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ليلى كوفن: “المؤامرة الدولية مستمرة.. 

والمجتمع الدولي يغض الطرف عن وضع أوجالن”
تقرير/ صالح العيسى

روناهي/ الرقة - شابات من الرقة َزّينَّ معرض 
بأنامل شابة  »ألوان فراتية« بلوحات ُرسمت 
من  وبعضًا  الشعب،  الرقة  تراث  عن  عّبرت 

المنقوشات التي زادت المعرض جمااًل.

التابعة  والشباب  الرياضة،  لجنة  افتتحت 
لمجلس الّرقة المدني معرًضا فنيًّا للرسومات، 
واألعمال اليدوية في صالة التاج بمدينة الرقة 
عدد  وبحضور  فراتية«،  »ألوان  عنوان  تحت 
شريط  قّصت  المدنية  المؤسسات  ممثلي  من 
والرياضة  الشباب،  لجنة  اإلدارية في  االفتتاح 
المواهب  تنمية  بهدف  وذلك  خليف،  خديجة 
الشابة في الرقة خاصة المواهب النسوية التي 

بقيت مدفونة طيلة سنوات.
بصمات  اليدوية حملت  واألعمال  الرسومات، 
شابات الرقة تراوحت أعمارهن ما بين الـ 17، 
والـ 28 عامًا, وتنوعت األعمال بين ُمعّبرة عن 
لألطفال،  ورسومات  وتراثها،  المدينة،  واقع 

وأيضًا النقش على المالبس، وتزيينها.
إجراء  تواصل  اللجنة  أن  بالذكر  والجدير 
الفعاليات بهدف استخراج الطاقات الفنية الشابة 
في مدينة الرقة بعد أن تعرضت للتغييب طوال 

السنوات التي خلت.

حصد الفيلم اإليراني »ال وجود للشر«، الذي 
الحكومة  لرقابة  تحدي  في  ا  سرًّ تصويره  تم 
لمهرجان  الذهبي  الدب  جائزة  على  اإليرانية 

برلين السينمائي في دورته السبعين.
اإليراني  للمخرج  شر«  يوجد  »ال  فيلم  فاز 
في  الذهبي  الدب  بجائزة  رسولوف،  محمد 
السبت  أمس  يوم  السينمائي  برلين  مهرجان 

.2020/2/29
في  ا  سرًّ تصويره  تم  الذي  الفيلم،  ويتناول 
الحكومة اإليرانية، قصة أربعة  لرقابة  تحدي 
اإلعدام  عقوبة  لتنفيذ  اختيارهم  تم  أشخاص 
والورطة األخالقية التي تعرض لها كل منهم 
عليهم  تحدي  من  سيظهرونه  ما  وتداعيات 

وعلى المحيطين بهم.
لتسلم  البالد  بمغادرة  لرسولوف  يسمح  ولم 
في  تمثل  التي  باران  ابنته  وتسلمت  الجائزة.. 

هذا الفيلم أيضا الجائزة بداًل منه.
رسولوف  محمد  الفيلم  مخرج  أن  ومعروف 

محظور من العمل في السينما والسفر خارج 
ما  وهو  اإليرانية،  السلطات  جانب  من  البالد 
للفيلم  األول  العالمي  العرض  لحضور  منعه 

بمهرجان برلين السينمائي.
قالت ابنته أثناء تسلمها الجائزة: »إنني مرتبكة 
وسعيدة جدًا بهذه الجائزة ولكن في نفس الوقت 
التواجد  لم يستطع  لمخرج  فإنني حزينة ألنها 
هنا الليلة. ولذلك فبالنيابة عن كل الفريق أقول 

هذه له«.
وقال رئيس لجنة التحكيم جيريمي أيرونز وهو 
تظهر  »أربع قصص  يحكي  إنه  الفيلم  يصف 
كيف يلقي نظام مستبد بشباكه على المواطنين 

العاديين بغرض جرهم نحو الوحشية«.
وأضاف أن الفيلم »يطرح أسئلة عن مسؤولياتنا 

وخياراتنا التي نقوم بها في الحياة«.

باشور  مناطق  شهدتها  التي  الحملة  بعد 
االحتالل  دولة  بضائع  لمقاطعة  كردستان 
التركي ردًا على عدوانها على شمال وشرق 
تفاصيلها  وبكل  الحملة  أصبحت  سوريا، 
جامعيين  طلبة  ُيعّده  الذي  للبحث  عنوانًا 

استعدادًا للتخّرج.
وشك  على  جامعية  طالبة  هي  ياسين  سمية 
التخّرج من قسم اإلعالم في جامعة صالح 

مشروع  بإعداد  اآلن  تقوم  بهولير،  الدين 
البضائع  مقاطعة  موضوع  حول  تخرجها 

التركية بكافة تفاصيلها.
إيجابيات  على  الضوء  تسليط  سمية  وتريد 
المراد  الدولة  على  وسلبياتها  المقاطعة، 
هذه  استخدام  الممكن  من  وكيف  مقاطعتها 
الورقة للضغط وكثير من النقاط الموضوعّية 

التي تتعلق بالشأن.

معرض  بعنوان »ألوان فراتية« يعبر عن 
مواهب الشابات في الرقة

فيلم ينتقد عقوبة اإلعدام بإيران يفوز 

بجائزة الدب الذهبي بمهرجان برلين

مقاطعة البضائع التركية 
تعنون بحوث التخرج للطلبة 

الجامعيين بهولير

مدرسة »الشهيدة نورشين« للمكفوفين.. 
بالرغم من دأبها لم تلق إقبااًل فما السبب؟؟

جمال رائف: »إخراج المحتل الرتكي 

ومرتزقته من ليبيا مسألة وقت«

تفاصيل ملف قطر الرياضي »األسود«
يف  تقارير دولّية 

فيلم »إيفان« يشارك 
بمهرجان سينمايئ 

دويل يف إيرلندا

نساء ديرك 
يستقبلَن يوم 
املرأة العاملي 

بنضال شهيدات 
احلرية »األم عقيدة 

وهفرين خلف«

مدرسة الشهيدة نورشين للمكفوفين في كوباني تستمر بعملية التعليم للطالب وتسعى للوصول إلى جميع أبناء المنطقة لكي ال يحرموا أبنائهم  
المكفوفين من حق التعليم واالنخراط في هذه المدرسة...«6

جاء إعالن السلطات السويسرّية، مؤخرًا بتوجيه اتهامات إلى رئيس مجموعة »بي. إن« اإلعالمية الرياضية، القطري ناصر الخليفي في 
قضايا فساد، ليضاف فصل جديد في ملف قطر الرياضي الضخم الملطخ بالفساد...«5

ليبيا تحّولت كما سوريا إلى مستنقع  الكاتب والباحث السياسي المصري جمال رائف أن  أكد 
ألردوغان، وأضاف: »إذ لم تنجح مذكرة التفاهم والتعاون األمني والعسكري التي وّقعها مع 
رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، في تغيير المعادالت على األرض وتحقيق منفٍذ لتركيا إلى 

ليبيا؛ لتعزيز نفوذها في شرق البحر المتوسط«...«4

وصل الفيلم  الوثائقي »إيفان« قصة ناٍج، 
من إخراج الكردي رفيق فؤاد يار أحمدي من 
اختير رسميًا  والذي  كردستان،  روجهالت 
 International  للمشاركة في مهرجان
 Student Documentary Festival
السينمائي الدولي في إيرلندا، والذي وصل 
إلى نصف نهائي مرحلة المسابقة على نيل 

الجوائز...«8

الثامن  الستقبال  ديرك  نساء  تستعد 
بعد  العالمي,  المرأة  يوم  آذار  من 
الفترة  خالل  اليوم  لهذا  التحضير 
األخيرة ليؤكدَن على استمرارهن في 
عقيدة  األم  الشهيدتان  بروح  النضال 

وهفرين خلف...«3

الورطة الرتكّية يف إدلب
رانيا  السورّية  الكاتبة 
مصطفى عنونت مقالها بعبارة 
إدلب«  في  التركّية  »الورطة 
الهدف منها هو تسليط  وكان 
دولة  توّرط  على  الضوء 
معركتها  في  التركي  االحتالل 

في إدلب...«9

أكدت الّرئيسة المشتركة لمؤتمر 
المجتمع الّديمقراطّي، والبرلماني�ة 

عوب 
ّ
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ّ
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الّديمقراطّية ليلى كوفن أن الحريق 
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ً
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دولة االحتالل التركي تستمر في 
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عب 

ّ
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ّ
هامة، وأشارت إلى أن

 منح الّروح 
ً
الكردّي يرى أوجالن قائدا

لشعب يتّم إنكار هويت�ه وثقافته 
ووجوده، وبعث الحياة في ذلك 

عب من جديد.. وشددت على 
ّ

الش
ضرورة الحصول على معلومات عن 

أوجالن واالطمئن�ان عن صحته«2
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الخارجية  السياسة  لجنة  رئيس  ـ  األخبار  مركز 
في البوندستاغ األلماني نوربرت روتغن وصف 
االحتالل  دولة  لرئيس  األخيرة  اإلجراءات 
»صراخ  بأنها  أردوغان  طيب  رجب  التركي 

طلبًا لنجدة أوروبا«.
االتحاد  حزب  لزعامة  المرشح  النائب  وقال 
جاء  النجدة  طلب  إن  المسيحي،  الديمقراطي 

تحت قناع شكل من أشكال التهديد ألوروبا.
الماينين  »فرانكفورتر  لصحيفة  وأضاف 
السبت  أمس  يوم   )FAS( سونتاغزيتونغ 
بهذه  ذلك  لفهم  بحاجة  نحن   :»2020/2/29

الطريقة، وليس على أنه استفزاز«.
محاوالت  في  فشل  أردوغان  أن  إلى  وأشار 
التعاون مع روسيا في سوريا، وهو لذلك يعطي 
على  أن  منوهًا  الطريقة،  بهذه  للغرب  إشارة 
ومساعدة  إضافية  أموال  »توفير  اآلن  أوروبا 

إضافية لرعاية الالجئين مؤقتًا«.

قد  كان  التركي  االحتالل  دولة  رئيس  أن  علمًا 
تقديم  امتناعها عن  هاجم أوروبا مؤخرًا بسبب 
أمام  الحدود  بفتح  وهددها  سوريا  في  الدعم 

الالجئين.
بالده  إن  سابق:  وقت  في  أردوغان  وقال 
لالجئين  األوروبي  االتحاد  مع  حدودها  فتحت 
التركي  الداخلية  وزير  وكشف  السوريين. 
أكثر من 47000  بأن  سليمان سويلو  مؤخرًا 
دول  مع  حدودها  عبر  تركيا  غادروا  مهاجر 

االتحاد األوروبي.

اليوم  التونسية  العاصمة  تشهد  ـ  األخبار  مركز 
األحد، انطالق فعاليات مؤتمر وزراء الداخلية 
العرب، وتترأس السودان أعمال الدورة السابعة 
والثالثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، والذي 
القضايا على رأسها مكافحة  سيناقش عددًا من 
اإلرهاب، وذلك بحضور وزراء داخلية الدول 

العربية ومسؤولين أمنيين رفيعي المستوى.
وزراء  لمجلس  العامة  األمانة  بيان  وحسب 
تقرير  سيناقش   المؤتمر  فإن  العرب  الداخلية 
دورتي  أعمال  عن  للمجلس  العامة  األمانة 

جامعة  رئيس  وتقرير  والـ37،  الـ36  المجلس 
لتقرير  باإلضافة  األمنية،  للعلوم  العربية  نايف 
التهديدات  لرصد  عربي  عمل  فريق  إنشاء 
اإلرهابية والتحليل الفوري للعمليات اإلرهابية. 
على  والشطب  اإلدراج  معايير  في  والنظر 
ومدبري  لمنفذي  العربية  السوداء  القائمة 

وممولي العمليات اإلرهابية.
المؤتمر ُيفتتح من قبل رئيس الحكومة التونسي 
الرسمية  أعماله  أولى  من  وهو  الفخفاخ  إلياس 

التي سيقوم بها بعد التكليف بمهامه الحكومية.
قد  كان  سعيد  قيس  التونسي  الرئيس  أن  ُيذكر 
التقى في وقت سابق األمين العام لمجلس وزراء 
الداخلية العرب محمد علي كومان، ودار الحديث 
خالل اللقاء حول سبل التعاون العربي والرؤى 
ركيزتها  تكون  اإلرهاب،  لمكافحة  الجديدة 
لمكافحة  المستقل  والقضاء  والتعليم  التربية 

التهديدات التي تمس األمن القومي العربي.

إدلب  نازحو  أكد  ـ  األخبار  مركز 
اإلدارة  إلى مناطق  ممن وصلوا 
الذاتية أن الصراع الدائر في إدلب 
والمرتزقة  النظام  قوات  بين 
االحتالل  دولة  من  المدعومة 
المدنيين  هالك  في  تسبب  الترك 
الذين أوصدت جميع األبواب في 
أنهم  إلى  وأشاروا  وجههم، 
اإلدارة  ظل  في  باألمان  حفلوا 
مع  شاقة  رحلة  بعد  الذاتية 

المخاطر.. 
النظام  قوات  بين  العنيفة  المعارك  تستمر 
السوري من طرف واالحتالل التركي ومرتزقته 
من طرف آخر في محافظة إدلب السورية منذ 
أكثر من شهر، شد وجذب بين النظام السوري 
والمجموعات  روسيا،  جانب  من  المدعوم 
السيطرة  بهدف  تركيا؛  تدعمها  التي  المرتزقة 

على األرض.
المدنيون  يدفع  المعارك،  استمرار  وقع  وعلى 
التي  المصلحة  حرب  فاتورة  المنطقة  تلك  في 
المدنيين  آالف  وروسيا.  تركيا  حلفاء  يخوضها 
التركية  الحدود  إما صوب  مناطقهم  نزحوا من 
المغلقة، والتي لم يعبرها حتى اآلن أي مدني، أو 
صوب مناطق شمال وشرق سوريا التي تديرها 
لقوات  العام  القائد  أبدى  الذاتية، بعد أن  اإلدارة 
تأمين عبور  قواته  استعداد  الديمقراطية  سوريا 

المدنيين إلى المناطق التي تحميها قسد.
اإلدارة  مناطق  إلى  وصلت  العائالت  مئات 
ونقلهم  استقبالهم  يتم  دفعات،  على شكل  الذاتية 
مالك  النازح  عائلة  بينهم  من  المخيمات،  إلى 
جبل  في  الرامي  قرية  من  األبرص  عبسي 
الزاوية جنوب إدلب والبالغ من العمر 26 عامًا، 

متزوج وأب لطفل واحد.
وقال مالك عبسي األبرص لوكالة أنباء هاوار: 
استهدف  الذي  والقصف  الضرب  من  »هربنا 
النصرة   جبهة  مع  وبالتنسيق  تركيا  مناطقنا, 
تدخل إلى القرى في المساء وتسلمها في الصباح 
للنظام السوري, كان سبيلنا الوحيد هو الخروج  
ولم  ومستقرة،  آمنة  مناطق  صوب  والهروب 
نجد مناطق آمنة أكثر من مناطق شمال وشرق 

سوريا«.
عبسي:  قال  للمدنيين،  المرتزقة  معاملة  وعن 
برمتها  المنطقة  الحال،  وصف  يمكن  »ال 
أصبحت كتلة من النار، والشعب هو ضحية هذه 

الصراعات القائمة«.
األراضي  بين  خفيًة  نزحت  عبسي  مالك  عائلة 
واألشجار خشية من المرتزقة الذين ال يسمحون 
إلى مناطق االحتالل  بالمغادرة سوى  لألهالي  
رحلة  كلفت  الباب.  عفرين,  كإعزاز,  التركي 
ليرة  النزوح مالك عبسي ما يقارب 250 ألف 
واستئجار  الحواجز  من  العبور  مقابل  سورية 

سيارات النقل.
في خضم كل ذلك، تبقى الحدود التركية مغلقة 
في وجه النازحين الذين أصبحوا أمام خيارين، 
إما البقاء والموت، أو سلك طرق أخرى للخروج 

ومن  أخرى،  سورية  مناطق  صوب  إدلب  من 
فورًا  حتفه  يلَق  التركية  الحدود  عبور  يحاول 

على يد حرس الحدود التركي.
من جانبه، وصف النازح أحمد محمد 32 عامًا 
من ريف إدلب الوضع بالمأسوي للغاية، نتيجة 

المعارك والقصف الذي ال بشكل متواصل.
لم يستطع أحمد محمد جلب شيء من ممتلكاته، 
وقال بهذا الصدد: »كنا نفترش األرض، وعلى 
الرغم من ذلك تعرضنا للسجن من قبل المرتزقة 
أيام في منطقة إعزاز؛ ألننا ال نملك  مدة ثالثة 
المال لدفعه لهم والعبور من حواجز المرتزقة، 
شمال  مناطق  الى  الوصول  محاولتنا  أثناء 

وشرق سوريا«.

أردوغان بعد فشله مع روسيا 
يستنجد اليوم بأوروبا عرب تهديداته

مؤمتر وزراء الداخلية العرب... 
مكافحة اإلرهاب أواًل!

