريق  فاز  عفرين«،  »رشيد  الشهيد  باسم 
هدفين،  مقابل  أهداف  بخمسة  حلنج  فريق  على 
بتسعة  روناهي  فريق  على  نسرين  فريق  وتغلب 
صداقة  ملعب  أرضية  على  هدفين،  مقابل  أهداف 

النيرويج وكوباني )1(.

نادي  رجال  بين  القدم  لكرة  ودية  مباراة  تقام  ـ 
الحسكة  ملعب  في  الجزيرة  نادي  ورجال  الجهاد 
الظهر،  بعد  من  الواحدة  الساعة  االثنين  غدًا  يوم 
الناديين  استعدادات  إطار  ضمن  المباراة  وتأتي 

لالستحقاقات القادمة.
العام  لدورة  الثاني  الدور  مباريات  إطار  ضمن  ـ 

الجديد سجلت النتائج التالية:
مقابل  أهداف  بأربعة  عاليا  أهلي  على  األسد  فوز 

هدف. 
فوز شباب جرنك على الشباب بأربعة أهداف مقابل 

هدف. 
تلعب اليوم األحد المباريات التالية:

ـ التعاون × النضال الساعة السابعة مساًء.

ـ وان × رجال عاليا الساعة الثامنة مساًء.
ملعب نادي دجلة بحي قناة السويس بقامشلو

روناهي / قامشلو

خالل  تاريخيًا  إنجازًا  المصري  التجديف  حقق 
بالصاالت،  العالم  بطولة  منافسات  في  مشاركته 

والمقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.
وحصدت نور الهدى العبة المنتخب المصري تحت 
23 عامًا المركز األول والميدالية الذهبية ألول مرة 

في تاريخ الفراعنة.
لمنافسات  األول  المركز  في  الهدى  نور  وجاءت 

في  فرنسا  بطلتي  على  متفوقة  عامًا،   23 تحت 
الترتيب محققة مفاجأة كبيرة.

أخرى  مميزة  نتائج  المصري  التجديف  حقق  كما 
الثالث  المركز  عرفة  تسنيم  الالعبة  حيث حصدت 
منافسات تحت 18 عامًا،  في  البرونزية  والميدالية 
فيما حقق عمر القماطي المركز الثامن في منافسات 

تحت 16 عامًا.

روناهي / قامشلو ـ سجلت نتائج كبيرة في العديد من مباريات منافسات الدور األول من دوري الفرق الشعبية المرخصة لكرة القدم بقامشلو، بينما مالمح تأهل بعض الفرق 
لألدوار المقبلة باتت تتوضح، وتختتم بتاريخ 2020/2/21، منافسات الدور األول.

الفراتية

أغمضت  سوادًا,  شيء  كل  بدأ  عندما 
سمعته  الذي  التحذير  تنَس  ولم  عينيها 
للعودة  الهروب  أو  البقاء  تقرر  أن  قبل 
يجب  الفرات,  مناطق  إلى  أخرى  مرة 
تنظر  ال  وأن  عينيها  تغمض  أن  عليها 
انطلقت   طويلة,  لفترات  الخلف  إلى 
بخطى ثابتة ونسيت كل تلك القشعريرة 
بصوت  وردت  جسمها  في  سرت  التي 
مرتعش سأكون قوية, أريد القوة واألمان 
باقي حياتي، نعم أرادت القوة وليست أي 
وسالم  مطلق  وخيٌر   , مطلقة  قوة  قوة، 

إيجابي.
لهذا وافقت أن تضحي وتضحي بأشياء 
الطرقات  على  السفر  ونسيت  كثيرة، 
الطويلة وعلى ضفاف الفرات، وتأقلمت 
وبدأت  أطول  لفترات  البيت  في  البقاء 
األوراق  ذات  الورقية  الكتب  بقراءة 
الصفراء العتيقة أحيانًا وزاد ذلك بعشق 

أكثر.
بعدها  فقامت  موطنها   تحرر  أن  إلى 
الزيارة  بتلك  والحرية  الحياة  عاشقة 
األولى إلى سور هارون الرشيد وغيره، 
يكون  أن  »هدفي  إحداهن  قالت  حيث 
لي الحق في إبداء الرأي بأي موضوع 
ونقاش يدور في المنزل«. كانت النساء 
األشد بؤسًا وقد اعتدن على ذلك, إذ ما 
من إشارة على طريق الخالص، كانت 
المدينة التي ال تنام ُمخّدرة وتدور ببطء 

رحى األيام.
من  أجزاء  ترتيب  ُأعيد  فشيئًا  وشيئًا 
وحكواتي  الموليا  عزف  وبدأ  المدينة، 
بالظهور مرة أخرى من جديد،  الفرات 
خشبة  إلى  الموسيقا  تصعد  وبدأت 
وبدأت  الثقافية،  المراكز  في  المسرح 
مرة  بالظهور  الرزينة  األنيقة  الفراتية 
مفسحًا  بسرعة  شيء  كل  وبدأ  أخرى، 
المجال لبروز المرأة القوية التي حطمت 
قذارة  من  يثير  بما  نفسه  الخوف  قيود 

زمن السواد.
ومنزل  أطفال  لديها  كان  مضى  فيما 
سوى  البيت  يعد  فلم  اليوم  أما  وأسرة، 
ركام أو شبح مغلق تتراقص أمام األعين، 
صمت متأمل ُيحّلق فوق الركام منتظرًة 

الوقت كي تسيطر على مخاوفها.
بأن  تقنع  كي  طوياًل  الوقت  تنتظر  ولم 
تلك اللحظات كانت ذكرى سيئة، فاليوم 
أدركت وتعلمت  كل فراتية بأن االتصال 
الركن  أسس  أهم  الخارجي  بالعالم 
وتقبل  مجتمعها  بناء  إلعادة  االجتماعي 
نفسها وتقبل اآلخرين، فهي الودودة وهي 
الوقت  نفس  وفي  األفكار،  تعطي  التي 
المبدعة،  الجميلة  األشياء  لكل  المحللة 
تعلمنا  وكيف  تتعافى،  كيف  وتعرف 
معنى الحب والحياة, ذلك ألن أي تغيير 
ال يكون صاحبه جادًا فيه فهو تغير هش 
ال قيمة له, هذه الجدية ينبغي أن يتبعها 
تقويم للواقع بعد أن تتضح الرؤية، ويتم 
غايته  اإلنسان  ويعرف  الرسالة  تشكيل 
المستقبل,  في  إليه  الوصول  يود  وما 
غايته  إلى  للوصول  بالتخطيط  يبدأ  فإنه 
تلك وتحقيق آماله وطموحاته والتعرف 
واألمل  الحالي  الواقع  بين  الفجوة  على 
المنشود. وبعد كل ذلك فإنه على المغير 
لنفسه أن يصلح كل اعوجاج وأن  يعالج 
ومواصلة  االستمرار  مع  انحراف,  كل 
السير حتى يتم  التغيير المنشود..... إذًا، 

»كوني سر قوتك«.

كوني سر قوتك

نورا خليل
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حميميم  لقاءات  »إن  أحمد:  إلهام  وأوضحت 
األسئلة  من  مجموعة  وتضمنت  مطّولة  كانت 
تطوير  كيفية  أبرزها  األولى،  الجلسة  في 
ال؟،  أم  الحوار  من  جزء  نحن  وهل  الحوار، 

وضمن أي إطار تتم هذه الحوارات؟«.
األولى  األحرف  نناقش  زلنا  »ال  وأضافت: 
السورية،  الحكومة  مع  المباحثات  عملية  من 
يتطلب  جدية  مباحثات  إلى  الحوار  وانتقال 
وضع أجندة وخطة عمل لمناقشة تفاصيلها من 

خالل لجان مختصة«.
من  جدّية  وجود  إلى  أحمد  إلهام  وأشارت 
الروس في لعب دور الوسيط والضامن للعملية 
الحكومة،  مع  مباحثات  وإطالق  السياسية، 
للقبول بتسوية شاملة،  والتعهد بالضغط عليها 
وأكدت: »ووعدت روسيا بترجمة هذه الوعود 

خالل األيام المقبلة«.
حميميم،  في  النقاشات  انتهاء  »بعد  وأضافت: 
وقابلنا  التالي،  اليوم  في  دمشق  إلى  سافرنا 
رئيس مكتب األمن الوطني اللواء علي مملوك، 
وعقدنا االجتماع بحضور المبعوث الروسي«.
أفعال،  إلى  األقوال  تحويل  »ننتظر  وتابعت: 
وإطالق  العملية،  الخطوات  ستثبته  ما  وهذا 
حوار شامل يتعلق بتحديد مصير أبناء الشعب 
السوري، ومنطقة هي جزء من الدولة السورية، 

إلهام أحمد: »سنبدأ بالتفاوض مع دمشق في 
األيام القليلة الُمقبلة«

قالت رئيسة المجلس التنفيذي لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد في حديث لصحيفة »الشرق األوسط«: »إن 
لقاءات ُعقدت مع وفد روسي في قاعدة حميميم، إذ إن المندوب الروسي جاء بتكليف من الخارجية الروسية، بعدما 
عقد اجتماعات مع األطراف كافة في شمال وشرق سوريا، من قادة أحزاب كردية، وشخصيات عربية ومسيحية، نهاية 

العام الماضي. ولذلك؛ فاجتماعنا األسبوع الماضي مكّمل لالجتماع األول«.

ومعالجة قضايا وطنية ملحة، والتعامل معها 
والرهان  العداء  بروح  ال  المسؤولية،  بروح 

على الحل العسكري«.
على  واآلخر  الحين  بين  »نسمع  وأردفت: 
التهديد  لغة  السوريين  المسؤولين  كبار  لسان 
سيأتون  بالحوار  نقبل  لم  وإن  والوعيد. 
وتفصياًل.  جملة  مرفوض  وهذا  بالسالح، 
القضايا  هذه  معالجة  يجب  وأقول:  أعود 
الشائكة عبر الحوار، وإبعاد المنطقة عن شبح 
الحروب، وحماية أبنائها الذين عانوا األمّرين 
من تنظيمات إرهابية كداعش وجبهة النصرة 

وفصائل الجيش الحر الموالية لتركيا«.
وقالت إلهام أحمد: »كنا دائمًا مستعدين لمرحلة 
مع  أو  جنيف  في  أكانت  سواء  المفاوضات، 
على  عملنا  لذلك؛  مباشر.  بشكل  الحكومة 
مسودة دستور، وغيرها من اللجان المختصة، 
الحل، ويمكن أن  ولدينا تصور واضح حول 
مبّسطة  سهلة  منها  قضايا  على  الحوار  يتم 
لفتح الطريق أمام حل القضايا المعقدة. لكن؛ 
تبقى قضية حقوق القوميات فوق الدستورية، 
بشكل  الطاولة  على  حاضرًا  ملفًا  وستبقى 
الحوار  مكان  إن  األماكن.  كل  وفي  مستمر، 
ترضي  لتسوية  التوصل  يهم  ما  مهمًا،  ليس 
الشعب السوري، وتلبي طموحاته في التغيير 

المنشود«.
السوري  النظام  مع  اللقاء  أن  إلى  وأشارت 
الطبيعية،  الثروات  موضوع  إلى  يتطرق  لم 
وقالت: »بالطبع هو ملف له الدور الكبير في 
من  ونرى  التفاوضية،  العملية  على  التأثير 
الضروري االحتفاظ بها حاليًا حتى نصل إلى 

خريطة سياسية للحل في سوريا بالكامل«.
لمجلس  التنفيذي  المجلس  رئيسة  واختتمت 
سوريا الديمقراطية إلهام أحمد حديثها بالقول: 

الديمقراطية  سوريا  قوات  موضوع  »إن 
القادة  مناقشته  يتولى  عسكري  موضوع  هو 
وفي  القوات.  من  العسكريون  والمسؤولون 
هذه  ستكون  شامل؛  اتفاق  إلى  التوصل  حال 
وحماية  الدفاع  منظومة  من  جزءًا  القوات 
الدولة. لكن؛ تحديد دورها ومناطق انتشارها 
في  الخوض  المبكر  من  انخراطها  وشكل 
الحكومي،  الجانب  نسمع  حتى  تفاصيله 

وتصوره حول هذه القضايا«.

