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قامشلو  مدينة  في  الشعب  بلدية  تواصل 
وسط  من  الخضار  سوق  نقل  إجراءات 
المدينة إلى المكان المخصص له، وأبرمت 
حتى  الجديد  السوق  على  المشرفة  اللجنة 
اآلن عقوداً مع 102 من أصحاب المحالت 
يفتتح السوق  المقرر أن  والبسطات، ومن 

في األسبوع المقبل.
قررت بلدية الشعب في مدينة قامشلو نقل 
السوق  وسط  كان  الذي  الخضار  سوق 
مكان  إلى  قامشلو  مدينة  في  المركزي 
األخير  التفجير  بعد  خاص  وبشكل  آخر، 
 10 في  قامشلو  مدينة  استهدف  الذي 
تشرين األول 2019، باإلضافة إلى تقليل 

االزدحام ضمن مركز المدينة.

أجرة كل محل 10 آالف ل.س
في  الخضار  لبيع  المخصص  والسوق 
م2،   3500 مساحته  تبلغ  قامشلو  مدينة 
ويقع شمال السوق القديم، ويوجد فيه 125 
محالً، وأرضيته مهيأة بشكل كامل، وأجرة 

كل محل 10 آالف ل.س فقط.
قامشلو  مدينة  في  الشعب  بلدية  وتواصل 
لذا  كامل،  بشكل  السوق  نقل  إجراءات 
شكلت لجنة مهامها اإلشراف على عملية 
وبسطات  محال  أصحاب  من  مؤلفة  النقل 
واتحاد  القديم،  السوق  في  الخضرة 
األصناف، وضابطة بلدية الشعب، واللجنة 

التنفيذية لبلدية الشعب.
مع  عقود  إبرام  في  اللجنة  مهام  وتكمن 
الخضار  سوق  في  البسطات  أصحاب 
م2،   100 مساحته  تبلغ  والذي  القديم 
وتهيئة  القرعة،  بحسب  المحال  وتوزيع 

اللجنة  كامل، عضو  بشكل  الجديد  السوق 
كادار فرحان خضر أوضح لوكالة هاوار 
بأنهم أبرموا حتى اآلن عقوداً مع 102 من 

الباعة، وعملية التوزيع تتم عبر القرعة.
وبيّن خضر أن اللجنة تأخذ بعين االعتبار 
المحال  حرم  استأجروا  الذين  الباعة 
ضمن السوق القديم لوضع البسطات دون 
امتالكهم للبطاقة، وقال: »يحقهم لهم تقديم 
الطلبات للجنة وافتتاح محل ضمن السوق 

الجديد«.

تقديم طلبات الستالم املحال
الطلبات  تقديم  آخر  شخصاً   23 لـ  ويحق 
الخضار  سوق  ضمن  محال  الستالم 

الجديد.
مع  العقود  أبرموا  الذين  من  عدد  وباشر 
بلدية الشعب لمدّة 5 أعوام، بنقل البضائع 
باشرت  كما  تدريجياً،  الجديد  السوق  إلى 
األتربة  من  السوق  بتنظيف  الشعب  بلدية 

والقمامة.
وبدورها باشرت لجنة الخدمات وضابطة 
القديم  السوق  بتنظيف  الشعب  بلدية 
وإزالة  وترميمه  البسطات  مخلفات  من 
تحضيراً  المخالف  والرصيف  الشوادر 

لمده باإلسفلت.
وأوضحت في تصريح سابق للوكالة نفسها 
الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في مدينة 
تغيير  سيتم  بأنه  إبراهيم  زوزان  قامشلو 
القديمة،  الخضار  لمحال  التنظيمية  الصفة 
كيفما  صفاتها  تغيير  مالكيها  وباستطاعة 
تغيير  في  مساعدتهم  تتم  وسوف  أرادوا 

التراخيص اإلدارية.

بوجود  فرنسية  نسوية  منظمات  أفادت 
التي تحصل في  الحوادث  نسبة  زيادة في 
وضح النهار في فرنسا من جانب المعتدين 
قادرات  لسن  أن ضحاياهم  يعرفون  الذين 

على االستنجاد بأحد للمساعدة.
وهي  عاما(   36( عمر  بن  فاطمة  وقالت 
قاموا  الشبان  من  عدداً  إن  حقوقية  ناشطة 
بمطاردتها في شارع ريفولي في باريس، 
باريس  في  الرئيسية  الطرقات  من  وهو 
والمارة.  السيارات  من  خالياً  بات  لكنه 
وأضافت لوكالة فرانس برس »لقد اقتربوا 
وبدأوا  كالمهم  أتجاهل  كنت  ألنني  مني 
مخيفا  األمر  كان  ويهددوني.  يهينوني 
للغاية«. وتابعت »لم يكن أمامي أي طريقة 
للهروب كل المتاجر كانت مغلقة ولم يكن 

هناك أحد ألطلب منه المساعدة«.

امرأتني يف غضون 24 ساعة 
تتعرض لالغتصاب

وهي  مارتان،  لورين  إلى  بالنسبة  أما 
بين  التنقل  يكن  فلم  عاما(،   28( ممرضة 
قلق  مصدر  مجاورة  وضاحية  باريس 
مطلقا حتى فرض اإلغالق في 17 آذار/
من  الثاني  اليوم  »في  أنه  وروت  مارس. 
الشباب  بعض  هاجمني  اإلغالق،  تدابير 
في المترو وسرقوا هاتفي. بدأت بالصراخ 
مني  اقترب  ذلك  بعد  لكن  بالفرار.  فالذوا 
رجل،  وهو  القطار،  في  الوحيد  الشخص 
أقنعتها  وقد  متزوجة«.  كنت  إذا  وسألني 
حوادث أخرى من هذا القبيل بشراء دراجة 
العمل. وقالت مارتان  إلى  للذهاب  هوائية 
»إن الوضع أسوأ من قبل. هناك عدد أقل 
من  أقل  وعدد  الستهدافهم  األشخاص  من 

الشهود«.

الضحايا  حضت  التي  الشرطة  تنشر  ولم 
حاالت،  أي  عن  اإلبالغ  على  الشهود  أو 
االعتداء  تقارير  عدد  عن  رسمية  أرقاما 
فترة اإلغالق، إال أن  التي حصلت خالل 
المدعين العامين أفادوا مؤخراً بأن امرأتين 
عامين  مكانين  في  لالغتصاب  تعرضتا 

مختلفين في غضون 24 ساعة.

النهار كالليل بالنسبة للنساء

فرانك  جيرالدين  النسوية  الناشطة  وقالت 
وسائل  عبر  رصدت  إنها  باريس  في 
الكثير  روايات  االجتماعي  التواصل 
وتعرضهن  تجربتهن  عن  النساء  من 
من  االستفادة  محاولتهن  أثناء  للمضايقة 
»لقد  وأضافت  الخارج.  في  قليلة  لحظات 
مؤلمة،  محنة  إلى  اللحظات  هذه  تحولت 
المنزل  إلى  العودة  على  النساء  وأجبرت 
النهار  »أصبح  وتابعت  الخوف«.  بسبب 
إلى  بالنسبة  فرق  ثمة  يعد  ولم  الليل  مثل 
مارتان  كورالو  دانييال  وتحدثت  النساء«. 
»الذي  الخوف  هذا  عن  عاما(   26(
إنها  الليل فقط« وقالت  نشعر به عادة في 
في  يومي  بشكل  لمضايقات  تعرضت 
رحالت المترو منذ منتصف آذار/مارس. 
للتنقل  االحتياطات  من  سلسلة  تبنت  وهي 
كبير  عدد  بين  الغريبة  »األجواء  هذه  في 
المضطربين  واألشخاص  المنحرفين  من 
الحشود  من  يكونون جزءا  ما  عادة  الذين 
عيني  »أبقي  دانييال  وأضافت  فقط«. 
ما  لمعرفة  دائم  بشكل  وأراقب  مفتوحتين 
إذا كان هناك شخص يالحقني... ال أركب 
قليل  فيه عدد  أو  الركاب  من  قطارا خالياً 

منهم وال أستمع إلى الموسيقى«.

سوق اخلضار اجلديد في مدينة 

قامشلو سيفتح أبوابه قريباً

التحرش اجلنسي في فرنسا 

يزداد في وضح النهار

مصري الخط الثالث يف سوريا
كقوة  الثالث  الخط  ظهر  السورية  األزمة  من  األولى  البداية  في   
ضرورية تسهم في تجسيد أهداف الحراك الثوري السوري ومطالب 
شعب سوريا في التغيير الديمقراطي الجذري الشامل، الخط الثالث 
الذي هو ليس مع النظام وال يمكن أن يكون طرفاً في إعادة إنتاج 

النظام المركزي االستبدادي في سوريا من جهة....«9

حين تتكشف الحياة عن وجهها 
البائس لتحرم رسم السعادة 
على وجوه األطفال، وتحرم 
األم من النوم على وسادة 

واحدة، نعلم أن هناك من يقف 
خلف تجرد اإلنسانية وخلف 

معاناة أم محمد..«3

ارتفع عدد القتلى السوريين 
برصاص الجنود األتراك 

إلى 460 شخصاً، حتى نهاية 
نيسان 2020 بينهم )85 
طفال دون سن 18 عاما، 
و59 امرأة( كما وارتفع 
عدد الجرحى والمصابين 
بطلق ناري أو اعتداء إلى 

474 شخصا وهم من الذين 
يحاولون اجتياز الحدود أو من 
سكان القرى والبلدات السورية 

الحدودية أو المزارعين، 
وأصحاب األراضي المتاخمة 
للحدود حيث يتم استهدافهم من 

قبل الجندرمة 
بالرصاص الحي...«5

باحثة عن 
ضآلة اإلنسانية 

املتبقيّة!!؟

الجيش الرتيك قتل 460 
سوريا بينهم 85 طفال 
حاولوا عبور الحدود

مهجرو عفرين: 
»صمودنا في الشهباء.. 
ضمان لتحرير عفرين«

أكد مهجرو عفرين القاطنني في مقاطعة الشهباء أنهم متشبثون بأرضهم، وصامدون 
املدنيني،  واستهداف  وناحية شيراوار  للشهباء  التركي  االحتالل  دولة  بالرغم من قصف 
قلوبهم  في  الرعب  وبث  لتهجيرهم  إمنا  ذلك؛  من  التركي  االحتالل  أن هدف  إلى  وأشاروا 

وبالتالي إفراغ املنطقة من ساكنيها، واحتاللها..«2
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الشفرة  في  طفرة  أميركيون  باحثون  حدد 
تشبه  المستجد،  كورونا  لفيروس  الوراثية 
فيروس  في  العلماء  شهدها  التي  التغيرات 
سارس المنتمي لنفس العائلة، عندما تفشى 

عام 2003.
أريزونا  جامعة  في  باحثون  والحظ 
جينوم  في  حرفا   81 اختفاء  األميركية، 
فيروس كورونا، بما يمكن أن يغير سلوكه 

ويجعله أشد أو أقل ضراوة.
أن  هي  الدراسة،  في  الجيد  المؤشر  لكن 
طفرة مشابهة طرأت على فيروس سارس 
قبل سنوات، وأضعفت قدرته على االنتشار 
بين البشر. والطفرات تغيرات في التركيب 
الجيني للكائنات الحية تنتقل لألجيال التالية، 
التي  الفيروسات  لدى  أكثر  شائعة  وهي 

تطور نفسها بناء على مقاومة العائل لها.

فيروس  دراسة حول  يجري  الفريق  وكان 
كورونا  نحو  مساره  غير  لكنه  األنفلونزا، 
بعد أن تفشى المرض في الواليات المتحدة 

في  الفريق  ونجح  اآلالف.  مئات  وأصاب 
لفيروس  الجيني  التركيب  على  التعرف 
أخذت  مسحات  بتحليل  المستجد،  كورونا 

من بعض المرضى، مما سمح لهم بتحديد 
نحو 30 ألف حرف من شفرته الوراثية.

لكن بمطابقة هذه النتائج الجديدة مع تسلسل 
جيني مكتشف سابقا للفيروس ذاته، اكتشف 
جينيا،  حرفا   81 »اختفاء«  الباحثون 
أوف  »جورنال  صحيفة  نشرته  لما  وفقا 

فايرولوجي« الطبية األميركية.
وقال األستاذ المساعد في كلية علوم الحياة 
بجامعة والية أريزونا رئيس فريق البحث 
أهمية  ذات  الطفرات  هذه  إن  ليم،  إفريم 
»سارس«  لفيروس  حدثت  ألنها  كبيرة 

وقللت من قدرته على االنتشار.
وقد تساعد هذه الطفرات على فهم فيروس 
كورونا المستجد بشكل أفضل، كما قد تسهم 
في تطوير أدوية أو لقاحات مضادة له، لكن 

األمر يحتاج إلى مزيد من الدراسات.

كانت   ،2020 غير  أخرى،  أعوام  في 
باهتمام  تحظى  العمالق  القمر  ظاهرة 
كبير  وبتركيز  عالمي،  نطاق  على  واسع 
لكن  فيها،  مشاهدته  يمكن  التي  بالدول 
األمر اختلف هذه السنة، حيث ظهر القمر 
هذا  األخيرة  للمرة  الخميس،  العمالق، 

العام.
في سنة ظهور فيروس كورونا المستجد، 
بالزخم  الرائعة  الفلكية  الظاهرة  تحظ  لم 
ذاته، والسبب منطقي، فبينما يروع »عدو 
يعتبر  حركته،  ويشل  العالم،  البشرية« 
كثيرون أن متابعة تلك الظاهرة أمر أقرب 
إلى الترف، لكن األمر لم يمض على هذا 
النحو، لحسن الحظ، ورغم أنف »فيروس 

كورونا«.
السماء بإطالالت خالبة  واستمتع مراقبو 
للقمر العمالق حول العالم، وهو ما أبرزناه 

في اللقطات الفوتوغرافية المصاحبة.
ويُعرف القمر العمالق هذا الشهر، الثالث 
واألخير من السنة ، باسم »قمر الزهرة« 
ووفقا  الربيع.  فصل  في  ظهوره  بسبب 
المقبل  الظهور  فإن  »فوربس«  لموقع 
للتواريخ  وفقا  سيكون  العمالق  للقمر 

التالية:
قرننا  في  العمالق  للقمر  ظهور  أكبر  أما 
بعد  فسيكون  والعشرين،  الواحد  الحالي 
32 عاما، وتحديدا في 6 ديسمبر 2052، 
البارد«  التاريخ سيكون »القمر  ذلك  ففي 
من  كيلومتًرا   429.456 بعد  على 
األرض، مما يجعله على أقرب مسافة في 

القرن الحادي والعشرين.
ظاهرة  مون«  »سوبر  العمالق  والقمر 
تنشأ من تزامن اكتمال القمر مع وصوله 
مداره،  في  األرض  من  نقطة  أقرب  إلى 
يمكن  للقمر  مرئي  حجم  أكبر  ليحدث 

رؤيته من سطح األرض.
هو  الظاهرة  لهذه  العلمي  التقني  واالسم 
»االقتران القمري لنظام األرض- قمر - 
شمس«، أما مصطلح القمر العمالق فليس 
من  مستمد  مصطلح  بل  فلكياً،  مصطلحاً 

علم التنجيم الحديث.
وأدى ارتباط القمر بظاهرة المد والجزر 
إلى انتشار خرافات منها أن القمر العمالق 
وقوع  بزيادة  مرتبطة  تكون  قد  ظاهرة 
البراكين،  وثوران  كالزالزل  األخطار، 

ولكن ال يوجد دليل على ذلك.