نازحو إدلب: »ما بين طلقة لمرتزقة االحتالل 

التركي وأخرى للنظام السوري؛ قصة صراع«

ليلى كوفن: »المؤامرة الدولية مستمرة.. والمجتمع 
الدولي يغض الطرف عن وضع أوجالن«

شباط  شهر  من  والعشرين  السابع  بتاريخ 
المنصرم؛ نشب حريق في سجن إيمرالي، حيُث 
يصدر  لم  فيما  أوجالن،  اهلل  عبد  القائد  ُيحتجز 
الّدولة  مسؤولي  من  تصريح  أّي  اآلن  حّتى 
الّدولّية  الّتعذيب  الّتركّية، وال من لجنة مناهضة 
حول وضع أوجالن. فيما شهدت العديد من أنحاء 
العالم احتجاجات وفعالّيات للمطالبة بالكشف عن 

صّحة وسالمة أوجالن.
وبهذا الصدد؛ تحدثت الّرئيسة المشتركة لمؤتمر 
المجتمع الّديمقراطّي، والبرلمانية الممّثلة لحزب 
لوكالة  تحّدثت  كوفن  ليلى  الّديمقراطّية  الّشعوب 

أنباء هاوار حول الموضوع.
إيمرالي  سجن  في  الحريق  نشوب  »إّن  قائلة: 
ليس من باب الّصدفة، كما كان أوجالن قد ذكر 
بشكل  تصميمها  تّم  إيمرالي  جزيرة  أّن  سابقًا 
خاّص، وتّم اختيارها تحديدًا لتكون بمثابة سجن. 
لقد  الجزيرة،  في  خاّصة  تدابير  اّتخذت  فالّدولة 
على  المراقبة  تحت  يجعلها  بشكل  تصميمها  تّم 

شجرة  ورقة  تحّركت  فإذا  ساعة.   24 الـ  مدار 
في الجزيرة فإّن الّدولة سيكون لديها العلم بذلك. 
الجزيرة مرتبط  في  يحدث  أّي شيء  فإّن  لذلك؛ 
الحريق  اندالع  فظروف  بالّدولة.  مباشر  بشكل 
يوم  ففي  لالنتباه.  ملفتة  به  الخاّصة  والّتفسيرات 
شتاء شديد الّرطوبة وممطر، فإّن الحريق اّلذي 
يّدعون أّنه نشب جّراء ماس كهربائّي، ال يمكن 
أن يتمّدد؛ ألّن كّل شيء في الجزيرة مبلل بالمطر. 
علمًا أّن الجزيرة شديدة حّتى في فصل الّصيف، 
الحريق.  انتشار  إمكانّية  عن  الحديث  يمكن  وال 
لهذه األسباب فإّننا ال نعتقد أّن هذا الحريق أمر 

اعتيادّي«.
وأشارت ليلى إلى إّن الّظلم والهجمات اّلتي نّفذتها 
الكرد  األخيرة ضد  الّسنوات  في  الّتركّية  الّدولة 
تزامنت دائمًا مع ذكرى أيام هامة خالل مسيرة 
الحّل الديمقراطّي للقضية الكردية والمفاوضات 
اّلتي جرت في هذا اإلطار، فإّن مفاوضات دولمة 
بهجة لها مكانة مهّمة. وأضافت: »فللمّرة األولى 

الكردية  القضية  موضوع  في  هام  تطور  حدث 
اّلتي لطالما تّم إنكارها من قبل الّدولة التركّية. في 
تلك المفاوضات تّمت اّتفاقية من عشر نقاط مع 
تاريخيًا.  األمر حدثًا وتطورًا  هذا  وكان  الّدولة، 
تّم  حّتى  كبيرة  جهود  بذل  تّم  أّنه  شّك  ال  ومّما 
المساعي  المرحلة، وال سيما  تلك  إلى  الوصول 
األسف،  ومع  ولكن؛  أوجالن.  القائد  بذلها  اّلتي 
فإّن الدولة التركية المحتلة أفشلت هذه المساعي 
بجّدية  الموضوع  تتناول  لم  أنها  ندرك  واآلن 
وكانت  المراحل.  من  مرحلة  أّي  في  وصدق 
تمارس األالعيب والمؤامرات، وتستخدم تكتيك 
المماطلة. وخالل فترة قصيرة أعلنت قيادات عليا 
في الّدولة عدم اعترافها بمفاوضات دولمة بهجة. 
المفاوضات  هذه  ذكرى  قبل  نشب  الحريق  هذا 
وهذا  شباط،   28 مع  تزامن  حيُث  واحد،  بيوم 

الّتاريخ الفت لالنتباه«.
أوجالن؛  بالقائد  اللقاء  ضرورة  على  وشددت 
مع  فورّي  لقاء  إجراء  المهّم  من  »ضّد  بقولها: 

أوجالن، واإلدالء ببيان واٍف للّرأي العام العالمّي 
سوف  فإّننا  لنا،  وبالّنسبة  الموضوع.  حول 
نصّعد من نضالنا، ونبذل كّل ما بوسعنا في هذا 

الموضوع«.
تعامل  وطريقة  موقف  إّن  كوفن  ليلى  أوضحت 
بالّنسبة  جدًّا  هامة  أوجالن  مع  الّتركّية  الّدولة 
على  »يجب  بالقول:  وتابعت  الكردّي،  للّشعب 
الّدولة الّتركّية أاّل تختبر هذا األمر مّرة أخرى، 
حيُث يرى الكرد أّن أّي ممارسات ضّد أوجالن 
شعب  أّنه  حقيقة  لوجود  ممارسات ضّدهم،  هي 
بنى نفسه، ورأى ذاته في شخص أوجالن، شعب 

صعد على مسرح الحياة بفكره وفلسفته«.
المجتمع  لمؤتمر  المشتركة  الّرئيسة  وبّينت 
الّديمقراطّي، والبرلمانية الممّثلة لحزب الّشعوب 
الّديمقراطّية ليلى كوفن في نهاية حديثها أّنه على 
في  ُتّتبع  اّلتي  الالقانونّية  الممارسات  من  الّرغم 
الّتعذيب  مناهضة  لجنة  أّن  إال  إيمرالي،  جزيرة 
واألمم المّتحدة واالّتحاد األوروّبي يقفون موقف 

مشاركة  المؤّسسات  »هذه  وأضافت:  المتفّرج، 
وإلى  معًا،  لها  وخّططت  الّدولّية،  المؤامرة  في 
كهذه  الّديمقراطّية  ضّد  ممارسة  تضع  لم  اآلن 
موضع االهتمام بأّي شكل من األشكال، ولم تخُط 

خطوة إنسانّية في هذا المجال«. 
لمؤتمر  المشتركة  الّرئيسة  أن  بالذكر  والجدير 
المجتمع الّديمقراطّي، والبرلمانية الممّثلة لحزب 
عن  أعلنت  كوفن؛  ليلى  الّديمقراطّية  الّشعوب 
تشرين   7 في  الطعام   عن  المفتوح  اإلضراب 
المشددة  العزلة  على  احتجاجًا  2018؛  الثاني 
القائد  نيسان عام 2015على  منذ 5  المفروضة 
سجٍن  في  المعتقل  أوجالن  اهلل  عبد  والمفكر 
إيمرالي منذ عشرين عامًا،  انفرادي في جزيرة 
واستمرت في إضرابها 200 يومًا لتقوم بإنهائه 
يومًا  بعدما خاضت 79  أيار 2019  الـ26  في 

من اإلضراب في السجن لتكمله في المنزل.

ما سبب اصفرار األظافر                    

مراحل هضم الطعام عند اإلنسان

النمو الفسيولوجي للطفل                       

تؤدي األظافر العديد من الوظائف، فهي تساعد اإلنسان على الحفر، والصعود، والخدش، واإلمساك باألشياء، كما أنّها تحمي من اإلصابات, حيث تعمل بمثابة لوحات واقية تساعد على منع 

األصابع والقدمين من التعرض للقطع أو الكشط أثناء األنشطة اليومية, وتعّزز األظافر اإلحساس حيث تحتوي أصابع اليدين والقدمين على نهايات عصبية.

مركز األخبار ـ أكدت الّرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الّديمقراطّي، والبرلمانية الممّثلة لحزب الّشعوب الّديمقراطّية ليلى كوفن أن الحريق الذي نشب في إيمرالي، ليس اعتياديًا، بل مفتعاًل؛ 

ذلك أن دولة االحتالل التركي تستمر في مخططاتها وتنفذها في تواريخ هامة، وأشارت إلى أّن الّشعب الكردّي يرى أوجالن قائداً منح الّروح لشعب يتّم إنكار هويته وثقافته ووجوده، 

وبعث الحياة في ذلك الّشعب من جديد.. وشددت على ضرورة الحصول على معلومات عن أوجالن واالطمئنان عن صحته.

ومن الجدير بالذكر أّن األظافر تنمو باستمرار، 
إال أّن معدل نموها يتباطأ بسبب ضعف الدورة 
اليدين  السن, وتنمو أظافر  الدموية والتقدم في 
أظافر  تنمو  بينما  ملليمترات  ثالث  بمعدل 
الشهر,  في  فقط  ملليمتر  واحد  بمعدل  القدمين 
أظافر  لتنمو  أشهر  ستة  األمر  يستغرق  وقد 

اليدين من الجذر إلى الحافة الحرة. 
أسباب اصفرار األظافر: 

نتيجة  األظافر  اصفرار  يحدث  أن  يمكن 
لألسباب التالية: 

في  التقدم  يكون  أن  يمكن  إذ  الشيخوخة:   -1
السن سببًا طبيعيًا الصفرار األظافر.

2- طالء األظافر: يمكن أن يتغير لون األظافر 
لدى األشخاص الذين يستخدمون طالء األظافر 

األحمر أو البرتقالي بشكل متكرر. 
هذه  )تتسبب  األصفر:  الظفر  متالزمة   -3
المتالزمة بزيادة سمك األظافر، وبطء نموها، 
تنفصل  وقد  األصفر,  باللون  األظافر  وتلّون 
األصفر  الظفر  بمتالزمة  تتأثر  التي  األظافر 

الممكن  من  إّنه  الوراثية, حيث  العوامل  نتيجة 
أن تؤثر هذه المتالزمة في العديد من األشخاص 

بنفس العائلة.
4- اإلصابة ببعض األمراض: تحدث متالزمة 
متوقع  هو  مما  أكبر  بنسبة  الصفراء  األظافر 
من  معينة  بأشكال  المصابين  األفراد  لدى 
المناعي،  العوز  ومتالزمات  السرطان، 
الدرقية،  الغدة  وأمراض  الكلوية،  والمتالزمة 

والتهاب المفاصل الروماتويدي.
عالج األظافر الصفراء: 

يمكن أن يتم عالج اصفرار األظافر من خالل 
فقد  اصفرارها،  وراء  الكامن  السبب  معالجة 
طالء  استخدام  عن  بالتوقف  العالج  يكون 
يسمح  مما  األقل  على  أسبوع  لمدة  األظافر 
للظفر بالعودة إلى الوضع الطبيعي, أما العدوى 
مضاد  دواء  باستخدام  عالجها  فيتم  الفطرية 
بشكل  أو  الفم  طريق  عن  ُيعطى  للفطريات 

موضعي. 

الهضم في الفم
إلى  اإلشارة  تجُدر 

بأّن  شائع  اعتقاد  وجود 
تتم  عام  الطَّ هضم  عملية 

بأكملها في المعدة، لكن في 
مراحل  ثالث  هناك  الحقيقة، 

مرحلة  وأّولها  للهضم،  رئيسية 
عام  الطَّ مضغ  يتم  حيث  الفم،  في  الهضم 

إلى قطع صغيرة، ثم خلطه مع مادة  وتكسيره 
اللُّعابية  الُغدد  تفرزها  التي  القاعديَّة،  الَلعاب 

والتي تحتوي على إنزيم األميالز. 
الهضم في المعدة: 

يحدث الهضم في المعدة عن طريق إنزيم الببسين 
الذي يساعد على تكسير البروتينات إلى جزيئات 
حمضّية  معدّية  عصارة  يوجد  كما  صغيرة، 
التي  الفيروسات  أو  البكتيريا  قتل  على  تعمل 

ممكن 
توجد  أن 
عام،  الطَّ في 
تقي  فبذلك 
اإلصابة  من 
لتسمم  با
وبهذا  الغذائي، 

الطعام  يتكون 

ثم  بالكيموس  ُيعَرف  الذي  المهضوم  شبه 
ينتقل إلى االثني عشر.
الهضم في األمعاء: 

إفراز  يتم  األمعاء،  في  الهضم  خالل 
االثني  إلى  البنكرياس  من  إنزيمات 
والنشوّيات  الدهون  لهضم  عشر 
مادة  خلط  يتم  كما  والبروتين، 
الكيموس وعصارات البنكرياس 
القادمة  الصفراوّية  بالعصارة 
تخزينها  يتم  والتي  الكبد،  من 
في المرارة لحين تناول الوجبة، 
والعناصر  الماء  تمرير  يتم  ثّم 
الغذائيَّة التي تم إزالتها من الطعام 
المهضوم عبر جدران األمعاء الدقيقة 
لتدخل بعد ذلك مجرى الدَّم، أما بالنسبة لما 
عام، فيذهب  لم يتم هضمه وامتصاصه من الطَّ

لألمعاء الغليظة حيث يتم امتصاص المزيد من 
الماء والعناصر الغذائيَّة منه، وبعد ذلك، ينتقل 
عن  منه  التخلُّص  لحين  المستقيم  إلى  تبقَّى  ما 

طريق عمليَّة اإلخراج.
نصائح لتحسين عملّية الهضم: 

التي تحافظ  النصائح  إلى بعض  تجدر اإلشارة 
على سالسة مرور الطعام في الجهاز الهضمي 

ومنع حدوث إمساك أو إسهال، وهي: 
1- الحصول على قسٍط كاٍف من الّنوم. 

2- ممارسة التمارين الّرياضّية. 
3- تناول الخضار والفاكهة والحبوب الكاملة. 

4- الحد من اللحوم الحمراء واألطعمة الُمعاَلَجة. 
5- إضافة البكتيريا الّنافعة للنظام الغذائي. 

6- الّسيطرة على الّتوّتر.

الرئيسية  األسباب  أحد  البدني  الخمول  ُيعتبر 
تستمر  والتي  المزمنة  األمراض  لحدوث 
معدالتها باالرتفاع، فللنشاط البدني دور هام في 
لنمو  الالزمة  الفسيولوجية  األبعاد  كافة  تعزيز 
النشاط  أّن  كما  والمراهقين،  األطفال  وتطور 
الدموية،  واألوعية  القلب  صحة  ُيعّزز  البدني 
ويزيد صالبة العظام، كما أّنه ُيساعد على نمو 
الصماء  الغدد  إفرازات  في  والتحّكم  العضالت 
بنسب صحية، وبحسب ما أشارت إليه البيانات 
لتقييم  ُتعتبر أمرًا أساسيًّا  البشرية  القياسات  فإّن 
عملية النمو والتطّور لدى األطفال والمراهقين. 
البدنية  النشاطات  في  األطفال  إشراك  عدم  أّن 
وأمراض  للسمنة،  تعرضهم  فرص  من  يزيد 
القلب واألوعية الدموية، والسرطان، والسكري 
اآلباء  على  يتوجب  لذا  البعيد،  المدى  على 
والمدرسين أن يضعوا خططًا لتطوير التمارين 
بلياقة  لجعلهم  األطفال  حياة  مقتبل  في  البدنّية 

وصحة جيدة, ُتعتبر عملية النمو والتطّور عمليًة 
البدني،  النمو  وتشمل  الحياة،  لمدى  مستمرًة 
والسلوكي، واإلدراكي، والعاطفي، في مختلف 
مراحل الحياة بدءًا من مرحلة الطفولة المبكرة 
المراهقة،  إلى  الطفولة  ومرحلة  الطفولة،  إلى 
العديد  تحدث  إذ  البلوغ،  إلى  المراهقة  ومرحلة 
من التغيرات خالل هذه المراحل بحيث يبدأ كّل 
ُتحدد  التي  والقيم  السلوكيات  بتطوير  شخص 
لألمور،  وإدراكه  وفهمه  وعالقاته،  خياراته، 
فترة  في  البيولوجي  والتطور  النمو  بداية  وتدل 
المراهقة على بداية سن البلوغ، ويجدر بالذكر 
أّن نمو كّل طفل يختلف عن أّي طفل آخر، وذلك 
تبعًا لالختالفات في التركيب الوراثي، والعوامل 

البيئية والثقافية، والخبرات اليومية. 
النمو الفسيولوجي في مرحلة الطفولة المبكرة: 

عادًة ما ُيشير النمو البدني إلى زيادة في طول 
الوالدة  فمنذ  األعضاء،  وحجم  الجسم  ووزن 

األطفال  ينمو  السنتين  أو  السنة  عمر  وحّتى 
نموهم  يبدأ  وبعدها  الفترة،  هذه  في  بسرعة 
ملحوظ  انخفاض  ذلك  على  فيترتب  بالتباطؤ 
التي  الحرارية  السعرات  قلة  في شهيتهم بسبب 
الطول  في  النمو  ُيصبح  ذلك  وبعد  يحتاجونها، 
المراهقة  ثابتًا حّتى يصلوا إلى مرحلة  والوزن 
وتبدأ أعضاء الجسم في النمو بمعدالت مختلفة 
السنوات  خالل  سريع  بشكل  الدماغ  ينمو  إذ 
لدى  الكلى  الحياة، وُتصبح وظائف  األولى من 
األطفال مثل الكبار بحلول نهاية السنة األولى، 
وفي عمر الثالث سنوات تبدأ انقباض العضالت 
باالزدياد، وتقل نسبة دهون الجسم فيظهر الجسم 
بشكل أكثر قّوة، ويكون األطفال في هذه المرحلة 

قادرين على التحّكم في األمعاء والمثانة. 
القياسات البشرية وتقييم نمو األطفال: 

المهمة  األمور  أحد  األطفال  نمو  تقييم  ُيعتبر 
أجل  ومن  الصحية،  حالتهم  لمراقبة  بالنسبة 

الحالة  عن  انحرافات  هناك  كان  ما  إذا  تحديد 
التدخالت  فعالّية  وتحديد  الطبيعية،  الصحية 
إحدى  البشرية  القياسات  وُتعتبر  العالجية، 
الغذائية  الحالة  تقييم  في  األساسية  العناصر 
لدى األطفال والكبار أيضًا، أّما بالنسبة لمقارنة 
ذوي  األطفال  بين  البشرية  القياسات  بيانات 
وذلك  بالتعقيد,  تتصف  فهي  المختلفة  األعمار 
بسبب استمرار نمو االطفال، فعلى سبيل المثال 
خمس  العمر  من  البالغ  الطفل  طول  يختلف 
سنوات عن طول الطفل البالغ من العمر عشر 

سنوات. 
صحة  مقياس  أّن  الدراسات  إحدى  وأظهرت 
لدى األطفال  يكون منخفضًا  الجلد  ثنيات  ُسمك 
على  يعتمد  وهذا  السمنة،  من  ُيعانون  الذين 
مؤشر كتلة الجسم الذي ُيعطي التقدير األفضل 
ما  وبحسب  الجسم،  في  الدهون  لمستويات 
األطفال  بسمنة  خاص  عمل  فريق  به  أوصى 
فإّن استخدام مؤشر كتلة الجسم ُيحدد تصنيفات 
لكتل األطفال, كالوزن الطبيعي، والوزن الزائد، 
والجنس،  العمر،  على  يعتمد  وهذا  والسمنة، 

ومؤشر كتلة الجسم.
مشاكل النمو:                                                                              1- 
لدى  القامة  بقصر  يتمثل  العائلي:  القامة  قصر 
جميع أفراد العائلة نتيجة وراثة جينات الُقصر. 
أو  المراهقة  تأخر  مع  البنيوي  النمو  تأخر   -2
تأخر النضج: يسّبب هذا النوع من اضطرابات 
وقت  في  وبلوغه  الطفل،  قامة  بقُصر  النمو 

متأخر عن العمر المتوسط. 
بقصور  اإلصابة  مثل  الصماء:  الغدد  أمراض 
الدرقية  الغدة  أّن  بيان  ويجدر  الدرقية  الغدة 
مسؤولة عن إفراز أحد الهرمونات الضرورية 

التي  كوشينغ  ومتالزمة  الطبيعي،  العظام  لنمو 
ستيرويدات  الكورتيكو  إفراز  فرط  بسبب  تنتج 
من الغدة الكظرية، ونقص إفراز هرمون النمو 

من الغدة النخامية. 
بها  يولد  التي  المشاكل  وهي  الَخلقية:  المشاكل 

األطفال وتؤثر في نمّوهم، ومنها ما يأتي: 
1- مشكلة تقييد النمو داخل الرحم: حيث يكون 
إلى  يؤّدي  مما  بطيئًا،  الرحم  داخل  الجنين  نمو 
والدة طفل أقل وزنًا وطواًل من الطبيعي، وقد 
تنتج هذه المشكلة بسبب العديد من العوامل مثل 

التدخين أثناء الحمل. 
التي  الكروموسومات  عدد  في  خلل  وجود   -2
من  أقل  أو  أكثر  تكون  فقد  الطفل:  بها  يولد 
المشاكل  للكروموسومات، ومن  الطبيعي  العدد 

المتعلقة بالكروموسومات. 
3- متالزمة تيرنر: وهي اضطراب وراثي نادر 
يؤثر في أنثى واحدة من بين 2500 أنثى مفقود 

في كل خلية من خاليا الجسم.
4- مشاكل القلب أو الكلى الَخلقية. 

