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اإلدارة املدنية الدميقراطية مبنبج في ذكرى 
تأسيسها.. جتسيد لتالحم الشعوب

شموع استذكار شهداء انتفاضة قامشلو بـ 12 آذار 2004 تشعل اليوم نورها من جديد لتثبت للعالم أجمع بأن ميراث هذه 
االنتفاضة ورثها اليوم شعوب المنطقة الرافضين لسياسة اللون الواحد واللغة الواحدة والعلم الواحد.... شعوب تحدت 

العنصرية لتعيش اليوم على نهج الديمقراطية وأخّوة الشعوب والعيش المشترك.

اإلدارة الذاتي�ة: »انتفاضة قامشلو 
منعطف تاريخي هام في سوريا«

شهداء ملعب الثاين عرش من 

آذار.. باقون وخالدون يف القلوب

الطلبة املُهّجرون يعودون 

إىل مقاعد الدراسة يف 

قصدت املناطق اآلمنة مدرسة مخيم نوروز
فحضنوها وأّمنوا لها 

فرصة عمل

الهالل األحمر الكردي 
يواصل دعمه الالمحدود 
ويفتتح مركزاً جديداً يف 

مخيم واشو كاين..

وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  أكدت 
إلى  تحولت  قامشلو  انتفاضة  أن  سوريا 
نواة حقيقية لمشروع التغيير الديمقراطي 
في سوريا، وأشارت إلى أن نجاح شعوب 
شمال وشرق سوريا في درء الفتنة التي 
إال  هو  ما  بثها؛  إلى  البعثي  النظام  سعى 
اليوم  الكبير  النجاح  لحالة  هام  أساس 
ومشروع  سوريا  وشرق  شمال  لثورة 
السوري  النظام  ودعت  الشعوب.  أخوة 
على  القائمة  الذهنية  من  التحرر  إلى 
إلى  والنظر  األمني،  والمنهج  األحادية 
سوريا برؤية جديدة تواكب حالة التغيير 

السائدة في المنطقة..«2

ألن الشهداء ضياء المستقبل ودمائهم سقت 
الُكرد  يستذكر  وشجاعة،  نخوة  األرض 
شهدائهم بكل حٍب وإجالل، فشهداء انتفاضة 
الحرية  طريق  رسموا  آذار  من  الثاني عشر 
أنحاء  كل  وفي  جميعاً  للكرد  الفخر  وكانوا 

العالم...«8

الُمهّجرين  من  طالب/ـة  مئة  من  أكثر   
قسراً من سري كانيه توجهوا إلى مقاعد 
مدرسة  وتأهيل  ترميم  بعد  الدراسة، 

مخيم نوروز في منطقة ديرك...«2
نازحة إدلبية قصدت مناطق شمال 
هول  من  هاربة  سوريا  وشرق 
الجهات  لتناشد  إدلب  في  الحرب 
فرصة  وتوفير  بدعمها  المعنية 
استجاب  ما  وسرعان  لها  عمل 
في  الحرة  المرأة  وقف  لطلبها 

سوريا...«3

من  الكردي  األحمر  الهالل  منظمة   
بحقوق  تُعنى  التي  الرائدة  المنظمات 
اإلنسان, وتعمل وفقاً للقوانين الدولية, 
وكافة المواصفات القياسية للمنظمات 
قضايا  بكلِّ  وتهتم  العالمية,  اإلغاثية 
وكان  والحرب,  السلم  وقت  اإلنسان 
متابعة  في  ومفصلياً,  بارزاً  دوراً  لها 
المناطق  من  قسراً  المهّجرين  شؤون 
من  الوحشية  للهجمة  تعرضت  التي 
ومرتزقته  التركي  االحتالل  قِبل جيش 

مؤخراً...«6

صحفي لبناين: سوريا تدفع مثن وقوفها بني 
موسكو وأنقرة

بالنسبة  نظره  وجهة  عن  يعبّر  صاغية  حازم  اللبناني  الصحفي 
للتقارب التركي الروسي وسعيهما المستمر للتدخل في شؤون بلدان 
ال ناقة لهم فيها وفي مقدمتها سوريا التي يُبازر عليها الطرفان في 

سبيل االستيالء على أكبر مساحة ممكنة....«9

 لتالحم الشعوب وتكاتفهم بعمل منظم، ومنضبط؛ وباتت 
ً
وفرت األمن واألمان في منبج؛ وأصبحت نموذجا

المرأة فيه ريادية، إلى جانب دور الشبيب�ة الهام.. إنها اإلدارة المدني�ة الديمقراطية في مدين�ة منبج اليت 
أتمت عامها الثالث، وبرهنت على نجاح أعمالها اليوم من خالل منجزاتها المتعددة...«2
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عادات من بينها »الفطور« يُستحب االلتزام بها

زيت الزيتون والحامية من الرسطان

فيروس كورونا: شائعات طبي�ة عليك تجاهلها

موقع  عبر  كثيرة  رسائل  انتشرت  الثوم:   -1
اإلصابة  لمنع  الثوم  بتناول  توصي  فيسبوك 

بفيروس كورونا.
الرغم  على  إنه  العالمية  الصحة  منظمة  وتقول 
من أّن الثوم طعام صحي وقد يساعد في مواجهة 
الميكروبات، ال يوجد دليل على أّن تناول الثوم 
قد يحمي من اإلصابة بفيروس كورونا المستجد.
العالجات  أن  طالما  الحاالت  من  الكثير  وفي 
مبنية  طبية  نصيحة  اتباع  من  تمنعك  ال  البديلة 
في  قد ال تضر  العالجات  فهذه  مثبتة  أدلة  على 

حّد ذاتها.
لكن ربما تصبح ضارة في بعض األحيان, فقد 
نشرت صحيفة »ساوث تشاينا مورنينغ بوست« 
لتلقي  امرأة اضطرت  المثال، قصة  على سبيل 
اللتهاب  تعرضها  بسبب  المستشفى  في  العالج 
تناولها 1.5 كيلوغرام من  الحلق بعد  شديد في 

الثوم.
الفاكهة والخضروات  تناول  أّن  ومن المعروف 
وشرب المياه، جميعها أمور تساعدنا في البقاء 

فائدة  دليل على  أي  يوجد  لكن ال  بصحة جيدة, 
فيروس  مكافحة  في  األطعمة  هذه  من  نوع  أي 

كورونا.
2- الحل »المعجزة«: يزعم نجم موقع يوتيوب 
المتابعين  آالف  لديه  الذي  ساثر،  جوردان 

التواصل  مواقع  على  مختلفة  منصات  عبر 
عامل  وهو  الكلور  أكسيد  ثاني  أّن  االجتماعي، 
وتبييض  التنظيف  مواد  في  يستخدم  تبييض 
من  التخلص  على  يساعد  والبقع،  األقمشة 

فيروس كورونا.

العام  األمريكية  والدواء  الغذاء  إدارة  وحّذرت 
الماضي، من مخاطر شرب ثاني أكسيد الكلور 
الصحية  السلطات  أصدرت  كما  الصحة,  على 

في بلدان أخرى تنبيهات حول هذا الموضوع.
وتقول إدارة الدواء األمريكية إنّها »ليست على 
أو  آمنة  المنتجات  هذه  أن  يثبت  بحث  بأي  علم 
فعالة لعالج أي مرض, وحّذرت من أّن شرب 
تسبب  أن  يمكن  الكلور  أكسيد  ثاني  منتجات 
الجفاف  وأعراض  واإلسهال  والقيء  الغثيان 

الشديد«.
إيطاليا،  في  منزلياً:  المصنوع  اليدين  معقم   -3
للفيروس،  الساخنة  النقاط  أحد  حالياً  تعد  التي 
اختفاء  إلى  المرض  تفشي  من  المخاوف  أدت 

معقمات اليدين من المتاجر.
كميات  في  النقص  عن  تقارير  انتشار  وبعد 
وصفات  انتشرت  المتاجر،  من  اليدين  معقم 
التواصل  المنزل على وسائل  في  المعقم  لصنع 

االجتماعي.
لتنظيف  مالءمة  أكثر  بدت  الوصفات  أّن  إال 

األسطح ال اليدين, إذ بحسب العلماء، استخدامها 
ليس مناسبا للجلد.

تجعلها  مكونات  على  اليدين  معقمات  وتحتوي 
مناسبة للبشرة، باإلضافة إلى نسبة 60 إلى 70 

في المئة من الكحول.
إحدى  نقلت  دقيقة:   15 كل  المياه  شرب   -4
»طبيب  من  نصيحة  فيسبوك  على  المنشورات 
ياباني« يوصي بشرب المياه كل 15 دقيقة لطرد 

أي فيروس قد يدخل الفم.
الكثير  هناك  كريم:  اآليس  وتجنب  الحرارة   -5
من النصائح التي تشير إلى أّن الحرارة المرتفعة 
تقتل الفيروس ولهذا يوجد توصيات بشرب الماء 
باستخدام  أو  ساخنة  بمياه  واالستحمام  الساخن 

مجفف الشعر.
درجة  يغيّر  لن  الساخنة  السوائل  أّن شرب  كما 
ما  مستقرة  تظّل  التي  الفعلية،  الجسم  حرارة 
درجة  في  ارتفاع  من  وتعاني  مريضاً  تكن  لم 

الحرارة.

هناك ست عادات يجب فعلها قبل الساعة السابعة 
صباحاً عند االستيقاظ من النوم، وتتضمن اآلتي:

1- تمارين التمدد والليونة:
عند االستيقاظ من النوم الجسم يحتاج إلى بعض 
الوقت لليقظة، وفي هذه الحالة القيام بالقليل من 
تمارين التمدد والليونة يسمح وصول مزيد من 

الدم إلى العضالت.
2- تناول الثوم:

في  مضغه  عند  الصحية  الفوائد  من  العديد  له 
يعزز  أن  ويمكن  األسنان،  غسل  بعد  الصباح 

وال  العدوى،  ويمنع  المناعة  وتعزيز  الدم  تدفق 
يجب أكل الثوم دون استشارة الطبيب.

3- شرب عصير الليمون:
الساعة  قبل  الصباح  في  الليمون  شرب عصير 
القيام  والكبد  الكليتين  يساعد  صباحاً  السابعة 
وتعزيز  السموم  من  التخلص  في  جيدة  بكفاءة 

عملية الهضم.
4- الزنجبيل:

أن  يمكن  التي  الطبية  الخصائص  العديد من  له 
الدقيقة  الكائنات  وتحارب  االلتهابات  من  تقلل 

التي تضر الجسم.
5- عصير التفاح األخضر:

أفضل  هو  صباحاً  السابعة  الساعة  قبل  شربه 
الجزر، ألن  وأيضاً عصير  العصير  لهذا  وقت 
استيعاب  من  الجسم  يمكن  الصباح  في  شربه 

جميع العناصر الغذائية بسرعة.
6- تناول وجبة اإلفطار:

تناول اإلفطار قبل الساعة السابعة صباحاً يؤثر 
صحة  أكثر  وتجعلك  الجسم  أجزاء  جميع  على 

ونشاطاً.

زيت الزيتون يعد من أفضل أنواع الزيوت على 
العناصر  من  بالعديد  غني  إنه  حيث  اإلطالق، 
بشكل  الجسم  يحتاجها  والتي  المهمة  الغذائية 
كبير، ولذا عليك إضافة هذا الزيت على طبق 
السلطة الخضراء وذلك للحصول علي فوائدها 

العديدة.
عناصر  عدة  على  يحتوى  الزيتون  زيت  أن 
القليلة،  الدهون  نسبة  منها  مهمة،  غذائية 
واألوميجا ثالثة، وفيتامين هـ، و ك، ومضادات 
المهمة  األمور  من  يعد  تناوله  ولذا  األكسدة، 

للصحة العامة.
لتناول زيت  الفوائد الصحية  العديد من  وهناك 

الزيتون، ومنها:
1- أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن تناول 

زيت الزيتون يعد من األمور التي تعالج أمراض 
في  يساهم  إنه  حيث  الدموية،  واألوعية  القلب 
للجلطات،  والتعرض  الشرايين  تصلب  منع 
وذلك يرجع إلى احتوائه على الدهون األحادية.
التي  الغذائية  المواد  يعد من  الزيتون  2- زيت 
تساهم بشكل كبير في تقليل ارتفاع الكولسترول 
نسبته  تنظيم  على  ويعمل  الجسم   في  الضار 

بشكل ملحوظ.
تناول  أن  الحديثة،  الطبية  الدراسات  أثبتت   -3
زيت الزيتون يعد من الحيل الغذائية التي تقلل 

فرص اإلصابة بااللتهابات.
4- يقلل تناول زيت الزيتون من فرص اإلصابة 

بالجلطات الدموية.
تناول  أن  الحديثة،  الطبية  الدراسات  أثبتت   -5

زيت الزيتون يومياً، يعمل علي تحسين حاالتك 
باالكتئاب،  اإلصابة  فرص  وتقليل  المزاجية، 
وذلك يرجع إلى احتوائه على الدهون الُمشبعة 
في  كبير  بشكل  يساهم  تناوله  ولذا  واألحادية، 

الحصول علي مزاج جيد.
أثبتت الدراسات الطبية، أن تناول زيت الزيتون 
بسرطان  اإلصابة  فرص  تقليل  على  يعمل 
نسبة  على  احتوائه  إلى  يرجع  وذلك  الثدي، 

عالية من مضادات األكسدة.
6- من أبرز وأهم فوائد تناول زيت الزيتون هو 
تنظيف  على  يعمل  فهو  الهضم،  عملية  تعزيز 
القناة الهضمية، وتحسين حركة األمعاء وتقليل 

فرص اإلصابة باإلمساك.

إن بدائل السكر هي عبارة عن مواد اصطناعية 
مواد  أو  المختبرات(  في  عناصرها  توليف  )تم 
تحلية  في  وتستخدم  نباتية(  )من مصادر  طبيعية 
من  بدالً  المشروبات  أو  الغذائية  الوجبات  بعض 

السكر األبيض.
بدائل  تعطي   ،»WebMD« موقع  وبحسب 
السكر في أغلب األحوال مذاقا أحلى من السكر 
إن  أقل،  حرارية  سعرات  مع  المرات،  بمئات 
استخدام  الشائع  ومن  تماًما,  منها  خالية  تكن  لم 
»الحميات«  منتجات  تحلية  في  السكر  بدائل 
»الدايت«،  الغازية  المشروبات  وكذلك  الغذائية 
أو  المخبوزات  أنواع  من  والكثير  والصلصات 

الحلويات الخالية من السكر.
تام  أسبار  سكر  تصنيع  يتم  تام:  أسبار   -1

االصطناعي الشهير من حمض األسبار تيك وهو 
يحتوي  أالنين,  والفينيل  األمينية  األحماض  من 
بحوالي  أقل  حرارية  سعرات  على  تام  أسبار 
يساعد  فإنه  لذا  األبيض،  السكر  من  مرة   200
على تقليل الكميات المستخدمة, يتم تحلية الصودا 
أنواع  وبعض  والحلويات  والزبادي  والعلكة 
األدوية بسكر أسبار تام, ال يمكن استخدام أسبار 
يفقده حالوته,  المخبوزات، ألن تسخينها  في  تام 
أسبار  سكر  معالجة  عن  األجسام  بعض  وتعجز 
تام بخاصة أجسام المرضى الذي يعانون من حالة 

الفيني ليلكتو نوريا PKU النادرة.
2- سكرين: بدأ تصنيع سكرين كبديل السكر في 
بأنه  السكرين  ويتميز   ,1879 عام  منذ  المختبر 
أن  يمكن  لكنه  الحرارية،  السعرات  من  خالي 

يترك مذاقاً مًرا في بعض األحيان.
المخبوزات،  تحلية  في  السكرين  استخدام  يمكن 
وينتشر  الفرن.  حرارة  بدرجة  يتأثر  ال  حيث 
والعلكة،  المعلبة،  الفواكه  تحلية  في  استخدامه 
والمشروبات الغازية, ويحذر الخبراء من تناول 
المشيمة  يعبر  أن  يمكن  ألنه  للسكرين،  الحوامل 

إلى الجنين أثناء نموه.
الوز  لسكر  الحلو  المذاق  يزيد  الوز:  سكر   -3
األبيض,  السكر  من  أكثر  مرة   600 بحوالي 
السكروز  جزيء  تغيير  طريق  عن  إنتاجه  ويتم 
)السكر(، لذلك فهو تحلية غير مغذية, ال يمتص 
سعرات  أي  يعطي  ال  وبالتالي  السكروز  الجسم 

حرارية.
للسكر  الطبيعي  البديل  هذا  يتسم  ستيفيا:   -4

بحالوة المذاق، وهو مستخلص من أوراق ستيفيا 
قطرات  هيئة  على  عادة  ويتوافر  ديانا,  ريبو 
الزبادي،  في  كعنصر  أو  المتاجر،  في  سائلة 
ويمكن  والعلكة,  والحلوى  المخبوزة،  والسلع 
ويتحمل  الشاي،  أو  القهوة  في  استخدامه كمحلي 
درجات حرارة األفران عند استخدامه في إعداد 

المخبوزات.
5- سكر فاكهة الراهب: تستخدم التحلية المقتطفة 
مئات  منذ  الصينية،  الراهب  فاكهة  بطيخ  من 
الراهب  فاكهة  سكر  يخلو  الصين,  في  السنين 
من السعرات الحرارية، وغالبًا ما يختلط ببدائل 

السكر األخرى.
 « يسمى  ما  أو  الراهب،  فاكهة  سكر  ويستخدم 
والمشروبات  العصائر  لو هان غو«، في بعض 

الغازية ومنتجات األلبان والتوابل والحلويات.
على  السكر  كحول  يحتوي  السكر:  كحول   -6
)وهي  الغذاء  وكحوليات  السكر  من  كل  ميزات 
ليست من النوع الذي يباع كمشروبات كحولية(, 
تكون  أن  إما  كربوهيدرات  عن  عبارة  إنها 
مصنوعة في المختبر أو تستخرج من ثمار معينة.

بالحقة  الكحوليات  تلك  أسماء  معظم  وتنتهي 
»تول«، مثل اإلريثر يتول والمالتي تول والسور 
بيتول والزيليل يتول, ويتم استخدامها كتحلية في 
كريم،  واآليس  المجمدة  والحلوى  العلكة  من  كل 

وكذلك غسول الفم ومعجون األسنان.

يستمر فيروس كورونا في االنتشار في جميع أنحاء العالم، وهناك بعض الحاالت اليت تم التعافي منها, ولسوء الحظ لم يحد ذلك من 
 على الصحة.