كاتب يف الشؤون الرتكّية: اجلنود األتراك يدفعون مثن 
مآرب أردوغان االستعمارية

جي  إدوارد  التركية  الشؤون  في  الكاتب 
أردوغان  تسلط  يبرز  مقاله  في  ستافورد 
وفي  المجاورة  الدول  شؤون  في  وتدخله 
هم  السياسية  هذه  وضحايا  سوريا  مقدمتها 
الجنود األتراك  فمقتلهم في البلدان السورية 
إدوارد:  فيقول  التركي  التدخل  صحة  يؤكد 
بأن  ادعائه  صحة  مدى  عن  النظر  بغض 
وكبدتها  السورية  القوات  على  ردت  تركيا 
خمسة أضعاف هذه الخسائر، فإن مقتل جنود 
أتراك على أرض أجنبية سيزيد من األسئلة 
المعرضة  الوطنية  المصالح  ماهية  حول 
التي  المحافظات  آخر  إدلب،  في  للخطر 
المسلحة  المعارضة  مقاتلي  لسيطرة  تخضع 

في سوريا«.

ما بني الدعم واملناشدة هناك 
سياسة احتاللية!!

ويشير إدوارد إلى توقع مناشدة رئيس دولة 
االحتالل التركي لروسيا إلنقاذه من الخطوة 
السورية  الشؤون  في  بتدخله  بها  قام  التي 
وتمركزه االحتاللي في إدلب »األهم من ذلك 
أردوغان  على  يتحتم  أنه  تركيا  إلى  بالنسبة 
فالديمير  الروسي  الرئيس  يناشد  أن  اآلن 
الرئيس السوري بشار األسد.  بوتين تحجيم 
من  المزيد  إرسال  وهو  ذلك،  عن  فالبديل 
من  إال  يزيد  لن  إدلب،  إلى  التركية  القوات 
احتمالية عودة المزيد من الجنود في نعوش 
يعتصر  ثم  ومن  تركيا  إلى  بالعلم  ملفوفة 

الحزن قلوب أسرهم المكلومة«.
يلفت  القادمة  االنتخابية  العملية  سير  وعن 
إدوارد إلى المنتخبين لن يقفوا في صف من 
األجنبية  البلدان  في  أبنائهم  بمقتل  سببًا  كان 
السورية  األراضي  كون  إلى سوريا  مشيرًا 
ليس بأراضي تركية ووجود الجنود األتراك 
هناك يزيد من التساؤالت »في الديمقراطيات 
الناجعة، التي تظل تركيا واحدة منها ولكنها 
القادة  على  يتعين  شديدة،  بعيوب  مشوبة 
تأييد مواطنيهم  السياسيين أن يحافظوا على 
في االنتخابات. فلقد رأينا كيف أن الناخبين 
في  باالستمرار  مقتنعين  يكونوا  أن  يمكن 
لم  وإن  حتى  عامة  بصفة  للقادة  دعمهم 

قاعدة  لكل  ولكن  السياسات.  بعض  تعجبهم 
أراض  في  األحباء  وموت  شاذة،  حاالت 
أجنبية هو االستثناء من هذه القاعدة، فاآلباء 
سيرفضون أي زعيم ال يوضح لهم ضرورة 

التضحية بأبنائهم«. 

ماذا عن وضع أردوغان يف إدلب!!

وعن الموقف التركي تجاه الالجئين السوريين 
يلي: »أما وقف  ما  إدوارد في مقاله  لخص 
العرب  حماية  أو  السوريين  الالجئين  تدفق 
السوريين من انتقام األسد فال يحظيان بنفس 
إذا  سيتبدد  لهما  دعم  وأي  الدعم،  من  القدر 
لقي الجنود األتراك -وليسوا المقاتلين العرب 
الموالين لتركيا- حتفهم بأعداد كبيرة دون أن 
يظهر أي تحسن ملموس على األمن القومي 

التركي«.
الذي وضعه  المأزق  إدوارد  الكاتب  وصف 
أردوغان نفسه فيه بأنه مأزق شديد فيما يتعلق 
باحتالله بعض األراضي السورية وال سيما 
ذلك،  يعلم  أردوغان  أن  من شك  »ما  إدلب 
فاألسد  شديد.  مأزق  في  نفسه  وضع  ولكنه 
يرغب في تأكيد سيطرته وسيادته على جميع 
أنحاء سوريا، والروس مستمرون في دعمه 
لتحقيق هذا الهدف في نهاية المطاف. وتلك 
الجهود ستستمر على األرجح بصرف النظر 
في  المتمركزين  األتراك  الجنود  وجود  عن 
المعارضة  مقاتلي  لسيطرة  الخاضعة  إدلب 

المسلحة«.

املوقف األورويب تجاه

 تهديدات أردوغان

بين  العالقة  إلى  إلدوارد  هام  توضيح  وفي 
الفاشي  بين  وكذلك  األسد  وبشار  روسيا 
أردوغان وروسيا قال: »إن الدعم الروسي 
لجهود األسد الرامية لتخليص إدلب من مقاتلي 
المعارضة لن يضعف في واقع األمر، وهو 
ما يمنح األسد حرية مطلقة في مهاجمة أي 
قوات مناوئة له. فالرئيس الروسي لن يتخلى 

هناك.  الكثير  استثمر  بعدما  اآلن  األسد  عن 
أنه لم يدفع ثمنًا باهظًا  ولكن علينا أال نغفل 
الناخبين  الروسية. كما أن مزاج  الدماء  من 
واهتمام  تفكير  من  بكثير  أقل  حيزًا  يشغل 
على  يجب  ثم،  ومن  أردوغان.  عن  بوتين 
األسد  منع  على  بوتين  يحث  أن  أردوغان 
من مهاجمة المواقع التي تنتشر فيها القوات 
التركية. وقرار بوتين في هذا الشأن ال يعتمد 
إال على ما يراه الرئيس الروسي يصب في 
ألردوغان  فليس  فحسب.  الفضلى  مصلحته 
تركيا  واقتصاد  بوتين.  يذكر على  تأثير  أي 
الهيدروكربونات  على  متزايد  بشكل  يعتمد 
الروسية. كذلك قطاعها السياحي يعتمد كثيرًا 
على السياح الروس، األمر الذي أثبته بوتين 

في السابق«.
وعن التهديد التركي ألوروبا بتدفق الالجئين 
هناك ذكر الكاتب في مقاله »من المنتظر أن 
إلى  اإلشارة  عن  األوروبي  االتحاد  يحجم 
الموقف،  هذا  في  نفسه  وضع  أردوغان  أن 
المساعدة.  سيقدم  أنه  يعني  ال  ذلك  أن  غير 
فقليل من زعماء االتحاد األوروبي سيهتمون 
بالتواصل دبلوماسيًا مع بوتين نيابة عن رجل 
هدد أوروبا بإطالق تدفق هائل من الالجئين 
السوريين عليها، ووصف األوروبيين بأنهم 
عنصريون وكارهون لإلسالم، وأخذ يتقرب 
العضو  البلد  قبرص  وهدد  روسيا،  من 
عن  التنقيب  بشأن  األوروبي  االتحاد  في 
لمعظم  ازدراءه  وأبدى  الهيدروكربونات، 

قادة االتحاد األوروبي«.

هل سنشهد تنازالت من أردوغان 
إلرضاء الروس؟

بين  تتمخض  التركية  الروسية  العالقات 
بوتين  بين  الجارية  واالتفاقيات  التنازالت 
كال  يدفع  ربما  الحالي  والوضع  وأردوغان 
االتفاقيات  من  المزيد  عقد  إلى  الدولتين 
التنازالت من  الكثير من  يلزمه  المرة  وهذه 
العون  يد  يقدم  قد  بوتين  أن  »بيد  تركيا  قبل 
أي  مقابل  ولكن  أردوغان،  العزيز  لصديقه 
ثمن؟ من الصعب تقدير حجم ما قد تتمخض 
االعتماد  في  زيادة  من  المساعدة  تلك  عنه 
قد  بوتين  ولكن  ذلك،  وتكلفة  روسيا  على 

يكون على استعداد لكبح قوات األسد -بشكل 
في  الروسي  النفوذ  تعزيز  مقابل  مؤقت- 
تركيا  قبول  في  ذلك  يتجسد  ولربما  تركيا. 
على  لالستيالء  الرسمية  الروسية  للعمليات 
مثلما  أوكرانيا،  أو  جورجيا  في  أراضي 
جزيرة  لشبه  القانوني  غير  الضم  في  حدث 
القرم، أو ربما انسحاب القوات التركية من 
الذي  هو  بوتين  أن  هي  األهم  النقطة  ليبيا. 
إيجابي على  رد  أي  وتوقيت  سيحدد طبيعة 
شن  من  األسد  منع  بشأن  أردوغان  طلبات 

هجمات قد تؤثر على القوات التركية«.

الرصاع الداخيل والخارجي سيؤدي 
إىل أزمة!!

ومن جانب آخر يتطرق الكاتب إلى السياسية 
أردوغان  الفاشي  يتبعها  التي  الخارجية 
العالم  الداخل وفي  بالصراع في  يتعلق  فيما 
يتبعها  التي  الخارجية  السياسة  »إن  أجمع 
في  “الصراع  في  تتمثل  والتي  أردوغان، 
وانتشار  العالم”،  في  والصراع  الداخل، 
قواته في الخارج على عدة جبهات في مهب 
خوض  بمثابة  يوم  بعد  يومًا  تبدو  الخطر 
مغامرة عالية التكلفة دون ظهور أي تحسن 
على أمن تركيا القومي ودون أي فوائد تعود 

على مواطنيها«.
مقتل المزيد من جنود دولة االحتالل التركي 
ولن  تركيا  في  الداخلية  األزمة  من  سيزيد 
السياسية هذا ما لخصه  يرضى ذويهم بهذه 
الكاتب إدوارد جي ستافورد في ختام مقاله: 
»من المرجح أن ينجو أردوغان سياسيًا من 
العسكريون  منه  ينُج  لم  الذي  الهجوم  هذا 
األتراك مع األسف. ولكن إذا تعرض الجنود 
منهم  وُقتل  الهجمات  من  للمزيد  األتراك 
المواطنون  يبدأ  فلربما  آخرون،  كثيرون 
الذي  الثمن  عن  التساؤل  في  األتراك 
سبيل  في  دمائهم  من  دفعه  إلى  يضطرون 

مآرب أردوغان االستعمارية«.

السياسة الخارجية التي يتبعها أردوغان تبدو يومًا بعد يوم مغامرة عالية التكلفة دون ظهور أي َتحسن ألمن تركيا القومي ودون أي فوائد تعود على مواطنيها.

 في الدعوة إلى
 مؤتمر المعارضة

الديمقراطية

تتردد الدعوات لعقد مؤمترات وطنية بتسميات 
مؤمتر  حول  التوضيح  يستدعي  ما  متعددة؛ 
إليه مجلس  يدعو  الذي  الدميقراطية  املعارضة 
سوريا الدميقراطية، ويسعى لعقده في فرصة 
مؤمتر  مع  يتعارض  ال  أنه  التنويه  مع  قريبة، 
سوريا  مجلس  فيه  يشارك  الذي   3 القاهرة 
الدميقراطية، ويساهم في إعداد أوراقه والدعوة 
الدميقراطية  املعارضة  مؤمتر  أن  حيث  إليه، 
املسار  دعم  غايتها  سابقة  ألعمال  تتويج  هو 
حضورها  وتقوية  الذاتية  لإلدارة  الدميقراطي 
في األوساط السياسية. فقد عقد لهذا املؤمتر 
ثالث  ذلك  وسبق  أوروبا،  في  ورشات  خمس 
مؤمترات حوارية داخل سوريا؛ استمرت منذ شهر 
مالمح  ترسم  أولية  بوثائق  خرجت  2018؛  متوز 
أنها  تّدِع  رؤية املشاركني. ولم  بناًء على  سوريا 
بديل أحد وكانت تعمل على استيعاب املرحلة 
شمال  في  الذاتية  اإلدارة  جتربة  على  واالطالع 
وشرق سوريا ما لها وما عليها وأن تكون نقطة 
في  للمشاركة  الدميقراطية  للمعارضة  جذب 
إلى املؤمتر الوطني  إدارة املراحل الالحقة وصوالً 

العام.

