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خاصية الحماية والدفاع

ما السبيل لكسر النمطية يف دور 
المرأة باإلعالم؟؟؟!

توحيد اللباس المدرسي.. قرار إيجايب 
لغرس شعور االنتماء للمدرسة

البدء بمحاكمة مرتزقة داعش األجانب يف 
غضون أشهر

خاض الشعب الكردي الكثير من الصراعات عبر تاريخه، ليس عشقًا بالحروب لكن بهدف حماية 
األهمية  تعِط  لم  التاريخ ألنها  انقرضت وغادرت مسرح  وأممًا  أن شعوبًا  وكيانه، وإلدراكه  ذاته 
هناك من  أن  أو  القدر سيحميها،  وكأن  نفسها  متقوقعة ضمن  وبقيت  والدفاع،  الحماية  لخاصية 
سيضحي من أجلها، فكان مآلها االنصهار واالنقراض، وباتت المقاومة حقيقة متجذرة في ثقافة 
الشعب الكردي ألنها صانته من اإلبادة واالندثار والموت. وبناًء عليه تجد دومًا من يروج بأن الكرد 
دائمًا أشداء في المعارك وال ُيهزمون في ساحات القتال، إنما يخسرون نتائج المعركة على طاولة 

المفاوضات وكأنهم يشيرون بذلك إلى احتمال تكرار ذلك المنطق، وأن نستسلم لهذا القدر«9

في  المرأة  لدور  النمطية  الصورة   
تم  مهم  موضوع  اإلعالمي  المجال 
الرئيسة  ناقشته  مؤخرًا،   مناقشته 
الحر  اإلعالم  التحاد  المشتركة 
من  العديد  مع  مؤخرًا  يوسف  أفين 
واإلعالمّية،  المدنّية  المؤسسات 
لتدور المناقشات حول ُسبل التخلص 

من هذه النمطية.«3

أن  غول  اهلل  عبد  السابق  التركي  الرئيس  أكد 
حزب  وأن  العالم،  في  انهار  السياسي  اإلسالم 
إلى  وأشار  نهجه,  عن  ابتعد  والتنمية  العدالة 
أن إعطاء صالحيات واسعة ألردوغان أضعف 

البرلمان الذي أصبح شكليًا.«2

من أجل تشجيع الفنانين الفن في المنطقة، 
كردستان  آفاي  روج  مثقفي  اتحاد  قدم 
للفن  معارض  تنظيم  وهي  أال  جميلة  فكرة 
التشكيلي في مقر االتحاد في قامشلو، وقد 
»محمد  التشكيلي  للفنان  معرض  أول  كان 

أمين عبدو«، مساء أمس. «8

قرار توحيد اللباس المدرسي 
سوريا  وشرق  شمال  في 
الوعي  لنشر  أساسية  خطوة 
الشعور  الطلبة  ومنح 
باالنتماء إلى المدرسة إضافة 
إلى إلغاء الطبقية االجتماعية 

بين الطالب. «6

الشعب  عن  الدفاع  محاكم  بتَّت 
من  أكثر  أمر  في  اآلن   حتى 
سوري،  مرتزق  آالف  ثمانية 
من 600  أكثر  في  حاليًا  وتنظر 
القانونية  اللجنة  وتتحّضر  ملف، 
لمقاضاة مرتزقة داعش األجانب 
الدول  استجابة  عدم  ظل  في 
شمال  في  دولّية  محكمة  إلقامة 

وشرق سوريا.«5

ة يف  لقمان أحمي: »روسيا ليست جادِّ
إيجاد حّل للقضية الُكردية يف سوريا«

عبد اهلل غول: »العدالة 
والتنمية ابتعد عن 

نهجه بسبب سياسات 
أردوغان«

محمد أمين عبدو... 
ينقل الماضي إىل 

الحاضر بريشته

أكد رئيس حزب الخضر الكردستاني لقمان أحمي أّن الوضع في شمال شرق سوريا 
حّساس جدًا إزاء أي تغّير بأي منطقة في سوريا، وشّدد على ضرورة التركيز على 
تكاتف الشعوب خلف االدارة الذاتية، والدفاع عنها؛ ألجل أن تبقى المنطقة بمنأى 
القومية  الشعوب  وحقوق  الذاتية  اإلدارة  بمشروع  تضرُّ  قد  التي  التغّيرات  عن 
والدينية في المنطقة وسوريا. وأضاف: »ال يوجد لدى روسيا أي مشروع لحل 
تستخدم  وإنما  عادل،  بشكل  في شمال وشرق سوريا، وسوريا  الكردية  القضية 

قضيتنا البتزاز تركيا وإيران وأيضًا النظام السوري«.«4

مدرسة أبي تمام بالرقة تعود 

إليها الحياة من جديد

ندوة حوارّية بالطبقة تحت عنوان »المرأة والسياسة«

هيئة الشباب والرياضة ُتعِلن عن افتتاح 

دورات مهنّية جديدة في قامشلو

روناهي/ الرقة صـ افتتاح مدارس تعّرضت 
للدمار على يد مرتزقة داعش في الرقة من 
ِقبل لجنة التربية في الرقة خطوة جوهرية 
األطفال  الستعادة  التعليمي  القطاع  في 

حقوقهم في هذا المجال.

في  كبير  لدمار  وبناها  الرقة  مدارس  تعرضت 
المنطقة حتى  داعش على  ظل سيطرة مرتزقة 
تحرير الرقة على يد قوات سوريا الديمقراطية 

المرتزقة  في عام 2017، ففي سنوات سيطرة 
خالل  التعليمية  العملية  توقفت  المنطقة  على 

سنوات.
الرقة  مجلس  وتشكيل  المنطقة  تحرير  بعد   
بتشكيل  التعليمي  بالمجال  اهتم  الذي  المدني 
لجنة التربية والتي بدورها سعت إلعادة تأهيل 

المدارس فمؤخرًا ُافتتحت مدرسة أبي تمام لتعود 
إليها الحياة بعد انقطاع دام أربعة سنوات.

طالب   666 يقارب  ما  حاليًا  المدرسة  وتضم 
إلى  سنوات   6 من  تبدأ  مختلفة  بأعمار  وطالبة 
19 سنة، حيث وصل عدد الطالب في الصف 
وطالبة،  طالب    30 يقارب  ما  إلى  الواحد 

وبإشراف كادر تدريسي مختص بالمواد. 
مراسيم  ضمن  المدرسة  هذه  افتتحت  حيث   
احتفالية بعد تأهيلها بتاريخ 2020/2/16 علمًا 
أن سير العملية التربوية في هذه المدرسة بدأت 
التي  األضرار  رغم  الدراسي  العام  بداية  منذ 
كانت قد تعرضت لها المدرسة، فالكادر التعليمي 
ضمن  التعليم  عملية  بسير  استمروا  والطلبة 

اإلمكانيات الموجودة.
عروض  األطفال  قدم  االحتفال  مراسم  وضمن 
فنية كشفوا من خاللها مواهبهم الفنية والتمثيلية 
مثل: تمثيل المسرحيات, رقص فلكلوري عربي 

وكردي, وفقرة الغناء الشعبي.
على  الهدايا  بتوزيع  االفتتاح  مراسم  واختتم 
المدرسة من  المتميزين والمتفوقين في  الطالب 
قبل كادر المدرسة التعليمي وعقد حلقات الدبكة 

وتوزيع السكاكر والحلويات.
عموم  في  المدارس  ثلث  بأن  ذكره  والجدير 
سوريا قد تضررت أو ُدمرت، حسب تقديرات 
داخلًيا  النازحين  استخدام  مع  المتحدة،  األمم 
للعديد من المدارس المتبقية كمالجئ، وُحِرم ما 
والبالغ  الدراسة،  بعمر  األطفال  ثلث  على  يزيد 

عددهم 2.1 مليون، من التعليم.

محور  والسياسة  المرأة  الطبقةـ  روناهي/ 
المرأة  مجلس  نظمها  التي  الحوارّية  الندوة 
بالطبقة  سوريا  وشرق  شمال  في  السورّية 
لتلفت االنتباه إلى وجوب أخذ دور ريادي في 

هذا المجال.
سوريا  وشرق  شمال  في  المرأة  مجلس  عقد 
والسياسة«  المرأة  تحت عنوان«  ندوة حوارية 
لمناقشة  الطبقة،  في  الثقافي  المركز  صالة  في 
دور المرأة في مجال السياسة واإلنجازات التي 

حققتها في هذا المجال.
للمجلس  المشتركة  الرئيسة  الندوة  حضر  وقد 
التنفيذي لمنطقة الطبقة هند علي والعشرات من 

النساء من منطقة الطبقة.
وبدأت الندوة الحوارية بوقوف الحضور دقيقة 

صمت استذكارًا ألرواح الشهداء.
دور  عن  الحديث  الحوارية  الندوة  وتضمنت 
األخيرة  اآلونة  في  السياسة  مجال  في  المرأة 
وما  سوريا  وشرق  شمال  في  المرأة  وخاصة 
المجال،  هذا  في  إنجازات  من  المرأة  حققته 
الندوة إلى سبل تفعيل دور المرأة  كما تطرقت 
بشكل أكبر في مجال السياسة لتكون المرأة في 

مع  النقاش  باب  ُفتح  كما  السياسة،  القيادة  هرم 
في  المرأة  تواجه  التي  الصعوبة  الحضور عن 

مجال السياسة وسبل تجاوز تلك المعوقات.
»روناهي«  أجرت صحيفتنا  الندوة  نهاية  وفي 
لقاء مع منسقّية المرأة في شمال وشرق سوريا 
نصرة عباكة والتي أكدت على أن هدف مجلس 
هذه  عقد  من  سوريا  وشرق  شمال  في  المرأة 
المرأة والسياسة«  التي حملت عنوان »  الندوة 
الخوف  وإنهاء  السياسة  في  المرأة  تمكين  هو 
من خوضها في المواضيع والمسائل السياسية، 
ودورها في مجال السياسة في الفترة الماضية، 
آراء  ألخذ  الحضور  مع  النقاش  باب  فتح  وتم 
السياسة  في  المرأة  تمكين  سبل  حول  النساء 

لتكون فعالة في هذا المجال.
أيضًا  الندوة سُتعقد  إلى أن هذه  ونوهت نصرة 
خالل  سوريا  وشرق  شمال  في  عدة  مدن  في 

الفترة القادمة. 

روناهي/ قامشلوـ دورات جديدة ِلِمهن مختلفة 
إقليم  في  والرياضة  الشباب  هيئة  عنها  ُتعِلن 
الجزيرة بمدينة قامشلو لتكون انطالقة جديدة 

ألبناء المنطقة لتمكين دورهم في المجتمع.
الفئة  بدعم  والرياضة  الشباب  هيئة  تستمر 
الشابة ليتمكنوا من إشغال حيز ومكان مهم في 
يتقدم  وبهم  المجتمع  هذا  عماد  فهم  المجتمع 

ويتطور.
هيئة الشباب والرياضة افتتحت دورات تدريبية 
مختلفة  لمهن  دورات  خمس  عددها  بلغ  مهنية 
في مدينة قامشلو وقد استفادت الفئة الشبابة من 
هكذا دورات كونها تعود بالفائدة عليهم كمصدر 

رزق وكذلك على المجتمع نفسه.
في  والرياضة  الشباب  هيئة  تعلن  أيضًا  اليوم 
إقليم الجزيرة عن البدء بدورات تدريبية مهنية 
في مركز تنمية الشباب في مدينة قامشلو الكائن 

في مقر االتحاد الرياضي )الصالة الرياضية( 
المنطقة  الفرن اآللي في  الثانية بجانب  الطابق 

الصناعية.
حيث  العادة  كما  متنوعة  ستكون  والمهن 
التالية: الحالقة  بالمهن  الدورات  ستختص تلك 
والنسائية،  الرجالية  الخياطة  الرجالية، 
صيانة  اإلنكليزية،  اللغة   ،  ICDL الكمبيوتر 
أجهزة الموبايل، كوافيرة نسائية، اللغة الكردية.
ولالنضمام إلى هذه الدورة والتي تعتبر الدورة 
السادسة التي ستفتتحها هيئة الشباب والرياضة 
يتطلب  قامشلو  مدينة  في  اإلطار  هذا  ضمن 
وأيضًا   ،2 عدد  الشخصية  الهوية  عن  صورة 
صورة شخصية عدد 2 والالفت لالنتباه إن رسم 

االشتراك لالنضمام إلى الدورة ألي مهنة كانت 
يكون رمزيًا وقليل جدًا مقارنة مع ما يتقاضاه 
المراكز الخاصة لتعليم أي شخص مهنة كتلك 
يبلغ  االشتراك  آنفًا، رسم  ذكرناها  التي  المهن 

4000 ليرة سورية فقط.
الجدير ذكره أن مركز تنمية الشباب في مدينة 
الطالب  من  الرابعة  الدفعة  خّرج  قامشلو 
الرجالية  )خياطة  التالية:  للمهن   2019 لعام 
 - نسائية  كوافيرة   - رجالية  حالقة  والنسائية- 
  )  ICDL برنامج  كمبيوتر   - اإلنكليزية  اللغة 

في تشرين الثاني 2019. 

أما تخريج الدفعة الخامسة لعام 2019  للمهن 
حالقة  والنسائية-  الرجالية  )خياطة  التالية: 
برنامج  كمبيوتر   - نسائية  كوافيرة   - رجالية 
ICDL ( كانت في نهاية الشهر الماضي من 

العام الجاري.
بتاريخ  بدأ  الجديدة  الدورة  بتسجيل  البدء 

.2020/2/18
ولمزيد من االستفسارات االتصال على األرقام 
الهاتف  ـ   0998637979 موبايل:  التالية:  

األرضي 463071.

وجهاء عشائر إقليم الفرات: “السوريون 

وحدهم من يحق لهم تقرير مصيرهم”
أكد وجهاء العشائر الكردية في إقليم الفرات أن الحل الوحيد لألزمة السورية؛ يكمن 

في حوار السوريين، وأشار إلى أن هدف اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا هي 
وحدة األراضي السورية. «2

تقرير/ معاوية محمد

نصرة عباكة

تقرير/ مصطفى الخليل
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تقرير/ سالفا أحمد

مركز األخبارـ  دعا عضو قيادة االتحاد الوطني 
الكردستاني والقائد في قوات البيشمركة وسته 
رسول إلى اإلسراع في تشكيل قوة عسكرية 
كردية موحدة، والبدء في تشكيل لجنة خاصة 

بهذا الموضوع.
تحدث عضو قيادة االتحاد الوطني الكردستاني 

رسول،  وسته  البيشمركة  قوات  في  والقائد 
قائاًل:  موحدة  كردية  قوة  بناء  مساعي  حول 
»ال يوجد فرق في تشكيل هذه القوة سواًء كان 
البرلمان  أو  إقليم  كردستان  ِقبل حكومة  من 
أو المؤتمر الوطني الكردستاني، المهم هنا أن 

يتم تحقيق هذه الوحدة.«

لوكالة  حديثه  في  رسول  وسته  وأضاف 
من  الكثير  في  قلتها  »لقد   :Rojnews
المرحلة  اإلفالت من هذه  يمكننا  المرات، ال 
األوسط  الشرق  بكافة  تعصف  التي  الصعبة 
إن لم نحقق وحدتنا ونوّحد أصواتنا. المنطقة 
برمتها تعيش أزمة، ويحتاج الكرد إلى التقدم 

خطوات في مسار الوحدة الوطنية«.

وأكد رسول أن الوقت قد حان لتوحيد القوات 
العسكرية لألطراف السياسية الكردية؛ بهدف 
حماية األراضي الكردستانية بشكل مشترك، 
الفتًا إلى ضرورة البدء بتشكيل لجنة خاصة 

بهذا الموضوع.
إلى نضال قوات  االنتباه  ولفت وسته رسول 

قائاًل:  واحد،  خندق  في  والبيشمركة  الكريال 
المضمار،  هذا  في  تجارب  نملك  »نحن 
والمناطق  كركوك  عن  الدفاع  استطعنا  لقد 
األخرى معًا، ولقد لعب الكريال دورًا هامًا في 
لقد  حماية كركوك، وقدموا شهداء وجرحى. 

قمنا بعمٍل جيد معًا«.

السابق  التركي  الرئيس  أكد  ـ  األخبار  مركز 
انهار  السياسي  اإلسالم  أن  غول  اهلل  عبد 
ابتعد  والتنمية  العدالة  حزب  وأن  العالم،  في 
إلى أن إعطاء صالحيات  عن نهجه, وأشار 
الذي  البرلمان  أضعف  ألردوغان  واسعة 

أصبح شكليًا.
»قرار«  لصحيفة  تصريحات  في  ذلك  جاء 
والتنمية  العدالة  حزب  أن  ورأى  التركية، 
كان مثااًل خالل والية حكمه األولى في عام 
2002، حيث كان الحزب يحكم على أساس 
الحزب  »نجح  مضيفًا:  العقالنية،  المعايير 
خالل فترة واليته األولى، وكان مصدر إلهام 
الحركات اإلسالمية،  للعالم اإلسالمي وحتى 
إال أن األمور تغيرت ألن الحزب ابتعد عن 

نهجه الديمقراطي«.
ومنحه  التركي  النظام  تغيير  أن  إلى  وأشار 
طيب  رجب  للرئيس  واسعة  صالحيات 

على  دستوري  إصالح  بموجب  أردوغان 
حساب البرلمان والحكومة، أضعف البرلمان 

بشكل كبير وجعله برلمانًا »شكليًا.
أكد غول:  إدلب،  بما يحدث في  يتعلق  وفيما 
»ال ينبغي خوض حرب شاملة مع سوريا«. 
سوريا  تجاه  بأسره  العالم  مقاربة  أن  واعتبر 
غول  أعلن  كما  البداية،  منذ  للغاية  خاطئة 
تركيا  بين   »400 »إس  لصفقة  رفضه 

وروسيا.
وذّكر عبد اهلل غول في حديثه أنه ظل صامتًا 
في مواجهة األحداث االجتماعية على غرار 
تعاملت  والتي  غيزي،  منتزه  تظاهرات 
المتظاهرين،  مع  بعنف  الشرطة  خاللها 
وأكد أن ما حدث آنذاك هو »حّس بيئي« من 
الحدث  ذلك  إدارة  تتم  لم  لكن؛  المجتمع.  قبل 

االجتماعي بشكل جيد.

اعتبر  العربية،  التركية  العالقات  وبشأن 
الرئيس التركي السابق أن العالقة بين تركيا 
مشيرًا  مراحلها،  أسوأ  في  العربية  والدول 
إلى أن »مصر واحدة من أهم دول العالمين 

العربي واإلسالمي؛ ما يحتم مصالحتها«.
وانتقلت تركيا إلى نظام الحكم الرئاسي عقب 
انتخابات حزيران 2018، وهو النظام الذي 
من  وقلص  أردوغان،  سلطات  من  عزز 
صالحيات البرلمان بشكل كبير, ما دفع الكثير 
من مسؤولي حزب العدالة والتنمية لالستقالة.

