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أفغانية  أم  تطوعت  إنسانية،  بادرة  في 
الوالدة  حديثي  من  طفالً   20 إلرضاع 
في  وتوليد  أطفال  مستشفى  تعرض  بعد 

العاصمة كابل لهجوم انتحاري.
وترضع األم فيروزا يونس عمر األطفال 
هجوم  بعد  أمهات  بدون  أضحوا  الذين 
مسلح على مستشفى بارشي الوطني الذي 

تديره منظمة »أطباء بال حدود«.
بينهم  شخصاً   24 الهجوم  ذلك  في  وقتل 
لوزارة  وفقاً  الوالدة،  حديثي  طفالن 

الصحة األفغانية.
وبعد الهجوم، تُرك ما ال يقل عن عشرين 

إلى  نقلهم  بدون رعاية وتم  مولودًا جديدًا 
أتاتورك، حيث تطوعت فيروز  مستشفى 
ميل«  »ديلي  صحيفة  وفق  إلرضاعهم، 

البريطانية.
لطفل عمره 14  أم  وهي  فيروز،  وقالت 
شهراً: »لقد تضرر جميعنا من المجرمين 
الذين يدمرون اإلنسانية في أفغانستان. أنا 

واحدة من هؤالء المتأذيين«.
ولقي فعل فيروز الكثير من اإلشادة على 
مواقع التواصل االجتماعي وأصبح اسمها 
وسماً »هاتشاغ« رائجاً على موقع توتير 

في أفغانستان.

دون  نارية  دراجة  حسين  صباح  تقود 
االكتراث لمفاهيم المجتمع البالية والتقليدية, 
المجتمع،  لنظرة  وال  للطالق  تستسلم  ولم 

عملت لتعيش بكرامة وتعيل طفلها.
امرأة  رؤية  على  الشرقي  المجتمع  يعتد  لم 
وهي تقود دراجة نارية، إذ يعتبرونه مخالف 
للعادات والتقاليد المجتمعية, وبأن هذا الشيء 
لكن  والتمرد,  العيب  إطار  ضمن  يدخل 
األعراف  تحدي  على  أقدمت  صباح حسين 
البالية التي تقيد النساء وتحرمها من حقوقها, 
قيادتها  حول  النمطية  الصور  وتجاوزت 

للدراجة.

تأثرت بعادات املجتمع الكردي

األربعين عاماً  ويقارب عمر صباح حسين 
وهي من المكون العربي، كان يمكن لعمرها 
أن يثنيها عن قيادة الدراجة النارية لكنها آثرت 
االعتماد على نفسها وجلب ما تحتاجه، تقول 
الذي  الكردي  المجتمع  بعادات  تأثرت  أنها 
أكثر  وهم  مقصود  الشيخ  بحي  فيه  عاشت 
لوكالة  وتحدثت  المرأة,  حرية  على  انفتاحاً 
للدراجة  قيادتها  بخصوص   ROJNEWS
في مجتمع متحفظ« اعتمد على نفسي فمنذ 
انفتاحاً  أكثر  أصبحت  أعمل،  وأنا  صغري 

ألنني اختلطت بالشعب الكردي«.
ممارسة  في  الحق  للمرأة  أن  صباح  وترى 
للمرأة  المجتمع  وصف  وترفض  حريتها 
بالضعيفة التي ال تصلح إال ألعمال المنزل, 
لقيادتي  األشخاص  نظرة  تختلف  قائلة« 
يتقبلها ومنهم من  منهم من  النارية  الدراجة 
يرفضها، البعض ينظر إلى هذا العمل على 

أن شذوذ عن قواعد المجتمع«.

أسعى للعيش بكرامة

تعتمد صباح على نفسها وتقول إنها ال تود 
لتعيش  لكنها تسعى  العمل  بهذا  االنتباه  لفت 
مشاق  وأكافح  الدراجة  أقود  »أنا  بكرامة 

الذي  والبني  لي  العيش  لقمة  لتأمين  الحياة 
عن  أتغاضى  أنا  لذلك  عاماً,   13 اآلن  يبلغ 

كافة األحكام التي يطلقها الناس بحقي«.
ولدي  سمانة  محل  أملك  صباح«  وتضيف 
وجلب  للتسوق  بقيادتها  أقوم  نارية  دراجة 

احتياجات المحل هذا كل ما في األمر«.
صباح:«  قالت  للفكرة  عائلتها  تقبل  وعن 
لكني  أمامي  األول  العائق  كانت  عائلتي 
تحديتهم، لدي إيمان بأن للمرأة القدرة على 

العمل واالعتماد على نفسها«.
المجتمع  ونظرة  للطالق  صباح  تستسلم  لم 
من  طالقي  بعد  استسلم  لم  وبينت«  لها 
زوجي وكنت وقتها في الثالثين من عمري، 
واصلت تعليمي في قسم المحاسبة، وتعلمت 

أيضاً على برنامج الفوتوشوب«.
المرأة في  انخراط   وأكدت صباح على أن 
عار  وصمة  ليس  المختلفة  الحياة  مجاالت 

على المجتمع.