ً
 والبعض اآلخر يشكل خطرا

ً
انتشار نصائح وإرشادات، بعضها غير ضار نسبي�ا

      كل ما تريد معرفته عن بدائل سكر التحلية

مركز األخبار ـ أكدت اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
سوريا أن انتفاضة قامشلو تحولت إلى نواة حقيقية 
لمشروع التغيير الديمقراطي في سوريا، وأشارت 
إلى أن نجاح شعوب شمال وشرق سوريا في درء 
الفتنة التي سعى النظام البعثي إلى بثها؛ ما هو إال 
شمال  لثورة  اليوم  الكبير  النجاح  لحالة  هام  أساس 
ودعت  الشعوب.  أخوة  ومشروع  سوريا  وشرق 
النظام السوري إلى التحرر من الذهنية القائمة على 
األحادية والمنهج األمني، والنظر إلى سوريا برؤية 
المنطقة. في  السائدة  التغيير  حالة  تواكب  جديدة 
النتفاضة  عشر  السادسة  الذكرى  اليوم  يصادف 
قامشلو والتي ذهب ضحيتها العشرات من الشهداء 
المعتقلين من قبل األجهزة  والجرحى واآلالف من 

األمنية للنظام البعثي.
لشمال  الذاتية  اإلدارة  أصدرت  المناسبة  وبهذه 
فيه  أكدت  العام؛  الرأي  إلى  بياناً  سوريا  وشرق 
انطلقت  التي  المبادئ  على  الحفاظ  في  مضيهم 
وأخوة  الديمقراطية  وتعزيز  االنتفاضة،  أجلها  من 

الشعوب ونيل الحقوق المشروعة للشعب في سوريا 
.

وجاء في نص البيان : »تمر اليوم الذكرى الـ 16 
حقيقياً  ميراثاً  تعّد  التي  المجيدة؛  قامشلو  النتفاضة 
للتغيير والتحول الديمقراطي في سوريا؛ االنتفاضة 
لألمن  تابعة  مجموعات  محاولة  بعد  بدأت  التي 
بافتعال  كردية  عربية  فتنة  خلق  وبغية  السوري 
الجهاد  فريقي  جمعت  التي  المباراة  في  الشغب 
النظام  إثرها  على  قام  حيث  قامشلو،  في  والفتوة 
من  بسلسلة  قام  كما  الحي،  الرصاص  باستخدام 
االعتقاالت وأعمال عنف ضد المدنيين العّزل؛ مما 
أدى إلى انتفاضة شعبية عارمة، تعامل معها النظام 
عشرات  سقوط  إلى  ذلك  وأدى  المفرط،  بالقمع 
الذين  المعتقلين  وآالف  الجرحى  ومئات  الشهداء 

أصيبوا بإعاقات مستدامة نتيجة التعذيب والتنكيل.
االحتقان  من  لعقود  ونتيجة  حصل  لما  إضافة 
وحرية  الرأي  صادرت  التي  األمنية  والممارسات 
التعبير في سوريا، والتي تمت ممارستها على كافة 

أبناء الشعب السوري ومعهم الكرد، تحولت األمور 
وتصدى  الجماهيري،  االنتفاض  من  حالة  إلى 
السوري  للنظام  التابعة  القمع األمنية  المدنيون آللة 
لتكون كافة المناطق من ديرك حتى عفرين وكذلك 
تساند  جماهيرية  انتفاضة  ساحات  ودمشق  حلب 

وقفة الكرامة في قامشلو«.
آذار تشكل منعطفاً  البيان: »انتفاضة 12  وأضاف 
وعزيمة  بقوة  شعبنا  انتفض  سوريا؛  في  تاريخياً 
الخوف  القمع، وكسر ألول مرة حاجز  آلة  متحدياً 
والرهبة التي مارستها األجهزة األمنية لعقود؛ حيث 

لمشروع  حقيقية  نواة  إلى  االنتفاضة  تلك  تحولت 
ألجلها  واحتشدت  سوريا،  في  الديمقراطي  التغيير 
كان  وما  باختالفاتهم،  والمجتمعية  السياسية  القوى 
ذلك التوسع واالستجابة لالنتفاضة إال بسبب ما كان 
يتم ممارسته من سياسات إنكارية؛ حيث ومع بداية 
عن  انحرفت  ما  سرعان  والتي  سوريا  في  الثورة 
شعبنا  استند  وواضحة،  معروفة  ألسباب  مسارها 
على معايير وأسس انتفاضة 12 آذار، لتمثل اليوم 
مناطقنا حقيقة التغيير السياسي في سوريا، من خالل 
في ظل  األرض خاصة  اليوم على  موجود  هو  ما 
وحدة الشعوب من كرد، عرب ، سريان وغيرهم. 
النظام، كانت  أرادها  التي  الفتنة  وعكس محاوالت 
حالة الوعي التي تحلى بها شعبنا آنذاك ومنعه من 
أساس  إال  هو  ما  فتنة  إلى  الحادثة  تلك  تتحول  أن 
مهم لحالة النجاح الكبير اليوم لثورة شمال وشرق 
تبني  ظل  في  الشعوب  أخوة  ومشروع  سوريا 
شعوب شمال وشرق سوريا المتعددة لمشروع األمة 

الديمقراطية«.

آذار   12 في  بدأت  التي  »بالروح  البيان:  واختتم 
وذهنية  فكر  واجهت  التي  القوية  وباإلرادة   2004
النظام األمنية نؤكد في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
سوريا بأننا اليوم نعيش إحدى تلك الثمرات النضالية 
الشهداء  جميع  نستذكر  كما  سوريا؛  في  التاريخية 
الذين ضحوا بحياتهم  في عام 2004 في سبيل أن 
نقوم اليوم بثورة هي الفريدة من نوعها في المنطقة. 
وكذلك نؤكد في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 
على  الحفاظ  سبيل  في  جهودنا  بكل  سنمضي  بأننا 
انتفاضة 12  أجلها  من  انطلقت  التي  المبادئ  ذات 
آذار، في تعزيز الديمقراطية وأخوة الشعوب ونيل 
ندعو  كما  سوريا،  في  لشعبنا  المشروعة  الحقوق 
إلى  السوري  النظام  مقدمتهم  وفي  األطراف  كافة 
والمنهج  األحادية  على  القائمة  الذهنية  من  التحرر 
األمني، وندعوه إلى النظر إلى سوريا برؤية جديدة 
تواكب حالة التغيير السائدة في المنطقة، كما نعاهد 
صنعت  التي  الوتيرة  بذات  مستمرون  بأننا  شعبنا 

أساساً متيناً نحو التغيير السلمي حتى تحقيقه.«

مركز األخبارـ أكثر من مئة طالب/ـة من الُمهّجرين 
قسراً من سري كانيه توجهوا إلى مقاعد الدراسة، 
بعد ترميم وتأهيل مدرسة مخيم نوروز في منطقة 

ديرك.
رأس  كانيه/  سريه  مناطق  من  الطلبة  آالف  ُحرم 
أن  بعد  التعليم  من  أبيض  تل  سبي/  وكري  العين 
هُّجروا من مدنهم وقراهم نتيجة هجمات االحتالل 
التركي ومرتزقته على سريه كانيه وكري سبي في 

تشرين األول العام المنصرم.
لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  المعنية  الجهات  وسعت 
وشرق سوريا إلى تعويض الطالب من خالل افتتاح 
المدارس في المخيمات، وفي أماكن إقامة النازحين.
أكثر  ديرك  منطقة  في  نوروز  مخيم  في  يعيش 
النازحين من مدينة سريه كانيه  من 60 عائلة من 
بينهم حوالي 100  التركي،  وريفها، منذ االحتالل 

طفل في سن الدراسة.

الدراسة  مقاعد  إلى  األطفال  هؤالء  إعادة  وبهدف 
المجمع  مع  وبالتنسيق  نوروز  مخيم  إدارة  بادرت 
التربوي في ديرك إلى ترميم مدرسة المخيم، حيث 
بدأت العملية التعليمية في المخيم بعد انتهاء أعمال 

الترميم مباشرة.
ومدرسات  مدرسين  المخيم  مدرسة  على  ويشرف 
متخصصين في اللغتين العربية والكردية، وتم تقسيم 
ويُدّرس  االبتدائية،  للمرحلة  المواليد  حسب  الطلبة 

فيها المنهاج المقرر في مدارس إقليم الجزيرة.
كافة  التربوي  والمجمع  المخيم  إدارة  وفرت  وقد 
مع  وتتناقش  اإلمكان،  قدر  والمستلزمات  الكتب 
المستلزمات  لتوفير  التربوي  المجمع  اإلداريين في 

والقرطاسية وتوزيعها في أقرب وقت.
وفي هذا السياق قالت المعلمة بارين عثمان لوكالة 
هو  المدرسة  ترميم  من  الهدف  »إن  هاوار  أنباء 
إعادة الطالب إلى مقاعد الدراسة، وقد القت البادرة 

ترحيباً كبيراً من قبل الطلبة وذويهم«.
أن افتتاح المدرسة يساهم في تخفيف معاناة الطلبة, 

وينعكس إيجاباً على نفسيتهم.
عن  السادس(  )الصف  سيدو  سينم  الطالبة  وتعبّر 
»أنا  بالقول:  الدراسة  مقاعد  إلى  بالعودة  سعادتها 

سعيدة ألنني استطيع إكمال دراستي«.

في  األمريكية  الخارجية  أشارت  ـ  األخبار  مركز 
في  اإلنسان  حقوق  بخصوص  السنوي  تقريرها 
عملت  التركية«  »الجندرما  قوات  أن  إلى  تركيا 
على إطالق النار على طالبي اللجوء من الجنسيات 
عبور  تحاول  التي  األخرى  والجنسية  السورية 
من  العديد  وإصابة  مقتل  إلى  أدت  والتي  الحدود، 

المدنيين.
في  والتعاون  األمن  منظمة  من  مراقبين  أن  كما 

القيود  إزاء  قلقهم  عن  عبّروا   )OSCE( أوروبا 
الحملة  وبيئة  اإلعالمية،  التقارير  على  المفروضة 
ذلك  في  بما  المعارضة،  قدرة مرشحي  قيّدت  التي 

سجن مرشح رئاسي في ذلك الوقت.
المراقبون أشاروا إلى القيود المفروضة على حرية 
كذلك  اإلعالم،  لوسائل  بالنسبة  وخاصة  التعبير، 
انتقدوا قرار المجلس االنتخابي األعلى بإعادة تنظيم 
من  والعديد  حزيران،  في  إسطنبول  عمدة  سباق 

الشعوب  حزب  مرشحي  استبدلت  التي  القرارات 
الديمقراطي  بمرشحين من العدالة والتنمية.

ووردت تقارير موثوقة تفيد بأن العمليات العسكرية 
في  مدنيين  مقتل  إلى  أدت  حدودها  خارج  التركية 
عراقيين  مدنيين  أربعة  قُتل  حيث  حزيران،   27
في غارات جوية تركية في شمال العراق، كما أن 
أغلب  هجرت  السالم«  »ربيع  بـ  سمي  ما  عملية 

سكان المدن والقرى الحدودية.

اإلنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  األمم  مفوضية 
ووتش  رايتس  وهيومن  الدولية  العفو  ومنظمة 
ومنظمات  وإقليميون  محليون  حقوقيون  ونشطاء 
التركية  القوات  هجمات  أن  أكدت  أيضاً  إعالمية 
المدنيين،  بصفوف  خسائر  في  تسببت  ومرتزقتها 
 144 قُتِل  العام  من  األولى  الستة  األشهر  وفي 

مهاجراً بسبب الغرق أو حوادث المرور.
كما تم توثيق عشرات الحاالت من االنتهاكات بحق 
مهاجرين والجئين  من جنسيات وأقليات مختلفة بما 
الثامنة  دون  قاصرين  الحاالت ضد  من  العديد  فيه 

عشر وأطفال.
وان  حاكم  من  طلب  إلى  كذلك  أشارت  التوثيقات 

وحاالت  شرطة،  ضابط   66 مع  بالتحقيق  اإلذن 
 202 من  أكثر  هناك  وإن  المجندين  بين  االنتحار 
عامي  بين  العسكريين  بين  مشبوهة  وفاة  حالة 

2012 و2015. 
خمسة  قرابة  اعتقال  إلى  التقارير  أشارت  كما 
الحزب  وأعضاء  والتنفيذيين  المشرعين  من  آالف 
التهامات متعلقة باإلرهاب والخطاب السياسي، بما 
في ذلك الرئيس السابق لـ HDP والمرشح الرئاسي 
أشارت  كذلك  ديميرتاش.  الدين  صالح  السابق 
 HDP لـ  بلديات  ايقاف رؤساء ثالث  إلى  التقارير 
في ثالث مدن  رئيسية ومنعهم من مزاولة عملهم، 
وبخاصة  اإلعالمية  الوسائل  أُغلقت عشرات  بينما 

الكردية منها.

اإلدارة الذاتية: »انتفاضة قامشلو منعطف تاريخي هام يف سوريا«

الطلبة املُهّجرون يعودون إىل مقاعد الدراسة يف مدرسة مخيم نوروز

عرشات الفظائع التي مارستها تركيا بحق السوريني توثّقها الخارجية األمريكّية

اإلدارة المدني�ة الديمقراطية بمنبج في ذكرى 
تأسيسها.. تجسيد لتالحم الشعوب

االدارة  لتأسيس  الثالثة  السنوية  الذكرى  تصادف 
الثاني  في  وريفها  منبج  لمدينة  الديمقراطية  المدنية 
بعيد  المدنية  اإلدارة  تأسست  آذار، حيث  من  عشر 

تحرير مدينة منبج بثمانية أشهر.
سوريا  وقوات  العسكري  منبج  مجلس  وحرر 
الديمقراطية مدينة منبج وريفها من مرتزقة داعش 
تاريخ  الـ 12 من آب عام 2016. وبذلك كان  في 
لنفض  األولى  الخطوة  بمثابة  2017م  آذار   12
غبار الحرب عن مدينة منبج وجعلها صرحاً يجسد 
المعنى الحقيقي لتالحم الشعوب ضمن إدارة مدنية 

تخدم أهلها بجهد أبنائها كما تحررت بدمائهم.
وللحديث أكثر عن هذه الذكرى؛ التقت وكالة أنباء 
محمد  التنفيذي  للمجلس  المشترك  بالرئيس  هاوار 
بهذه  منبج  أهالي  بدوره  هنأ  والذي  شيخو  خير 
الذكرى وعاهدهم بتقديم المزيد من الخدمات وتوفير 
العيش  لتوفير  بذله   يمكن  ما  وكل  العمل  فرص 

الرغيد لألهالي.
تشهد  كانت  في وقت  اإلدارة جاء  تأسيس  أن  وأكد 

عموم المنطقة حالة من الفوضى والحرب في خضم 
قتال مستميت للهيمنة على المدينة. وبفضل تكاتف 
أبناء منبج من كافة شعوبها الذين قدموا دمائهم فداء 
لهذه األرض باتت الشعوب اليوم تعيش مع بعضها 

البعض بسالم تسوده حالة من األمن وأمان.
مدينة  أي  في  المدنية  لإلدارة  أن  إلى  وأشار شيخو 
مدينة  وأما  منها  بد  ال  ملحة  وحاجة  أهمية  كانت 
فيها  اإلدارة  تأسيس  أهمية  فإن  بالتحديد؛  منبج 
لتأمين  للموارد  تنظيم  آلية  تنبع من ضرورة وجود 
تتوافر  التي  المعطيات  كافة  وترشيد  اإلنتاج  سبل 
الخدمات  من  مرموق  مستوى  لتحقيق  المدينة  في 

المقدمة لتلبية متطلبات األهالي في المنطقة.
ولفت إلى أن اإلدارة المدنية في منبج بكافة مجالسها 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  من  جزء  عن  عبارة  هي 
هاماً  دوراً  منبج  إدارة  تلعب  إذ؛  سوريا.  وشرق 
تتمركز  كونها  المنطقة؛  في  سياسياً  واستراتيجياً 
السياسي  بالمجالين  هامة  استراتيجية  جغرافيا  في 

واالقتصادي معاً.
وأشار محمد خير شيخو إلى التهديدات التي تشهدها 
مدينة منبج وذلك نتيجة ألهميتها مؤكداً ثقتهم بقوات 
مجلس منبج العسكري المتواجدة على األرض بأنها 
أن  مؤكداً  بأمنها،  يمس  تهديد  أي  صد  على  قادرة 
لمدينة منبج دور هام وكبير في المرحلة المستقبلية 

التي ستحدد مصير المنطقة.
المدنية  اإلدارة  أعمال  شيخو  خير  محمد  وقيم 
أنها  على  2017م  عام  تأسيسها  منذ  الديمقراطية 
انصبت في العمل على توفير األمن واألمان ألهالي 

منبج وجعلت منه محط اهتمامها؛ وذلك ما انعكس 
إلى  للنازحين  ذلك  في  مشيراً  قانطيها،  على  إيجاباً 
بذلك  مستدالً  السورية،  المحافظات  كافة  من  منبج 
استقطب  الذي  واألمان  باألمن  تنعم  منبج  أن  على 

التجار والصناعيين إليها.
اتجه  اإلدارة  إلى أن عمل  ذاته  السياق   وأشار في 
حققت  أن  بعد  المناسبة  الخدمات  توفير  صوب 
اإلدارة  بأن  من األمن واألمان. وأكد  مستوى جيداً 
قدمت خدمات عديدة في قطاعات الصحة والزراعة 

والخدمات على مستوى البلديات.
وريفها  المدينة  في  الفعال  الشبيبة  دور  إلى  ولفت 
هذه  في  الشبيبة  حاجة  تلبي  التي  والنشاطات 
الذي يعمل على  المرأة  المرحلة، وكذلك برز دور 
اآلن  لكن؛  التي طمست سابقاً.  المرأة  إظهار هوية 
تظهر هوية المرأة من جديد من خالل لجنة المرأة 

ومجلس المرأة والمؤسسات المعنية بجانب المرأة.
وأشاد شيخو بدور العشائر وشيوخ ووجهاء العشائر 
أن  إذ  منبج  في  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  ضمن 
»لهم الدور الكبير في تماسك ولحمة أبناء المنطقة«.
على  األول  العام  خالل  المنجزة  األعمال  ووصف 
لتلبية االحتياجات األولية  أنها »كانت سنة إسعافية 
االدارة  أعمال  من  الثانية  السنة  أما  المدينة،  في 
فتركزت على دعم األعمال الخدمية بشكل كامل اذ 
مرافق  عدة  وافتتحت  المشاريع  من  العديد  أنجزت 
كما  كافة،  األصعدة  على  الخدمية  والمراكز  عامة 
أعداد  حيث  من  التعليمي  الجانب  على  ركزت 

المعلمين وترميم المدارس وافتتاح المعاهد«.

وأضاف: »وفي السنة الثالثة استكملت خطط اللجان 
جانب  على  التركيز  إلى  إضافة  والمؤسسات، 
مرور  بعد  منه  بد  ال  كان  الذي  اإلداري  اإلصالح 

سنتين على تأسيس اإلدارة«.
ولفت شيخو إلى سعي اإلدارة خالل العام المقبل في 
متابعة سير خطى كافة اللجان والمؤسسات وتفعيل 
أكبر للمؤسسات الخدمية في المدينة وريفها. ووعد 
من جانبه بمتابعة الوضع األمني بشكل حذر كونه 
األساس واألول واألخير الذي يضمن سالمة األهالي 

ومتابعة هموم األهالي وتلبية كافة متطلباتهم.
بالمجال  الجهد  قصار  بذل  في  مضيهم  على  وأكد 
ترقى  أن  شأنها  من  هامة  مسألة  كونه  التعليمي؛ 
الكلمة،  معنى  بكل  حضارية  لمستويات  بالمجتمع 

وكذلك أكد سعيهم لتفعيل مرافق خدمية من شأنها أن 
توفر فرص عمل لمختلف الشرائح.