مركز األخبار ـ نّددت مفوضة األمم المتحدة 
في  بالعنف  باشليه  ميشيل  اإلنسان  لحقوق 

سوريا ووصفته بأنه مرّوع.
كما وعّبرت عن صدمتها من حجم األزمة 
اإلنسانية في شمال غرب سوريا. وجاء في 
ميشيل  باسم   )الثالثاء(  اليوم  صدر  بيان 
باشليه: »لم يعد هناك وجود لمالذ آمن. ومع 
والزّج  الحكومية  القوات  هجوم  تواصل 
وأصغر«،  أصغر  جيوب  باّتجاه  بالناس 
السورية  الحكومة  على  أن  إلى  وأشارت 

وحلفائها السماح بمرور آمن للمدنيين.
في شمال  مستشفيين  أن قصف  واعتبرت 
التي  األفعال  قبيل  من  هو  سوريا  غرب 
ترقى إلى جرائم حرب. ولفتت إلى أن كثافة 
والمدارس  المستشفيات  على  الهجمات 

تشير إلى استحالة أن تكون َعَرضية.
لحقوق  المتحدة  األمم  مكتب  وّثق  وقد 
هذا  اآلن  قتياًل حتى  اإلنسان سقوط 299 
العام في حلب وإدلب، وحّمل قوات النظام 

السوري وحلفاءها مسؤولية 93 في المائة 
من حاالت القتل.

األمم  منظمة  أدانت  متصل،  سياق  في 
المتحدة للطفولة )اليونيسف( ما يتعرض له 
األطفال في شمال غرب سوريا، وجاء في 
الشديدة  العنف  »أعمال  أن  للمنظمة  بيان 
د ما  في شمال غرب سوريا أدت إلى تشرُّ
يزيد عن 500 ألف طفل منذ األول  من 
)كانون األول(  من عام 2019وأكدت أنهم 
القارس  والبرد  العنف  بين  »محاصرون 

ونقص الغذاء«، كما أوردت وكالة األنباء 
األلمانية.

تواصل  أنها  إلى  اليونيسيف  وأشارت 
لتقديم  األرض  على  العمل  الشركاء  مع 
المساعدات للعائالت المحتاجة، إلى جانب 
العمل من أجل معالجة حاالت سوء التغذية، 
وتقديم التعليم والدعم النفسي واالجتماعي، 

وكذلك توفير اللقاحات لألطفال.

أشخاص  ثمانية  أصيب  ـ  األخبار  مركز 
بطلقات نارية اليوم )األربعاء(؛ جراء خالف 
الزهيرية بريف مدينة  بين عائلتين في قرية 

ديرك.
ونشب خالف اليوم )األربعاء( 2019/2/19 
بريف  زهيرية  قرية  أهالي  من  عائلتين  بين 
مرعى  على  خالف  إثر  ديرك،  مدينة 
أشخاص  ثمانية  إلصابة  أدى  مما  المواشي؛ 

من العائلتين.
وفي السياق قال؛ شاهد عيان من أهالي القرية 
لصحيفتنا »روناهي« إن قيام إحدى العائلتين 
أخرى  زراعية  أرض  في  أغنامها  برعي 
الخالف,  بنشوب  تسبب  أخرى  لعائلة  تعود 
من  أشخاص  ثمانية  إلصابة  أدى  ما  وهذا 
إطالق  العراك  شهد  حيث  العائلتين,  بين 

الرصاص من الطرفين.

الوطني  المشفى  من  طبية  مصادر  وذكرت 
في مدينة ديرك, بأنهم استقبلوا ثماني إصابات 
خضعت  حيث  نارية,  طلقات  إثر  مختلفة 
أربع حاالت منها لعمليات جراحية, فيما نقل 

مصابين اثنين إلى مشافي مدينة قامشلو.

وجهاء عشائر إقليم الفرات: »السوريون وحدهم من يحق لهم تقرير مصيرهم«

مركز األخبار ـ أكد وجهاء 
العشائر الكردية في إقليم 
الوحيد  الحل  أن  الفرات 
لألزمة السورية؛ يكمن في 
إلى  وأشار  السوريين،  حوار 
الذاتية  اإلدارة  هدف  أن 
في شمال وشرق سوريا هي 

وحدة األراضي السورية. 
تزال  وال  مستمرًا,  السوري  الصراع  يزال  ال 
السورية  األزمة  في  تتدخل  الخارجية  الدول 
شمال  شعوب  واستطاعت  مصالحها،  لحماية 

إدارة مناطقها من خالل اإلدارة  وشرق سوريا 
دولة  لهجمات  والتصدي  الديمقراطية  الذاتية 
على  مستمرة  تزال  ال  التي  التركي  االحتالل 

مناطق شمال وشرق سوريا. 
آراء وجهاء  استطلعت صحيفتنا  الصدد؛  وبهذا 
أحد  وقال  الفرات.  إقليم  في  الكردية  العشائر 
أوسكلي: »على  الكيتكان عزت  وجهاء عشيرة 
يعاني  السوري  والشعب  سنوات  العشر  مدار 
تدخلت  الدول  من  والعديد  الحرب,  ويالت  من 
في الصراع السوري مدعية سعيها إليجاد حل 
أجل  من  فقط  يعمل  الجميع  السورية.  لألزمة 
داخل  نفوذة  ولتوسيع  المنطقة  في  مصالحه 

األراضي السورية«.
أيدي  في  يكمن  الصراع  »وحل  وأضاف: 
إيجاد  قادرين على  فهم وحدهم  فقط،  السوريين 
الحل ألزمة بالدهم«. وطالب الحكومة السورية 
بالعمل بجدية أكثر إليجاد الحل لألزمة السورية, 

الذاتية في شمال وشرق  اإلدارة  والتفاوض مع 
إلى  يهدف  الذاتية  اإلدارة  سوريا؛ ألن مشروع 
وحدة األراضي السورية وتوحيد جميع شعوبها 

دون إقصاء شعب أو تهميشه. 
هي  السورية  لألزمة  المقدمة  الحلول  »طالما 
للواقع  تمت  ال  فهي  خارجية؛  دول  من  حلول 
سيبقى  والتدخل  قائمة  األزمة  ستبقى  بصلة؛ 
متواجدًا، وذلك سيزيد تعقيد أمور المنطقة يومًا 
بعد آخر«؛ هذا ما قاله أحد وجهاء عشائر العلدين 
في مقاطعة كري سبي/ تل أبيض مصطفى أحمد 
لألزمة  الوحيد  الحل  أّن  إلى  حديثه  في  مشيرًا 
فقط؛  السوري  ـ  السوري  الحوار  هو  السورية 
حق  لهم  الذين  الوحيدين  هم  السوريون  كون 

تقرير مصيرهم وال أحد سواهم. 
في  المتدخلة  للدول  الوحيد  »الهدف  وأضاف: 
الصراع السوري هو تنفيذ مصالحها الموجودة 
في المنطقة, وليس بداعي إيجاد الحل، فهي تعمل 

أكثر.  البالد  في  واألزمة  الصراع  تعقيد  على 
السورية؛  األراضي  داخل  الصراع  فكلما طال 

ستكون الدول الخارجية المستفيدة أكثر«. 
في  العلدين  عشائر  وجيه  وجه  الختام؛  وفي 
نداءه  أحمد  مصطفى  سبي  كري  مقاطعة 

حوار  طاولة  على  بالجلوس  كافة  للسوريين 
من  مطالبًا  بالدهم.  ألزمة  حل  وإيجاد  واحدة 
الحكومة السورية التخلي عن عقليته التي تسعى 
إلعادة سورية إلى ما قبل 2011، والعمل بجدية  

أكثر إليجاد حل لألزمة السورية. 

قائد بقوات البيشمركة يدعو إلى اإلسراع في

 تشكيل قوة عسكرّية ُكردّية موّحدة

عبد اهلل غول: »العدالة والتنمية ابتعد عن نهجه 

بسبب سياسات أردوغان«

األمم المتحدة تنصدم بحجم األزمة اإلنسانّية بسوريا وتدعو لفتح ممرات إنسانية

ثماني إصابات في خالف 
بريف ديرك

مرض العظمة الشوكّية وطرق العالج والوقاية منها
وذلك  القدم  كعب  في  الشوكّية  العظمة  تظهر 
بسبب نقص في الطبقة الدهنية في القدم أو عدم 
القدم، كما أنها تظهر عند مرضى  ليونة غشاء 
أو  طويلة  لفترة  الوقوف  بسبب  أو  السكري 
لفترة  العالي  الكعب  ولبس  القدم  عضلة  تقلص 
مرض  وجود  أو  طويلة،  لفترة  والمشي  طويلة 
الروماتيزم أو التهابات القدم، فتعمل على تبّسط 
القدم وارتفاع تقّوس القدم كما أّنها تسّمى أيضًا 
بمسمار القدم، وأثبتت الدراسات أّن النساء أكثر 
عرضة لإلصابة بهذا المرض، بسبب اختالف 
وألن  للقدم؛  البيولوجّي  التركيب  في  جيناتهن 
واستخدامها  الرجال  من  رّقة  أكثر  عظامها 

للكعب العالي ولبس األحذية الضّيقة والحمل.
طرق عالج العظمة الشوكية

 من طرق عالج العظمة الشوكية:
حيوّية  مضادات  الطبيب  بوصف  العالج  يتّم  ـ 
الطبيعّية  العالجات  واستخدام  للمصاب 

وباألعشاب والكريمات.

ـ هناك بعض الحاالت تحتاج إلى تدّخل جراحّي 
العملية  الطبيب في هذه  الطبيب ويقوم  قبل  من 
بإزالة الزوائد العظمية من القدم أو القيام بالعالج 
السيلكون  حقن  أو  للقدم  صادمة  موجات  بعمل 
عن طريق المنظار، والعمل على تنظيف الجزء 

الملتهب من القدم. 
ـ يمكن استخدام األعشاب في العالج كاستخدام 
بترطيب  الخروع  زيت  فيقوم  الخروع؛  زيت 
يجب  الخروع  بزيت  المنطقة  دهن  وبعد  القدم 
القدم ولبس جوارب  الليمون على  وضع قشور 
نظيفة وإبقائها على القدم إلى الصباح، أو القيام 
مع  بخلطها  اللبالب  أوراق  من  مزيج  بعمل 
أوراق الكرات ووضعها في ماء مغلّي وتغطيتها 
وتركها لمّدة يوم كامل، ثّم تصفية الماء وعمل 
مغطس للقدم بها، كما أّن الثوم مفيد جدًا في هذه 
الحالة وذلك بإحضار فّص من الثوم وفركه على 

المنطقة المصابة أو فركها بالبصل. 
كيف نقي أنفسنا من هذا المرض؟

 حتى ال تحدث اإلصابة بالعظمة الشوكية يجب 

العمل على الوقاية بدايًة من العظمة الشوكية من 
خالل:

ـ االبتعاد عن ارتداء األحذية ذات الكعب العالي 
أو األحذية الضّيقة. 

لحماية  األحذية  ارتداء  قبل  الجوارب  ارتداء  ـ 
القدم.

المثالي  الجسم  الحفاظ على وزن  على  العمل  ـ 
واالبتعاد عن أكل الدهون بكثرة.

وطبية  خفيفة  أحذية  ارتداء  على  العمل  يجب  ـ 
ويتّم اختيار الحذاء بحيث يكون ذو نوعّية جيدة 
ومدّورة من األمام وال ُتحشر به األصابع، ويجب 
أن يكون نصل الحذاء مستويًا وقاباًل للثني، وأن 
يكون مصنوعًا من الجلد وأن يكون الحذاء غير 
بسنتمترين  القدم  من  وأكبر  الكعب  ضيق حول 

وفي الصيف يجب أن يكون جيد التهوية.
بتنظيف  والقيام  أرضية  أي  على  السير  عدم  ـ 
القدم بشكل دوري وخاصة بعد ارتداء األحذية 

ويجب عمل تمارين اإلطالة للقدم.

الدافئ  االستوائي  بجوها  ماليزيا  تمتاز 
وأمطارها الغزيرة على فترات طويلة من 
الزراعي  منتوجها  في  ووفرة  السنة،  أيام 
والعديد من أنواع الفاكهة تعتبر موطنًا لها.
عالمنا  في  معروفة  األنواع  تلك  بعض 
والمانجو  والموز  األناناس  مثل  العربي 
نادرًا  وجوده  يعتبر  وبعضها  والكيوي، 
األسواق  في  أخيرًا  بعضها  ظهور  رغم 

العربية.
تتميز الفواكه االستوائية على وجه العموم 
التي  السميكة،  الغريبة وقشورها  بأشكالها 
ومذاقها  رائحتها  جانب  إلى  الثمار  تغطي 

القوي.

قيمتها  في  كنز  ذلك  إلى  باإلضافة  وهي 
الغذائية العالية لوفرة المعادن والفيتامينات 
فيها إلى جانب األلياف والدهون األحادية 
غير المشبعة. كما أنها تعتبر مصدرًا رائعًا 
صالحة  يجعلها  الذي  النباتي،  للبروتين 
الغذائية.  وللحميات  النباتيين  لألشخاص 
وسنقدم عرضًا سريعا ألهم أنواع الفواكه 

االستوائية.
الدريان

يمتاز  فهو  الماليزية،  الفاكهة  ملك  يعتبر 
الفنادق  أن  حتى  الكريهة  القوية  برائحته 

الماليزية تمنع دخوله إليها.
كبيرة  خضراء  ثمرة  عن  عبارة  وهو 

داخلها  في  وإبرية  صلبة  قشرتها  الحجم 
الذي يؤكل وهي عبارة عن  الجزء  يكون 
فصوص كبيرة، ويتدرج لونه بين األصفر 
بمذاقه  ويتميز  األحمر،  وهناك  واألبيض 
معشوق  ويعتبر  القوية،  ونكهته  القشدي 

الشعوب اآلسيوية.
داخل  نوعًا   130 من  أكثر  وللدريان 
أفضلها،  كينغ  موسانغ  ويعتبر  ماليزيا، 
ويمتاز بمذاقة القوي وطعمه الحلو ويصّدر 
للخارج، أما دريان سكانغ األحمر فهو قليل 

الحالوة والمذاق إال أن له رائحة النبيذ.
تتمتع  التي  الفواكه  من  الدريان  يعتبر 
مفيد  أنه  إال  عالية،  حرارية  بسعرات 
للقلب ومضاد لألكسدة ومقاوم للسرطان، 
وبي«  »سي  فيتامين  على  ويحتوي 
والمعادن  المفيدة  للدهون  باإلضافة 

واأللياف.

الجاك فروت
عبارة عن ثمرة كبيرة خضراء في داخلها 
حبات صفراء ذات قوام بالستيكي ورائحة 
باحتوائها  وتمتاز  المذاق،  حلوة  عطرية 
على  الفواكه  أكثر  فهو  البروتين،  على 
األرض احتواء على البروتين، فكل كأس 
منه يوجد فيه ثالثة غرامات من البروتين، 
المعادن  من  العديد  على  يحتوي  أنه  كما 
والفيتامينات واأللياف وينصح به لمرضى 
جهاز  تقوية  في  يساعد  كما  السكري، 

المناعة.

المانغوستين
يلقبه الماليزيون بملكة الفاكهة، يمتاز بلونه 
األرجواني ومن الداخل يحتوي على ثمرة 
بيضاء مقسمة إلى فصود طعمها بين الحلو 
والحامض، وهي غنية بمضادات األكسدة 

ومقاومة للشيخوخة.
كما أنها مفيدة لصحة العقل وقوة التركيز 
بالزهايمر  اإلصابة  خطر  من  وتقلل 
الشوارد  من  ويحمي  الدماغية  والسكتات 

الحرة التي تسبب تلف الخاليا.

الدراغون فروت
لونها من الخارج فوشي ومن الداخل يكون 
حبيبات  وجود  مع  أبيض  أو  فوشيًا  لونها 
كريمي  وقوامها  الكيوي،  تشبه  سوداء 
وسي«،  »بي  فيتاميني  على  تحتوي 
ومضادة  األكسدة  بمضادات  غنية  وهي 
للشيخوخة، كما أنها تحوي نسبة عالية من 
الحديد والكالسيوم واألميغا 3 و6، وتقوي 
العظام والمفاصل وبناء األنسجة وتساعد 

في تنقية الجسم من السموم.
ستار فروت

وشكلها  واألصفر  األخضر  بلونيها  تمتاز 
النجمي، وعند تقطيعها تصبح القطع مثل 

النجوم، ولها قوام بالستيكي وطعمها بين 
الحلو والمر، ولها رائحة عطرية.

حيث  من  منازع  دون  فاكهة  أعلى  وهي 
وجود البوتاسيوم، لذلك ينصح بها لمرضى 
الدماغية  الجلطات  من  وتقي  الضغط، 
بالفيتامينات  غنية  وهي  والتشنجات، 

ومضادات البكتيريا واألكسدة.
سالك أو سنيك فروت

داخلها  ومن  األفعى،  جلد  قشرتها  تشبه 
بمذاق حلو ورائحة عطرية  تمتاز  بيضاء 
المفيد  والبيتاكاروتين  بالبوتاسيوم  غنية 
لعالج مشاكل العيون، كما أنها تستخدم في 

عالجات البشرة وتقلل اإلسهال.
تفاح الورد

أحمر  لونها  التفاح،  تشبه  فاكهة  هي 
تشبه  ورائحتها  للجوافة،  قريب  ومذاقها 
الورد، وهي غنية بفيتامين سي وتدخل في 
صناعة ماء الورد والحلويات والُمربَّيات.

الرامبوتان
سميت كذلك ألن بها وبرًا كالشعر، وتمتاز 
بلونها الوردي ومن الداخل بيضاء طعمها 
غذائية  قيمة  ولها  عطرية  ورائحتها  حلو 
سي،  وفيتامين  للحديد  مصدر  فهي  عالية 
للخاليا  ومكافحة  لألكسدة  مضادة  وهي 

السرطانية. 

هب والني�ازك؟
ُّ

ما الفرق بي�ن الش

الفواكه االستوائي�ة.. غرابة في الشكل وقيمة غذائي�ة عالية

الغالف  في  يوميًا  الشهب  ماليين  تنشأ 
الجوي لألرض، ومعظم النيازك المسؤولة 
عن تكّون الشهب عبارة عن حبات صغيرة 
ال يتجاوز حجمها حجم الحصى، والنيازك 
هي قطعة من بقايا المذنبات أو الكويكبات 
تسقط خالل جو األرض، ويسبب احتكاكها 
حرارتها،  درجة  ارتفاع  الجوي  بالغالف 
بذلك  محدثة  التوهج،  حد  إلى  وسخونتها 
عليه  يطلق  شديد  باهر  ضوء  من  كرة 
الشهاب  اسم  إطالق  يمكن  الشهاب،   اسم 
الغالف  داخل  المرئي  النيزك  مسار  على 
والنيازك  الشهب  بين  والفرق  الجوي، 
يكمن في موقع كل منها؛ فالنيازك تكون في 
الفضاء، أما الشهب فهي النيازك المحترقة 
داخل الغالف الجوي، وعند وصول بقايا 
النيزك إلى األرض فإنه يعرف وقتها باسم 
التي  الحاالت  في  وذلك  النيزكي،  الحجر 
يكون فيها النيزك كبيرًا جدًا، لذلك فهو ال 
إلى  منه  تبقى  ما  ويصل  بالكامل،  يتبخر 

األرض.