في  تؤثر  التي  المختلفة  العظام  أمراض   -5
ذات  األمراض  هذه  معظم  ُتعد  والنمو:  الطول 
عالقة بالجينات، ومن األمثلة عليها مرض عجز 
النمو الغضروفي أو نقص تعظم الكراديس وهو 
نوع من التقّزم الذي يسبب قصر طول الذراعين 
والرجلين إضافة إلى كبر حجم الرأس رغم أّن 

حجم الجذع يكون طبيعيًا. 
6- طول القامة: يمكن أن يؤّثر طول القامة في 
القامة،  وأب طويَلي  يولدن ألم  اللواتي  الفتيات 
اضطراب  القامة عن  ينتج طول  أن  يمكن  كما 

النمو الذي يطَلق عليه البلوغ المبّكر.
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نساء ديرك يستقبلَن يوم المرأة العالمي بنضال شهيدات 

الحرية »األم عقيدة وهفرين خلف«

»أوجالن ليس قائد فحسب بل فلسفة وحياة«

روناهي/ ديرك- تستعد نساء ديرك الستقبال الثامن من آذار يوم المرأة العالمي, بعد التحضير لهذا اليوم خالل الفترة األخيرة ليؤكدَن على استمرارهن 
في النضال بروح الشهيدتان األم عقيدة وهفرين خلف.

نوبل  جوائز  على  مطلعة  مصادر  كشفت 
والتغيير«  الحرية  »إعالن  حركة  أن  للسالم 
صالح  آالء  السودانية  والناشطة  السودانية 
كما  المرموقة،  الجائزة  لنيل  المرشحين  ضمن 
تونبرغ  غريتا  السويدية  الناشطة  ترشيح  تم 

وحركة االحتجاجات في هونغ كونغ.

النرويج  في  للسالم  نوبل  جائزة  لجنة  أعلنت   
لنيل  المرشحين  عدد  أن  المنصرم  األربعاء 
إلى  وصل   ،2020 لعام  للسالم  نوبل  جائزة 

317 مرشحًا، 210 أفراد و107 منظمات.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا الرقم يمثل رابع أكبر 
عدد من المرشحين للفوز بالجائزة منذ 1901.

وهو  للجائزة،  المرشحين  من  عدد  أكبر  وجاء 
376 مرشحا، في العام 2016، واختارت اللجنة 
الجائزة  منح  آنذاك  أعضاء  خمسة  من  المؤلفة 
للرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس تقديرًا 
لدوره في إنهاء الحرب األهلية في بالده، والتي 

استمرت أكثر من 50 عامًا.
والنرويج  السويد  في  برلمانيون  نواب  ورشح 
تونبرغ  غريتا  الشابة  السويدية  المناخ  ناشطة 
والحركة المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ 

للفوز بجائزة نوبل للسالم لهذا العام.
وأطلقت غريتا )17 عامًا( حركة عالمية لجذب 
االنتباه إلى التغير المناخي عن طريق ما عرف 
ونظمت  المستقبل«،  أجل  من  الجمعة  »أيام  بـ 

أول إضراب مدرسي لها في 2018.

ترشيح شعب هونغ كونغ 
لجائزة السالم

من جانبها اقترحت النائبة البرلمانية النرويجية 
كونغ  هونغ  شعب  ترشيح  ميلبي  جوري 
»يناضلون  أنهم  إلى  مشيرًة  السالم،  لجائزة 
التعبير  حرية  مثل  األساسية  الحقوق  أجل  من 
القانون«. ودعم مقترحها  والديمقراطية وسيادة 
في  الليبراليين  البرلمانيين  مجموعة  مؤخرًا 
»حركة  أن  إلى  أشاروا  اللذين  النرويج، 
وتتم  قيادة،  لها  ليس  كونغ(  هونغ  )احتجاجات 
عبر  )بشأنها(  والقرارات  المناقشات  جميع 

كما  اإلنترنت«.  على  مناقشة  مجموعات 
األمريكي،  بالكونغرس  أعضاء  عدة  رشح 
الشيوخ،  مجلس  أعضاء  من  أربعة  وبينهم 
هونغ  في  بالديمقراطية  تنادي  التي  الحركة 
»شجاعتها  إلى  مشيرين  للجائزة،  كونغ 
المختصرة  القائمة  وتصّدرت  وتصميمها«. 
معهد  مدير  أوردال،  هنريك  أعدها  التي 
أبحاث السالم في أوسلو )بريو(، الحركة التي 
ساعدت على دفع عملية االنتقال السياسي في 
السودان، لتنهي ثالثة عقود من حكم الرئيس 
الذي  أوردال،  وذكر  البشير.  عمر  المعزول 
القائمة  ضمن  بالجائزة،  معهده  يرتبط  ال 
والتغيير  الحرية  إعالن  قوى  المختصرة 

.)DW ( والناشطة آالء صالح، بحسب
نساء  إلى  المنتمية  صالح؛  آالء  وكانت 
المنظمات المدنية والسياسية السودانية )منسم( 
إلى  تحولت  قد  »الكنداكة«،  بـ  عرفت  التي 
أيقونة لالحتجاجات في السودان بعد ظهورها 
في إحدى المظاهرات وهي تغني والجماهير 
تردد بعدها أغنية »حبوبتي كنداكة«، وتشعل 

حماس المتظاهرين.
وجرى منح جائزة نوبل للسالم العام الماضي 
تقديرًا  أحمد  آبي  اإلثيوبي  الوزراء  لرئيس 
مع  الطويل  الحدودي  النزاع  لحل  لجهوده 
تحقيق  أجل  من  وكذلك  أريتريا،  الجارة 

»السالم والتعاون الدولي«.
وكاالت

نصر«  مقاومتنا  حريتنا  »نضالنا  شعار؛  تحت 
وشرق  شمال  أرجاء  عموم  في  النساء  تستعد 

 أشارت نساء ناحية عامودا بأّن القائد أوجالن 
العصر  هذا  في  قائد  أفضل  أّنه  وبجدارة  أثبت 
من خالل فكره وفلسفته، موّضحات أّن أوجالن 
قائدًا فحسب، بل هو فكر وفلسفة وحياة  ليس 
لن  الّشخصّية  وهذه  واّتحاد،  ووجود  وإرادة 
ترضى عنها دولة فاشّية استعمارّية دكتاتورّية 

كتركيا.

أجرت وكالة أنباء هاوار لقاء مع نساء من ناحية 
عامودا، حيُث نّوهن بأّن الّدولة الّتركّية المحتّلة 
ذلك  أجل  من  الّديمقراطّي،  الفكر  من  تخاف 
الفكر،  هذا  على  الّتأثير  الوسائل  بشّتى  تحاول 

مستهدفًة القائد أوجالن.

سنقف يف وجه املؤامرات 
بحق القائد

مها زورو من بلدة توبز الّتابعة لناحية عامودا، 
القائد  على  »المؤامرة  بالقول:  حديثها  استهلت 
مستمّرة  المؤامرة  فهذه  حديثة،  ليست  أوجالن، 
القائد  يستهدفون  هذا،  يومنا  إلى  عامًا   21 منذ 
أوجالن متى ما أرادوا، من أجل ذلك لن نتوّقف 
الّساحات،  في  وسنبقى  بالفعالّيات،  القيام  عن 
حّرّية  أجل  من  الممارسات  هذه  منتفضين ضّد 

قائدنا«.

اندلع حريق  أن  »منذ  بالقول:  مها  أضافت  كما 
وضع  عن  شيئًا  نعلم  وال  إيمرالي،  جزيرة  في 
عن  الكشف  الّتركّية  الّدولة  على  لذلك  القائد، 
سنقاوم،  كنساء  نحُن  للقائد،  الّصّحّي  الوضع 
وسننتفض، وسنناضل، ولن نكّل أو نمّل، حتى 
نعلم ما هو وضع قائدنا، وسنوصل صوتنا إلى 
جميع الجهات والّدول األممّية ومنّظمات حقوق 

اإلنسان لمعرفة وضع القائد الّصّحّي«.

كما عاهدت مها في ختام حديثها: »أّننا لن نتوانى 
عن فعل أّي شيء، وسنقاوم حّتى آخر رمق من 
اّلذي سعى ويسعى دائمًا من  القائد  أجل تحرير 
أجل حّرّية المرأة اّلتي كانت مسلوبة منُذ مئات 
فكره  خالل  من  حقوقها  عرفت  واّلتي  الّسنين، 

وفلسفته«.

أيقونة الثورة السودانية ترتشح 
لنيل جائزة نوبل للسالم

سوريا, لالحتفال بيوم المرأة العالمي المصادف 
في 8 آذار من كل عام، وبهذه المناسبة استطلعت 
ليعّبرن  ديرك  مدينة  في  النساء  آراء  صحيفتنا 
ميراث  أيضًا  تعد  التي  المناسبة،  بهذه  فرحتهن 

لتضحياتهن التي بذلنها لتحقيق حريتهن.

مكتسبات املرأة مثرة لنضالها

وبهذا الخصوص حدثتنا عضوة اتحاد ستار في 
المرأة  مكتسبات  بأن  أحمد  نزهة  ديرك,  مدينة 
اليوم هي ثمرة نضالها ضمن ثورة شمال وشرق 
بالنضال حتى  استمرارهن  سوريا، مؤكدًة على 
سوريا  وشرق  شمال  في  ليس  المرأة  تحرير 
والعالم  األوسط  الشرق  عموم  في  بل  فقط,  
أيضًا، وقالت: »المرأة وجدت حريتها من خالل 
تضحيات آالف النساء أمثال األم عقيدة وهفرين 
خلف, اللواتي اتحدن أمام الذهنية السلطوية حتى 

استطعن الوصول إلى ما هي عليه اليوم«.
ديرك  مدينة  في  ستار  اتحاد  عضوة  وباركت 
نزهة أحمد يوم المرأة العالمي على كافة النساء 
بالقول:  وأكدت  المقاومة،  خنادق  في  المقاتالت 
والمناضالت  المقاتالت  كافة  نحّيي  ديرك  »من 
مالحم  أعظم  فيه  يسطرَن  أرض  رقعة  كل  في 
البطولة والفداء لتحرير المرأة، كما نحّيي مقاومة 
والمناضلة«،  المثقفة  »السياسية,  النساء  كافة 
ضد ذهنية االحتالل والفاشية التي تسعى للقضاء 
الحرية  في  ومكتسباتها  المرأة  ميراث  على 
درعًا  أجسادهن  من  شّكلن  والديمقراطية، حيث 

لحماية أرضهن، ومجتمعهن«.

استطالع/ هيلين علي

العربّية تُشارك غريها باالنتفاضة 
من أجل القائد

ومن جهتها قالت خيرية رجب المحمد من الشعب 
العربّي: »منُذ سماعنا بالحريق في إيمرالي ال نعلم 
الّساحات  إلى  لذا خرجنا  القائد،  شيئًا عن وضع 
للكشف والّتعّرف على وضع القائد أوجالن اّلذي 
ال يفّرق بين أّي شعب، وكسر الّذهنّية اّلتي تّدعي 
لونًا واحدًا، وعلمًا واحدًا، ولغة واحدة، وحارب 
حقوقها،  على  الشعوب  جميع  حصول  أجل  من 
اّلتي تصون جميع  الّديمقراطّية  األّمة  إلى  ودعا 
المرأة،  الحفاظ على حقوق  بينها  ومن  الحقوق، 
اّلتي  والعبودّية  الّظلم  قوقعة  من  أخرجها  حيُث 
كانت تنهش بالمرأة منُذ األزل، ولم تعِط المرأة 
والعدالة  الحّرّية  يعشق  فالقائد  حقوقها،  أبسط 
والمساوة، ولكن أعداؤه ال يريدون ذلك، وبالّرغم 
من ذلك كّله فقد أثبت أوجالن وبجدارة أّنه أفضل 
وفلسفته،  فكره  خالل  من  العصر  هذا  في  قائد 
القائد  وسنعمل بكّل ما بوسعنا من أجل حصول 

على حّرّيته«.
أّما األم منور خالد من أهالي ناحية عامودا، فقد 
اّلتي  اإلجرامّية  األفعال  ونستنكر  »ندين  قالت: 
تقوم بها الدولة التركّية المحتلة، فحريق إيمرالي 

ليست  اإلجرامّية  األفعال  ما، وهذه  لغاية  مفتعل 
باألجرام  مليء  فتاريخها  تركّيا،   على  بالجديدة 

والممارسات الالأخالقّية بحّق القائد أوجالن«.

»الحّق والعدالة موجودان يف 
سجن إميرايل«

أّنها  تّدعي  اّلتي  بأّن: »الّدول  أشارت منور  كما 
نَر  لم  اإلنسانّية،  اإلنسان، وتحمي  تحمي حقوق 
هذا،  يومنا  حتى  حقوق  وأّي  منها،  إنسانّية  أّي 
إيمرالي،  سجن  في  موجودان  والعدالة  فالحّق 
فتركّية تهدف من مؤامرتها على أوجالن، كسر 
معنوّياته،  وتحطّيم  الُمضطهد،  الّشعب  إرادة 
وجودنا،  أوجالن  القائد  شخص  في  نرى  فنحن 

فال وجود لنا من دونه، فهو بمثابة الحياة لنا«.
كما أّكدت األم منور خالد: »نحن كنساء كردّيات 
وسنّتبع  القائد،  حّرية  أجل  من  ونناضل  سنقاوم 
القائد  على  فالهجمات  لنا،  رسمه  اّلذي  الّطريق 
أوجالن لم تتوّقف، والّدولة الّتركّية لم تحِم حقوقه، 
فهي دولة شوفينّية معادية لحقوق اإلنسان، حيُث 
باكور  من  لفكرها  بالمعارضين  سجونها  عّجت 
السوري  والشمال  آفا  روج  في  أّما  كردستان، 

تقتل الّنساء واألطفال«.

عطية عبد الرحيم نزهة أحمد

تصعيد النضال ضد 
الذهنية السلطويّة

في  ستار  اتحاد  عضوة  أشارت  جانبها,  ومن 
المرأة  تاريخ  إلى  الرحيم  عبد  عطية  ديرك 
مر  »على  قائلًة:  القرون  مرِّ  على  وتضحياتها 
الظلم  أشكال  المرأة كل  الماضية عانت  القرون 
واالضطهاد على يد األنظمة السلطوية. تاريخنا 
أن  من  الرغم  على  واآلالم،  بالمقاومة  مليء 
البالية  والتقاليد  العادات  من  كثيرًا  عانت  المرأة 

التي فرضتها األنظمة السلطوية«.

وأكدت عضوة اتحاد ستار في ديرك عطية عبد 
نقوم  ديرك  مدينة  كنساء  »نحن  قائلًة:  الرحيم 
بكافة التحضيرات والتجهيزات الستقبال الثامن 
من آذار يوم المرأة العالمي كما يليق بتضحيات 
والنضال  المقاومة  خط  من  واتخذنا  شهدائنا, 
بتضحيات  رسمناه  الذي  الخط  وهو  لنا،  أساسًا 
وكافة  وهفرين خلف  عقيدة  األم  أمثال  شهيداتنا 
الخط  هذا  سوريا,  وشرق  شمال  ثورة  شهداء 
لبناء مجتمع ديمقراطي  المرأة  هو أساس حرية 
الظلم  ضد  ثورتنا  مكتسبات  على  محافظ  حر، 

واالضطهاد«.

االتحاد اإلنكليزي يمنع ضرب الكرة بالرأس لطالب االبتدائية ولكن ماذا عنا؟؟؟
إعداد / جوان محمد

وألحق  الثقيل،  العيار  من  مفاجأة  واتفورد  فجر 
ليفربول،  المتصدر  بضيفه  األولى  الهزيمة 
بفوزه عليه 3-0 ضمن الجولة 28 من الدوري 

اإلنكليزي.
للمباراة،  بطاًل  نفسه  سار  إسماعيال  وتوج 
بتسجيله هدفين في الدقيقتين 54 و60، وأضاف 

تروي ديني الهدف الثالث في الدقيقة 72.
وهذه أول هزيمة للفريق األحمر في الدوري هذا 
الموسم، بعدما فاز في 26 مباراة وتعادل مرة، 
ليتجمد رصيده عند 79 نقطة بفارق 22 نقطة 
يملك  الذي  سيتي  مانشستر  اللقب  حامل  أمام 

مباراة مؤجلة.
بالدوري  البقاء  في  واتفورد من حظوظه  وزاد 
نقطة   27 إلى  رصيده  رفع  بعدما  الممتاز، 

بالتساوي مع بورنموث في المركز 16.
ليفربول  مدرب  اعتمد  العادة،  جرت  وكما 
 ،3-3-4 اللعب  طريقة  على  كلوب  يورغن 
فلعب الكرواتي ديان لوفرين إلى جانب فيرجيل 
المصاب جو جوميز،  دايك في ظل غياب  فان 
أرنولد  ألكسندر  ترينت  الظهيرين  من  بإسناد 

وروبرتسون.