يصاب األطفال بأمراض معينة أكثر من غيرها 
ارتباطا  ترتبط  يجعلها  ما  الصيف،  فصل  فى 
وثيقا بفكرة الحرارة والمرض الموسمي، ومن 
أطفالها  على  تخاف  أن  أم  كل  على  يجب  هنا 
لِك  نقدم  التى  األمراض  هذه  من  وتحميهم 
موقع  ذكره  لما  وفقا  شيوعا  وأكثرها  أبرزها 

»parentinghealthybabies« البريطانى:
- التسمم الغذائي:

لفترة طويلة  ساخنة  بيئة  في  الطعام  تركتي  إذا 
أطفالك  يتناول  وعندما  البكتيريا،  يجذب  فإنه 
ستؤدى  حتما  فإنها  الغذائية،  المواد  هذه  مثل 
إلى التسمم الغذائي، وتتولد الكائنات الدقيقة في 
العدوى  إلى  يؤدى  ما  وهو  الهضمي،  الجهاز 
واأللم  والقيء  اإلسهال  مثل  أعراض  وظهور 

فى المعدة، وأحيانا الحمى أيضاً.
فصل  خالل  شيوعا  األكثر  المشكلة  هي  هذه 
الصيف عندما تكون البيئة رطبة بما فيه الكفاية 
للبكتيريا لتتكاثر، لذلك، عليِك دائما بالتحقق من 
بقايا  ووضع  بك  الخاص  الطعام  حرارة  درجة 
الطعام في الثالجة، حيث يمكن أن تبقى طازجة 

أو رميها.
الحصبة: 

فهو  »باراميكسو«،  فيروس  بسبب  تحدث 

الهواء  فى  موجود  وهو  األطفال،  حلق  يصيب 
وتشمل  آخر،  إلى  شخص  من  أيضا  وينتقل 
األعراض المرضية له: سيالن األنف والسعال 
الحلق  والتهاب  العيون  واحمرار  والحمى 
وكذلك  الصلبة،  والمواد  السوائل  بلع  وصعوبة 
الوجه  على  تظهر  حمراء  وبقع  جلدي  طفح 
والتي  الشهية  نقص  مع  الشعر،  من  وبالقرب 
لذلك  للحصبة،  الرئيسية  األعراض  أحد  تعد 

احرصي على إعطاءه لقاح الحصبة.
الربو:

والعوادم  اللقاح  حبوب  من  العالية  المستويات 
المحملة فى الهواء الثقيل هى محفزات لألطفال 
الذين يعانون من الربو خالل الصيف، فإذا كان 
طفلك مصاب بالربو بالفعل، تأكدي من أنه يأخذ 
اللقاح  حبوب  عن  بعيدا  وابقيه  يوم  كل  دواء 

ومناطق الغبار وتلوث الهواء الثقيل.
اإلكزيما والطفح الجلدي:

فصل  خالل  األطفال  بين  شائعة  اإلكزيما 
الصيف، والتي تظهر من خالل عالمات الطفح 
الجلد،  حساسية  عن  الناجمة  المزعجة  الجلدي 
والتي تنمو وتنتشر بسبب حرارة الصيف، لذلك، 
ينبغي الحرص على عدم الخروج في الشمس، 
والتي يمكن أن تجفف جلد طفلك وتسبب تهيج 

األكزيما.

مركز األخبارـ  أكد مهجرو عفرين القاطنين 
متشبثون  أنهم  الشهباء  مقاطعة  في 
قصف  من  بالرغم  وصامدون  بأرضهم، 
وناحية  للشهباء  التركي  االحتالل  دولة 
وأشاروا  المدنيين،  واستهداف  شيراوار 
إلى أن هدف االحتالل التركي من ذلك؛ إنما 
لتهجيرهم وبث الرعب في قلوبهم وبالتالي 

إفراغ المنطقة من ساكنيها، واحتاللها..
االحتالل  لجيش  قصف  بدون  يوم  يمّر  ال 
شيراوا  ناحية  على  ومرتزقته  التركي 
ومقاطعة الشهباء. وزادت وتيرة القصف 
عقب النداء الذي  أطلقه األمين العام لألمم 
نحو  قبل  غوتيريش،  أنطونيو  المتّحدة، 

شهر ودعا للتركيز على مواجهة فيروس 
كورونا القاتل.

وبهذا الصدد؛ استطلعت وكالة أنباء هاوار 
المهّجرة  وقالت  عفرين،  مهجري  آراء 
عفرين  من  هجرنا  »منذ  حنان:  حورية 
تتوقّف  لم  الشهباء؛  مقاطعة  إلى  قسراً 
حدة  زادت  بل  علينا،  المرتزقة  هجمات 
القصف  حيث  من  فترة  منذ  الهجمات 
ما  يعلم  وجميعنا  والقذائف،  بالّصواريخ 
حدث من مجزرتين مرّوعتين في تل رفعت 

وقرية آقيبة«.
كل  رغم  سيقاومون  بأنّهم  وأّكدت حورية 
الظروف: »ولكن رغم ذلك نحن من جهتنا 

نقاوم ومتشبّثون بالبقاء في الشهباء ألّن 
بقاءنا ضمان لتحرير عفرين«.

وأشار المهّجر فخري عمر سلطان إلى أّن 
لناحية  قصفه  من  التركي  المحتل  أهداف 
»لترهيبنا  الشهباء:  ومقاطعة  شيراوا 
ال  نحن  ولكن؛  هنا.  من  عنوة  وإخراجنا 
نخاف وباقون في الشهباء رغم ما يحدث 
ألنّنا نقاوم هنا للعودة إلى وطننا وأرضنا«.
وتطّرق سلطان إلى أزمة فيروس كورونا؛ 
الفيروس  بمحاربة  منشغل  »العالم  قائالً: 
لقرانا«،  بقصفهم  منشغلون  والمرتزقة 
كل  أوقف  بأجمعه  العالم  »إّن  مضيفاً: 
مكافحة  في  إمكاناته  جميع  ووضع  شيء 

بقيادة  المرتزقة  ولكن؛  كورونا.  جائحة 
أردوغان ال يراعون أي شيء ويستمّرون 
عديمو  إنّهم  وهمجيتهم،  قصفهم  في 
بالقصف،  يكتفون  ال  واإلنسانية،  الرحمة 
بل يمارسون الحرب الخاصة على الّشعب 
وال  الممارسات  لتلك  واعٍ  الشعب  ولكن 

يصّدقون افتراءاتهم«.
بدورها، قالت المهّجرة ليلى رشو: »نحن 
المرتزقة  قام  مهما  هنا  من  نخرج  لن 
فترة  منذ  والقتل«، وأضافت: »  بالقصف 
مخيّم  محيط  في  قذائف  وقوع  شاهدنا 
العودة، والجميع يعلم أن من في المخيمات 

هم مهّجرون مدنيون«.

عمر  جلنك  االقتصادي  الخبير  أكد  ـ  األخبار  مركز 
لوكالة فرات لألنباء على أن قانون قيصر سيكون 
له تأثير على النظام السوري، إال أن ذلك ال يعني 
امتالك  إلى  وأشار  مباشر،  بشكل  النظام  ينهار  أن 
اإلدارة الذاتية العديد من الموارد، محذراً من قانون 
والتدابير  االحتياطات  اتخاذ  بضرورة   قيصر، 

الالزمة.
قال عمر أن تطبيق قانون قيصر األمريكي، سيكون 
له تأثير كبير على االقتصاد السوري ووصفه بـ« 
أن  المعروف  من  حيث  القاسية«،  الثانية  الموجة 
الموجة األولى من العقوبات األمريكية على سوريا، 

بدأت منذ العام 2011 مع بداية األزمة السورية.
ستعاني  السورية  الحكومة  أن  إلى  عمر  وأشار 
على  سيكون  األكبر  التأثير  لكن  كبيرة،  صعوبات 
الشعب السوري، وقال »ال توجد موارد اقتصادية 
هذا،  العقوبات  قانون  مواجهة  في  بدائل  أو  قوية 
كبيرة  صعوبات  يعاني  السوري  النظام  أن  حتى 

وبحسب  للمعيشة،  األساسية  المتطلبات  تأمين  في 
تقرير األمم المتحدة يعيش 8 ماليين سوري تحت 
خط الفقر في سوريا، وهذا يعني أن قانون قيصر 

سيكون له تأثير بالغ على الشعب السوري.«
جلنك  االقتصادي  الخبير  حذر  حديثه،  ختام  وفي 
من  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  عمر، 
اتخاذ  ضرورة  على  وأكد  قيصر،  قانون  عواقب 
»مناطق  وقال  الالزمة،  واالحتياطات  التدابير 
الذاتية تمتلك موارد طاقة قوية ومساحات  اإلدارة 
للزراعة  الصالحة  الخصبة  األراضي  من  واسعة 
وكذلك الموارد المائية ، ومن الواجب أن يتم اتخاذ 
الجوع  لمواجهة  المناسبة  اإلجراءات  وتطبيق 

والفقر.
األمريكي،  قيصر  قانون  يدخل  أن  المنتظر  من 
حيز التنفيذ في أوائل شهر حزيران، حيث يفرض 
النظام  داعمي  على  جديدة  عقوبات  القانون  هذا 

السوري.

الخاص  األمريكي  المبعوث  أشار  ـ  األخبار  مركز 
بالملف السوري جيمس جيفري، إلى بوادر مرونة 
بخصوص  المتحدة  الواليات  مع  للتعاون  روسية 
إمكانية وضع حد للحرب الدائرة في سوريا، ونوه 
انزعاج موسكو من رئيس  دالة على  إلى إشارات 

الحكومة السورية بشار األسد.
وقال جيفري في مؤتمر صحفي: »روسيا قد تكون 
في  الحرب  إنهاء  أجل  من  للتعاون  اآلن،  مستعدة 
من  بعضاً  رأينا  أي وقت مضى.  من  أكثر  سوريا، 
في  وكذلك  الروسي  اإلعالم  في  ذلك  مؤشرات 
قابلية  أكثر  بذلك  لتكون  محددة،  روسية  إجراءات 
ومرونة للتعاون بشأن مرونة اللجنة الدستورية«.

وأضاف جيفري أن االنتصار الروسي عسكرياً، أمر 
غير وارد، وقال: » قد تكون موسكو على استعداد 
للتباحث والتعاون معنا، لحل األزمة السورية دون 
تحقيق  يمكنها  ال  روسيا  ألن  عسكري،  انتصار 

انتصار عسكري في سوريا على المدى القريب«.

فاعل  بشكل  العسكرية  قواتها  روسيا  ونشرت 
إيران  جانب  إلى  مكانها  لتأخذ   ،2015 العام  منذ 
حربها  في  السورية  الحكومة  ومساندة  دعم  في 
جيفري  جيمس  وحضر  المسلحة.  الفصائل  على 
المحادثات الثنائية التي جرت بين وزير الخارجية 
األمريكي مايك بومبيو والرئيس الروسي فالديمير 
 ،2019 عام  الروسي  سوتشي  منتجع  في  بوتين 
الملف  في  التعاون  سبل  بشأن  التباحث  تم  حيث 

السوري.
إلى  جيفري  جيمس  األمريكي،  المبعوث  وتطرق 
السوري  األعمال  رجل  نشرها  التي  الفيديوهات 
رامي مخلوف، ابن خال رئيس الحكومة السورية 
بشار األسد، والداعم األكبر لألجهزة األمنية وجيش 
التي  الفيديوهات  تلك  السوري، وقال: »إن  النظام 
ألحد  القذر  الغسيل  عن  بوضوح  تكشف  نُِشرْت، 
ونأمل  والعشرين،  الحادي  القرن  أنظمة  أسوأ 
في  الشر  نظام  انهيار  على  مؤشراً  ذلك  يكون  أن 

سوريا«.

طفرة جديدة تطرأ على كورونا.. وآمال بتحوله إلى »فيروس وديع«

»القمر العمالق« يودع
 عام كورونا

أكثر األمراض التي تصيب 
األطفال في فصل الصيف

مهجرو عفرين: »صمودنا في الشهباء.. ضمان لتحرير عفرين«

جلنك عمر يدعو اإلدارة الذاتية 
التخاذ التدابير ملواجهة

 قانون قيصر

جيفري يؤكد إمكانية تعاون 
روسيا مع أمريكا بوضع حّد 

للحرب في سوريا
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محررة الصفحة - ميديا غامنمحرر الصفحة - جوان محمد

روناهي/ منبج- حين تتكشف الحياة عن وجهها 
البائس لتحرم رسم السعادة على وجوه األطفال، 
نعلم  واحدة،  وسادة  على  النوم  من  األم  وتحرم 
اإلنسانية وخلف  تجرد  يقف خلف  أن هناك من 

معاناة أم محمد.
حين تقسو الحياة على المرأة بكل أثقالها وأعباءها 
الثقيلة، فليس لها سوى التمسك بخيط األمل الذي 
مقطوعاً؛  يكون  قد  األوقات  من  كثير  في  ربما 
بسبب غياب من يخفف عنها معاناتها اليومية في 
في  اإلغاثية  المنظمات  لدور  ظل غياب واضح 

تحمل أعباء اإلنسانية الضائعة.

تُسَحق االبتسامة عىل يدي 
الدمعة

لعائلة  أم  البيشك« /40/ عاماً،  أم محمد »شعلة 
التي  السورية  العوائل  من  كغيرها  صغيرة؛ 
التابعة لناحية مسكنة؛  شردها من قرية المهدوم 
السورية ووحشية مرتزقة  الحكومة  آثار قصف 
مع  وحيدةً  العراء  في  لتترك  الهمجية،  داعش 
أو  حولها  جليس  وال  أنيس  ال  حيث  أطفالها 
ريف  إلى  اللجوء  اضطرها  ما  منها،  بالجوار 
في الخالص من بؤر  الجنوبي أمالً  مدينة منبج 
الموت التي حصدت الكثير من األرواح المتناثرة 

في كل مكان.
طينية  لغرفة  جدران  بقايا  من  محمد  أم  اتخذت 
مسقوفة باألعمدة؛ مأوى لها وألطفالها الصغار؛ 
تقتصر  وال  األوبئة.  وال  القّر  تقي  ال  غرفة 
غرفة  جدران  بين  العيش  على  محمد  أم  معاناة 

أفراد  ينام  ما  طينية مهدمة فحسب، وإنما كثيراً 
عائلتها، وهم أطفالها الثالثة، جياعاً حيث تتسلل 
دموعهم بين مآقيهم الصغيرة حسرةً على ابتسامة 
خجولة؛ لعدم وجود معيل لهم في ظل شح كبير 

في المساعدات اإلنسانية.