صفات الّشهب
كلما كانت سرعة الشهاب أكثر زاد بريقه 
الشهاب  سرعة  وتتراوح  السماء،  في 
بعض  وفي  /ث،  كم   70-10 بين  عادة 
خلفه  أخضر  ذياًل  الشهاب  يترك  األحيان 
يستمر لعدة ثواِن بسبب ذرات األكسجين، 
ويمكن للعلماء تحديد مكّونات النيازك عند 
فمثاًل  لألرض؛  الجوي  بالغالف  مرورها 
مكّوناته؛  باختالف  الشهاب  لون  يختلف 
الشهاب  تعطي  مثاًل  الصوديوم  فذرات 
اللون األصفر أو البرتقالي، وذرات الحديد 
تعطيه اللون األصفر، وذرات المغنيسيوم 
وذرات  المخضر،  األزرق  اللون  تعطيه 
الكالسيوم تعطيه اللون البنفسجي، وذرات 

السيليكون تعطيه اللون األحمر.

صفات النيازك
والبعض  الحجم،  كبيرة  النيازك  بعض   

اآلخر صغير ال يتجاوز حجمه حجم ذرة 
الرمل، وبعضها يكون هشًا وذا كثافة قليلة، 
المذنبات،  بقايا  من  الناتجة  النيازك  مثل: 
عالية  كثافة  ذا  يكون  اآلخر  والبعض 
ومكونات معدنية، وهذه تكون من أصول 
اآلخر  والبعض  ناعم  وبعضها  كوكبية، 
خشن، وتأخذ النيازك أشكااًل متعددة؛ فمن 

الممكن أن تكون شبيهة بأحجار األرض، 
أو على شكل أحجار محترقة أو بركانية، 

أو على شكل قطع معدنية كثيفة. 
تصنيف الّشهب

يمكن  الفردّية: ال  أو  العشوائية  الشهب  ـ   
التنبؤ بموعد أو مكان ظهور هذا النوع من 

النيازك؛ حيث يمكن رؤيتها في أي وقت 
اتجاه، وهي تحدث بسبب وجود  وفي أي 
ذرات من األتربة في الفضاء القريب من 
عادة  وتظهر  لألرض،  الجوي  الغالف 

على شكل شهب وحيدة.
الشهب:  زخات  أو  الدورّية  الشهب  ـ 
ومكانه  بموعده  التنبؤ  يمكن  النوع  وهذا 
المذنبات  مخلفات  من  وهي  حدوثه،  قبل 
وحطامها؛ فهي تنتج من اقتراب المذنبات 
المخلوط  الجليد  وذوبان  الشمس،  من 
الشمس،  حرارة  بسبب  فيها؛  بالتراب 
هذه  الترابية  الحبات  تبقى  لذلك  ونتيجة 
في مدار المذنب حتى عبور األرض فيه، 
هذه  يسقط جزء من  وعند عبور األرض 
الحبات باتجاه األرض مكونة بذلك زخات 
وأماكن  محددة  أوقات  في  الشهب  من 
يطلق  سيل  شكل  على  وتتجمع  معروفة، 

عليه اسم الوابل الشهبي.
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بسبب  الماضي؛  الخميس  منذ  الدوري  وتوقف 
زال  ما  حيث  ذكرنا،  كما  الثلجية  الهطوالت 
الدوري في الدور األول، والذي من المفترض 

بحسب الجدول الجديد المعدل الصادر من اللجنة 
منافسات  تنتهي  أن  الدوري،  على  المشرفة 

الدور األول بتاريخ 2020/2/28.
للفرق  التنشيطية  الدورة  منافسات  وانطلقت 
الشعبية المرخصة لكرة القدم بمدينة قامشلو بعد 
توقف ألكثر من سنتين، بتاريخ 2020/1/14، 
أربع  على  قسموا  فريقًا   26 وبمشاركة 
األول  المركز  صاحب  ويتأهل  مجموعات. 
يتأهل  بينما  الثالث،  الدور  إلى  مباشر  بشكل 
الدور  إلى  والثالث  الثاني  المركزين  أصحاب 

الثاني.
كانت  والتي  باألمس،  المنافسات  انطالق  ومع 
فنر  فريقي  بين  جمعت  األولى  مباراتين  عبر 

مقابل  أهداف  بسبعة  فنر  فيها  وفاز  وآفدار، 
هدفين، أما في المباراة الثانية فتقابل فيها فريقا 
شباب  بفوز  وانتهت  وقنديل،  جرنك  شباب 

جرنك بتسعة أهداف بدون رد. 
تقام كافة المباريات على أرضية ملعب الشهيد 
يوم؛  كل  مباراتين  بمعدل  بقامشلو  كجو  هيثم 
ظهرًا  عشر  الثانية  الساعة  بتمام  تبدأ  األولى 

والثانية بتمام الساعة الثانية عصرًا.
الشكل  على  هي  )األربعاء(  اليوم  مباريات 

التالي:
ـ روج × أخوة قدور بك ـ الساعة الثانية عشر 

ظهرًا.
ـ ميسلون × الهالل ـ الساعة الثانية عصرًا.

مباريات غدًا )الخميس(:

ـ قناة السويس × اتحاد معلمي قامشلو ـ الساعة 
الثانية عشر ظهرًا.

ـ أربيل × النضال ـ الساعة الثانية عصرًا.
ترتيب المجموعات:

المجموعة األولى:
1ـ جزيرة كورنيش 15 نقطة +24.

2ـ جزيرة غربي 10 نقاط +19.
3ـ هفال قدور بك 9 نقاط +6.

4ـ أرمنج 4 نقاط ـ5.
5ـ عاليا 3 نقاط ـ15.

6ـ التنورية 3 نقاط ـ 27.
المجموعة الثانية:

1ـ التصدي 11 نقطة +3.
2ـ جوفنتوس 10 نقاط +19.
3ـ شباب جرنك 8 نقاط +9.

4ـ األمل 6 نقاط ـ4.
5ـ قنديل 4 نقاط ـ10.

6ـ روهالت 2 نقطة ـ7.
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 كورنيش 10 نقاط +8.
2ـ 3ـ فنر 10 نقاط +8.

4ـجامعة جامعة روج آفا 6 نقاط ـ1.
5ـ أربيل 4 نقاط ـ1.

6ـ الطريق 3 نقاط ـ4.
7ـ قامشلي 3 نقاط ـ11.
8ـ آفدار 0 نقطة ـ 20.
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ما السبيل لكسر النمطية في دور المرأة باإلعالم؟؟؟!
 روناهي/ قامشلو- الصورة النمطية لدور المرأة في المجال اإلعالمي موضوع مهم تم مناقشته مؤخراً،  ناقشته الرئيسة المشتركة التحاد اإلعالم 

الحر أفين يوسف مؤخراً مع العديد من المؤسسات المدنّية واإلعالمّية، لتدور المناقشات حول ُسبل التخلص من هذه النمطية.

تعكس صورة المرأة في اإلعالم سياقًا تاريخيًا 
دور  وتجلى  االجتماعي,  والتمييز  الظلم  من 
ويتخذون  القيادية  المراكز  يتولون  الذين  
في  اإلعالمية,  بالسياسات  المتعلقة  القرارات 
النمطية  قوالبها  وفق  المرأة  صورة  ترويج 
المساواة  تحقيق  في  مشاركتها  وإعاقة  السلبية, 

وتأكيد دورها الفعال في المجتمع.

التنميط اإلعالمي للمرأة

إن بناء مجتمعات متساوية هي إحدى أولويات 
وسائل  وتلعب  الحديثة,  الديمقراطية  الدول 
مجتمع  تشكيل  في  وهامًا  فريدًا  دورًا  اإلعالم 
متساوية,  بحقوق  والنساء  الرجال  فيه  يتمتع 
فإن رفع الوعي القانوني للمرأة أمر مهم لخلق 
إلى  الوصول  ويتم  المساواة,  على  قائم  مجتمع 
الوسائل  تشمل؛  وسائل  عدة  خالل  من  ذلك 
والفلسفية  واالقتصادية  واالجتماعية  النفسية 
إلى  وما  والسياسة  اإلنسان  بحقوق  والوعي 
ذلك, وبالتالي دور وسائل اإلعالم مهم للنجاح 
في جميع المجاالت المذكورة, إذ يمكن لوسائل 
اإلعالم أن تعزز وتسرع اإلصالحات الجارية 

أو على العكس يمكنها أن تعرقل تنفيذها!.
وحول هذا الموضوع ألقيت مؤخرًا محاضرة في 
صالة مجلس المرأة السورية في قامشلو والتي 
تبنت موضوع النمطية الذي يشمل المرأة على 
كافة األصعدة، وعلى وجه الخصوص الصعيد 
الرئيسة  الصدد  بهذا  أشارت  حيث  اإلعالمي، 
المشتركة التحاد اإلعالم الحر أفين يوسف بأن 
عالمنا المعاصر يشهد تغيرات وتحوالت عميقة 
تنعكس  والتي  الجماهيري،  في وسائل اإلعالم 
بدورها على حركة المجتمع السياسية والفكرية 
واالجتماعية والمادية, مما يعجل بهذه التحوالت 
المعارف,  في  متسارع  المعلوماتي  االنفجار 
االتصال,  وسائل  في  متجددة  التقنية  والثورة 
وما  مسبوقة,  الغير  اإلعالمي  العمل  وأساليب 
في  بالغة  االتصاالت من سرعة  ثورة  فرضته 
نقل أشكال ونماذج متعددة من األفكار والثقافات 
أشكال  إلى  أدت  والتي  آخر,  إلى  مجتمع  من 
مختلفة من التغيرات في الحياة الفكرية ومظاهر 
العادات والقيم االجتماعية, حيث أنه في ظل هذه 
التحوالت يلعب اإلعالم دورًا رئيسيًا في رسم 
الصورة النمطية التي تقدم عن المرأة والرجل 
على حٍد سواء, وقد ازداد هذ الدور تأثيرًا بعد 
التطور المذهل الذي طرأ على وسائل اإلعالم, 
وبالرغم  الجميع,  متناول  في  أصبحت  حيث 
والفضائيات  التلفزيونية  القنوات  عدد  أن  من 
في  تحديدًا  سوريا  وفي  األوسط  الشرق  في 
ازدياد, إال أن أسلوب وسائل اإلعالم والسياسة 
اإلعالمية اتجاه القضايا الخاصة بالمرأة لم تنل 
مستوى  على  إال  المطلوب,  والتغير  االهتمام 
الشكل والطريقة التي يتم بها تقديم الموضوع, 
تتناولها وسائل  التي  المرأة  وال تختلف صورة 
والتلفزيونية  منها  المذاعة  المختلفة,  اإلعالم 

والسينمائية والصحافة النسوية حسب أفين.
أسلوب  بأن  السياق  ذات  في  أفين  وأكملت 
السخرية يستخدم أحيانًا كأسلوب لمناقشة عالقة 
المرأة بالرجل, وباألخص عن طريق الكوميديا, 
العالقة  هذه  وخطورة  أهمية  من  بالرغم 
من  المرأة  تقدم  كما  المجتمع,  على  وتأثيرها 
المستهلكة,  صورة  في  دائمًا  اإلعالنات  خالل 
باإلضافة إلى االعتماد عليها كعامل إغراء في 
صورة فتيات اإلعالن, فنجد في ذلك بأن إهمال 

الثقافية،  الفجوة  بمفهوم  مرتبط  للمرأة  اإلعالم 
المادي  الثقافة  شقي  بين  زمني  فاصل  ووجود 
والمعنوي, وهو ما يسمى بسياسة اإلقصاء التي 
ذات  معظمها  العتبارات  الواقع  عن  تتعامى 

طابع اقتصادي.

التنميط يكرس الظلم االجتامعي

أمثلة  إلى  المحاضرة  خالل  أفين  وأشارت 
التنميط التي تؤدي إلى أشكال التمييز المختلفة 
الظلم  تكريس  في  التنميط  »يساهم  بالقول: 
إلى  وصواًل  المساواة  وغياب  االجتماعي، 
العرق,  أساس  على  سواًء  التمييز  ممارسة 
المهنة  وحتى  والعقيدة,  والنوع,  واللون, 
عليه  يترتب  أن  يمكن  ما  وهو  والتخصص, 
والجماعي  الفردي  العنف  من  أشكال  حدوث 

سبيل  على  ونذكر  بعينها,  مجموعات  ضد 
لدى  المسلمين  »تنميط  الحصر؛  ال  المثال 
وتنميط  إرهابيين,  باعتبارهم  الغربي  اإلعالم 
المناطق  لبعض  انتمائهم  أساس  على  الناس 
العراق,  في  األهوار  سكان  مثل:  الجغرافية، 
أهل  سوريا  وفي  مصر,  في  الصعيد  وأهل 
حمص, وفي قامشلو اآلشيتية, وتنميط الرجال 
القوي, والمسؤول  الرجل  وقولبتهم في صورة 
عن توفير كل المتطلبات المالية ألسرته, وتقديم 
الفتيات باعتبارهن تجسيدًا للرومانسية, والنساء 
متعددة  أخرى  وأشكال  مطيعات,  بيوت  ربات 
وراء  القوالب  في  الناس  حبس  من  ومتنوعة 

قضبان التوقعات«.
وأردفت أفين بأن التنميط يختلف عن النموذج, 
وقالت أيضًا: »النموذج قد يستهدف تقديم شكل, 
وسلوك, ومفهوم يحمل سمة الريادة, أما التنميط 
في  تتشكل  التي  الصورة  على  سلبًا  يؤثر  فهو 
باعتبارهم  البشر  إلى  ننظر  وتجعلنا  أذهاننا 
كتل متجانسة متطابقة كأنها نسخ من مستندات 
التي  األغاني  ذلك  على  مثال  وخير  مصورة, 
وهو عالقة  غالبًا,  واحد  على مضمون  ترتكز 
بصورة  والمرأة  الرجل  بين  والعاطفة  الحب 
مبتذلة, وبقيم سلبية تعتمد على اإلثارة واإلغواء 
والخيانة  الغدر  صور  في  المرأة  وتنميط 
عن  بعيدًا  والشهرة,  المال  وجني  والجهل, 
الوجدان والذوق والرومانسية وعواطف الحب 
النبيلة, باإلضافة إلى إبراز المشاهد األكثر إثارًة 
عن طريق الجسد وأجزاء من الوجه والتجميل 
للعمل,  أساسية  كمواصفات  الخليعة  والمالبس 
صناعة  األغاني  هذه  إنتاج  عملية  فأصبحت 
منظمة تستهدف الربح بالدرجة األولى وال يهم 

الطريقة والشكل والقيم الخاطئة المصاحبة لهذه 
ارتفع  حيث  اإلعالنات،  شأن  شأنها  الصناعة, 
مقارنًة  المواد  بيع  إعالنات  في  النساء  عدد 
إعالنات  في  عددهن  انخفض  بينما  بالرجل, 
ذلك  وفي  والمسرحيات,  واإلنترنت  الخدمات 
فأن نسب النساء من الفئات العمرية, )30-25( 
ربات  بصفة  بظهورهن  اإلعالنات  في  مرتفع 
بيوت, سكرتيرات, نادالت..، ويتسم الحوار من 
قبل النساء في األدوار بأنه ذي طابع استرضائي 
غالبًا, مما يدعم الصورة النمطية عن المرأة في 

إنها أداة لإلغواء والترويج«.
في  يأتي  مازال  بالمرأة  االهتمام  بأن  وأشارت 
لدى اإلعالميين، وإن الصحافة  مرتبة متأخرة 
لم تقم بدورها في تغيير االتجاهات لدى المجتمع 
إن  بل  ايجابيًة,  أكثر  بشكل  المرأة  مع  للتعامل 
أغلب التغطيات جاءت تجسيدًا لألدوار والصور 
النمطية السائدة والموروث االجتماعي التقليدي 

حولها..

التوصيات املنشودة لكرس القولبة

غنية  كانت  المحاضرة  أن  ذكره  والجدير 
االتحاد  حزب  من  أعضاء  قبل  من  بالنقاش 
السالم  حزب  المهندسين,  ونقابة  الديمقراطي 
الديمقراطي, حزب الشغيلة الكردستاني, اتحاد 
الثقافة  هيئة   ,TVجن الكردستاني,  الليبراوي 
والفن, مجلس سورية الديمقراطي, وقفة المرأة 
سورية  مجلس  إعالم  اتحاد  السورية,  الحرة 
الديمقراطي, الذين شاركوا فيها من خالل طرح 
والمعيشية  الواقعية  الحياة  من  أخرى  نماذج 
اليومية التي تتجسد في الصورة النمطية للمرأة 
كما وطرح توصيات للعمل عليها وأخذها بعين 

االعتبار.
التحاد  المشتركة  الرئيسة  ألقت  ذلك  وحول 
اإلعالم الحر أفين يوسف استقراًء للنتائج التي 
المفيدة  باالستنتاجات  المجموعة  بها  خرجت 
بأن  أكدت  حيث  التوصيات،  إلى  للوصول 
اإلعالمية  األجهزة  بين  التنسيق  في  الضرورة 
صياغة  باتجاه  المدني  المجتمع  ومؤسسات 
أمام  السبيل  إلنارة  اإلعالمي,  للشرف  ميثاٍق 
تكريس  في  اإلعالمي  المجال  في  العاملين 
والرجل  المرأة  عن  بديلة  إعالمية  صورة 
في  عنهما  السائدة  النمطية  الصورة  بخالف 
رفض  أهمية  إظهار  يجب  كذلك  المجتمع, 
الجسد  على  تركز  التي  السطحية  المحاكاة 
األنثوي للقيام باإلغواء والتلميحات الجنسية في 
المرأة  الحركة والكلمة, ورفض استخدام جسد 

في ترويج وبيع الفن الرخيص والمتبذل, وأيضًا 
رفض الصورة واألفكار النمطية حول العالقات 

بين الجنسين حسب قولها.
مؤسسات  على  يتوجب  أنه  على  أفين  وشددت 
شامل  تقييم  بإجراء  تقوم  أن  المدني  المجتمع 
لكل األعمال الفنية واإلعالمية التي تعتمد على 
والرجال,  النساء  تقديم  في  النمطية  الصورة 
تحملها  التي  والثقافة  والقيمة  الجودة  حيث  من 
والمضمون،  بالشكل  والمعاني,  الدالالت 
التي  الدراسات  هذه  نتائج  وتوزيع  وإرسال 
تهتم برصد صورة المرأة والرجل في اإلعالم 
ليتم  والمنتجين,  والفنيين  المبدعين  هؤالء  إلى 
عرض نتائج هذه التقييمات في وسائل اإلعالم 
المقروءة والمسموعة والمرئية، وذلك من خالل 
الندوات والمؤتمرات والمحاضرات والمنتديات 
اإلعالمية, لمناقشة مدى تأثيرها على اتجاهات 

المراهقين والشباب.
كما أشادت بضرورة تأهيل الكوادر اإلعالمية 
اإلعالمي  الرصد  مجال  في  للعمل  وتدريبها 
والهيئات  الثقافة  وزارة  وقيام  المرأة,  لصورة 
بإنشاء  المجتمعية  بالتنمية  المختصة  اإلعالمية 
مركز للرصد اإلعالمي على المستوى اإلقليمي, 
ليعمل على إجراء الدراسات والبحوث الخاصة 
بتحليل صورة المرأة والرجل في األعمال الفنية 
المرئية والمسموعة والمكتوبة, وإنشاء تحالفات 
وشبكات بين منظمات المجتمع المدني التي تعمل 
تدريبية  النساء, وعقد ورش عمل  على قضايا 
وتنظيم المحاضرات والندوات لقطاعات واسعة 
من المجتمع لترويج خطاب إعالمي بديل خالي 
وأيضًا  للمرأة,  الموجه  والتنميط  العنف  من 
دراسة القيمة االجتماعية لإلعالن وتأثيرها على 
قيم واتجاهات األفراد والمجتمع، وإعادة النظر 
في صورة المرأة السلبية في الترويج اإلعالني, 
ليتوجب على المنظمات القيام بحماية المستهلك 
الصناعي  الغش  كش  في  لمحاولتها  باإلضافة 
أخالقية  بضوابط  لاللتزام  والدعوة  والتجاري, 
اإلعالمية  الرسائل  وشكل  بمضمون  تتعلق 

الموجهة للمستهلك.
إزالة  على  العمل  أهمية  على  أفين  وأكدت 
الصحفيين  تواجه  التي  المهنية  الصعوبات 
وموضوعية  بحرية  التعامل  في  والصحفيات 
مع قضايا المرأة, وكسر القيود في مناقشة أية 
عن  وخروجه  الشريعة  ضد  هذه  بحجة  قضية 
تدريبية  دورات  تنظيم  على  والعمل  المألوف, 
باعتبارهم  والصحفيات  بالصحفيين  خاصة 
تحتل  أن  يجب  التي  األساسية  الفئات  إحدى 
موقعًا حيويًا في اهتمامات المنظمات التي تقوم 
بالتدريب، وتعاون المنظمات النسوية والحقوقية 
مع نقابة الصحفيين, لسد الفجوة المعرفية لدى 
الخاصة  بالمعلومات  والصحفيات  الصحفيين 
المرأة  لقضايا  والدولية  المحلية  بالتشريعات 

واآلليات المرتبطة بها.