إلى  يدُع  أن  وطني  بحل  يفكر  من  من حق كل 
احتكار  أحد  مؤمتر وطني. ولكن؛ ليس من حق 
الوطنية في شخصه أو في جماعته، أو يّدعي 
أن احلل الوطني عنده ومير من خالل مؤمتره. فأي 
فال  كلهم؛  للسوريني  أنه  يعني  وطني  مؤمتر 
يستثنى منه أحد إال بصفة تخرجه عن كونه 
أو  فاسداً  يكون  أو  السياسي،  باملعنى  وطنياً 
كونه  عن  يخرج  ولكنه  مواطن  فهو  قاتالً، 
وعليه  السوريني  لكل  الوطني  واملؤمتر  وطنياً. 
اإلنساني  باملعنى  الوطنية  مفهوم  يضع  أن 
للمواطن كفرد له حقوق وواجبات وكرامة  أوالً 
الدولة  مبراكز  اإلدارات  في  يشارك  وأن  وحريات 
حقوق  لهم  كجماعات  وللمواطنني  متييز.  دون 
في اللغة اخلاصة والثقافة اخلاصة. واالنتماءات 
وتعبيراتها  طقوسها  لها  تاريخية  كشعوب 

سواء كانت إثنية أم دينية.

من  السوريني  إجناز  هو  الوطني  املؤمتر  وباعتبار 
منصة  وليس  واجملتمع،  الدولة  بناء  إعادة  أجل 
لصناعة شروط التغيير، أو املنافسة مع املنصات 
إلجناز ما عجزت هي عن إجنازه، فإننا في مجلس 
التمثيل،  احتكار  نّدِع  لم  الدميقراطية  سوريا 
منا  إميانا  الدميقراطية،  املعارضة  ملؤمتر  ودعونا 
وازنة متكنها من  القوى في قوة  بأن متثيل هذه 
مواجهة االستحقاقات القادمة، وتكون تعبيراً 
ومواجهة  منافسة  ميكنه  مستقبلياً؛  متثيلياً 
قوى مجتمعية أخرى ذات منشأ وأهداف دينية 
أو قومية ليست دميقراطية، وهذه القوى ال ميكن 
للسوريني،  جامع  وطني  مؤمتر  في  استثناؤها 
يضع مالمح اإلدارة والسياسة العامة للدولة. 
ولكن؛ في مثل هذا املؤمتر يجب أن يكون للقوى 
تكسب  التي  وبرامجها  منبرها  الدميقراطية 

من خاللها تأييد اجملتمع وتستقطب املؤيدين.

الدميقراطية هو  املعارضة  إلى مؤمتر  الدعوة  إن 
ركيزة  وتشكيل  املعارضة  القوى  جلمع  سعي 
االنفتاح  بغاية  السوري؛  ـ  السوري  احلوار  في 
على اجلميع، وتقرير املصلحة السورية اجلامعة، 
وفتح طريق لعمل جماعي يوفر مساحة للحوار 
للمستقبل،  جديدة  رؤية  وتقدمي  والنقاش 
والبناء على ما اتفق عليه. ولذلك؛ على اللجنة 
في  املشاركني  بأسماء  تكتفي  أال  التحضيرية 
التي  القوى  مع  للقاءات  تسعى  بل  الورشات، 
لم جتد الفرصة للمشاركة سابقاً في الورشات 
وحلسابات  ألسبابها  مترددة  كانت  التي  أو 
الورشات  نتائج  تنتظر  كانت  التي  أو  تنتظرها، 
اللجنة  على  وجوباً  ذلك  كل  في  ومخرجاتها. 
ملشاركة  التواصل  طرق  إيجاد  التحضيرية 
من  التي متكن  والوسائل  األدوات  وتأمني  أوسع، 
إيجاد أوسع مدى من االستقاللية والقدرة على 

التمثيل والشمولية. 

إن عملية التحضير ملؤمتر كبير ألطياف متعددة 
الذي  باألمر  ليس  الدميقراطية  املعارضة  من 
يرجتل، فهو يحتاج خلطة عمل واضحة ال تنتهي 
سياسية  رؤية  وفق  تستمر  وإمنا  املؤمتر،  بإطالق 
واضح،  وخطاب  األمد،  طويل  عمل  وبرنامج 
الوثائق،  مع  تنسجم  هائلة  إعالمية  وقدرة 
ترسم  وأن  واملستجدات،  األحداث  مع  وتتطور 
الفيصل  هو  وطني  مؤمتر  إلى  للدعوة  الحقاً 
إعادة  على  تقوم  التي  اجلديدة  سوريا  والدة  في 
وتغيير قواعد  احلرية،  اجملتمع في مناخ من  بناء 
وحصانة  القانون  بقوة  وحتصينها  السلطة 

الدستور.

أطراف الحديث 

رياض درار

الجماعات  شؤون  في  المصري  الخبير  قال 
اإلرهابية منير أديب خالل مشاركته ببرنامج 
قضايا إقليمية الذي بث على فضائية روناهي 
مشروعها  تنفذ  تركيا  »إن  )السبت(:  مساء 
اإلرهابية  التنظيمات  خالل  من  التوسعي 
المنتشرة في المنطقة تحت غطاء استعادة ما 
يسمونه الخالفة العثمانية«، مشيرًا إلى اعتماد 
سوريا  في  المرتزقة  هؤالء  على  أردوغان 

وليبيا.
وأكد أديب أن العالقة بين تركيا والتنظيمات 
اإلرهابية لن تنفك إال برحيل أردوغان الذي 
كامل  الحتالل  التوسعي  مشروعه  أطلق 
سواء  مصر  ذلك  في  بما  العربية  المنطقة 
على  العدوان  فقط  وليس  فكريًا،  او  عسكريًا 
الشعوب، بل هو اعترف بأنه صاحب مشروع 
الشرق األوسط الجديد والقائم بتنفيذه، معتبرًا 
أنه ربما حصل على ضوء أخضر من القوى 
على  عدوانه  فجاء  مشروعه  لتنفيذ  الغربية 

شمال شرق سوريا وليبيا.
واعتبر الباحث أن مشروع العثمانية الجديدة، 
الثورة  مع  بالتزامن  تركيا  في  ظهر  ربما 
بزغ  حيث   ،1979 عام  اإليرانية  اإلسالمية 
 1980 انقالب  بعد  أربكان  الدين  نجم  دور 
لديهما  وإيران  تركيا  أن  معتبرًا  تركيا،  في 

بصبغة  ولكن؛  نفسه.  التوسعي  المشروع 
مختلفة. وأوضح الباحث ان مشروع اإلخوان 
حسن  يد  على  بداية  ظهر  الخالفة  إلعادة 
فقط  سنوات  أربع  نحو  بعد  عام 1928  البنا 
أن  إلى  وأشار  العثمانية.  السلطنة  سقوط  من 
لإلخوان  الدولي  بالتنظيم  عضو  أردوغان 
السابق مصطفى  المرشد  بمبايعة  قام  أن  منذ 

مشهور. 
أن  يرون  أنفسهم  اإلخوان  »إن  أديب:  وقال 
العثمانية  الدولة  إعادة  هو  تنظيمهم  هدف 
أردوغان  يد  في  أيديهم  ويضعون  مجددًا، 
وقطر من أجل تنفيذ مشروعهم«، مشيرًا إلى 
أن الدوحة تعمل لدعم وصول هذه التنظيمات 
لن  التنظيمات  هذه  بأن  مقنعة  وهي  للحكم، 

تستطع الوصول للحكم اال من خالل الفوضى. 
ولذلك؛ دعموا اإلخوان والزالوا منذ سنوات 
في  للسلطة  وصولهم  بعد  وبخاصة  بعيدة 
مصر وال زالوا حتى اآلن يدعمونهم بالمنابر 
وتوفير  الدوحة،  في  واستضافتهم  اإلعالمية 
ليبيا  في  لإلخوان  والمال  بالسالح  الدعم 

وسوريا.
وبين أّن حديث أردوغان عما أسماه »الجيش 
ارتكب  الذي  المرتزقة  جيش  المحمدي«، 
السوريين والليبيين، ال يختلف  الجرائم بحث 
عن خطاب اإلرهابي أبو بكر البغدادي. وأكد 
أردوغان  في ظل  التركي  االحتالل  دولة  ان 
تمارس اإلرهاب وتدعمه، مؤكدًا أن كل من 
خليفة  نفسه  في  يرى  والبغدادي  أردوغان 

للمسلمين.
شؤون  في  المصري  الخبير  قال  وشدد 
ختام  في  أديب  منير  اإلرهابية  الجماعات 
لقائه على ضرورة مواجهة تركيا بجرائمها، 
مؤكدًا أن المخابرات التركية متورطة بشكل 
كامل في دعم داعش، وأن تركيا قامت بعالج 
التركية،  المشافي  في  الدواعش  اإلرهابيين 
على  وُمصورة  ُمسجلة  أدلة  »هناك  وأكد: 

ذلك«.

منير أديب: »إعادة أمجاد السلطنة العثمانية 
هدف لدولة االحتالل التركي واإلخوان المسلمين«

أكد الخبير المصري في شؤون الجماعات اإلرهابية منير أديب أن دولة االحتالل التركي 
وتنظيم اإلخوان المسلمين يتبعون السياسة ذاتها ولديهما الهدف نفسه وهو إحياء 
الخالفة العثمانية المزعومة، وأشار إلى أّن دولة االحتالل التركي تعتمد على المرتزقة 

في سوريا وليبيا في تطبيق ذلك..
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»الحرب  في  شاركت  التي  الفصائل  من  كثيٌر 
بيانات  في  وذكرت  دينّية  خلفّية  ذاِت  السورّية« 
سياسّي  كياٍن  تأسيِس  على  تعمُل  أّنها  تأسيسها 
تستخدم  تنفُك  لم  ولذلك  سوريا.  في  إسالمّي 
مجاهدين،  )غزوة،  مثل  الدينّية  المصطلحات 
التوظيِف  من  الغاية  كانِت  عام  وبشكٍل  غنائم(. 
المعنوّية  العوامل  تعزيَز  بالحرِب  للديِن  المباشِر 
كّل  اعتبرت  ولذلك  بالتاريِخ،  للتماهي  ومحاولة 
حتى  التسمية  وتعّدت  غنائم،  المعارك  مكاسب 
الناس  البيوت وما ُيسلب من  فيما تتم سرقته من 
بالقوِة والتهديِد، وإذا كانِت الفدية ُتطلُب في أصلها 
المحافظة  مع  الحرِب  أسرى  سراِح  إطالِق  لقاَء 
على سالمتهم، فقد تّم التوّسع بذلك والقيام بأعماِل 
بفدياٍت  والمطالبة  القسرّي  واالعتقال  الخطف 

كبيرة، فكان ذلك مصدرًا مباشرًا للتمويِل.  

معارك محلّية بتسميات تاريخّية وقرآنّية

لعّل قادة الفصائل اعتقدوا أّنهم يستنزلون أسباب 
النصر عبر إطالق تعابير قرآنّية على معاركهم، 
وبنفس الوقت التأثير على العناصر التابعين لهم، 
وهذا عدا األسباب العقائدّية، ولكن المسألة بقيت 
غير  العام  السلوك  كان  فيما  الشكالنّية  إطار  في 
منسجم مع الشعارات المطروحة. ومن جملة ما تم 
تداوله من أسماء للمعارك وغرف العمليات نذكر:

»معركة الفرقان«

أو »معركة تحرير حلب« أعلن  الفرقان  معركة 
السيطرة  هدُف  2012/7/20ووضع  في  عنها 
على مدينة حلب، وبدأت المعركة على محورين 
غربي في أحياء السكري وصالح الدين وشرقي 
الصاخور  أحياء  وإلى  نجار  الشيخ  منطقة  من 
والشعار وقاضي عسكر والميسر والنيرب وباب 
القادر  عبد  قال  المعركة  تسمية  وفي  الحديد، 
الفرقان  معركة  إّن  التوحيد  لواء  قائد  الصالح 
اسم سورة  والفرقان  والباطل.  الحق  بين  ستفّرق 

في القرآن.