علينا كرس القوالب

قيادة  ترفض  العربية  المجتمعات  تزال  وما 
المرأة لسيارة األجرة والدراجات النارية أو 
الهوائية يعتبرون أن هذه األعمال تفقد المرأة 
وتطرقت  والحياء,  الحشمة  وتنافي  أنوثتها 
العربي  »المجتمع  األمر:  هذا  عن  صباح 
وإن  حتى  للدراجة  المرأة  قيادة  يتقبل  ال 
كانت بحاجة ماسة إلى ذلك، في حي الشيخ 
منفتح  المجتمع  فهنا  مختلف  األمر  مقصود 

بشكل كبير مقارنة مع بقية مناطق حلب«.
الذهنية  في  التغيير  خلق  صباح  وتحاول 
حديثها  واختتمت  الرجعية,  المجتمعية 
نفسها  تقييد  المرأة  واصلت  إن  بالقول:« 
ضمن القوالب الصعبة التي لطالما فُرضت 
بكونها  اإلحساس  من  تتمكن  فلن  عليها 
بالنسبة  تحدي  طريق  هي  الحياة  إنسانة, 
للنساء خاصة، فقيادة الدراجة والعمل ليست 
باألمر الذي يشكل وصمة عار على صاحبها 

أو على المجتمع«.
 مع بدء موسم الحصاد 

يتأهب رجال اإلطفاء 
للتعامل مع أي حالة طارئة 

وإخماد النيران التي قد 
تندلع في المحاصيل وتشكل 
خطراً على حياة المواطنين 
وممتلكاتهم الذي ينتج عنها 

خسائر اقتصادية واجتماعية 
وبيئية، ما يترتب اتخاذ 
إجراءات جدية للحد من 

الحرائـق...«6

التركي تسعى إلى بث  المحلل السياسي وليد جولي األجواء أن دولة االحتالل  أكد 
الفتن بين الشعب الكردي وإفشال مشروع الوحدة الوطنية، وشددوا على ضرورة 
مراعاة األحزاب الكردية مطالب الجماهير الكردية وأن تتحلى بالجرأة في حراكها 

نحو الوحدة الوطنية...«4

أفغانية ترضع 20 طفالً بعد مقتل 
أمهاتهم في تفجير مستشفى

امرأة من حلب كسرت القالب الذكوري 
بقيادتها للدراجة النارية

جاهزية تامة لفوج إطفاء قامشلو 
حلماية احملاصيل من احلرائق

وليد جولي: »دولة االحتالل التركي تسعى بكل 
الوسائل لوأد مساعي الوحدة الوطنية الكردية«

التيه يف زمن الفوىض
أبًدا لم يكن عبثًا طرح مصطلح الفوضى في هذه المرحلة من 
المنطقة  النفعية في  أجنداتها  لتنفيذ  التي تسعى  األنظمة  قِبل 
األهداف  إلى  وللوصول  والمجتمعات.  الشعوب  حساب  على 
المرسومة ال بّد أن تكون ثمة خطط ينبغي السير وفقها حتى 

يمكن تحقيق ما يلزم من هذا المشروع...«9

حرائق تفتعلها دولة االحتالل التركي في شمال 
سوريا.. والمجتمع الدولي صامت..!!

سوريا  وشرق  بشمال  الدميغرافي  التغيير  عملية  إجراء  في  لسياستها  واتباع  ممنهجة  بخطط 
وتهجير أهاليها، وإفراغ املنطقة، وضرب اقتصادها، وبالتالي تتريكها؛ تستمر دولة االحتالل التركي 
بالصمت كعادته  الذ  الذي  الدولي  اجملتمع  مرأى ومسمع  أمام  الزراعية  باحلقول  النيران  إضرام  في 

وغض الطرف عن جرائم االحتالل..!!..«2
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ال يزال الجدل دائرا حتى اآلن بشأن كيفية 
انتقال فيروس كورونا المستجد إلى البشر، 
قبل  الصينية،  ووهان  مدينة  في  وتحديدا 
أن يتحول إلى جائحة تفشت في كل أنحاء 

العالم.
مهده  في  الفيروس  ارتباط  ورغم 
انتقل  أنه  العلماء  وترجيحات  بالحيوانات، 
المدينة  في  سوق  عبر  البشر  إلى  منها 
دراسة  نفت  فقد  الصين،  وسط  الواقعة 

حديثة ذلك تماماً.
وذكرت الدراسة أن فيروس كورونا انتشر 
ليس  لكن  ووهان،  أسواق  أحد  من  بالفعل 
شخص  عبر  بل  الحيوانات،  طريق  عن 
مصاب داخل السوق نقله إلى باعة وزبائن، 