ينبغي أن تصبح العالقة تعامدية 
بني وسائل اإلعالم واملجتمع

اإلعالم  التحاد  المشتركة  الرئيسة  اختتمت 
الحر أفين يوسف المحاضرة المتفق عليها من 
األسباب  في  الحاضرين  األعضاء  جميع  قبل 
والتوصيات قائلًة: »إن سياسات وسائل اإلعالم 
إزاء صورة المرأة في المجتمع تتجاهل التطور 
الخريطة  على  وموقعها  دورها  في  الحاصل 
المجتمعية, حيث هناك فرق كبير بين الصورة 
وبين  والرجال  النساء  من  لكٍل  المرسومة 
الحيز  فإن  والموضوعي,  الديموغرافي  الواقع 
يتناسب  ال  اإلعالم  وسائل  في  للمرأة  المعطى 
مع عدد النساء سواًء في المجتمع أو في سوق 
الطبقات  في  الفعلي  توزيعهن  مع  وال  العمل, 
االجتماعية والفئات العمرية المختلفة والمراكز 
الصورة  هي  األنثى  صورة  فمازالت  المهنية, 
الطاغية في أذهان الرجال والنساء والتي تغذيها 
وتقدمها وسائل اإلعالم بشكل مستمر, لذلك فأن 
ثقافية  قوة  تشكل  اإلعالمية  والرسائل  الصور 
تغيير  إحداث  على  قادرة  وسياسية  واجتماعية 
هام في المجتمع، وعلى خلق مواقف وقيم ورؤى 
جديدة, لما لها من أثر طاٍغ على الجمهور, ومن 
ناحية أخرى تقوم وسائل اإلعالم بترسيخ وتأييد 
القيم والعادات والتقاليد المرتبطة بالتصور عن 
المجتمع,  في  والرجال  النساء  وعالقات  أدوار 
العالقة  تصبح  أن  ينبغي  المجتمع  تطور  ومع 
بمعنى  والمجتمع,  اإلعالم  وسائل  بين  تعامدية 

أن األولى تتأثر بالثانية وتؤثر فيها«.

بعد توقف أليام عجلة دوري الفرق الشعبي�ة تعود للدوران

سلسلة افتت�احيات الشطرنج.. التفريع الثالث

حقيب�ة روناهي الرياضّيةنشاطات رياضّية مختلفة في الرقة

تقرير/ شيار عثمان   

تقرير/ جوان روناهي

والثلوج؛  األجواء  برودة  بسبب  توقف  بعد  ـ 
 ،2020/2/21 القادم  الجمعة  يوم  ُتستأنف 
لفئة  عفرين«  »رشيد  الشهيد  بطولة  مباريات 
لمواليد  »السداسيات«  القدم  لكرة  األشبال 
وستقام  كوباني،  مقاطعة  في  فوق  2004وما 
البطولة، حيث يجمع  مباراتين ضمن منافسات 
بتمام  وبرخدان  روناهي  فريقي  األول  اللقاء 
الساعة 10 صباحًا، واللقاء الثاني سيجمع فريقي 
كبجي وحلنج بتمام الساعة 11،30 ظهرًا، على 

أرضية ملعب صداقة النيرويج وكوباني.
كوباني  بمقاطعة  الرياضي  االتحاد  أن  يذكر 
ينظم البطولة بمشاركة عشرة فرق وزعت على 

مجموعتين.
 ـ يستمر مكتب األلعاب الفردية ضمن االتحاد 
الفنية  اللجان  بتشكيل  الجزيرة  بإقليم  الرياضي 
والكاراتيه  الشطرنج  للعبة  لجان  تشكيل  وبعد 
األجسام  بناء  للعبة  لجنة  شكلت  والطاولة؛ 

وكانت األسماء على الشكل التالي:

رئيس اللجنة: سمير رمضان.
األعضاء: 

- علي الجاسم.
- عبد العمر.

- ريزان طه. 
- باسل مهدي. 

كالسيكو  كأس  دورة  منافسات  إطار  ضمن  ـ 
ما  عامًا   40 لسن  »السداسيات«،  القدم  لكرة 
فوق؛ فاز متقاعدو الجهاد على شركة نبأ بسبعة 
اإليجابي  التعادل  وسيطر  رد،  بدون  أهداف 
لكاًل  أهداف  بثالثة  أربيل والحبوب  فريقي  بين 
منهما وذلك على أرضية ملعب مجمع كالسيكو 

بقامشلو، ويتقابل اليوم: 
ـ الجزيرة × شركة القلعة الساعة الثامنة مساًء.
ـ روني × مشفى الرحمة الساعة التاسعة مساًء.
روناهي/ قامشلو

روناهي / الشهباء ـ نتابع سلسلة تعلم الشطرنج 
ووصلنا إلى التفريع الثالث، ففي الخط الرئيسي 
 f6 إلى  الحصان  يلعب  األسود   c3 لعب  بعد 
تهديد  على  األبيض  يرد  لم  فهنا   e4 لطلب 
األسود بأخذ بيدق e4 ويقوم بلعب d4 األسود 
يأخذ البيدق d4 بالبيدق e5 فيقوم األبيض بأخذ 
.c5 ويهدد بأخذ الفيل في c3 بالبيدق d4 البيدق
وقد رأينا حين رجوع األسود بالفيل إلى المربع 
b6 كيف سيطر األبيض على وسط الرقعة عبر 
البيدقين في المنتصف، ففي هذا التفريع سنرى 
الشكل  على  االفتتاح  فيبدأ  األسود  يلعب  كيف 

التالي:
 e5 البيدق  األسود   e4 البيدق  يلعب  األبيض 

األبيض يلعب الحصان إلى f3 األسود الحصان 
إلى c6 األبيض الفيل إلى c4 األسود الفيل إلى 
الحصان  األسود   c3 إلى  البيدق  األبيض   c5
إلى f6 لطلب البيدق e4 فاألبيض ال يهمه هذا 
التهديد ويلعب d4 لتهديد الفيل األسود واستالم 
 d4 البيدق  بأخذ  األسود  قيام  وبعد  المنتصف، 
بالبيدق e5 لتهديد الفيل فهنا يقوم األسود بالتغير 

ويحدث الفرق عن التفريع السابق.
 b6 إلى  بالفيل  اللعب  عن  عوضًا  األسود 
والتراجع يقدم الفيل إلى b4 ويكش الملك فهنا 
يقوم األبيض بلعب الفيل إلى d2 األسود يأخذ 
يأخذ   b1 الحصان الملك األبيض  الفيل ويكش 
ويقوم   d5 البيدق  بلعب  األسود  يقوم  الفيل. 
بتهديد الفيل والبيدق في المنتصف وتعتبر نقلة 
قوية وبهذه الطريقة يصل األسود إلى التوازن؛ 
للموقف  رجعنا  فإن  الوسط.  في  يخترق  ألنه 
السابق بعد أن يقوم الفيل األسود بلعب للمربع 

الدفاع  يفده  لم  فاألبيض  بالكش،  ويطالب   b4
بالفيل في d2 وهنا يعتمد األبيض على طريقة 

ثانية. 
فبداًل من لعب الفيل إلى b2 يقوم األبيض بلعب 
الحصان إلى c3 ويضحي بالبيدق e4 األسود 

يقوم بأخذ البيدق e4 بالحصان ويهدد الحصان 
 o-o القصير  بالتبييت  األبيض  يقوم  فهنا   c3
الموقف  هذا  في  نقلة  أفضل  النقلة  هذه  وتعتبر 

وهنا عند الالعب لألسود طريقتين للعب. 
الطريقة األولى هي قيام الحصان بأخذ الحصان 

حيث  )جيركو(،  بطريقة  تسمى  التي   c3 في 
يكمل التفريع كالتالي:

األبيض البيدق b2 يأخذ الحصان األسود، الفيل 
األبيض  القلعة  بأخذ  ويطالب   c3 البيدق  يأخذ 
يلعب الوزير إلى b3 ويقوم بهجوم قوي بطلبه 
فأفضل  األسود  الفيل  بأخذ  وتهديده   f3 البيدق 
دفاع عند األسود هو أن يلعب d5 األبيض يقوم 
القصير  بالتبييت  يقوم  األبيض  وهنا   d5 بأخذ 
األبيض  قيام  حال  ففي  الطريقة  بهذه  o-o؛ 
 d5 يقوم األسود بأخذ الفيل c3 بأخذ الفيل إلى
 f7 البيدق  بأخذ  يقوم  األبيض  لكن؛  بالوزير. 
ويكش الملك فهنا األسود ال يأخذ الفيل بالقلعة، 
ويكمل   h8 المربع  إلى  الملك  بأخذ  يقوم  بل 
التفريع على الشكل التالي: يأخذ الوزير األبيض 
ينتهي  وهنا  الفيل  تأخذ  القلعة  واألسود،  الفيل 
بتفوق  لكن؛  ماديًا.  الطرفين  بتساوي  التفريع 

بسيط لألبيض في الوسط.

على  الرقة  في  الرياضي  االتحاد  يسعى 
الرياضية  الحركة  لتنشيط  الدوام 

هذا  ومن  األلعاب؛  لمختلف 
إلقامة  التجهيز  يتم  المنطلق 

وأيضًا  للشطرنج،  بطولة 
الشباب  لفئات  بطولة 

لكرة القدم، في خطوة 
منح  شأنها  من 
الدور  الشباب 
أنفسهم  إلثبات 
ضمن المجتمع، 
تعتبر  حيث 
ضة  يا لر ا
جانبًا هامًا في 
اإلنسان  حياة 
لدى  وبخاصًة 

الشبيبة.
ن  كا و

ن  ضيو يا لر ا
الرقة  مدينة  في 

ممارسة  من  ُمِنعوا 
الرياضية  النشاطات 

مرتزقة  سيطرة  طوال 
التي  المدينة  على  داعش 

تحررت من قبل قوات سوريا 
تشرين  شهر  في  الديمقراطية 

بدأت  رويدًا  ورويدًا   ،2017 عام  من  األول 
الحركة الرياضية تنشط وأقيمت قبل فترة أول 
لة  بطو

لكرة الطاولة في المدينة، وها هي ستنظم بطولة 
للشطرنج وذلك يوم السبت القادم.

المشاركة  في  الراغبين  كل  االتحاد  وطالب 
االتحاد  مقر  في  أسمائهم  لتسجيل  بالمبادرة 
الرياضي بمنشأة الفرات الرياضية »صالة 

التاج«.
كافة  دعا  قد  االتحاد  كان  وأيضًا 
في  المشاركة  تود  التي  الفرق 
القدم  لكرة  الشباب  دوري 
وما   )2000( لمواليد 
مقر  لمراجعة  فوق 
غدًا  وسُيعقد  االتحاد 
اجتماع  )الخميس( 
الفرق  بخصوص 
لمناقشة  المشاركة 

نظام الدوري.
من  العديد  وتنشط 
الرياضات في مدينة 
الرقة منها كرة القدم 
وجه  على  والطائرة 
وجاري  الخصوص 
تأهيل  إلعادة  العمل 
المالعب  من  العديد 
المدينة  في  القدم  لكرة 
من  خطوات  في  وريفها، 
قبل االتحاد الرياضي الساعي 
وهذا  الرياضي،  الواقع  لتطوير 
األمر لن يحصل بالطبع إال بمساعدة 

جميع الفرق والرياضيين لالتحاد.

روناهي/ قامشلوـ  بعد هطوالت ثلجية غزيرة في عموم مناطق إقليم الجزيرة والتي أدت إلى توقف النشاطات الرياضية، ومنها دوري الفرق الشعبية 
للفرق الُمرّخصة لكرة القدم بقامشلو؛ عادت عجلة الدوري للدوران مجدداً، وذلك أمس الثالثاء بلقاءين على أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو.

تقرير/ نشتيمان ماردنلي

تقرير/ جوان محمد

أفين يوسف
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محرر الصفحة - رفيق ابراهيممحرر الصفحة - رفيق ابراهيم

ة في إيجاد حّل  لقمان أحمي: »روسيا ليست جادِّ
للقضية الُكردية في سوريا«

أكد رئيس حزب الخضر الكردستاني لقمان أحمي أّن الوضع في شمال شرق سوريا حّساس جداً إزاء أي تغّير بأي منطقة في سوريا، وشّدد على ضرورة 
التركيز على تكاتف الشعوب خلف االدارة الذاتية، والدفاع عنها؛ ألجل أن تبقى المنطقة بمنأى عن التغّيرات التي قد تضرُّ بمشروع اإلدارة الذاتية وحقوق 
الشعوب القومية والدينية في المنطقة وسوريا. وأضاف: »ال يوجد لدى روسيا أي مشروع لحل القضية الكردية في شمال وشرق سوريا، وسوريا بشكل 

عادل، وإنما تستخدم قضيتنا البتزاز تركيا وإيران وأيضًا النظام السوري«.

مع  برس  آدار  أجراه  حواٍر  في  ذلك  جاء 
لقمان  الكردستاني  الخضر  حزب  رئيس 

أحمي هذا نصه:
ـ بعد تقدُّم قّوات النظام السوري في إدلب؛ 
الروسية  العالقات  مستقبل  تقرؤون  كيف 
- التركية، خاصة أّن أردوغان قام بتوجيه 
رسائل ضمنية لروسيا عندما زار أوكرانيا؟

تأسيس  بمرحلة  ان  يمرَّ والعالم  المنطقة  إّن 
نظام عالمي جديد؛ يعتمد على مناطق تواجد 
مرور  مناطق  وكذلك  الغاز  احتياطات 
أخذنا  إذا  األسواق،  وتأمين  الغاز،  أنابيب 
المرتبة  في  هي  روسيا  أّن  االعتبار  بعين 
الغاز،  احتياطي  حيث  من  عالميًا  األولى 
وكذلك فإن أمريكا أصبحت منذ عدِّة سنوات 
مكتفية ذاتيًا، وأيضًا مصّدرة للنفط والغاز، 
بعد أن كانت الُمستوِردة الرئيسية للنفط من 
التغييرات  األوسط. كل هذه  الشرق  منطقة 
ستؤّدي إلى تحالفات جديدة حسب المصالح 
أن  للعالم  بد  ال  أّنه  علمنا  إذا  االقتصادية؛ 
وذلك  النفط  عن  كبديل  الغاز  على  يعتمد 
لحماية الكوكب من التغييرات البيئية، والتي 
ولكن؛  الجميع.  قبل  من  ُمالحظة  أصبحت 
إلى اآلن ال زالت التحالفات آنّية ووقتية؛ أي 
أي  في  ويمكن  بعد،  تثبت  لم  التحالفات  أّن 
االتفاقات،  في  تغيُّر  هناك  يكون  أن  لحظة 
وعند الوصول إلى تحالفات ثابتة بين الدول، 

ستكون هناك معارك كسر عظم أو حروب 
بين الدول، في حال لم تتفق الدول المهيمنة 
على تقاسم النفوذ، ويسري هذا األمر على 
روسيا  توافقات  أصح  بمعنى  أو  التحالف 
وتركيا، في األزمة السورية، وتناقضها في 

األزمة الليبية.
ـ في تطّور جديد بات هناك قتلى في صفوف 
الجيش التُّركي والنظام السوري بإدلب، أي 
أنَّ األمر وصل إلى اشتباكات بين دولتين، 

كيف ترون هذا التطور؟
تثبيت  على  تعتمد  األمور  فإّن  قلُت،  كما 
التحالفات الدولية، أّما بالنسبة لمنطقة إدلب؛ 
من  عليها  االستيالء  سيتم  بأنه  أعتقد  فال 
اتفاقات  بسبب  ليس  والروس،  النظام  قبل 
أستانا وسوتشي. ولكن؛ بسبب أّن الواليات 
االستيالء  تمنع مثل هذا  األمريكية  المتحدة 

على تلك المنطقة.
ـ كيف تجد انعكاس كل ما ُذكر على شمال 
اهنة؟ وشرق سوريا في ظلِّ التطورات الرَّ

 الوضع في شمال وشرق سوريا حّساس جّدا 
إزاء أي تغيُّر بأي منطقة في سوريا، حيث 
على  التركيز  يجب  لذلك؛  بذلك.  تتأثر  أّنها 
عوب خلف اإلدارة الذاتية وقواتها  تكاتف الشُّ
تبقى  أن  ألجل  عنها،  والدفاع  العسكرية، 
المنطقة بمنأى عن التغيُّرات التي قد تضرُّ 
الشعوب  وحقوق  الذاتية  اإلدارة  بمشروع 

القومية والدينية في المنطقة وسوريا.
حميميم  قاعدة  من  للُكرد  دعوة  ُهناك  ـ 
الدَّعوة،  هذه  سبب  ما  برأيكم  الروسيِّة؛ 
وهل لها عالقة بالتوافق الُكردي ـ الكردي؟ 
الدَّعوة للضغط  ُتريد من خالل هذه  روسيا 
ملفات  في  تنازالت  لتقديم  تركيا  على 
مشروع  أي  روسيا  لدى  يوجد  وال  معينة، 
وشرق  شمال  في  الكردية  القضية  لحلِّ 
سوريا وسوريا بشكل عادل، وإّنما تستخدم 
قضيتنا البتزاز تركيا وإيران وأيضا النظام 

السوري والهدف تحقيق مصالحها.
ـ كيف تجدون التطورات الحالّية في العالقة 
الُكردية ـ الُكردية خاّصة بعد قرار المجلس 
مناطق  في  مكاتبه  بفتح  الُكردي  الوطني 
ات سوريا  اإلدارة الذاتية، وترحيب قائد قوَّ

الديمقراطية مظلوم عبدي بهذه الخطوة؟
ُكّنا ُمنذ البداية مع وحدة الصف الكردي في 
شمال وشرق سوريا وسوريا عامة. ولكن؛ 
كانت هناك بعض األحزاب ضمن المجلس 
الطرح،  هذا  مثل  ترفض  الكردي  الوطني 
باالئتالف  التمسك  على  ة  ُمصرِّ وكانت 
كُممثِّلة  الُمرتزقة،  اإلرهابية  والمجموعات 
عن الثورة السورية بدون وجه حق. لكّننا؛ 
الصف  بوحدة  وبإصرار  ُنطالب  زلنا  ال 
لنيلنا  األقصر  الطريق  كونها  الكردي؛ 

ُحقوقنا الَمشروعة.