»املغريات صبحاً« 

أعلنت ما ُتسّمى »غرفة حلب المركزّية« معركة 
بهدِف   2012/12/25 في  صبحًا«  »المغيرات 
السيطرة على المطارات العسكرّية بمحافظة حلب 
حلب  لمدينة  الغربّية  واألحياء  العسل  خان  وبلدة 
والمنشآت التعليمّية العسكرّية والمقرات األمنّية، 
وجاءت هذه العملية بعد إعالن »جبهة النصرة« 
فيها 12  الطيران، واشترك  كافة  استهداف  نيتها 
الدين  نور  حركة  المجاهدين،  )جيش  هم  فصياًل 
فيلق  الحق،  لواء  الخالفة،  أصار  تجمع  الزنكّي، 
الشام، كتيبة القدس، حركة إباء، كتائب ابن تميمة، 
بدر،  شهداء   ،101 الفرقة  عمارة،  أبو  كتائب 

مراحل.  سبع  من  وتألفت  المستضعفين(،  كتيبة 
والمرحلة السابعة بدأت في 2013/7/19.  وفي 
2014/8/1 بدأت الغزوة السابعة للسيطرة على 

مداخل مدينة حلب الغربّية 

وتعني  العاديات،  سورة  في  آلية  االسم  ويعوُد 
المغيرات صبحًا في تفسير ابن كثير إغارة الخيل 
صبحًا في سبيل اهلل، وكذلك قال الطبري، وذكر 

اإلغارة عالنّية.

»العاديات ضبحاً«

معركة  المركزّية«  حلب  »غرفة  أعلنت 
استكمااًل   ،2013/9/21 في  ضبحًا”  “العاديات 
لمعركة المغيرات صبحًا، في ريف حلب الشرقي 
لها  نهائّيا  هدفًا  ووضعت  والجنوبّي،  والغربّي 
طرق  وقطع  حلب،  مدينة  كامل  على  بالسيطرة 
شرقًا،  الدفاع  ومعامل  حلب  مطار  بين  اإلمداد 
وفصل األكاديمية العسكرّية عن الراموسة، وتّمت 
ريف  في  واسعة  مناطق  على  بالسيطرة  خاللها 
حلب الجنوبي، أبرزها خان طومان وخان العسل 
وريف المهندسين، ومدرسة الشرطة وصواًل إلى 
البحوث العلمّية وحي الراشدين، وكانت المعركة 

الوحيدة التي ُنفذت بالكامل في حلب.

تعوُد التسميُة إلى )اآلية 1( من سورِة »العاديات« 
والعاديات  ضبحًا«  »والعاديات  الكريم،  بالقرآن 
تعدو،  وهي  صوُتها  هو  والضبُح  الخيُل  هي 
وحسب تفسير ابن كثير فهي » قسٌم بالخيل الذي 
إنَّ  حينها  الفصائُل  وقالِت  اهلل«.  سبيِل  في  ُيغير 
آيًة قرآنّية،  بكونها  لمجّرد االستئناِس  ليس  االسَم 
والتي  المعركِة  باستراتيجياِت  مرتبٌط  هو  بل 

توقعوها أن تكوَن كبيرًة وذات آثاٍر كبيرٍة.  

»األنفال«

من   2014/3/21 في  “األنفال”  معركة  أعلنت 
قبل فصائل إسالمّية بما فيها »جبهة النصرة التي 
»المجلس  سمي  ما  اعتمد  تم  فيما  االسم  أطلقت 
أمهات  »معركة  اسم  األعلى«  العسكرّي 
الشهداء«، وتم تداول مشاركة تركّية فيه، وتعتبُر 
ُيراد  وكان  السورّي،  الساحل  معارِك  أهم  أحد 
عبر إطالق المعركة تخفيف العبء عن الداخل، 
مدينة  على  اإلسالمّية  الفصائل  فيها  وسيطرت 
كسب و3 مخافر حدودّية )كسب، الصخرة، نبع 
الجبلية  والمناطق  ومخفرها  السمرة  قرية  المر( 
مع  الحدودي  والمعبر  منها،  القريبة  والساحلية 
 2014/6/15 في  المعركة  وانتهت  تركيا، 
باستعادة قوات النظام السيطرة على تلك المناطق. 
الكريم،  بالقرآن  مدنّية  مكّية  سورة  و«األنفال« 
ونزلت إثر اختالف المسلمين على غنائم معركة 
»بدر«، وأّكدت السورُة أنَّ األنفال )الغنائم( هي 

هلل ورسوله، وفق تفسيراٍت متقاربٍة.

»بدر الشام الكربى«

الجبهة  بينها  من  فصائل  مجموعة  أعلنتها 
ألوية )اإليمان، خطاب،  اإلسالمّية والتي ضّمت 
وجند  الشام  وأجناد  واألنصار(  المهاجرين 
الحق،  وجبهة  سراقب  ثوار  وجبهة  األقصى 
ريف  معارك  أبرز  من  وهي   2014/7/25 في 
حماه  مطار  استهداف  خاللها  تّم  الشمالي،  حماة 
العسكرّي بصواريخ »غراد« وتدمير 4 حوامات 
خطاب  بلدتي  على  والسيطرة  مقاتلة،  وطائرة 
مشارف  إلى  والوصول  الشيحة  وتلة  والزارة 
المدينة، خالل حزيران وآب 2014، إال أنها ما 
أيلول  في  تراجعت وخسرت مكتسباتها  أن  لبثت 

الذي يليه.

الكبرى”  “بدر  غزوة  إلى  التسمية  أصل  ويعود 
مدينتي  بين  بدر  بئر  قرب  2هـ  عام  وقعت  التي 
)ص(  النبي  بقيادة  المسلمين  بين  والمدينة،  مكة 
من جهة، وقريش وحلفائها، وكانت أول انتصار 

للمسلمين، وعالمة تاريخّية فارقة.

 

»فرضُب الرقاِب« 

»فضرب  معركة  عن  أعلن   2014/11/15 في 
الرقاب«، واشترك فيها غرفة عمليات فتح والتي 
تضم )جبهة النصرة، حركة المثنى وجبهة أنصار 
اإلسالم ولواء توحيد األمة وحركة أحرار الشام 
اإلسالمّية(، وُحّدد الهدُف في محيط منطقِة الشيخ 
الدلي  بلدة  على  السيطرُة  خاللها  وتمَّ  مسكين. 
إلى  طريق  فتح  في  تنجح  أن  وكادت  والخربة 
إلى  التسمية  أصل  ويعوُد  الغربي.  دمشق  ريف 
الكريم:  القرآن  في  محمد  سورة  في  وردت  آية 
“فإذا لقيتم الذين كفروا فضرُب الرقاِب حتى إذا 
ِفداء  وإما  بعد  مّنا  فإّما  الوثاق  فشّدوا  أثخنتموهم 
اهلُل  يشاُء  ولو  ذلك  أوزاَرها  الحرُب  تضُع  حتى 
والذين  ببعٍض  بعَضكم  ليبلَو  منهم ولكن  النتصَر 

ُقتلوا في سبيِل اهلل فلن يضلَّ أعمالهم«. 

»اليوم املوعود«

كما أعلنت في 2014/11/15 في أقصى شمال 
)تل  واستهدفت  الموعود«  »اليوم  معركة  درعا 
ومعمل  األعالف  ومعمل  الخربة  وتل  عريد 
غرف  أربع  المعركة  هذه  في  واشترك  الكلور( 
هي )فجر التوحيد، اليرموك، الطريق إلى دمشق، 
النصر المبين(. واالسم مأخوذ من )اآلية 2( من 

سورة البروج بالقرآن.

»ادخلوا عليهم الباب«

عليهم  »ادخلوا  معركة  الشام«  »جبهة  وبدأت 
دمشق،  )شهداء  ألوية  الجبهة  وضمت  الباب« 
العزم(،  أهل  الوليد،  حمص  اإلسالم،  برق 
األولى  بدأِت  مرحلتين،  من  المعركُة  وكانِت 
 2014/11/14 في  والثانية   2014/11/3 في 
بهدف السيطرة على الشيخ مسكين وتمت خاللها 
السيطرة على بلدة نوى، وتعود التسمية إلى اآلية 
الذين  من  رجالِن  »قال  المائدة  سورة  في   23
فإذا  الباَب  عليهم  ادخلوا  عليكم  اهلل  أنعم  يخافون 

دخلتموه فإنكم غالبون...« 

»ذات الرقاع«

وهي تسمية لمعارك أطلقها »جيش اإلسالم« في 
الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي بريف دمشق، 
بدأت في 2016/8/8 وتألفت من 4 مراحل وقد 
بدأِت المرحلُة الرابعة في 2016/9/1، وُأعلن أّن 
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تحقيق/ رامان آزاد

التوظيف الدينّي في الحرب السورّية ــ3
بدأ ظهوُر المصطلحات الدينّية منذ بداية األزمة السورّية، وكان التكبيُر والتهليُل أولى اإلشارات، اللذين تحوال إلى طقوس ثابتة على مدار الوقت، 
فيما زادت وتيرة استخدام المصطلح الدينّي بمرور الوقِت، ولم يقتصر استخدامه على أسماء الفصائل المسلحة، بل كان الفتًا أّن أسماءِ المعارِك وغرِف 

العملياِت التي شهدتها سوريا مستمدٌة من النصِّ الدينّي، إما اقتباسًا حرفّيًا مباشراً أو في المعنى والداللة.

الغاية من المعركِة في مراحلها األربع »اإلغارة 
على نقاط قوات النظاِم على جبهة من مطار مرج 
السلطان إلى مبنى البحوث الزراعّية في الغوطة 
اآلليات  من  عدد  على  واالستيالء  الشرقّية«، 

واألسلحة المتنوعة.

ويعوُد أصل االسم إلى »غزوة ذات الرقاع« عام 
النبي )ص(  بقيادة  المسلمون  فيها  هـ، حارب   4
غطفان،  من  محارب  وبني  ثعلبة  بني  وأصحابه 
قبل  الرايات  لترقيع  إما  سببين:  ألحد  وُسّميت 
الموقع تحمل اسم ذات  بذاِت  أو لشجرة  الغزوة، 

الرقاع، بحسب المصادر التاريخّية.

»وحرّض املؤمنني«  

 2018/10/15 في  تشّكلت  عملياٍت  غرفُة  هي 
سوتشي  اتفاق  رفضت  جهادّية  فصائَل  وضّمت 
2018/9/17 وهي )حراس الدين، جبهة أنصار 
التوحيد، أنصار اإلسالم(،  أنصار  الدين، فصيل 
وليس  هجومّي  تشكيل  من  الهدف  إّن  وقالت 
الروسّية  القوات  إلخراج  تسعى  وأنها  دفاعّي، 
أعلنت في 2019/7/9  وتحكيِم شريعة اهلل. وقد 
بريف  األكراد  وجبل  التركمان  جبل  في  معركة 
غالبون«  فإنكم  دخلتموه  »فإذا  باسم  الالذقية 
وتضمنت سلسلة من العمليات االنغماسّية وشارك 
والمجلس  للتحرير«  الوطنّية  »الجبهة  فيها 
نفذت   2019/7/12 وفي  التركمانّي  العسكرّي 
عملية في ريف حلب الجنوبي )محور حريشة(، 
وفي 2019/11/18 نفذت عملية في ريف حلب 
 2019/11/27 وفي  علوش،  تل  قرب  الشمالّي 
نفذت عملية انغماسّية في جبل األكراد منطقة جب 

األحمر بريف الالذقية.

القت الغرفة استحسان منظري الجهاد في سوريا، 
وفي 2019/11/18 أعلن عبد المحيسنّي الداعية 
الجهادّي   « للمشروع  دعمه  بالقاعدة،  المرتبط 

الجديد«.