قبل أن تتفشى عدواه في بقية المدينة.
األحياء  عالمة  الدراسة  إعداد  في  وشارك 
األحياء  وعالم  تشان«،  »ألينا  الجزئيية 
معهد  من  وخبراء  ديفرمان،  بن  التطورية 
برود التابع لمعهد هارفارد وماساتشوستس 
للتكنولوجيا، والباحثة شينغ زان من جامعة 

كولومبيا البريطانية في كندا.
وبحسب موقع »بيو أركايف« العلمي الذي 
نشر ملخص الدراسة، فإن الخبراء اكتشفوا 
بين  لالنتقال  بالفعل  متكيف  الفيروس  أن 
البشر، مرجحين أن يكون ذلك سبب تطوره 

وانتشاره بسرعة عبر دول العالم.
في  المشاركين  الخبراء  بعض  وأوضح 
ال  المتاحة  الجينية  البيانات  أن  الدراسة، 
الحيوانات  بين  الفيروس  انتقال  إلى  تشير 
النتقال  طرق  يوجد  ال  ألنه  السوق،  في 

الفيروس من الحيوان لإلنسان.
وأشاروا إلى أنه في حالة فيروس كورونا، 
البشر  إلى  الخفافيش  من  انتقل  ربما  فإنه 

عن طريق »تعديل مختبري«، جعل بدوره 
البشر وينتقل  يتكيف بسهولة مع  الفيروس 

من شخص آلخر.
أكدت  بكين  في  الصحية  السلطات  وكانت 
من  مؤكد  شبه  بشكل  جاء  الفيروس  أن 
ووهان،  في  هوانان  سوق  في  حيوانات 
وقالوا إنها مسألة وقت فقط قبل أن يحددوا 
الخفافيش  الفيروس من  نقلت  التي  األنواع 

إلى البشر.
العالمية  الصحة  منظمة  أيدت  وقد 
بيان  في  وقالت  بسرعة،  بكين  تصريحات 
إن »األدلة توحي بشدة بأن تفشي الفيروس 
في  البحرية  المأكوالت  بسوق  مرتبط 

ووهان«.
قد أخذو عينات من  وكان علماء صينيون 
تحليلها  نتائج  مشاركة  يتم  لم  لكن  السوق، 
في  خبيرا  دعا  مما  األجانب،  العلماء  مع 
جامعة هونع كونغ إلى القول: »لقد اختفى 
مسرح الجريمة تماما. كيف لنا حل قضية 

بدون أدلة؟«.
ويرى المشاركون في الدراسة  أن معرفة 
مهم  »أمر  الحقيقية  الفيروس  انتشار  بداية 
اللقاح  وتطوير  المرض  لفهم  وضروي 
الناجع، وكذلك لمنع تفشي أمراض جديدة«.
لكن القضية أصبحت سياسية بعد أن هاجم 
الصين،  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 
قائال إن الفيروس القاتل قد خرج من مختبر 
ترد  بكين  جعل  مما  للفيروسات،  ووهان 
هو  يكون  ربما  األميركي  الجيش  إن  قائلة 

المسؤول عن تفشي فيروس كورونا.
األحياء  في  علماء  قال  متصل  سياق  في 
البحرية، إن األسماك في حوض أسترالي 
االكتئاب،  عالمات  عليها  تظهر  بدأت 

بسبب إغالق المكان واختفاء الزوار على 
خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

األسماك  حوض  على  القائمون  وأغلق 
األسترالي المكان أمام الزوار في منتصف 
السلطات  فرض  مع  الماضي،  مارس 
فيروس  انتشار  بسبب  وقاية  إجراءات 
بي  »إيه  شبكة  ذكرت  ما  وفق  كورونا، 

سي« اإلخبارية األسترالية
»كيرنز  في  البحرية  األحياء  علماء  وأكد 
أن  بأستراليا،  كوينزالند  في  أكواريوم« 
مهتمة  وغير  كسولة  »أصبحت  األسماك 
بالبيئة المحيطة بها، بعد أن فقدت على ما 
يبدو التواصل مع الزائرين عبر الزجاج«.

وقررت بعض األسماك االختباء في الزوايا 
توقفت  حين  في  الحوض،  من  المظلمة 
عدة،  ألسابيع  الطعام  تناول  عن  أخرى 
وخفت حركة مجموعة ثالثة من األسماك، 

ولم تعد نشطة كما في السابق.
البحرية:  األحياء  عالم  بارنز،  بول  وقال 
الحيوانات  أن  الناس  الكثير من  »ال يدرك 
في  إنها  البشر.  برؤية  تستأنس  أن  يمكن 
الواقع تستمتع بالتفاعل البشري والتواصل 

مع البشر«.
وأكد بارنز لـ«إيه بي سي«، أن »األسماك 
حيوانات غريبة، وتقدر وجود الناس حولها 
من أجل النظر إليها واستكشافها، سواء في 

أحواضها أو خارجها«.
أشخاص  وجود  »مجرد  أن  وأضاف 
يتجولون حول الحوض هو شكل من أشكال 
التحفيز لهذه الحيوانات. إنها تحب مشاهدة 
يرتديها  التي  المختلفة  واأللوان  الوجوه 

الناس«.