سوريا  حزب  فرع  رئيس  قال 
الفرات  إقليم  في  الُمستقبل 
»إّن ما يحدث  إبراهيم:  كديم 
في إدلب عبارة عن صراع نفوذ 
حساب  على  وتركيا  روسيا  بين 
أنّه  حًا  موضِّ السوريين«،  دماء 
ال النظام وال تركيا يستطيعان 
التي  الحمراء  الخطوط  تجاوز 
تم اتفاق عليها في سوتشي.

التي تحدث  الُمتسارعة  ما تزال التطورات 
ُمجمل  تسيطر على  إدلب  في  الّساحة  على 
يأتي  السوري،  بالوضع  الخاصة  األحداث 
السوري  النظام  قوات  ذلك في حين حّققت 
المجموعات  حساب  على  كبيرًا  تقدُّمًا 
التُّركي  االحتالل  لدولة  الموالية  الُمرتزقة 
في محافظة إدلب، وريف حلب الغربي التي 
دون  منها  الُمرتزقة  المجموعات  انسحبت 
بفضل  تحّقق  بأّنه  مراقبون  ويقول  قتال، 
تسليم  بموجبها  روسية جرى  تركية  صفقة 

المنطقة للنظام وتنتظر التطبيق.
وسيطرت قّوات النظام السوري على كامل 
أمَّنت  كما  دمشق،   - حلب  الدولي  الطريق 
محيط مدينة حلب، ورافق كل ذلك تطورات 
بين  إعالمية  مثيرة على األرض ورشقات 
والنظام  روسيا  مقدمتها  في  دول،  عدِّة 
السوري من جانب، وتركيا من جانب آخر، 
والتي فقدت 13 جنديًا لحياتهم على يد قوات 

النظام.

ال ميكن تجاوز ما اُتُِّفق 

عليه يف إدلب

تحّدث  إدلب؛  في  الوضع  مستقبل  وحول 
رئيس فرع حزب سوريا المستقبل في إقليم 
لألنباء  هاوار  لوكالة  إبراهيم  كديم  الفرات 
قائاًل: »ما يحدث في إدلب هو نتيجة انتهاج 
مع  التعامل  في  العسكري  الخيار  النظام 
الوضع السوري؛ وذلك بتجريد المجموعات 
عليها  تسيطر  التي  المناطق  من  المرتزقة 
تمهيدًا لمرحلة سياسية تكون الكفة فيها مائلة 

للنظام المدعوم من روسيا.«
والسيطرة  النظام  أحرزه  الذي  التقدم  وعن 
على طريق حلب دمشق قال إبراهيم: »إّن 
يمكن  ال  لذا  سوتشي،  في  عليه  متفق  ذلك 
عليه،  اتفق  ما  يتجاوز  أن  اآلن  للنظام 
الطريق  تأمين  عند  ستتوقف  وسيطرته 
إلى  بأّنه سيذهب  النظام  يقوله  وما  الدولي. 
ة. وكانت  حَّ أبعد من ذلك ال أساس له من الصِّ

الدولي  الطريق  على  السيطرة  استعادة 
األيام  منذ  السوري  للنظام  قصوى  أولوّية 
األولى للحرب السورية، إذ عمد النظام إلى 
قضم أجزاء منه اتباعًا على مدى السنوات 

األخيرة بدعم روسي«.
وأشار إبراهيم إلى أن دولة االحتالل التركي 
تسعى وبكل جهدها بأْن تكون الُمسيطرة في 
النقيض  الّنهج  تنشر  وأن  األوسط،  الشرق 
نهج اإلخوان  الديمقراطية وهو  لنهج األمة 
الُمسلمين، وأن تعيد سلطنتها العثمانية، وهو 
هدف بعيد المنال وبخاصة في هذه األوقات، 
إدلب  في  التركي  الوجود  »إّن  وأضاف: 
وضغط  وتهديد  تفاوض  ورقة  عن  عبارة 
على روسيا إلبقاء قواتها في مناطق ُأخرى 

احتلتها في أوقات سابقة.«

حرب إعالمّية ليس إال

وعن دخول أمريكا على خط األحداث في 
دخلت  »أمريكا  فقال:  إبراهيم  تحّدث  إدلب 
وتركيا،  روسيا  بين  شرخ  خلق  بهدف 
الدولي،  التحالف  إلى حضن  تركيا  وإعادة 
األمريكي.  الهدف  لنجاح  كثيرة  وال فرص 
أردوغان أحيانًا يهدِّد باجتياح دمشق أيضًا، 
هو مصاب بمرض الخرف الذي ال دواء له، 
و كل ما تقوم به تركيا عبارة عن تهديدات 
إرضاء  هدفها  أساس  ال  إعالمية  وحرب 
المجتمع التركي ليس إاّل. حيث قال رئيس 

النظام السوري بشار األسد في تصريح له 
ماٍض  بأّنه  الجاري  شباط  من  الـ17  يوم 
من  السورية  األراضي  جميع  استعادة  في 
التهديدات  وأن  وصفه،  حسب  اإلرهابيين 
من  قادمة  صوتّية  فقاعات  مجّرد  التركية 

الشمال ليس لها أي تأثير«.
حزب  فرع  رئيس  قال  حديثه؛  نهاية  وفي 
كديم  الفرات  إقليم  في  المستقبل  سوريا 
إبراهيم: »إّن ما يحدث في إدلب عبارة عن 
صراع نفوذ بين روسيا وتركيا على حساب 
النظام وتركيا  باستطاعة  السوريين، وليس 
االتفاق  تم  التي  الحمراء،  الخطوط  تجاوز 

عليها في سوتشي«.

خاصية احلماية والدفاع

بريطانيا من التبعّية األوروبية... إىل األمريكّية

كدّيم إبراهيم: »ما حيدث يف إدلب صراع 
نفوذ بني روسيا وتركيا«

عبدالكريم ساروخان

بهاء العوام

خاض الشعب الكردي الكثير من الصراعات 
لكن  بالحروب  عشقًا  ليس  تاريخه،  عبر 
أن  وإلدراكه  وكيانه،  ذاته  حماية  بهدف 
مسرح  وغادرت  انقرضت  وأممًا  شعوبًا 
لخاصية  األهمية  تعِط  لم  ألنها  التاريخ 
ضمن  متقوقعة  وبقيت  والدفاع،  الحماية 
نفسها وكأن القدر سيحميها، أو أن هناك من 
االنصهار  مآلها  فكان  أجلها،  من  سيضحي 
واالنقراض، وباتت المقاومة حقيقة متجذرة 
من  صانته  ألنها  الكردي  الشعب  ثقافة  في 
تجد  عليه  وبناًء  والموت.  واالندثار  اإلبادة 
في  أشداء  دائمًا  الكرد  بأن  يروج  من  دومًا 
القتال،  ساحات  في  ُيهزمون  وال  المعارك 
طاولة  على  المعركة  نتائج  يخسرون  إنما 
إلى  بذلك  يشيرون  وكأنهم  المفاوضات 
نستسلم  وأن  المنطق،  ذلك  تكرار  احتمال 

لهذا القدر.
بطوالت الشعب الكردي كانت ُتستَغل غالبًا 
بعض  هنا  واستثني  المهيمنة،  القوى  من 
الوصول  من  مكنتنا  التي  القليلة  الحاالت 
لهذا الوضع، وطبعًا دائمًا استهدف األعداء 
وجودنا كشعب وصهر ثقافتنا، لكننا بالتأكيد 
وسنغير  مختلفة  بانطالقة  المرة  هذه  ننطلق 

النتيجة  لتتغير  الواقع  أرض  على  الحقائق 
عبر انتهاج طرق وأساليب جديدة ومتطورة 
اختالفنا  لنؤكد  المرحلة  لمهام  التصدي  في 
يختلف عن الماضي، أي أن المكان هو نفسه 
ولكن الربيع مختلف، فالنتائج ستكون مختلفة 
كون الشعب الكردي بات يمتلك قوة عسكرية 
هائلة قادرة على الحماية والدفاع، ونظم نفسه 
من خالل مؤسسات قادرة على الصمود ضد 
آخرها  كانت  التي  والمخططات  الهجمات 
إقليمية،  وقوى  دول  من  المدعومة  لداعش 
العسكرية  وقواته  شعبنا  صمود  أن  حيث 
وتنظيمه أمام هذه الهجمات المعادية وحماية 
مجتمعنا من اإلبادة واالنصهار يعود لوعي 
وجودي  خطر  أمام  أنه  وإدراكه  المجتمع 

حقيقي، فأما أن يكون أو ال يكون.
الدفاع هذه تعرضت دومًا  ال ننكر أن حالة 
البداية هي الهجوم على  لمضايقات، فكانت 
ذلك  ومع  الفاعل،  ودوره  الدفاع  مفهوم 
القوات  هذه  إلى  شعبنا  فئات  معظم  انضم 
العسكرية شيبًا وشبابًا نساًء وبناتًا في ظاهرة 
قلَّ وجودها، بالمحصلة ال يجوز إلقاء حمل 
معينة،  أو شريحة  فئة  على  الدفاع  وواجب 
يجب دعم خاصية الدفاع والحماية، ورفدها 
دومًا بالطاقات واإلمكانيات، وهذا ممكن لكن 
ليشمل  برفعه  بل  التكليف  ليس بخفض سن 

أو  استثناء  دون  المجتمع  فئات  كل  الدعوة 
وقت  هو  الوقت  أن  جازمًا  وأعتقد  تمييز، 
الزج بكل الطاقات في ساحة الحماية والدفاع 
وقت  وليس  وجوديًا،  صراعًا  نعيش  فنحن 
لفئات  تجيز  استثنائية  قوانين  عن  البحث 
الشعبية  المقاومة  ركب  عن  التخلف  كبيرة 
األسمى  الهدف  تخدم  ال  مصنعة  بذرائع 
والصراع  التحدي  زمن  إنه  إليه،  تسيئ  بل 
الشامل لكل الفئات الشعبية دون قيد أو شرط 

وهذا وحده هو ضمانة النصر.
الجانب  من  الموضوع  إلى  نظرنا  وإذا 

تقتصر  ال  المجتمع  حماية  فأن  األخالقي 
على فئة أو شريحة أو سن معين، فالواجب 
األخالقي والضرورة التاريخية واالجتماعية 
جميع  زج  علينا  َتفِرض  باإلبادة  والتهديد 
خفض  فمسألة  االستثناءات،  ال  الطاقات 
أعمار المطلوبين للخدمة لم يأخذ هذه األمور 
مفاهيم  على  بناًء  اتخاذه  تم  بل  بالحسبان 
قانونية بحتة دون النظر إلى الوضع المعاش 
في روج آفا وما ينتظره من مؤامرات وكأنه 
األمور  وكأن  واستقرار،  بأمان  سيعيش 
جميعها قد تم حلها بموجب ضمانات دولية.

بوريس  بريطانيا  وزراء  رئيس  ألغى 
الواليات  إلى  له  مجدولة  زيارة  جونسون 
حالة  والسبب  المقبل،  الربيع  في  المتحدة 
لندن  بين  العالقات  على  تخيم  التوتر  من 
على  جونسون  موافقة  بعد  وواشنطن، 
للجيل  الصينية  هواوي  شركة  تشغيل 
الخامس من اإلنترنت في المملكة المتحدة، 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  غضب 
معاتبا  جونسون  فهاَتَف  الموافقة،  هذه  من 
االتصال  انتهى  حتى  األصوات  وتعالت 
في  احتوائه  الطرفان على  بشقاق يحرص 

أسرع وقت وبأقل التداعيات.
تقارير تتحدث عن خشونة دبلوماسية  ثمة 
لندن  على  األميركي  الرئيس  تعليق  في 
أخرى  وتقارير  هواوي،  شركة  إزاء 
بريطانيين  مسؤولين  وصف  عن  تتحدث 
لترامب بالساذج بسبب خشونته هذه، ولكن 
قال  لندن  حكومة  باسم  الرسمي  المتحدث 
مميزة،  تزال  ال  البلدين  بين  العالقات  إن 
وتأجيل لقاء جونسون وترامب حتى شهر 
حزيران المقبل، على هامش قمة مجموعة 
السبع في كامب ديفيد، جاء طواعية من قبل 
إجبارا  وليس  البريطانية،  الحكومة  رئيس 

من البيت األبيض.
بغض النظر عن صحة أي من الروايتين، 
يعني  وترامب  جونسون  قمة  تأجيل  فإن 
بين  الحرة  التجارة  اتفاقية  إنجاز  تأجيل 
بلديهما، للطرفين مصلحة في هذه االتفاقية 
إلنجازها،  الزمن  يسابق  من  ولكن  طبعا، 
لها  المشابهة  االتفاقيات  من  جملة  وإنجاز 
رئيس  هو  العالم،  حول  أخرى  دول  مع 
الحكومة البريطانية وليس رئيس الواليات 
المتحدة، وبالتالي يبدو عامل الوقت في هذه 
المسألة، تحديدا، ورقة رابحة وأداة ضغط 
التجارة  اتفاقية  مقابل  األبيض،  البيت  بيد 
مع  بلهفة،  لندن،  إليها  تتطلع  التي  الحرة 
على  واشنطن  تعتمد  األميركي،  الحليف 
الخارجية،  سياستها  في  كثيرا  البريطانيين 
والقارة  األوسط  الشرق  في  وخاصة 

األفريقية.
يبدو جونسون الطرف الخاسر في الشقاق 
مع ترامب، فهو يريد إبرام اتفاق تجارة حرة 

مع الواليات المتحدة ليعوض نقصا متوقعا 
في ميزان بالده التجاري بعد الخروج من 
االتحاد األوروبي، وإذا أخذنا بعين االعتبار 
الذين  الساسة  فئة  إلى  ينتمي  أن ترامب ال 
يفرقون بين المصالح االستراتيجية لبالدهم 
سياسة  يعتمد  أنه  كما  اآلنية،  والمصالح 
االبتزاز إلخضاع الحلفاء قبل الخصوم منذ 
نستنتج  فإننا  األبيض،  البيت  إلى  وصوله 
أن الوقت في هذه الخصومة سيمر لصالح 

واشنطن وليس لندن.
لطالما كانت العالقات بين المملكة المتحدة 
والواليات المتحدة مميزة جدا، وال شك أن 
استقالل لندن عن بروكسل سيعزز عالقاتها 
األوروبية،  التبعية  بعيدا عن  واشنطن  مع 
ولكن في المرحلة االنتقالية الضبابية التي 
األسرة  عن  االنفصال  في  المملكة  تعيشها 
لجعل  تنازالت  إلى  تحتاج  قد  األوروبية، 

الواليات المتحدة أبرز حلفائها في المجاالت 
يبدو  والعسكرية،  والسياسية  االقتصادية 
الحاجة  هذه  تستشعر  ترامب  إدارة  أن 
البريطانية، فتحاول رسم التحالفات المقبلة 
بين البلدين وفق شروط ومعايير انتهازية، 
بريطانية  تبعية  ترامب  يريد  آخر  وبتعبير 

صرفة.
المواقف  تتبعنا  ما  إذا  صحيحة  الفرضية 
ترامب  لقرارات  المؤيدة  البريطانية 
بمنطقة  المتعلقة  تلك  وخاصة  الدولية، 

الشرق األوسط، بريطانيا كانت أول الدول 
تقوده  الذي  التحالف  إلى  انضمت  التي 
الدولية  المالحة  لحماية  المتحدة  الواليات 
في مياه الخليج العربي، وكانت أكثر الدول 
األميركية  المواقف  من  قربا  األوروبية 
على  يعترض  لم  جونسون  إيران.  بشأن 
الثوري  الحرس  في  القدس  فيلق  قائد  قتل 
إبرام  أّيد  كما  سليماني،  قاسم  اإليراني 
اتفاق جديد مع طهران بدل االتفاق النووي 
للدول الست الكبرى مع إيران عام 2015، 
أكثر  جونسون  كان  آخرا،  وليس  وأخيرا 
مع  التعامل  في  مرونة  األوروبيين  القادة 
خطة السالم األميركية في الشرق األوسط، 
ووحده من رأى ورحب بالعناصر اإليجابية 

لما يسمى بـ”صفقة القرن.
كل هذا الدعم للمواقف األميركية لم يشفع 
هواوي  شركة  بشأن  قراره  في  لجونسون 

ترامب  أجل  من  فعله  ما  كل  الصينية، 
ذهب هباء منثورا، واتفاقية التجارة الحرة 
الحكومة  رئيس  أراد  التي  واشنطن  مع 
البريطانية من خاللها تحصين اقتصاد بالده 
بمكانته  يمسان  قد  واضطراب  تراجع  من 
اليوم  أصبحت  عالميا،  اقتصاد  كخامس 
على المحك وربما لن ينالها أبدا، انضمت 
بريطانيا إلى قائمة الدول المغضوب عليها 
أميركيا، وربما تعكف إدارة البيت األبيض 
اآلن على إعداد قائمة عقوبات أو ضرائب 
على  المتمرد  البريطاني  بالحليف  تليق 

العنجهية الترامبية.
يحتاجون  أنهم  المتحدة  المملكة  قادة  يدرك 
إلى مرونة في التعامل مع الداخل والخارج 
خالل المرحلة االنتقالية للخروج من االتحاد 
األوروبي، التحديات كثيرة وال خجل لديهم 
هي  المتحدة  الواليات  بأن  االعتراف  من 
الدولة األقوى عسكريا واقتصاديا في العالم، 
الخروج  تداعيات  بأن  أيضا  واالعتراف 
من االتحاد األوروبي على مجاالت الحياة 
المختلفة ستستمر ألعوام، وعلى الرغم من 
هذا، ال بّد من التساؤل التالي: هل أضحت 
بريطانيا ذلك الحليف الذي يمكن أن ُتغلَق 
يعد موجودا  لم  وكأنه  األبواب،  في وجهه 
واالقتصادية  السياسية  الخرائط  على 
العالمية؟ لطالما كانت العالقات بين المملكة 
المتحدة والواليات المتحدة مميزة جدا. وال 
شك أن استقالل لندن عن بروكسل سيعزز 
التبعية  عن  بعيدا  واشنطن  مع  عالقاتها 
الحرة  التجارة  اتفاقية  مقابل  األوروبية، 
الحليف  مع  بلهفة،  لندن،  إليها  تتطلع  التي 
األميركي، تعتمد واشنطن على البريطانيين 
كثيرا في سياستها الخارجية، وخاصة في 
الشرق األوسط والقارة األفريقية، وإضافة 
إلى هذا ال تزال بريطانيا أكبر المساهمين 
شمال  حلف  ميزانية  في  األوروبيين 
دائما  تزال عضوا  وال  )الناتو(،  األطلسي 
في مجلس األمن يتمتع بحق النقض )الفيتو( 
ضد أي قرار ال يعجبها، باإلضافة إلى أنها 
وخمسين  ست  في  تاريخيا  تغلغال  تمتلك 
من  ولديها  الكومنولث،  راية  تحت  دولة 
واالقتصادي  والدبلوماسي  األمني  اإلرث 

ما يكفي لبقائها في دول مجموعة السبع.
أربع  المتحدة  الواليات  ترامب  يحكم  ربما 
سنوات أخرى عبر السباق الرئاسي نهاية 
بريطانيا  تستطع  لم  وإن  الجاري،  العام 
فرض  أو  األميركية  العباءة  من  الخروج 
فستعيش  واشنطن،  مع  العالقة  في  نّدّية 
األميركي  الحليف  مع  المتحدة  المملكة 
مع  تعانيها  كانت  مما  بكثير  أسوأ  تبعية 
لدى  تكون  لن  حينها  األوروبي،  االتحاد 
التبعية  على  االستفتاء  رفاهية  البريطانيين 
لواشنطن، ولكّن إقليما أو أكثر من المملكة 
سيكون مستعدا الختيار العودة إلى التبعية 

األوروبية واالنفصال عن لندن.