ويعود االسم إلى آية 84 في سورة النساء: »فقاتل 
لُف إال َنفَسَك وحّرض الُمؤمنين  في سبيِل اهلل ال ُتكَّ
بأسًا  أشّد  واهلُل  الذين كفروا  بأَس  يُكفَّ  اهلُل  عسى 

وأشّد تنكياًل« 

»الفتُح املبنُي«

ُشّكلت غرفة عمليات مشتركة  في 5/9/ 2019 
ضّمت كّل الفصائل العاملة في إدلب، وال يبدو في 
تشكيِل الغرفة أّنها راعت اتفاق سوتشي، والالفت 
أّن أسماء الفصائل ال تشير إلى انتمائها السورّي 
الحزب  العزة،  جيش  الشام،  تحرير  )هيئة  وهي 
حراس  القوقاز،  أجناد  التركستانّي،  اإلسالمّي 
الدين، جبهة أنصار الدين، جبهة أنصار اإلسالم، 
البخاري،  اإلمام  كتيبة  التوحيد،  أنصار  جماعة 
كتائب الفتح، فيلق الشام، جيش األحرار، حركة  
أحرار الشام، ألوية صقور الشام، جيش النصر، 
جيش إدلب الحر، الفرقة الساحلّية األولى، الفرقة 

الجيش  مشاة،  األولى  الفرقة  الثانية،  الساحلّية 
لواء  داريا،  إسالم  شهداء  النخبة،  جيش  الثاني، 
تجمع  الشمال،  أحرار  لواء  الفرقة 23،  الحرية، 

دمشق( 

الحق المبين اسٌم عاٌم لعدِة معارك في ريف إدلب 
إلى  تحولت  فقد  الشمالّي،  حماة  وريف  الجنوبّي 
غرفة عملياٍت ألكثِر من مرحلة، وتضم )الجبهة 
جيش  الشام،  تحرير  هيئة  للتحرير،  الوطنّية 
العزة( وجاءت بعد مرحلًة باسِم »دحر العدوان«، 
»كسر  مثل  بأسماء  معارٌك  ِخيضت  ذلك  وقبل 
العظم« التي أطلقها جيُش العزة، و«دحر الغزاة« 
التي أطلقتها الجبهة الوطنية للتحرير، و »غزوة 
المعتصم باهلل المدني« التي أطلقتها »هيئة تحرير 

الشام«. 

الغرفة عملية في قرية  ففي 2019/6/27 نفذت 
القصابّية بريف إدلب الجنوبّي، وفي تموز بدأت 
ريف  مناطِق  إلى  االشتباِك  نقِل  بهدِف  معركة 
حماه الشمالي وتأمين كفرنبودة بريف إدلب. وفي 
»الفتح  عملياِت  غرفُة  أعلنت   2019/11/30
إدلب  بريف  تهنوا«  »ال  عمليِة  بدَء  المبين« 
»فلينتظِر  بيانها  في  وقالت  الشرقي،  الجنوبي 

العدو منا ما يخلُع القلوَب ويهدُد األركاَن«، 

من  عددًا  سابق  وقت  في  الفصائل  واختارت 
األسماء لمعاركها مثل »كسر العظم« التي أطلقها 
أطلقتها  التي  الغزاة«  »دحر  و  العزة،  جيش 
الجبهة الوطنية للتحرير، و »غزوة المعتصم باهلل 

المدنّي« التي أطلقتها هيئة تحرير الشام.

من  واقتربت  قتاٍل  محاور  الفصائل  فتحِت  بعدما 
محردة  مثل  حماة  بريف  للنظام  هامة  مناطق 
قواِت  بدء  بعد  الدفاعاُت  تهاوِت  فقد  والسقيلبية. 
فتوالت  الجنوبّي،  إدلب  ريف  معارك  النظاِم 
االنسحابات من عدة بلدات ومدن )خان شيخون، 
كفرزيتا واللطامنة ومورك، معرة النعمان(، وفي 
الفتح  عمليات  غرفة  أصدرت   2020/1/21
باالبتعاد  حلب  ريف  أهالي  تحذيرّيا  بيانًا  المبين 
عن خطوط الجبهات. واسم »الفتح المبين« يعود 
إلى اآلية 1 من سورة الفتح: »ِإنِّا فَتحَنا َلَك َفتَحًا 

ُمِبينًا«. 

»ال تَِهُنوا«

 تعود في تسميتها إلى آية 35 في سورة »محّمد« 
لِم وأنُتُم األعَلوَن واهلُل َمعُكم  »فال َتِهُنوا وتدُعوا للسَّ
الطبري، ال  تفسير  أعَماَلُكم«، ووفق  َيِترُكم  ولن 
إلى  وتدعوهم  المشركين«،  »جهاد  تضعفوا عن 
الصلِح والمسالمة وأنتم القاهرون والعالون عليهم.

عملّيا لم ُيسفر استخدام المصطلح الدينّي عن أّي 
الميدان، ولعّل سببًا غير مباشر  نتائج عملّية في 
األطراف  إرضاء  وهو  االستخدام  وراء  يكمن 
معارك  من  اليوم  يحدث  وما  والداعمة.  الممولة 
بعد سقوط سراقب يؤكد أّن عوامل سياسّية وجملة 
خرائط  ورسم  العسكرّي  بالقرار  تتحكم  توافقات 

الميدان.

تقرير/ آزاد كردي

ملتقى لإلبداع القصصي مبدينة منبج
 بدعوة من احتاد املثقفني

األمسية القصصية ُأقيمت تحت عنوان »قراءات 
المهتمين  من  العديد  وحضرها  قصصية«، 
المدينة،  أهالي  من  والعشرات  واألدب  بالثقافة 
المثقفين  التحاد  المشترك  الرئيس  األمسية  وقّدم 

بمدينة منبج وريفها؛ أحمد اليوسف.
استذكارًا  دقيقة صمت  بالوقوف  األمسية  بدأت   
اتحاد  رئيس  أشار  ثم  من  الشهداء،  ألرواح 
المثقفين بمدينة منبج وريفها؛ أحمد اليوسف إلى 
مفهوم القصة ودورها في المجتمع قائاًل: »ُتشّكل 
القصة أحد األجناس األدبية المهمة في منطقتنا، 
وبرع بها »المنفلوطي« في بداياتها، حيث تلعب 
كل  وتوثيق  المجتمع  نهضة  في  دورًا  القصة 
تال  بها«.  يمر  التي  التاريخية  الحقب  من  حقبة 
ذلك، قراءة قصص لعدد من الكّتاب والقاصين، 
الكاتب  بدأها  التوالي؛  المشاركات على  وجاءت 
القاص؛ جمعة حيدر بقصة ذات عنوان »المعلم 
مرحلة  في  المعلم  دور  فيها  وأظهر  العظيم«، 
الطفولة واالبتدائية، ودور معلم الجغرافية الذي 
عرف تالميذه خارطة الوطن. ثم قدم القاص عبد 
الرحمن عبد الرحمن  قصته التي حملت عنوان 
»دماء على الزجاج«، وتناول من خاللها قضية 

األرياف.  في  بكثرة  تحدث  التي  األقارب  زواج 
ثم قدم القاص عبد الحميد دشو قصته التي حملت 
عنوان »النصف اآلخر«، تطرق فيها إلى واقع 
مغامرتها  حدود  وقف  تستطيع  ال  المرأة  الحب 
الجزلة،  الشاعرية  للغة  المحبين  ومعاناة  للعشق 
حملتا  قصتين  الحاج  خليل  القاص  قدم  وكما 
عنوانين متتالين »النار« و«القصيدة«، عبر من 
فضاًل  الشعر،  مع  الشاعر  معاناة  عن  خاللهما 
عن تقديمه مجموعة من القصص القصيرة جدًا، 

مختلفة،  اجتماعية  موضوعات  أيضًا  تناولت 
التي  قصته  الحسين  فاروق  القاص  وقدم،  كما 
حملت عنوان »البعبع الكبير«، حملت العديد من 
اإلشارات على رفض فتاة صغيرة لعادة المجتمع 

بتزويج القاصرات.
وقد ُاختتم هذا العرس القصصي بفتح باب النقاش 
من قبل الحضور وتقديم آرائهم ومداخالتهم حول 
هذه القصص، بما أثرى بمزيد من العلم والفائدة.

العربي،  باألدب  تختص  عالمية  أدبية  الجائزة  هذه 
بدولة  ظبي  أبو  في  2007م،  عام  في  ُأنشئت 
من  بتمويل  وُتنظم  مقرها،  يوجد  حيث  اإلمارات، 
هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وبرعاية من مؤسسة 
جائزة بوكر البريطانية، على الرغم من أن الجائزة 
العربية«  البوكر  جائزة  باسم«  إليها  يشار  ما  غالبًا 
العالمية  البوكر  جائزة  من  العربية  أو«النسخة 
تمامًا،  ومستقلتان  منفصلتان  مؤسستان  أنهما  »إال 
والجائزة العالمية للرواية العربية ليس لها أي عالقة 

بجائزة مان بوكر.
ُتمنح الجائزة في مجال الرواية حصرًا ويتم ترشيح 
)قصيرة(  نهائية  قائمة  منها  يستخلص  طويلة  قائمة 
الجائزة،  على  بينها  فيما  لتتنافس  روايات  ست  من 
أمريكي  دوالر  ألف  خمسين  الفائزة  الرواية  وتمنح 
من  رواية  لكل  دوالر  آالف  عشرة  إلى  باإلضافة 

الروايات الستة ضمن القائمة القصيرة.
أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية )آي باف(، 
قائمتها القصيرة لدورة 2020م، والتي ضمت ستة 
أعمال من الجزائر ولبنان وسوريا ومصر والعراق.
ضمت القائمة روايات )حطب سراييفو( للجزائري 
الدويهي  جبور  للبناني  الهند(  و)ملك  خطيبي  سعيد 
و)فردقان(  الرز  خليل  للسوري  الروسي(  و)الحي 
اإلسبرطي(  و)الديوان  زيدان  يوسف  للمصري 

للجزائري عبد الوهاب عيساوي و)التانكي( للعراقية 
عالية ممدوح.

رواية  عشرة  ستة  بين  من  األعمال  هذه  واختيرت 
وصلت إلى القائمة الطويلة في كانون األول.

مؤتمر  خالل  القصيرة  القائمة  عن  اإلعالن  جاء 

صحفي عقد في متحف حضارة الماء بمدينة مراكش 
برئاسة  المشكلة  التحكيم  لجنة  بحضور  المغربية 
وعضوية  الموسوي  جاسم  محسن  العراقي  الناقد 
الصحفي اللبناني بيار أبي صعب والباحثة الروسية 
أمين  الجزائري  والروائي  زاريتوفسكايا  فيكتوريا 

الزاوي واإلعالمية المصرية ريم ماجد.
سليمان:  ياسر  الجائزة  أمناء  مجلس  رئيس  وقال 
روايات  ست  الدورة  لهذه  القصيرة  القائمة  »تقدم 
موضوعاتها  تتنوع  كما  فيها  السرد  آليات  تتنوع 

والفضاءات التي تدور فيها أحداثها زمانًا ومكانًا«.
شؤون  فإن  التنوع  هذا  من  الرغم  »على  وأضاف: 
اإلنسان العربي في ماضيه وحاضره تبقى شاخصة 
القارئ  يطحن  الذي  التخييلي  السرد  من  أجواء  في 
طحنًا في بطئه في بعض األحيان أو يعدو به عدوًا 
سريعًا إلى عوالم من األلم الذي ال يبارح النفوس في 
بالرغم  فالتجربة  الوجهة  كانت  وأيًا  أخرى،  أحيان 
مآلها  واحدة،  سرعته  أم  التخييلي  المسير  بطء  من 
البحث عن معنى يفسر ما يدور بحثا عن االنفكاك 

من الراهن بكل أطيافه«.
تبلغ قيمة الجائزة 50 ألف دوالر تقدمها دائرة الثقافة 
اإلمارات تحت رعاية  بدولة  أبوظبي  والسياحة في 

مؤسسة جائزة البوكر في لندن.
من   14 في  الفائزة  الرواية  إعالن  المنتظر  ومن 
نيسان عشية افتتاح معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

روناهي/ منبج: نّظم اتحاد المثقفين بمدينة منبج وريفها أمسية قصصية  بعنوان »قراءات قصصية«؛ 
أقامها االتحاد لعدد من الُكّتاب والقاصين بالمدينة، وذلك على مسرح مركز الثقافة والفن.