حني تصّوب املصائب دفعة 
واحدة

بالقول:  المريرة  النزوح  حكاية  محمد  أم  تروي 
وفاة  إثر  على  كثيراً  العائلة  أحوال  ساءت  »لقد 
زوجي الذي أصيب بمرض السرطان، فيما كان 
ومع  الحرة.  باألعمال  لبنان  في  ذلك  قبل  يعمل 
إصابته بهذا المرض، اضطره إلى تلقي العالج 
دمشق،  العاصمة  مستشفيات  في  مرة  من  أكثر 
أجل  من  النقدية؛  العملة  في  حاد  نقص  وسط 
األمر  ولكن  دقيق.  بشكل  مرحلة عالجه  متابعة 
قام زوجي  يوم  ذات  بل  المآل  هذا  ينته على  لم 
بإشعال مدفأة المازوت شتاًء، وإلى جانبه؛ ابنتي 
البكر ذات السبع سنوات لتندلع النيران بالغرفة، 
وبعد  بالنيران.  احتراقهما  جراء  كليهما  وليموتا 
الدائرة  الضروس  المعارك  اشتداد  ومع  ذلك، 
العنيف،  بالقصف  بيتي  وتضرر  قريتي  حول 
إلى  النزوح  حالة  من  مناص  ال  أن  أدركت 
أقاربي  من خالل  المسبقة  لمعرفتي  منبج  مدينة 
الساكنين فيها؛ أنها ستكون مقصدي للخالص من 

شقائي وعثرتي«. 

صرب طويل عىل محنة األيام

الطرف،  خافض  الوجه  ومحيا  محمد  أم  تقول 
مدينة  إلى  »جئت  شجية:  بنبرات  كلماتها  تلتقط 
أطال  لعلي  البؤس؛  حياة  أنهي  أن  أمالً  منبج 
بعض  أكفكف  وكي  إليه  أصبو  بعيداً  طموحاً 
دمعاتي الخفية ما خال منها خافقي وسري، لكن 
خاب ظني لألسف مرة أخرى، ألني وجدت ما 

طويل  وصبر  العيش  مرارة  حيث  العكس،  هو 
على محنة األيام«.

لم  منبج  مدينة  وصلت  لما  »إني  قائلةً:  وتتابع 
في  مصيبتي  ويجبر  ليساندني  يقف،  من  أجد 
قلة  بسبب  الصغار؛  وألطفالي  لي  منزل  إيجاد 
البيوت المهيأة لإليجار أو ارتفاع اآلجار أيضاً، 
مما اضطرني إلى اللجوء في الريف هائمة على 
وجهي. واستضافني بيت من قرية قرعة صغير 
صغيرة  غرفة  ومنحني  الجنوبي،  الريف  في 
امرأة  تحل  أن  قبل  لديهم  عاماً  ومكثت  عندهم 
مطلقة قريبة من صاحب البيت، ليطلب مني بعد 
المكان  ضيق  بسبب  ومغادرتهم؛  الرحيل  ذلك؛ 
واألفق. ثم رحلت عنهم، وليستضيفني بيت آخر 
في ذات القرية، إذ لم يكن الجديد؛ بأفضل حاالً 
مقومات  ألبسط  مفتقر  كونه  القديم  سابقه  من 
صغيرة  غرفة  في  أسكن  وأني  خاصةً  الحياة، 
وأطفالي  أنا  تكفيني  تكاد  ال  الحمام  بحجم  جداً؛ 
المنظمات  من  وتقاعس  تجاهل  وسط  الثالثة، 

اإلنسانية في إرسال المساعدات اإلغاثية«.  

مشهد حقيقي لغياب 
اإلنسانية

وبتنهد متقطع متأني، اختتمت أم محمد قائلةً: »ال 
أجد من يعيل أسرتي على الرغم أن قساوة الحياة 
تشهد ارتفاعاً في متطلبات المعيشة في كل شيء. 
واألهم أن ما أجهدني، هو المرض العضال الذي 
أصاب ابني الكبير »محمد« األمر الذي جعلني 
سنديان  وبين  المدقع  الحياة  ضنك  مطرقة  بين 
مرض ابني المذري، وبت أتحمل نفقات متزايدة 
أسعار  تقلبات  نتيجة  أبداً  أتحملها  أن  أطيق  ال 
المواد الغذائية وارتباطها بالدوالر من جهة إلى 
جانب عدم قدرتي على تأمين أدوية ابني المريض 
من جهة أخرى. لذا أناشد الجهات المعنية النظر 
العصيبة  محنتي  تجاوز  في  ومساعدتي  بحالي 
ألنني ال أتمكن من الوقوف وحدي أمام شراسة 

الحياة وتعاستها وغياب اإلنسانية معاً«.

الزراعة  لمديرية  المشتركة  الرئيسة  بينت   
في هيئة االقتصاد في مقاطعة كوباني سوسن 
دابان أنهم على رأس عملهم من أجل خدمة 

المزارعين وتأمين كل احتياجاتهم. 

كوباني  مقاطعة  في  الزراعة  هيئة  تستمر 
من  التجوال,  حظر  رغم  الزراعي  بالعمل 
ال  حتى  للمزارعين  الفرص  تهيئة  خالل 
كاشتعال  المنصرم  العام  أخطاء  تتكرر 
الزراعية  واألراضي  الحقول  في  النيران 

أثناء الموسم.

على  سلبي  بشكل  كورونا  فايروس  أثر 
تحدثت  ذلك  وبصدد  والزراعة,  االقتصاد 
التابعة  الزراعة  لمديرية  المشتركة  الرئيسة 
سوسن  كوباني  مقاطعة  في  االقتصاد  لهيئة 

.JINNEWS دابان لوكالة

لجنة رش األدوية الزراعية

أثر  كورونا  فايروس  أن  سوسن  وأشارت 
سلباً على االقتصاد والزراعة وتابعت قائلةً: 
األهالي  حياة  على  كورونا  فايروس  »يؤثر 
بأعمالهم,  القيام  على  قادرون  غير  ألنهم 
بسبب توقف العمل, وتوقف العمل الزراعي 
بعد فرض حظر التجوال, لكن بسبب الموسم 
بدأنا العمل مرة أخرى, وسمحنا للمزارعين 
التدابير  اتخاذ  مع  أراضيهم  في  بالعمل 
كورونا,  فايروس  من  للوقاية  الالزمة 
الزراعية  األدوية  لجنة رش  شكلنا  وأيضاً  
العام  أخطاء  يتكرر  ال  حتى  األراضي  في 

المنصرم«.

لمديرية  المشتركة  الرئيسة  واختتمت 

مقاطعة  في  االقتصاد  هيئة  في  الزراعة 
أجل  »من  بالقول:  دابان  سوسن  كوباني 
المزارعين نسقنا مع قوى األمن الداخلي« 
إلى  أربعة  من  يدخل  حتى  األسايش« 
وأدعو  المديرية,  إلى  أشخاص  خمسة 
تندلع  ال  حتى  لليقظة  المزارعين  جميع 
يكون  أن  ويجب  أراضيهم,  في  الحرائق 
من  قريبة  الحرائق  معدات إلطفاء  هنالك 
دائماً  عملنا  رأس  على  ونحن  األراضي, 

من أجل خدمة المزارعين«.

روناهي / قامشلو ـ تشارك العديد من األندية في 
االتحاد  من  مرخصة  غير  وهي  الجزيرة  إقليم 
لكرة  السوري  الدوري  في  باإلقليم  الرياضي 
تعتمد  األندية  وهذه  الدرجات،  لمختلف  القدم 
األندية  من  العبين  على  كبير  بشكٍل  بالطبع 
يدور  كالم  هناك  ولكن  اإلقليم،  في  المرخصة 
من  مرخصة  أندية  بقيام  الرياضي  الشارع  في 
الترخيص  أخذ  بمحاولة  الرياضي  االتحاد  قبل 
القدم  لكرة  السوري  »العربي«  االتحاد  من 
للمشاركة في الدوري السوري ومن هذه األندية 

نادي دجلة.
الجهاد  مثل  أندية  هناك  الجزيرة  إقليم  في 
والجزيرة وعامودا وسري كانيه / رأس العين، 
في  تشارك  أخرى  وأندية  براك  وتل  الخابور، 
دوريات كرة القدم لالتحاد »العربي« السوري 
لكرة القدم لمختلف الدرجات )الممتاز ـ األولى ـ 
الثانية(، وهذه األندية غير مرخصة من االتحاد 
نادياً  بينما هناك 24  الجزيرة،  بإقليم  الرياضي 

مرخصاً حالياً في اإلقليم:

ـ  ديرك  ـ  فدنك  ـ  الصناديد  ـ  كوجر  تل  شبيبة 
ـ قامشلو ـ  ـ دجلة  ـ األسايش  ـ الطريق  جودي 
قنديل ـ برخدان ـ عمال الجزيرة ـ أهلي عامودا 
ـ االتحاد ـ آشتي ـ جوانن باز ـ األخوة والسالم ـ 
خبات ـ سري كانيه ـ واشوكاني ـ شبيبة الحسكة 

ـ سردم ـ تل حميس ـ جوانن عامودا.
من  بالموجودين  مقارنة  كبير  العدد  طبعاً 
منها  البعض  وخاصةً  المدن  الرياضيين ضمن 
باتت ال تجلب أنديتها األلقاب بسبب تواجد أكثر 
وصلت  ومنها  الواحدة  المدينة  في  نادي  من 
لستة أندية وهكذا تبعثرت الخبرات والمواهب، 
فالقضية  السوري  »العربي«  االتحاد  لدى  أما 
األندية ضمن  لعدد كبير من  مختلفة وال يسمح 
المدينة الواحدة، وفي قامشلو في السابق جرت 
محاوالت لترخيص أندية ولكن االتحاد السوري 
رفض ذلك، بينما حصل في العام 2018 مركز 
»العربي«  االتحاد  من  الترخيص  على  قامشلو 

السوري كمركز تدريبي.
هناك طموح وآمال من أندية في اإلقليم للعب في 
الدوري السوري مثل نادي األسايش لديه النية 
في اللعب في الدوري السوري، وجرت محاولة 
من إحدى النوادي ونتحفظ على ذكر اسمه في 

الوقت الحالي للعب الدوري السوري ومازالت 
المحاوالت مستمرة، ومؤخراً كثر الحديث عن 
في  األولى  للدرجة  والصاعد حديثاً  دجلة  نادي 

إقليم الجزيرة.
العام  في  الترخيص  نال  الذي  دجلة  نادي 
السابق  الرياضي  الموسم  في  وصعد   ،2018
من  خيرة  ويضم  األولى،  الدرجة  مصاف  إلى 
الالعبين الكبار باإلضافة للمواهب الشبابية في 
وتدريبي  إداري  للرجال وكادر  القدم  لعبة كرة 
الحديث عن  القدم، كثر  لعبة كرة  ذو خبرة في 
هذا النادي المرخص من االتحاد الرياضي في 
إقليم الجزيرة لطلب اللعب في الدوري السوري 

لكرة القدم.
شيء  فال  بحوزتنا  التي  المعلومات  وبحسب 
النية  لديه  والنادي  القبيل،  هذا  من  رسمي 
وسوف يكون أوالً عبر أخذ الموافقة من االتحاد 
الرياضي بإقليم الجزيرة كونه يعمل تحت مظلته 
على  الحصول  بمحاولة  النادي  سيباشر  ثم  من 
لكرة  السوري  الدوري  في  واللعب  الترخيص 
القدم في خطوة لو كتب لها النجاح سوف تعطي 
والمناطق  قامشلو  من  لالعبين  أكثر  الفرصة 
الدوري  في  باللعب  الفرصة  ألخذ  األخرى 
على  ذلك  وترجمة  االحتكاك  وكسب  السوري 

واقع لعبة كرة القدم في إقليم الجزيرة.

البطل اإلماراتي األولمبي، محمد خميس خلف،  يواصل 
وكذلك  لياقته،  على  الحفاظ  أجل  من  اليومية  تدريباته 
استئناف  فور  المقبلة  التحديات  لخوض  المثالي،  الوزن 

النشاط الرياضي.
أنباء  لوكالة  الهمم،  أصحاب  من  الدولي  الرباع  وقال 
اإلمارات، إنه يركز حالياً على رفع األوزان الخفيفة، في 
مرحلة ما قبل اإلفطار، تحت إشراف مدربه المغربي تيتو 

قاسم، عبر برامج االتصال المرئي.
طوكيو  لبارالمبياد  رسمياً  »تأهلت  خميس:  وأضاف 
2021 في وزن 97 كغم، وأستعد حالياً من أجل الحصول 
على بطاقة التأهل في وزن آخر، هو 88 كجم، حتى يكون 

أمامي خيارين للمشاركة بالبارالمبياد العام المقبل«.
 3 رصيدي  »في  قال:  البارالمبية،  إنجازاته  أهم  وعن 
أثينا  ميداليات بارالمبية، عبارة عن ذهبيتين إحداهما في 
 2016 عام  جانيرو  دي  ريو  في  والثانية   ،2004 عام 

بوزن 88 كغم، والثالثة فضية في بكين عام 2008«.
لندن،  المشاركة في  وتابع: »بينما حرمتني اإلصابة من 
عام 2012، وأمنيتي أن أفوز بالذهب في طوكيو 2021، 
ألرفع علم الدولة من جديد في أهم حدث رياضي عالمي«.