 المركز المصري
 للدراسات

والبحوث الكردية

مصر  بني  للتقريب  احملاوالت  واستمرت 

جميعها  لكن  والكرد،  العرب  ثم  ومن 

لم تُكّلل بالنجاح، إما بسبب اعتراضات 

حملاوالت  بالنسبة  حدث  كما  أمنية 

املصرية  للصداقة  جمعية  تأسيس 

الكردية، أو بسبب األزمة املالية اخلانقة 

في  حدث  وكما  كردستان  باشور  في 

في  الكردية  اللغة  تدريس  محاولة 

جامعة  في  الشرقية  اللغات  قسم 

مع  االتفاق  أن  )حيث  شمس  عني 

الكوادر  توفر  أنها  الدين  صالح  جامعة 

التدريسية واملناهج وعلى نفقتها(.

مركز بحث مصري  تأسيس  في  وشرع 

كردي، ولألمانة فإن صاحب تلك الفكرة 

هو ماليس رؤوف مسؤول مكتب االحتاد 

الوطني الكردستاني في القاهرة، وكان 

بعد  النور،  املركز  يرى  أن  لتشجيعه 

على  السلطات  كافة  موافقة  أخذ 

بي  اخلاص  املسكن  املركز  وشغل  ذلك، 

أي  من  متويل  أي  قبول  مع  مبدأ  ُمتبعاً 

وباإلمكانيات  ، كي يصبح  جهة كانت 

وقد  توجهاته،  في  حراً  احملدودة  الذاتية 

منتظمة  ندوات  خالل  من  املركز  تناول 

واملستجدات  القضايا  كافة  مناقشة 

نخبة  الندوات  تلك  وحضر  الكردية، 

والسياسيني  الكّتاب  من  متميزة 

استطاع  أنه  املركز  ويفخر  واملفكرين، 

أهم  يجذب  أن  من  عهده  حداثة  رغم 

النخب املصرية والعربية والكردية، وقد 

على  ندواته  بعض  في  املركز  استفاد 

مواقع التواصل االجتماعي على شبكة 

استضاف  من  متكن  حيث  )اإلنترنت(، 
من  املركز  ومتكن  هامة،  كردية  قيادات 

إجراء حوارات هامة بينها وبني النخبة 

فيدرالية  وحظيت  والعربية،  املصرية 

حتاور  حيث  األوفر،  بالنصيب  آفا  روج 

مسلم،  )صالح  الشبكة  تلك  خالل 

فوزة اليوسف، إلهام أحمد، ريدور خليل، 

سيهانوك ديبو، اليزابيث وآخرين(، وعند 

زيارة آلدار خليل للقاهرة مت تنظيم على 

من  نخبة  جمع  حواري  صالون  عجل 

أما  والسياسيني،  والكّتاب  األكادمييني 

على اجلانب الكردي العراقي فقد شارك 

الكردستاني  الوطني  االحتاد  حزب  من 

فريد  املفتى،  عدنان  رؤوف،  )ماليس 
ومن  وآخرين(  عثمان  نرمني  أسسرد، 

)عبد  الكردستاني  الدميوقراطي  احلزب 

السالم بروارى، شيركو حبيب، وآخرين(، 

وتابع املركز في ندواته مختلف القضايا 

الكردية ومنها )مائة عام على اتفاقية 

سايكس بيكو، حترير كوبانى من داعش، 

استفتاء إقليم كردستان بالعراق(، كما 

كانت هناك ندوات مشتركة بني املركز 

التجمع  حزب  مثل  سياسة  وأحزاب 

املصري  الشيوعي  واحلزب  اليساري 

وندوات  املصري،  االشتراكي  واحلزب 

للشؤون  املصري  اجمللس  مع  أخرى 

متزايداً  اهتماماً  القت  وقد  اخلارجية، 

وبثت  الندوات،  هذه  سجلت  حيث   ،

على مواقع التواصل االجتماعي، وعلى 

الكثير  أمامنا  فمازال  ذلك  من  الرغم 

ليتحقق األمل املرجو.

بزخم  استمر  قد  كان  لو  مشهد    
الرمزي لقوات  العبور  :- مشهد  جديد 

البيشمركة من باشور  للمشاركة في 

أمتناها  كنت  كوبانى،  في  داعش  قتال 

بداية للتوحد، لكن ليس كل ما يتمناه 

املرء يدركه!!.

 روناهي القاهرة... ضياء روج آفا  

رجائي فايد
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تمّكنت محكمة الدفاع عن الشعب التي تأسست 
الذين  بمحاكمة  والُمختصة  عام 2014،  مطلع 
ارتكبوا  جرائم حرب بحق أبناء شمال وشرق 
ثمانية  من  أكثر  قضايا  في  البت  من  سوريا، 
الثالث  أقسامها  ضمن  سوري،  مرتزق  آالف 
في كل من إقليم الجزيرة والفرات وعفرين، إاّل 
أّن محكمة عفرين توقفت بعد هجمات االحتالل 
كانون   20 في  عفرين  مقاطعة  على  التركي 

الثاني 2018.
الشعب شرعيتها  الدفاع عن  واستمّدت محكمة 
الذاتية  لإلدارة  التشريعي  المجلس  من 
في  وتُبت  الجزيرة،  إقليم  في  الديمقراطية 
شمال  مناطق  أبناء  بحقِّ  المرتكبة  الجنايات 
ارتكبها  التي  واالنتهاكات  سوريا،  وشرق 
اإلرهاب،  مكافحة  قانون  بموجب  المرتزقة، 
االجتماعي  العقد  ألحكام  استنادًا  ُأصدر  الذي 
التنفيذي  المجلس  الُمقدم من  المقترح  بناًء على 
الجزيرة  بإقليم  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  في 
برقم /244/تاريخ 31 /2014/7، والمصادقة 
من قبل المجلس التشريعي في جلسته رقم /25/ 

التي ُعقدت بتاريخ 2014/9/27.
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  سجون  تضمُّ   
وعناصر  المتطرفين  من  اآلالف  سوريا، 
حمالت  أثناء  اعتقالهم  تم  داعش،  مرتزقة 
سوريا  وقوات  والمرأة  الشعب  حماية  وحدات 
الديمقراطية، ضد المرتزقة التي شّنت هجمات 

على المنطقة، وفي مقدمتهم مرتزقة داعش.
القانونية  اللجنة  في  الُمشترك  الرئيس  وأوضح 
التحضيرية لمقاضاة داعش والعضو في مجلس 
لوكالة  علي  برجس  خالد  االجتماعية  العدالة 
أنباء هاوار أّن محكمة الدفاع عن الشعب بدأت 
عام  مطلع  والمتطرفين  المرتزقة  بمقاضاة 
2014، وتُبت في دعاوى المتطرفين السوريين 
شمال  أبناء  بحق  حرب  جرائم  ارتكبوا  الذين 

وشرق سوريا.

الدفاع عن الشعب  وأشار علي إلى أّن محكمة 
يومي  بشكل  وتقاضي  عملها  في  ُمستمرة 
على  األخيرة  اآلونة  في  ورّكزت  المتطرفين، 
وقال:  السوريين،  داعش  مرتزقة  محاكمة 
أكثر  في  الشعب  عن  الدفاع  محكمة  »نظرت 
من ثماني آالف دعوة، وتنظر المحكمة اآلن في 

600 دعوة أخرى«.

ُصدور أحكام بحقِّ مثانية آالف مرتزق

شمال  في  العامة  النيابة  أّن  علي  وبّين 
يتعلق  وما  الضبوط  تستقبل  سوريا؛  وشرق 
الخاّصة،  األمنية  الجهات  من  »باإلرهابيين« 
بموجب  بحقهم  خاّصة  ضبوط  تنظيم  ويتم 
وكل  األدلِّة  لجمع  باإلضافة  وإفادتهم،  أقوالهم 

رائم التي ارتكبوها وتحويلها إلى  ما يتعلَّق بالجَّ
محكمة الدفاع عن الشعب.

الحكم،  صدور  وبعد  أّنه  إلى  برجس  ونّوه 
محكمة  عبر  الحكم  استئناف  الُمّتهم  يستطيع 

االستئناف، ومقّرها مدينة قامشلو.
محكمة  في  محاكمتهم  يتمُّ  الذين  طبيعة  وحول 

من  أنهم  علي  أوضح  الشعب،  عن  الدفاع 
مختلف التنظيمات »اإلرهابية« كمرتزقة جبهة 
التنظيمات  وباقي  الشام،  وأحرار  النصرة، 
شرق  شمال  مناطق  على  هجمات  شنَّت  التي 
على  األخيرة  اآلونة  في  واقتصرت  سوريا، 
معاقل  آخر  تحرير  بعد  أي  داعش؛  مرتزقة 
 23 في  سوريا،  في  جغرافيًا  داعش  مرتزقة 
هة لهم  آذار 2019، وقال: »معظم الّتهم الموجَّ
وتمويلهم  إرهابية  تنظيمات  إلى  االنتماء  هي 
ودعمهم، والقيام بالتفجيرات وقتل المدنيين في 

مناطق شمال وشرق سوريا«.

الهجوم الرتيك أثّر بشكٍل كبري

 يف سري عمل املحكمة

التركي  الهجوم  بأّن  علي  برجس  خالد  وأّكد 
األخير على مناطق شمال وشرق سوريا والذي 
أّثر   ،2019 األول  تشرين  من  التاسع  في  بدأ 
عن  الدفاع  محكمة  عمل  سير  في  كبير  بشكٍل 
أّثر كثيرًا في  التركي  الشعب، وقال: »الهجوم 

وضع محاكمة المجموعات اإلرهابية من ناحية 
التحقيق في السجون، ونقل المرتزقة من سجٍن 
إلى آخر، وأوقفت العمل القضائي لمّدة طويلة، 
للهجمات  ضة  معرَّ كانت  المحاكم  أّن  خاصًة 
في عمل  يؤثر  لم  والهجوم  التركية.  االحتاللية 
لمتابعة  اللجنة  عمل  في  أّثر  بل  فقط،  المحاكم 

محكمة مرتزقة داعش األجانب أيضًا«.
وحذَّر علي من المخاطر الُمحتملة مع استمرار 
ومرتزقته  التركي  االحتالل  جيش  هجمات 
على مناطق شمال وشرق سوريا، وقال: »من 
السجون  من  المرتزقة  هروب  المخاطر  أهم 
ومحاكمتهم  األولى،  الدرجة  في  والمخيمات 

واستجوابهم في الدرجة الثانية«.

إجراءات للبدء مبحاكمة 

الدواعش األجانب

القانونية  اللجنة  في  المشترك  الرئيس  وأّكد 
التحضيرية لمقاضاة داعش: »عقدنا الكثير من 
المعنية  والمنظمات  التحالف  دول  مع  اللقاءات 
وشرحنا لهم الوضع، ومطالبنا في إقامة محكمة 
دولية ذات طابع دولي، كانوا يتفهمون الوضع، 
وأبدوا استعدادهم لمساعدتنا في بعض األمور، 
لكن حتى هذا التاريخ لم يتحقق أي شيء على 

أرض الواقع، ولقاءاتنا مستمرة«.
مجلس  بين  تواصل  وجود  إلى  علي  وأشار 
األوروبية  الدول  وبعض  االجتماعية  العدالة 
بصدد محاكمة مرتزقة داعش األجانب، وقال: 
اجتماع  بعقد  بريطاني  دبلوماسي  وفد  »وعد 

مقاضاة  بصدد  االجتماعية  العدالة  مجلس  مع 
مرتزقة داعش األجانب«.

محكمة  إلقامة  الدول  استجابة  عدم  ظل  وفي 
بمحاكمة  »سنبدأ  علي:  خالد  قال  دولية، 
الُمقبلة.  أشهر  الثالثة  األجانب خالل  المرتزقة 
المساعدة،  علينا  عرضت  الدُّول  بعض  هناك 
االعتراف  منهم  وطالبنا  والسويد،  كهولندا 
مّدة  إنهاء  يتم  الذين  وضع  ومعالجة  بقراراتنا 
وإلى  مصيرهم؟،  سيكون  وماذا  محكوميتهم، 
أين سيذهبون بعد خروجهم من السجن؟، وكيف 

ستتعامل معهم الدُّول التي ينتمون إليها؟«.
وأبدى علي استعدادهم للتنسيق مع الدول حول 
إرسال محامين للدفاع عن األشخاص المرتزقة 
الذين ينتمون لجنسياتهم، وقال: »حتى في حال 
مراقبين  إرسال  يمكنهم  محامين  إرسال  عدم 

لمتابعة المحاكم«.
عوبات التي تواجههم، أوضح علي:  وحول الصُّ
»لدينا الكثير من الصعوبات منها عدم تجاوب 
الدول لمتطلباتنا، حيث طالبنا في البداية بلجنة 
تعترض  التي  المشاكل  على  للوقوف  مشتركة 
الباغوز.  تحرير  بعد  خاصة  داعش  محاكم 
تتعلق  ومواضيع  استجابة،  هناك  تكن  لم  لكن؛ 
الهائلة  األعداد  في ظل  للمحاكم  التحتية  بالبنية 
للمعتقلين، ومشاكل لوجستية تتعلق بالسجون«. 
القانونية  اللجنة  في  المشترك  الرئيس  وبّين 
التحضيرية لمقاضاة داعش والعضو في مجلس 
االجتماعية خالد برجس علي في ختام  العدالة 
في  المرتزقة  لتأهيل  ُخططًا  لديهم  بأن  حديثه 
ال  الدولي  المجتمع  »ولكن؛  وأكد:  السجون. 

يتعاون بشكل كاٍف مع هذا الملف«.

الفنانين  وإبداع  لجهد  وتقديرًا  تشجيعية  بخطوٍة 
روج  مثقفي  اتحاد  هلََّم  آفا  روج  في  التشكيليين 

المعارض  عن  الستارة  بسدل  كردستان  آفاي 
الفنية في قامشلو بكنف االتحاد نفسه، والتي كان 
أولها يوم أمس الثالثاء 2020/2/18 حيث افتتح 
أمين  »محمد  الكبير  التشكيلي  الفنان  معرض 
المبدعة  اليد  وصاحب  المبدع  المعلم  عبدو«، 
خالل  من  الحاضر  بعبق  الماضي  تمزج  التي 
رصد األحداث والوقائع وخبايا النفس عن طريق 

الرسم.

مبادرة نحو إظهار إبداع الفنانني

يتميز الفنان التشكيلي »محمد أمين عبدو« بحسه 
ه  يتميز الفنان التشكيلي »محمد أمين عبدو« بحسِّ
بين  لوحاته  وتنوع  الجياشة  ومشاعره  المرهف 
الصخب والهدوء، والحرية والمأساة، واألبيض 
أكثر  اللذان يعاكسان بعضهما ولكنهما  واألسود 
األلوان جمااًل إن تم دمجهما، ولربما هذا ما يميز 
فن هذا الفنان المبجل، فهو كالنبع الجاري يذخر 
بكل  األلوان  ينشر  أن  أجل  من  وينتفض  ويعلم 

األرجاء.

عشرات  اجتمع  لطيف  اجتماعٍي  جٍو  وفي 
وقد  وطلبته،  الفنان  وأصدقاء  الفن  ُمحبي  من 
مختلفة،  تشكيلية  لوحة  عشر  ثالث  ُعرضت 
والثقافة  التراث  وعن  المرأة  عن  بعضها 
في  المتبعة  االجتماعية  والعادات  الكردية، 

بالشرح  الفنان  مع  الحضور  وتشارك  المنطقة، 
عن مضمون اللوحات، وهذه المبادرة نبعت من 
اتحاد مثقفي روج آفا كردستان وستستمر، فكل 

الفنان فعله هو إحضار لوحاته  ما يتوجب على 
وطرح الفكرة وسيتكفل االتحاد بكل ما يجب من 

أجل تنظيم معرض فني للوحاته.
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

تقرير/ هايستان أحمد

محمد أمين عبدو... ينقل المايض إلى الحاضر بريشته

المكتشفات  وأيبال وغيرهما من  أوغاريت  هناك 
األثرية البارزة والمهمة في بلدان الشرق األدنى 
القديم. لكن موقع ماري بالنسبة إلى علماء اآلثار 
ليس كأي موقع آخر، فهو ُيعد نموذجًا شاهدًا على 
حيًا  ومثااًل  سوريا،  في  الحضرية  الحياة  تطور 
إثراء  في  للراغبين  دقيقًا  فهمًا  يقدم  أن  بإمكانه 
في  العظيمة  الحضرية  المراكز  عن  معارفهم 
النهرين. وقد  البرونزي في بالد ما بين  العصر 
قدم ماري مؤشرًا واضحًا على التفاعل الرافدي 
الشامي- السومري والعموري، إضافة إلى كونه 

المنطلق األول لنشوء ممالك ُأخرى منها إيسن.
دير  في  للفرات  الغربية  الضفة  على  ماري  تقع 
البرونزي  العصر  إلى  نشأته  وتعود  الزور، 
البرونزي  إلى  )3000-1181 ق. م(، وتحديدًا 
الحضرية  الثقافات  ميزته  الذي  الثاني  القديم 

الكبيرة، ويعود إليه تل الخويرة ومدينة أور.
ماري،  استوطنوا  السومريين  أن  المراجع  تذكر 
في  أصبحت  أن  إلى  األكاديون،  بعدهم  ومن 
المهمة  الممالك  إحدى  الميالد  قبل  الثاني  األلف 
للعموريين، حيث وصلت في عهدهم إلى مستوى 

حضاري رفيع.
وشهدت ماري فترتي ازدهار، أولهما في األلف 
األلف  من  األول  النصف  في  والثانية  الثالث، 
الثاني قبل الميالد. واستمرت حتى 1760 ق. م، 
إذ كانت نهايتها، في عهد الملك العموري زيمري 
ليم، على يد الملك البابلي حمورابي الذي أحرقها 
ودمرها، كما ورد في وثيقة مسمارية مكتشفة في 

جنوب بالد ما بين النهرين.