للمجلس  المشترك  الرئيس  لفت  حديثه؛  ختام  وفي 
لمدينة  الديمقراطية  المدينة  االدارة  في  التنفيذي 
إلى أن مدينة منبج  منبج وريفها محمد خير شيخو 
حالها كحالي باقي المناطق السورية تشهد تهديدات 
أنفسهم من حيث  يعتمدون على  أنهم  متعددة، وأكد 
قوتهم  ويستمدون  الهجمات  أنواع  لكافة  التصدي 
من شعبهم لمجابهة التهديدات السياسية والعسكرية 
بقوات  ثقتهم  وجدد  واألمنية،  اإلعالمية  وحتى 
منبج  مدينة  شعوب  ولحمة  العسكري  منبج  مجلس 

بأنهم القوة القادرة على حماية المدينة وأهلها.

 لتالحم الشعوب وتكاتفهم بعمل منظم، ومنضبط؛ وباتت المرأة فيه 
ً
مركز األخبار ـ وفرت األمن واألمان في منبج؛ وأصبحت نموذجا

ريادية، إلى جانب دور الشبيب�ة الهام.. إنها اإلدارة المدني�ة الديمقراطية في مدين�ة منبج اليت أتمت عامها الثالث، وبرهنت على نجاح 
أعمالها اليوم من خالل منجزاتها المتعددة... 
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في  الدوريات  مازالت  ـ  قامشلو   / روناهي 
والسباعيات  للسداسيات  الكروية  المالعب 
مستمرة بدون انقطاع وهي مالعب تستوعب 
الكروية  العمرية  والفئات  المواهب  مختلف 
وفرصة للترفيه عن النفس بعد ساعات العمل 
مساًء،  تقام  المباريات  فأغلب  اليوم،  في 
الربيع،  دورة  من  الثانية  النسخة  وانطلقت 
بينما اختتمت بنفس الوقت دورة العام الجديد.

على  انطلقت  الثانية  بنسختها  الربيع  دورة 
في  المغطى  الكروي  قامشلو  ملعب  أرضية 
وبمشاركة  قامشلو  مدينة  من  الغربية  الناحية 
مجموعات  أربعة  على  قسموا  فريقاً   16
يتأهل للدور الثاني أصحاب المركزين األول 
المجموعات  على  الفرق  وتوزعت  والثاني، 

على الشكل التالي:
ـ المجموعة األولى: باز هاللية ـ آشتي ـ جين 

سبور ـ زانا.

روناهي / قامشلو ـ دخل دوري الفرق الشعبية 
األدوار  بقامشلو  المرخصة  للفرق  القدم  لكرة 
غداً  تنتهي  أن  المفترض  من  بحيث  النهائية، 
الجمعة منافسات الدور الربع النهائية وتأهلت 
ثالثة فرق للدور النصف النهائي بانتظار مباراة 

الغد لمعرفة هوية الفريق الرابع.

الشعبية  للفرق  سنتين  من  ألكثر  توقف  وبعد 
للفرق  مجدداً  الحياة  بالمدينة، عادت  القدم  لكرة 
تنشيطية  دورة  انطلقت  الصدد  وبهذا  الشعبية 
فريقاً   24 وبمشاركة   ،2020/1/14 بتاريخ 
منافسات  وبعد  مجموعات،  أربعة  على  قُسموا 
 12 تأهل  المشاركة  الفرق  بين  يوماً   41 لمدة 
تأهل  بحيث  والثالث،  الثاني  الدورين  إلى  فريقاً 
بشكٍل مباشر إلى الدور الثالث أصحاب المركز 
تأهلت  بينما  األربعة،  المجموعات  في  األولى 
إلى  والثالث  الثاني  المركزين  أصحاب  الفرق 
للعب في  بينها وتتأهل  فيما  لتلعب  الثاني  الدور 

الدور الثالث مع أبطال المجموعات.
أسماء الفرق المتأهلة:

الثالث وهي أصحاب  الفرق المتأهلة إلى الدور 
المركز األول في المجموعة:

المجموعة األولى: جزيرة كورنيش.
المجموعة الثانية: التصدي.

المجموعة الثالثة: أخوة قدوربك.
المجموعة الرابعة: أخوة كورنيش.
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محررة الصفحة - ميديا غامنمحرر الصفحة - جوان محمد

انطالق النسخة الثاني�ة من دورة الربيع واختت�ام 
قصدت المناطق اآلمنة فحضنوها وأّمنوا دورة العام الجديد

لها فرصة عمل

 ظروف 
َ

ات من الالجئي�ن السوريي�ن يعشن
ّ

ُمسن
بالغة الصعوبة في المهجر حقيب�ة روناهي الرياضيةدوري الفرق الشعبي�ة يدخل األدوار النهائي�ة

تقرير/ جوان محمد

تقرير/ جوان روناهي
ـ اختتمت بطولة الشهيد أنس المال التحاد معلمي 
الحسكة لكرة القدم بمباراة نهائية وفاز فيها فريق 
سرحد  الشهيد  فريق  عل  عبدهللا  جوان  الشهيد 
المباراة  انتهاء  بعد   2×3 الترجيح  بركالت 

بوقتها األصلي بهدفين لكل فريق.
بدرع  المال  أنس  الشهيد  عائلة  تكريم  تم  بحيث 

البطولة تخليداً لذكرى الشهيد.
وتم تكريم لجنة الحكام وإدارة ملعب المحترفين 
وتقديم درع تنظيم البطولة التحاد معلمي الحسكة 
وقائمة  الحسكة  مقاطعة  معلمي  اتحاد  قبل  من 

الجوائز والتكريم كانت على الشكل التالي:
ـ المركز األول فريق الشهيد جوان عبدهللا.

ـ المركز الثاني فريق الشهيد سرحد.

ـ جائزة أفضل العب الالعب فرهاد بلو.
ـ جائزة هداف بطولة الالعب محمد إبراهيم.
ـ جائزة أفضل حارس الحارس محمد عبدهللا.

إقامة  عن  الرقة  في  الرياضي  االتحاد  يُعلن  ـ 
القدم الرملية، فعلى الفرق الراغبة  بطولة لكرة 
في المشاركة مراجعة مكتب األلعاب الجماعية 
التسجيل  وينتهي  بالرقة،  الرياضي  االتحاد  في 

يوم السبت 2020/3/14.
ـ يلتقي اليوم الخميس فريق العمال وفريق كري 
سبي في مباراة كرنفالية استذكاراً لشهداء الثاني 
الساعة  بتمام  المباراة  وتبدأ  آذار،  من  عشر 
الواحدة من بعد الظهر على أرضية ملعب الكولة 

بكوباني.

ـ المجموعة الثانية: هسو ـ زمالك ـ هوزان ـ 
حركة شباب الكرد.

ـ  قدوربك  هفال  ـ  قنديل  الثالثة:  المجموعة  ـ 
سوق حطين ـ آزادي.

ـ المجموعة الرابعة: نجوم ـ روج آفا ـ درباس 
ـ صداقة.

والدورة هي لمواليد 1996 وما دون ويسمح 
لكل فريق أن يتواجد العب واحد فقط ضمن 
لعام  الجزيرة  إقليم  دوري  في  شارك  الملعب 
2019، وفي مباراة االفتتاح فاز فريق شباب 
الكرد على فريق هوزان بثالثة أهداف مقابل 
سجل  الثانية  المباراة  في  بينما  واحد،  هدف 
 11 بـ  بفوزه  كبيرة  نتيجة  سبور  جين  فريق 

هدفاً بدون رد على فريق زانا.
التعادل  سيطر  األخرى،  المباريات  وفي   
فريقي هسو  لقاء  لهدف على  بهدف  اإليجابي 
هاللية  باز  على  آشتي  تغلب  بينما  والزمالك، 
على  حطين  سوق  فريق  فاز  نظيفة،  برباعية 
قنديل  وتغلب  رد،  بدون  بهدف  آزادي  فريق 

على هفال قدوربك بهدفين بدون رد.
وفاز فريق روج آفا على فريق نجوم بخماسية 
نظيفة، سيطر التعادل اإليجابي على لقاء فريقي 
درباس والصداقة بهدفين لهدفين، وتغلب باز 
جين،  على  واحد  هدف  مقابل  بهدفين  هاللية 

فريقي  مباراة  على  اإليجابي  التعادل  وسيطر 
مباراة  انتهت  النتيجة  وبنفس  وهوزان  هسو 
برباعية  الزمالك  وفاز  وزانا،  آشتي  فريقي 
نظيفة على شباب الكرد، وأجمل ما في الدورة 
من  البداية  بضربة  المباريات  بعض  بدء  هو 
الحاضرة،  الجماهير  من  طفل  أو  طفلة  قبل 
وهي خطوة جميلة في تشجيع األطفال لزيارة 
عن  والترفيه  المباريات  وحضور  المالعب 
الخميس  اليوم  ستقام  بينما  قليالً،  أنفسهم 
المغطى  الكروي  قامشلو  ملعب  في  مباراتين 

وعلى الشكل التالي:
ـ قنديل × سوق حطين ـ الساعة الثامنة مساًء.

التاسعة  الساعة  ـ  آزادي   × قدوربك  هفال  ـ 
مساًء.

جدول ترتيب الفرق حتى نهاية مباريات أمس 
األربعاء:

المجموعة األولى: 
1ـ آشتي 4 نقاط +4.

2ـ جين سبور 3 نقاط +10.
3ـ باز هاللية 3 نقاط ـ3.

4ـ زانا 1 نقطة ـ 11.
المجموعة الثانية: 

1ـ زمالك 4 نقاط +4.
2ـ حركة شباب الكرد 3 نقاط ـ2.

3ـ هسو 2 نقطة +0.
4ـ هوزان 1 نقطة ـ2.

المجموعة الثالثة:
1ـ قنديل 3 نقاط +2. 

2ـ سوق حطين 3 نقاط +1.
3ـ هفال قدوربك 0 نقطة ـ2.

4ـ آزادي 0 نقطة ـ1.
المجموعة الرابعة:

1ـ روج آفا 3 نقاط +5.
2ـ درباس 1 نقطة +0.
3ـ صداقة 1 نقطة +0.

4ـ نجوم 0 نقطة ـ5
2019/3/16م،  بتاريخ  بأنه  ذكره  الجدير 

انطلقت منافسات دورة الربيع األولى بمشاركة 
20 فريقاً على أرضية ملعب قامشلو الكروي 
اختتمت   ،2019/4/12 وبتاريخ  المغطى 
بعد  للدورة  بطالً  أربيل  فريق  وتوج  البطولة 
فوزه على فريق آزادي بفارق ركالت الترجيح 
6×5، بعد انتهاء الوقت األصلي بنتيجة هدف 
لهدف لكل فريق، وتم تكريم صحيفة روناهي 

كأفضل تغطية إعالمية وقتها.
القلعة البيضاء بطالً لدورة العام الجديد

لدورة  بطالً  البيضاء  القلعة  فريق  توج  بينما 
العام الجديد بعد فوزه على فريق أخوة كورنيش 
بفارق ركالت الترجيح بواقع 2×1بعد التعادل 
األصلي  الوقت  في  أهداف  بدون  السلبي 
للمباراة والتي أقيمت على أرضية ملعب نادي 

دجلة بحي قناة السويس بقامشلو.
الجوائز والتكريمات:

ـ بطل الدورة: القلعة البيضاء. 
ـ المركز الثاني: أخوة كورنيش. 

ـ الفريق المثالي بإنذار وحيد: الشباب.
ـ أفضل العب: محمد بشار من أخوة كورنيش.

القلعة  من  حسن  شيرو  حارس:  أفضل  ـ 
البيضاء.

ـ هداف الدورة برصيد 18 هدف: شيار حنوش 

من القلعة البيضاء. 
فريق  من  ميرال سمو  ناشئ:  أفضل العب  ـ 

الشباب.
ـ الالعب األخالقي: سعيد إبراهيم من الصداقة.

ـ أفضل مشجع: شاهين إبراهيم. 
إقليم  في  الرياضي  االتحاد  تكريم  تم  كما 

الجزيرة متمثلةً بالكابتن نضال حميد.
هاشم شويش  للدورة:  المنظمة  اللجنة  وتكريم 
 - صبري  محمد   - حسن  عالء   - فارس  أبو 

طالب حسو- مروان رسول.
 - الكريم أوصمان  الدورة: عبد  وتكريم حكام 
 - عمر  محمد   - حاجي  دليل   - عبدي  فارس 

علي كيفو.
وهداف  ناشئ  العب  أفضل  تكريم  تم  كما 

الدورة من قبل محالت هوكر للرياضة.
بتاريخ  انطلقت  قد  الدورة  وكانت 
فريقاً  أربعين  فيها  شارك   ،2019/12/28
أبطال  تأهل  مجموعات  ثمانية  على  قُسموا 
بشكٍل  األول  المركز  أصحاب  المجموعات 
مباشر إلى الدور الثالث، فيما تقابلت في الدور 
الثاني الفرق المتأهلة من المجموعات أصحاب 

المركزين الثاني والثالث.

وشرق  شمال  مناطق  قصدت  إدلبية  نازحة 
سوريا هاربة من هول الحرب في إدلب لتناشد 
الجهات المعنية بدعمها وتوفير فرصة عمل لها 
وسرعان ما استجاب لطلبها وقف المرأة الحرة 

في سوريا.

دعم  إلى  سوريا  في  الحر  المرأة  وقف  يسعى 
الناحية  من  تمييز  دون  المجاالت  بشتى  المرأة 
الفكرية أو المهنية واالقتصادية أيضاً فبمشاريعه 
أّمن فرص عمل لكثير من النساء، واليوم عندما 
إلى مساندتها وتأمين فرص  إدلبية  دعت نازحة 
بتخليصها  منها  أيماناً  الوقف  استجاب  لها  عمل 
يسودها  جديدة  حياة  لتعيش  الحرب  براثن  من 

األمن واالستقرار االقتصادي أيضاً.
ومع انطالق شرارة الثورة، انتشرت التظاهرات 
في كافة المحافظات السورية منها محافظة إدلب 
الواقعة في شمال سوريا، وبدأت عمليات القصف 
والجماعات  السوري  النظام  جيش  بين  المتبادل 
لهذا  عرضة  األكثر  المدنيين  وكان  المسلحة، 

القصف، حيث أدى إلى نزوح اآلالف منهم.

ظروف حياتها ما قبل الحرب

النازحات  من  دكوش  عمر  ميرفت  المواطنة 
اللواتي هربن من مدينة إدلب، من منطقة جسر 
الشغور الواقعة على نهر العاصي شمالي إدلب 
الهالل  طريق  عن  وذلك  قامشلو،  مدينة  إلى 
األحمر السوري نتيجة الدمار وقتل اآلالف من 
المدنيين ونزوحهم من قبل مرتزقة أحرار الشام 
يواصلون  الذين  تركيّاً،  المدعومين  وغيرهم 

عمليات القصف إلى يومنا هذا. 
النازحة اإلدلبية، ميرفت عمر دكوش، التي تبلغ 

من العمر 31 عاماً كانت تعيش حياة ال بأس بها 
قبل الحرب في عائلة متوسطة الحال في منطقة 
والدتها  الخياطة من  تعلمت مهنة  الشغور  جسر 
في  لتساعدها  عمرها  من  العاشرة  في  وهي 
المعيشية.  عائلتها  أمور  لتدبير  المالبس  خياطة 
ولم تستطع العمل في الخارج لعدم توافر فرص 

العمل في أماكن خاصة لورش الخياطة.
محافظة  كانت  سوريا  في  األوضاع  تفاقم  وبعد 

إدلب من أكثر المحافظات السورية التي تعرضت 
للحرب الشرسة من قبل الجماعات المسلحة من 

جهة، والنظام السوري من جهة أخرى.

باعوا أغراضهم بسبب الحصار

ومنطقة جسر الشغور لم تسلم من تلك الظروف، 

ال  الدار  حبيسة  المرأة  بقيت  الحرب  ظل  في 
بعض  لقضاء  المنزل  من  الخروج  تستطيع 
للمضايقات  لتعرضها  وذلك  اليومية  الحاجات 
هذه  نتيجة  آنذاك  المسلحة  الجماعات  قبل  من 
الظروف القاسية اضطرت عائلة ميرفت كغيرها 
المنزلية  األدوات  بعض  بيع  إلى  العوائل  من 
التي كانت تسترزق منها  ومنها ماكينة الخياطة 

قبل الحرب.

القصف  استمرار  ومع  المعارك  اشتداد  وبعد 
المناطق  قاصدة  عائلتها  مع  ميرفت  خرجت 
في  فاستقرت  سوريا  وشرق  شمال  في  اآلمنة 
أمناً  المناطق  أكثر  كونها   2015 عام  قامشلو 

ولتوفر فرص العمل فيها.
لدى وصولهم إلى مدينة قامشلو استأجروا منزالً 
في  ميرفت  عملت  ثم  ومن  الهاللية،  حي  في 
إحدى الجمعيات الخاصة المعنية بعمل الخياطة 

في المدينة، وبقيت تعمل هناك مدة عامين.

استجابوا ملناشدتها

وبعد أن توقف العمل في الجمعية تعرفت ميرفت 
مدينة  في  سوريا  في  الحرة  المرأة  وقف  على 
فرصة  على  للحصول  المركز  فقصدت  قامشلو 
دعم وعن هذا األمر تحدثت ميرفت لوكالة أنباء 
الحرة  المرأة  وقف  إلى  توجهت  »حينما  هاوار 
الحياتية  الظروف  نتيجة  مؤسف،  بوضع  كنت 
وشرحت  الوقف  إدارة  مع  والتقيت  الصعبة، 
وضعي، وبعد أسبوع بدأت بالعمل فيه إلى جانب 
تدريب المبتدئين في الوقفة على مهنة الخياطة«.
تغير  الوقف  في  العمل  ميرفت  بدأت  أن  بعد 
القوة واإلرادة  لها  أعاد  النفسي، فعملها  وضعها 
لتكون من النساء اللواتي يعملن بنشاط  في جميع 
المجاالت، وذلك بغض النظر عن كونها عربية 

أو كردية أو سريانية.
ختام  في  دكوش،  عمر  ميرفت  النازحة  وتمنت 
يبحثن عن عمل  اللواتي  النساء  تقوم  أن  حديثها 
»ألنها  سوريا  في  الحرة  المرأة  وقف  بزيارة 
كافة  في  السورية  للمرأة  الحقيقية  المساندة 

المجاالت.

السابع من عمرها،  العقد  في  منال،  تكن  لم 
سوف  سوريا  في  الهانئة  حياتها  أن  تعلم 
في  ستبقى  وأنها  عقب،  على  رأساً  تنقلب 
شيخوختها تفترش الرصيف، وال تدري أين 

تذهب.