الفضية  »الميدالية  خميس:  أجاب  إنجاز،  أصعب  وحول 
الدورة،  قبل  مصابا  كنت  ألنني   ،2008 بكين  في 
قبل  حتى  معي  استمر  عالجي،  لبرنامج  وخضعت 
المنافسات الرسمية بيومين فقط، وفكرت في االنسحاب.. 
المدربين، ونجحت في  لكني قررت االستمرار بمساعدة 

الحصول على الفضية، رغم هذا التحدي الصعب«.
وبخصوص أهم اإلنجازات اآلسيوية، أوضح: »حصدت 
وهي حصيلة  القاري،  المستوى  على  ذهبية  ميداليات   7
كبيرة أعتز بها، كما أنني أحرزت برونزية بطولة أوروبا 
المفتوحة،  أستراليا  بطولة  وذهبية  بالمجر،  المفتوحة 

وذهبية بطولة نيوزيلندا المفتوحة عام 1999«.
بطولة  ذهبية  على  عام 2000 حصلت  وواصل: »وفي 
أرفورا  ببطولة  فزت   2009 عام  وفي  الدولية،  بلجيكا 
بأستراليا، وذهبية بطولة هولندا الدولية، وذهبية كأس آسيا 
لرفعات القوة كوااللمبور بماليزيا، وجائزة محمد بن راشد 

لإلبداع الرياضي عام 2010«.
اآلسيوية  األلعاب  فضية  على  حصلت  »كما  وأكمل: 
العام  وفي   ،2010 بالصين  جوانجزو  األولمبية،  شبه 
لذوي  العالمية  األلعاب  برونزية  على  حصلت   2011
فضية  جانب  إلى  بالشارقة،  والبتر  الحركية  اإلعاقة 
بطولة المجر الدولية المفتوحة، وفضية بطولة خورفكان 
الدولية المفتوحة باإلمارات، وذهبية بطولة هولندا الدولية 

المفتوحة، وذهبية بطولة األردن الدولية«.
فضية  أحرزت   ،2013 عام  »وفي  خميس:  وأردف 
وفي  بكوااللمبور،  القوة  لرفعات  آسيا  بطولة  وبرونزية 
البارالمبية،  اآلسيوية  األلعاب  ذهبية  حققت  العام 2014 

في أنشيون بكوريا الجنوبية«.

تحديد  عن  إعالمي  تقرير  كشف 
رابطة الدوري اإلسباني، مواعيد 
من  فترة  بعد  المسابقة،  عودة 
فيروس  تفشي  بسبب  اإليقاف 

كورونا المستجد.
كوبي«،  »كادينا  إذاعة  وبحسب 
ثالثة  حددت  الليغا  رابطة  فإن 
اليوم  بدراستها  ستقوم  مواعيد 
 12 حول  األمر  ويدور  الجمعة، 

أو 19 أو 26 حزيران المقبل.
تعتمد  كلها  »األمور  وأضافت 
جائحة  تطور  كيفية  مدى  على 

التدريبات  تسير  وكيف  كورونا، 
مرة  الكروي  النشاط  عودة  قبل 
الليغا،  أندية  وبدأت  أخرى«. 
الخضوع  الماضية،  األيام  في 
بفيروس  الخاصة  للفحوصات 
للتدريبات  العودة  قبل  كورونا، 

الفردية والجماعية.
ناحية أخرى، أصدر االتحاد  من 
بموافقة الليغا،  اإلسباني، اقتراحاً 
في  تغييرات   5 إجراء  بإمكانية 
لتفادي  وذلك  الواحدة،  المباراة 

إصابات الالعبين.

تقرير/ جوان محمد

باحثة عن ضآلة اإلنسانية املتبقيّة!!؟

سوسن دابان: »نحن على رأس عملنا من أجل خدمة املزارعني«

نادي دجلة يطمح للعب في الدوري السوري

البطل اإلماراتي محمد خميس يستهدف
 ذهبية طوكيو

الليغا تضع مواعيد 
عودة املباريات

 مزكين .. صاحبة
 الصوت األصيل

التي  القوام  ناعمة  الورود،  وصديقة  اجلبال  عاشقة   
وطاملا  واملغاور،  واألعشاب  الصخور  بني  ركضت  طاملا 
سيمفونية  فكانت  الوديان،  في  صوتها  صدى  تردد 
عذوبة  كانت  املرات  من  وكم  هفالنو«  »لو  خالدة 
كانت  أخرى  مرات  وفي  البالبل،  صوت  تنافس  صوتها 
ذرى  فتهتز  واملرتزقة  األعداء  وجه  في  بغضب  تزمجر 
لبوة  وكانت  الوديان  وترتعد  الصخور  وحافات  اجلبال 
احلب  تزرع  كما  اجلبناء  قلوب  في  اخلوف  تزرع  »غرزان« 
واألمل في قلوب عشاق الوطن. مزكني صاحبة الصوت 
بأغانيها  والوطنية  النضالية  مسيرتها  قادت  اجلميل، 
الثورية والفلكلورية التي كانت تغنيها لألمهات، كما 
تغنت بجمال وطنها ومقاومة الرفاق. ورغم مرور أكثر 
أن صدى  إال  على شهادتها  من خمسة وعشرين عاماً 
كوندينو«  »هاوار  »لوهفالنو«،  أغانيها  وأحلان  صوتها 
أغانيها مازال  وأحلان  زال في وجداننا وصدى صوتها  ما 
مسموعاً في قلوبنا. ثورة حرية كردستان بقدر ما كانت 
ثورة خالص للشعوب من الظلم والظالم وإخراجها إلى 
الصهر  سياسات  ضد  األصيل  الفن  ثورة  كانت  النور، 
العرقي والثقافي. لذا فقد ظهر الكثيرون من رواد الفن 
العالم  ليعرِّفوا  احلرية  مسيرة  في  الكردية  والثقافة 
يبذله  الذي  الكردي  الشعب  ونضال  الكردية  بالثقافة 
من أجل احلرية والعدالة والدميقراطية. الشابة الكردية 
غربت أيدن »مزكني« من باكور كردستان إحدى املناضالت 
الالتي صنعن بنضالهن وفنهن الثوري ميراثاً مهماً من 
التراث  إحياء  على  فعملت  الكردستاني،  الثوري  الفن 
الكردي األصيل بصوتها الرائع.  الفنانة »مزكني« التي 
األربعة  كردستان  أجزاء  في  صدىً  العذب  صوتها  لقي 
الفنانة  فهي  واحد  آن  في  مواهب  ثالث  متارس  كانت 
وباعتبارها  املرأة،  حرية  أجل  من  واملناضلة  والثورية 
الثوري  ونضالها  فنها  بني  فيما  مزجت  مناضلة  فنانة 
والصوت  االسم  صاحبة  مزكني  التحرر.  سبيل  في 
بأغانيها  والوطنية  النضالية  مسيرتها  قادت  اجلميل، 
لألمهات  تغنيها  كانت  التي  والفلكلورية  الثورية 
وجمال كردستان ومقاومة الرفاق. والنضال الذين كانوا 
واإلنسانية. مزكني  الشعوب  يبذلونه في سبيل حرية 
التي كرَّست كل حياتها من أجل الفن الثوري الكردي، 
وبطوالت أبطال وطن الشمس والنار، تركت ميكرفونها 
في  النضال  ساحات  من  ساحة  بأسخن  والتحقت 
جبال احلرية لتصبح هذه املرة، الكريال والفنانة والثورية 
التي  احلرية  أغاني  واملقاتلني.  احلرب  لقيادة  والقيادية 
غنتها الرفيقة مزكني أصبحت سيمفونية املاليني، وقد 
بطولية  مالحم  الكرديات  النساء  من  العديد  سطرت 
النصر على خطى الشهيدة مزكني، ليقولن  وأساطير 
نتيجة  كانت  البطولية  املالحم  هذه  كل  إن  للجميع 
مزكني  الرفيقة  بها  ضحت  التي  والروح  والدم  اجلهد 
واآلالف من شهدائنا. رحلت مزكني عنا إال أنها مازالت 
الفن  بعراقة  مؤمن  كردي  كل  قلب  في  تعيش  حية 
الثوري الكردستاني، رحلت عنا إال أن صوتها مازال في 
أذهاننا، وكيف سننسى الكلمات التي كانت تخرج من 
رحلت  واحلياة.  واإلرادة  القوة  منها  فنستمد  حنجرتها 
لكنها تركت لنا باقة من أغانيها اجلميلة، والتي كانت 
تغنيها بالكردية والتركية. وبفنها وببطولتها أصبحت 
كيف  وعرفت  للحرية،  قلبهم  أعطوا  ملَنْ  إلهام  منبع 
التالحم ما بني اجلمال  تدخل قلوب املاليني مبعرفة قوة 

واألخالق والفن وبروح ثورية.

مرآة املرأة

هيفيدار خالد
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السورية  األزمة  من  األولى  البداية  في   
تسهم  ضرورية  كقوة  الثالث  الخط  ظهر 
الثوري  الحراك  أهداف  تجسيد  في 
السوري ومطالب شعب سوريا في التغيير 
الديمقراطي الجذري الشامل، الخط الثالث 
الذي هو ليس مع النظام وال يمكن أن يكون 
المركزي  النظام  إنتاج  إعادة  في  طرفاً 
االستبدادي في سوريا من جهة، ومن جهة 
مغايرة ليس مع المعارضة التي ُهِمس لها 
الشرعية  أنها هي  من عدة مستويات على 
على  أو  سوريا  لشعب  الشرعي  والممثل 
األقل للمعارضة السورية كما في وضعية 
كان  لما  كامتداد  االئتالف  قوى  المسمى 
يسمى بالمجلس الوطني السوري المتأسس 

في 23 أغسطس آب 2011.

اقتصر  الخط  هذا  أن  من  الرغم  وعلى 
الذاتية  اإلدارة  مكونات  على  البداية  في 
العربية  سوريا  وشرق  لشمال  السياسية 
المجتمع  حركة  بريادة  الكردية؛  السريانية 
الديمقراطي،  االتحاد  وحزب  الديمقراطي 
بشكل  وتباين  األوضاع  به  استقر  حتى 
ضمن   2015 العام  نهاية  في  أوضح 
منظومة مجلس سوريا الديمقراطية المظلة 

السياسية لقوات سوريا الديمقراطية.
على الرغم من ذلك فإنه من غير اإلنصاف 
الثالث  الخط  تفسير والدة  المقبول  أو غير 
المعارضة  بسبب تغييب مكوناته من أطر 
المعتَرف بها، والحقاً من اجتماعات الحل 
في  أو  اآلستانا  في  كانت  إْن  السوري 
جنيف، معلوماً لدى الجميع بأن هذه تحّولت 
استعصاء  محطات  إلى  للجميع  بالنسبة 
السوري  المجتمع  وتفتيت  السوري  الحل 

في الحالة المزرية التي نشاهدها اللحظة.

تغييب/  أو  غياب  بأن  ذلك  فوق  نزيد 
استبعاد مجلس سوريا الديمقراطية كتجسيد 
هذا  أسباب  أهم  أحد  يعتبر  الثالث  للخط 
أو في  إْن في جنيف  االستعصاء وانسداده 
باب  من  بأن  فرضنا  ولو  السورية،  آستانا 
سوريا  لمجلس  ر  قُدِّ بأن  المحض  الفرض 
فإن  االئتالف  في  التواجد  الديمقراطية 
االنحسار عنه لم يكن ليأخذ الوقت الطويل.
بينهما  ما  الخالفات  عشرات  بسبب  وهذا 
تنظيمات  من  الموقف  تحديد  في  إن 
والنصرة؛  كداعش  اإلرهابية  االرتزاق 
تورط  الدالئل  أثبتت  مجتمعين  األخيرتين 
وتحولّها  بدعمها  االئتالف  مكونات  معظم 
لة بيد تركيا، منذ لحظة  جميعاً إلى أداة ُمَشغِّ
تأسيسها إلى اللحظة الحالية في تحوّل آالف 
السوريين المنضويين في )الجيش الوطني 
وأحجار  مرتزقة  إلى  االئتالفي(  السوري 
من  إرهابي  جسر  خلق  بغية  تتراصف 

شمال سوريا إلى شرقي ليبيا.
المعارضة  جماعات  موقف  عن  ناهيكم 
بها،  والمرتبط  النصرة  تعويم  إعادة  من 
الثالث  الخط  مكونات  أن  على  وبالتركيز 
محيطها  من  جزء  سوريا  بأن  تصر 
نسج  خالل  من  ذلك  وبترجمة  اإلقليمي، 
دون  سوريا  محيط  مع  المتوازنة  العالقة 
لها  السماح  ودون  شؤونها  في  التدخل 
كما  السوري،  الداخلي  الشأن  في  بالتدخل 
بأن  أوضحت  السورية  األزمة  أعوام  أن 
أي  عهدتها  في  يكن  لم  )المعارضة(  هذه 

مشروع سوى االستيالء على السلطة.
التي  الكبيرة  التصدعات  ووفق  اليوم 
وفي  جهة  من  )المعارضة(  تلك  أصابت 
الوقت نفسه الظاهرة منها في مقلب السلطة 
به،  تحظى  الذي  الهائل  البنيوي  والتفكك 
إيجاد  من  الدول  عجز  ظل  في  وكالهما 
التقصد  ربما  أو  به  والدفع  السوري  الحل 
لسوريا،  المناسب  الحل  استجالب  بعدم 
المتنوعة أثنياً وقومياً ودينيناً وطائفياً كجزء 

والدولي،  والعربي  اإلقليمي  محيطها  من 
فإنه يمكن القول بأن أغلب السوريين باتوا 
مشروع  ومن  الثالث  الخط  من  قرباً  أكثر 
الحل السوري المتمثل باإلدارة الذاتية، أو 
الذاتية  واإلدارة  الذاتية،  اإلدارات  سوريا 
الالمركزية  لمفهوم  اإلداري  التجسيد  هي 
الديمقراطية، كمفهوم معرفي سياسي حديث 

يظهر ألول مرة في األزمة السورية.
أن  في  يتمثّل  ذلك  على  يعيب  ما  لكن، 
المدنية  الوطنية  الديمقراطية  سوريا  قوى 
االقتناع  تم  ما  وإذا  موحدة،  غير  العلمانية 
بذلك فإن مجلس سوريا الديمقراطية يتحمل 
أكثر من غيره مسؤولية توحيد هذه القوى 
بأن  تؤمن  التي  والشخصيات،  واألحزاب 
حكمها  إعادة  يمكن  وال  تستقيم  لن  سوريا 
ضمن إنتاج نظام سياسي شديد مركزي كما 
إما ستكون  فإنها  قبل 2011،  ما  في حال 
فاشلة أو مقّسَمة وبكل األحوال يعتبر ذلك 
وجهاً  سوى  تحتمل  ال  التي  العملة  بمثابة 

واحداً.
إنما تؤمن بأن تستعيد هذه القوى المبادرة؛ 
كل  إنما  التَِعبة،  وحدها  سوريا  ليست  فإنه 
الوهن،  غاية  في  والعالم  المنطقة  في  من 
بالجائحة  العالقة  له  ليس  الوهن  وهذا 
تصيب  فالجائحات  العكس  إنما  كورونا 
لتصبح  الضعيفة  المجتمعات والشخصيات 
أصعبها  األمراض،  لتعشش  خصبة  تربة 
األمراض المجتمعية التي لها الحل الوحيد 
أيّها  الكبير:  السؤال  خالل  من  المتمثل 
أمة  أية  وفي  تناسبنا،  التي  الديمقراطيات 
يجب أن نعيش؟ لقد جّربت البشرية العيش 
ضمن أطر متعددة، أثبتت بأنها ضيقة أو ال 

تنسجم وإنسانية اإلنسان.
للمنظور  التبدي  هو  الذي  الثالث  الخط 
أحوال  فإن  الديمقراطية،  األمة  المعرفي 
باألفضل  يكون  البشري  والعمران  البشر 
كثير من خالل العيش ضمن رؤى براديغما 

األمة الديمقراطية.