ولمساعدة األسماك على الخروج من حالة 
االكتئاب التي تمر بها بسبب فقدانها الناس، 
غواص  استئجار  الحوض  إدارة  قررت 
والبقاء  األسماك  مع  للسباحة  إضافي 

بصحبتها.
التنفيذي  الرئيس  ليبنيك،  دانييل  وقال 
النمر  لحوض كيرنز: »لدينا أسماك قرش 
مثل  وتدليلها  احتضانهم  يتم  أن  تحب  التي 

الكالب الصغيرة«.
وقمنا  غواصان،  لدينا  »كان  وأضاف: 
من  ثالثة،  اآلن  فأصبحوا  آخر  باستئجار 
أجل تعزيز التواصل البشري مع األسماك 

وتحفيزها أكثر«.
ويقول علماء األحياء البحرية إن األسماك 
الكيمياء  تشابه  بسبب  للغاية،  حساسة 
ويرجحون  اإلنسان،  مع  لديها  العصبية 
أن االكتئاب الذي يصيبها ناتج عن تقلبات 
والدوبامين،  السيروتونين  مادتي  في 
البشر عند  يعانيه  لما  تقلبات مشابهة  وهي 

االكتئاب.

على سطح كوكب جديد يبعد عن األرض بأكثر 
أنواع  أغرب  تسقط  ضوئية،  سنة   600 من 
درجات  في  الحاد  االختالف  بسبب  األمطار 
غريبة  ظواهر  الكوكب.  سطح  على  الحرارة 
الكوكب  سطح  على  العلماء  رصدها  عديدة 

الُمكتشف حديثاً.
تمطر  سماءه  أن  يعتقد  كوكبا  باحثون  اكتشف 
الحرارة على سطحه  درجات  إذ تصل  حديدا، 
تبخر  إلى  يؤدي  ما  مئوية  درجة   2400 إلى 

المعادن في أحد جوانبه.
ويتميز الكوكب الذي يبعد عن األرض بحوالي 
دائم  نهار  جوانبه  أحد  بأن  سنة ضوئية،   640
درجة   2400 إلى  فيه  الحرارة  درجات  تصل 

مئوية والجانب اآلخر ليل دائم وأكثر برودة.
المعادن  تبخر  إلى  المرتفعة  الحرارة  وتؤدي 

الرياح  بفعل  لتنتقل بعد ذلك  الجانب،  على هذا 
للجانب اآلخر الذي يسوده الظالم الدامس دائما. 

الجانب  على  الحرارة  درجة  النخفاض  ونظرا 
المظلم، يحدث تكثيف لتلك المعادن التي تتساقط 

بعد ذلك كأمطار من الحديد، وفقا لتقرير نشرته 
صحيفة »اندبندنت« البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن ديفيد ارينرايش، من جامعة 
الفريق  على  والمشرف  السويسرية  جنيف 
»يمكن  قوله:  للكوكب،  توصل  الذي  البحثي 
القول إن األمطار تنزل على هذا الكوكب ليال، 
الباحثون  أطلق  الحديد«.  من  أمطار  أنها  غير 

»76b-WASP « على الكوكب الجديد اسم
ووفقا لوكالة »رويترز« فإن حجم هذا الكوكب 
كواكب  أكبر  المشترى  كوكب  حجم  مثلي 
مجموعتنا الشمسية ويعد من أكثر الكواكب التي 
من  تطرفا  الشمسية  المجموعة  خارج  اكتشفت 
ينتمي  وهو  الكيميائي.  والتركيب  المناخ  حيث 
لنوع من الكواكب يطلق عليه الكواكب الغازية 

العمالقة شديدة الحرارة.

واتباع  ممنهجة  بخطط  ـ  األخبار  مركز 
التغيير  عملية  إجراء  في  لسياستها 
الديمغرافي بشمال وشرق سوريا وتهجير 
وضرب  المنطقة،  وإفراغ  أهاليها، 
دولة  تستمر  تتريكها؛  وبالتالي  اقتصادها، 
النيران  إضرام  في  التركي  االحتالل 
ومسمع  مرأى  أمام  الزراعية  بالحقول 
المجتمع الدولي الذي الذ بالصمت كعادته 

وغض الطرف عن جرائم االحتالل..!!  
ومرتزقته  التركي  االحتالل  جيش  أقدم   
على إضرام النيران في الحقول الزراعية 
عين  ناحية  ريف  في  لألهالي  العائدة 
عيسى، والريف الغربي لمدينة كري سبي. 
لحصاد  العدة  يعدون  األهالي  كان  فبينما 
باستهداف  االحتالل  بدأ  محصولهم؛ 

أرزاقهم.
 خالل العام الماضي، أقدمت الخاليا النائمة 
في  النيران  إضرام  على  داعش  لمرتزقة 
الهكتارات من األراضي الزراعية،  آالف 
االحتالل  جيش  يكرر  الحالي  العام  وفي 
الوحشية  الممارسات  ومرتزقته  التركي 