»بصرى الشام«... 
جامعة احلضارات

اجلائزة العاملية للرواية العربية تعلن 
قائمتها القصرية

تحتل المنطقة الجنوبية من سوريا أهمية خاصة من 
ناحية عدد المواقع األثرية وكثرة األوابد والمكتشفات 
أغنى  من  الشام«  »بصرى  وتعد  فيها،  التاريخية 
وأعرق مدنها المصنفة عالميًا كموقع أثري رئيسي 
ترك  إذ  والفكر،  الفن  تاريخ  في  مرموقة  قيمة  ذي 
آثارهم  واألمويون  والبيزنطيون  والرومان  األنباط 
في هذه المدينة التي ُتعد بتخطيطها الروماني المميز 
في  مفتوحًا  متحفًا  واإلسالمية  المسيحية  وآثارها 

الهواء الطلق.

فلسفة املدينة الرومانية

بتكوين  الهلنستي  التخطيط  ذات  المدينة  تتصف 
في  تتموضع  تقريبًا،  مربع  شكل  على  شطرنجي 
بوابة،  المربع  أضالع  من  ضلع  كل  منتصف 
»كاردو«  يسمى  رئيسي  شارع  المدينة  ويخترق 
على جانبيه أروقة ظليلة، يتقاطع معه شارع رئيسي 
تقاطع  نقطة  عند  وينتصب  »ديكومانوسي«،  آخر 
أعمدة  أربعة  من  مؤلف  معماري  الشارعين صرح 
يعرف باسم »المصلبة« أو »التترابيل«، كما تتعامد 
شوارع فرعية مع الشارعين الرئيسيين لتحصر في 
ما بينها مساحات مربعة أو مستطيلة من األراضي 

التي تقوم عليها الدور والمنازل والمباني الرسمية.
في  معماريًا  تبرز  التي  العامة  المباني  أهم  ومن 
المدينة الرومانية المعبد الرئيسي والمعابد الصغيرة 

والحمامات العامة والمسرح وقصر الحكم.
يستقبلك عند وصولك إلى المدينة القديمة بناء أثري 
مدخلها  يمثل  محلية،  حجرية  بألواح  مبني  ضخم 
الغربي الذي تتوسطه بوابة متصلة من الجانبين ببقايا 
سور قديم، ويشكل سقفها عقد حجري ُيزينه قوسان 

منحوتان على شكل عارضة بسيطة الزخارف، أما 
واجهته فهي ذات تصميم متناظر مؤلف من دعامتين 
هرمية  جبهة  تعلوه  محراب  يتوسطهما  بارزتين 

صغيرة مزينة بنقوش يونانية.

املرسح الروماين

مسرح  ومعه  األثري،  بصرى  مسرح  ويصنف 
»Aspendus« في تركيا، من بين أفضل المسارح 
الرومانية  العمارة  في  للعيان  ماثلة  زالت  ما  التي 
بأكملها، ويعد أضخم مسرح ال يزال سليمًا بالكامل، 
فهو مطّوق بشكل متالصق بكتلة معمارية ثانية هي 
»القلعة األثرية« التي َشّكل اندماجها المعماري مع 
كتلة المسرح بناء واحدًا ذا دعم وتحصين قوي حّول 
المعقل، وربما كان  إلى ما يشبه  الروماني  المسرح 
المسرح يصمد  التي جعلت  هذا واحدًا من األسباب 
الحجر  من  مشيدًا  لكونه  إضافة  الزمن،  مر  على 
أسود(، وهو حجر  بركاني  المحلي )حجر  البازلتي 
تحّدت  البناء صالبة  أكسب  مضغوط غير مسامي، 
الزالزل والعوامل الطبيعية، كما أكسبه ميزة مختلفة 
عن مسارح روما التي شيدت معظمها من الحجارة 

الرملية المغطاة بالجص األبيض.
جميلة،  معمارية  بصياغة  المسرح  واجهة  وتتحلى 
األعمدة  من  طوابق  وثالثة  محاريب  من  وتتألف 
الرخامية البيضاء التي دعمت جماليًا حجر البازلت 
ذي اللون الداكن، الذي كان من المرجح أن ُيضفي 
بناء ضخم كهذا رتابة مزعجة  في  استخدامه وحده 
بتقنية  بناؤه  يتميز  كما  العمارة،  في  مرغوبة  غير 
ينسبها  والضوء،  الصوت  لتوزيع  فريدة  هندسية 
»أبولودور  المعماري  إلى  المؤرخين  من  العديد 

الدمشقي« الملقب أيضًا بمهندس روما والذي ُترِجُع 
بعض المصادر تصميم المدرج إليه.

املعامل اإلسالمية

قادمة  األساسية  المدينة  شهرة  أن  من  الرغم  على 
من مسرحها الروماني الشهير، إال أنها تتميز أيضًا 
بتأثيراتها المعمارية اإلسالمية الواضحة، خصوصًا 
كالجامع  جوامع  على  تحتوي  فهي  منها،  األيوبية 
ومسجد  فاطمة  وجامع  ياقوت  وجامع  العمري 
أبي  ومدرسة  الدباغة  كمدرسة  ومدارس  الخضر، 

الفداء، إضافة للقلعة والحمام.
كما أن للمدينة ارتباطًا وثيقًا بتاريخ النبي محمد الذي 
بالراهب  بإحداها  والتقى  مرتين،  زارها  أنه  ُيروى 
»بحيرا« الذي أخبر عمه أن محمد هو النبي المذكور 
في األناجيل األصلية، وهناك دير ذو نمط بازيليكي 
منه  بالقرب  ويقع  الراهب،  هذا  باسم  مسمى  مميز 
موقع يقال إن ناقة النبي محمد بركت فيه وبني عليه 

مسجد ُسمَّي »مبرك الناقة«.

الكاتدرائية البيزنطية

ُتعد كاتدرائية بصرى مثااًل فريدًا للكنائس المخططة 
المعمارية  األشكال  تطور  تاريخ  حيث  من  مركزيًا 
للكنيسة األولى، وهي عبارة عن مربع يحيط بدائرة 
مطوقة بمثمن تعلوه قبة، تتالمس الدائرة مع أضالع 
المتشكلة  الزوايا  وتشغل  جوانب،  ثالثة  من  المربع 
نصف  كبير  تجويف  شكل  على  عريضة  محاريب 
الدائرة  في  مفتوحة  مداخل  ثالثة  وهناك  دائري، 

عدا  ما  المربع  أضالع  من  ضلع  كل  منتصف  في 
الشرقي.

ُيذكر أن بناء »آيا صوفيا« في إسطنبول ُصمم على 
مثالها، مع تفادي األخطاء اإلنشائية التي ُارتكبت في 
تنهار  القبة  جعلت  والتي  بصرى  كاتدرائية  تصميم 

مرات عدة بسبب سوء دعائمها.

املتحف األثري

تم اختيار بعض أبراج القلعة مقرًا لصاالت المتحف 
نظرًا لألهمية المعمارية لهذا المكان، حيث خصصت 
البرج  فضم  اآلثار،  لعرض  رئيسة  مواقع  ثالثة 
الخامس متحف التقاليد الشعبية الذي يقدم صورة عن 
حياة سكان المنطقة واألدوات والمعدات المستخدمة، 
ونماذج  الزواج،  وطقوس  العروس  لغرفة  إضافة 
أزياء شعبية من فلكلور المنطقة المحلي، وُخصص 
البرج السابع لمتحف اآلثار الكالسيكية واإلسالمية، 
وهو ُمقّسم لخمس صاالت على نمط أواوين مجهزة 
بـ 12 خزانة خشبية لعرض المجموعات األثرية من 
فهو  المكشوف  المتحف  أما  وخزفية،  فخارية  لقى 
على شكل ساحة سماوية واسعة تقع خلف المسرح 
والحادي  والعاشر  الرابع  أبراج  ثالثة  بها  يحيط 
عشر، ويحتوي على التماثيل والمنحوتات والنقوش 
مختلفة،  لحضارات  تعود  التي  الحجرية  والكتابات 
كتل  أو  »بيتونية«  قواعد  على  مثبتة  تماثيل  فنجد 
حجرية أثرية، ومنحوتات زخرفية وكتابية وضعت 
من  كبيرة  للوحة  إضافة  مباشرة،  األرض  على 

الفسيفساء معلقة على جدار الساحة.
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

ماد أحد األمور التي ال غنى عنها في  ُيعتبر السَّ
عملية الّزراعة، وهي مادة ُتضاف للّتربة إلنتاج 
األسمدة  وتحتوي  وفيرة،  زراعية  محاصيل 
وُتصنَّع  أساسّية،  غذائّية  ومواد  ُمغّذيات،  على 
من مواد عضوية، وبعضها من مواد معدنية أو 
استخدامها  ويتم  المصانع.  من  منتجة  مركبات 

أيضًا لزراعة الخضروات والحدائق المنزلية.
»روناهي«  لصحيفتنا  كان  الخصوص؛  وبهذا 
الُمجتمع  تطوير  شركة  في  اإلداري  مع  لقاًء 
الّزراعي بشمال وشرق سوريا إدريس صديق 
شركات  ست  »هناك  قائاًل:  حدَّثنا  الذي  فرحو 
الحسكة،  في  الّزراعي ومنها  الُمجتمع  لتطوير 
وفي  ديرك،  سبيه،  تربه  عامودا،  درباسية، 
فر في هذه الّشركات ماّدة الّسماد  قامشلو؛ ويتوَّ

ويتم بيعها على الُمزارعين«.

وأضاف: »للّسماد نوعين منها: اليوريا، وسوبر 
الُمركَّب«.  السماد  إلى  باإلضافة  فوسفات، 
سماد  الحالي  الوقت  في  يوجد  أّنه  إلى  وأشار 

سوبر فوسفات 10 طن.
وبيَّن أّنه بالنسبة ألسعار السماد في هذا العام، 
دوالر   380 بسعر  ُيباع  اليوريا  سماد  فإن 
نة  أمريكي للطن الواحد، حيث كان يباع في السَّ

الماضية بـ 400 دوالر، أّما سعر سماد سوبر 
للطن  سورية  ليرة  ألف   150 فُيباع  فوسفات 
بـ  الواحد  الطن  يباع  المركب  وسماد  الواحد، 

100 ألف ل.س.
من  اليوريا  سماد  استراد  يتم  بأّنه  فرحو  ه  ونوَّ
سوري  فهو  فوسفات  سوبر  سماد  أّما  إيران، 

الّصنع.
المجتمع  تطوير  شركة  في  اإلداري  واختتم 
الزراعي بشمال وشرق سوريا إدريس صديق 
عة بأّنه في بداية  فرحو حديثه عن الكمية الموزَّ
الحالي تم بيع 61 طن، و250 كيلو من  العام 
سماد اليوريا في قامشلو وما زالت عملية البيع 
بيعها  تم  التي  الكمية  »أّما  وأضاف:  ُمستِمرة. 
في العام الماضي ُفقّدرت بـ 1,628,600 طن 
من سماد اليوريا، أّما سماد سوبر فوسفات فبيع 

منها 241,500 طن«.

وريفها؛  منبج  بمدينة  االقتصاد  لجنة  وكانت 
شهر  في  المركزي  منبج  مشتل  افتتحت  قد 
المشتل األشجار  شباط من عام 2018 ويضّم 
الزينة  ونباتات  الُمثمرة،  واألشجار  الحراجية، 
يقع  الذي  الزراعي  المشتل  الشتوّية.  والّزهور 
شركة  من  بالُقرب  الّدولي  حلب  طريق  على 
نته اإلدارة المدنية الديمقراطية  الكهرباء، قد دشَّ
عبر اللجنة االقتصادية، حيث يتلقى دعمه من 
التفاصيل؛  من  وللمزيد  الّزراعة.  مؤّسسة  ِقبل 
في  باإلداري  »روناهي«  صحيفتنا  التقت 
خالد  وريفها  منبج  بمدينة  الزراعة  مؤسسة 

أوسو.