مصير اخلط الثالث في سوريا

اليسار  حزب  سكرتير  أكد 
سوريا  في  الكردي  الديمقراطي 
االحتالل  دولة  أّن  كدو  صالح 
كورونا  وباء  استغلت  التركي؛ 
والمرتزقة  الجنود  آالف  لترسل 
من  وضاعفت  وليبيا،  إدلب  إلى 
عفرين  في  الوحشية  ممارساتها 
وكري سبي وسري كانيه بما فيها 
والتغيير  والنهب  القتل  عمليات 
أي  أّن  إلى  وأشار  الديمغرافي، 
حرب في المنطقة ال تخدم مصالح 
المنطقة،  شعوب  وباقي  الكرد 
الكرد  وأوضح: »تتجسد مصلحة 
لألزمة  سلمي  حل  إيجاد  في 
الحقوق  فيه  تُضمن  السورية 
المشروعة للشعب الكردي حسب 
وفي  الدولية  والمواثيق  األعراف 
مركزية  ال  ديمقراطية  دولة  ظل 

تعددية«.
آدار  أجراه  حواٍر  في  ذلك  جاء 
اليسار  حزب  سكرتير  مع  برس 
سوريا  في  الكردي  الديمقراطي 

صالح كدو وهذا هو نصه:
العالم بعد  ـ هناك من يقول: »إن 
لن  كورونا  فيروس  من  التعافي 
تتوقعون  هل  قبله«؛  مثلما  يكون 
استمر  إن  العالمي  للنظام  تغيراً 

كورونا في العالم طويالً؟
التي  كورونا  جائحة  أن  شك  ال 
ستترك  بأسره  العالم  تجتاح 
بعد  طويلة  لسنوات  بصماتها 
الكارثي؛  الوباء  هذا  من  التعافي 
وتداعيات  سلبية  آثاراً  وستخلف 
البشرية  مستقبل  على  كبيرة 
هذا  أن  الواضح  ومن  برمتها، 
واسع  بشكل  استهدف  الفيروس 
الكبرى؛  الصناعية  الدول 
االقتصاد  بمفاصل  تتحكم  والتي 
اآلن  حتى  وأدت  والسياسة، 
بمليارات  تقدر  خسائر  إلى 
في  كبير  تغيير  وإلى  الدوالرات؛ 

الناس؛ ونمط حياتهم؛ مما  سلوك 
يشير إلى إمكانية تغيير في النظام 
هذا  استمرار  حال  في  العالمي 
الوباء إلى فترة أطول، خاصة أن 
هذا الوباء أثبت هشاشة العالقات 
االتهامات  خالل  من  الدولية 
مثل  العمالقة  الدول  بين  المتبادلة 
بعض  ومعاتبة  والصين؛  أمريكا 
في  لشركائها  األوربية  الدول 
االتحاد األوروبي بالتلكؤ في تقديم 
المساعدات الالزمة للدول األكثر 
تضرراً في أوروبا كإيطاليا مثالً.

تزال  ال  التركي  االحتالل  دولة  ـ 
مستمرة بتحشيد قواتها في إدلب، 
الهدن  إلى  الدولية  الدعوات  رغم 
تفسرون  كيف  كورونا؛  بسبب 

الصمت الروسي تجاه كل ذلك؟
التركي  االحتالل  جيش  تحشد 
فقد  تتوقف؛  لم  إدلب  في  المحتل 
زجت بعشرات اآلالف من جنودها 
في منطقة ادلب، وال زالت العالقة 
والتركي  الروسي  الضامنين  بين 
الطبيعية  بالتزاماته  يفي  لم  الذي 
الدوريات  إلى  باإلضافة  مستمرة 
أحياناً  نسمع  أننا  المشتركة؛ رغم 
تركيا  بين  مناوشات  بحدوث 
يعتقد  البعض  النصرة؛  وجبهة 
بأنها مسرحية الهدف منها تضليل 
الوقت  في  العالمي  العام  الرأي 
تعقيداً  الوضع  فيه  يزداد  الذي 
لكن؛ من خالل  المنطقة.  تلك  في 
في  الصراع  أطراف  مع  تجربتنا 
صفقات  حدوث  أستبعد  ال  ادلب 
بين تركيا وروسيا وايران أيضاً؛ 
السنوات  خالل  حدث  ما  وهذا 
من  أكثر  في  الماضية؛  القليلة 
أن  خاصة  سوريا؛  في  منطقة 
عينيه  يغمض  الروسي  الجانب 
الممارسات  من  الكثير  عن 
لتركيا؛  الوحشية  واالنتهاكات 
السورية  األزمة  ورقة  وتستخدم 

من  وانتزاعها  تركيا  الحتضان 
الناتو.

بين  جديدة  حرباً  تتوقعون  هل  ـ 
االحتالل  ودولة  السوري  النظام 
التركي، وعدم اندالع هذه الحرب 
حتى اآلن متعلق بكورونا أم هناك 

اعتبارات أخرى؟
األزمة  إلفرازات  المتتبع  إن 
السورية والدور الروسي والتركي 
في هذه األزمة خاصة بعد احتالل 
إلى  مياالً  يكون  لن  عفرين؛ 
حدوث حرب بين تركيا وسوريا؛ 
األطول  الباع  ذات  روسيا  ألن 
في األزمة السورية لن تسمح في 
حرب  باندالع  الحاضر  الوقت 
جدية بين حليفيها سوريا وتركيا؛ 
كورونا  وباء  استغلت  فاألخيرة 
والمرتزقة  الجنود  بآالف  لتبعث 
من  وضاعفت  وليبيا،  إدلب  إلى 
عفرين  في  الوحشية  ممارساتها 
وكري سبي وسري كانيه بما فيها 
والتغيير  والنهب  القتل  عمليات 

الديمغرافي.
معارك  أي  إن  يقول  من  هناك  ـ 
تجري بين النظام السوري وتركيا 
سوريا؛  في  الكرد  لصالح  هي 

كيف تقرؤون ذلك؟ 
المنطقة  أية حروب في  أن  أعتقد 
وباقي  الكرد  مصالح  تخدم  ال 
ومنذ  فالكرد  المنطقة،  شعوب 
في  طاقاتهم  كرسوا  األزمة  بداية 
لقوى  ويتصدون  المنطقة؛  حماية 
اإلرهاب بمختلف مسمياته، وكان 
لهم الدور األكبر في دحر داعش، 
من هنا؛ فإن مصلحة الكرد تتجسد 
لألزمة  سلمي  حل  إيجاد  في 
الحقوق  فيه  تُضمن  السورية 
المشروعة للشعب الكردي حسب 
وفي  الدولية  والمواثيق  األعراف 
مركزية  ال  ديمقراطية  دولة  ظل 

تعددية.

صالح كدو: »دولة االحتالل التركي استغلت 
وباء كورونا فضاعفت من انتهاكاتها في 

املناطق احملتلة بشمال سوريا«

سيرحل المرتزقة 
وينقشع السواد 
ً ... وسنرجع يوما

ألن  بحكاية  زاويتنا  أبدأ  لن  املرة  هذه 
احلكاية هذا األسبوع مؤملة بل وتضج 
أملاً، نحن اليوم في شهر رمضان املبارك 
ولكن  واألفراح  والسالم  الرحمة  شهر 
يحمل  السنة  هذه  جاء  الشهر  هذا 
معه آالم التهجير والبعد، كثيرون جداً 
بعيدون عن ديارهم وال ميكنهم العودة 
بيته  األصعب من هجر من  ولكن  لها 
والعزة من  الكرامة  ويسكن مخيمات 
أهلنا من تل أبيض )كري سبي( ورأس 
يسكن  فهناك  كانيه(  )سري  العني 
وشردهم،  هجرهم  من  بيوتهم  في 
اليوم يأكلون ويشربون وينكلون  هناك 
لهم،  قوة  وال  الحول  ممن  بقي  مبن 
املرتزقة  اإلرهابيني  أولئك  يقوم  هناك 
محتل  بيت  سجادة  على  بالصالة 
بأدوات غيرهم  الزقوم  ويتناولون طعام 
تطول  لن  لكنها  اهلل،  يشكرون  وثم 
فسيأتي يوم وترحلون كما رحل غيركم 
النجس  أنواع  كل  من  سبقكم  ممن 
هم  ها  املوت،  فصائل  من  واخلبث 
ويتركونكم  عنكم  يتخلون  أسيادكم 
سلسلة  لتبدأ  سائغة  لقمة 
االنشقاقات ومحاوالت اخلروج من حتت 
عباءة الطورانية العثمانية. قد تنجح 
بالفشل  تبوء  وقد  االنشقاقات  تلك 
لم  عبيده  أنتم  الذي  املال  فخالفات 
تتفجر  حتى  وستستمر  بينكم  تنتهِ 
في  وتتعفنون  النجسة  أحشائكم 
نبذ  الذي  فالتاريخ  نعم  التاريخ  مزابل 
غيركم من األرجاس سينبذكم ويعود 
احلق ألهله، وكمثال ليس بعيد ها هي 
الطبقة سوريا الصغرى التي ضمت كل 
الشعوب وتنوعها تلبس ثوبها األبيض 
وللمرة الثالثة محتفلًة بذكرى حتريرها 
ثالث  منكم  بقي  وممن  أسالفكم  من 
وارتاحت  السواد  خلعت  وقد  سنوات 
تزامناً مع  اليوم ذكرى احتفالها  ويأتي 
تقوم  التي  الدقيقة  األمنية  العمليات 
باستهداف كل  قواتنا  أمن  أجهزة  بها 
وستحتفل  تبعه،  ومن  اإلرهاب  خاليا 
احتلها  منطقة  كل  قريباً  كذلك 
وسيعود  الغاشم  التركي  االحتالل 
الشعب  ويفرح  األمن  ويعم  السالم 
وينبت  عناء  طول  بعد  ويرتاح  املظلوم 
رائحته  بعبق  ليغسل  احملبة  ياسمني 
وليهطل  القلوب  سواد  لونه  ونقاء 
الزيتون  أشجار  منبتاً  التعايش  مطر 
والَغرب  النخل  أشجار  تعانق  التي 
وسترون  األرواح،  وتشمخ  والبرتقال 
ممن  اخلونة  وأحفاد  الطورانية  أتباع  يا 
أن األرض  دينه وعرضه  وباع  أرضه  خان 
ألهلها ستعود وستخرجون مشرذمني 

في األرض وسنحكي حكاية وطن.

حكاية وطن 

مثنى عبد الكريم

الكومين والمجتمع المنظم؛ 
الدور واألهمية

هو  مهيمن  نظام  العالم  في  تأسس  وأهميته؛  اجملتمع  لدور  جتاوز  في 
الذي يقود ويحدد كافة املسارات. وعليه؛ فإنه يلزم اجملتمع في أن يكون 
موجوداً ضمن تلك املسارات التي حتافظ باحملصلة على شكله ومنطه؛ 
للمجتمع  النظام  هذا  يطرحها  التي  التفعيل  أشكال  حتى  مبعنى 
استناده  بحكم  منقوصاً  يبقى  الطرح  العامة  للمصلحة  أنها  على 
وبالتالي في ظل ممارسات كهذه؛  اجملتمع؛  السلطة بحق  على ممارسة 
فإن اجملتمع يكون معدوماً وليس له أية إرادة أو قرار.  من أجل أن يتحقق 
تطوير حقيقي للمجتمع؛ ال بد أن يكون ذو إرادة بالشكل الذي يحقق 
احلفاظ  شكل  في  جزءاً  يكون  أال  مبعنى  والعملي؛  الفعلي  الوجود  له 
املفروضة؛  األشكال  لتلك  قبوله  عبر  العالم  في  احلاكم  النظام  على 
هنا ال بد من حتول وتغيير جذري في الشكل  التقليدي املعتمد؛ مبعنى 
أن تتالشى نظرية السلطة من القمة إلى القاعدة ليكون اجملتمع هو 
ذو دور حقيقي ويكون النموذج اجلديد هو النموذج اجملتمعي، اإلدارة من 
الذي نتحدث عنه ليكون  القمة. لكن؛ كيف؟! الشكل  القاعدة نحو 
في  فيه  الكومني  يكون  الذي  هو  مجتمعياً  منوذجاً  اإلداري  النموذج 
هو  والذي  عنه؛  حتدثنا  الذي  بالشكل  تباعاً  اجملالس  ثم  ومن  القاعدة 
التقليدي. وهنا ال بد من توضيح دور وأهمية وماهية  عكس للشكل 
أكثر  هو  الكومني  النموذج؛  هذا  في  األساس  يعتبر  الذي  الكومني 
أشكال التنظيم اجملتمعي الذي يسمو فوق كل اخلالفات والتنظيمات 
والتعاضد  التعاون  من  ويتخذ  احلزبية،   وحتى  والثقافية  السياسية 
مصلحة  تغليب  يتم  بحيث  له  أساساً  اجلماعي  والعمل  وااللتزام 
اجملتمع دوماً مع إن االختالف في أي شكل من األشكال املذكورة ال يضرّ 
بآليات االنتماء أو العمل في الكومني، ال بل الكومني يحافظ على تلك 
اخلصوصيات املتعددة ويساهم في تثبيتها عملياً في الشكل والنظام 
اإلداري اجلديد عبر العمل املشترك في مختلف اللجان التابعة للكومني 
والتي تساهم في تفعيل التعاون والعمل ملا فيه من مصلحة للمجتمع 
التقليدي.   التسلسل خالف  هنا  واحلي طبعاً  والقرية  والبلدة  واملدينة 
للقمة  القاعدة  من  اإلدارة  عملياً  تعطي  التي  األخرى  اخلصوصية 
شكلها الفعلي هو أن تغيير شخص في الكومني أو جلنة من اللجان 
حال تقصيرها ال يكون عبر آليات الفرض من القمة نحو القاعدة؛ بل 
على العكس، حيث حال إدراك الكومني بذاته خللل ما في فرد من األفراد 
ولطاملا هناك تغليب ملصلحة احلي أو القرية واجملتمع بشكل عام؛ فإن 
أعضاء الكومني هم من لهم القرار في التغيير أو التنبه ومراقبة األداء 
بحيث يكون مناسباً مع حجم املهام.  باإلسقاط العملي على ما منرّ 
به؛ اتضح أن النظام املوجود في العالم ال ميكنه االستجابة خاصة مع 
جائحة كورونا؛ ال بل اجملتمع املنظم هو األساس في جتاوز هكذا محن 
واتضح دور وأهمية الكومني بحد ذاته. لذا؛ ومن باب األهمية؛ فإن تطوير 
أجل  من  وكذلك  احملنة  هذه  جتاوز  أجل  من  وهام؛  ضروري  هو  الكومني 
للكومني  بد  ال  للمجتمع.  والهام  الالزم  اإلداري  الشكل  على  احلفاظ 
التغيير  حتقيق  في  وكذلك  اجملتمع  إرادة  بإثبات  األساس  يكون  أن  في 
الالزم من أجل احلفاظ على سالمته الصحية والثقافية واجملاالت األخرى 
اإلداري  لنموذجنا  أساساً  الكومني  واعتماد  الذاتي  بالتنظيم  كافة. 
والثقافي والتوعوي؛ سيكون هناك جتاوز كبير جململ حاالت االستهداف 
األشكال  عبر  اليوم  العالم  جتتاح  التي  كورونا  جائحة  فيها  مبا  لنا 
الوقائية الالزمة بالتنظيم وفق الكومني. اليوم نحن أمام وقائع جديدة 
وتبدالت هي التي ستصنع الكثير من األمور القادمة؛ وجودنا بهذا الدور 
وجميع  القادمة  املرحلة  في  فّعالني  نكون  ألن  يؤهلنا  التنظيم  وبهذا 
أشكال تنظيمنا املتمثل في الكومني وما يلحقه من جوانب ومجاالت 
لنظام  والتهيئة  والتقدم  النجاح  حتقيق  في  األساس  هي  مجتمعية 
مهم  وتنظيمنا  والتزامنا  وشعورنا  حرصنا  لذا؛  دميقراطي.  مجتمعي 
أداؤها بجدارة واحملافظة  تاريخياً ومسؤولية كبيرة علينا  ويعتبر واجباً 
للمجتمع  تنظيماً  تعتبر  والتي  الكومينات  عبر  الذاتي  تنظيمنا  على 

الدميقراطي القادر على النجاح دوماً رغم كل العراقيل والصعوبات.