اكتشافات عظيمة

عام  ماري  إحياء  إعادة  في  دور  للمصادفة  كان 
من  سنة،  آالف  أربعة  دام  نسيان  بعد  1933م، 
تل  سفح  في  نصفي  تمثال  على  العثور  خالل 
تحقيق  على  اآلثار  علماء  ساعد  الحريري، 

القديمة.  الشرقية  اآلثار  مجال  في  اكتشاف  أكبر 
أجريت  التي  والتنقيب  البحث  عمليات  وكشفت 
في ماري، خالل ما يزيد على 80 عامًا، النقاب 
الصعيد  على  ليس  جدًا،  متطورة  حضارة  عن 
بل  فحسب،  والسياسي  والزراعي  التجاري 
قيم  إلى  المستند  والفني  واالجتماعي  اإلنساني 

روحية وجمالية أيضًا.
فقد كشفت الحفريات عن معابد وقصور وبيوت 
وإنسانية  واجتماعية  تعليمية  وفعاليات  سكنية 
الموسيقى  لتعليم  للفقراء ومدرسة  مهمة كجمعية 
وقطع  تماثيل  واكُتشفت  المتنوعة.  والحرف 
مكتبة  إلى  إضافة  جدارية،  ورسوم  موزاييك 
تحوي على آالف اللوحات المسمارية التي أعطت 
والصناعي  التجاري  التطور  عن  أوضح  فكرة 

واإلنساني الذي شهدته هذه المدينة.

العامرة يف ماري

كان للعمارة في ماري أهمية كبيرة، سواء الدينية 
السورية  الفنون  أساليب  جمعت  إذ  المدنية،  أم 
والعراقية معًا وأنتجت فنًا خاصًا بها، اعتبر مثااًل 
ويعتقد  الحضري.  التخطيط  تطور  عن  مبكرًا 
الفعلي،  ببنائها  البدء  قبل  بالكامل  ُخططت  أنها 
ُبنيت  فالمدينة  العام.  تصميمها  في  يتضح  وهذا 
متحدتي  حلقتين  شكل  على  منتظم  مخطط  وفق 
من  المدينة  لحماية  صممت  الخارجية  المركز، 
حين  من  تحدث  التي  القوية  الفرات  فيضانات 
دفاعي  سور  شكل  على  ُبنيت  والداخلية  آلخر، 
قوي قامت ضمنه بيوت ومعابد وقصور موزعة 
بأنظمة  مزودة  شوارع  حول  شديد  بانتظام 
تصريف معقدة تصب مياه األمطار خارج المدينة 

لحماية البيوت السكنية المشّيدة باللبن.

األبنية السكنية

الطين  المصنوع من  اللبن  األبنية بطوب  شيدت 
والمتوافر بكثرة في وادي الفرات. فقد كان يمزج 
خشبية،  قوالب  في  يصب  ثم  القش  مع  الطين 
تترك  ثم  تجف،  أن  بعد  األلواح  منها  ُتخرج 
األلواح المستخرجة لتجف مرة ثانية تحت أشعة 

الشمس لمدة تزيد على عشرة أيام.
لتشييد  الربط  مونة  مع  اللبنات  استخدمت 
بسائل  الخارج  من  الجدران  وطليت  الجدران، 
من الطين الممزوج بالتبن وألصق عليه تزيينات 
استخدام  إلى  إضافة  وغوائر،  نواتئ  شكل  على 
في  واآلجر  األساسات،  بناء  في  الكلسي  الحجر 
تشكيل األقواس واألحواض. وهناك مجسم طيني 
في  محفوظ  ماري،  في  البيوت  مخطط  يكشف 
متحف دمشق، عبارة عن بيت مستدير ترتصف 
ما  إلى  يرقى  متوسطة  باحة  حول  الغرف  فيه 

سميت فترة االزدهار األولى للمملكة.

القرص املليك

وهو  1935م،  عام  ليم  زيمري  قصر  اكتشف 
الملك  عهد  في  ماري  ازدهار  فترة  إلى  يعود 

زيمري ليم الذي عرف عنه حبه للعمران.
ويعد من أهم قصور الشرق األدنى القديم، ومن 
النصف  التي شيدت في  القصور  أجمل وأضخم 
منطقة  في  الميالد  قبل  الثاني  األلف  من  األول 
غرب آسيا، فهو يشغل مكانًا مرتفعًا وسط المدينة 
ويتألف  ونصف،  هكتارات  ثالث  نحو  بمساحة 
في وحدات سكنية  تنتظم  نحو 300 غرفة،  من 
سماوية  باحة  حول  منها  كل  يتجمع  متجاورة، 
حول  يمتد  معمدًا  رواقًا  نجد  وأحيانًا  واسعة، 
غيرها  عن  مفصولة  دارًا  يؤلف  بحيث  الباحة 
تقريبًا، وتدور جميعها في فلك قاعة العرش التي 
 26 طولها  ويبلغ  العرش  كرسي  منصة  تحوي 

مترًا.
بالعائلة  خاص  جناح  جناحين،  إلى  القصر  ُقسم 
الملك،  زوجة  شؤونه  ترعى  وكانت  الملكية 
األمور  لمتابعة  القصر  بموظفي  خاص  وجناح 
والحمامات،  والمطابخ  والمستودعات  اإلدارية، 
بالمقاعد  كما يحوي على مدرسة خاصة مزودة 

الطينية، ومكتبة تعد أرشيفًا رسميًا.
ومحفوظاته  الملكي  القصر  اكتشاف  أعطى 
تاريخ سوريا  عن  معلومات  األكادية  المسمارية 
بتوثيق  يتعلق  ما  في  خصوصًا  والرافدين، 
بشهرة  ساهمت  التي  للقصر،  اليومية  النشاطات 
على  الفتًا  تطورًا  وكشفت  العالمية،  الموقع 

مستوى التعليم والعمارة والفنون بأنواعها.

مكتشفات القرص

عثر المنقبون داخل القصر على كثير من التحف 
الينبوع(،  )ربة  الفرات  ربة  تمثال  أهمها  الفنية 
المتدفقة، الذي اكتشف في حوض  المياه  أو ربة 
على  امرأة  ويمثل  القصر،  باحة  داخل  للمياه 
صورة آلهة تحمل بين يديها آنية يتدفق منها الماء 
على سطح ردائها على شكل خطوط متموجة مع 
نقوش محفورة ألسماك ترمز إلى فيضان الماء، 
مجاري  إلى  ترمز  صغيرة  فروع  منه  وتتدلى 
يمثالن  معقوفان،  قرنان  جبهتها  على  األنهار، 
قرني الثور، رمز األلوهية المعروف في الشرق 
القديم. التمثال مجوف من الداخل ومزود بأنبوب 
الماء  فيه  يمر  بحيث  التمثال،  أسفل  إلى  يصل 
المندفع من أسفله ليخرج متدفقًا من فوهة اآلنية، 
يمثل النوفرة أو )المزهرية الفوارة( التي تعد من 
الدينية،  المراسم  في  المستخدمة  الرافدية  الفنون 

والتمثال محفوظ في متحف حلب.
في  عليه  عثر  أيلوم  أشتوب  لألمير  تمثال  كذلك 
قاعة العرش، وهو مصنوع من حجر الديوريت 
بركانية(، ويرتدي رداًء محددًا  األسود )حجارة 
بالخط  اسمه  ومنقوش  المزخرفة،  باألشرطة 
المسماري على كتفه األيمن، موجود في متحف 

حلب.
واكتشف داخل علبة في القصر تمثال صغير من 
وتمثال  دون رأس،  الغامق من  الرمادي  الحجر 
مدخل  عند  له  نظير  مع  الفاه،  فاغر  ألسد  آخر 
معبد اإلله داجان، موجود اليوم في متحف اللوفر 

في باريس.
وكانت الواجهات الداخلية لجدران قاعة العرش 
مزينة بجداريات لرسومات ملونة على طالء من 
مطعم  بعضها  الفريسك(،  طريقة  )على  الجص 
العاج،  أو  الصدف  أو  الملونة  النادرة  باألحجار 

على خلفية من القار أو األحجار األخرى.
لتقديم  دينيًا  موكبًا  تمثل  جدارية  لوحة  أشهرها 
 The Ordinator of« األضاحي، تعرف باسم
ذو عمامة  فيها رجل  يظهر   ،»the Sacrifice
كبيرة، تحجب جزءًا من عمامته يد لرجل أكبر 
يرأس  الذي  الكهنة  رئيس  أو  الملك  لعله  حجمًا 
اللوفر-  متحف  في  محفوظة  اللوحة  الموكب، 

باريس.
عثر في ماري إلى جانب القصر واألحياء السكنية 
على مجموعة من المعابد التي ظهرت على ثالثة 
أشكال، األول مربع مع أدراج كمعبد نينهورساغ، 
والثاني على شكل برج يسمى الزقورة أو المعبد 
المتدرج، والثالث مؤلف من قدس األقداس واحد 

كمعبد نيني زازا أو من قدسين كمعبد عشتار.

متاثيل املعابد

عثر في المعابد على تماثيل فنية كانت تقدم كهدايا 
المنحوتات  هذه  أظهرت  اآللهة،  من  للتقرب 

باالتجاه  وامتازت  النحت،  فن  في  كبيرًا  تطورًا 
نحو الواقعية، والمرونة واالنسيابية في الخطوط، 
إضافة  )المرمر(،  األلباستر  حجر  فيها  استخدم 
أغلبها  في  وهي  األسود،  الديوريت  حجر  إلى 
إلى  مضمومتين  بيدين  جالسات  لنساء  تماثيل 
الصدر بخشوع، أو لرجال ملتحيين )بال شارب( 
ويرتدون  للصالة،  الوقوف  وضع  في  وحفاة 
)جلد  الكوناكس  من  مئزرًا  األسفل  النصف  في 

الخروف(.
أهم هذه التماثيل التمثال مقطوع الرأس الذي كان 
سببًا في اكتشاف ماري، وهو تمثال اإلله شاماس 
إله الشمس والعدالة، يضع يديه على صدره في 
على  بحراشف  جسمه  وينتهي  الصالة،  وضعية 

شكل دوائر، ترمز للجبل.
وتمثال الملك إيكو شماجان الذي حكم ماري في 
نحو منتصف األلف الثالث قبل الميالد، مصنوع 
من حجر األلباستر األبيض عثر عليه في معبد 
نيني زازا، وهو محفوظ اليوم في متحف دمشق.

في  اكتشف  الذي  النصفي  ناروم  أيدي  وتمثال 
يحوي  الذي  أور  كنز  إلى  إضافة  عشتار،  معبد 
جرة عثر في داخلها على خرزة من ثمانية وجوه 
مصنوعة من الالزورد كانت هدية من ملك أور 
إلى إله ماري، كما تشير الكتابة المنقوشة عليها 
بالخط المسماري، وتحوي على قطعة فنية مركبة 
عبارة عن تمثال صغير لنسر برأس أسد، يرجح 
غلف  المقدس،  جرسو  نين  اإلله  إلى  يرمز  أنه 
رأسه وذيله بطبقة من الذهب الخالص فوق نواة 
شكلت  فقد  جسمه  وأجزاء  عيناه  أما  القار،  من 
من الالزورد المحزز والمزخرف بنقوش شبيهة 

بحسك السمك.
المغنية  تمثال  المشهورة  النسائية  التماثيل  ومن 
في  المغنية  يمثل  الذي  )أورنينا(  أورنانشي 
نقوشًا  يحوي  كرسي  على  الجلوس  وضعية 
بجلد  مغطاة  )بولو(  قبعة  رأسها  وعلى  غائرة، 

الخاروف. وقد عثر عليه في معبد نيني زازا. 

األرشيف املليك

الذي ضم  الملكي  المكتبة  أرشيف  اكتشاف  كان 
االكتشافات  أضخم  من  المسمارية،  الرقم  آالف 
التي تحققت في تل الحريري، من حيث األهمية 
التاريخية، فشمل األرشيف نصوصًا إدارية دينية، 
ومراسالت  ووثائق  وقانونية،  تجارية  وعقودًا 
رسمية دولية وعائلية ملكية وتقارير ورسائل بين 
شمسي أدد وولديه، التي تسلط بمجموعها الضوء 
والسياسية  واالقتصادية  الدينية  الحياة  على 
والفرات  الجزيرة  منطقتي  في  والدبلوماسية 

والشرق األدنى القديم.
وكاالت

سر ماري اختفى أربعة آالف سنة... ومل ُيكشف كله بعد

البدء مبحاكمة مرتزقة داعش األجانب يف غضون أشهر
بتَّت محاكم الدفاع عن الشعب حتى اآلن  في أمر أكثر من ثمانية آالف مرتزق سوري، وتنظر حاليًا في أكثر من 600 ملف، وتتحّضر اللجنة القانونية 

لمقاضاة مرتزقة داعش األجانب في ظل عدم استجابة الدول إلقامة محكمة دولّية في شمال وشرق سوريا.

روناهي/ قامشلوـ من أجل تشجيع الفنانين على الفن في المنطقة، قّدم اتحاد مثقفي روج آفا كردستان فكرة جميلة، أال وهي تنظيم معارض للفن 
التشكيلي في مقر االتحاد في قامشلو، وقد كان أول معرض للفنان التشكيلي »محمد أمين عبدو«، مساء أمس. 
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روناهي/ كركي لكي- قرار توحيد اللباس المدرسي في شمال وشرق سوريا خطوة أساسية لنشر الوعي ومنح الطلبة الشعور باالنتماء إلى المدرسة 
إضافة إلى إلغاء الطبقية االجتماعية بين الطالب. 

غرس االنضباط بين الطلبة أمر ليس باليسير 
ضمن  الطلبة  ضبط  اإلدارة  مهمة  فمن 
السلوكية  منها  النواحي  كافة  من  المدارس 
من  كان  إذا  سيما  ال  والتعليمية،  واألخالقية 
المؤكد ضبطهم سوف  الشكلية، فمن  الناحية 
فهي  المدرسي،  الزي  توحيد  خالل  من  يتم 
االجتماعية  الطبقية  من  الحد  نحو  خطوة 
لدى  الذهني  التشتت  من  الحد  إلى  باإلضافة 
الطلبة وتوجيه تركيزهم نحو الدراسة، وهذا 
في  والتربية  التعليم  هيئة  إليه  توصلت  ما 
نتائج  على  للحصول  شمال وشرقي سوريا، 
إيجابية تحث الطلبة على االنضباط والشعور 
من  الكثير  وغيرها  المدرسة  إلى  باالنتماء 
كان لصحيفتنا  اإلطار  هذا  اإليجابيات، وفي 
التربية والتعليم  إدارة لجنة  لقاًء مع  روناهي 
ألخذ  األهالي  وبعض  لكي  كركي  ناحية  في 

آرائهم حول توحيد الزي المدرسي.

»االلتزام بلباس موّحد يُعّمق 
الرتكيز عىل التعلم«

توحيد اللباس له إيجابيات من الناحية األخالقية 
المساواة  فكرة  خلق  حيث  من  والتربوية 
المادية  الناحية  من  وخاصًة  الطلبة  بين 

الطبقات  كافة  من  الطالب  يتساوى  بحيث 
أو  خجل  أو  رادع  يتشكل  أو  يتحسس  وال 
الطالب ذو اإلمكانيات  لدى  بالنقص  الشعور 
باسم  الناطق  أكده  ما  هذا  الضعيفة،  المادية 
لكي  كركي  ناحية  في  والتعليم  التربية  لجنة 
بزي  االلتزام  عدم  بأن  وبين  شبلي،  إحسان 
االنشغال  زيادة  إلى  يؤدي  موحد  مدرسي 
المدرسة،  في  يوميًا  المالبس  وشكل  بنوع 
لذلك  الكبيرة،  األعمار  في  الطالب  خاصًة 
من مزايا الزي المدرسي الموحد أنه يساعد 
الدراسة  على  تركيزهم  زيادة  على  الطالب 
بداًل من االنشغال بمظهرهم في المدرسة أمام 
المدرسي  الزي  قد يشجع  وبالتالي  زمالئهم، 
للدراسة  وتوجيهه  الذهني  الجهد  توفير  على 
نثني  بالقول: »نحن بدورنا  والتعلم، وأردف 
على هذا القرار، باإلضافة إلى أنه سوف يقلل 
الحاجة  لإلداريين والمعلمين ليكونوا شرطة 

الطلبة،  لباس  لضبط  المدرسة  داخل  مالبس 
على  حريصة  العامة  اإلدارة  تكون  وسوف 
األسواق  جميع  في  المدرسي  اللباس  توفر 
لجميع  الشرائية  القدرة  تناسب  وبأسعار 

شرائح المجتمع«.

املظهر املوّحد يُلغي الطبقّية 
االجتامعية

وفي السياق ذاته التقت صحيفتنا بأهالي الطلبة 
قرار  بدوره  أيد  الذي  صالح  يحيى  ومنهم 
هذا  أن  على  وأكد  المدرسي  اللباس  توحيد 
القرار سوف يساعد على سير عملية التعليم 
الحقيقة  »في  بالقول:  مضيفًا  أفضل،  بشكل 
يستخدمون  الحالي  وقتنا  في  الطلبة  أغلب 
مستواهم  عن  للتعبير  كطريقة  اللباس 
تجعل  معينة  ماركات  فيرتدون  االجتماعي، 

ينتمون  بأنهم  عليهم  يحكمون  حولهم  من 
اجتماعية أعلى من غيرهم، وهذا  إلى طبقة 
المدارس  داخل  باللباس  التباهي  من  النوع 
أقرانهم  جانب  من  الغيرة  من  نوعًا  يشكل 
النوع  هذا  امتالك  على  قادرين  ليسوا  الذين 
من اللباس، ونتيجًة لذلك فأن الزي المدرسي 
الموحد قد يقلل نسبة التنمر واالستهزاء بين 
ويسهم  االجتماعية  الطبقية  ويلغي  الطلبة 
إلى  التردد  وهو  والتوجه،  الفكر  توحيد  في 

المدرسة بهدف التعلم فقط ال غير«.

خلق االنتامء تجاه السلك التعليمي

الكردية  اللغة  معلمة  أكدت  جانبها  ومن 
الزي  توحيد  أن  محمد  رنا  لكي  كركي  في 

تجاه  باالنتماء  الشعور  في  يسهم  المدرسي 
الذي  والتقارب  التشابه  بأن  مبينًة  المدرسة، 
تجاه  بالمسؤولية  يشعرون  يجمعهم سيجعلهم 
واالحترام  الثقة  تزداد  وبالتالي  المدرسة 
من  الطلبة  على ضبط  ويساعد  الطالب  بين 
بالقول:  واختتمت  والشكلية،  الفكرية  الناحية 
يجعل  موحد  بزي  االلتزام  عدم  من  »الحد 
المجتمع يفرق ما بين الطلبة والمعلمين أمر ال 
بد منه، فااللتزام باللباس يحفز شعور الطلبة 
وتعليمي،  مدرسي  مجتمع  إلى  باالنتماء 
باإلضافة لما له من إيجابيات في ابتعاد أجيالنا 
من تقليد الموضات الغير متوافقة مع أخالق 
من  نتمكن  وبالتالي سوف  وثقافتنا،  مجتمعنا 
تمييز الطالب سواًء بالمدرسة أو في الوسط 

االجتماعي كونه طالب مدرسة«.