عمٌل دؤوب ومتواصل 

اإلداري  حدثنا  المشتل؛  أهداف  وعن  بداية، 
في مؤسسة الزراعة بمدينة منبج وريفها خالد 
على  المركزي  منبج  مشتل  يقع  قائاًل:«  أوسو 
الكهرباء،  شركة  بجانب  الّدولي،  حلب  طريق 
مؤسسة  وعملت  2400م،  مساحته  وتبلغ 
مدروسة  خطة  وفق  تجهيزه؛  على  الزراعة 
على عّدة مراحل، مثل تأهيل البنى التحتية من 
مبنى الحرس واإلدارة، وتركيب شبكات الّري 
والعرائش، وممرات المشاة واإلنارة، باإلضافة 

البالستيكية  للبيوت  المعدني  الهيكل  لتركيب 
نوع  لكل  البذور  وزراعة  بالكامل،  وتجهيزه 
في  اإلنتاج  تسويق  مع  زراعته،  موعد  حسب 
المركزي  منبج  مشتل  ويسعى  الحق.  وقٍت 
على تأمين احتياجات منبج وريفها من الغراس 
ما  واسترجاع  الُمثمرة،  واألشجار  الُمتنّوعة 
عن  فضاًل  الحراجية،  األشجار  من  قطعه  تم 
إنتاج شتالت قوية سليمة، ذات صفات وراثية 
ممتازة، ُتالئم البيئة وتتحّمل الّظروف المناخّية 

الصعبة«.

المشاتل  من  الغرض  تحديد  »يمكن  وأضاف: 
ّيدة من األصناف الُممتازة،  بإنتاج الّشتالت الجَّ
األيدي  وتشغيل  الكبيرة،  النباتات  وشتالت 
والّتدريب،  بالُممارسة  الخبرة  وزيادة  العاملة، 
الالزمة  والنباتات  بالشتالت  الحدائق  وإمداد 
ُمؤسسة  تقوم  كما  ُمحدَّدة،  بأوقات  للزراعة 
الّزراعة؛ بمتابعة أعمال مشتل منبج المركزي 
لألغراس  وتسميد  وُمكافحة  وتعشيب  ري  من 

المثمرة والحراجية«. 

بَيع األغراس بأسعار رمزيّة

بّين أوسو قائاًل: »لقد بدأ  وعن بيع األغراس، 
مشتل منبج المركزي ببيع األغراس الحراجية 
وتتكون   2019/12/2 بتاريخ  والُمثمرة 
األغراس الحراجية الموجودة من شجر الـسرو، 
أغراس  إلى  إضافة  والكازورينا،  والصنوبر، 
مروحي،  ونخيل  شرقي،  عفص  من  الزينة 
فضاًل عن وجود الغراس المثمرة مثل: الفستق 
األرضي،  والعنب  واللوز،  والجوز،  الحلبي، 
على  جيد  اإلقبال  إّن  القول:  يمكن  والّدوالي. 
شراء األغراس من المشتل من قبل المزارعين، 
حيث وفَّرت ُمؤّسسة الّزراعة عن طريق مشتل 
منبج المركزي األغراس المتنوعة بأسعار جيدة 
وتشجيعية بالنسبة للمزارعين. ويعد إقبال أهالي 
مدينة منبج وريفها على شراء أغراس الفستق 
لألراضي  مناسب  كونه  طلبًا  األكثر  الحلبي؛ 
الزراعية لمدينة منبج وريفها، وُمتأقلم مع البيئة 
المناخية في المنطقة عمومًا، عالوة على ذلك، 
بقية  من  أكثر  البيئية  اإلجهادات  يتحّمل  فإّنه 
عالي  اقتصادي  مردود  ذو  وُيعتبر  األشجار، 
بالنسبة  أما  بالّذهب األحمر.  الّناس  وُيلقَّب عند 
وصنوبر،  سرو،  من  الِحراجية،  لألشجار 
بالتعاون  الّزراعة  ُمؤّسسة  فإن  وكازورينا، 
الحزام  بتشجير  ستقوم  الحراج؛  مؤسسة  مع 
والمقطوعة  اليابسة  األشجار  وترثية  األخضر 
للمحافظة على البيئة وجمال الطبيعة، باإلضافة 
الشرقي،  كالعفص  الزينة؛  أشجار  زراعة  إلى 

والنخيل المروحي«.

َخدمات ُمريحة للفالح

وتابع أوسو حديثه قائاًل: »نحاول وفق إمكاناتنا 
ومريح،  سريع  بشكل  للفالح  خدماتنا  بتقديم 
الئحة  أما  للسوق،  ُمنافسة  تشجيعية  وبأسعار 
بالنسبة  التالي:  الّشكل  على  فهي  األسعار، 
بـ  الحلبي  الفستق  فيباع  المثمرة،  لألغراس 
250 ل.س، والعنب األرضي بـ 300 ل.س، 
 250 بـ  واللوز  ل.س،   1000 بـ  والدوالي 
ل.س. أما بالنسبة ألغراس الزينة، فيباع النخيل 
بـ  الشرقي  والعفص  بـ 500 ل.س،  المروحي 
الحراجية،  لألشجار  بالنسبة  أما  ل.س.   400
فيباع السرو بـ 200 ل.س، والصنوبر بـ 300 

ل.س، والكازورينا بـ 500 ل.س«.
بمدينة  الزراعة  مؤسسة  في  اإلداري  واختتم 
»منذ  بالقول:  حديثه  أوسو  خالد  وريفها  منبج 
رؤيتنا  كانت  الزراعة،  مؤسسة  تأسيس 
عن  للبحث  وذلك  األمد  طويلة  استراتيجية 
السابقة  األماكن  في  الخضراء  الرقعة  زيادة 
التي تضررت أو في أماكن جديدة؛ ألّن اإلدارة 
المدنية الديمقراطية تدرك بطبيعة الحال أن ال 
إلى  بالعودة  إال  أيكولوجي سليم  لمجتمع  مجال 
لن  األمر  وهذا  والسليمة،  النقّية  الطبيعة  قيم 
بالبيئة  اإلنسان  وتمسك  ارتبط  إذا  إال  يتحقق 

والمجتمع بشكل متوازن«.

2019فيضانات  لعام  الفائت  الشتاء  شهد 
انقطاع  ناحية جل آغا، ونتج عنها  قاسية في 
للطرقات، وتدمير لعدد من الجسور الرابطة 
انهيارات  حدوث  ولتفادي  القرى.  بين 
ة  ُخطَّ وضعنا  والعبارات،  للجسور،  جديدة 
الجسور  إلنشاء  مشاريع  ِعّدة  لتنفيذ  عمل 
الحيوي«؛  كينجو  جسر  ومنها  والعبارات، 
لبلدية  الفني  المكتب  بدأ عضو  الكلمات  بهذه 

حديثه  حسين  الدين  محي  عابرة  في  الشعب 
الفتا بقوله: »إّن قرية كينجو من القرى التي 
حلقة  كونها  هام؛  استراتيجي  بموقع  تتميز 
وصل بين عشرات القرى التي تقع في جنوب 

ناحية جل آغا«.
يأتي  الجسور  إنشاء  »إّن  حسين:  وأضاف 
بهدف إيجاد معابر آمنة للُمشاة، وحرصًا على 
الحوادث،  نسبة  من  والحد  العابرين،  سالمة 
والحركة  الّسالمة،  بمستوى  واالرتقاء 
المرورّية على الّطرق«. وعن تفاصيل إنشاء 
الفني  المكتب  عضو  بين  وكلفته  المشروع، 

حسين:  الدين  محي  عابرة  في  الشعب  ببلدية 
التي  الفيضانات  بسبب  الجسر  انهيار  »بعد 
إلعادة  خطة  وضع  تم  القرية  لها  تعرضت 
جديد«.  جسر  وإنشاء  القديم،  الجسر  تأهيل 
تنفيذ  »يأتي  حديثه:  نهاية  في  بقوله  كاشفًا 
الّربع  أولويات  ضمن  كينجو  جسر  إنشاء 
النهائية  تكلفته  وبلغت  2019م،  لسنة  الثالث 
طوله  ويبلغ  ل.س؛  ألف  و161  مليون   16
الداخلية  الفتحة  وأبعاد  2م؛  وارتفاعه  22م؛ 
ُمنذ  الخدمة  في  وضعه  تم  وقد  3م،  بعرض 

أّيام«.

َتقرير/ غاندي إسكندر

تقرير/ آزاد كردي

أدريس صديق فرحو

وري مال السُّ تمع الزِّراعي بالشَّ ستِمر يف َشركات تطوير املجُ توزيع األمسدة مجُ

ر َمشتل منبج امَلركزي.. واقع حراجي ُمَبشِّ

عب يف عابرة تنتهي من َتنفيذ جسر كينجو احليوي َبلدية الشَّ

َتقرير/ إيريش محمود

ماد الُمباع في العامين الُمنصرم والّجاري، وعدد شركات تطوير  ُروَناهي/ قامشلو ـ كشَف اإلداريُّ في شركِة تطوير الُمجتمع الزِّراعي بشمال وشرق سوريا إدريس صديق فرحو عن كمية السَّ
ن دورها في توزيع األسمدة. الًمجتمع الزِّراعي في شمال وشرق سوريا وبيَّ

روناهي/ منبج ـ أّكد اإلداري في مؤسسة الزراعة بمدينة منبج وريفها خالد أوسو إن المشتل المركزي بدأ ببيع الغراس على اختالفها للمواطنين أو لمؤسسات اإلدارة المدنية تشجيعًا لكثافة 
نا في مأمن من خطورة ظاهرة الّتصحر واالعتداء على البيئة«. وأشار إلى أّن المشتل معني ببيع األغراس بأسعار تشجيعية ورمزّية؛  الغطاء النباتي والمساحة الخضراء، وأضاف: »مما يعني أنَّ

عة. األمر الذي ُيساعد الُمستفيدين من هذه األسعار على شراء أعداد كبيرة ومتنوِّ

روناهي/ كركي لكي - أوضح عضو المكتب الفني ببلدية الّشعب في عابرة محي الّدين حسين أن جسر قرية كينجو الحيوي قد تم وضعه في الخدمة بعد االنتهاء من تنفيذه؛ وبذلك 
انتهت معاناة األهالي في القرى الواقعة على شمال وجنوب الطريق الّدولي. 

تقرير/ يارا محمد

سامر حنا

روناهي/ قامشلو- أول ِإذاعة سريانّية محلية ُتفتتح بمنطقة شمال وشرق سوريا، وتتحدث بلسان الشعب السرياني إليصال صوته إلى جميع أنحاء العالم، وبالتالي تكون الجسر الواصل بين 
أبناء البلد والمغتربين. 

سورويو FM.. أول إذاعة حملية سريانية يف سوريا

»احملتل الرتكي باعنا والشعب دفع الثمن«
بحثًا عن مالذ آمن وفرارًا من هول المعارك، 
عائلة  قصدت  والطائرات،  المدافع  وقصف 
شمال  في  الذاتية  اإلدارة  مناطق  حمزة  محمد 
الزاوية  جبل  منطقة  من  قادمة  وشرقي سوريا 
أشرس  فيها  تدور  التي  السورية  إدلب  في 

المعارك.
صوب  النزوح  السورية  إدلب  أبناء  يواصل 
مناطق شمال وشرق سوريا التي تديرها اإلدارة 

الذاتية، وتحميها قوات سوريا الديمقراطية.
العام  القائد  أبدى  أن  بعد  بالتوافد  األهالي  وبدأ 
عبدي  مظلوم  الديمقراطية  سوريا  لقوات 

النازحين  الستقبال  وإدارة  كقوات  استعدادهم 
من المعارك الدائرة في إدلب.

وجيش  الديمقراطي،  الشمال  لواء  ويستقبل 
من  القادمين  النازحين  لقسد  المنضمين  الثوار 

إدلب بعد التنسيق معهم.