الثنائي  وراء  ارتكاز،  كالعب  فابينيو  ووقف 
جورجينيو فينالدوم وأليكس أوكسليد تشامبرلين، 
فيما شكل ساديو ماني ومحمد صالح وروبرتو 

فيرمينو ثالثي الخط األمامي.
نايجل  المقابلة، لجأ مدرب واتفورد  الناحية  في 
اللعب 4-2-3-1، فتكون  بيرسون، إلى طريقة 
وكريستيان  فيمينيا  كيكو  من  األمامي  الخط 

كاباسيلي وكريج كاثكارت وآدم ماسينا.
هيوز  ويل  جانب  إلى  كابوي  إيتيان  ووقف 
سار  إسماعيال  الثالثي  وعمل  الوسط،  خط  في 
على  ديولوفيو،  وجيرارد  دوكوريه  وعبداهلل 
تروي  الفريق  وقائد  الصريح  المهاجم  مساندة 

ديني.
وبالتحديد  مبكرًا،  ضيفه  مرمى  واتفورد  وهدد 
طريقه  ديولوفيو  شق  عندما  الثالثة،  الدقيقة  في 
كرة  بيسراه  يسدد  أن  قبل  اليسرى،  الناحية  في 

مرت بجانب المرمى.
العاشرة،  الدقيقة  في  فرصة  واتفورد  وأهدر   
الذي  ديولوفيو  إلى  الكرة  عندما مرر دوكوريه 
سددها فوق العارضة، وتبادل ديلوفيو الكرة مع 
ديني قبل أن يمرر إلى دوكوريه الذي وقف فان 

دايك أمام محاولته في الدقيقة 15.
إلى  المدافعين  فوق  الكرة من  تشامبرلين  ورفع 
زاوية  من  الجانبية  الشباك  هز  الذي  صالح 
التالية دون  الدقائق  بالدقيقة 20، ومرت  ضيقة 
وجود فرص خطيرة، قبل أن يتعرض ديولوفيو 
إلصابة خطيرة في ركبته إثر لعبة مشتركة مع 
فان دايك، ليخرج من الملعب متألما على نقالة، 

ويدخل مكانه روبرتو بيريرا.
بالكرة  ينطلق  أن  قبل  فابينيو  وتخلص سار من 
ويسددها فوق مرمى ليفربول بالدقيقة 43، وفي 
الوقت بدل الضائع رفع هيوز الكرة أمام مرمى 
ليفربول من ركلة حرة لتتهادى أمام ديني الذي 
خرج الحارس أليسون لمالقاته، قبل أن يحاول 
لتمر  فوقه  من  الكرة  إسقاط  المخضرم  المهاجم 

بجانب المرمى.  
واصل واتفورد أفضليته في بداية الشوط الثاني، 
قوية  أطلقها  الذي  إلى سار  الكرة  بيريرا  فمرر 
الدقيقة  في  أصابعه  بأطراف  أليسون  وأبعدها 

.46
 وتدخل الحارس بن فوستر إلنقاذ كرة من فان 
في  انطالقة وتمريرة من روبرتسون  إثر  دايك 
المضيف  الفريق  يفتتح  أن  قبل   ،52 الدقيقة 
التسجيل بالدقيقة 54، بعدما رمية جانبية وصلت 
على إثرها الكرة إلى دوكوريه الذي مررها أمام 
المرمى إلى سار، فلم يتأخر األخير في إيداعها 

داخل الشباك.
وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 60، عندما مرر 
ديني الكرة بأناقة إلى سار الذي انطلق بها قبل 

أن يضعها بثقة من فوق الحارس أليسون.
وأجرى ليفربول تبديله األول بإشراك آدم الالنا 
مكان  أوريجي  ديفوك  دخل  ثم  فينالدوم،  مكان 
تشامبرلين، ورد القائم تسديدة قوية من الالنا في 

الدقيقة 66.
وفشل سار في استغالل كرة مرسلة من الناحية 
اليسرى لماسينا في الدقيقة 68، لكنه عوض في 
الدقيقة 72، عندما استغل تمريرة خاطئة للوراء 
من أرنولد، ليمررها إلى ديني الذي وضعها في 

الشباك الخالية بعد خروج أليسون من مرماه.
وأجرى ليفربول تبديله األخير بإشراك تاكومي 
مينامينو مكان فيرمينو، لكن سار كاد يسجل هدفه 
بالمرمى  انفرد  عندما   ،82 الدقيقة  في  الثالث 
لينتهي  البعيد،  القائم  بجانب  لتمر  الكرة  وسدد 
البريميرليغ  حلم  وضياع  واتفورد  بفوز  اللقاء 

الذهبي على الريدز.

ـ يتقابل اليوم األحد ناديي عفرين والجهاد على 
بحلب ضمن  نيسان  من  السابع  ملعب  أرضية 
الدوري  من  اإلياب  مرحلة  منافسات  إطار 
السوري للدرجة األولى لكرة القدم »الرجال«، 
عصرًا،  الثانية  الساعة  بتمام  المباراة  تبدأ 
وتتألف بعثة الجهاد لمرحلة اإلياب من األسماء 

التالية:
محمد  مدرب   - مسور  عماد  فني  مشرف 
 - عصمت  قذافي  مدرب  مساعد   - سرديني 
حراس  مدرب   - محرم  محمد  مدرب  مساعد 
عضو  ـ  عثمان  حسين  إداري   - عيسى  عماد 
فرهاد  تجهيزات  مسؤول  ـ  خلف  أحمد  إدارة 

حسن.
الالعبين: إبراهيم الشيخ ـ أحمد الشيخ ـ روان 
أيفان  ـ  عثمان  أحمد  ـ  فتاح  نوري  ـ  محمود 
سليمان ـ حسن أبو علي ـ محمد حجي )تولدو( 
الدين  ـ محمد محمود ـ محمود سرديني ـ عز 
دهام ـ إدريس األحمد ـ ماهر دندح ـ عبد الغني 
عالوي ـ محمد عثمان ـ مصطفى حمو ـ عبد 
أبو  ـ حمزة  الحاج  ـ حسن  ـ علي كيفو  عدنان 
بدر  ـ   حاجي  دليل  ـ  داؤود  يوسف  ـ  شكير 

كوجك.
الشهيد »رشيد  بطولة  منافسات  إطار  ـ ضمن 
عفرين«، لألشبال بكرة القدم بمقاطعة كوباني 
سيطر التعادل اإليجابي بهدف لهدف على لقاء 
فريق  فاز  بينما  خزينة،  وفريق  كوباني  نادي 
عمال على فريق الوحدة، بنتيجة هدفين مقابل 

هدف واحد.
ـ شكلت لجنة فنية للعبة كرة السلة بعد اجتماع 
االتحاد  بمقر  الجماعية  األلعاب  بمكتب 
على  األشراف  بهدف  بقامشلو،  الرياضي 
وكانت  للعام2020،  واالستحقاقات  البطوالت 

األسماء على الشكل التالي:
رئيس اللجنة: ثائر ابنية.

األعضاء:
ـ حمدية عبد الغفور.

- علي فنو.
- محمد الحسيني.

- عبد القادر عبد القادر.
المباراة  إلى  وروني  الجزيرة  فريقي  تأهل  ـ 
النهائية لكأس كالسكيو لكرة القدم، وجاء تأهل 
بعد  الجهاد  متقاعدي  حساب  على  الجزيرة 
بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد،  التغلب عليه 
فريق  حساب  على  روني  فريق  تأهل  بينما 
الرحمة بعد الفوز عليه بفارق ركالت الترجيح 
األصلي  الوقت  انتهاء  بعد   ،2×3 بنتيجة 
وستقام  لهدف،  بهدف  اإليجابي  بالتعادل 
أرضية  على  االثنين  غدًا  النهائية  المباراة 
الساعة  بتمام  بقامشلو  الكالسيكو  ملعب مجمع 
الثامنة مساًء، تسبقها في الساعة السابعة مساًء 
مباراة كرنفالية بين سيدات نادي الجهاد وفدنك. 

صحيفة روناهي
روناهي / قامشلو

في  أمر  الكروية  القواعد  صحة  على  الحفاظ 
يأبهون  ال  المدربين  أكثر  ولكن  األهمية،  غاية 
في  والمعلمين  المعلمات  وأيضًا  األمر  لهذا 
أبنائنا  بأن  يقولون  المدارس بشكٍل عام، بحيث 
ليس  األمر  وهذا  والحديد؟!،  الحجر  من  أقوى 
حديثًا  الموضوع  هذا  وأثير  بالطبع،  مكانه  في 
والذي  القدم  لكرة  اإلنكليزي  االتحاد  قبل  من 
المدراس  في  بالرأس  الكرة  ضرب  فيه  يمنع 

االبتدائية حتى العمر 12 عامًا.
وحّظرت أحدث نسخة من تعليمات وإرشادات 
طالب  على  القدم،  لكرة  اإلنكليزي  االتحاد 
المدارس االبتدائية )حتى 12 عامًا( في إنكلترا 
الكرة  ضرب  الشمالية،  وإيرلندا  وإسكتلندا 

بالرأس خالل التدريبات حفاظًا على سالمتهم.
بصحة  االهتمام  مدى  على  يدل  األمر  وهذا 
لدينا  ولكن  الدول،  هذه  في  والالعبين  الطالب 
ضرب  وهي  النقطة  لهذه  االنتباه  أيضًا  يجب 
المدربين  من  لدينا  فالكثيرين  بالرأس،  الكرة 
ضير  ال  بأنه  يقولون  والمعلمات  والمعلمين 
التطور  ولكن  الكرة  بضرب  الرأس  باستعمال 
الطبي في الكثير من الدول تنصح بعدم ضرب 

الكرة بالرأس من قبل األعمار الصغيرة.
وإيرلندا  وإسكتلندا  إنكلترا  اتحادات  وقالت 
قيودًا  وضعوا  أيضًا  إنهم  بيان  في  الشمالية، 
على ضرب الكرة بالرأس في الفئة العمرية بين 
12 و16 عامًا على أن يسرى هذا القرار على 

الفور.
االتحادات  جانب  من  الخطوات  هذه  وجاءت 

أشرفت  دراسة  عقب  الشعبية  للعبة  البريطانية 
عليها في العام الماضي جامعة غالسكو، حول 
المحترفين.  الالعبين  على  الصحية  المخاطر 
وكشفت الدراسة عن تعرض العبين محترفين 

سابقين لمخاطر أكبر لإلصابة بالخرف.
القواعد  إن  القدم  لكرة  اإلنكليزي  االتحاد  وقال 
يوصي  لن  لكنه  الفور  على  ستطبق  الجديدة 
فئات  مباريات  في  الرأس  ضربات  بحظر 

الشباب.
بينما حذرت دراسة أجريت سابقًا من قبل كلية 
ألبرت آينشتاين للطب في العام 2018، ونبهت 
بالرأس  الكرة  بضرب  القيام  من  الكرة  العبي 
في  إصابات خطيرة  يحدث  أن  يمكن  ذلك  ألن 
الدماغ والالفت بأن هذه األمر ال يعتبر خطرًا 
على الالعبين الصغار فقط، بل استند البحث في 
دراسته على تحليل 308 حالة تتراوح أعمارهم 
قدرات  بفحص  قاموا  عام،   55 ـ   18 بين  ما 

االنتباه، والتركيز، والتشتت.
وأشار البحث أيضًا أن ضربات الرأس يمكن أن 
تؤثر على الذاكرة أيضًا وجاء ذلك بعد ظهور 
معاناة عدد  إلى  تشير  التي  األبحاث  العديد من 
العديد  من  المتقاعدين  القدم  كرة  العبي  من 
من اإلصابات في منطقة الرأس التي تزيد من 

احتمالية إصابتهم بمرض الزهايمر. 
المدربين في شمال شرق سوريا  من هنا على 
االنتباه  الرياضة  لمادة  والمعلمين  والمعلمات 
استعمال ضرب  من  الصغار  الطالب  وتحذير 
الرأس للكرة، وخاصًة الكثير من الكرات لدينا 
ال تتطابق مع المقاييس المطلوبة، وقد يستهين 
أي  تعتمد  ال  ولكن  التحذيرات،  بهذه  البعض 
األمر  هذا  بتجربة  وقامت  إال  بحث  أو  دراسة 

على أرض الواقع وعلى كتلة بشرية.
من جانبه قال مارك بولينغهام الرئيس التنفيذي 
القواعد  »هذه  القدم  لكرة  اإلنكليزي  لالتحاد 
وستساعد  الحالية  لقواعدنا  تطوير  هي  الجديدة 
الكرة  تقليل ضرب  على  والمدرسين  المدربين 
بالرأس والتخلص من تكرار هذه الممارسة غير 

الضرورية في صفوف صغار السن«.

هذه  أن  القدم  لكرة  اإلنكليزي  االتحاد  وأكد 
اللجنة  لوائح  مع  تتوافق  الجديدة  التعليمات 
والتي  القدم  لكرة  األوروبي  لالتحاد  الطبية 
تخطط إلصدار تعليمات مماثلة على المستوى 

األوروبي في وقت الحق من العام الحالي.
لألعمار  االنتباه  يجب  ومالعبنا  مدراسنا  وفي 
بالرأس  الكرة  ضرب  استعمال  بعدم  الصغيرة 

وبالفعل تحدث الكثير من الحاالت من إصابات 
لألعمار الصغيرة في المدارس ويصاب البعض 
بدوخة بسيطة وقصيرة ولكن على المدى البعيد 
فعلى  لهذا االستعمال،  السلبية  النتائج  قد تظهر 
تحذير  الرياضة  لمادة  والمعلمين  المعلمات 
األطفال في المرحلة االبتدائية من ضرب الكرة 
لهذه  واألندية  للفرق  المدربين  وأيضًا  بالرأس 

األعمار.
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الورطة التركّية في إدلب

وضاقت على تركيا

مقالها  عنونت  رانيا مصطفى  السورّية  الكاتبة 
وكان  إدلب«  في  التركّية  »الورطة  بعبارة 
الهدف منها هو تسليط الضوء على توّرط دولة 

االحتالل التركي في معركتها في إدلب.
أساسية  سمًة  بأنها  إدلب  في  الحدث  ووصفت 
لمنطقة خفض التصعيد الرابعة؛ وذكرت بأنه بعد 
بدعم  المرتزقة  المجموعات  سيطرت  وفر  كر 
االستراتيجية  سراقب  مدينة  على  مباشر  تركي 
مرة أخرى، وبالتالي قطعت على النظام سيطرته 
على الطريق الدولي أم – 5، بعد أن بدأ بإرسال 
النظام  رّد  وكان  الفتتاحه،  الصيانة  ورشات 
والروس استهداَف مبنى لجيش االحتالل التركي 
فقتل 33 منهم وجرح 32 آخرين في سابقة هي 

األولى من نوعها.
على  والتأكيد  سابقه  إلى  المشهد  رانيا  وأعادت 
أنه في المرات السابقة لم تقدم أنقرة للمجموعات 
ومعرة  سراقب  عن  للدفاع  الدعم  لها  الموالية 
تم  السابقة  المناطق  تلك  ومعظم  النعمان، 
المحلي  جيشها  من  هزيلة  مقاومة  بعد  تسليمها، 
الذين ال يملكون السالح؛ أي أن روسيا وقوات 
النظام السوري قد تجاوزتا خطوط اتفاق سوتشي 

أيلول 2018، دون اعتراض حقيقي من أنقرة. 
كانت أنقرة تأمل في تمّسك موسكو باتفاقاتها مع 
حليفتها، وفتح الطرق وتسيير دوريات مشتركة 
روسية تركية، وبمشاركة المجموعات المحسوبة 
عليها، وتأمين )منطقة آمنة( واسعة، وأن تضمن 

دورها في سوريا.
التركي  االحتالل  دولة  تهديدات  يخص  وفيما 
وضحت رانيا بأن أنقرة أجلت التصعيد، واكتفت 
آخر  حتى  السوري  النظام  وأمهلت  بالتهديد، 
شباط لالنسحاب إلى ما وراء نقاط مراقبتها؛ هي 
وداعميه  والنظام  لروسيا  فرصة  أعطت  بذلك 
على  استراتيجية  مدن  على  والسيطرة  للتقدم 
الطريق الدولي في جنوب شرقي إدلب، والتوسع 
جسر  ومحاصرة  المناطق  هذه  لتأمين  غربًا 
الطريق  على  بها  المحيطة  والمناطق  الشغور 
في  نقرة  أملت  الالذقية،   – حلب  الثاني  الدولي 
موقف  على  مراهنًة  األخير،  التصعيد  تفادي 
بواشنطن  استنجدت  لها؛  داعم  وغربي  أميركي 
سوى  تحصل  ولم  الناتو،  حلف  في  وبشركائها 

على دعم كالمي باستمرار الدعم.
األوروبيين  لتهديد  الالجئين  ورقة  استخدمت 

بالتحرك لوقف الهجوم الروسي في إدلب وفتحت 
األبواب عن طريق اليونان وبلغاريا، أمام أعداد 
تركيا،  في  المتواجدين  الالجئين  من  كبيرة 
حدودها  تفتح  أن  ودون  الغرض،  لهذا  جّمعتهم 
مع سوريا، حتى اآلن، أمام المدنيين الفارين من 
القصف والمعارك على بلداتهم في إدلب. تسعى 
دواًل  فيه  تنافس  إقليمي،  دور  لعب  إلى  تركيا 
خالل  المنطقة  في  تركيا  دور  فصعود  عظمى؛ 
العقدين الماضيين كان يعتمد على سياسة تصفير 
مع  اقتصادية  شراكة  عالقات  وبناء  المشاكل، 
العالم العربي واإلسالمي؛ وبقدر ما كانت ناجحة 
تركت  وقتها،  التركي  االقتصاد  نمو  زيادة  في 
تحفظات لدى االتحاد األوروبي حول انضمامها 
إليه، ولدى حلف شمال األطلسي، وتركيا عضو 