نفسها.
الواقعة  زنار  بير  قرية  أهالي  وينظر 
إلى  وحسرة  بألم  سبي  كري  مدينة  غربي 
حقولهم التي تلتهمها النيران، دون أن يكون 
إزاء  شيء  أي  فعل  أو  التدخل  بمقدورهم 

الحريق.
فاروق  المزارع  قال  الصدد؛  وبهذا 
المحتلة  التركية  الدولة  »إن  محمد:  حجي 
ومرتزقتها بدأوا باستهداف أرزاق األهالي 
الحقول  في  النيران  فأضرموا  المدنيين، 
الزراعية بقرى كفيف، خربة كبر وسوالن 
هذه  والتهمت  طهور،  وأم  وعريضة 

النيران كل شيء«.
حوالي  عنا  تبعد  »الحرائق  وأضاف: 
تصل  أن  ونخشى  مترات،  كيلو  ثالث 
الزراعية في خطر.  إلى حقولنا، أراضينا 
نحو  القرية  أهالي  من  واحد  كل  لقد زرع 
100 إلى 200 دونم. نحن اآلن في خطر 
إلى  تسعى  التي  الوحشية  الهجمات  بسبب 
لقد  النزوح،  على  وإجبارنا  جميعاً،  قتلنا 
ولكن؛  األراضي.  هذه  في  كثيراً  تعبنا 
النيران  تضرم  التركي  االحتالل  دولة 
فيها. لذلك؛ نطالب بإخراج الدولة التركية 
بهذه  نقبل  ال  ألننا  أراضينا؛  من  المحتلة 
على  يعتدون  إنهم  الوحشية،  الممارسات 
بالقذائف  للقصف  نتعرض  أيضاً،  قريتنا 
الصاروخية باستمرار، ونضطر للبقاء في 
منازلنا لحماية أنفسنا منها، نريد أن نحصد 

محاصيلنا بأمان«.
هجمات  أجبرتها  إبراهيم،  خليل  خاتون 
النزوح  على  ومرتزقته  التركي  االحتالل 

دول  من  العديد  توجهت  ـ  األخبار  مركز 
العالم إلى الرفع التدريجي للقيود المفروضة 
من أجل منع تفشي فيروس كوفيد-19, مع 
القاتل  الفيروس  العالمية أن  إعالن الصحة 
عادت  القيود  رفع  ومع  األبد,  إلى  يبقى  قد 
الصحة العالمية لتحذر من موجة ثانية أكثر 

فتكاً.
حول  االنتشار  كورونا  فيروس  ويواصل 
الرسمية،  لإلحصاءات  ووفقاً  حيث  العالم, 
بلغ عدد اإلصابات إلى اآلن 4,722,233, 
توفي  فيما   ,1,813,020 منها  شفي 

313,266حالة.
وأعلن الكثير من العلماء أن إنتاج لقاح أو 
شهراً؛   18 إلى  يحتاج  قد  للفيروس  عالج 
تخفيف  إلى  الدول  من  الكثير  دفع  مما 
إجراءات اإلغالق، وكأن التوجه العام هو 
للتعايش مع الفيروس, مع التشديد على تنفيذ 
والمواظبة  االجتماعي  التباعد  إجراءات 

على اتباع إجراءات النظافة.
ومع بداية فتح المدن بأوروبا؛ فاجأ مسؤول 
تحذير  في  العالمية  الصحة  منظمة  في 
صادم بالقول: »يجب على الدول األوروبية 
ثانية قاتلة من اإلصابات  أن تستعد لموجة 

بفيروس كورونا؛ ألن الوباء لم ينته بعد«.
في  للمنظمة  اإلقليمي  المدير  ووجه 
صحيفة  مع  مقابلة  في  كلوغ  هانز  أوروبا 
»تلغراف« البريطانية تحذيراً صارخاً إلى 

البلدان التي بدأت في تخفيف قيود اإلغالق، 
قائالً: »إن الوقت اآلن هو وقت التحضير، 

وليس االحتفال«.
كما أشار إلى أن بدء انخفاض عدد حاالت 
المملكة  مثل  دول  في  بكوفيد-19  اإلصابة 
المتحدة وفرنسا وإيطاليا، ال يعني أن الوباء 

يقترب من نهايته.
األوروبي  التفشي  بؤرة  أن  من  وحذر 
عدد  ارتفاع  مع  الشرق،  في  اآلن  تقع 
وبيالروسيا  وأوكرانيا  روسيا  في  الحاالت 
الموجة  أن  من  حذر  كما  وكازاخستان. 
الثانية قد تكون مزدوجة، ويمكن أن تتزامن 
مع تفشي أمراض معدية أخرى، كاإلنفلونزا 

الموسمية أو الحصبة.
من  العديد  أن  إلى  الصحيفة  أشارت  فيما 
الخبراء يحذرون من أن الموجة الثانية من 
الوباء؛ يمكن أن تكون أكثر فتكاً من الموجة 
اإلنفلونزا  وباء  مع  حصل  كما  األولى، 

اإلسبانية بين عامي 1920-1918.
من  أنه  »أرى  كلوغ:  هانز  وأضاف 
الضروري أن نكون واقعيين، وال أتصور 
اختفاء  بموعد  التنبؤ  أي شخص  بوسع  أن 
هذا المرض، أرى أنه ال وعود بهذا الشأن 
وليس هناك تواريخ، هذا المرض قد يستقر 
يكون  ال  وقد  األمد،  طويلة  مشكلة  ليصبح 

كذلك«.