في  األسعار  ارتفاع  واقع  المزيد عن  ولمعرفة 
»روناهي«  صحيفتنا  سلَّطت  األخيرة؛  الفترة 
مدينة  في  المواطنين  بعض  آراء  على  الضوء 
قامشلو، باإلضافة إلى الجهات المعنيِّة؛ كما في 

تقريرنا التالي: 
حي  سكَّان  من  زوري  الغني  عبد  المواطن 
قائاًل:  لصحيفتنا  تحدث  بقامشلو؛  الكورنيش 
»إّن الخبز الذي نشتريه من المخبز اآللي غير 
من  الخبز  لشراء  لذلك؛ نضطر  لألكل.  صالح 
األفران الخاصة »الخبز السياحي«. وإّن سعره 
ال يتوافق مع الدخل الشهري، كوني أعمل في 
وراتبي  المدينة  في سوق  األلبسة  أحد محالت 
ال يتجاوز الـ 90 ألف ليرة سورية. ففي الفترة 
بعض  في  الخبز  سعر  ارتفاع  شهد  األخيرة 
األفران الخاصة، حيث كان سعر الربطة 200 
 250 الحالية  الفترة  في  فأصبح  سورية،  ليرة 
المعنية  الجهات  ُنطالب  لذلك؛  سورية.  ليرة 
نعد  لم  كوننا  المشكلة؛  لهذه  سريع  حل  بإيجاد 
للحياة  الرئيسية  المواد  أبسط  تأمين  نستطيع 

المعيشية«.
وفي السياق ذاته؛ أفادنا المواطن سلمان خلف 
األفران  التموينية عن بعض  اللجنة  بأّن غياب 
زيادة  إلى  بأصحابها  دفع  بالمدينة؛  الخاّصة 
سعر مادة الُخبز من تلقاء أنفسهم. لذلك؛ نطالب 
الجهات المعنية بتحسين جودة الخبز في المخبز 
السياحي  الخبز  شراء  نستطيع  ال  ألننا  اآللي؛ 
قدرة  خارج  األسعار  أصبحت  الرتفاع سعره. 

المواطن وأثَّرت سلبًا على الحركة الشرائية في 
االقتصادية  أعبائهم  من  تزيد  حيث  األسواق، 

بأضعاف ُمضاعفة«.
للخبز  الشمس  أفران  بصاحب  والتقينا  كما 
حسن  الرحيم  عبد  قامشلو  مدينة  في  السياحي 
الخبز  سعر  ارتفاع  حول  حّدثنا  الذي  محمود 
في  الخبز  سعر  رفع  يتم  »لم  قائاًل:  وجودته 
أصبحت  األفران  بعض  هناك  أّن  إال  الفرن، 
تبيع ربطة الخبز السياحي بـ 250 ل.س، علمًا 
أّن ليس هناك أي قرار من الجهات المعنية في 

ارتفاع سعر مادة الخبز«.
في فرن شمس يوجد ثالثة أحجام للخبز ومنها 
ويضع  سنتيمتر،   26 قطره  المتوسط  »الحجم 
والحجم  رغفان،  ثمانية  الواحد  الكيس  داخل 
سبعة  فيها  يوضع  سنتيمتر،   32 قطره  الكبير 
رغفان، وأما بالنسبة للخبز الذي يطلبه مطاعم 
الشاورما يكون حسب الطلب ويحتوي الربطة 
عشرة أرغفة من الخبز، وجميعها بوزن واحد، 
ووزنها 650 غرام، ويباع بسعر 200 ل.س 
للكيس الواحد. ينتج فرن شمس في اليوم الواحد 
من سبعة إلى ثمانية طن من الخبز، وكل طن 

يشمل 1600 كيس من الخبز في الوقت الحالي، 
وأما في الفترة الماضية؛ فكان ينتج 17 طن من 
لمادة  »بالنسبة  محمود:  وتابع  بدوامين.  الخبز 
متوفِّرة  وهي  المعنية  الجهات  نه  ُتأمِّ المازوت 
للتر  ل.س  بسعر 102  لألفران  ُمستمر  بشكل 

الواحد«.
محمود  أكد  السياحي؛  الخبز  لجودة  وبالنسبة 
قائاًل: »اإلنتاج ليس بتلك المواصفات الكاملة؛ 
كون الخبز السياحي بالمواصفات الكاملة سيزيد 
من  أنواع  ثالثة  بخلط  نقوم  لذلك؛  سعره.  من 
مادة الّطحين، حتى يمكننا تغطية نفقات الفرن 

الطحين،  مادة  تأمين  ومنها  الشيء،  ببعض 
العاملين، باإلضافة  الزيت، ورواتب  الخميرة، 
إلى المواد األخرى التي نقوم من خاللها بصنع 
للخبز  الشمس  أفران  صاحب  وأّكد  الخبز«. 
حسن  الرحيم  عبد  قامشلو  مدينة  في  السياحي 
محمود في ختام حديثه أّن صيانة آليات الفرن 
يكلف  استبدالها  يتم  التي  والقطع  الّثمن،  غالية 
الماليين. وطالب الجهات المعنية بدراسة وضع 
االعتبار  بعين  الفرن  أمور  كافة  األفران وأخذ 
وعلى أساسها يجب تحديد سعر الخبز، بحيث 
األفران  أصحاب  دخل  مع  السعر  يتوافق 

والمواطنين.
األفران  بإدارّية  التقينا  نفسه؛  السياق  وفي 
إبراهيم  نورا  الجزيرة  إقليم  في  والمطاحن 

قائلة:  فأفادتنا  الخبز؛  سعر  ارتفاع  بخصوص 
الفترة  في  المواطنين  من  شكاوي  عدِّة  »تلّقينا 
ببعض  الخبز  سعر  ارتفاع  حول  األخيرة 
األفران الخاصة، علمًا بأّن ليس ُهناك أي قرار 
لجنة  بتشكيل  قمنا  الخبز.  ربطة  سعر  بارتفاع 
تموينية، وسوف يتم تفعيل هذه اللجنة التموينية 
خالل الشهر لمتابعة جميع المشاكل التي تتعلق 

بارتفاع سعر الخبز«.
مادة  لتأمين  شاملة  دراسة  »هناك  وأضافت: 
سعر  وتحديد  الخاصة  األفران  لكافة  الطحين 
وأصحاب  المواطنين  دخل  مع  ليتوافق  الخبز 
األفران الخاصة؛ كون الخبز يعتبر مادة أساسية 

للحياة«

تعّرضت  ـ  الشهباء  روناهي/ 
لموجة  سوريا  مناطق  عموم 
والثلوج  الشديدة  الصقيع 
إلى  الحرارة  درجات  وانخفضت 
الطبيعية حسب  التها  ُمعدَّ أدنى 
حيث  السنة،  من  األوقات  هذه 
انخفضت إلى )ـ 10( درجات تحت 
الدفعة  تأخير  مع  تزامنًا  الصفر؛ 
الثانية من مازوت التدفئة؛ ألكثر 
من خمسة عشر يومًا في ناحية 
من  فزادت  وشيراوا؛  رفعت  تل 

ُمعاناة األهالي.   

أزمة املَحروقات يف الّناحية

ومن المعلوم أّن ُمقاطعة الشهباء وناحية شيراوا 
ر الذين يعانون من  يقطنها قرابة 200 ألف ُمهجَّ
الصعوبات  كل  من  وبالّرغم  ولكن؛  الحصار. 
ووّزعت  الذاتية  اإلدارة  تدعمهم  والعراقيل 
الُمخّصصات من مازوت  لكل عائلة مدفئة مع 
التدفئة كدفعة أولى، إال أنه وفي الفترة األخيرة 
ر أن  تم تأخير الُدفعة الثانية التي كان من الُمقرَّ
في  الدائرة  الحرب  بسبب  لكن؛  توزيعها.  يتم  
سوريا والتصعيد في إدلب تم تأخيره؛ مما أّدى 

لحدوث أزمة محروقات.
واللقاء  تل رفعت  في  كاميرة صحيفتنا  وجالت 
مع المواطنين لمعرفة مطالبهم التي انحصرت 
مازوت  مادة  تأمين  وهو  نفسه  المطلب  في 

التدفئة؛ فحدثنا؛ المواطن محمد إيبش من سكان 
مدينة عفرين القاطنين في تل رفعت قائاًل: »بعد 
عشر  خمسة  إلى  الثانية  المازوت  دفعة  تأخير 

بمراجعة  األهالي  وقام  األزمة؛  تفاقمت  يومًا 
ألّن  المشكلة؛  بحل  والمطالبة  الناحية  مجلس 
درجات  انخفاض  مع  ُمزريًا  أصبح  الوضع 
 300 الناحية  مجلس  ع  وزَّ حيث  الحرارة، 

برميل على األهالي«. 

الخطّة البديلة لإلدارة الذاتّية

المواطنين  من  الكثيرة  المراجعات  وبعد 
مجالسها  عبر  الذاتية  اإلدارة  قامت  للمجالس؛ 

وكخطة  المحروقات  شركة  مع  اجتماع  بعقد 
بديلة تم طرح فكرة توزيع جزء من مخصصات 
العربات واآلليات على العائالت القاطنة في تل 
رفعت عبر محطة الناحية؛ وبعد الموافقة تمَّت 

عملية التوزيع.

آلّية التوزيع

المحّطة  في  التوزيع  آلّية  ومتابعة  ولمعرفة 
محطة  مركز  في  باإلداري  التقينا  وكيفيتها؛ 
حدَّثنا؛  الذي  هسنكار  جمعة  رفعت  بتل  الوقود 

مخصصات  توزيع  على  االتفاق  »بعد  قائاًل: 
 300 بتخصيص  قمنا  األزمة؛  لحلِّ  اآلليات 

برميل للتوزيع وبدأت العملية مباشرًة«. 
كما وحّدثنا؛ الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل 
رفعت محمد حنان قائاًل: »بعد مراجعة األهالي 
بالتواصل  قمنا  المازوت؛  بمادة  ومطالبتهم 
وناقشنا  المقاطعة  في  المحروقات  إدارة  مع 
الوضع لحل األزمة؛ وكان الحل األمثل بتوزيع 
على  واآلليات  العربات  ُمخصصات  من  جزء 
 300 بتوزيع  المحطة  قامت  حيث  األهالي، 
برميل، وما نريده هو وصول الدفعة الثانية في 

أقرب وقت«.
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تقرير/ ليكرين خاني

تقرير/ إيريش محمود

تقرير/ شيار كرزيلي

توحيد اللباس املدرسي.. قرار إجيابي لغرس شعور االنتماء للمدرسة

ُمهّجرو عفرين يؤكدون بأنهم مرابطون بالقرب من عفرين بالرغم من قصف احملتل هلم..

اهلالل األمحر الكردي يستأنف محلة لقاحات األطفال بكوباني بعد انقطاع..

تأخري الدفعة الثانية من احملروقات بتل رفعت وشرياوا..
 واإلدارة الّذاتية تضع خّطة بديلة

يقطنون  الذين  عفرين  مقاطعة  ُمهّجرو  أكد 
التركي  االحتالل  أن  الشهباء  مقاطعة  قرى 
اآلهلة  للقرى  قصفهم  كثفوا  ومرتزقته 
بعد  وذلك  الشهباء،  مقاطعة  في  بالمدنيين 
السوري  النظام  ضد  المعركة  في  هزيمتهم 

في أرياف حلب وإدلب.
ومرتزقته،  التركي  االحتالل  جيش  جدد 
قصفهم  المحتلة،  المناطق  في  المتمركزون 

لقرى ناحية شيراوا ومقاطعة الشهباء بشكل 
المدفعية  القذائف  همجي وعشوائي بعشرات 
قرى  القصف  وطال  مؤخرًا،  والصاروخية 
سد  جيجان،  تل  »حليصة،  الشهباء  مقاطعة 
حربل«،  جمال  دير  مضيق،  تل  الشهباء، 
وقرى ناحية شيراوا وشرا في مقاطعة عفرين 
صوغانكه،  الزيارة،  بينة،  »أقيبة،  المحتلة 

باشمره، مرعناز، علقمية«.

المتكرر  التركي  االحتالل  قصف  وأدى 
بممتلكات  فادحة  مادية  أضرار  إلحاق  إلى 
نفوس  في  والخوف  الذعر  وبث  المدنيين، 

المدنيين. 
أوضاع  »هاوار«  أبناء  وكالة  واستطلعت 

األهالي في قرى مقاطعة الشهباء، وآرائهم.

اإلرصار عىل البقاء لحني

 تحرير عفرين..

عشرات  أن  أكد  قازقلي  محمود  المواطن 
وقال:  حليصة,  قرية  على  سقطت  القذائف 
»هذه ليست المرة األولى التي نتعرض فيها 
التركي  االحتالل  قبل  من  الهمجي  للقصف 
الشهباء  والمجموعات اإلرهابية في مقاطعة 

منذ تهجرينا من ديارنا قسرًا«.
الحقوقية  المنظمات  موقف  قازقلي  وأدان 
المنظمات  على  يجب  بأنه  وأكد  والدولية 
ومرتزقته  التركي  االحتالل  محاسبة  الدولية 
المدنيين،  الُمهّجرين  بحق  جرائمهم  على 
التركي  االحتالل  فشل  بعد  بأنه  منوهًا 
وإدلب,  حلب  أرياف  احتالل  في  ومرتزقته 
من  كّثف  روسي,  بدعم  النظام  قوات  وتقدم 

هجماته على قرى الشهباء وعفرين.

إصرار  على  قازقلي  أكد  حديثه  نهاية  وفي 
مقاطعة  في  البقاء  على  عفرين  ُمهّجري 
الشهباء، ومواجهة انتهاكات االحتالل التركي 

بحقهم، حتى تحرير عفرين والعودة إليها.
بدورها المواطنة جيهان حاجي, التي اسُتهدف 
االحتالل  قصف  نتيجة  المدمر  شبه  منزلها 
التركي  »االحتالل  بالقول:  أشارت  التركي، 
ومرتزقته هّجرنا من ديارنا في عفرين, وكنا 
الشهباء,  مقاطعة  نحو  النزوح  مجبرين على 
لكنهم لم يكتفوا بذلك، بل يسعون إلى تهجيرنا 

مرة أخرى«.  
منزلي   »تعرض  بالقول:  جيهان  وأردفت 
لقصف االحتالل التركي، حيث سقطت عليه 
المنزل  واجهة  تدمير  إلى  أدى  مما  قذيفتين، 

بالكامل«.  
ونوهت جيهان أنهم يعانون ظروفًا صعبة في 
المدمرة،  شبه  المنازل  في  الشهباء  مقاطعة 
منازلنا،  من  ُنهّجر  كي  ذنبنا  »ما  وأضافت: 
أمام  التركي  االحتالل  النتهاكات  ونتعرض 

مرأى العالم أجمع«.
أما الُمهّجر محمد حسين قال متسائاًل: »ماذا 
يريد االحتالل التركي من المدنيين واألطفال؟ 
وُيشردون،  بحقهم،  المجازر  يرتكب  لماذا 

واليوم يواجهون التشرد مرة أخرى«.

املقاومة مستمرة حتى 

آِخر قطرة دم..
مقاطعة  مؤخرًا  »تعرضت  بالقول:  وأكد 
الشهباء للقصف مرة أخرى، أدى إلى تدمير 
عدد من منازل المدنيين، باإلضافة إلى حالة 
المدنيين  بين  انتشر  الذي  والخوف  الذعر 

واألطفال«.
دور  على  حديثه  نهاية  في  حسين  وشدد 
المنظمات الدولية وضرورة التحرك لمحاسبة 
انتهاكاتهم  على  ومرتزقته  التركي  االحتالل 
بحق المدنيين، مضيفًا: »مهما فعل االحتالل 
التركي بحقهم فإن المقاومة مستمرة حتى آخر 
قطرة دم، وطرد االحتالل التركي ومرتزقته 

من مقاطعة عفرين المحتلة.
ومرتزقته  التركي  االحتالل  وقصف  هذا 
العودة  مخيم  محيط  المنصرم  االثنين  مساء 
شيراوا,  ناحية  في  عفرين  بمهجري  المكتظ 
وتشهد قرى مقاطعتي عفرين والشهباء اآلهلة 
بالسكان قصفًا صاروخي ومدفعي بشكل شبه 
النزوح،  على  األهالي  إجبار  بهدف  يومي, 

لتسهيل عملية احتاللها.

مؤخرًا  الكردي،  األحمر  الهالل  منظمة  بدأت 
في  األطفال  شلل  مرض  ضد  لقاحات  بحملة 
إقليم الفرات بعد توقفها لنحو عامين في المنطقة 

بسبب نقص اللقاحات.

الهالل  منظمة  في  اللقاحات  مسؤولة  وقالت 
لـ  محمد  سلوى  كوباني  في  الكردي  األحمر 
يوم  بدأت  التي  الحملة  إن  برس«  »نورث 
االثنين الماضي ستستمر خمسة أيام, وتستهدف 
األطفال من عمر يوم واحد حتى خمس سنوات, 
منظمة  من  وصلتهم  اللقاحات  أن  إلى  مشيرًة 
إقليم  في  الصحة  هيئة  عبر  العالمية  الصحة 

الفرات.
وكانت منظمة »أطباء بال حدود«، قد أرسلت  
مدينة  وصلت  األطفال  لقاحات  من  دفعة 
ديسمبر  األول/  كانون  من   13 في  كوباني، 
2019، قادمة من إقليم الجزيرة بعد انقطاعها 
التاسع  التركي في  الغزو  لنحو شهرين، بسبب 
من شهر تشرين األول الفائت على مناطق في 

شمال وشرقي سوريا.

وصول /26/ ألف جرعة من 
اللقاحات

من  جرعة  ألف   /26/ أن  سلوى  وأضافت 

اللقاحات وصلتهم من نوع »شلل فموي«، حيث 
الهالل  منظمة  أعضاء  من  عضوًا   /60/ يقوم 
فريقًا   /30/ على  موزعين  الكردي  األحمر 
بتقديم اللقاحات لألطفال من خالل زيارة منازل 

المواطنين في إقليم الفرات.

العام  نهاية  كوباني  في  اللقاحات  نقص  وبدأ 
الفائت بسبب سيطرة مرتزقة ما تسمى بالجيش 
الوطني السوري التابعين للمحتل التركي على 
يربط  الذي   M4 الدولي  الطريق  من  أجزاء 

مدينة كوباني مع إقليم الجزيرة.

ارتفاع سعر اخلبز بقامشلو أثار امتعاض األهالي
روناهي/ قامشلو ـ تعتبر مادة الخبز من أهمِّ األغذية الرئيسّية لجميع أبناء شمال وشرق سوريا، إال أّن مشكلة سوء جودة الرغيف من جهة، والتالعب 
ة مع بعضها البعض من جهة أخرى؛ أّدى إلى ازدياد الشكاوي على نوعية الخبز. لذلك؛ يضطرُّ أبناء مدينة قامشلو  بنوعّية الطحين بخلط أنواع ِعدِّ

راً؛ مما أثار غضب وامتعاض األهالي. ياحي الذي ارتفع سعره مؤخَّ لشراء الخبز السِّ

جمعة هسنكار

محمد إيبش

محمد حنان

عبد الرحيم حسن محمود نورا إبراهيم

احسان شبلي يحىي صالح