فيه منذ 1952؛ بحسب الكاتبة رانيا.
وأشارت أيضًا بأن انقالب الموقف التركي على 
النظام السوري، بعد اندالع االحتجاجات السورية 
استالم  على  األتراك  ومراهنة   ،2011 ربيع 
هو  المسلمين،  اإلخوان  بقيادة  الحكم  المعارضة 
التدخل،  إلى سياسة  االنتقال  إلى  بتركيا  أدى  ما 
بقواتها  عسكري  تدخل  إلى  اليوم  بها  وانتهى 

هناك  السورية.  المدن  من  عدد  واحتاللها 
العدالة  حزب  بهما  يقوم  خطيرتان  مغامرتان 
في  به  اإلطاحة  إلى  تؤديان  قد  التركي  والتنمية 
في  التوسع  بسياسة  تتعلق  األولى  فشلهما؛  حال 
إلى  إضافة  ليبيا  ليشمل  العسكرية،  التدخالت 
سوريا، وربط المصيرين ببعضهما البعض، مع 
تشابه األدوات، واختالف الظروف، ففشل تركيا 
في سوريا سيعني انكسارها في ليبيا أيضًا، وهو 

سبب يدفع أنقرة إلى التصعيد األخير في إدلب.
حبلي  على  اللعب  بسياسة  تتعلق  والثانية 
أحدهما  وابتزاز  والشرقي،  الغربي  المعسكرين 
باآلخر لتحقيق مكاسب؛ فأنقرة تفاخر بامتالكها 
والشرقية،  الغربية  الجوي،  الدفاع  منظومتي 
المتعارضتين أصاًل، دون القدرة على تشغيل أي 
هدف  كان  سوريا.  في  األخرى  وجه  في  منهما 
روسيا من التحالف مع تركيا في سوريا واضحًا، 
المعارضة  مناطق  على  السيطرة  استعادة  وهو 

الموالية لها تباعًا، وباتفاقات مع األتراك. 
وقالت الكاتبة رانيا أيضًا بأن تركيا اليوم متخوفة 
عفرين  في  المحققة  نفوذها  مناطق  خسارة  من 
نفوذها  خسارة  حال  في  وغيرها  وجرابلس 
دعم  على  مؤشرات  ال  اآلن  وحتى  إدلب،  في 
الجميع،  لتركيا؛  األوروبي  االتحاد  أو  واشنطن 
راضين  السوري،  النظام  لمجازر  إدانتهم  رغم 
ال  وما  إدلب،  مناطق  على  روسيا  سيطرة  عن 
اإليرانية  الميليشيات  مشاركة  هو  فيه  يرغبون 
في المعركة. ترفض إسرائيل ودول عربية أيضًا 
أي دور إليران وتركيا في سوريا، وتستعد دول 
الخليج العربي لملء الفراغ بعد انسحابهما، عن 
ومن  اإلعمار،  إعادة  استثمارات  تمويل  طريق 

هنا يتم تنسيق عاٍل مع روسيا بشأن ذلك. 
مصير  أن  هو  مقالها  في  الكاتبة  تستنجه  ما 
قد  روسية،   – أميركية  بتوافقات  مرتبط  سوريا 
إذا  الروس،  لمصلحة  أميركي  بانسحاب  تنتهي 

حول  الثالثة  األميركية  بالشروط  الروس  قبل 
اإليراني،  النفوذ  وتقليص  اإلرهاب  محاربة 
والبدء بمرحلة انتقالية وفق القرار الدولي 2254 
تخشى أنقرة حصول هكذا توافق ُيخرجها وإيران 
أنها  موسكو  تعتقد  فيما  السورية؛  المعادلة  من 
تقترب من فرض أجندتها على المجتمع الدولي 

مع إكمال سيطرتها على إدلب. 
اليوم،  محاصرة  باتت  أنقرة  أن  يعني  وهذا 
ومهددة بخسارة نفوذها في سوريا، وبالتالي هي 
أقصاه،  إلى  التصعيد  قرار  اتخاذ  إلى  مضطرة 
تترك  ذلك  مع  تجّنبه،  محاوالت  استنفدت  حيث 
أنقرة الباب مواربًا أمام اتفاق ممكن مع روسيا، 
حيث ما زالت توجه اتهاماتها للنظام وحده، دون 
التعرض لروسيا، إال بلهجة مخففة وعاتبة. في 
العزاء  قدموا  بدورهم  الذين  الروس،  أن  حين 
لألتراك بمقتل جنودهم في إدلب، يراهنون أيضًا 
على إمكانية حصول تفاهمات، لكنها تحتاج إلى 
استمرار معارك كسر العظم الجارية اآلن، وال 

أظنها ستدوم طوياًل.
الكاتبة  بقلم  ُكتب  الذي  المقال  ختام  في  وكان 
السورية »لم تحسم موسكو موافقتها على اللقاء 
الشهر  من  الخامس  في  إسطنبول  في  الرباعي 
وفرنسا  وروسيا  تركيا  سيضم  والذي  الجاري، 
وألمانيا؛ فهي تريد من هذه القمة أن تدعم توافقًا 
جديدة  خرائط  أساس  على  أنقرة،  مع  جديدًا 
آمنة  منطقة  إلى  تركيا  انكفاء  حول  اقترحتها 
أم – 4 بعرض 30 كم،  الدولي  الطريق  شمال 
الروسية  السيطرة  تحت  الدولية  الطرق  وفتح 
والنظام، ما سيحدد ماهية اتفاق اللحظة األخيرة 
هو الموقف الغربي، واألوروبي تحديدًا، الذي ما 
زال غير واثق من رغبته في دعم تركيا، رغم 
الالجئين  من  المزيد  تدفق  مخاطر  من  تخّوفاته 

إلى أوروبا«.

أكاد أجزم أن الرئيس التركي أردوغان قد ابتلع 
روسية،  بأيدي  إدلب  في  له  وضع  الذي  الطعم 
فاألحداث المتواصلة منذ أن وضعت أنقرة بعضًا 
من قواتها على الحدود السورية التركية آملة في 
تثبت أقدامها في الشمال السوري وتحقيق مطامع 
استعمارية جديدة منذ ذلك الحين وتركيا تحاصر 
رباط  رئيسها  رقبة  حول  وتحيط  بنفسها  نفسها 
العينين  أبو  بدأت كريمة  العبارات  بهذه  النهاية، 
مقالها حول دخول تركيا معركة إدلب وأطماعها 

االستعمارية في سوريا ككل. 
أن  تمامًا  عرفت  روسيا  بأن  أيضًا  ووضحت 
أردوغان ليس برجل سياسة ولكنه مجرد طامع 
في كل شيء، وعلى هذا األساس جاءت الحبكة 
السوري  البيت  في  الوهم  بإعطائه  الروسية 
النهج  تدميره، وبهذا  العالم كله على  الذي عمل 
ازداد طمع أردوغان الفاشي وتوالت تصريحاته 
النظام  جيش  بدخول  يسمح  لن  بأنه  وتهديداته 
السوري إلى إدلب، ليس هذا فحسب بل إنه هدد 

برد مزلزل لدمشق.
وأشارت أيضًا إلى تجنب أردوغان التهام روسيا 
إدلب علمًا أن يدرك  إليه األوضاع في  آلت  لما 
جيش  على  هجومًا  شنت  التي  هي  روسيا  بأن 
منهم  العديد  وقتلت  مؤخرًا  التركي  االحتالل 
»جاءت تلك التصريحات كردة فعل يائسة على 
الشعبي  بالمثل  يتعامل  وكأنه  السوري،  النظام 
الزبد(.  فتوعد  الموج  على  يقدر  )لم  يقول  الذي 

ومن الواضح أن أردوغان بات مستقبله السياسي 
في  شعبيته  من  المزيد  يفقد  بدأ  فهو  خطر  في 
الداخل التركي، فرقم الجنود الصرعى في إدلب 
والذي تجاوز الثالثين يضعه في موقف المساءلة 

ردة  إن  كما  شعبه،  من  واالمتعاض  واإلحراج 
من  الهجرة  باب  فتح  في  المتمثلة  المعتادة  فعله 
أن  بل  الفاعلية،  بتلك  تعد  لم  الغرب  إلى  بالده 
األوربيين تأكدوا بأنه بات يناور وهذا ما جعلهم 

المخرج  ذلك  أن  وأعتقد  له،  بديل  عن  يبحثون 
مع  تتفق  التي  العجوز  القارة  تبحث عنه  ما  هو 
األمريكان في كل شيء، وهي تحاول أن يكون 

لألوروبيين موطأ قدم لهم في سوريا«.

المأزق التركي ليس فقط في سوريا وإدلب تحديدًا 
بل امتد إلى التدخل في ليبيا، وأيضًا بخسائر من 
أرواح جنوده ومرتزقته، على يد الجيش الوطني 
الليبي وقائده خليفة حفتر، ولم يعد هناك أوراق 
بيد أردوغان ألنها احترقت جميعها، حيث بات 
يهدد ويتوعد بفتح باب الهجرة إلى القارة العجوز 
المربع صفر  إلى  يعود  هو  وها  واألمريكيتين، 
وتترنح مكانته مثلما كانت في البدء، وهو الذي 
لعب الدور السيء في سوريا وغيرها من الدول 
وخارجيًا  داخليًا  الكثير  خسر  وبعدما  العربية، 
الالجئين  مسألة  في  الغريق  بقشة  يتعلق  بات 
مقال  في  جاء  ما  بحسب  بهم،  أوروبا  وإغراق 

الكاتبة كريمة.
هنا  »من  العينين:  أبو  كريمة  الكاتبة  واختتمت 
التركي  للرئيس  نهاية  لوضع  التنازلي  العد  فأن 
الشعب  لدى  األولويات  من  بات  المتغطرس 
وأن  وشيكة،  باتت  أنها  يبدو  ما  وعلى  التركي، 
األخيرة  اللمسات  وضع  يتم  الدولي  السيناريو 
التركي،  المسرح  على  لفرضه  تمهيدًا  عليه 
وبخاصة أن الوضع الداخلي في تركيا ينذر بأن 
تركيا  في  األحداث  مسرح  على  أردوغان  أيام 
يسدل  أن  التركي  الشعب  وعلى  قليلة،  باتت 
ينهي  وأن  األردوغانية،  المسرحية  الستار على 
من  العثمانية  والوالية  السلطنة  بتحقيق  أحالمه 

جديد«.  

جمال رائف: »إخراج المحتل التركي ومرتزقته من ليبيا مسألة وقت«
أكد الكاتب والباحث السياسي المصري جمال رائف أن ليبيا تحولت كما سوريا إلى مستنقع ألردوغان، وأضاف: »إذ لم تنجح مذكرة التفاهم 
والتعاون األمني والعسكري التي وقعها مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، في تغيير المعادالت على األرض وتحقيق منفٍذ لتركيا إلى 

ليبيا؛ لتعزيز نفوذها في شرق البحر المتوسط«.

ليبيا  على  للهيمنة  التركي  االحتالل  مساعي 
بالرفض  األرض  على  قوبلت  ومواردها، 
والمواجهة من جانب الجيش الوطني الليبي، بل 
ليبيا  التركية في  القوات  تكبيد  إلى  وتعدى ذلك 
خسائر كبيرة وفادحة، وإسقاط الجيش الوطني 
التركية  الُمسّيرة  الطائرات  من  عددًا  الليبي 
مقتل  عن  تركيا  إعالن  وأخيرًا  المتطورة، 

جنديين تركيين في ليبيا.
حوارًا  لألنباء  هاوار  لوكالة  كانت  ذلك  وحول 
جمال  المصري  السياسي  والباحث  الكاتب  مع 
األزمة  لمستقبل  تقدير  على  للوقوف  رائف، 

الليبية في المراحل المقبلة.
وجاء نص الحوار كالتالي:

الميدانية  المعطيات  إلى  واستنادًا  بدايًة،  ـ 
األخيرة، يبدو أن دولة االحتالل التركي لم تبدل 
خطط تدّخلها في ليبيا بعد المعادلة الصعبة التي 
كيف  أمامها؛  الليبي  الوطني  الجيش  وضعها 

يمكنكم قراءة ذلك؟ 
الخسائر التركية في طرابلس سواء على صعيد 
العتاد أو الجنود األتراك والميليشيات اإلرهابية 
التابعة لها تؤكد أن أردوغان في معضله كبيرة. 
إذ؛ أن المعطيات كافة على األرض تشير إلى 
فشله في تحقيق تواجدًا عسكريًا داخل ليبيا في 
لمحاولته  الليبي  الوطني  الجيش  تصدي  ظل 
البائسة وتمكن المشير خليفة حفتر قائد الجيش 
التركي  النظام  قوات  تكبيد  من  الليبي  الوطني 
ومع  فادحة.  خسائر  يدعمها  التي  والميليشيات 
زيادة تلك الخسائر، وعودة المزيد من النعوش 
الحاملة لجثامين الجنود األتراك، هذا ُيحيلنا إلى 

فرص  أن  وهو  الليبية،  الساحة  من  أبعد  تقديٍر 
تزداد،  الخسائر،  هذه  بفعل  أردوغان  رحيل 
وربما بشكٍل مبكر؛ نظرًا لما يحدثه مقتل هؤالء 
الجنود من غضٍب عارم في الرأي العام التركي 
الذي بات على يقين أن أردوغان ُيضحي بأبنائهم 
في سبيل تحقيق أحالمه الواهية المتعلقة بدولة 
تعمي  األوهام  أن  إال  ذلك،  كل  رغم  الخالفة. 
السلطان المريض باألحالم، وتدفعه للمزيد من 
إلى  بدورها  ستدفعه  والتي  العسكرية  المغامرة 
الهاوية بال رجعة خاصة في ظل تخلي تونس 
كمناطق  مساعدته  ورفضهم  عنه،  والجزائر 
لجيشه ومرتزقته في طرابلس،  لوجيستي  دعم 

وانتهاء زيارته إلى الدولتين بالفشل.
القطري  ظله  إلرسال  دفعه  الزيارتين،  فشْل 
تميم، لتلك الدول إليجاد فرصه أخرى للتعاون 
بشأن الملف الليبي ولكن كل من تونس والجزائر 
ولن  الداخلية  االقتصادية  بأزماتهم  منشغلتان 
إقليمي  صراع  في  نفسها،  الدول  هذه  تورط 
قد يضر بها؛ يأتي ذلك في ظل تباعد وجهات 
وتركيا  أوروبا  بين  الليبية  األزمة  حيال  النظر 
وأيضًا روسيا، ليجد أردوغان نفسه وحيدًا على 
وهو  داعم  أو  مساند  دون  طرابلس  شواطئ 
ُمذل  ساحقة وخروج  بهزيمة  ينذر  الذي  األمر 

لتركيا من ليبيا.
ـ هناك محاوالت تركّية توسعّية استعمارية في 
ليبيا، برأيكم ما هو مستقبل التدّخل التركي في 

ليبيا؟
ورغم تلك الخسائر الميدانية التي تكبدها النظام 
أنه  إال  طرابلس،  في  يوميًا  ويتكبدها  التركي 

يحاول اآلن استخدام بعض التحركات السياسية 

تقلياًل  األرض  على  المعركة  لتهدئة  الهادفة  
فائز  التحركات  تلك  في  ويستخدم  لخسائره، 
الرئاسي  بالمجلس  ُيعرف  ما  رئيس  السراج 
والمدعوم من أنقرة، إذ يحاول السراج المرور 
برلين  مؤتمر  مخرجات  بأحد  التمسك  نحو 
عقدت  والتي   5+5 األمنية  باللجنة  والمتعلقة 
ولن  لم  ولكنها  جنيف،  في  بالفعل  اجتماعاتها 
قبل  من  حدث  كما  إيجابية  نتائج  إلى  تفضي 
في اجتماع سوتشي الذي كان برعاية روسية، 
في  هي  عسكرية،  هدنة  إليجاد  أيضًا  ويهدف 
واقع األمر تمنح قوات النظام التركي ومرتزقته 
والتقاط  قوتهم  لتجميع  الفرصة  اإلرهابية 
التي  المتتالية  االنتصارات  ظل  في  األنفاس 
يحققها الجيش الوطني الليبي. يتضح مما سبق، 
في  أردوغان  يقودها  التي  الهيمنة  خطط  أن 
ليبيا، سواء المتعلقة بالتوغل العسكري أو خلق 
نفوذ سياسي يتحرك من خالله للسيطرة المدنية 
المتكررة  قد فشلت رغم محاولته  الدولة،  على 
آلمال  مخيبة  بنتائج  غالبًا،  تحظى  كانت  التي 

وطموحات أردوغان التوسعية طوال الوقت. 
المسألة  حول  أوروبي  تركي  خالف  هناك  ـ 
الليبّية، ما حقيقة هذا الخالف؟ وإن كان هناك 
ال  لماذا  فعاًل،  التركي  للدور  أوروبي  رفض 
من  تركيا  على  ضاغطًا  مسارًا  أوروبا  تنحى 

أجل تطبيق اتفاق برلين؟
هناك تباينات بالموقف األوروبي حيال األزمة 
في  الفاعلة  الدول  صعيد  على  خاصة  الليبية 
ألمانيا،  وأيضًا  وإيطاليا  فرنسا  مثل:  األزمة 
ُيعيق  ما  هو  ربما  الذي  التبابين  هذا  مؤخرًا 

ظهور الموقف األوروبي الموحد تجاه األوضاع 

مبنية على  االختالفات  تلك  ولألسف  ليبيا،  في 
مصالح كل دولة على حدا. لكن؛ تجدر اإلشارة 
وّحدت  ليبيا،  نحو  التركية  األطماع  أن  إلى 
الموقف األوروبي المتعلق بالتواجد التركي في 
ليبيا، والذي ُيهدد مصالح كافة الدول األوروبية 
خاصة المطلة على شاطئ البحر المتوسط لما 
يمثله التواجد التركي من تهديد أمني واقتصادي 
بات  األوروبي  الموقف  الحقًا،  الدول.  لتلك 
واليونان  إيطاليا  استقبال  بعد  أكثر،  يتضح 
وفرنسا للمشير خليفة حفتر على أراضيها، وما 

الليبي  الوطني  للجيش  معنوي  دعٍم  من  ُيشكله 
الذي  اإليطالي  الموقف  تحّول  ظل  في  خاصة 