مركز األخبار ـ قيّمت الرئيسة المشتركة 
لحزب االتحاد الديمقراطي PYD رسائل 
بحل  يتعلق  فيما  أوجالن  هللا  عبد  القائد 
المشاكل العالقة وسبل الدفاع عن الشعوب 
واإلنسانية وخرائط الطريق وسبل تحقيق 
بأن  مؤكدة  الكردية،  الوطنية  الوحدة 
لجميع  ملك  الديمقراطية  األمة  مشروع 
فقط،  واحد  لحزب  وليس  الشعوب، 
المصالح  ترك  يجب  أنه  على  وشددت 
الوطنية،  الوحدة  تحقيق  أجل  من  جانباً 
وقالت: يجب أن نكافح من أجل النقاط التي 

تبعدنا  التي  النقاط  ونترك  وحدتنا،  تحقق 
التجارب  على  وبناًء  لذلك  بعض،  عن 
السابقة التي خضناها سنعمل على إفشال 
صحيح  بشكل  وننفذ  األعداء،  مخططات 
ما جاء في الرسالة التي أرسلها لنا القائد 
أوجالن لتحقيق الوحدة الوطنية الكردية«.
حزب  لموقع  حسو  عائشة  وذكرت   
االتحاد الديمقراطي قائلة: »دعونا نقترب 
من القرن الحادي والعشرين بتثبيت وجود 

الشعب الكردي وخلق وحدتنا«.

دراسات كورونا: أسواق احليوانات في ووهان بريئة، واالسماك مكتئبة!!؟

اكتشاف كوكب جديد... أمطاره من احلديد

حرائق تفتعلها دولة االحتالل التركي في شمال سوريا.. واجملتمع الدولي صامت..!!

موجة من  حتذر  العاملية  الصحة   منظمة 
ثانية قاتلة لفيروس كورونا

عائشة حسو: »دعونا نحقق وحدتنا الوطنية 
وندع املصالح جانباً«

سبي  كري  ريف  في  بقر  خربة  قرية  من 
إلى  تنظر  بيرزنار،  قرية  إلى  الغربي 
عينيها،  أمام  يحترق  وهو  محصولها 
وتقول بحسرة وألم: »إنهم يحرقون أمالكنا 
حياتنا،  على  القضاء  أجل  من  ومحاصيلنا 
أنظر من بعيد إلى أرضي ومحصولي وهو 
يحترق بكل ألم وحسرة. لقد التهمت النيران 
ألفي هكتار من أراضينا، دون أن نستطيع 
التدخل وإطفائها، كما دمروا منزلي ومنزل 
العودة  سوى  شيئاً  نريد  ال  نحن  أبنائي، 
نريد  ال  وسالم،  بأمان  والعيش  ديارنا  إلى 
أجبرونا  لقد  أراضينا،  في  االحتالل  بقاء 
القصف  من  نسلم  لم  لكننا؛  النزوح.  على 

والهجمات«.
التركي  االحتالل  قصف  وتسبب  كما 
في  شيراوا  ناحية  قرى  على  ومرتزقته 
وغابة  القمح  بمحاصيل  الحرائق  اندالع 

قرية صوغانكي.
القصف  )األحد(  اليوم  صباح  منذ  تستمر 
االحتالل  لجيش  والصاروخي  المدفعي 
شرا  ناحيتي  قرى  على  ومرتزقته  التركي 
قرى  على  القصف  وتسبب  وشيراوا، 
األراضي  في  النيران  باندالع  شيراوا 
الزراعية واحتراق محاصيل القمح ألهالي 
في  النيران  اندالع  إلى  باإلضافة  المنطقة، 

غابة قرية صوغانكي.
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دعت الرئيسة المشتركة لـ PYD في إقليم 
من  المزيد  بذل  إلى  النساء  كافة  الفرات 
الجهد إلنجاح مبادرة وحدة الصف الكردي، 
وإبراز دورهن في تحقيقها، وقالت إن الكرد 
هجمات  أمام  للوقوف  االتحاد  إلى  بحاجة 

المحتل.
االتحاد  لحزب  المشتركة  الرئيسة  حديث 
الديمقراطي في إقليم الفرات بيريفان حسن 
القوى  من  المستمرة  الدعوات  نتيجة  جاء 
والشعب  والمثقفين  الكردية  واألطراف 
لألحزاب الكردية إلى توحيد صفوفهم عبر 

المبادرات التي أُطلقت.