السوريين  الالجئين  من  مسنات  نساء  تعيش 
بمصر ظروف بالغة الصعوبة بعد أن تفككت 
أسرهن جراء مآسي الحرب واللجوء، ليعانين 
ومتطلبات  الصحية  والعناية  لإليواء  الحاجة 

الحياة األساسية.
لم تكن المواطنة السورية منال تعلم أن حياتها 
على  رأساً  تنقلب  سوف  سوريا  في  الهانئة 
تفترش  شيخوختها  في  ستبقى  وأنها  عقب، 
حيث  تذهب،  أين  تدري  وال  الرصيف، 
الحرب،  نيران  من  تركت منال سوريا هرباً 
لكّن  مصر،  في  أسرتها  باجتماع  واستأنست 
أفراد  مغادرة  مع  سريعاً  تالشى  األُنس  هذا 

األسرة، لتبقى وحدها.
لم  لكنها  لها،  قريبة  رفيقة  كانت  إنها  تقول 
ترك  إلى  فاضطرت  معها،  بالراحة  تشعر 
أن  قبل  الرصيف«،  إلى  و«اللجوء  المنزل 
المصرية  الخيرية  الجمعيات  إحدى  تنقذها 

الرسمية، وتلحقها بدار رعاية مسنين.
لـ »نورث  التي روت تفاصيل قصتها  منال، 
برس«، هي واحدة من مسنات كثيرات تعانين 
بلدان  في  الصعوبة  شديدة  معيشية  ظروفاً 
اللجوء، وفي مصر ومع الظروف االقتصادية 
الخانقة تتفاقم أوضاع بعضهن، السيما الالتي 

تخلت عنهن أسرهن وبقين وحدهن تقريباً.

إرشاد املؤسسات والجهات 
املعنية إليهن

صفحات  على  ونشطاء  إعالميون  وتداول 
عديدة  حاالت  نشر  االجتماعي  التواصل 
لمسنات »منسيات« بحاجة للرعاية والمساندة، 
المعنية  والجهات  المؤسسات  إلرشاد  وذلك 
إليهن »إكراماً لشيخوختهن وحالتهن الصحية 

الصعبة«.
عاماً،   /70/ العمر  من  تبلغ  سوريّة  »امرأة 
لها  وتصرف  مصر،  في  بمفردها  تعيش 
 /500/ شهرياً  الالجئين  شؤون  مفوضية 
جنيه مصري، حوالي /32/ دوالراً أمريكياً.. 
مسنين  دار  إيجاد  في  المساعدة  مطلوب 
الصحافي،  المراسل  يعرض  هكذا  مناسبة«، 
على  السورية  المرأة  حالة  أمين،  أبو  تامر 
في  لمساعدتها  بوك«  »فيس  بموقع  صفحته 
إيجاد مأوى مناسب تتلقى فيه الرعاية الصحية 

الكاملة.
معلنة عن عدد  إحصاءات رسميّة  توجد  وال 
توجد  كما ال  السوريات في مصر،  المسنات 
أي دراسات حالة بشأن أوضاعهن المعيشية. 
السوريين  لالجئين  العامة  الهيئة  مدير  لكّن 
وقت  في  قّدر  قد  النجار،  تيسير  مصر،  في 
سابق نسبة األطفال والنساء من إجمالي عدد 

السوريين المتواجدين في مصر بنحو %80.

وتهتم مؤسسات مجتمع مدني مصرية ودولية 
في  أيضاً  سورية  وأخرى  مصر،  في  عاملة 
الالجئين  من  لشرائح  خدمات  بتقديم  مصر 
هؤالء  بدعم  يهتم  من  وبينها  السوريين، 

المسنات.
وقالت مديرة إحدى دور المسنين بحي فيصل 
سامية  مصر(،  جنوب  الجيزة،  )محافظة 
المدني  المجتمع  مؤسسات  إن  الحفيظ  عبد 
تفتح  المسنات،  برعاية  الخاصة  المصرية، 
في  عقبات  أو  قيود  دون  للسوريات  أبوابها 
أمام  عقبات  توجد  »ال  الرسمية.  اإلجراءات 
من  السوريين  واألخوة  األخوات  استضافة 
استضافة  بين  تفرقة  أي  توجد  وال  المسنين، 

مصري أو سوري«.

يعشَن ظروفاً قاسية ويحتجَن 
رعاية خاصة

لكن، مديرة مؤسسة »سوريات« في العاصمة 
المصرية القاهرة، لطيفة دغمان وهي مؤسسة 
السوريات،  النساء  وتعليم  بتدريب  تختص 
قالت إنهن يعلمن بوجود حاالت عديدة لمسنات 
يعشن ظروفاً قاسية، وتحتاج هذه الحاالت إلى 
»عناية خاصة من مؤسسات تهتم بالمسنين«.
إلى  حديثها  خالل  دغمان،  لطيفة  وأشارت 
حاالت يحالفها الحظ في الحصول على العون 
ال  حين  في  مجتمعية،  رعاية  مؤسسات  من 
تجد كثيرات أماكن استقبال لهن في محيطهن.

التي  الفرق  وهي  الثاني  للدور  المتأهلة  الفرق 
احتلت المركزين الثاني والثالث في المجموعة:

قدور  هفال  ـ  غربي  جزيرة  األولى:  المجموعة 
بك.

المجموعة الثانية: جوفنتوس ـ شباب جرنك.
المجموعة الثالثة: قناة السويس ـ روج.

المجموعة الرابعة: النضال ـ أربيل.
وانطلقت منافسات الدور الثاني بمباراة وجمعت 
فريق روج مع فريق جزيرة غربي وانتهت بفوز 
وبعدها  ثالثة،  مقابل  أهداف  بأربعة  فريق روج 
فاز فريق قناة السويس على فريق هفال قدوربك 
بأربعة أهداف مقابل ثالثة، وتغلب النضال على 
وفاز  هدف،  مقابل  أهداف  بأربعة  شباب جرنك 
مقابل  أهداف  بأربعة  أربيل  على  جوفنتوس 

هدفين.
الدور ربع النهائي:

جزيرة  خرج  بحيث  النهائي  الربع  الدور  وفي 
كورنيش بخسارة ثقيلة من النضال بأربعة أهداف 
مقابل هدف واحد، فيما فاز فريق التصدي على 
هدف  مقابل  أهداف  بثالثة  السويس  قناة  فريق 
على  لهدف  بهدف  اإليجابي  التعادل  وسيطر 
لقاء فريقي أخوة قدوربك وجوفنتوس، بينما فاز 
ثالثة  بنتيجة  الترجيح  ركالت  بفارق  جوفنتوس 

أهداف مقابل هداف واحد.
وتختتم غداً الجمعة منافسات الدور الربع النهائي 
بمباراة ستجمع بين فريقي أخوة كورنيش وروج 
بقامشلو  كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  أرضية  على 
وهو الملعب الذي احتضن كامل المنافسات وذلك 

بتمام الساعة الثانية عصراً.
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النازحين  شؤون  بمكتب  اإلداري  أشار 
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  والالجئين 
الذاتية  اإلدارة  أن  إلى  أحمد  سوريا شيخموس 
يخص  فيما  إنسانية  أزمة  تواجه  الديمقراطية 
في  والنازحين  لالجئين  المساعدات  تقديم 
تتحمل  كما  سوريا،  وشرق  شمال  مخيمات 
الهول  مخيم  في  داعش  مرتزقة  مخاطر 
بمفردها، وأكد أن التهديدات التركية والهجمات 
على مناطق شمال وشرق سوريا تزيد من هذه 
المأساة اإلنسانية وتمنح فرص هروب عناصر 
داعش من المخيمات وبالتالي إحياء المرتزقة 

الذين يشكلون خطراً على العالم أجمع.

للمساعدات  بالنسبة  المتحدة  األمم  قرار  حول 
الالجئين  وأوضاع  واإلغاثية،  اإلنسانية 
والنازحين في المخيمات بشمال وشرق سوريا، 
الموجودين  وعوائلهم  داعش  معتقلي  ومصير 
في المخيمات، وما يتوجب على العالم وبخاصة 
واجبات  من  داعش  لمحاربة  الدولي  التحالف 
والمخيمات  لالجئين  بالنسبة  والتزامات 
وغيرها من المواضيع؛ أجرت صحيفة االتحاد 
شؤون  بمكتب  اإلداري  مع  حواراً  الديمقراطي 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  والالجئين  النازحين 
الحوار  وكان  أحمد،  شيخموس  سوريا  وشرق 

على النحو التالي:
األمم  عن  الصادر  القرار  إلى  تنظرون  كيف  ـ 
المساعدات  دخول  يحصر  الذي  المتحدة 
في  الحدودية  المعابر  اإلنسانية واإلغاثية عبر 
وبالتالي  التركي  لالحتالل  الخاضعة  المناطق 
الديمقراطية من  الذاتية  حرمان مناطق اإلدارة 
لالجئين  الكبيرة  األعداد  رغم  المساعدات  هذه 
ووضع  المنطقة؟  في  والمخيمات  والنازحين 

الملف اإلغاثي بيد تركيا والنظام السوري؟
الدولي  األمن  مجلس  عن  صدر  الذي  القرار 
السورية  الحدودية  المعابر  تحديد  بخصوص 
إلى  اإلنسانية  المساعدات  منها  ستدخل  التي 
مناطق شمال وشرق سوريا، ومنع إدخالها من 
معابر اإلدارة الذاتية الحدودية واقتصار إدخالها 
التي تحتلها تركيا هو قرار  المناطق  من معابر 
دولة  مع  بالتنسيق  روسيا  أقرته  بحت  سياسي 
األمن  مجلس  في  ومررته  التركي،  االحتالل 
الدولي باستخدامها )الفيتو(. ويهدف هذا القرار 
لديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  على  الضغط  إلى 
ناحية،  من  وإخضاعها  سوريا  وشرق  لشمال 
المساعدات كافة  ناحية أخرى تحويل هذه  ومن 
إلى النظام السوري بسبب الحصار االقتصادي 
القرار  هذا  وتطبيق  عليه.  المفروض  األمريكي 
شمال  مناطق  في  إنسانية  كارثة  إلى  سيؤدي 
من  اآلالف  مئات  تأوي  ألنها  سوريا  وشرق 
الالجئين والنازحين السوريين وأغلبيتهم بحاجة 
األولى  وبالدرجة  اإلنسانية،  المساعدات  إلى 
االحتياجات الطبية من األدوية وحليب األطفال.

خطط  هناك  الهول؛  مخيم  ألوضاع  بالنسبة 
الدولية وباألخص  للجهات  تقديمها  تم  ومشاريع 

شيخموس أحمد: »اإلدارة الذاتي�ة مستمرة في 
عملها اإلنساني بتقديم الدعم للمهّجرين«

تقرير/ جوان محمد

رأسها  وعلى  داعش  لمحاربة  الدولي  للتحالف 
االتحاد  ودول  األمريكية  المتحدة  الواليات 
األوروبي، حول تنظيم المخيم من الناحية األمنية 
وجمع  الجنسيات  فرز  جانب  إلى  والقطاعات 
وعزل  األطفال اليتامى من أجل إعادتهم لدولهم، 
وقد  الجهات،  تلك  مع  جارية  والمفاوضات 
افتتحت عائالت داعش مراكز تدريب أيديولوجية 
هناك  وأيضاً  الهول،  مخيم  في  اإلرهابي  للفكر 
من  العائالت  هذه  لتهريب  مستمرة  محاوالت 
التركية  االستخبارات  قبل  من  بالتخطيط  المخيم 
إلى المناطق التي احتلتها دولة االحتالل التركي. 
وبالمجمل نستطيع القول أن مخيم الهول بحاجة 
تنظيمه  إعادة  ناحية  من  الدولي  الدعم  إلى 
واللوجستية  األمنية  الناحية  ومن  جديد،  من 
لألطفال  النفسي  الدعم  جانب  إلى  والمساعدات 
الذين تتجاوز نسبتهم 65% من المقيمين في مخيم 
الهول، وعدم إعادة تأهيل هؤالء األطفال سيشكل 
وشرق  شمال  مناطق  على  ليس  كبيراً  خطراً 
سوريا فقط، وإنما عل مناطق العالم أجمع؛ كون 
األيديولوجي  التدريب  يتلقون  األطفال  هؤالء 
)أشبال  أنفسهم  على  ويطلقون  داعش  فكر  على 
الخالفة(، وتركهم بهذا الوضع سيؤدي مستقبالً 

إلى خطر كبير على السلم واألمن العالميين.

ـ هل تقوم المنظمات المحلية العاملة في مناطق 
شمال وشرق سوريا بأي دور في تنظيم هؤالء 
لمعالجة  وما خططكم  تأهيلهم،  وإعادة  األطفال 

هذا األمر؟
مخيم  في  تعمل  ودولية  محلية  منظمات  هناك 
الهول وتقدم الدعم النفسي لهؤالء األطفال. ولكن؛ 
ال  المنظمات  هذه  وقدرة  كبيرة  األطفال  أعداد 
تكفي لتغطية كامل هذه األعداد. ولذلك؛ فإن هذا 
المشروع بحاجة إلى دعم دولي كبير وباألخص 
حتى  الدولي  والتحالف  المتحدة  األمم  قبل  من 
نتمكن من القضاء على الفكر الذي زرعه داعش 

في عقول هؤالء األطفال.
ـ حبذا لو تطلعنا على أوضاع مخيم واشو كاني 

الذي يحوي مهجري سري كانيه وكري سبي، 
لهؤالء  المساعدة  تقدم  التي  الجهات  هي  ومن 

المهّجرين؟
اإلدارة  قبل  من  تجهيزه  تم  كاني  واشو  مخيم 
الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، ولم تقم 
أية منظمة أو جهة خارجية بدعم اإلدارة الذاتية 
في تجهيز المخيم، وأعداد المهجرين في المخيم 
المخيم  وِسعة  شخص،  آالف  السبعة  تجاوز 
القصوى هي 13 ألف ورغم أن العمل مستمر من 
قبل اإلدارة الذاتية لتأمين كافة متطلبات المخيم. 
الشتاء  وفصل  الجوية  األحوال  بسبب  لكن؛ 
المخيمات  لبناء  األساسية  المواد  إلى  واالفتقار 
وإمكانات اإلدارة الذاتية المحدودة ما زال المخيم 
غير مجهز بشكل كامل، وكذلك ليس هناك دعم 
مفوضية  وباألخص  الدولية  المنظمات  قبل  من 
األمم المتحدة لالجئين؛ بسبب القرار الصادر من 
بعدم  الحسكة  محافظ  عبر  السوري  النظام  قبل 
تقديم الدعم لمهجري سري كانيه وكري سبي في 
مخيمي )واشو كاني( و)تل السمن(. وغالبية ما 
المهجرين من مساعدات هي  تقديمه لهؤالء  يتم 
وبعض  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  طرف  من 

المنظمات المحلية والدولية فقط.

الخصوص  بهذا  نداًء  الذاتية  اإلدارة  وجهت   -
هل  بواجبها؛  للقيام  الدولية  المنظمات  إلى 

استجابت لندائكم؟
ناشدنا تلك المنظمات وما زلنا نناشدها من أجل 
والمساعدات  الدعم  تقديم  في  بواجباتها  القيام 
لالجئين والنازحين في مناطقنا، وجرت لقاءات 
مفوضية  وباألخص  الجهات  هذه  وبين  بيننا 
من  الدولية  والمنظمات  لالجئين  المتحدة  األمم 
الذاتية  اإلدارة  مناطق  في  للعمل  عودتها  أجل 
والمساعدات  الدعم  بتقديم  والبدء  الديمقراطية، 
للنازحين كون األعداد كبيرة جداً، وهناك حاجة 
لألدوية وحليب األطفال واأللبسة والخيم والعبء 
وحدها،  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  على  كبير 
لمناشدة  الدولية  المنظمات  بعض  واستجابت 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية وعادت إلى عملها في 
مناطقنا، وفّعلت أنشطتها في مخيمي )واشو كاني 
وتل السمن( وخارجهما، ولكن بعض المنظمات 
الدولية التي كانت تعمل في مناطقنا خرجت ولم 

تستجب لمناشدتنا.
تمارس  إقليمية  بجهات  مرتبطة  منظمات  هناك 
الضغوطات عليها من أجل عدم تفعيل أنشطتها 
وعملها في مناطق شمال وشرق سوريا، وأول 
هذه الجهات هي دولة االحتالل التركي، وهناك 
الحكومة  قبل  من  عليها  الضغط  يتم  منظمات 
بأعمالها  القيام  عدم  أجل  من  وروسيا  السوري 
سوريا؛  وشرق  شمال  مناطق  في  وأنشطتها 
وذلك لتحقيق مآربها السياسية من خالل ممارسة 
لشمال  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  الضغط على 
الجهات  تلك  والخضوع إلرادة  وسوريا  وشرق 

ومطالبها.
ـ هل ستخضع اإلدارة الذاتية لتلك الضغوطات؟

اإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا 
سياسي،  كملف  اإلنساني  الملف  مع  تتعامل  ال 
النازحين  تجاه  اإلنساني  بواجبها  تقوم  وإنما 

والالجئين على أكمل وجه، وستستمر في تقديم 
سواء  والنازحين  لالجئين  والمساعدة  الدعم 
الالجئين  ومفوضية  الدولية  المنظمات  ساعدتها 
إنسانياً  واجباً  يُعتبر  هذا  ألن  تساعدها؛  لم  أم 

وأخالقياً وستستمر في عملها اإلنساني.
الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  قّدمته  الذي  ما  ـ 

لهؤالء النازحين من خدمات؟ 
السوري  الداخل  من  القادمين  للنازحين  بالنسبة 
نتيجة الصراع بين الحكومة السورية والمجاميع 
الذاتية  لهم واإلدارة  افتتاح مخيمات  تم  المسلحة 
في  المخيمات  عدد  وكان  دعمهم،  في  مستمرة 
مناطق شمال وشرق سوريا 15 مخيماً، ونتيجة 
أنشأت  كانيه وكري سبي  لسري  التركي  الغزو 
آخرين  مخيمين  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 
موزعة  وهي  السمن(،  وتل  كاني  )واشو  هما 
سوريا.  وشرق  شمال  جغرافية  كامل  على 
إلى  العراقيين  النازحين  من  اآلالف  لجأ  وأيضاً 
سوريا.  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  مناطق 
من  لهم  الدعم  بتقديم  مستمرون  ذاتية  وكإدارة 
لوجستية  أو  صحية  كانت  سواء  النواحي  كافة 
التزامات،  من  عليها  يترتب  ما  وكل  نفسية،  أو 
ونصب  المخيمات  أرضية  تجهيز  ذلك  في  بما 
قبل  من  المرخصة  المنظمات  وأيضاً  الخيم، 
ليالً  بعملها  تقوم  منها  والمقربة  الذاتية  اإلدارة 
ونهاراً لتأمين النواقص وتالفي األخطاء. ونتيجة 
التركية  الهجمات  بسبب  حدث؛  الذي  الظرف 
مئات  نزح  سوريا؛  وشرق  شمال  مناطق  على 

اآلالف من السكان.