كان داعمًا للسراج في بداية األزمة.
أيضًا ُتعد تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون 
المتعلقة برفضه التواجد التركي في ليبيا، وهذا 
مفزعة  ليبيا  بشأن  األخير  برلين  مؤتمر  عقب 
األوروبية  النظر  وجهة  عن  وتعّبر  ألردوغان 
تجاه  وأطماعها  مصالحها  اختلفت  وأن  والتي 
ليبيا إال أنها أصبحت تتفق على كون أردوغان 
يشكل تهديدًا حقيقيًا لمصالحها بالمنطقة في ظل 
الدول  مصالح  ثروات  على  للتعدي  محاوالته 
خالل  من  أو  المتوسطـ  بالشرق  األوروبية 
إلى  سوريا  من  المتطرفة  للجماعات  تمريره 
ليبيا عبر المتوسط، وما يشكله هذا األمر، من 
تهديد خطير على األوضاع األمنية في أوروبا. 
الصدع  من  ويزيد  سوءًا  األمر  يزيد  ما  أما 
األردوغاني  االبتزاز  هو  وتركيا  أوروبا  بين 
السوريين،  الالجئين  بملف  المتواصل ألوروبا 
وهي كلها أمور تجعل التواجد التركي في ليبيا 
يؤرق الجانب األوروبي، والذي ُيعد صمته في 
إيجابي للجيش  بعض األحيان هو عنصر دعم 
الوطني الليبي الذي يحقق إنجاز على األرض 
والمفاوضات  االجتماعات  صاالت  عن  بعيدًا 
إضافية  مكاسب  أي  تحقق  لم  والتي  الهشة، 

لالزمة الليبية.
ـ هل هناك جهات دولّية مستفيدة ضمنّيا، من 
الدور التركي في ليبيا، وتوفر مساحة وغطاًء 

سياسيًا لتحّرك تركيا في ليبيا؟
المستفيد األول من التحركات التوسعية التركية 
نحو ليبيا هي الدول الداعمة لإلرهاب مثل قطر، 
اإلرهابية  والميليشيات  الجماعات  كافة  وأيضًا 
وخاصة  األوسط  الشرق  بمنطقة  المتطرفة 

المتواجدة في سوريا، والتي يسعى المتطرفون 
المتواجدون فيها، للفرار إلى مناطق عمل أكثر 
إدلب،  في  الخناق  عليهم  ضاق  أن  بعد  راحة 
القادمين  أعداد من اإلرهابيين  يتم رصد  ولهذا 

من سوريا نحو طرابلس.
هذه الميليشيات والمرتزقة، هم في واقع األمر 
دروع بشرية يستخدمها أردوغان لحماية جنوده، 
كما أعلن في وقٍت سابق بصريح العبارة، وكلما 
عدد  ازداد  اإلرهابية  الميليشيات  تلك  ضعفت 
القتلى من األتراك، هنا، يسعى أردوغان للبحث 
عن تحالفات دولية جديدة تدعم تواجده في ليبيا، 
والتي  كوااللمبور،  لقمة  مثال  اإلعداد  تم  ولهذا 
ضمت تركيا وقطر وإيران وأيضًا ماليزيا والتي 
قوبلت بعاصفة غضب كبيرة من العالم العربي 
واإلسالمي، لما تؤسس له مثل هذه االجتماعات 
بمنطقة  الفوضى  وتعّزز  تدعم  تكتالت  لخلق 

الشرق األوسط. 
مستقبل  ما  الراهنة،  األوضاع  من  انطالقًا  ـ 
في  األوضاع  تتجه  أين  وإلى  الليبّية  األزمة 

ليبيا؟
للقوة  محسومًا  بات  الليبية،  األزمة  مستقبل   
الليبي  البرلمان  في  والمتمثلة  هناك  الشرعية 
باتت  التي  القوة  تلك  الليبي،  الوطني  والجيش 
تحظى بتأييد شعبي جارف ظهر عبر الترحيب 
أو  طرابلس  دخوله  مع  الليبي  بالجيش  الشعبي 
من  العديد  عقدت  والتي  الليبية،  القبائل  عبر 
االجتماعات الداعمة لجيشها وبرلمانها، أيضًا، 
تشير الخسائر التركية المؤلمة والمتتالية طوال 
يقودها،  التي  وخططه  أردوغان  أن  الوقت، 
فقط  األمر  محالة،  ال  ساحقة  بهزيمة  سُتواجه 

مسألة وقت ال أكثر وال أقل.
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وقال مكتب المدعي العام في سويسرا، إنه وّجه 
السابق  العام  األمين  فالك  جيروم  إلى  اتهامات 
ناصر  وإلى  )الفيفا(  القدم  لكرة  الدولي  لالتحاد 
اإلعالمية  إن«  »بي.  مجموعة  رئيس  الخليفي 
حقوق  ومنح  بالفساد  تتعلق  قضايا  في  القطرية 
بث مباريات عدد من البطوالت منها كأس العالم 

وكأس القارات.
بيان  في  السويسري  العام  المدعي  مكتب  وقال 
منح حقوق  بعملية  الشخصين »على عالقة  إن 
وكأس  العالم  كأس  بطولتي  من  نسخ  لعدة  بث 

القارات«.
في  السابق  القوي  الرجل  فالك،  القضاء  ويتهم 
عهد السويسري جوزيف بالتر، بـ«قبول رشى، 
المشددة  الجزائية  اإلدارة  المستتر، سوء  الفساد 

وتزوير الوثائق«.
إن«  »بي  مجموعة  رئيس  الخليفي  اتهم  فيما 
ثالثًا يعمل في قطاع  القطرية ورجل  اإلعالمية 
الحقوق الرياضية لم تتم تسميته، بـ«التحريض 
على سوء اإلدارة الجزائية المشددة«، كما اتهم 

الرجل الثالث بـ«الرشوة«.
ديسمبر  مطلع  خضعا  وفالك  الخليفي  وكان 
الذي  االدعاء  ِقبل  من  الستجواب  الماضي 
في  نهائية«  استماع  »جلسات  بأنها  وصفها 
التحقيقات الجنائية التي بدأت في مارس 2017، 
على خلفية شبهات فساد في منح مجموعة »بي 
 2026 لمونديال  التلفزيوني  البث  حقوق  إن« 

و2030.

وكان علماء الحملة الفرنسية أول من قام بنسخ 
درسها  1842م،  العام  وفي  النصوص،  تلك 
الكتابة  قرأ  من  أول  وهو  لبسيوس،  األلماني 
الهيروغليفية بشكل صحيح، وهو كذلك أول من 
رّقم تلك البرديات في 165 فصاًل. ثم جاءت أول 
ترجمة لنصوص الكتاب على يد األلماني إميل 
توالت  وبعدها  1886م،  العام  وفي  بروغش، 

الترجمات واألبحاث ولم تتوقف حتى اآلن.
صلوات  من  الكتاب  هذا  في  النصوص  تتكون 
سحرية  مصرية  وتعاويذ  ومدائح  وابتهاالت 
مصحوبة برسومات، ووصلتنا نصوص الكّتاب 
مدونة على الجلود واألكفان والتوابيت وحوائط 
على  أطلق  البردي.  وأوراق  والمعابد  المقابر 
المصريين،  »إنجيل  اسم  البداية  في  النصوص 
أما االسم الشائع لها حاليًا، فهو »كتاب الموتى« 
قدماء  سماه  فيما  لبسيوس،  ابتكار  من  وهو 
المصريين »برت أم هرو«؛ أي »الخروج في 
النهار«. وكتبت النصوص بالخط الهيروغليفي 
البسيط والهيراطيقي، أما لغة النص نحويًا فهي 
»المصري الوسيط«، ولكل فصل عنوان كتب 

بالمداد األحمر.
القديمة  لغتها  من  النصوص  تلك  ترجمة  أما 
الصيفي،  شريف  فأنجزها  العربية،  اللغة  إلى 
وصدرت منها طبعة جديدة قبل أيام عن »مكتبة 
»الخروج  عنوان  تحت  القاهرة  في  »تنمية« 
التراث  ترجمة  مشروع  إطار  في  النهار«  إلى 
الضاد.  لغة  إلى  القديم،  المصري  الجنائزي 
من  صفحة   582 في  الجديدة  الطبعة  وجاءت 
األولى صدرت  الطبعة  أن  علمًا  الكبير،  القطع 
عام  للترجمة  المصري  القومي  المركز  عن 
طبعة  نفسه  المركز  عن  صدرت  ثم  2003م، 

فيلم »إيفان« يشارك بمهرجان 
سينمائي دولي في إيرلندا

كتاب الموتى« الفرعوني في ترجمة عربية موّثقة… 
عن الهيروغليفية مباشرة

تفاصيل ملف قطر الرياضي »األسود«...
في  تقارير دولّية 

جبل مركدة... شاهد على مجازر العثمانيين بحق األرمن

جاء إعالن السلطات السويسرّية، مؤخراً بتوجيه اتهامات إلى رئيس مجموعة »بي. إن« اإلعالمية الرياضية، القطري ناصر الخليفي في قضايا فساد، ليضاف فصل 
جديد في ملف قطر الرياضي الضخم الملطخ بالفساد.

يحوي »كتاب الموتى- الخروج في النهار«، عشرات البرديات التي ُتصنَّف في باب األدب الجنائزي الفرعوني، وترجع إلى حقبة زمنية تمتد من عصر الدولة الحديثة 
وحتى سقوط األسرة السادسة والعشرين التي حكمت من 1554 قبل الميالد بعد تحرير البالد من الهكسوس إلى 525 ق.م.

من  ناٍج،  قصة  »إيفان«  الوثائقي  الفيلم   وصل 
من  أحمدي  يار  فؤاد  رفيق  الكردي  إخراج 
رسميًا  اختير  والذي  كردستان،  روجهالت 
 International مهرجان   في  للمشاركة 
 Student Documentary Festival
الدولي في إيرلندا، والذي وصل إلى  السينمائي 
نصف نهائي مرحلة المسابقة على نيل الجوائز. 
بوصول  جدًا  »إنني مسروٌر  أحمدي:  يار  وقال 
في  النهائية  النصف  مرحلة  إلى  »إيفان«  فيلم 

لألفالم  الدولي  السينمائي  المهرجان  مسابقة 
الوثائقية في إيرلندا«.

وأضاف، »أشكر جميع األعضاء المشاركين في 
الفيلم وكل الذين دعموني إلنجاح ووصول الفيلم 

إلى هذه المرحلة«.
ُيذكر أن الفيلم حصل حتى اآلن على عدة جوائز 
في مهرجانات سينمائية دولية في أمريكا وروسيا 

والهند وبريطانيا ودول أخرى. 

يبحث الفيلم الكردي الوثائقي »إيفان«، في قصة 
آخر  اسم  وهو  داعش،  مرتزقة  من  كردي  ناٍج 
يار  فؤاد  رفيق  الكردي  للمخرج  وثائقي  فيلم 
أحمدي. وهو من أهالي مدينة )بانه( بروجهالت 
األفالم  في  الماجستير  شهادة  ويحمل  كردستان 

الوثائقية في بريطانيا وهو مقيم فيها اآلن.

مركز الفرات للدراساتوكاالت

علي عطا

فساد  لقضايا  مستكماًل  الجديد  االتهام  هذا  وجاء 
ارتبطت بملفات الرياضة القطرية، وامتدت من 

عالم كرة القدم إلى ألعاب القوى.

ألعاب القوى

تهمًا  الفرنسية  القضائية  السلطات  ووجهت 
بالفساد لقطر، على خلفية ترشيح الدوحة لبطولة 
ألعاب القوى التي استضافتها العاصمة القطرية 

بين 27 سبتمبر و6 أكتوبر 2019.
وتشمل التحقيقات المالية الفرنسية دفعتين بقيمة 
إجمالية تبلغ 3.5 ماليين دوالر، يعود تاريخهما 
قطر  »أوريكس«  شركة  قبل  من   ،2011 إلى 
شقيق  بخالد  المرتبطة  الرياضية  لالستثمارات 
رياضية  تسويق  شركة  لصالح  الخليفي،  ناصر 
السابق  الرئيس  نجل  دياك،  ماساتا  بابا  يديرها 
المين  السنغالي  القوى  أللعاب  الدولي  لالتحاد 
تلك  في  الدوحة  كانت  التقارير،  وبحسب  دياك. 
أللعاب  العالم  بطولة  استضافة  في  تأمل  الفترة 

القوى 2017.

انتقال مشبوه يف سان جرمان

»دير  صحيفة  عليها  حصلت  وثائق  كشفت 
سان  باريس  رئيس  تورط  األلمانية،  شبيغل« 
بإجراءات  الخليفي،  ناصر  القطري  جرمان، 

»مشبوهة« في صفقات انتقال الالعبين.
وأظهرت الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة، 
مطالب »غير قانونية« من الخليفي خالل صفقة 
انتقال األرجنتيني خافيير باستوري من باليرمو 
عام  في  جرمان  سان  باريس  إلى  اإليطالي 

.2011
للجدل،  المثير  الباريسي  النادي  رئيس  وطلب 
مبلغ مليوني يورو، من أمير قطر، لحساب وكيل 
يخالف  ما  وهو  األرجنتيني،  الالعب  أعمال 

قوانين االنتقاالت المعمول بها في أوروبا.

تقرير غارسيا

مايكل  السابق،  األميركي  المحقق  تقرير  كشف 
القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  نشره  الذي  غارسيا، 
»فيفا« كاماًل، أن عددًا كبيرًا من أعضاء المكتب 
أمير  مع  اجتماعات سرّية  للفيفا عقدوا  التنفيذي 
التي  الفترة  أثناء  خليفة،  بن  حمد  السابق،  قطر 
لمونديال  قطر  استضافة  على  التصويت  سبقت 
تحظر  الفيفا  قواعد  أن  التقرير  وأورد   ،2022
عرض  فترة  في  شخص  ألي  هدايا  أي  تسليم 
وهو  العالم،  كأس  لتنظيم  تترشح  التي  الملفات 

األمر الذي خالفته قطر.
السلطات في  بين  العالقة  فإن  التقرير،  وبحسب 
الدوحة وبعض أعضاء المكتب التنفيذي، أثارت 

الجدل قبل إعالن نتائج التصويت 2022.
عن  والمسؤولين  قطر  أن  غارسيا،  وأوضح 
ملفها في الترشح للمونديال، لم يستوفوا المعايير 
الرياضي  الحدث  المنصوص عليها، الستضافة 

الضخم.

األموال السوداء

في  بالدهم  حكومة  بريطانيون  نواب  طالب 
قطر  تقديم  بشأن  تحقيق  بفتح  الماضي،  أكتوبر 
رشى بمقدار 880 مليون دوالر أميركي لالتحاد 
مونديال  باستضافة  للظفر  القدم  لكرة  الدولي 

.2022

صحيفة  عليها  حصلت  مسربة  وثائق  وكشفت 
دفعت  قطر  أن  البريطانية  تايمز«  »صنداي 
»سرًا« 400 مليون دوالر أميركي لممثلين في 
االتحاد الدولي لكرة القدم قبل 21 يومًا فقط من 

إعالن فوزها باستضافة مونديال 2022.
من  الثانية  الدفعة  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 
أميركي،  دوالر  مليون   480 وهي  المبلغ، 
ثالث  بعد  بالفيفا  خاصة  حسابات  إلى  وصلت 
كأس  باستضافة  قطر  فوز  إعالن  من  سنوات 

العالم، أي في عام 2013.

ضحايا املونديال

كشفت منظمة »هيومن رايتس ووتش« الدولية، 
بكأس  تتعلق  مشاريع  في  وموظفين  عمااًل  أن 
العالم الذي ستستضيفه قطر في 2022، يعانون 
من تأخر أجورهم ألشهر، معتبرة أن السلطات 
حماية  لقوانين  »الترويج«  بـ  مهتمة  القطرية 

العمال الوافدين لديها »أكثر من إنجاحها«.
لصحيفة  استقصائي  تحقيق  أظهر  وكما 
آالف  تعرض  عن  البريطانية،  »غارديان« 
العمال في قطر لخطر الوفاة نتيجة العمل لساعات 
مسعى  في  مرتفعة،  حرارة  درجات  في  طويلة 

قطري إلنجاز منشآت كأس العالم 2022.
العمال  من  اآلالف  مئات  إن  الصحيفة  وقالت 
تصل  حرارة  درجات  في  يتكدسون  المهاجرين 
عشرة  إلى  تصل  لمدة  مئوية  درجة   45 إلى 
ساعات في اليوم، حيث وصلت وتيرة البناء في 

قطر إلى ذروتها قبل كأس العالم عام 2022.

وكاالت

ُتعّد بلدة مركدة نسيجًا مختلفًا من عشائر الحسكة 
تجمع  السنين,  مئات  منذ  متعايشين  الزور  ودير 
عشائرية  وعادات  اجتماعية  عالقات  بينهم 

مشتركة.
والبلدة تبعد 105كم عن مدينة الحسكة، و80 كم 
مركدة  اسم  عليها  ُأطلق  الزور،  دير  مدينة  عن 
فيه  يوجد  الذي  المكان  وهو  »الرقود«  نسبة 
في  قتلهم  تم  الذين  األرمن  مزارات  أو  المراقد 
عام  بحقهم   العثمانيون  ارتكبها  التي  المجازر 

.1915
ويضم »جبل مركدة« رفاة العشرات من األرمن 
 ،1915 عام  العثمانية  الدولة  حاصرتهم  الذين 
التاريخ  في  مجزرة  أشنع  بحقهم  وارتكبت 
المعاصر, ومنها نالت البلدة نصيبها من االسم، 

نسبة »لرقود« األرمن في ذلك الجبل.

في  العثمانية  الدولة  هاجمت   1915 العام  في 
أواخر حكمها مجموعات من األرمن بعد هروبها 
المناطق  باتجاه  العثمانية  الدولة  ظلم وجور  من 
الشرقية في سوريا, حيث تمت مالحقتهم وإلقاء 
أبرزها  كان  مناطق  عدة  في  عليهم  القبض 
الشدادي  بريف  الجبسة  في  األرمن«  »خفسة 
حيًا  شاهدًا  يعّد  الذي  مركدة  وجبل  الزور  ودير 

على تلك المجازر.
به  لحق  الذي  الكبير  الدمار  من  الرغم  وعلى 
العثمانيين  مجزرة  على  شاهدًا  »الرقود«  ظل 
بحق األرمن، ويوجد فيه ضريح رمزي في أحد 
المواقع التي شهدت عملية تصفية لألرمن أثناء 

نقلهم من جنوب تركيا إلى دير الزور.
أن  أوضح  العراك،  ماجد  السياد،  عشيرة  شيخ 
رفات المئات من جثث األرمن ال تزال مدفونة 

على كتف الجبل، وقال: »ما على الزائر سوى 
تحريك وجه التربة ليرى رفاتهم«.