»العمل عىل بناء 
مستقبل مرشق«

وقالت بيريفان بأن الهجمات التي تتعرض 

لها المنطقة بين فترة وأخرى تزيد الخطورة 
على  وليس  بأكمله،  الكردي  الشعب  على 
الحالية  فالمرحلة  لذلك  فقط،  واحد  حزب 
تتطلب الوقوف أمام سياسات المحتل الذي 
إلى  المنطقة  في  توسيع هجماته  من  يهدف 
الديمقراطية، وطمس  إفشال مشروع األمة 

حقوق الشعب الكردي ومكتسباته.
الصف  توحيد  مبادرة  على  بيريفان  وأثنت 
انتقالية  مرحلة  أمام  »نحن  قائلةً:  الكردي 
تغيير  مرحلة  وهي  سوريا،  في  جديدة 
الدستور، لذا نحن كشعب كردي بحاجة إلى 
حقوقنا  حماية  من  لنتمكن  صفوفنا،  توحيد 

ضمن الدستور الذي ُسيعد لسوريا«.
جميع  تجنب  »علينا  بالقول:  وتابعت 
الخالفات ووضعها جانباً، والعمل على بناء 
والمحافظة  للشعب،  وسليم  مشرق  مستقبل 
دماء  بفضل  تحققت  التي  المكتسبات  على 
11 ألف شهيد في ثورة روج آفا، وتحرير 

المناطق المحتلة من قبل مرتزقة تركيا، كما 
األحزاب  جميع  بين  لقاءات  تحقيق  يجب 
كردي  موقف  إلبراز  الكردية  السياسية 

موحد«.

إبراز دور املرأة الفعيل لتوحيد 
الصف الكردي..

وتطرقت بيريفان إلى جهود المرأة الرامية 
»يجب  قائلةً:  الكردي  الصف  توحيد  إلى 
السياسية  األحزاب  ضمن  المرأة  على 
والتنظيمية والعسكرية بذل المزيد من الجهد 
وحدة  تحقيق  أجل  من  المبادرة،  إلنجاح 
الصف الكردي فعلياً، وإبراز دورها فيها«.

وفي ختام الحديث قالت الرئيسة المشتركة 
لحزب االتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات 
وإرادة  بقوة  إيمان  »لدينا  حسن:  بيريفان 

المرأة في أن تلعب دورها فعلياً، وليس قوالً 
وحدة  مبادرة  إلنجاح  طرقها  وإبراز  فقط، 
إلى  ينظر  المجتمع  ألن  الكردي،  الصف 
قوة المرأة، وكيفية تنظيمها في المنطقة، لذا 
لتضحيات آالف  نناشد النساء أن يكن أهالً 
وأفيستا«،  ميركان  أرين  أمثال  الشهيدات 

بحسب وكالة هاوار.

لتقديم  أساسية  رديفة  سوسن  جمعية  تُعتبر 
العفرينية  المرأة  لمساندة  الصحية  الخدمات 
في ظل التهجير القسري لهن من أرضهن، 
كانت  التي  الصحية  اإلمكانات  وضعف 

تعاني منها مقاطعة الشهباء.

أسباب تأسيس الجمعية..

والتنمية  للرعاية  سوسن  جمعية  تأسست 
الصحي  الجانب  تدهور  ظل  في  الصحية 
والكوادر  والمعدات  اإلمكانات  وضعف 
التهجير  إثر  الشهباء  مقاطعة  في  الطبية 
تركيا  احتالل  بعد  عفرين  ألهالي  القسري 

لمنازلهم وأرضهم.
وكانت جمعية سوسن السباقة للوصول إلى 
جميع النساء وحمايتهن من حدوث الكوارث 
بصحتهن، فساهمت الجمعية بشكل كبير في 
حمل العاتق الثقيل عن مشفى آفرين الوحيد 
في المنطقة، كما أن حرصها وتشديدها على 
سالمة وصحة النساء واألطفال أنقذ المنطقة 

من التدهور الصحي.
جمعية  ودور  مهام  على  الضوء  ولتسليط 
وكالة  مراسلة  التقت  المنطقة  في  سوسن 
في  اإلدارية  العضوة  مع   JINNEWS
في  أشارت  التي  عطاني  روزان  الجمعية 
التي  الصعبة  الظروف  إلى  حديثها  بداية 
تهجيرهن  بعد  العفرينية  المرأة  منه  عانت 
قسراً إلى مقاطعة الشهباء، وكانت المنطقة 

لتعرضها  قريب  وقت  منذ  تعاني  أصالً 
جعلها  ما  وهذا  داعش  وحروب  لهجمات 
من  الهائل  الكم  لهذا  مؤهلة  وغير  مهدمة 

المهجرين بحسب روزان.
حاجة  هناك  »كانت  قائلةً:  روزان  وأكدت 
الرعاية  لتقديم  داعمة  جهة  ألي  ملحة 
الصحية للمنطقة وخاصةً للنساء واألطفال، 
مجال  السباقة ضمن  فكانت جمعية سوسن 