الدولي  التحالف  عاتق  على  يقع  الذي  ما  ـ 
ودعم  اإلغاثية  الناحية  من  داعش  لمحاربة 

الالجئين؟
وعلى  الدولي  التحالف  مع  لقاءاتنا  خالل  من 
على  أكدنا  األمريكية،  المتحدة  الواليات  رأسه 
أن المخيمات في شمال وشرق سوريا والالجئين 
في  شركاء  كنا  كوننا  أيضاً،  مسؤوليتهم  هي 
المرتزقة  المعارك ضد  محاربة داعش، ونتيجة 
إلى  السوريين  من  اآلالف  عشرات  نزح 
مناطقنا باإلضافة إلى آالف العراقيين وعائالت 
الهول  مخيمي  في  إيواؤهم  تم  الذين  المرتزقة، 
الدولي  التحالف  واجب  من  ولذلك؛  وروج. 
مساعدة  األمريكية  المتحدة  الواليات  وباألخص 
وتم  األمر،  هذا  في  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 
االتفاق على تقديم الدعم من قبل التحالف الدولي 
الذاتية  اإلدارة  إلى  المتحدة  الواليات  وباألخص 

الديمقراطية.
وتيرة  تفعيل  عن  البنتاغون  أعلن  مؤخراً؛  ـ 
العمليات العسكرية مع قوات سوريا الديمقراطية 
وشرق  شمال  في  داعش  مرتزقة  خاليا  ضد 
الناحية  من  اإلعالن  لهذا  قراءتكم  ما  سوريا؛ 

اإلنسانية؟
معركة  في  داعش  مرتزقة  على  االنتصار  بعد 
لم  لداعش  نائمة  خاليا  هناك  بقيت  الباغوز 
المناطق، ولكن  تستطع تنشيط عملياتها في تلك 
وشرق  شمال  مناطق  على  التركية  الهجمة  بعد 
لهذه  اإلرهابية  األعمال  وتيرة  ازدادت  سوريا؛ 
الخاليا، ونشطت بشكل فعال وبخاصة في مناطق 
المخيمات  على  بهجمات  وقامت  الزور،  دير 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في  الموجودة 
والتي تتواجد فيها عائالت المرتزقة. واستكماالً 
بشكل  داعش  إنهاء  في  الدولي  التحالف  لمهام 
تام بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية يجب 
القضاء على تلك الخاليا النائمة، حتى ال تتمكن 
من تنظيم نفسها من جديد بدعم إقليمي كما حصل 
في العراق، وفي شمال وشرق سوريا قامت تلك 
الخاليا بتنفيذ اغتياالت وهجمات إرهابية، ولذلك 
االتفاقية  تفعيل  بإعادة  األمريكي  البنتاغون  قرر 
للقضاء  الديمقراطية  سوريا  قوات  وبين  بينها 
على تلك الخاليا حتى ال تتمكن من إعادة إحياء 

نفسها من جديد. 
وأمريكا  الدولي  التحالف  سيتعامل  كيف  ـ 
سوريا  قوات  لدى  داعش  معتقلي  قضية  مع 

الديمقراطية؟
سوريا  قوات  لدى  داعش  معتقلي  موضوع 
الديمقراطية هو ملف دولي، وليس بإمكان اإلدارة 
هؤالء  محاكمة  لوحدها  الديمقراطية  الذاتية 
احتجازهم  في  االستمرار  أو  مصيرهم  وتقرير 
دعم  إلى  بحاجة  الملف  وهذا  نهاية،  ال  ما  إلى 
في  المشاركة  الدول  قبل  من  وباألخص  دولي 
التحالف الدولي لمحاربة داعش، ويجب ممارسة 
معتقلين  مرتزقة  لديها  التي  الدول  على  الضغط 
عناصر  من  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  لدى 
المستقبل  في  مشاريع  وهناك  داعش،  مرتزقة 
هؤالء  لمحاكمة  دولية  محكمة  إلنشاء  القريب 
مناطق  في  المحاكمة  تكون  أن  على  المرتزقة 

اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

صحفي لبناين: سوريا تدفع مثن وقوفها بني موسكو وأنقرة

أردوغان ومعونة اإلخوان

في مقدمة مقاله تحدث الصحفي حازم صاغية 
بها  يمرون  التي  والمآسي  ككل  السوريين  عن 
العالقة  نتاج  ناهيك  الجارية  األحداث  ظل  في 
سوريا:  في  وتدخلهما  وروسيا  موسكو  بين 
مآسيهم،  كّل  فوق  وشعبه،  البلد  يتلقَّى  »هكذا 
وهم  والوصّي،  الجار  بين  العالقة  تبعات 
يتلقَّونها في حّدها األقصى، واألعلى كلفة، حين 
تكون سوريَّا هي نفسها أهّم ما في تلك العالقة 
حيث  تحديداً،  هكذا  هو  اليوم  والحال  الثنائيّة، 

يمارس الطرفان البيع والشراء بالسوريّين«.
ولو  حصل،  القبيل  هذا  من  شيٌء  بأن  وذكر 
من  الثاني  النصف  في  مختلف،  نحو  على 
قّواتها  األطلسيّة  تركيا  حشدت  الخمسينات: 

على حدودها الجنوبية مع سوريا التي كسرت 
من  تقترب  وراحت  الغربي،  السالح  احتكار 
موسكو، سوريا، بقيادة العسكر يومذاك، ردَّت 
في  نفسها  أذابت  بأن  الشمالي  التحّدي  على 
مصر الناصريّة التي شابهتها، لثالث سنوات لم 

يعد هناك سوريّا.
بأنها  وتركيا  روسيا  بين  العالقة  ووصف 
روسيا  بين  العالقة  »أنَّ  طارد  بسم  مسكونة 
أمثلته  وللتاريخ  طارد،  بسّم  مسكونة  وتركيا 
الكثيرة: فمنذ قيام السلطنة العثمانيّة، نشب بين 
االثنتين أكثر من عشر حروب، أربع منها في 
القرن  في  أخرى  وأربع  عشر،  الثامن  القرن 
التاسع عشر، وواحدة في القرن العشرين كانت 

جزءاً أساسيّاً من الحرب العالميّة األولى«.
قال  بين موسكو وتركيا  المشترك  القاسم  وعن 
هويّتيهما:  في  مأزومان  البلدان،  بأن  صاغية 
وشرق  ومتوّسطيّة  وأوروبية  آسيوية  تركيا 
ما  الضياع،  ازداد  أردوغان  ومع  أوسطيّة، 
بين إسالمية وعلمانية وديمقراطية واستبدادية، 
وروسيا، كذلك، وجدت في »األوراسيّة« حلّها 
اللفظي لصراع فعلي شّق تاريخها كلّه، ما بين 
األوروبية والسالفية، وهي مثل تركيا، نصف 
علمانية  نصف  استبدادية،  ونصف  ديمقراطية 

ونصف دينية.
إمبراطوريّتين  عن  المتفّرعان  هذان  والبلدان 
إلى مجد ال  ناهدان  منهارتين،  بحسب صاغية 

طرفين  بين  يقع  لمن  والويل  أدواته،  يملكان 
توفيق  في  ومأزومين  هويّتيهما،  في  مأزومين 
توفيق  في  وبالتالي  الماضي،  مع  الحاضر 
ظّل  في  سوريّا،  وويل  الحاضر،  مع  السياسة 
التفاوضي  الموقع  ألنَّ  ويالن،  األسد،  بّشار 
لقد  بالكامل،  معدوماً  بات  منهما  أي  حيال 
سهّل  ما  محروقة،  أرضاً  أرضه  األسد  أحال 
على جبّاَري الشمال التعامل معها بالصفة هذه 

توسيعاً لحريقها وتهجيراً لسّكانها.
هو  وروسيا  تركيا  إليه  تطمح  الذي  الهدف 
هذه  وعن  الساحة  في  األمريكي  الدور  حجب 
أّن  هنا  »المفارقة  حازم:  الكاتب  ذكره  النقطة 
وتركيا  لروسيا  الراهن  الطموح  مصادر  أبرز 
ضآلة الحضور األميركي في الساحة، لكّن هذا 
العنصر هو نفسه أهّم المعوقات التي تحول دون 
استكمال أي من البرنامجين الروسي والتركي، 
روسيا،  تطرد  أن  من  كثيراً  أضعف  فتركيا 
وتحتكر المنطقة كدائرة نفوذ حصري لها، فيما 
ال تستطيع روسيّا أن تنكر على تركيّا كّل دور 
مشتركاً  قاسماً  يخلق  ما  وهذا  حضور،  وكّل 
بضرورة  الشعور  هو  وأنقرة،  موسكو  بين 
استحضار أمريكا وأوروبا، وإن كانت كّل من 
يالئمها  بما  استحضارهما  تنويان  العاصمتين 
العاصمة األخرى. وهذا  أن يالئم  وحدها دون 
تحديداً هو ما لم يُعلَن عن قّمة موسكو األخيرة 
هو،  إليه  توّصال  فما  وأردوغان،  بوتين  بين 
وفقاً  هّش  نار  إطالق  وقف  المطاف،  آخر  في 
اآلمن  الممّر  أّما  المراقبين،  معظم  قاله  لما 
فتفاصيل  ذلك،  وسوى  المشتركة،  والدوريّات 
الستهالك الوقت الضائع، إنّه إذاً وقف إطالق 
انتظار  في  النار  إطالق  أّجال  طرفين  بين  نار 

واشنطن«.
فإّن  بينهما،  القوى  توازن  وبسبب  هذا،  مع 
الستحضار  موسكو  تتّبعها  التي  االستراتيجيّة 
من  قياس  بال  تجانساً  أشّد  المتّحدة  الواليات 
بعيد،  حّد  وإلى  فاألخيرة،  تركيّا،  استراتيجيّة 

تتخبط تخبطاً عشوائياً: تستقبل صواريخ »إس 
رغبة  من  الضّد  على  روسيّا،  من   »400
على  الحصول  في  رغبتها  تعلن  ثّم  أميركا، 
المضاّدة  األميركيّة  »باتريوت«  صواريخ 
وتستغرب  وتتوّعدهم  الكرد  تهّدد  للطائرات، 
شعور األميركيّين باالستفزاز، تبالغ في تعقّبها 
ويحميه  أميركا  في  يقيم  الذي  غولن  هللا  فتح 
بفكرة  أوروبا  إقناع  تحاول  األميركيّون، 
للجوء  العنان  بإطالق  وتبتّزها  اآلمنة  المنطقة 
سعي  عن  الكاتب  قاله  ما  هذا  إليها،  المليوني 
كل من روسيا وتركيا بوضع استراتيجية جديدة 

للتغاضي عن موقفهم تجاه أمريكا.
مماطلة من قبل أنقرة إلطالة األزمة في المنطقة 
هذا كان محور الختام في مقال الكاتب اللبناني 
حازم الصياغة: »أزمة أنقرة، التي تعاوَن على 
تركيّا  وموقع  التعيس  أردوغان  وعي  صنعها 
وتاريخها، هي جمع النقائض داخل استراتيجيّة 
واحدة، وقد سبق لألتراك أن ماطلوا في الحرب 
وأوحوا  محايدين،  إنّهم  فقالوا  الثانية،  العالميّة 
»مؤتمر  وفي  المحور،  إلى  سينضّمون  أنّهم 
ونستون  حاول   ،1943 أواخر  القاهرة«، 
الرئيس  إغراء  روزفلت  وفرانكلين  تشرشل 
التركي عصمت إينونو باالنضمام إلى الحلفاء، 
لكّن االنضمام لم يحصل إالّ بعد انتهاء الحرب. 
تسبّبت  »الناتو«،  في  الالحقة  عضويّتها  وفي 
الشريك  مع  لنزاعها  تبعاً  »الناتو«  بإضعاف 
في  القبرصيّة  األزمة  بعد  تفاقم  ما  اليونانّي، 
1974، وهي مع أردوغان خصوصاً، أطلسيّة 
وال أطلسيّة، وأوروبيّة وال أوروبيّة، في وقت 
كلفة  اليوم  سوريّا  تدفع  العموم  وعلى  واحد، 
الغباء المأزوم لتركيّا، والذكاء المأزوم لروسيّا، 
يحترق،  الذي  ترابها  فوق  اجتماعهما  وكلفة 
الذين يهيمون على وجوههم في أرض  وأهلها 

بخيلة وقاسية.

الذي أصبح سمة سلوك تركيا في ظل  التخبط 
الكثير  إلى  به  أدى  أردوغان،  األوحد  رئيسها 
من المزالق التي كانت محجوبة بفضل الدعاية 
المجانية التي كان يقدمها له طابور خامس من 
اإلخوان المسلمين في كل دولة عربية، وأصبح 
الدعائية  وأجهزته  أردوغان  الرئيس  أداء 

واإلعالمية اآلن يشبه اللعب على المكشوف.
وعواصم  العربي  الخليج  دول  كانت  أن  بعد 
العربية  المملكة  السيما  واالعتدال،  االستقرار 
إلى مناطق  المتشددين  تُتهُم بإرسال  السعودية، 
العربي،  الربيع  سنوات  خلفتها  التي  الصراع 
المزيفة  التهمة  هذه  عنها  تدرأ  السعودية  كانت 
قوة  تبددها  كانت  الحقيقة  لكن  القاطعة،  باألدلة 
أردوغان،  فيها  استثمر  التي  المنبرية  الدعاية 
جهدها  نذرت  التي  قطرياً،  الممولة  خاصة 
وطاقتها لخدمة أجندة أردوغان وتلميع صورته 

وبخس منافسيه في الفضاء اإلقليمي والدولي.
في ظل الضغوط الهائلة والنتائج الوخيمة التي 
تدفع أنقرة ثمناً باهظاً لها، أصبحت تجاهر بما 
كانت تضمره من توظيف الجماعات المتشددة 
واالستثمار في خطاب التطرف ورموزه لتمهيد 
دورها  وتوسيع  نفوذها  لمّد  المواتية  األرضية 
رصيد  انخفاض  وأمام  إذ  سلوكها،  وتبرير 
في  اإلخوان  وقنوات  لمنصات  المصداقية 
وكاالت  أصبحت  العربية،  الشعوب  حسابات 
رموز  إلى  تلجأ  تركية  وقنوات  وصحف 
وجماعات التطرف علناً ومن دون خوف غير 

آبهة باإلجماع الدولي على نبذها ومقاومتها.
من  المقربة  التركية  شفق  يني  نشرت صحيفة 
المحيسني،  عبدهللا  فيديو  التركي،  الرئيس 
تحرير  هيئة  في  السابق  الشرعي  المسؤول 
الشام )النصرة سابقاً(، يخاطب الشعب التركي، 
إدلب،  في  الدعم  بتقديم  التركية  القوات  مناشداً 
الترويج اإلعالمي  الفيديو في إطار  وأتى نشر 

للعملية العسكرية التي أطلقتها تركيا شمال غربي 
سوريا، ودعم الجنود األتراك. وآخر ما عرف 
قائمة  على  إرهابياً  المصنف  المحيسني  عن 
في  وقته  يقضي معظم  أنه  األميركية،  الخزانة 
مدينة غازي عنتاب، ويقيم فيها لفترات طويلة 
بالعمل  المكلّفين  األتراك  األمن  برعاية ضباط 
مع المجموعات المرتزقة في الشمال السوري، 
التواصل االجتماعي حسب  ويطّل على مواقع 
المتطرفة  الجماعات  مع  ليتحدث  الضرورة 
في  تستثمر  التي  اإلقليمية  الدول  من  ورعاتها 
المناطق الرخوة لألراضي العربية لغرز نفوذها 

وتوسيع رقعة تأثيرها في تلك الدول.
ما إن مّرت قصة كلمة المحيسني دعماً لتركيا، 
الحكومية  األناضول  وكالة  نشرت  حتى 
وصفتهم  المسلحين،  من  مجموعة  يبيّن  فيديو 
بالمعتدلين، كانوا يركبون المدّرعات، دون أن 
أكتافهم  على  يربطون  أنهم  إلى  الوكالة  تنتبه 
إلى  دقائق  بعد  اضطرها  ما  داعش،  شارات 
التورط  على  آخر  دليل  وهذا  الخبر  حذف 
أرادت  سواء  المرتزقة.  هؤالء  مع  التركي 
مادة  األناضول  وكالة  قدمت  تنتبه،  لم  أو  ذلك 
التواصل  مواقع  على  عرب  لناشطين  دسمة 
توظيف  حقيقة  على  الضوء  إللقاء  االجتماعي 
الحكومة التركية لمجاميع متطرفة في مجهودها 
العسكري غير النزيه في كل من سوريا وليبيا، 
اإلخوان  منصات  من  الكثير  تتغاضى  فيما 
الممولة قطرياً، أو تزيّف هذه الحقائق القاطعة 
وتشوش عليها بقائمة من التهم المرسلة في وجه 
عواصم عربية رفضت التدخل التركي السافر 
العربي  العالم  مناعة  في كسر  وقاومت رغبته 
واستعصاءه على الوجود التركي غير الشرعي 

وبخاصة في كٍل من سوريا والعراق وليبيا.
التركية  اإلعالمية  المؤسسات  ترفض  فيما 
والقطرية على حد سواء، أي شكل من أشكال 
وتخوض  أردوغان،  أنقرة وعبث  لسلوك  النقد 
والتشويه  التحريض  من  ممنهجة  حملة  في 

واالتهامات غير المبررة، إلسقاط رموز دينية 
وشعبية وقفت في وجه الدعاية التركية وفنّدت 
سلوكها المخزي. من ذلك البث التحريضي غير 
عائض  السعودي  الداعية  واجهه  الذي  العادي 
القرني، وجملة من التهم السطحية التي تعرض 

لها من نفس هذه المنصات التي احتفت برموز 
وانتقد  أردوغان  تمجيد  رفض  ألنه  التطرف، 

صورته والثناء المبالغ في حقه.
يكشف  خطأ  في  األناضول  وكالة  وقعت  كما 
اإلطار  في  القطري  الظهير  مع  التنسيق  حجم 

يهاجم  تقرير  في  أشارت  عندما  اإلعالمي، 
القرني، إلى حسابات مزيفة على تويتر تدعي 
بأنها سعودية، لكن سوء التركيز والتقدير جعلها 
حسابات  إنها  وقالت  الحقيقية،  هويتها  تكشف 

قطرية.

عمر عيل البدوي

يستمر فيروس كورونا في االنتشار في جميع أنحاء العالم، وهناك بعض الحاالت اليت تم التعافي منها, ولسوء الحظ لم يحد ذلك من 
 على الصحة.