»املناطق التي تحميها قسد 

مالذنا اآلمن«

عائلة محمد حمزة زرعه، من جبل الزاوية في 

إدلب  من  نزحت  التي  العائالت  إحدى  إدلب، 
ووصلت إلى منطقة منبج حيث تستقبل اإلدارة 

المدنية وقوات سوريا الديمقراطية النازحين.
يقول محمد حمزة )29 عامًا(، وهو أب لخمسة 
السوري كان يقصف  النظام  إن طيران  أطفال 
لياًل نهارًا، ما دفعهم  التي جاؤوا منها  المنطقة 
وباتت  صعبًا  الوضع  أصبح  أن  بعد  للنزوح 

المنطقة تفتقر لسبل العيش.
وأكد النازح بأنهم قصدوا مناطق »قوات سوريا 
الديمقراطية نظرًا ألنها تنعم باألمن واألمان«.

وبلغ عدد العائالت النازحة من إدلب إلى مناطق 
قصدت  عائلة   220 من  أكثر  الذاتية  اإلدارة 
منبج، وجرى إرسال البعض منهم إلى مخيم في 

منطقة الطبقة.
عن  حديثه  في  زرعه  حمزة  محمد  ويشير 
الوضع في إدلب إلى أن المرتزقة بالقول: »بات 
همهم الوحيد النهب والسلب دون النظر في حال 
األهالي الذين  يعيشون أسوأ أيام حياتهم تحت 
القصف الشديد, القصف ال يوصف وخاصًة في 
مع  فشيئًا  شيئًا  يشتد  أنه  حيث  األخيرة،  اآلونة 

اتباع سياسة األرض المحروقة«.
من  المدعومون  »المرتزقة  بالقول:  وأضاف 
النظام  إلى  فشيئًا  شيئا  المناطق  يسلمون  تركيا 
ممتلكات  وسلب  بنهب  ويكتفون  السوري، 

األهالي دون الدفاع عن المنطقة وأهلها«.

الحواجز ال ترحم أحداً..

يسرد محمد رحلة نزوحه من إدلب إلى مناطق 
الليل  في  »خرجنا  ويقول:  الذاتية،  اإلدارة 
والخوف والفزع يسيطر علينا خوفًا من قصف 
الذين  المرتزقة  ومن  الحربي  النظام  طيران 
يقفون على الحواجز التي ال ترحم أحدًا، حيث 
قبضوا ما يقارب 200 دوالر مقابل عبورنا«.

جدًا  بالسيء  إدلب  في  الوضع  ووصف 
والمأساوي، ورأى بأن تركيا هي السبب ألنها 
ليتشرد  القارس  الفصل  هذا  في  المنطقة  باعت 
اآلالف من األهالي من بيوتهم وأرضهم، ويذبح 

األبرياء ويصبح مصير الشعب مجهواًل.
وأضاف قائاًل: »هنالك مجازر تحصل، طيران 
النظام قصف منزاًل بالقرب مننا فسقطت عائلة 

بأكملها تحت األنقاض وما زالوا كذلك«.

املحتل أغلق حدوده أمام النازحني

إدلب:  من  النازح  زرعه  حمزة  محمد  يقول 
في  الشعب  باعت  المحتلة  التركية  الدولة  »إن 
إدلب وعندما قصد الشعب حدودها أغلقتها في 
وجههم، وفي نهاية المطاف الشعب هو من يدفع 
الفاشية  نتيجة سياسات أردوغان  الثمن باهظًا، 

التي تهدف إلى خدمة مصالحه«.
الذين  المدنيين  تستهدف  تركيا  بأن  وأوضح 
إلى  العبور  من  وتمنعهم  حدودها،  يقصدون 
»حاولت  قائاًل:  ويضيف  التركية،  األراضي 
أكثر من مرة العبور إلى األراضي التركية لكن 
أمام  مدنيين  قتلوا  الحدود  حرس  جدوى،  دون 

عيني لذلك تراجعت خوفًا«.
زرعه  حمزة  محمد  شكر  حديثه،  نهاية  وفي 
على  الثوار  وجيش  الديمقراطية  سوريا  قوات 
األمان،  بر  إلى  لهم  العبور  طريق  تسهيل 
حيث مناطق شمال وشرق سوريا األكثر أمانًا 

واستقرارًا.
وكالة/ هاوار

في  آشورية  سريانية  إذاعة  أول  انطالق  مع 
صدى  وتلقيها  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 
قليلة،  أياٍم  نجاحها خالل  أثبتت  النطاق،  واسع 
حي  في  الواقعة   ،FM سورويو  إذاعة  إن 
األربوية بمدينة قامشلو، ستبث برامجها باللغتين 
اإلذاعية  الموجة  وعلى  والسريانية،  العربية 
ولغة  ثقافة  عن  تتحدث  أنها  حيث   ،95.5
الشعب السرياني، وتهدف إلى إيصال صوتهم 
ومشاكلهم ومعاناتهم، ومشاركتها مع المجتمع، 
سواًء كان هذا المجتمع إقليمي، دولي أو محلي، 
كما ُبنيت هذه اإلذاعة لسببين رئيسيين، أولهما 
أن تكون خاصة بالسريان، فمن المعلوم للجميع 
إن المنطقة يوجد فيها تقريبًا 22 إذاعة ما بين 
الكردية والعربية، وتخصيص بعض اإلذاعات 
ساعة أو ساعتين في األسبوع لبث برنامج باللغة 
السريانية، وكان هذا بالقليل جدًا )الغير كافي( 
والثاني  السرياني،  الشعب  حاجة  يغطي  وال 

للتعريف عن الشعب السرياني اآلشوري.

تار عن اإلذاعة  أُسِدل السِّ
بتاريخ2020/2/2

لقاًء  روناهي  لصحيفتنا  كان  الخصوص  وبهذا 
 ،  FMسورويو إلذاعة  المشترك  اإلداري  مع 
»سامر حنا«، ودار اللقاء حول البث التجريبي 
والكادر  بشكٍل رسمي،  االفتتاح  واإلعالن عن 
الموجود ضمن اإلذاعة المؤلف من سبعة أفراد، 
وعن البرامج التي ستبث، والمناطق التي تصل 
إليها الموجة اإلذاعية مؤكدًا في حديثه: »باشرنا 
العام  من  العاشر  الشهر  في  التجريبي  بالبث 
الفائت، وإسدال الستار عن اإلذاعة كان بتاريخ 
والتواصل  االستماع  يمكنكم  2020/2/2، كما 

معنا على الموجة اإلذاعية 95.5«.
أما حول الموجات اإلذاعية والمناطق المغطية 

والبرج  »المركز  قائاًل:  حنا  أشاد  للموجة 
وبرج  قامشلو،  بمدينة  يوجد  لإلذاعة  الرئيسي 
ثاٍن يغطي مدينة ديرك واألرياف المحيطة بها، 
الحسكة يغطي جميع  بمدينة  أيضًا  ثالث  وبرج 
المناطق، أما عن مدى البث فيمكننا القول بأنه 
مرورًا  ديرك  من  بدءًا  شاسعة  مساحة  يغطي 
بقامشلو وصواًل لمدينة تل تمر، وانتهاًء بمدينة 

الحسكة بحوالي 20كم«.

توعية املرأة والرشيحة الشبابية

حنا  أكد  ُتبث  التي  والمواضيع  البرامج  وعن 
منها،  الفائدة  واستخالص  وأهميتها  تنوعها 
توعوية،  ثقافية،  سياسية،  برامج  كانت  سواًء 
البرامج  أكثر  إن  ذكره  والجدير  ودينية،  طبية 
القضايا  حول  الضوء  تسليط  إلى  تهدف 
المتعلقة بالمرأة وتوعيتها والوقوف إلى جانبها 
وتشجيعها لتكون متساوية مع الرجل في جميع 
الشريحة  توجيه  إلى  باإلضافة  الحياة  مجاالت 
ال  أعمار  ذوي  كونهم  خاص  بشكٍل  الشبابية 
)المراهقين(.  بنفسهم  قراراتهم  التخاذ  تخولهم 
»تعاقدنا  قائاًل:  حنا  أشار  األخصائيين  عن  أما 
العصبية،  باللغة  ومختصين  أخصائيين  مع 
مساعدة  أجل  من  االجتماع،  وعلم  النفس  علم 
المارة  األزمات  تخطي  على  والشباب  المرأة، 
في حياتهم، لتخطي كافة العقبات في المجتمع«.
بالشعب  اإلذاعة  تخصص  من  الرغم  وعلى 

السرياني، إال إن طاقم العمل المؤلف من سبعة 
أفراد متنوع ما بين كرد، آشور، آرمن وسريان، 
في  والسريانية  العربية  اللغتين  بين  والمناصفة 
بث  على  والمواصلة  التجريبي،  البث  بداية 
المواضيع جميعها باللغة السريانية، ثم يعاد بثها 

باللغة العربية.

برامج مختلفة ومتنوعة

وأضاف حنا بأنهم قاموا بسؤال الشارع والقيام 
على  يستمعون  كانوا  إذا  فيما  باالستطالع 
المستمعين،  من  الهائل  بالكم  ليتفاجًأ  التردد، 
على  المتلقية  واالتصاالت  الرسائل  وكمية 
المتنوع  الصباحي  البث  البرامج وخاصًة على 
نسبة  وارتفاع  طبية،  فقرات  والمتضمن 
االستماع إلى الفقرة الخاصة والمسمى »وجهة 
وإيجاد  المجتمع  مشاكل  تناقش  حيث  نظر«، 
يوحي  هذا  كل  فإن  لذلك  لها،  المناسبة  الحلول 
حققته  الذي  والنجاح  القصوى  السرعة  إلى 

اإلذاعة في وقٍت قصير.
أشار حنا  اإلذاعة  والتواصل مع  األرقام  وعن 
األرقام  عبر  معنا  التواصل  »يمكنكم  قائاًل: 
الموجودة سواًء كانت أرقام الهاتف األرضي، 
الخاصة  صفحتنا  وعلى  آب،  الواتس  عبر  أو 
المغتربين  بإمكان  حيث  بوك«،  »الفيس  على 
أو الذين ال يصلهم الموجة القصيرة بالتواصل 
صحيفتنا  واِطالع  بنا«.  الخاص  الرابط  على 
بإنشاء  لإلذاعة  العملية  الخطة  على  روناهي 
تردد على قمر النايلسات، لتكون شاشة مصورة 
مؤلفة من صور من مدينة قامشلو، وصور من 
أجواء االحتفاالت والفعاليات الخاصة بالشعب 
ومن  كما  اإلذاعة،  بصوت  ولكن  السرياني 
المقرر إنشاء موقع خاص باإلذاعة خالل الفترة 

القادمة.

الشكر واالمتنان لإلدارة الذاتية 
ولصحيفة روناهي

سورويو  إلذاعة  المشترك  اإلداري  واختتم 
والشكر  باالمتنان  حديثه  حنا«  FM«سامر 
قامشلو،  بمدينة  الديمقراطية  الذاتية  لإلدارة 
وإدخال  المشروع  هذا  لفتح  الترخيص  بمنحهم 
شكره  عن  أعرب  إنه  كما  الخاصة،  أجهزتهم 
»لصحيفتنا روناهي« قائاًل في حديثه: »نشكر 
الرائعة  اللفتة  هذه  على  روناهي  صحيفة 
نحن  صوتنا،  صدى  إيصال  في  والمساهمة 
بالتأكيد نطمح إلى رفع صوت الشعب السرياني، 

جميع  مع  مساواة  على  نكون  أن  نتمنى  ولكن 
اإلذاعات الموجودة في المنطقة، والصعود معًا 
إلى القمة، وأعتبر أن جميع وسائل اإلعالم في 
المنطقة حلقة متكاملة، وفقدان حلقة من طيف أو 
شعب معين يعني عدم الترابط والتمازج، لذلك 
ذات  عريقة  »فسيفساء  قامشلو  مدينة  ُسميت 
عبر  بالمطالبة  حديثه  وأنهى  مختلفة«،  ألواٍن 
مجال  في  سابقة  خبرة  ذوي  عاملين  صحيفتنا 
ضمن  العاملين  األعضاء  لقلة  نظرًا  اإلعالم، 

اإلذاعة.