فواصل

آلدار خليل

سيهانوك ديبو
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

برصاص  السوريين  القتلى  عدد  ارتفع 
حتى  شخصاً،   460 إلى  األتراك  الجنود 
نهاية نيسان 2020 بينهم )85 طفال دون 
وارتفع  كما  امرأة(  و59  عاما،   18 سن 
أو  ناري  بطلق  والمصابين  الجرحى  عدد 
الذين  من  وهم  شخصا   474 إلى  اعتداء 
يحاولون اجتياز الحدود أو من سكان القرى 
والبلدات السورية الحدودية أو المزارعين، 
وأصحاب األراضي المتاخمة للحدود حيث 
يتم استهدافهم من قبل الجندرمة بالرصاص 

الحي.
االنتهاكات في شمال  توثيق  وتمكن مركز 
سوريا من جمع بيانات تضمنت قيام الجنود 
بالرصاص  اثنين  سوريين  بقتل  األتراك 
 2020 نيسان   26 األحد  يوم  فجر  الحي 
حلب  طريق  على  المعتصمين  ضمن  كانا 
دمشق الدولي M4، قرب من بلدة النيرب 

شرق إدلب.
بقتل  األتراك  الجنود  قيام  توثيق  تم  كما 
ثالثة الجئين سوريين، وإصابة 12 آخرين 
يحاولون  كانوا  آذار  شهر  خالل  بجروح، 
الحرب  من  هربا  التركية،  الحدود  اجتياز 
الدائرة في منطقة إدلب وريف حلب خالل 

شهر آذار المنصرم.
بتاريخ 5 آذار قال الصحفي السوري فاتح 
والضرب  لإلهانة  تعرض  إنّه  رسالن، 

على  التركي  الجيش  قبل  من  واإلذالل 
الدخول  محاولته  أثناء  التركية  الحدود 
لتركيا مع عائلته، قرب مدينة إعزاز بريف 
حلب وأّن “الجندرمة ” أخبروه أّن جنودهم 
يهربون  السوريون  فيما  إدلب،  في  يقتلون 
”للضرب  تعرض  إنّه  وقال  تركيا،  إلى 

واإلهانة أمام عائلته”.
بتاريخ 12 آذار ، قتلت قوات حرس الحدود 
محاولته  أثناء  شابا  “الجندرمة”  التركية 
جهة  من  التركية  السورية  الحدود  عبور 
 4 وإصابة  إدلب  شمال  اسكندرون،  لواء 
البالغ من العمر  آخرون بجروح. الضحية 
33 عاما ينحدر من قرية موقا، في ريف 
من  خمسة  فقد  قد  وكان  الجنوبي،  إدلب 

أشقائه منذ اندالع الحرب السورية.
بتاريخ 15 آذار قتل برصاص” الجندرمة“ 
الشاب ممدوح حسن األسود البالغ من العمر 
34 عاما، وهو من أهالي بلدة “دركوش” 
اخترقت  الرصاصة  الغربي،  إدلب  بريف 
من  عمداً  استهدافه  على  يدل  ما  رأسه 

القناصين األتراك.
بلدة  الفاروقية في ريف  وعثر أهالي قرية 
محافظة  في  حارم  لمنطقة  التابعة  سلقين 
جثة  على  سوريا،  غرب  شمال  في  إدلب 
متفسخة، يوم الثالثاء 24 آذار 2020، في 
هاتاي\  والية  مع  الحدودي  العاصي  نهر 

الطبي  الفحص  وبعد  التركية،  اسكندرون 
تبين أنّها تعود لالجئ السوري )عبد السالم 
ألقته  قد  التركية  الجندرمة  كانت  عترية( 
في النهر بعد االعتداء عليه بتاريخ 6 آذار 

.2020
القبض  ألقت  قد  التركية  الجندرمة  وكانت 
على عبد السالم )مواليد قرية الفان بريف 
حماة الشرقي، 1993(، وهو يحاول دخول 
األراضي التركية بعد اجتيازه نهر العاصي 
إدلب  إسكندرون غرب  لواء  مع  الحدودي 
وضربه  بتعذيبه  وقامت  مهربين  بواسطة 
أبلغهم  إنّه  رغم  العاصي  نهر  في  والقائه 

بعدم قدرته على السباحة.
وتعتبر االنتهاكات تجاه الالجئين والنازحين 

على حد سواء من قبل الجندرمة متواصلة 
الضامنة  الدول  من  تعتبر  تركيا  أّن  رغم 
أطراف  كأحد  وتشارك  التصعيد  لوقف 
على  وتقع  سوريا  في  الرئيسية  الصراع 

عاتقها مهمة حماية الالجئين والنازحين.
“الجندرمة”  استهداف  حاالت  وتتكرر 
عبور  يحاولون  الذين  السوريين  لالجئين 
الحدود من سوريا هربا من الحرب الدائرة 
جدار  ببناء  تركيا  قامت  كما  بالدهم،  في 
عازل على طول حدودها الذي يبلغ طوله 
911 كم لمنع دخول الالجئين، ما يسفر عن 
سقوط قتلى وجرحى مدنيين بشكل مستمر.
مركز توثيق االنتهاكات في شمال سوريا

29 أبريل، 2020
المدعومة من  المسلحة  الجماعات  تواصل 
تركيا تنفيذ المزيد من االعتقاالت وخطف 
العنف  معدالت  زادت  حيث  المدنيين، 
منطقة  في  والخطف  واالعتقال  والجريمة 
عفرين وعموم المناطق التي تسيطر عليها 

القوات المسلحة التركية في شمال سوريا.
السورية  والجماعات  التركية  القوات 
ارتكاب  تواصل  منها  المدعومة  المسلحة 
المزيد من االنتهاكات وال يكترثون لدعوات 
واعتقال  اليومية  المداهمة  عمليات  وقف 
الحصول  بدافع  وخطفهم  المواطنين 
مكان  معرفة  من  ذويهم  ومنع  الفدية  على 
احتجازهم أو أسبابه ورفض عرضهم على 

المحاكمة ومنعهم من توكيل محامي.

وشهدت منطقة عفرين منذ األول من نيسان 
نفسه  الشهر  تاريخ 29 من  2020 وحتى 
توثيق  من  تمكنا  ( شخصا،   60  ( اعتقال 
أسمائهم، فيما العدد الفعلي أكثر من ذلك ال 
سيما أّن هنالك أسماء تحفظت عوائلهم على 
نتمكن  لم  اعتقال  لحاالت  إضافة  ذكرها، 
من الوصول إليها، كما وتم متابعة وتوثيق 
مقتل مدنيين تحت التعذيب، وحاالت انتهاك 
من  أكثر  تعرض  توثيق  وتم  كما  متعددة، 
وفاة  حالتي  وسجلت  للتعذيب،  معتقال   14

تحت التعذيب، وحالتان لقتل مسنين.
وبات السائد في هذه المنطقة عمليات نهب 
على  االستيالء  وعمليات  يومية،  منّظمة 
الناس ومواسم الزيتون،  منازل وممتلكات 
وقطع األشجار وغيرها إضافة لالعتقاالت 

كرهائن  الناس  وخطف  اليومية،  التعسفية 
السكان  على  والتضييق  مالية،  فدية  مقابل 
وعشرات  العسكر  فوضى  وإطالق 
المجموعات اإلرهابية، هي سياسية تركية 
“الجماعات  بأيدي  تتم  لكنّها  متعّمدة؛ 
“الجيش  أسم  تحت  المسلحة”  السورية 
الوطني السوري” التابع للحكومة السورية 
تحت  يجري  ذلك  فكل  االئتالف   \ المؤقتة 

أعين القوات التركية ومشاركتها.
ويقود تلك الجماعات أجهزة أمنية وعسكرية 
من  كل  وهم  المنطقة،  في  تركيا  أنشأتها 
قائد الشرطة العسكرية في عفرين )المقدم 
محمد الحمادين / أبو رياض( -تم عزل قائد 
 2 بتاريخ  طالس  رامي  السابق  الشرطة 
نيسان الجاري-، وقائد فرع األمن السياسي 

في عفرين )محمد راجي(، وقائد الشرطة 
ونائبه  الحسين(  )مهند  عفرين  في  المدنية 
في  الثالثة  الفيالق  وقادة  المحمد(  )عامر 
الجيش الوطني )معتز رسالن( و )محمود 
الباز( و )أبو أحمد نور( و )هيثم العفيسي( 
المجموعات  قادة  من  للعشرات  إضافة 
الحواجز  ومسؤولوا  المنتشرة  المسلحة 
مدينة  تقسيم  تم  حيث  واألحياء  والقرى 
منفصلة،  متعددة  سيطرة  لمناطق  عفرين 
وبات كل فصيل في منطقتة اآلمر الناهي، 

له سجونه الخاصة، وقوانينه الخاصة.

مركز توثيق االنتهاكات في شمال سوريا

المحلي  العرف  في  يقال  منبج:  روناهي/ 
أثر،  حجر  كل  تحت  أن  منبج  مدينة  لسكان 
وعلى الرغم من هذا األمر، فإن منبج لم تأخذ 
والدراسات  التنقيب  أعمال  من  كافياً  نصيباً 
بأهمية  تتمتع  كانت  وأنها  سيما  ال  األثرية، 
خالل  كبيرة  وعسكرية  واقتصادية  دينية 
العصر الهلنستي، ومن ذلك؛ المدافن األثرية 

البيزنطية.

ويعود تاريخ هذه المدافن إلى الفترة البيزنطية، 
في سوريا. وحتى  نوعها  األولى من  وتعتبر 
مدافن  اكتشاف  يتيسر  لم  التنقيب  تاريخ 
أهمية  هناك  أن  يعني  وهذا  النوع،  هذا  من 
كبيرة  وتاريخية  أثرية  ومعلومات  خاصة 
زيادة  إلى  حتماً  سيؤدي  مما  المدافن،  لهذه 
معرفتنا أيضاً بطقوس الدفن وعادته وتأثيرات 

الحضارات السابقة في الحضارة البيزنطية.

ثالثة مناذج من املدافن

قبل  من  مؤخراً  البيزنطية  المدافن  اكتشفت 
تنفيذ  أثناء  عنها  أفصحت  بعدما  اآلثار  دائرة 
شق  لمشروع  األساسية  البنية  الشعب؛  بلدية 
طريق بعرض 30م في الحي الشرقي لمدينة 
هذه  على  بناء  المشروع؛  أوقف  وقد  منبج، 
على  الكشف  وأثناء  المستجدة،  المعطيات 
البيزنطية وأماكن  المدافن  الموقع، عثر على 
مشاهدة رسوم جدارية في البعض منها، وبعد 
عمليات التوثيق والدراسة، أمكن تمييز ثالثة 
الشكل  على  باالعتماد  المدافن؛  من  نماذج 

والفريسك فيها كما يلي:

النموذج األول

النموذج األول، وعددها خمسة مدافن  مدافن 
نفس  لها  البيزنطية،  الفترة  إلى  تعود  أثرية 
أسلوب البناء والشكل العام، إذ أنها تتألف من: 

ـ 

أو  األول  الباب  على  بدوره  ويشتمل  مدخل: 
العلوي ويكون في بداية المدافن وعلى السطح 
بقطعة  مغطاة  تكون  ما  وعادة  الخارجي، 
حجرية، مستطيلة الشكل، ثقيلة جداً ال يمكن 
ويؤدي  مكانها،  من  تحريكها  أشخاص  لعدة 
حوالي  من  مؤلف  درج،  إلى  العلوي  الباب 
باب  يوجد  نهايته،  في  درجة،  عشرة  إحدى 
إلى  ساكف  ويتخلله  الشكل،  مقنطر  مفتوح، 

بهو المدفن. 
في  الشكل  مستطيل  يكون  المدفن:  بهو  ـ 
األرضية، ومن األعلى قوسي الشكل، مرسوم 

عليه الفريسك بشكل كامل.
ثالث  مدفن،  كل  في  الدفن:  حجرات  ـ 
حجرات، كل حجرة فيها ثالثة قبور« أيمن، 
على  الدفن  حجرات  وتكون  أمامي«،  أيسر، 
فهو  األمام،  إلى  بالنسبة  أما  واليسار،  اليمين 

مخصص لبهو المدفن.
كوة  داخله  ومن  الباب،  جانبي  على  يوجد  ـ 
أو  األسرجة  وضع  أجل  من  الشكل  قوسية 
إلى كرسي  يتحول ذلك  أحياناً  الزينة، وربما 

خاص بالجلوس.
ـ يمكن مالحظة أن المدفن من الداخل، محفور 
بناؤه  أعيد  ذلك،  وبعد  الصخرية،  بالطبقة 
ومن  رائعاً،  هندسياً  شكالً  ليأخذ  الداخل  من 
أشكال  لرسم  تمهيداً  جصية،  بمادة  طلي  ثم 
الفرجار لرسم  فيها  هندسية قد يكون استخدم 
هذه الدوائر، وهذه الدوائر تتقاطع مع بعضها 
البعض، لتعطي أشكاالً هندسية وبنائية جميلة. 
والدوائر على نوعين كبيرة وغير ملونة، وما 
يميزها أن نقاط التقاطع فيما بينها ضمن دوائر 
أصغر، بحيث تكون أماكن التقاطع ملونة من 

أجل إعطاء الشكل المطلوب.