ً
 والبعض اآلخر يشكل خطرا

ً
انتشار نصائح وإرشادات، بعضها غير ضار نسبي�ا
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

االعتقاالت التعسفية واالنتهاكات تتضاعف في 
عفرين المحتلة خالل شهر شباط

تنفيذ  تركيا  من  المدعومة  المرتزقة  تواصل 
حيث  المدنيين،  وخطف  االعتقاالت  من  المزيد 
واالعتقال  والجريمة  العنف  معدالت  زادت 
المناطق  وعموم  عفرين  منطقة  في  والخطف 
في  التركية  االحتالل  قوات  عليها  تسيطر  التي 

شمال سوريا.

شباط  من  األول  منذ  عفرين  منطقة  وشهدت 
2020 وحتى تاريخ 29 من الشهر نفسه اعتقال 
) 50 ( شخصاً، تمكننا من توثيق أسمائهم، فيما 
هنالك  أّن  سيما  ال  ذلك  من  أكثر  الفعلي  العدد 
إضافة  ذكرها،  على  عوائلهم  تحفظت  أسماء 
لحاالت اعتقال لم نتمكن من الوصول إليها، كما 
التعذيب،  وتم متابعة وتوثيق مقتل مدنيين تحت 
وحاالت انتهاك متعددة، كما وتم توثيق تعرض 
حالتي  وسجلت  للتعذيب،  معتقالً   18 من  أكثر 

وفاة إحداها تحت التعذيب.
أوالً: االعتقاالت في مدينة عفرين مركز الناحية

في الثاني من شباط تعرض طفالن نازحان من 
قبل عنصر  من  والضرب  لالعتداء  إدلب  ريف 
الرابع منه قتل  ينتمي لفصيل )السمرقند(، وفي 
شخص وأصيب 7 آخرون بجروح نتيجة سقوط 
منه  الثامن  وفي  عفرين،  مدينة  وسط  قذائف 
أصيب خمسة أشخاص على األقل، نتيجة انفجار 
عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في منطقة الصناعة. 
وفي العاشر من شباط، قتل ثمانية أشخاص على 
انفجار  نتيجة  العشرات بجروح،  األقل وأصيب 

سيارة في طريق راجو بمدينة عفرين
عمليات  ثالث  عفرين  مركز  ناحية  وشهدت 
الشرطة  من؛  كٌل  نفذها  نساء  بينهم  اعتقال، 
والشرطة  السياسي  األمن  وجهاز  العسكرية 
أعمارهم  تتجاوز  والمتقلون  معراته  في  المدنية 

الستين. 

شيخ  ناحية  يف  االعتقال  ثانياً-عمليات 
الحديد/شيه وجندريسه:

)خالد  المواطن  تعرض  شباط  من  الخامس  في 
بطلق  إصابته  نتيجة  بليغة  لجروح  المحمد( 
ناري من قبل القيادي في الجبهة الشامية » أبو 
مسلحون  قام  شباط   12 وفي   .« شامية  القاسم 
باالستيالء  الشرقية(  )أحرار  فصيل  لـ  ينتمون 
جندريسه  منطقة  في  جديدة  منازل  خمس  على 
أمنية،  لمقرات  تحويلها  وطرد أصحابها، بحجة 
المواطن  منزل  عليها  المستولى  المنازل  ومن 
األخوين  منزل  وتمت سرقة  )حسن رشوليكو(. 
شيخو  أحمد  واستشهد  شيخو،  ومصطفى  أحمد 
تحت التعذيب في سجن تابع لمرتزقة العمشات، 
تزال  وما  خليل  عائشة  المواطنة  واختُطفت 
قبل  من  رجلين  واختطاف  المصير،  مجهولة 

فرقة الحمزة لجهة مجهولة.
ثالثاً- عمليات اعتقال في ناحية معبطلي/موباتا:

مجهولة  جثة  على  عثر  شباط  من  السادس  في 
الهوية  تبين فيما بعد انها لرجل مدني اسمه سعيد 
مكتظة  منطقة  في  مرمية  كانت  مجيد،  رشيد 
-ميركان«  »جبل حسه  في  الحراجية  باألشجار 
بناحية معبطلي في عفرين وعليها آثار تعذيب، 
وقام بذلك مرتزقة أحرار الشرقية بغية الحصول 

على فدية.

ذوي  مع  شهرين  طيلة  الخاطفون  وتواصل 
المختطف، طالبين مبلغ قدره نصف مليون دوالر 
لإلفراج عنه، ثم قاموا بتخفيضه إلى 100 ألف 
دوالر، وبالفعل تم تسليم الخاطفين مبلغ 20 ألف 
ووضعه  سجنه  ظروف  تحسين  أمل  في  دوالر 
الصحي كونه كان يعاني من صعوبة في التنفس.
في تاريخ العاشر من شباط شن مرتزقة السلطان 
اعتقل خاللها 14  قرية سيمالكا  في  مراد حملة 
شخصاً بينهم امرأتين غالبهم من الكبار في السن، 
-قسطل  قرية  في  حملة  الفصيل  ذات  شن  كما 
مقداد- اعتقل خاللها ثالثة أشخاص عرف منهم 
في  اعتقل  أن  سبق  الذي  رشو«  أحمد  »محمد 
بعد  سراحه  أطلق  و   2018 حزيران  منتصف 

65 يوماً مقابل فدية مالية.
وفي 13 شباط اعتقلت الشرطة في قرية كمروك 
سبعة أشخاص عرفنا منهم )جهاد حسن إبراهيم، 
شيار محمد شوتو، حسين محمد احمد(. إضافة 
العتقال المواطن )علي عبدو عيسك( من منزله 

في بلدة جنديرس.

رابعاً- عمليات اعتقال يف ناحية بلبل: 

من  عناصر  اقتحم  شباط  من  العاشر  بتاريخ 
بعفرين  هيامو  قرية  الشرقية  أحرار  مرتزقة 
واعتقلوا 3 أشخاص كما واقتحموا قرية معراته، 
من  رشو  أحمد  محمد  الشاب  باختطاف  وقاموا 
منزله في قرية قسطل مقداد للمرة الثانية، حيث 

سبق وأن دفع فدية مالية.
لجهاز  تابعون  مسلحون  اقتحم  شباط   13 في 
بخطف  وقاموا  كوتانلي  بلدة  العسكرية  الشرطة 
أربعة أشخاص إضافة العتقال أشخاص آخرين 
في قرية خليالك أوشاغي عرف منهم ) سيوار 

خلو سيدو(.
قرية  في  العشرات  اعتقال  تم  شباط   15 في 
خليل،  بن  عمر  جمال   ( منهم  عرف  قزلباش 
أحمد(، وفي  بن  خليل حسين خليل، خليل عمر 
قرية بيالن تم اعتقال كل من ) رستم محمد بن 
مصطفى، خير الدين مصطفى بن محمد نوري، 
صقور  فصيل  قبل  من  علي(  محمود  مصطفى 

الشمال.
أما في تاريخ 21 شباط اقتحمت األجهزة األمنية 
المرتبطة بتركيا عدة قرى في مناطق شرا، بلبلة، 
راجو اعتقلت ثمانية أشخاص دون معرفة أسباب 

االختطاف، واقتيادهم إلى جهات مجهولة.

خامساً- االعتقاالت يف ناحية راجو:

الشرطة  جهاز  اعتقل  شباط  من  العاشر  بتاريخ 
يوسف34عاماً(  )شيار  الشاب  المدنية 
والشاب)أنور علي 35 سنة( على أحد حواجزها 

وقامت باقتيادهم إلى جهة مجهولة.
وفي 18 شباط عثرت عائلة الفتاة )ز. م .ع( عليها 
اختطفت  أن  بعد  إدلب  مدينة  مشافي  إحدى  في 
في وقت سابق من أمام منزلها في قرية )حسن 
حيث  )الحمزات(  مرتزقة  قبل  من   ) كلكاوي 
المشددة  العناية  في  سيء  صحي  بوضع  كانت 
بعد تعرضها لنزيف حاد ناجم عن الضرب كما 

وكشف تقرير طبي عن تعرضها لالغتصاب.

كذلك قام مرتزقة )فيلق الشام( بخطف المواطن 
محي الدين سيدو بن عمر وتم اقتياده إلى مركز 
الناحية وضربه و تعذيبه بشكل وحشي لمدة يوم 
كامل ثم رميه أمام منزله بحجة حدوث التباس في 
األمر و تشابه في األسماء. كما خطف المواطن 
كاوندة  قرية  أهالي  من  محمد  بن  بالل  محسن 
المواطن  واعتقل  مجهولة  جهة  إلى  اقتياده  وتم 
سربست أحمد من منزله في قرية قوطان من قبل 

مسلحين ينتمون إلى فصيل السلطان مراد.

تاسعاً: منطقة الشهباء:

والجماعات  التركية،  المسلحة  القوات  شنت 
ناحيتي  على  هجوماً   41 لها  الموالية  السورية 
شهر  خالل  والشهباء  بعفرين  وشيراوا  شرا 
بينهم  مدنيين   6 استشهاد  عن  أسفر  ما  شباط، 
 10 إصابة  إلى  إضافة  واحدة  عائلة  من  ثالثة 

مدنيين بجروح.
والعلقمية  المالكية  قرى  على  الهجمات  تركزت 
ومرعناز وشوراغة في ناحية شرا وقرى آقيبة 
بعفرين،  شيراوا  ناحية  في  وبينه  وصوغانكه 
وقرى حربل وأم الحوش ومنطقة تل الردادر في 

مقاطعة الشهباء.
اسمه  استُشهد رجل مسن  شباط  من  الـثالث  في 
كما  آقيبة  قرية  على  القصف  جراء  علي  منال 
شباط  من   15 الـ  وفي  كثيرة،  منازل  دمرت 
قرية  على  هجوم  جراء  وطفالن  امرأة  أصيبت 
قرى  استُهدفت  شباط  من   23 الـ  وفي  باشمرا. 
فقدان  أدى  ما  وكيلوته،  وآقيبة وصوغانكه  بينه 
أم لحياتها، إضافة إلى أضرار مادية هائلة لحقت 

بممتلكات المدنيين في قريتي بينه وآقيبة.
في الـ 24 من شهر شباط استُهدفت قرى كيلوته 
ناحية شيراوا،  القاص وكوندي مزن في  وبرج 
أدى القصف إلى استشهاد امرأة وإصابة رجل، 
المرأة تدعى أمونة منصور عامر وعمرها 40 
ويبلغ  أحمد  بكري  خليل  يدعى  والرجل  عاماً، 
شباط  من   25 الـ  وفي  عاماً.   35 العمر  من 
آخرين  أربعة  وأُصيب  أشخاص،  ثالثة  استُشهد 
وبينه.  وصوغانكه  آقيبة  قرى  على  هجوم  في 
بينما ظلت عائلة من أربعة اشخاص عالقة تحت 
األنقاض حتى االستشهاد، بينما لم تغب طائرات 
طلعات  مع  المنطقة  أجواء  عن  االستطالع 

للطيران الحربي.

ستة  وأصيب  امرأة  استشهدت  شباط   24 وفي 
التركي  القصف  تجدد  نتيجة  بجروح  أشخاص 

على قرى في ريف مدينة عفرين ومنبج.
القصف المدفعي المتواصل منذ منتصف كانون 
الثاني تسبب في استشهاد ) أمونة منصور عامر، 
أشخاص  خمسة  وأصيب   ) عاماً   40 البالغة 

عرف منهم )خليل بكري عامر، العمر 35 عاماً 
( في قرى كيلوته وبرج قاص وكونده مزن ودير 

جميل بناحية شراوا في عفرين.
قرية  في  التركية  االحتالل  قوات  قصفت  كما 
منبج  ريف  في  منبج  مدينة  جنوبي  الخاروفية 
الجنوبي والتي تتمركز في محيطها قوات النظام 
من  امرأة  إصابة  إلى  القصف  وأدى  السوري، 

أهالي القرية بجروح.
في 25 شباط، أستشهد 3 أفراد من عائلة واحدة 
بينهم طفلة بعد سقوط قذيفة على منزلهم وانهياره 
قرى  على  التركي  المدفعي  القصف  تجدد  في 

وبلدات منطقة شيروا وتل رفعت بريف حلب.
في  شيراوا،  ناحية  قرى  على  المدفعي  القصف 
قرية أقبية أدى لمقتل عائلة مكونة من أب اسمه 
عزت(  )فاطمة  وزوجته   ) عزت  حاج  )حسن 
وابنتهم )سروشت حسن( بعد هُدم منزلهم نتيجة 

القصف.
تتنوع الوسائل والطرائق التي تتبعها الجماعات 
المسلحة المدعومة من تركيا في مناطق سيطرتها 
التعذيب  طريقة  عن  فعدا  السوري،  الشمال  في 
التقليدية في مئات المعتقالت الموجودة في المدن 
وتجاوز أعداد المعتقلين فيها ستة آالف شخص 
لتعذيب وهو ما  ألف منهم  يزيد عن  ما  تعرض 
هذه  اآلن،  حتى  مختطفاً   68 قرابة  لوفاة  أدى 
التعذيب  في  جديدة  أساليب  تتبع  باتت  الفصائل 
إجبار  كانت  الممارسات  تلك  آخر  واإلهانة. 
و)دورات  )مراحيض(،  تنظيف  على  أطفال 

المياه( باألظافر.
كما ظهرت حالة جديدة في مدينة أتارب غرب 
مرتزقة  سيطرة  تحت  والواقعة  حلب  مدينة 
مدعومين من تركيا، حيث تم ربط شاب اعتقل 
في السابق بتهمة السرقة بكلب وتصويره ونشرها 

على وسائل التواصل االجتماعي.

تورط  تثبت  التي  والشهادات  األدلة  كثرت 
المدعومة  المسلحة  السورية  الجماعات  مرتزقة 
وقتل  ممنهجة،  تعذيب  عمليات  في  تركيا  من 
داخل معتقالتهم في المناطق الخاضعة لسيطرتها 
بعلم  تجري  التعذيب  عمليات  في شمال سوريا. 
الذي  التركي  والجيش  التركية،  المخابرات 

يشرف على تلك المعتقالت.
بتاريخ 20 شباط: اعتقل مسلحون تسعة الجئين 
التركية  الحدود  اجتياز  يحاولون  كانوا  سوريين 
بريف  العزتليه  قرية  في  الراعي  بلدة  غربي 
الموالين  المسلحين  لسيطرة  والخاضعة  حلب، 

لتركيا.
التي  السجون  أحد  إلى  المحتجزين  نقل  وتم 
يديرها مرتزقة صقور الشمال، حيث ُصودرت 
هواتفهم النقالة وتم االعتداء عليهم، وضربهم ثم 
بعد 24 ساعة بحسب شهادة من  اإلفراج عنهم 
الفصيل  عناصر  أن  أكد  الذي  المحتجزين  أحد 

استولوا على ما معهم من أموال ورفضوا إعادة 
منطقة  إلى  بإعادتهم  وهددوهم  موبايالتهم، 

الراعي مجدداً.
الجنود  برصاص  السوريين  القتلى  عدد  ارتفع 
شباط  نهاية  حتى  شخصاً،   454 إلى  األتراك 
دون سن 18 عاماً، و  بينهم )85 طفالً   2020
بطلق  اإلصابات  عدد  وارتفع  كما  امرأة(   59
ناري أو اعتداء إلى 451 شخصاً وهم من الذين 
القرى  سكان  من  أو  الحدود  اجتياز  يحاولون 
المزارعين،  أو  الحدودية  السورية  والبلدات 
يتم  حيث  للحدود  المتاخمة  األراضي  وأصحاب 

استهدافهم من قبل الجندرمة بالرصاص الحي.
وتمكن مركز توثيق االنتهاكات في شمال سوريا 
من جمع بيانات تضمنت قيام الجنود األتراك بقتل 
شخصين هما طفل وامرأة، وإصابة 11 شخص 
بجروح، خالل شهر شباط كانوا يحاولون اجتياز 
منطقة  في  الحرب  من  هرباً  التركية،  الحدود 

إدلب السورية.

على  متظاهرا  أصيب 12  شباط  من  الثاني  في 
قوات  قيام  بعد  وجروح  اختناق  بحاالت  األقل 
متظاهرين  باستهداف  التركية  الحدود  حرس 
ابن  مخيم  في  نارية  أعيرة  واطالق  غاز  بقنابل 
تيمية للنازحين قرب الجدار العازل على الحدود 

التركية.

وفي 28 شباط: داهمت دورية مشتركة للقوات 
منزل  الشامية(  )الجبهة  مرتزقة  مع  التركية، 
)أبو  باسم  المعروف  دبليز(  )شريف  الصحفي 
الخاضعة  إعزاز  مدينة  في  الحلبي(  محمود 
لسيطرة المسلحين المدعومين من تركيا، واقتياده 

لمكان مجهول.
أما في 28  شباط: فقتل شخص )باسل الحمود 
تجدد  في  بجروح  ثمانية  وأصيب  عام(   30
ريف  في  قرى  استهدف  الذي  التركي  القصف 
مدينة منبج شرقي حلب الخاضعة لسيطرة قوات 

سوريا الديمقراطية.
لمدينة  الّشرقّي  الّريف  قرى  استهدف  القصف 
حيث  والصواريخ،  الثقيلة  باألسلحة  الباب، 
منبج  العريمة غربي  لبلدة  تابعة  قرى  تعرضت 
خط  على  الواقعة  والقرى  الحمرا  جبلة  وقرية 
الجبهة بريف الباب لقصف بأكثر من 150 قذيفة 
أطلقت من قواعد الجيش التركي في قريتي الشيخ 
ناصر والكريدية، بالريف الشرقي لمدينة الباب.

جب  الدم،  ”جب  قرى  من  كل  تعرضت  كما 
دادات”  وعون  يالني،  صيادة،  تل  الحمرة، 
بريفي منبج والباب لقصف مكثف بقذائف الهاون 

والصواريخ.

مركز توثيق االنتهاكات في شمال سوريا

شهداء ملعب الثاين عرش من آذار.. باقون وخالدون يف القلوب

األتراك يقبلون عىل الروايات بعد اشتداد الرقابة عىل الصحافة

روناهي/ قامشلو: ألن الشهداء ضياء املستقبل ودمائهم سقت األرض نخوة وشجاعة يستذكر الكرد شهدائهم بكل حٍب وإجالل، فشهداء انتفاضة الثاين عرش من آذار رسموا طريق الحرية وكانوا الفخر للكرد 

جميعاً ويف كل أنحاء العامل.