ونوه العراك، أن العرب  في ذلك الوقت أخفوا 
في  المطاردين  األرمن  ونساء  أطفال  من  قسمًا 
تلك  ليسلموا من  العرب،  أنهم من  منازلهم على 
العشائر  قبل  اليوم معروفين من  المجزرة، وهم 

أنهم أرمن ناجون من بطش العثمانيين.
كنيسة  بنت  األرمنية  الدولة  أن  العراك،  وذكر 
من  بالقرب  مركدة  جبل  كتف  على  األرمن 
يوم  في  عام  كل  زيارتها  ليتم   , أسالفهم  قبور 
لهم، وأضاف:  الصلوات  السنة وأداء  محدد من 
أنحاء  كافة  من  زوار  الكنيسة  يزور  »وكان 
العالم سنويًا«. ثم ُدمرت الكنيسة على يد مرتزقة 
لتظل  العثمانيين،  أحفاد  من  المدعومين  داعش 
شاهدة على ما تفعله تركيا ومرتزقتها إلى وقتنا 

الحاضر.

ولفت العراك، أنه ولتقديم الشكر ألهالي المنطقة 
»شهداء  مشفى  بناء  تم  األرمنيين  حموا  الذين 
األرمنية  الحكومة  قبل  من  مركدة  في  األرمن« 
كعربون وفاء ألهالي المنطقة على حفظهم قبور 

شهدائهم والناجين من المجزرة.

داعش تُكِمل مسرية
 العثامنيني الدمويّة

في  األزمة  اندالع  وبعد  أنه  أضاف   العراك 
البلدة  على  اإلرهابي  داعش  وسيطرة  سوريا، 
بتفخيخ  العثمانيون  بدأه  ما  أكملوا  السالح  وبقوة 
فوق  الكنيسة  رقدت  حيث  وتفجيرها,  الكنيسة 
قبور األرمنيين ولم يبَق منها سوى الركام الذي 

عانق بقايا عظامهم.

على  اليوم  تركيا  حرب  إن  العراك،  وأوضح 
من  سوريا  في  المتعايش  الخليط  طوائف  عموم 
إسالم وأشور وكلدان وغيرها من الطوائف، هي 
بهدف السيطرة على شمال وشرق سوريا ضمن 
»خطة الملي« وصواًل إلى كركوك في العراق .
شمال  على  التركي  الهجوم  أن  العراك،  وبّين 
وشرق سوريا بحجة »المنطقة اآلمنة« استمرار 

لتلك المجزرة، وهدفه إبادة شعوب المنطقة.
وفي السياق ذاته أشار علي المخلف، من سكان 
العثمانية من  الدولة  بلدة مركدة إلى أن ما بدأته 
في  العرقية  والتصفيات  األرمن،  بحق  مجازر 
ذلك الوقت تريد تركيا إحياءها اليوم، ولكن بحق 
وبحجج  تمييز،  وبدون  السوري  الشعب  عموم 

واهية تختلقها لتبرير موقفها.

وكالة هاوار

المصرية  الهيئة  وأصدرت  2009م،  عام  ثانية 
العامة للكتاب طبعة ثالثة من الكتاب نفسه ضمن 

مشروع »مكتبة األسرة« عام 2013م.
من  التالي  االقتباس  يتصّدرها  المترجم  مقدمة 
ستمأُل  تموُت  سنبلٍة  »وحبوُب  درويش:  محمود 
الوادي سنابل«. وبحسب المقدمة ذاتها: »تفترض 
الجنائزي أن  القراءُة السطحية لنصوص األدب 
المصري القديم قّدس الموت، وأنه عاش مهمومًا 
على  القصيرة  حياته  طيلة  اآلخر  العالم  في  بما 
في  وصفحات  صفحات  له  أفرَد  لذا  األرض، 
إنتاجه األدبي، ومن قبل اهتمامه الزائد بتطوير 
معمار المقابر من مصاطب وأهرامات ودهاليز 
في عمق جبال طيبة )األقصر حاليًا(، إلى جانب 
المعابد الجنائزية، لكنه لم يعترف بالموت كنهاية 
من صيرورتها،  كجزء  بل  لها،  ونقيض  للحياة 

ورفض أن يكون الموت موتًا. 
الجنائزية،  النصوص  في  الموت  عن  للتعبير 
منها: »خبي«  عدة،  وتعبيرات  ألفاظ  استخدمت 
وعبر.  ذهب  بمعنى  »وني«  واختفى.  ذهب 
»باجي«  هناك.  إلى  الرحيل  بمعنى  »ودجا« 
»حتب«  يرسو.  بمعنى  »مني«  ينام.  بمعنى 
يذهب للراحة. »سماتا« حرفيًا بمعنى التوحد مع 

األرض، أي الدفن. »سوا« أي رحل. 
االندماج مع  التعبيرات، مثل:  إلى جانب بعض 
قرص الشمس، والخروج للنهار، الخ. أما اللفظ 
الذي  الموت  حدث  على  الدال  آسيوي  األفرو 
كان  الذي  »موت«،  الحديثة  لغتنا  في  نستخدمه 
القديمة،  المصرية  للغة  المعجمية  المادة  ضمن 
فلم يظهر - كما يوضح الصيفي - إال في صيغة 
النفي. وبغربلة الفكر المصري القديم وتنقيته من 
أمام  أنفسنا  الدخيلة، سنجد  الشوائب األسطورية 
محاولة جنينية وجادة لطرح تصور فلسفي عن 
أي  الثالث؛  الوجود  دوائر  بين  الجدلية  العالقة 
اإلنساني، واإللهي، والعالم. فلم ُتشر النصوص- 
بحسب المترجم - إلى اإلنساني والعالم بوصفهما 
وجودًا مؤقتًا، بل شرطًا لتجلي اإللهي في الفعل 

اإلنساني وأبدية النظام الكوني.

دوائر الوجود

المسافات  تنفي  النصوص  أن  القارئ  وسيالحظ 
بين دوائر الوجود الثالث بأنسنة اإللهي وبتأليه 
واحدة؛  طبيعة  له  تكن  فلم  العالم  أما  اإلنساني، 
فهو مجال مفتوح مشترك بين اإللهي واإلنساني، 
العالم  بين  فواصل  أو  حدوٌد  توجد  ال  حيث 
بعد  الكتاب  ويضم  اآلخر،  والعالم  األرضي 
المقدمة مدخاًل عن تصورات المصري القديم عن 
العالم واإلنسان، ثم فصاًل عن األدب الجنائزي، 
التي  والميثولوجية  الجغرافية  باألماكن  وقائمة 
للنهار،  الخروج  مقوالت  ثم  النص،  في  وردت 
فقائمة بأسماء أقاليم مصر، وقائمة كرونولوجية 
بتاريخ مصر. ويشار إلى أن األدب الجنائزي في 
مصر القديمة هو كل اإلنتاج األدبي الذي تمحور 

العالم  في  يحدث  وما  الموت«،  »تجربة  حول 
اآلخر، واشتمل، كما يقول الصيفي: )على ترانيم 
ومدائح وصلوات وتعاويذ لمساعدة المتوفى على 
اشتمل  كذلك  اآلخر.  العالم  في  مسيرته  إكمال 
ورسائل  »وصايا«،  األحياء  إلى  رسائل  على 
ونظميات  ذاتية  وسير  وشكاوى،  الموتى  إلى 
مدَونة  النصوص  هذه  ووصلتنا  والندب.  الَعِديد 
كانت  سواء  للمقابر،  الداخلية  الجدران  على 
الدولة  عصر  في  كما  مصاطب  أو  أهرامات 
القديمة والوسطى، أو سراديب ملحق بها بعض 
الحجرات كما في عصر الدولة الحديثة، ووصلتنا 
واأللواح  والتوابيت  األكفان  على  مدونة  أيضًا 
الجلود  وعلى  البردي  ورق  وعلى  الحجرية 
جدران  على  ومنحوتة  الفخار،  شقفات  وعلى 
المعابد الجنائزية(. والمعابد الجنائزية- كما يشير 
الصيفي – ُخصصت لتخليد ذكرى الملوك، وهي 
عند  ُيبنى  كان  الذي  الوادي  معبد  لفكرة  تطوير 
الجنائزي  والمعبد  الهرم.  لسفح  الشرقية  الجهة 
على خالف المعابد األخرى ُيبنى دائمًا في غرب 

النيل.
األهرام،  متون  األدب:  ذلك  نماذج  أشهر  ومن 
أما  األلمان،  اآلثار  علماء  ابتكار  من  والتسمية 
الصيفي  فهو بال عنوان. ويقول  النص األصلي 
في ذلك: »نميل هنا إلى أن نطلق عليها عنوان 
وتعاويذ  جنائزية  شعائر  فهي  المعراج(  )سفر 
روح  صعود  فكرة  حول  تدور  دينية  وأناشيد 
إله  األب؛  ملكوت  في  السماء  إلى  )فقط(  الملك 
الشمس )رع( وسط تهليل اآللهة«. ومنها »كتاب 
متونًا  ويتضمن  التوابيت«،  متون  الخالص- 
تزاوج بين العقيدة الشمسية والعقيدة األوزيرية، 
وهي ليست حكرًا على الملك. وكانت تكتب على 
كان  واسع  بشكل  لها  ظهور  وأول  التوابيت، 
وبني  بأسيوط  الوسطى  مصر  أمراء  مقابر  في 
عشرة  الثانية  األسرة  عصر  من  واللشت  حسن 
وتضم القائمة »كتاب الطريقين«، »كتاب حقول 
التنفس«،  »كتابي  الروح«،  »كتاب  اإلبارو«، 

دوات«،  إيمي  »كتاب  السفلي«،  العالم  »كتب 
»كتاب  الكهوف«،  »كتاب  البّوابات«،  »كتاب 
الليل«،  »كتاب  النهار«،  »كتاب  األرض«، 

»كتاب نوت«، و«أسطورة البقرة السماوية«.

الّبديّة األساسية

ويقول الصيفي: »البردية األساسية التي اعتمدُت 
كاهن  بردية  هي  الترجمة  بهذه  للخروج  عليها 
معبد منتو »نس باسفي«، الذي عاش في عصر 
بسماتيك، األسرة 26 نحو 650 قبل الميالد، وهو 
التي احترف  أفراد أسرة »بس. ن. موت«  أحد 
أعضاؤها الكهانة في طيبة. وتضم البردية عددًا 
برديات  في  تظهر  لم  التي  الفصول  من  كبيرًا 
األسف-  مع   – وتعد  الحديثة،  الدولة  عصر 
من  الفرعوني  التراث  عاناه  لما  صارخًا  مثااًل 
تخريب. وشريف الصيفي )1960( خريج كلية 
التربية قسم األلماني عام 1987، درس اللغات 

المصرية والسامية القديمة في جامعتي ماربورغ 
وغوتنغن بألمانيا. يعمل مترجمًا وكاتبًا حرًا في 
وعضو  األلمان،  اآلثاريين  اتحاد  برلين. عضو 
هومبولت  بجامعة  الدلتا(  في  )متاحف  مشروع 

في برلين.
من  يزال  ال  الذي  الموتى«  »كتاب  أن  ويبقى 
التراث المؤثر في األدب، في لغات شتى، يصف 
المتوفى،  روح  تعبرها  التي  المختلفة  األماكن 
لحرس  يقال  الذى  والكالم  المواقف  وكذلك 
الضياء  أعداء  شر  إبطال  وصيغ  األبواب، 
يتلو ِوردًا يتخذ  المتوفى أن  والنور، وكان على 
ليكتسب صفاته،  له،  كحاٍم  إلٍه  أي  فيه شخصية 
تأخذ  أن  الشريرة  األرواح  من  يخاف  كان  ألنه 
فمه فال يستطيع التحدث مع اآللهة، أو أن ُيسَلب 
منه قلبه، أو أن ُيقطع رأسه، أو أن يضل طريقه، 
التعاويذ  أو  األوراد  هذه  تالوة  عليه  كان  لذلك 
لتساعده في اتقاء شر األفاعي والذبابات الهائلة 
في  إلهالكه  تسعى  التي  المساوئ  أنواع  وكل 
إلى  العالم اآلخر، وذلك حتى يستطيع أن يصل 

أبواب الحياة مرة أخرى.
ومما ورد فيه؛ دعاء يدافع به الميت عن نفسه: 
لقد  إله الحق.  أيها اإلله األعظم؛  »السالم عليك 
يا  جئتك  جاللك،  ألشهد  خاضعًا  إلهي  يا  جئُتك 
إلهي متحليًا بالحق، متخليًا عن الباطل، فلم أظلم 
أحدًا ولم أسلك سبيل الضالين، لم أحنث في يمين 
ولم تضلني الشهوة فتمتد عيني لزوجة أحد ِمن 
كذبًا  أقل  لم  غيري،  لمال  يدي  تمتد  ولم  رحمي 
ولم أكن لك عصيًا، ولم أسع في اإليقاع بعبٍد عنَد 
سيِده. إني )يا إلهي( لم أتسبب في جوع أحد ولم 
أجعل أحدًا يبكي، وما قتلُت وما غدرُت، بل وما 
كنُت محرضًا على قتٍل، إني لم أسرق من المعابد 
شيئًا  أدنس  ولم  الفحشاء  أرتكب  ولم  خبَزها 
مقدسًا، ولم أغتصب مااًل حرامًا ولم أنتهك ُحرمة 
األموات، إني لم أبع قمحًا بثمٍن فاحٍش ولم أطفف 
الكيل. أنا طاهر، أنا طاهر، أنا طاهر. وما دمُت 

بريئًا من اإلثم، فاجعلني يا إلهي ِمن الفائزين«.
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

مدرسة »الشهيدة نورشين« للمكفوفين.. بالرغم من دأبها 
لم تلَق إقبااًل فما السبب؟؟

كورونا؛ مرض العصر الحديث بين المخاوف والسعي للربح..

مدرسة الشهيدة نورشين للمكفوفين في كوباني تستمر بعملية التعليم للطالب وتسعى للوصول إلى جميع أبناء المنطقة لكي ال يحرموا أبنائهم  
المكفوفين من حق التعليم واالنخراط في هذه المدرسة.

أدى انتشار فيروس »كورونا« في دول الجوار، إلى إقبال السكان في مدينة قامشلو، بشمال شرقي سوريا على اقتناء األقنعة الواقية أو ما تعرف 
بالكمامات الطبية كإجراء وقائي من اإلصابة بالفيروس القاتل.

مشروع افتتاح مدرسة خاصة بالمكفوفين قد جاء 
بعد مالحظة وجود بعض الطالب الذين يعانون 
إذ  العامة،  المدارس  في  من ضعف بصر شديد 
سينال الطالب في هذه المدرسة حقوق الطالب 
بالشهادات  يتعلق  فيما  نفسها، وخاصًة  اآلخرين 
لجنة  باسم  الناطق  به  أفاد  ما  بحسب  التعليمية، 

التربية، رضوان دهارو.
بكي  محمود  الطفل  قال  الموضوع  هذا  وحول 
)ستة أعوام(، من الصف األول، إنه تلقى دروسًا 
في مواد الرياضيات واالجتماعيات وفق طريقة 
األم  لغته  تعلم  إلى  باإلضافة  باللمس،  القراءة 

الكردية في المدرسة.

أسباب ضعف اإلقبال عىل املدرسة؟

وعزا اإلداري في المدرسة، خليل محمود، خالل 
اإلقبال  ضعف  سبب  برس«،  لـ«نورث  حديث 
على المدرسة إلى عدم انتشار خبر افتتاحها، رغم 
لطالبها،  المواصالت  تؤمن  المدرسة  إدارة  أن 
استقدام  يتم  التي  المسافة  بعد  من  و«تعاني 

يقطنون في  الطالب منها، ال سيما أن معظمهم 
القرى البعيدة عن مركز المدينة« حسب قوله.

خاصة  بحملة  للقيام  التربية  لجنة  وتخطط 
ذوي  من  األطفال  أهالي  إلعالم  الريف  في 
االحتياجات الخاصة بافتتاح المدرسة وتشجيعهم 
التربية  لجنة  إليها، بحسب  أطفالهم  إرسال  على 

في كوباني. 
نظام  كوباني  في  المكفوفين  مدرسة  وتعتمد 
المدارس العامة نفسه فيما يتعلق بعدد الساعات 
والحصص  والعطل  الدراسة  وأيام  التعليمية 
في  حاليًا  بالتدريس  ويقوم  التعليمية،  والمواد 
اثنان  يقوم موظفان  فيما  معلمين  ثالثة  المدرسة 

بمساعدة الطالب أثناء دوامهم.

الكادر التدرييس..

طالب  من  عمومًا  التدريسي  الكادر  ويتألف 
جامعيين تلقوا خبراتهم قبل أعوام في مجال تعليم 
األطفال المكفوفين. وقالت في السياق ذاته معلمة 
محمود،  مزكين  المدرسة،  في  الكردية  اللغة 

هو  المدرسة  في  تدريسه  يتم  الذي  المنهاج  إن 
في  والتعليم  التربية  هيئة  أعدته  الذي  المنهاج 
المدارس  في  المعتمد  سوريا  وشرق  شمال 
تعتمد  التي  التعليم  فيما تختلف طريقة  األخرى، 
نظام »بريل« أي الكتابة النافرة التي يتم قراءتها 

يقومون  أنهم  إلى  مشيرًة  اللمس،  طريق  عن 
بتعليم األحرف الكردية للطالب وفق هذا النظام.
بتأمين  قامت  التربية  هيئة  إن  مزكين  وأضافت 
إلدخال  برمجتها  تم  للمكفوفين،  خاصة  طابعة 
أن  على  »بريل«  نظام  وفق  الكردية  األحرف 

تتم طباعة الكتب وفق المنهاج الذي أعدته الهيئة 
لتكون جاهزة خالل العام القادم.

»افتتاح صفوف أخرى بشكل 
تدريجي«

وقامت هيئة التربية في كوباني بتأمين األدوات 
كتابة  ألواح  من  بالمكفوفين  الخاصة  التعليمية 
وأدوات هندسية ورياضية، باإلضافة إلى طابعة 
في  التربية  لجنة  باسم  الناطق  بحسب  خاصة، 

كوباني.
الخاصة  نورشين«  »الشهيدة  إدارة  وتسعى 
صفوف  افتتاح  إلى  كوباني  في  بالمكفوفين 
أخرى لطالب المراحل التعليمية بشكل تدريجي 
في  تقدم  وتحقيق  مستقباًل  جدد  إقبال طالب  مع 
هيئة  أن  كما  سابقًا.  الملتحقين  الطالب  مستوى 
بالطالب  خاصة  مدرسة  الفتتاح  تخطط  التربية 
»الصم والبكم« وفق نظام تعليم »لغة اإلشارة«، 

خالل األشهر القادمة.