النموذج الثاين

تحتوي على مدفنين اثنين، وهما مربعا الشكل 
وعدة  والبهو،  المدخل  من  وتتألف  تقريباً، 
اليمين  على  الشكل  مستطيلة  للدفن،  غرف 
واألمام واليسار، وتضم كل غرفة باباً صغيراً 
مربع الشكل أيضاً. وهذه المدافن محفورة في 
الطبقة الصخرية، ولكن هذا النوع من المدافن 
ال يحتوي على درج على الرغم من ارتفاعه 

ألكثر من مترين.

النموذج الثالث

شكل  تأخذ  مدافن  ثالثة  على  تحتوي  فهي   
حجرة  كل  في  حجرات،  ثالث  في  الصليب 
من  لكن  أمامي«،  أيسر،  أيمن،  قبور«  ثالثة 
دون أية زخارف أخرى، ومدخل كل حجرة 
قوسي الشكل. كما يمكن اإلشارة إلى أنه عثر 
على شكل صليب على باب المدفن رقم اثنين، 
ترافقه كتابة التينية قد تكون السم الشخص أو 

العائلة المدفونة. 

البيزنطية  المدافن  اكتشاف  أن  ذكره،  الجدير 
السنوات  في  اكتشافه  تم  لما  استكماالً  يأتي 
الماضية، إذ تم اكتشاف 15 مدفناً في المنطقة 
نفسها ما يدل على أن هذا المكان، هو مقبرة 
أن  كما  البيزنطية،  الفترة  في  منبج  مدينة 
المدافن تقع تحت شوارع المدينة الحديثة في 
دائرة  واتخذت  منبج،  لمدينة  الشرقية  الحارة 
الالزمة  اإلجراءات  من  مجموعة  اآلثار 
خالل  من  سياحياً  وإعدادها  عليها  للمحافظة 
معالمها،  وحماية  آثارها  وتصوير  أرشفتها 

لتجنب تعرضها للسرقة.

اجليش التركي قتل 460 سوريا بينهم 85 طفال حاولوا عبور احلدود

توثيق 60 حالة اعتقال في عفرين في نيسان أبريل 2020

هكذا تتكلم املدافن األثرية في منبج عن نفسها!

إعداد/ آزاد الكردي

نحو صنع دراما 
تلفزيونية كردية 

)1(

أكثر من ربع قرن من عمر البث التلفزيوني 
بالنسبة  ذلك  من  وأكثر  الكردي، فضائيا، 
للمحطات التلفزيونية األرضية ذات البث 
البرامجي  التطور  ورغم  جغرافيا،  احملدود 
لشرائح  املوجه  اإلعالم  اجتاهات  وتعدد 
اجلمهور أو املشاهدين وتنوع الرؤى الفكرية 
أو  محطة  بني  )احلزبية(  والسياسية 
ساعات  وخالل  املستمر  وتركيزها  أخرى، 
مواضيع  على  املتواصلة  اليومية  البث 
توعوية،  أو  خدمية  أو  اخبارية  عالقة  ذات 
السياسية،  البروبغندا  زالت  وال  الزمتها 
وربطه  الفضائي  اإلعالمي  التطور  ورغم 
انتشار  خالل  ومن  االنترنت،  شبكات  مع 
السياسيني  واحملللني  املراسلني  من  جيش 
والعسكريني واالقتصاديني، إال أنه لم ميض 
توجيهية  كقوة  اجلماهيري  منجزه  في 
واحد،  كردي  عام  رأي  خلق  إلى  ساعية 
وتعلمها  الكردية  اللغة  لدعم  وكسنٍد 
مفرداتها،  على  واحلفاظ  وتعليمها 
واستخدامها كلغة حوارية ولغة اخبارية 
وليونتها،  سيولتها  خلق  على  قادرة 
وفلسفة  فكر  نقل  في  ساهمت  لكنها 
اجلماهيري  الشعبي  االجتاه  في  معينة 
املكتنفة  الهالة  تلك  إزالة  في  وساهمت 
نحو  املنغلق  احلكومي  اإلعالم  حول 
إال  تخدم  ال  خارجية  أو  داخلية  سياسات 
واالقتصادي،  السياسي  وفكرها  اجندتها 
قريبة  التلفزيوني  اإلعالم  عتبة  فباتت 
أن  القول  ميكننا  بل  وجلماهيره،  للشعب 
عبر  للجميع  متاحة  تفاعلية  عالقة  ثمة 
املفتوحة  واللقاءات  املباشرة،  البرامج 
وفالحني  عمال  من  الشعب  قطاعات  مع 
بأن  القول  يجدر  كما  ومقاتلني  وطلبة 
املرأة  مشاركة  رصد   الكردي  التلفزيون 
واالهتمام  والتقدمي  اإلعداد  عمليات  في 
الواسع والعميق بقضايا حترر املرأة وواكب  
احلياتية  الصعد  جميع  على  انشطتها 
وساحات  العمل.  ميادين  كافة  وفي 

املعارك و القتال. 

الدراما  صناعة  من  نحن  أين  لكن، 
أهميتها  ندرك  ال  وملاذا  التلفزيونية، 
متى  وإلى  املرحلة..  هذه  وفي  القصوى، 
سيستمر اهمال هذا اجلانب إلهام وإغفال 
صناعة دراما خاصة حتكي هموم وتطلعات 
ملاذا  الكردي،  أبناء شعبنا  وتاريخ  ومشاعر 
باآلمال  وشحنه  كردي،  خيال  خلق  يتم  ال 
واألحالم، وملاذا ال نبعده عن الدراما التركية 
املسلسالت  عن  أو  للعربية  املدبلجة 
الكردية  احملطات  بعض  بدأت  التي  احمللية، 
عن  استهالكية  ثقافة  ونقل  بدبلجتها 
احلب واملال واحلقد واجلرمية إلى بيوتنا، ملاذا 
متت  ال  مسلسالت  مشاهدة  أسرى  نكون 

إلينا بصلة.

ِقراءات أدبية

آراس برياين
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األفضل  نحو  التقدم  بهدف  قامشلو-  روناهي/ 
التربية  وهيئة  الصحة  هيئة  من  كل  قررت 
بتحويل  مشتركاً  قراراً  آفا  روج  وجامعة 
أكاديمية الصحة في روج آفا إلى »كلية للطب« 

تابعة للجامعة.
المنطقة,  في  الصحي  الواقع  تطوير  بهدف 
الدولية  المعايير  وفق  طبية  كوادر  وتخريج 
والعلمية، ومن أجل تقديم خدمات طبية متميزة 
نقاشات  جرت  الصحية,  بالرعاية  والنهوض 
على  ليتخذ  بالشأن  معنية  جهات  بين  مطولة 
أساسها قرار مشترك بتحويل أكاديمية الصحة 
التابعة لهيئة الصحة إلى كلية للطب تكون تابعة 
لجامعة روج آفا، وجعلها في المستقبل بمصاف 

جامعات الدول المتقدمة.
قرار اإلدارة الذاتية بتحويل أكاديمية الصحة إلى 
كلية الطب جاء بعد االجتماع بين هيئة الصحة 
مناقشة  وتم  والجامعة،  والتعليم  التربية  وهيئة 
هذا األمر قبل عدة شهور بلقاءات واجتماعات 
وتم  الطبيعي،  مجراه  الموضوع  بأخذ  للتمهيد 
إلى  الصحة  أكاديمية  ضم  قرار  إلى  التوصل 

الطب،  كلية  رسمياً  وتسميتها  آفا  روج  جامعة 
جامعة  مبنى  ضمن  تكون  أن  مكانها  واقتراح 
روج آفا ومحاولة فصل مكان السكن عن مكان 

التدريس واألمور مازالت قيد الدراسة.

فصل حاسم للطلبة

الرئيس  مع  صحيفتنا  التقت  الصدد  وبهذا 
اإلله  »عبد  آفا  روج  جامعة  في  المشترك 
الدراسة ستكون  بأن  لنا  أكد  المصطفى« حيث 
في كلية الطب ست سنوات بعد التقدم لمفاضلة 
عامة معلنة من قبل الجامعة، منوهاً بأن الفصل 
الطالب  لفرز  تحضيري  فصل  سيكون  األول 
هناك  بأن  مؤكداً  ال،  أم  الكلية  في  باالستمرار 
طبية،  تخصصات  عدة  هناك  تكون  أن  خطة 
وإن لم يتم تأمين التخصصات سيكون االمتحان 
المركزي هو حد فاصل بين أن يستمر الطالب 
كلية  في  للدخول  مؤهل  غير  أنه  أو  الكلية  في 
التحضيري هو الفصل  الطب وسيكون الفصل 

الحاسم للطالب بحسب المصطفى.

تشكيل لجنة للمتابعة

مدرسين  أطباء  يوجد  بأنه  المصطفى  وتابع 
والتحضير  الكلية،  ضمن  سيدرسون  متميزين 
فيها،  القادمة  السنوات  للست  العام  لبرنامج 
أمور  لمتابعة  لجنة  تشكيل  تم  أيضاً  بأنه  مبيناً 
تحديد  »تم  قائالً:  وأردف  التدريسية،  المواد 
ست  على  وتوزيعها  العلمية  وقيمتها  ساعتها 
تخصصات  هناك  يكون  أن  يمكن  كما  سنوات 

وتأمين  المتاحة  واإلمكانيات  الظروف  حسب 
اختصاصات بعد كلية الطب وهو الطب العام«. 

الحاجة إلى كوادر طبية تدريسية متمكنة
تمت  التحضيرية  العملية  بأن  المصطفى  أكمل 
السنة  رأس  بانتظار  جاهزة  أصبحت  والكلية 
المفاضلة،  موضوع  لتفعيل  القادمة  الدراسية 
متاحة  ستكون  »المفاضلة  بالقول:  وأضاف 
إمكانية  حسب  العلمي  بفرعها  البكلوريا  لطلبة 
الطالب وحسب الشروط التي تم وضعها مسبقاً 
كلية  من  الطلبة  تخرج  وبعد  الجامعة،  قبل  من 
الطب سيتم تفعيل التخصصات الطب العام مثل 
اختصاص العين، ولمواكبة هذه اإلمكانية هناك 
إلى  والحاجة  تدريسية  طبية  كوادر  إلى  حاجة 
وإلى  مستقرة  عامة  وظروف  ومعدات  مخابر 
هذه  لتفعيل  الكافي  الوقت  هناك  الوقت  ذلك 
والمراكز  المستشفيات  بناء  بانتظار  المسارات 
التخرج  بعد  الطلبة  توزيع  وسيتم  الصحية، 
حسب التخصصات التي تلبي حاجات المجتمع 

بحسب اإلمكانيات المتاحة«.
آفا  روج  جامعة  في  المشترك  الرئيس  وختم 
على  مشدداً  حديثه  المصطفى«  اإلله  »عبد 
الكليات  حلقات  من  مهمة  حلقة  الطب  كلية  أن 

الموجودة في جامعة روج آفا.
آفا  الصحة في روج  بأن هيئة  بالذكر  والجدير 
افتتحت أكاديمية الصحة بتاريخ الرابع من شهر 
أيار 2017 وكان مقرها في البداية بمدينة سري 
كانيه / رأس العين بالحسكة بهدف إعداد كادر 
وبتاريخ  أكاديمي،  بشكل  متمرس  تمريضي 
السابع من  أيلول 2018 افتتحت هيئة الصحة 

مبنى لألكاديمية غربي مدينة قامشلو.

وإجراءات  التجوال  حظر  ظروف  ظل  في 
الوقاية من فيروس كورونا، واصل مستوصف 
االعتيادية  خدماته  تقديم  لكي  كركي  ناحية 
تلقيح  حمالت  وخاصةً  لألهالي،  المجانية 

األطفال.
الصحي  المركز  لكي،  كركي  مستوصف  يعدّ 
الوحيد في ناحية كركي لكي وريفها، الذي يقدم 
لهيئة  يتبع  خدمات طبية مجانية لألهالي، وهو 

الصحة في اإلدارة الذاتية في إقليم الجزيرة.
يخفف عن األهايل جزءاً من 

التكاليف
لكي  كركي  ناحية  أهالي  المستوصف  ويخدم 
والكادر  المختلفة  عياداتها  عبر  مجاناً،  وريفها 
الطبي، إضافة إلى منح األدوية المتوفرة، وتقديم 
خدمات تلقيح األطفال، مما يخفف عن األهالي 
جزءاً من تكاليف الخدمات الطبية والمعالجة من 

األمراض.
قسم  منها  أقسام وعيادات،  المشفى عدة  ويضم 
األمراض الداخلية، قسم النسائية، قسم األطفال، 
إضافة إلى قسم اإلسعافات األولية وقسم خاص 

بمرض اللشمانيا، وصيدلية.
برنامج مناوبات

مع بدء سريان قرار حظر التجوال الذي أقرته 
للوقاية  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
فيروس كورونا، وضع مستوصف كركي  من 
لكي خطة عمل، تضمنت تحديد ساعات معينة 
واالحتكاك  االزدحام  من  للحد  الخدمات  لتقديم 
بين المرضى. ونظراً ألن الحظر شمل العيادات 
الخاصة أيضاً، فقد وضع المستوصف بالتنسيق 
برنامج  ديرك،  منطقة  في  الصحة  مديرية  مع 
اختصاصيون  أطباء  يناوب  حيث  مناوبات، 
لمعاينة  المستوصف  في  لكي  كركي  ناحية  في 

الحاالت المرضية.
كما واصل الكادر الطبي الخاص بالمستوصف 
وهم 15 طبيب وطبيبة وممرضين وممرضات 
مهامهم المعتادة في استقبال الحاالت المرضية 

وحاالت اإلسعاف.
أن  لكي  كركي  مستوصف  في  المعنيون  وأكد 
تقديم  واصل  المستوصف  في  الطبي  الكادر 
دون  المعتمدة  الدورية  األطفال  تلقيح  خدمات 

توقف خالل فترة حظر التجوال، نظراً ألهميته 
لألطفال.