الشهيد،  تصف  أن  لها  يمكن  كلمة  هناك  ليس 
ولكن قد تتجرأ بعض الكلمات لتحاول وصفه، 
النور،  في  اآلخرون  ليحيا  تحترق  شمعة  فهو 
ليعبر  جسراً  جسده  من  يجعل  إنسان  وهو 
اآلخرون إلى الحرية وهو الشمس التي تشرق 

إن حّل ظالم الحرمان واالضطهاد. 
عن  تاه  من  ترشد  التي  الليل  نجمة  الشهيد 
الطريق، وتبقى الكلمات تحاول أن تصفه ولكن 
هيهات، فهذا هو الشهيد. وعندما نذكر الشهداء 
شعلة  فهم  والنور  الشموع  بالنا  عن  يغيب  ال 
وفي  أبداً،  تنطفئ  ال  التي  المضيئة  المستقبل 
روج آفا وقامشلو تحديداً موطن استذكار شهداء 
وفيها  آذار،  شهر  من  عشر  الثاني  انتفاضة 
والتمييز  والعنصرية  للفتنة  ضحية  الكرد  راح 
رياضية«،  بروٍح  »فلتتحلى  فيُقال:  العرقي، 
أي يجب أن تتقبل الخسارة بقلٍب رحٍب، ولكن 
هذه المقولة لم تتطبق على أرض ملعب الثاني 
وفي  عام 2004م،  قامشلو  في  آذار  من  عشر 
قامشلو،  »جهاد«  نادي  بين  القدم  كرة  مباراة 
ونادي »الفتوة« دير الزور، حيث زرع النظام 
الذين  الضيوف  عقول  في  الطائفية  وساوس 
أتوا من دير الزور إلى قامشلو لمتابعة المبارة 
بالضرب  وبدأوا  الحجارة  حقائبهم  في  حاملين 

النظام والشرطة إلى  واختالق المشاكل، وكان 
بوجه  السالح  ورفعوا  الزور  دير  أبناء  جانب 
الكرد، أما الكرد فقد تم تفتيشهم بعناية كبيرة فقد 
كان المخطط منذ البداية سفك دماء الكرد وخلق 

النزاعات الطائفية بينهم وبين العرب.
 صرح النظام عن طريق اإلذاعة التي كانت تبث 
استشهاد  تم  أنه  المباريات  جميع  مباشر  بشكل 
االشتباكات  أثناء  قامشلو  أبناء  من  أطفال  ستة 

الصحة،  عن  عاٍر  كان  الكالم  وهذا  والتدافع، 
وكانت الغاية منه توافد عدد أكبر من الناس إلى 
الملعب، مما أدى إلى رعب األهالي وتوجههم 
بدأ  الملعب لالطمئنان على أوالدهم، وهنا  إلى 
النظام بإطالق النار على الكرد واستشهد إثرها 
سوريا  عموم  في  الكرد  فانتفض  مدنيين،  عدة 
كلها، رافضين العقلية العنصرية والظلم والفتنة 
مدافعين عن الكرد، فراح ضحية هذه االنتفاضة 

أكثر من ثالثين شهيداً..

صاحب الحق ال ينكرس

قامشلو  في  الكرد  يشعل  التاريخ  هذا  ومنذ 
لشهدائهم  استذكاراً  الشموع  آفا  روج  ومناطق 
التي هُدرت من أجل  الطاهرة  لدمائهم  وتخليداً 
تهدف  والتي  الطائفية،  الفاشية  النظام  سياسة 
في  الكرد  وجود  محو  إلى  األولى  بالدرجة 

سوريا. 
وانتشرت ثقافة إشعال الشمع وأصبحت الركن 
الكردي،  المجتمع  أركان طقوس  األساسي من 
وله قدسية خاصة جداً يحترمها الكرد، ففي كل 
انتفاضة  شهداء  أكانوا  سواء  للشهداء  استذكاٍر 
التفجيرات  شهداء  أم  آذار  من  عشر  الثاني 
اإلرهابية التي حصدت أرواحاً بريئة كثيرة، ال 
والفخر  االنتصار  فتيل  إشعال  الكرد عن  يغفل 

والمقاومة واالستمرار بالنضال نهائياً، وفي هذا 
طريق  وفي  الملعب  لشهداء  واستذكاراً  الصدد 
عامودا الطريق الذي في خطوة يحمل ذكريات 
األهالي  خرج  وكفاٍح  وانتصاراٍت  مأساوية 
إلشعال الشموع من أجل الشهداء وفي لقاًء مع 
أحد المواطنين »م . ج« ليحدثنا عن هذا اليوم 
بالنسبة  اليوم يوٌم تاريخي  وشعوره فقال: )هذا 
لنا ككرد، ولن ننسى نهائياً هذه االنتفاضة ودماء 
مسالم  شعٌب  دائما  فالكرد  الطاهرة،  شهدائنا 
ولكن  المشترك  والعيش  الحرية  إلى  يدعوا 
أعدائه ال يتركونه وشأنه، فنحن لم نبدأ بإطالق 
أو  امرأة  أو  طفٍل  أو  مدنٍي  وجه  في  رصاصة 
مسن هم يعلنون الحرب وهم دائماً الخاسرون، 

فصاحب الحق ينتصر دائماً(. 

بلغتهم وهويتهم انترص الكرد 
عىل قوة السالح

اليوم،  هذا  عن  ج«  »م.  المواطن  عبّر  هكذا 
وكان  الحدث  هذا  على  الشهود  بأحد  والتقينا 
موجوداً في الملعب المواطن الذي يقطن في أحد 

المواطن  عامودا  طريق  من  المتفرعة  الشوار 
تلك  بشاعة  إلى  حديثه  في  مشيراً  ج(  ـ  )و 
الجريمة بحق الكرد وقال عن قوة عزيمة الكرد 
والنظام والخوف  الكرد األسلحة  قائالً: »واجه 
لم يمتلكوا سوى  أنهم  الرغم من  وانتصر على 
وكان  عليهم  وتغلب  الكردية  وهويتهم  لغتهم 
الكرد  يقف  ولم  الكبيرة،  القوة  تلك  من  أقوى 
حقوقه«.  عن  مدافعاً  صارخاً  نهض  بل  ساكناً 
الكردي  بها  يمر  كان  التي  المعاناة  تلك  وعن 
عند استذكار شهدائه قبل ثورة روج آفا أضاف: 
الشموع  إلشعال  خرجنا  عندما  2005م،  »في 
سياسته  اتباع  إلى  النظام  هرع  الشوارع  في 
الفاشية وقام بإطالق الرصاص ليخيف األهالي 
وأيضاً سقط شهداء في هذا العام، فحتى استذكار 
لهم،  كبيراً  وتهديداً  خطراً  يشكل  كان  شهدائنا 
واآلن وبعد ثورة روج آفا يتمتع الكرد والعرب 
والسريان بحياة حرة كريمة ديمقراطية وهذا ما 

نتمناه أن يستمر«.
المدافعين  والسالم،  الحرية  هواة  الكرد  أنهم   
عن حماهم وقت الحرب، لم يسقطوا يوماً ولن 
يسقطوا فهم الشعب الجبار والقوة التي تُكسر إن 

اجتمعت قوات األرض كلها لقتالهم. 

والروايات  الكتب  إلى  األتراك  القراء  يلجأ 
أن  الرسمية  الرقابة  كادت  بعدما  خصوصاً، 
تقضي على حرية الصحف والمجالت. وعلى 
سياسياً  المضطربة،  الظروف  من  الرغم 
التي تجتازها البالد، ال سيما  واقتصادياً ومالياً 
بعد احتالل بعض مناطق شمال وشرق سوريا 
قراءة  على  اإلقبال  يزداد  هناك،  جبهات  وفتح 

الكتب والروايات.
وفي إحصاء جديد حول الكتب األكثر مبيعاً في 
الفرنسية  »بووكس«  مجلة  نشرته  اآلن،  تركيا 
ازدهار  واضحاً  يبدو   ،104 الرقم  عددها  في 
حركة قراءة الكتب ال سيما في أوساط الشباب. 
ويعزو التقرير هذا اإلقبال على قراءة الكتب، إلى 
الصحف  على  السلطات  تمارسها  التي  الرقابة 
يتراجعون،  قّرائها  عدد  جعل  مّما  والمجالت، 
وهذه نتيجة منتظرة، إزاء رقابة رسمية شديدة  
على  قيوداً  تفرض  بـ«األردوغانية«  توصف 
أمام كثيرين  السجون  أبواب  الصحافيين وتفتح 
نهمهم  إشباع  إلى  القراءة  منهم. ينصرف هواة 
أو جوعهم من خالل الكتب التركية أو المترجمة 
أّن الصحيفة مستهدفة  يتم منعها، علماً  لم  التي 
أكثر من الكتب نفسها، ما دامت هذه الكتب ال 
تشّكل خرقاً للمعايير الرقابية. وبحسب التقرير، 
إلى  فيها  التعليمي  النظام  يخضع  دولة  فإّن 
التوجيه الديني وتُعاد كتابة التاريخ سياسياً وفي 
منأى عن بعده الحضاري، تبدو قراءة الروايات 
حاالً من التعويض الثقافي والنفسي. ولئن كانت 
أرقام الكتب المنشورة تزداد من عام إلى آخر، 

فإّن أرقام المبيعات تزداد بدورها )7 في المئة 
كل عام(، وبدا واضحاً أّن القراء البالغين يُقبلون 
ونظراً  الشباب.  مثل  الكتب،  شراء  على  أيضاً 
إلى أّن عدد األتراك يناهز 82 مليوناً، فما يمكن 
مالحظته أن عدد المكتبات التي تبيع الكتب هو 
أوروبا  بلدان  في  المكتبات  عدد  من  بكثير  أقل 
الغربية. ويعاني أصحاب المكتبات مشاكل عّدة 
فتح  إلى  بعضها  عمد  وقد  المالية.  الناحية  من 
فروع له في الشوارع التي توجد فيها مصارف. 
القراء  من  الكبيرة  الشرائح  أن  التقرير  ويلحظ 

الغالبية  وذات  المزدهرة  المناطق  في  تقيم 
إسطنبول  في  الغربي،  النصف  في  العلمانية، 

وأنقرة وإزمير.
مؤسسة  لدى  مبيعاً  األكثر  الكتب  بيان  في 
المكتبات  أهم  من  واحدة  وهي  »ايدفيكس« 
الرقمية التركية التي تبيع عبر اإلنترنت، تحتّل 
الصدارة رواية عنوانها »دبق في بئر بال أسفل« 
للكاتب حسن علي توبتاس الذي يُطلَق عليه لقب 
العالم  تخوض  الرواية  هذه  التركي«.  »كافكا 
على  ضوًء  وتلقي  والفقير،  السفلي  المديني، 

الناشر،  وبحسب  مغمورة.  أو  مجهولة  مآسي 
مسحوقين  أناس  قصص  الرواية  هذه  تسرد 
نهاية  ال  قاسية  ووقائع  مهيضة  حب  وحكايات 
ألماني  »فرنكفورت  جريدة  تناولت  وقد  لها. 
زيتونغ« هذه الرواية في اللغة التركية وتوقفت 
عند أسلوب كاتبها وعوالمه السرية. ويملك هذا 

الكاتب شريحة كبيرة من القراء تتابع أعماله.
صدرت  جديدة  رواية  الرائجة،  الكتب  ومن 
»حبنا  وعنوانها  أوميت  أحمد  الشعبي  للكاتب 
تدور  بوليسية  رواية  وهي  قديمة«،  حكاية 
أحداثها ما بين مدينة سان بيترسبورغ الروسية 
لدى  كثيراً  معروف  الكاتب  هذا  وإسطنبول. 
إلى   رواياته  تُرجمت معظم  وقد  العرب  القراء 
نحو عشرين لغة ومنها العربية، وصدرت عن 
ناشرون«. ومعروف  للعلوم –  العربية  »الدار 
أن أوميت المناضل السياسي هجر السياسة منذ 
البوليسة  الروائية  للكتابة  ليتفرغ   1980 عام 
عالم  إلى  أعماله  بعض  انتقل  وقد  والتاريخية، 
المسلسالت. ومن رواياته: »الليل والضباب«، 
»سوار  »دمية«،  »باتاسنا«،  الثلج«،  »رائحة 
نيناتا«، »خريطة الروح البشرية«، »مذكرات 
»اغتيال  إسطنبول«،  »صروح  قاتل«، 

السلطان« و »وداعاً يا وطني الجميل«.
التي  »أنا  رواية  أيضاً  الرائجة  الروايات  ومن 
أزرا  أكيال  للكاتبة  عصرين«  فاكهة  تراها: 
كوهان، وفيها تتناول قضية العبور من عصر 
التركية،  الدولة  إلى  العثمانية  اإلمبراطورية 

مركزةً على حالة االنفصام الثنائي التي تشهدها 
السياق  هذا  في  اإلشارة  وتجدر  اليوم.  تركيا 
ساعة  السوداء:  »العلبة  هي  أخرى  رواية  إلى 
الحقيقة« لسونير يالسين، و«الدم في كل مكان« 
أليشي كولين ورواية »الحياة طريقة استعمال« 
إليبر أورتايلي و«وجها طائفة منزيل« لسايغي 

أوزتورك .

ستيفان  الكبير  النمساوي  الكاتب   أن  والالفت 
مبيعاً  األجانب  الكتّاب  أكثر  قائمة  يحتل  زفايغ 
في ترجماته التركية بحسب مكتبة »ايدفيكس« 
القراء  انفتاح  على  يدل  وهذا  اإللكترونية، 
أبرز  من  هو  إشكالي،  كاتب  على  األتراك 
الكتّاب األوروبيين في القرن العشرين وُعرف 
بدراساته المسهبة التي تناولت أدباء كباراً مثل 
هذه  وكتبه  وبلزاك...  وديستوفسكي  تولستوي 
اعتمد فيها لعبة السرد والتحليل، فيكشف حقيقة 
هؤالء األدباء كما هي ويلقي ضوًء على حقائق 
مجهولة لديهم. كتب زفايغ روايات ومسرحيات 
سيرته  وصدرت  كثيرة،  ومقاالت  ودراسات 
الذاتية »عالم األمس« بعد انتحاره عام 1942م 
السر  رواياته:  ومن  البرازيل.  في  زوجته  مع 
الحارق، أربع وعشرون ساعة في حياة امرأة، 

الشفقة الخطيرة، آموك ورسالة من مجهولة...

وكاالت

تقرير/ هايستان أحمد
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غامن

مبارشة مديرية الحراج واملحميات بتقليم أشجار

 العنب يف أرايض املقاسم
بالتعاون  والمحميات  الحراج  مديرية  باشرت 
بتقليم  الحسكة  مقاطعة  في  البحوث  مديرية  مع 
مدينة  جنوب  المقاسم  أراضي  ضمن  األشجار 

الحسكة.
وبهذا الخصوص؛ أوضح اإلداري في مديرية 
عمار  الحسكة  بمقاطعة  والمحميات  الحراج 
العيسى لمركز إعالم االقتصاد أنهم بدأوا بتقليم 
أشجار العنب في المقاسم الخمسة تجهيزاً لموسم 

اإلثمار الجديد.
التقليم يختلف  وتابع العيسى أنه بالنسبة لموعد 
أواخر  في  يكون  ما  فمنها  آخر  إلى  نوع  من 
الخريف واآلخر بداية الربيع أي أواخر الشتاء، 
ويعتبر فصل الشتاء الموسم المثالي لعملية تقليم 
المقطوعة من  األطراف  يحمي  األشجار؛ ألنه 

الفطريات والحشرات.

والتقليم هو عبارة عن قطع األطراف الفرعية 
تقوية  بغاية  الميتة  األفرع  إلزالة  لألشجار 
األغصان األساسية؛ وتتم عملية تقليم األشجار 
يكون  أن  ويستحسن  لألغصان،  أولي  بقطع 
ويستحسن  الفرع،  من  السفلي  بالجزء  القطع 
عند عملية التقليم اختيار أدوات مناسبة لتجنب 

تمزيق الغصن.

املديرية العامة للبحوث العلمية الزراعية 

تصدر تقريراً عن الوضع الزراعي

تراجع يف البورصة الرتكية إثر اإلعالن عن 

أول إصابة بفريوس كورونا

العراق والكويت يخفضان أسعار صادراتهام من النفط

اإلدارة العامة للبيئة يف كوباين.. مساع لنرش 

ثقافة حامية األشجار

العلمية  للبحوث  العامة  المديرية  أصدرت 
بالنسبة  الزراعية تقريراً عن الوضع الزراعي 
غذائية(  بقوليات  ـ  )نجيليات  البعلية  للزراعات 

ضمن منطقة االستقرار األولى. جاء فيه:
والتجارب  الموسعة  للزراعات  العام  الوضع 
البحثية جيدة، حيث لم تظهر أية آفة زراعية أو 

حشرات كما أن حالة اإلنبات جيدة.
وتقوم المديرية العامة للبحوث العلمية الزراعية 
بالنسبة  تعشيب  من  خدمة  عمليات  بإجراء 
الخدمة  ممرات  وبخاصة  البحثية  للتجارب 
القطع  بين  والممرات  التجارب  بين  الرئيسية 

لألعشاب  مكافحة  عملية  تتم  وال  التجريبية، 
األصناف  مقاومة  لمعرفة  والرفيعة  العريضة 
بالنسبة  أما  المنافسة،  والسالالت وقدرتها على 
الخدمة  عمليات  فتتم  الموسعة؛  للزراعات 
باإلضافة  المزروعة؛  األصناف  بين  للممرات 
إلى عملية مكافحة األعشاب العريضة والرفيعة 
لتقليل عمليات المنافسة مع المحصول األساسي، 
بعمليات  البدء  يتم  األوراق  اصفرار  ونتيجة 
السمادية  المعادالت  وفق  السمادية  اإلضافات 
وهذا  مزروعة؛  أرض  قطعة  لكل  المأخوذة 

بحسب المركز اإلعالمي لالقتصاد.

أعلنت تركيا عن أن اإلصابة األولى بفيروس 
إلى إحداث اضطرابات  المستجد أدى  كورونا 
واضحة  كانت  والتي  المالية،  األسواق  في 
أمس  لها  تعرضت  الذي  الكبير  التراجع  في 

)األربعاء( بورصة إسطنبول.
 BIST الرئيسي  إسطنبول  بورصة  مؤشر 
متأثراً  نقطة،   3000 نحو  اليوم  فقد   100
بإعالن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا 
اإلصابة  تسجيل  عن  )الثالثاء(  ليلة  منتصف 
ذلك  يأتي  المستجد؛  كورونا  بفيروس  األولى 
زيادة  الثالثاء  إسطنبول  بورصة  سجلت  بينما 

في األرباح بنحو %3.
في  إسطنبول  بورصة  سجلتها  التي  األرباح 
الثالثاء، هي األولى  التعامالت الصباحية يوم 
منذ بداية األسبوع الذي بدأ بتراجع بلغت نسبته 

نحو %5.5.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، 
»إن  البرلمان:  في  الصحة  لجنة  أمام  قال 
كبير  تركيا  في  الوباء  هذا  وجود  احتماالت 
يتم  لم  إنه  اآلن  قوله  يمكننا  ما  ولكن  للغاية، 
الفيروس حتى اآلن«، وبعدها بساعات  تحديد 
أعلن الوزير تسجيل اإلصابة األولى بفيروس 

كورونا المستجد في تركيا.
ليلة  متأخر  وقٍت  في  الصحة  وزير  وقال 
لكنه  محزن  بشيء  أبلغكم  أن  »أريد  الثالثاء: 
فحوصات  نتائج  جاءت  اليوم  مرعب.  غير 
أحد المواطنين المشتبه في إصابتهم بالفيروس 
إيجابية. أصيب المريض بالعدوى أثناء زيارته 
ألوروبا وتم وضعه في الحجر الصحي بجانب 

وضع أسرته والمقربين له تحت المالحظة«.