عما  مفصاًل  تقريرًا  أعدت  بريس  نورث  وكالة 
أكثر  في  كورونا  فيروس  انتشار  خبر  خلفه 
على  ذلك  أّثر  قامشلو  في  حتى  العالم  مناطق 

ارتفاع أسعار الكمامات وفقدانها بعض الشيء.
السكان  طلب  تسبب  بأنه  التقرير  في  وجاء 
إلى  سعرها  بارتفاع  الكمامات  على  المتزايد 
إذ  واحد،  أسبوع  خالل  تقريبًا  أضعاف  أربعة 
 /50/ على  تحتوي  التي  الكمامات  علبة  كانت 
يعادل  ما  ل.س  بـ/1500/  سابقًا   تباع  قطعة 
/1.4/ دوالر، ليرتفع سعرها اآلن إلى /5500/ 

ل.س ما يعادل/5.2/دوالر.

»أصحاب النفوس الضعيفة
 استغلوا األزمة«

الطبية  الكمامات  المحليون  التجار  ويستورد 
لكن  رسمية،  غير  معابر  عبر  الجوار  دول  من 
وجود  عن  أنباء  انتشار  بعد  توقف  االستيراد 

حاالت مصابة بالفيروس القاتل في العراق.
مستودع  صاحب  وهو  سليمان  بشير  وقال 
حاجة  يستوردون  كانوا  إنهم  قامشلو،  في  أدوية 
بعد  ولكن  الكمامات،  من  واألطباء  المستشفيات 
بـ  وصفهم  ما  عمد  عليها  األهالي  طلب  زيادة 

»أصحاب النفوس الضعيفة« إلى رفع سعرها.
إرسال  السوري  النظام  »منع  بالقول:  وأضاف 
فقدان  إلى  أدى  مناطقنا  إلى  الطبية  المواد 

الكمامات في األسواق«.
مشاهدة  باتت  بقامشلو  المركزي  السوق  في 
)الكمامات(  زرقاء  أقنعة  يضعون  وهم  المارة 
أمرًا طبيعيًا، ويحاول هؤالء السكان الوقاية من 
اإلصابة بالفيروس الذي يجتاح الدول حول العالم 
على الرغم من عدم ظهور حاالت إصابة به في 

سوريا حتى اآلن.
بروين  المواطنة  الموضوع  هذا  حول  وقالت 
انتشار  أخبار  سماعها  بعد  )40عامًا(  عمر 
كمامة  ووضعت  المجاورة  الدول  في  الفيروس 

للوقاية مؤخرًا: »لم نسمع بإصابة أحد في بلدنا، 
ولكن دول الجوار مصابة، وهذا ما يدفعنا للحفاظ 

على أطفالنا وحياتنا«.
وفي الصيدليات يقبل الناس على شراء الكمامات 
أكثر من األدوية والمستحضرات، وهو ما تسبب 
شيخاني  إدريس  الصيدالني  ويقول  بفقدانها، 
للكمامات، »منذ  الكبير  الطلب  يعتد على  لم  إنه 
الصباح جاءني الكثيرون يطلبون الكمامات لكنها 
غير متوفرة، فهي لم تكن مادة أساسية في السابق 

ولكن اليوم الكل يرغب باقتنائها«.
منظمة  باسم  المتحدثة  ذاته  السياق  في  وقالت 
الصحة العالمية فاضلة شعيب لفرانس برس«زاد 
الطلب على األقنعة الواقية في العالم 100 مرة 
تدفع  التي  الذعر  حالة  بسبب  المعتاد  من  أكثر 

لشرائها وتخزينها«.
عن  أخبار  االجتماعي  التواصل  مواقع  وتناقلت 
في  التنظيف  وبخاخات  ومحارم  األقنعة  نفاذ 
هي  السائدة  الطبية  النصيحة  لكن  عديدة،  دول 
اآلن  الطلب  وازداد  ببساطة،  الوباء  مع  التعامل 
في الغرب بعد أن تفشى الفيروس إلى مزيد من 
في  شخص  ألف   83 من  أكثر  وأصاب  الدول 

العالم.

تقارير ُمكّثفة سّببت الهلع

تقاريرها  ودولية  محلية  إعالم  وسائل  وُكّثفت 
لدى  بهلع  تسبب  ما  الفيروس،  انتشار  حول 
السكان خشيًة من اإلصابة بالوباء والذي يحافظ 
على نشاطه داخل جسم اإلنسان مدة /14/ يومًا 
قبل ظهور أعراضه على المصاب، ويكون قاباًل 

للعدوى في هذه الفترة وفق تقارير طبية.
المتخصص  مصطفى  محمد  الطبيب  ويعتقد 
أّثر  اإلعالمي  الضخ  أن  التنفسية  باألمراض 
بشكل سلبي على حياة الناس، وزادت المخاوف 
من اإلصابة بالمرض، وأردف قائاًل: »إن كان 

األمر كذلك فلنغلق عياداتنا أيضًا«.
تظهر  التنفسية  األمراض  هذه  إن  الطبيب  وقال 

بين الفنية واألخرى، ولكن البد من اإلجراءات 
الوقائية، ورجح أن تكون بعض عادات المجتمع 
الفيروس كالمصافحة والتقبيل  مسؤولة عن نقل 
والتي تعتبر من العادات السائدة في المجتمعات.

في  جيدة  »الكمامات  بأن  مصطفى  وأضاف 
األماكن المزدحمة ولكن فعاليتها قليلة، فال حاجة 
الهواء  في  الخارج  في  نكون  عندما  لوضعها 

الطلق«.

إجراءات وقائية بشامل ورشق سوريا

وباشرت هيئة الصحة التابعة لإلدارة الذاتية في 
شمال وشرق سوريا بإجراءات وقائية عند معبر 
سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان بعد ظهور 
للحد  العراق،  في  بـ«كورونا«  اإلصابة  حاالت 
إلى  المسافرين  طريق  عن  المرض  انتقال  من 

المنطقة.
منال  الصحة  لهيئة  المشترك  الرئيس  وقال 
محمد إنهم قاموا باتخاذ التدابير الالزمة لفحص 
بإصابتهم  المشتبه  األشخاص  وعزل  الزائرين 

بالفيروس القادمين عبر المعبر الحدودي بهدف 
معالجتهم قبل دخولهم لألراضي السورية.

التجار  تالعب  »سنمنع  قائاًل:  محمد  وأردف 
سنطلقها  حمالت  عبر  الطبية  المواد  بأسعار 
من  للحد  الطبية  والتوجيهات  للتوعية  قريبًا، 

اإلصابة بفيروس كورونا«.
األمريكي  المركز  غرد  المنصرم  واألسبوع 
باستخدام  ينصح  ال  »أنه  والوقاية:  للمراقبة 

األقنعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد«.
وأضاف: »يجب اتخاذ خطوات احترازية يومية 
وعكة صحية، وغسل  أي  مع  المنزل  كمالزمة 
اليدين بالصابون والماء للمساعدة على الحد من 

انتقال عدوى أمراض الجهاز التنفسي«.
األسواق  على  كورونا  فيروس  تأثير  ورغم 
الشركات  على  سلبًا  والمنعكس  األسبوع  هذا 
الرأي  لدى  الهلع  من  أخرى  استفادت  العالمية، 
العام، وارتفعت مبيعات األقنعة الواقية والسوائل 
تقارير  وفق  التنظيف  ومنتجات  األيدي  لتطهير 

إعالمية.

مبيعات سجلت رواجاً كبرياً

رواجًا  الحرارة  قياس  أجهزة  مبيعات  وسجلت 
للتحقق  لشرائها  السلطات  سارعت  والتي  كبيرًا 
من عدم إصابة المسافرين في المطارات بالحمى 
واألماكن العامة األخرى، سعيًا الحتواء الفيروس 

وفق تقرير نشره موقع قناة الحرة األمريكية.
العالمية  للبورصات  األسوأ  األسبوع  هذا  وكان 
مع تراجع كبير في األداء منذ األزمة المالية في 
الفيروس  شل  من  مخاوف  خلفية  على   2008
شركة  سهم  لكن  السنة،  هذه  العالم  اقتصاد 
في  التطهير  لمواد  المصنعة  »كلوروكس« 
نيويورك سجل ارتفاعًا قياسيًا بلغ 168 دوالرًا.

»ثريدستون  إدارة  مجلس  رئيس  وصّرح 
نيوز«  ل«بلومبرغ  ساسمان  وليام  أدفايزورز« 
أرباح  لتحقيق  جيد  موقع  في  »كلوروكس«  أن 
كبرى، ألن الجميع بحاجة إلى منتجات إضافية 
هذا  من  الشركات  بعض  تستفيد  قد  للتطهير 

األمر«.
مصنع  بينكيسر«  »ريكيت  مجموعة  وأعلنت 
على  الطلب  أن  بريطانيا  في  وديتول  ليسول 

منتجاتها ارتفع في الصين ودول أخرى.
اإليرلندية  يوروب«  »ساتير  شركة  وذكرت 
عادة  تتلقى  كانت  أنها  المجال،  هذا  في  الرائدة 
طلبات يومية محدودة من الزبائن لهذه األجهزة 

لكنها باتت تتلقى طلبات بالمئات..
وفي فرنسا، وزعت الحكومة 15 مليون كمامة 
والمستشفيات  الصيدليات  على  مخزونها  من 
ذوي  من  واألفراد  الطبية  الطواقم  لتستخدمها 

المناعة الضعيفة.
اليدين  أن مخزون سائل تطهير  تبين  لندن  وفي 
االنترنت  على  »ميدينو«  صيدلية  وذكرت  نفذ، 
أن الطلب على سائل تطهير اليدين زادت بأكثر 
من ألف في المئة في شهر شباط المنصرم مقارنًة 
مع األشهر األخرى مع قيام زبائن بتخزينه بعد 
وفق  مرة  ألول  بريطانيا  في  الفيروس  تفشي 

تقارير صحفية.

انتشار قطعان اخلنازير الربّية يف عني ديوار ُيهّدد املوسم الزراعي
روناهي/ قامشلو ـ ظهرت في الفترة األخيرة ظاهرة انتشار قطعان الخنازير البرية في األرضي الزراعية بقرية عين ديوار في منطقة 

ديرك بشكل واسع والتي باتت تثير مخاوف األهالي وباألخص المزارعين؛ ألنها تشكل خطراً على المحاصيل الزراعية في المنطقة.

انتشرت قطعان الخنازير البرية المعروفة محليًا 
ديوار  عين  قرية  في  الرمادي«  »الخنزير  بـ 
خلو  بسبب  كبير؛  بشكٍل  ديرك  لمنطقة  التابعة 
والحركة،  السكان  من  األراضي  من  مساحات 
األهالي  التركي  االحتالل  منع  إلى  وباإلضافة 
خمس  من  أكثر  منذ  أراضيهم  من  االقتراب 
سنوات متتالية؛ ويذكر بأن تلك األراضي محاذية 
للحدود مع باكور كردستان؛ ومنذ ذلك الوقت لم 
يستطع المزارعون زراعة األراضي الزراعية.

الكبيرة،  والمخاوف  المخاطر  من  وبالرغم 
زراعة  من  المزارعين  التركي  االحتالل  ومنع 

األراضي الزراعية في المناطق المحاذية للحدود 
وقاموا  جازفوا  العام  هذا  المزارعين  أن  إال 
األراضي  مساحة  وتقدر  أراضيهم.  بزراعة 
االقتراب  من  األهالي  يتمكن  ال  التي  الزراعية 
بيئة  شّكل  مما  دونم؛  آالف  سبعة  بحوالي  منها 
بشكل  البرية  الخنازير  قطعان  لظهور  مناسبة 

واسع وذلك بسبب خلوها من الحركة والسكان.
كانت  سابقًا  الخنازير  أعداد  بأن  ذكره  والجدير 
قطعان  تشكل  ال  الراهن  الوقت  ففي  جدًا؛  قليلة 
األهالي  حياة  على  خطرًا  البرية  الخنازير 
المتواجدين في المنطقة. ولكنها؛ تلحق أضرارًا 

القرية.  من  القريبة  الزراعية  باألراضي  كبيرة 
وفي الوقت الحالي باتت قطعان الخنازير البرية 

منتشرة وتتجول في األراضي الزراعية.
التي  البرية  الخنازير  قطعان  انتشار  مشكلة  إن 

جميع  قلق  يثير  الرمادي  بالخنزير  تعرف 
ديوار؛  عين  قرية  في  واألهالي  المزارعين 
التي  الزراعية  المحاصيل  تهدد  أصبحت  ألنها 
إال  مشاكل  أي  تواجههم  أال  المزارعون  تأمل 
تنبش  التي  الخنازير  قطعان  ظهور  مشكلة  أن 

المزروعات وتتلفها تؤدي إلى خسائر فادحة. ال 
يملك المزارعون الوسائل التي تمكنهم من إبعاد 

الخنازير عن أرضيهم.
 

أوضح الرئيس المشترك للجنة المحروقات في 
مدينة الحسكة، أنه لتجاوز أزمة المحروقات في 
بتحديد  قرارًا  المديرية  أصدرت  الحسكة  مدينة 
كمية توزيع المازوت على اللجان، مضيفًا إنهم 
المولدات,  المادة على أصحاب  ينظمون توزيع 

الكازيات والمواطنين.
نقص  في  أزمة  من  الحسكة  مدينة  تعاني 
على  التركية  الهجمات  نتيجة  المحروقات؛ 
أراضي شمال وشرق سوريا، وخروج قسم كبير 

من الحراقات عن الخدمة نتيجة األحوال الجوية.
وتسبب الهجوم التركي على المنطقة في تهجير 
وقراها  كانيه  سري  مناطق  سكان  من  اآلالف 

إلى مدينة الحسكة مع مركباتهم؛ األمر الذي دفع 
بسبب  الُمهّجرين؛  احتياجات  تأمين  إلى  اإلدارة 

األحوال الجوية الباردة في فصل الشتاء.
العدد الكبير من المركبات التي دخلت الحسكة، 
شكلت  سابقًا  موجودة  كانت  التي  المركبات  مع 

هي أيضًا سببًا من أسباب أزمة مادة المازوت.
المحروقات  للجنة  المشترك  الرئيس  وأوضح 
في مدينة الحسكة شيار حسو لوكالة أنباء هاوار 
سببتها  الحسكة  مدينة  تعيشها  التي  األزمة  أن 
الهجمات التي شنتها دولة االحتالل التركي على 

مناطق شمال وشرق سوريا، ومنها منطقة سري 
وقف  في  أثر  مما  وقراها؛  العين  رأس  كانيه/ 
لمقاطعة  التابعة  رميالن  ببلدة  الحراقات  عمل 
إلى  الصهاريج  بعض  دخول  وعدم  قامشلو، 

المدينة المحملة بالوقود بسبب خطورة الطرق.
مادة  لتوزيع  برنامجًا  لهم  كان  بأنه  حسو  وبّين 
أجل  من  الحسكة  مدينة  مواطني  على  المازوت 
الهجوم  بسبب  »ولكن  وأردف:  الشتاء،  فصل 
المدنيين,  آالف  تهجير  عن  أسفر  الذي  التركي 
مادة  تأمين  منا  تطلب  المدينة؛  إلى  ولجوؤهم 
مراكز  في  يقطنون  الذين  للُمهّجرين  التدفئة 

اإليواء ومخيم واشو كاني«.
الحسكة؛  في  محروقات  كلجنة  »نحن  ونوه: 
»سادكوب«,  مؤسسة  من  المازوت  مادة  نطلب 
مادة  توزيع  بين  وننظم  نوزع  أن  منا  ويتطلب 
والكازيات  المولدات  أصحاب  على  المازوت 

وكذلك المواطنين«.
في  المحروقات  للجنة  المشترك  الرئيس  ولفت 

أنه  حديثه  ختام  في  حسو  شيار  الحسكة  مدينة 
العامة  اإلدارة  أصدرت  لألزمة؛  حد  ولوضع 
قرارًا  سوريا  وشرق  شمال  في  للمحروقات 
لجنة،  لكل  المازوت  مادة  توزيع  كمية  بتحديد 
وهذه الكمية قدرها 16 صهريج من أجل تخفيف 

أزمة المحروقات في المدينة..

أعلنت عشر شركات تركية عن إفالسها منذ 
مطلع العام الحالي 2020، فيما أعلنت ست 

شركات أخرى عن تسوية إفالسها.

عام  بدأت  التي  االقتصادية  األزمة  وأدت 
من  العديد  إفالس  إلى  تركيا  في   2019
أخرى  شركات  وإعالن  التجارية  الشركات 
الشركات  أعداد  تزال  وال  إفالسها،  تسوية 
المعلنة عن إفالسها في تزايد مع الدخول إلى 

العام الجديد 2020.

وكشف اإلعالم الرسمي في تركيا عن إفالس 
عشر شركات تجارية ضخمة منذ مطلع العام 
الجاري 2020، وإعالن ست شركات أخرى 
إعالمية  مواقع  وذكرت  إفالسها.  تسوية  عن 

الشركات مثل: »شركة  رسمية أسماء بعض 
جديدة،  تركيا  ألجل  واإلكسسوارات  األلبسة 
في  االسترالية  الجديد  ألجل  ماركة  وفرع 
وشركة  جليك  شركة  إلى  باإلضافة  تركيا، 
من  ألكثر  منتجاتها  تصدر  التي  جوشكون 
ميكانيك  بيرليك  كما دخلت شركة  دولة.   35
الشركات  قائمة  ضمن  والصناعية  التجارية 
التي أعلنت إفالسها، باإلضافة إلى شركة يني 

ألكتريك الكهربائية، وغيرها«.

وذكر تقرير رسمي التحاد الغرف والبورصة 
ألف   963 إفالس  عن   2019 عام  التركية 
وكبيرة  صغيرة  بين  تركية  شركة  و500 
خالل عام 2019، ووصلت 899 شركة إلى 

حّد المطالبة بتسوية إفالسها.
وكاالت

لتاليف األزمة... قرار حيدد كمية توزيع املازوت على جلان احملروقات

إفالس عشرة من كربى الشركات التجارية الرتكية

شيار حسو