اللقاحات متوفرة
أياماً  المستوصف  إدارة  وخصصت  مناوبات   
محددة من األسبوع وهي يومي االثنين والثالثاء 
الوالدة  حديثي  األطفال  تلقيح  خدمات  لتقديم 
ونصف،  سنة  عمر  إلى  واحد  يوم  عمر  من 
في  متوفرة  المعتمدة  اللقاحات  جميع  أن  علماً 

المستوصف.
الطبيبة ميديا بركات، أكدت لوكالة أنباء هاوار 
أن المستوصف يواصل تقديم الخدمات المجانية 
المجانية  الطبية  الخدمات  هذه  وأن  لألهالي، 
المعالجة  تكاليف  أعباء  تخفيف  في  تساهم 
خاص  وبشكل  األهالي،  كاهل  عن  واألدوية 

لذوي الدخل المحدود.
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المشترك  الرئيس  أكد  ـ  منبج  روناهي/ 
وريفها؛  منبج  مدينة  كهرباء  لشركة 
الحالية  الفترة  شهدت  أنه  شبلي  محمد 
تراجعاً ملحوظاً بنسبة إنتاج الكهرباء في 
مدينة منبج وريفها؛ مما أثر على الواقع 
هناك  باتت  نحو  على  للسكان  الخدمي 

ساعات كثيرة للتقنين.
شهر  بدء  مع  وريفها  منبج  مدينة  مرت 
قد  للكهرباء،  انقطاع  بحاالت  رمضان 
وسط  اليوم  من  طويلة  لساعات  تمتد 
مطالب شعبية من السكان؛ بإيجاد حلول 
سريعة لهذا الواقع المتردي. وبالطبع لم 
منبج  مدينة  في  الكهرباء  شركة  تتأخر 
وريفها في الرد، إذ قامت شركة الكهرباء 
من  بمجموعة  وريفها؛  منبج  مدينة  في 
التدابير واإلجراءات للحيلولة من تعميق 
المشكلة وتزايد آثارها. ولمعرفة المزيد، 
بالرئيس  »روناهي«  صحيفتنا  التقت 
منبج  مدينة  كهرباء  لشركة  المشترك 

وريفها؛ محمد شبلي.

األسباب املؤدية إىل االنقطاع 
املتكرر للكهرباء

إلى  المؤدية  األسباب  وحول  بداية، 
مدينة  في  للكهرباء  المتكرر  االنقطاع 
المشترك  الرئيس  حدثنا  وريفها؛  منبج 
لشركة كهرباء مدينة منبج وريفها محمد 

منبج  مدينة  »بالفعل شهدت  قائالً:  شبلي 
الماضية  القليلة  األيام  خالل  وريفها 
الخدمي  مستوى  في  واضحاً  تراجعاً 
المدينة  يغذي  كان  والذي  للكهرباء 
والريف بالكهرباء على مدار اليوم، وال 
رمضان  شهر  مع  تزامن  ذلك  أن  سيما 
أكثر  للكهرباء  الحاجة  فيه  تزداد  الذي 
التراجع  وهذا  الشهور.  من  غيره  من 
في إنتاج مادة الكهرباء يعود لسبب عدم 
إلى  أدى  مما  بالسد؛  مائي  وارد  وجود 
إلى  الكهرباء  إنتاج  كمية  في  انخفاض 
أدنى مستوى. وال بد من اإلشارة إلى أن 
هناك خطوطاً كثيرة في الريف والمدينة 
يمكن  ال  الكهرباء  إليصال  مخصصة 
مما  نفسه؛  الوقت  في  معاً  كلها  تغذيتها 
وتخصيص  بتوزيع  القيام  إلى  اضطرنا 
ساعات بشكل متتال وعادل ومتساو على 
كافة الخطوط عموماً. ونتيجة قلة التغذية 
من السد بسبب - قلة الوارد المائي - كما 
كبير  بشكل  الحموالت  ارتفعت   - قلنا 
الذي  المخرج  فمثالً  الضعف،  من  أكثر 

أمبير  إلى 220  فيه  التحميل  معدل  كان 
 350 إلى  الزائدة  الحمولة  نتيجة  وصل 
أمبير مع العلم أن قواطع السد تم تعييرها 
ما  إذا  بحيث  أمبير،   300 على  مسبقاً 
الخط  فإن  أمبير،  إلى 350  تجاوزها  تم 
فصل  نتيجة  تلقائيا؛  الخدمة  عن  يخرج 

القاطع«.

الحلول الطارئة الرسيعة 
لرشكة الكهرباء

وحول أبرز الحلول الطارئة السريعة من 
قبل شركة الكهرباء لتجاوز هذه األمور، 
أسلفت  »كما  بالقول:  شبلي  محمد  أشار 
الكهرباء  على  زائدة  حمولة  هناك  أن 
أدى  السكان،  قبل  من  هائل  وضغط 
المحولة  خروج  إلى  الحال  طبيعة  في 
العمل  عن  السد  في  الموجودة  السابقة 
واستبدالها  واط  ميغا  استطاعة 70  ذات 
بسد  واط  ميغا   125 محولة  بتركيب 

تشرين، وتم وضعها بالخدمة حالياً حيث 
من المفترض أنها سوف تساهم في تحسين 
واقع الكهرباء إلى األفضل وتحقيق نوعاً 
ما من  استدامة جيدة للكهرباء في الريف 
والمدينة على حد سواء. ولكن؛ ليس إلى 
بسبب  وذلك  بالطبع،  المطلوبة  الدرجة 

انخفاض الوارد المائي من المصدر«. 

مشاريع تنموية بانتظار الدعم املايل

واختتم الرئيس المشترك لشركة كهرباء 
حديثه  شبلي  محمد  وريفها؛  منبج  مدينة 
بها  قائالً: »هناك مشاريع ضخمة قامت 
ووضعها  دراستها  في  الكهرباء  شركة 
حقيقة  ولكن؛  العام.  هذا  في  التنفيذ  قيد 
لشركة  الممنوحة  الميزانية  ضآلة  بسبب 
الشيء  سوى  منها  ينفذ  لم  الكهرباء 
السالفة  المشاريع  هذه  ومن  اليسير. 
وكذلك  جديدة،  مخارج  إنشاء  الذكر؛ 
مراكز تحويلية جديدة، وإنشاء ربط بين 
الكابالت  يخص  فيما  األرضية  الخطوط 
التقديرية  القيمة  وتبلغ  أيضاً.  األرضية 
لكافة المشاريع المدروسة من قبل شركة 
كهرباء مدينة منبج وريفها قرابة المليون 
الميزانية  هذه  تأخير  وأدى  دوالر، 
ولم  العمالقة  المشاريع  إنجاز  عدم  إلى 
جانب  إلى  القليل.  غير  شيء  منها  ينفذ 
التابعة  الصيانة  ورش  تزال  ال  ذلك، 
الصيانة  بأعمال  تقوم  الكهرباء  لشركة 
اليومية االعتيادية ومتابعتها بشكل دقيق 

وإصالحها على الفور«.

الرئيس  أوضح  ـ  لكي  كركي  روناهي/ 
لكي  كركي  أصناف  التحاد  المشترك 
محمد سليم شاكر أن تنظيم عمل السوق، 
البطاقات  وإخراج  الداخلية،  والتجارة 
التجار،  بين  النزاعات  وحل  التجارية، 
عملهم،  صلب  من  االتحاد  وأعضاء 

وأولى مهامهم.
يساعد العمل التجاري المنظم على تنمية 
هاماً  دوراً  ويلعب  وتقويته،  االقتصاد، 
في تطور الحياة المجتمعية كما، ويساهم 
بضوابط،  المحكوم  التجاري  العمل 
بين  المنفعي  التبادل  تحقيق  إلى  وقوانين 
الضوء  ولتسليط  المجتمع.  شرائح  كافة 
غرف  أو  األصناف،  اتحاد  عمل  على 
التجارة؛ أعددنا التقرير التالي عن المهام 
اتحاد األصناف في مدينة  بها  يقوم  التي 
يقدمها  التي  والخدمات  لكي،  كركي 

لمنتسبيه.

تطوير العمل التجاري خدمة 
للمنفعة العامة

»إن تنظيم عمل السوق، وكافة األعمال 
والخارجية،  الداخلية،  بالتجارة  المتعلقة 
وتعريف  االتحاد،  وتقوية  وتأسيس 
وفض  وواجباتهم،  بحقوقهم  التجار 
وتطوير  وحلها،  المتنوعة،  الخالفات 
العامة  المنفعة  يخدم  بما  التجاري  العمل 
هو ما نعمل ألجله«؛ بهذه الكلمات أفادنا 
المشترك التحاد أصناف كركي  الرئيس 
استفسارنا  لدى  شاكر  سليم  محمد  لكي 
عن طبيعة عمل االتحاد، وأضاف: »إن 
شق  شقين؛  إلى  منقسم  عمله  االتحاد 
ميداني، وآخر إداري، أما الميداني فيتمثل 
أصحاب  وتعريف  السوق،  في  بالتجوال 
وإعالمهم  باالتحاد،  التجارية  المحالت 
كل  حصول  وضرورة  االتحاد،  بمهام 
تاجر، وصاحب محل على شهادة مهنة«.

وأضاف: »ولتسهيل وتيسير العمل ننسق 
أما  كافة،  الذاتية  اإلدارة  مؤسسات  مع 
بتنظيم  فنقوم  اإلداري؛  للعمل  بالنسبة 
المعامالت الورقية، حيث نمنح الشهادات 
مع  الدورية  االجتماعات  ونعقد  المهنية، 
المتشكلة ألخذ آرائهم  رؤساء االتحادات 
األعضاء،  ومشاكل  االتحاد  شؤون  في 
في  تعترضهم  التي  المشاكل  سيما  وال 
بتأمين  ملزم  فاالتحاد  التجاري،  عملهم 
والغاز  كالمازوت،  األساسية  المواد 
بيع  ومحالت  كالمطاعم،  المهن  لبعض 

الدجاج«.
أصناف  التحاد  المشترك  الرئيس  وقال 
ختام  في  شاكر  سليم  محمد  لكي  كركي 
اللقاء: »هناك مهام أخرى لالتحاد كفض 
نساعد  كما  وجدت  إن  المالية  النزاعات 
الضريبة  الغبن كزيادة في  يقع عليه  من 
المالية. إن أي تاجر أو صاحب محل ال 
إخراج  عن  ويمتنع  االتحاد،  إلى  ينضم 
بطاقة مهنة لن نقدم له أي مساعدة تذكر، 

فنحن ملزمون بمساعدة  أعضاء االتحاد 
منبركم  خالل  من  نتوجه  لذلك؛  فقط. 
التجارية  المحالت  أصحاب  اإلعالمي 
بمختلف أنواعها في كركي لكي وجل آغا 
التجارية  أوضاعهم  لتسوية  المبادرة  في 
والمساعدة  العون،  تقديم  لنا  يتسنى  لكي 
العمل  عشوائية  على  نقضي  ولكي  لهم، 

التجاري«.

ما الهدف من حتويل أكادميية الصحة إلى كلية طب؟؟!!

خالل حظر التجوال مستوصف كركي لكي يقدم خدماته 
االعتيادية اجملانية لألهالي..

تركيب محولة جديدة بسد شرين من قبل شركة كهرباء منبج

احتاد أصناف كركي لكي: »تنظيم عمل السوق وفق ضوابط معينة من أولى مهامنا«

تقرير/ عادل عزيز
تقرير/ آزاد كردي

تقرير/ غاندي إسكندر  

الحجر المنزلي 
الجزئي

وخزة قلم

حسن باران

الكثير من الناس بدأت تتنفس بعض الشيء 
بعد قرار تمديد الحجر المنزلي لكن بوجود 
تسهيالت للخروج، وكذلك تقليص ساعات 
الحظر، بعد أن أصبحت الحركة مسموحة 
عصراً،  الثالثة  إلى  صباحاً  السادسة  من 
المحدد  الوقت  ذلك  في  المحالت  لتفتح 

أيضاً.
الحسنات،  من  الكثير  خلف  الوضع  هذا 
شهر  من  ألكثر  بيوتهم  في  بقوا  فالذين 
لهم  صار  العمل  إلى  بحاجة  وأصبحوا 
وطبعاً  العمل  إلى  للعودة  المجال  بعض 
جيداً  كان  األمر  وهذا  قليالً،  العالم  تنفس 
التي  والمعنويات  الروح  لتجديد  وفرصة 

كانت باألرض. 
بدأت  الناس  الجديدة  بالتسهيالت  لكن 
زحمة  هناك  وأصبح  للعمل  بخروجها 
كبيرة في األسواق والمحالت بشكل عام، 
ولم  األمان  بمسافة  ال  تلتزم  ال  والناس 
الحذر  يعني  طبعاً.  تحسباً  الكمامة  تلبس 
الخاطئ  بالشيء  وليس  واجب  والحيطة 
رجع  السالم  يعني  قليالً،  ننتبه  أن  أبداً 
لم  صحيح  الخد،  وبوس  باليد  السابق  كما 
تظهر بالمنطقة حاالت إصابة بس »كمان 
أكثر  نرى  محل  بكل  كلو.  وال  نصو  شي 
الخضرة  وبمحالت  أشخاص  خمسة  من 
كالم  وهناك  وغيرها  البسطات  وعلى 
جعل  سبب  عن  ويسألون  الناس  يتداوله 
هذا  هل  محددة،  والخروج  العمل  ساعات 
الساعة  قبل  يظهر  لن  الفيروس  بأن  يعني 
الثالثة عصراً مثالُ »يعني يكون نايم مثالً« 
الصبح  من  السابق  كما  نرجع  أن  قصدهم 
معكم حق، بس  نقول  لهؤالء  المساء  حتى 
نأخذ حذرنا  أن  قليالً،  ننتبه  أن  بداية يجب 
ونلبس كمامات ونحافظ على المسافة بيننا، 
وأال نختلط كثيراٌ مع بعضنا البعض، وبعد 
كل هذا نستطيع القول: نكرم عينك، ال أحد 
بإرشادات  يهتم  وال  القرارات  مع  يتعاون 
التوعية.  »يا حبيب ما بصير هيك«، أعداد 
هائلة ماتت بسبب الفيروس، بسبب اإلهمال 
ونحن  لم نصدق بعد، مثالً سائقو التكآسي 
قبل كورونا كان كل سائق تكسي عمومي  
هناك  يكن  لم  بخمس ركاب ووقتها  يمشي 
مشكلة، بس مع فيروس كورونا وبالحجر 
يرجع عالموال  الشوفير  الجزئي »حضرة 
يا  اسمحلي  ال  ركاب  خمس  تبعو  القديم 

مواطن ما بصير«.
وتهتموا  قليالً  تحافظوا  أن  المفروض  لذا 
المرور  شرطة  تتدخل  وعندما  بالتعليمات 
يخرج ألف شخص ويقول بأن الحق على 
المواطن  باألساس  ليش  »طيب  المرور 
بيتعاون.. وبياخد الموضوع بجدية.. وشوية 
الزمو  بعضو  ع  كلو  الموضوع  اهتمام، 
المواطن   وبين  األزمة..  خلية  بين  تعاون 

حتى نطلع بشي يرضي الطرفين«.