وكاالت

على  واسعة  تشجير  حملة  كوباني  مدينة  تشهد 
بالمدينة  المحيطة  والنواحي  البلديات  مستوى 
في الوقت الراهن؛ حيث شددت اإلدارة العامة 
الحفاظ  ضرورة  على  الفرات  إقليم  في  للبيئة 
وريفها؛  كوباني  في  المزروعة  األشجار  على 

ألنها ثروة حيوية.

وخلق  المناخ،  تغيير  في  كبير  دور  لألشجار 
فهي  فيها,  تنمو  التي  المناطق  في  معتدل  مناخ 

تأخذ وتحتجز غاز ثنائي أكسيد الكربون.
فبوسعها  كبيرة  أحراج  زراعة  تمت  ما  وإذا 
الحيوي  الوقود  من  كبيرة  كمية  توفر  أن 

»األكسجين«، باإلضافة إلى خلق مناخ معتدل 
ورطب.

وتنتشر أشجار كثيرة في شوارع وأحياء مدينة 
كوباني، وقد تعرض جزء كبير منها إلى الكسر 
معرفة  عدم  أو  بها،  االهتمام  لعدم  والتهميش 
تشكله  الذي  السد  وبخاصة  وفوائدها،  أهميتها 

أمام االمتداد الصحراوي.
للبيئة  العامة  اإلدارة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
تخطط في إطار حملة التشجير التي أطلقتها قبل 
أسبوعين لزراعة نحو 20 ألف شجرة في مدينة 
وهي  بها،  المحيطة  والقرى  والنواحي  كوباني 
أول حملة من نوعها على مستوى إقليم الفرات.

العامة  اإلدارة  أطلقت  أسبوعين؛  نحو  وقبل 
والقرى  كوباني  مدينة  في  تشجير  حملة  للبيئة 
عبّر  السياق  هذا  وفي  بها؛  المحيطة  والنواحي 
الرئيس المشترك إلدارة البيئة في إقليم الفرات 
أن  في  أمله  عن  هاوار  لوكالة  فريدون  سمير 
يحرص األهالي على األشجار التي يزرعونها، 
المنطقة  في  األشجار  حماية  ثقافة  تنتشر  وأن 

ألنها ملك للجميع.
بزراعة  نقوم  أن  »بعد  فريدون:  وأضاف 
حقيقية،  عناية  بها  االعتناء  يجب  األشجار 
زراعتها،  من  واإلكثار  قطعها  عن  بالتوقف 
وحمايتها من الحرائق التي تُسبب إتالف الكثير 

منها«.
منطقة  تعّد  بالذات  كوباني  »مقاطعة  وتابع: 
االقتصادية  السياسة  بسبب  األشجار  من  خالية 
واآلن  السابقة،  الحكومات  تتبعها  كانت  التي 
زراعة  طريق  عن  فيها  المناخ  تغيير  نحاول 

األشجار قدر اإلمكان«.
وأكمل قائالً: »األشجار تساعد كثيراً في تغيير 
وتقوم  الحرارة،  درجات  من  والتخفيف  المناخ 
الكربون,  أكسيد  ثاني  غاز  من  الهواء  بتنقية 
يجب  لذا؛  الجميع.  خدمة  في  يدخل  كله  وهذا 

علينا االعتناء بها كثيراً والحفاظ عليها«.
إقليم  في  البيئة  المشترك إلدارة  الرئيس  وناشد 
واألهالي  المواطنين  فريدون  سمير  الفرات 
بها  تقوم  التي  التشجير  حملة  إلى  لالنضمام 
اإلدارة العامة للبيئة في إقليم الفرات، والحرص 
تصبح  حتى  بها,  العبث  أو  قطعها  عدم  على 

المدينة جميلة.

أعلن العراق والكويت، وهما من أكبر منتجي منظمة 
»أوبك«، عن تقديم خصم كبير في سعر النفط، الذي 
يبيعانه إلى آسيا، ويأتي ذلك بعدما اتخذت السعودية 
نفط  برميل  سعر  العراق  وخفض  مماثالً.  إجراًء 
وفي  دوالرات.  خمسة  بمقدار  الخفيف«  »البصرة 
لتسويق  العراقية  الشركة  تخطط  نفسه،  الوقت 

المقبل،  الشهر  الصادرات  لزيادة  »سومو«  النفط 
الكويت  أعلنت  كذلك  »بلومبرغ«.  لمصادر  وفقاً 
عن خصم للمشترين في آسيا بمقدار ستة دوالرات 
السعودية  قدمته  الذي  الخصم  نفس  وهو  للبرميل، 
سبب  وعن  آسيا.  شرق  وجنوب  في شرق  للعمالء 
»أرامكو«  شركة  قدمته  الذي  الكبير  الخصم  هذا 

ستريت  »وول  ذكرت صحيفة  لعمالئها،  السعودية 
خفض  أن  سعودي،  مسؤول  عن  نقالً  جورنال«، 
الموقف  إضعاف  إلى  مباشر  بشكل  يهدف  األسعار 
الروسي. وشددت الصحيفة على أن الجانب السعودي 
تحالف »أوبك+«  بعد فشل دول  الخطوة  اتخذ هذه 
نهاية األسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق بشأن 

والذي  الحالي،  اإلنتاج  خفض  اتفاق  تمديد  شروط 
ينتهي بنهاية شهر آذار الجاري. وخالل مفاوضات 
بزيادة  مقترحاً  روسيا  رفضت  األخيرة  »أوبك+« 
إضافية في خفض اإلنتاج بواقع 1.5 مليون برميل 
يومياً حتى نهاية 2020، من جهتها رفضت الرياض 
ذلك  وبعد  الراهنة.  بالشروط  الحالي  االتفاق  تمديد 
ستزيد  أنها  الماضي،  الثالثاء  »أرامكو«،  أعلنت 
إمدادات النفط إلى األسواق إلى 12.3 مليون برميل 
قيود  انتهاء  مع  المقبل،  نيسان  في  يومياً  النفط  من 
اإلنتاج المنصوصة في اتفاق »أوبك+«، وللمقارنة 

يبلغ 9.7  االتفاق  بموجب  السعودية  إنتاج  كان  فقد 
مليون برميل يومياً. وعلى خطى »أرامكو«، أعلنت 
بواقع  النفطي  إنتاجها  لزيادة  استعدادها  اإلمارات 
مليون برميل يومياً من النفط، من ثالثة إلى أربعة 

ماليين برميل يوميّاً.
أعلنت  السعودية  أن  تظهر  التي  المؤشرات  ورغم 
نفطية« ضد روسيا، إال أن مصدر  »حرب أسعار 
المنظمة  إن  وقال  ذلك،  نفى  »أوبك«  منظمة  في 

تعتبر روسيا شريكاً مهماً في سوق النفط.

الهالل األحمر الكردي يواصل دعمه الالمحدود ويفتتح مركزاً جديداً يف مخيم واشو كاين..

معاناة ذوي االحتياجات الخاصة تتفاقم مع التهجري وغياب الدعم

روناهي/ الحسكة- منظمة الهالل األحمر الكردي من املنظامت الرائدة التي تعنى بحقوق اإلنسان, وتعمل وفقاً للقوانني الدولية, وكافة املواصفات القياسية للمنظامت 
اإلغاثية العاملية, وتهتم بكلِّ قضايا اإلنسان وقت السلم والحرب, وكان لها دوراً بارزاً ومفصلياً, يف متابعة شؤون املهجرين قرساً من املناطق التي تعرضت للهجمة الوحشية 

من قبل جيش االحتالل الرتيك ومرتزقته مؤخراً.

الحقوقيّة  للمنظمات  المتعّمد  التقاعس  بعَد 
واإلغاثيّة المحليّة والدوليّة, في دعم المهجرين 
لجيِش  والفاّشُي  الّسافر,  العدوان  نتيجةَ  قسراً 
والّذي  المرتزقِة,  وقطعاِن  ِالتركي  االحتالل 
َفيها كلَّ األعراف  ٍإنسانيٍة خالف  تسبَب بكارثة 
بعض  المتحّدة, ضاعفت  األمم  وميثاق  الدوليَّة 
الذاتيّة  اإلدارة  مناطق  ضمن  المنظمات 
ومستمر  مكثٍف  بشكٍل  مجهودها  الديمقراطيّة 
يجدوا  لم  اللذين  المهجريَن  احتياجاَت  لتغطية 
مالذاً آمناً لهم سوى هذه المناطق، وكاَن ِمْن هذِه 
المتواصل،  ِالدعِم  تقديم  في  البارزة  المنظمات 

منظّمة الهالُل األحَمر الكردي. 
األهداف  من  الكثير  الكردي  األحمر  للهالل 
متابعة  تعزيز  إلى  الرامية  والمخططات 
عمل  ويتمحور  واإلغاثية,  اإلنسانية  األعمال 
االستعداد  في  الكردي,  األحمر  الهالل  منظمة 
الحرب,  منكوبي  لمساعدة  وسائل  إلعداد  التّام 
ونقل المرضى والمصابين, وتوفير اإلسعافات 
الطبي  الصعيدين  على  والضرورية  العاجلة 

واالجتماعي.
وفي مواصلٍة لهذا الدعم الالمحدود, تمَّ مؤخراً 
الكردي,  الهالل األحمر  لمنظّمة  افتتاُح مركزاً 
كانيه/  سري  لمهجري  كاني  واشو  مخيم  في 
رأس العين، وتل أبيض/ كري سبي وأريافها, 
وبهذا الصدد التقت صحيفتنا روناهي, باإلدارية 
في مركز الهالل األحمر الكردي جيهان عامر, 
لتحدثنا عن الدور المناط بالمركز وماهيّة عمله 

وأهدافهُ. 

جهود ذاتية تقدمها املنظمة 
للمهجرين قرساً

وبهذا الصدد أشارت جيهان بالقول: »نحاوُل في 
المرحلِة الراهنة, استكماَل كافّة المّعدات الطبيّة 

والخدميّة في مخيم واشو كاني بما يتناسُب مع 
معاييَر ومبادئ منظّمة الهالل األحمر الدوليّة, 
المنظمات  من  دعٍم  أيَّ  نتلَق  لم  بأننا  العلم  مع 
الذي  الالمحدود  الدعم  بفضل  ولّكن  الدوليّة, 
قمنا  الديمقراطيّة,  الذاتيّة  اإلدارة  لنا  تقدمه 
الهالل  مركز  تطوير  في  نوعيّة  بخطواٍت 
ففي  كاني,  واشو  مخيم  داخل  الكردي  األحمر 
متنقلة  عيادة  على  يقتصر  عملنا  كان  البدء 

باإلضافة لسيارة إسعاف وحيدة«.
وبينت بأنهم فيما بعد قاموا بافتتاح نقطة ٍطبية, 

الطبية,  والكوادر  المعدات  في  كبير  نقٍص  مع 
واإلرادة  اإلصرار  وبفضل  حالياً  بأنه  منوهةً 
التركي  االحتالل  فرضهُ  الذي,  الحال  وبواقع 
الهمجي على المهجرين, ومن موقع المسؤوليّة 
الكبيرة التي وقعت عليهم, كان البّد من تطوير 

عمل المركز خدمياً وطبياً.

التحضري االستثنايئ للخدمات
 الطبية واإلسعافية

في  الكردي  الهالل األحمر  أن كان مركز  بعد 
الخدمات  تقديم  على  يقتصر  الالجئين  مخيم 
يتمتع  األوليّة,  واإلسعافات  الطارئة  الطبيّة 
المركز اليوم بصيدليّة أدوية ًضخمة تتوفر فيها 
باإلضافة  عالية,  جودة  وذات   ٍ كبيرة  كمياٍت 
لتجهيز قسم اإلسعاف, وسيارتين إسعاف على 
تامٍة لالستجابة السريعة والتعامل مع  جهوزيٍّة 

كافة الحاالت اإلسعافيّة.

»نرش حمالت توعّية وصحٍة عاّمة 
وإرشاٍد نفيس«

وأردفت جيهان قائلةً: »نقوم حالياً بنشر حمالت 
نفسي  إرشاٍد  وحمالت  عاّمة  وصحٍة  توعيّة 

قسم  ولدينا  المخيم,  في  القاطنين  بين  ومعنوي 
داخليّة  وعيادات  لألطفال,  وعيادات  للتوليد 
باختصاصاتٍ مختلفة باإلضافة لمركزاً للتحاليل 

الطبيّة«. 
ومن النواحي الخدميّة قام الهالل بمساعدِة إدارِة 
وأيضاً  الخيم,  وتشيّيد  ببناِء  كاني,  واشو  مخيم 
مع  والمساعدة  المعونات  وتبادل  الصلة  توثيق 
في  والمساهمة  األخرى,  اإلغاثيّة  المنظمات 
والمهجرين  لالجئين  اإلنسانية  الخدمات  تقديم 

قسراً. 
اإلدارية في منظمة  وفي ختام حديثها توجهت 
بالشكر  عامر  جيهان  الكردي  األحمر  الهالل 
الدعم  الديمقراطيّة, مشددةً على  الذاتيّة  لإلدارة 
 ِّ ظل  في  الصحي,  الواقع  لتطوير  تقدمه  الذي 
تقاعس المنظمات اإلنسانية وخصوصاً منظمة 

الصليب األحمر الدولي على حد قولها.

تقرير/ آالن محمد 

جيهان عامر

مخيمات  في  الخاصة  االحتياجات  ذوو  يعاني 
الشمالي، من  بريف حلب  ومنازل شبه مدمرة 
وأطباء  أدوية  بنقص  تتمثل  كبيرة  صعوبات 
المعالجة  مراكز  توفر  وعدم  اختصاصيين 
قبل  من  للدعم  تام  غياب  وسط  الفيزيائية، 

المنظمات الصحية المعنية بشؤونهم.
حال عبد الرحمن مواس )13عاماً( من أهالي 
المئات  كحال  قسراً،  المهجرين  عفرين  منطقة 
في  صعبة  معيشية  ظروفاً  يعيش  أقرانه،  من 

المخيم الذي يقطنه، نتيجة إعاقته الجسدية.

/560/ حالة من ذوي االحتياجات 
الخاصة يف مخيامت عفرين

في  الخاصة  االحتياجات  ذوي  عدد  ويبلغ 
عفرين  منطقة  بمهجري  خاصة  مخيمات 
 /560/ حوالي  الشمالي  حلب  بريف  وقرى 
)إعاقة  بين  إعاقتهم،  درجات  تتفاوت  حالة، 
وضعف  الصم  ـ  البصر  ضعف  ـ  جسدية 
السمع(، باإلضافة لمبتوري األطراف، بحسب 
إحصائيات الهالل األحمر الكردي فرع عفرين.
ويكابد ذوو االحتياجات الخاصة في المخيمات 
ومنازل شبه مدمرة أكثر من غيرهم، لمواجهة 
مشاق وصعوبات حياتية يومية، في ظل ظروف 

معيشية صعبة وغياب المساعدات.
في  عفرين  منطقة  مهجري  من  قسم  ويقطن 
قرية   /42/ على  متوزعة  مدمرة  شبه  منازل 
بريف حلب الشمالي, حيث تفتقر المنازل للنوافذ 
واألبواب وشبكات الصرف الصحي, ما يجعلها 
عرضة لتسرب الرياح الباردة, فيما يسكن القسم 

اآلخر ضمن خمس مخيمات )سردم وبرخدان 
والشهباء وعفرين والعودة(.

كيف لذوي االحتياجات الخاصة 
مقاومة ظروف التهجري

الشمالي،  حلب  بريف  »برخدان«  مخيم  وفي 
قسراً  المهجرات  إحدى  محمود،  دنيا  تقطن 
الذي  الرحمن  ابنها عبد  من منطقة عفرين مع 
طبي،  خطأ  نتيجة  المخ  في  من ضمور  يعاني 
عملية  أثناء  األوكسجين  تروية  نقص  إلى  أدى 
الوالدة، تقول: »في ظروف النزوح والمخيمات 
الظروف  مقاومة  األصحاء  على  يصعب 
المعيشية، فكيف إذا كانوا من ذوي االحتياجات 

الخاصة؟«.
تذرف  برس، وهي  نورث  لوكالة  دنيا  تضيف 
قبل  ما  عفرين  في  وضعهم  مستذكرةً  دموعاً، 
االحتالل التركي، وتردف قائلةً: »في عفرين لم 
يكن حالناً أفضل، إال أننا كنا نتدبر أمورنا وكان 
هناك أطباء وأدوية، هنا بالمخيمات يزداد وضع 

ابني سوءاً«.
ممن  ومرتزقته  التركي  االحتالل  جيش  احتل 
يسمون أنفسهم بالجيش الوطني السوري عفرين 
عام  مارس  آذار/  شهر  من  عشر  الثامن  في 
2018، ما تسبب بتهجير أكثر من /300/ ألف 
الشمالي  حلب  ريف  إلى  المنطقة  من  شخص 
في  اإلنسان  حقوق  منظمة  لتقرير  وفقاً  قسراً، 

عفرين.

»الهالل يفتقر إىل األطباء واألدوية 
ومعالجني فيزيائيني«

في  الخاصة  االحتياجات  ذوي  جميع  ويحتاج 
والمعالجة  األدوية  إلى  الشمالي  حلب  ريف 
على  القدرة  لبعضهم  يعيد  قد  ما  الفيزيائية، 
نسق  استعادة  أجل  من  جديد  من  الحركة 
حياتهم الطبيعي، إال أن المنطقة تفتقر لألطباء 
المعالجة  ومراكز  واألدوية  االختصاصيين 

الفيزيائية.
الكردي،  األحمر  الهالل  في  العضوة  وقالت 
األطباء  إلى  يفتقر  الهالل  إن  عربو  سكينة 
إلى  باإلضافة  فيزيائيين،  ومعالجين  واألدوية 
ال   « بالقول:  وتابعت  الضعيفة،  اإلمكانيات 
االحتياجات  ذوي  مستلزمات  تأمين  من  نتمكن 
الخاصة من كراسي ومتممات غذائية وأجهزة 

السمع«.
الطبية  المنظمات  عربو  سكينة  وطالبت 
من  »لنتمكن  المساعدات،  بتقديم  واإلنسانية 

في  العيش  تكابد  التي  الفئة  هذه  معاناة  تخفيف 
المخيمات«.

»وعود مل تلتزم بها املنظامت«

حلب  بريف  المنظمات  شؤون  مكتب  وقام 
الشمالي، بتقديم بيانات وإحصائيات حول عدد 
الخاصة،  االحتياجات  ذوي  من  األشخاص 
أغلب  أن  »إال  المعنية،  والمنظمات  للجمعيات 
وبعض  ينبغي  كما  تستجب  لم  المنظمات 
تغطي  ال  خجولة  مساعدات  قدمت  المنظمات 
احتياجات جميع المرضى في المنطقة، وبعضها 
أفادت  ما  بحسب  بها«،  تلتزم  لم  قدمت وعوداً 
سعاد  المنظمات  شؤون  مكتب  في  العضوة  به 

أيوبي.