تقديم الرعاية الصحية األولية للنساء«.
والتنمية  للرعاية  سوسن  جمعية  وتأسست 
الشهباء  بمقاطعة  فافين  ناحية  في  الصحية 

في بداية شهر أيلول عام 2018م.
الجمعية  في  اإلدارية  العضوة  واختتمت 
على  بالتأكيد  حديثها  عطاني  روزان 
الجمعية  تكون  وأن  العمل  استمرارية 
تقديم  وتستطيع  المسؤولية  من  قدر  على 
النساء  احتياجات  لسد  المطلوبة  الرعاية 
وقالت:  الصحية،  للرعاية  يفتقدن  اللواتي 
»الجمعية ستسعى لتخطي جميع الصعوبات 

والعوائق«.

غالبية كوادرها من النساء..

من  العشرات  الجمعية  في  وتعمل 
االختصاصات  من  والطبيبات  الممرضات 
تكون  بأن  الجمعية  وتحرص  النسائية، 
على  حرصاً  النساء  من  كوادرها  غالبية 

راحة المريضات.
الممرضة في الجمعية  ومن جانبها تحدثت 
خدماتها  تقدم  الجمعية  بأن  شيخو  ليالف 
للنساء, وتستقبل في اليوم ما ال يقل عن 80 

حتى 90 معاينة في اليوم«.
جميع  تقدم  الجمعية  بأن  ليالف  وبينت 

الخدمات واألدوية للمرضى بالمجان.
خليل  سناء  المواطنة  شكرت  وبدروها 
المتنقلة  العيادات  إحدى  مراجعتها  أثناء 
الصحية  والرعاية  للتنمية  سوسن  لجمعية 
وجميع  لخدماتها  الجمعية  »نشكر  بالقول: 
االحتياجات التي تقدمها بالمجان في ظل ما 
نواجه إزاء التهجير القسري«، مشيرةً بأن 
التنقل بين قرى ونواحي مقاطعة الشهباء في 
النقل  الصعوبة في ظل نقص وسائل  غاية 

والمواصالت.

عيادات متنقلة بني القرى

تشكيل  في  بفكرتها  سوسن  جمعية  وتتميز 
وهذا  واألخرى,  القرية  بين  متنقلة  عيادات 
جميع  مساعدة  في  أكبر  بشكٍل  ساهم  ما 
الفئات  باإلضافة لألطفال من جميع  النساء 
أنها تعمل على مدار األسبوع  إذ  العمرية، 
ومن ساعات الصباح الباكرة إلى الظهيرة، 
الداخلية،  لألمراض  طبيب  ويتواجد 
واختصاصية بأمراض األطفال وقسم الدعم 

النفسي.
بزهرة  تيمناً  باسم سوسن  الجمعية  وُسميت 
السوسن التي ترمز للمرأة واألنوثة بألوانها 

وأشكالها المختلفة.

روناهي / قامشلو ـ عاد نادي الجهاد للمران 
للدوري  القادمة  لالستحقاقات  استعداداً 
الكأس  ومسابقة  األولى  للدرجة  السوري 
بحي  خبات  الشهيد  ملعب  أرضية  على 
من  جيد  انخراط  وسط  بقامشلو،  الهاللية 
قادر  الجهاد  فهل  األول،  بالمران  الالعبين 
لتحقيق أحالمه بالعودة لمكانه الطبيعي وبين 
الكبار في الدوري السوري الممتاز؟؟، وهل 
الجماهير  وتعود  أرضه  على  للعب  يعود 
وتنادي جهادية ومن نهر الجقجق جينا جينا 

لنحيي نادينا؟؟.
بسبب  سنوات  منذ  يعاني  الجهاد  نادي 
هذا  به،  تعصف  صعبة  مادية  ظروف 
الكثير  في  والفني  اإلداري  الخلل  غير 
من  متكررة  استقاالت  بحيث  األوقات  من 
عن  ناهيك  للنادي،  والمدربين  اإلداريين 
الدوري  في  يناله  الذي  التحكيمي  الظلم 
السوري منذ عقود من الزمن، ونقص الدعم 
المقدم من االتحاد »العربي« السوري لكرة 

القدم.
الذهاب في دوري  لعب في مرحلة  الجهاد 
اإلدارية  األمور  وكانت  األولى  الدرجة 
والفنية جيدة ولذلك كانت النتائج طيبة مقارنة 
النادي  وحقق  وأوضاعه،  النادي  بظروف 
المركز الثالث باالعتماد على مجموعة من 
الجزيرة،  إقليم  نوادي  نجوم  من  الشباب 

بقيادة المدرب محمد سرديني، وفي مرحلة 
اإلياب لعب ثالثة مباريات خسر األولى من 
واحد،  هدف  مقابل  أهداف  بثالثة  عفرين 
وفاز في الثانية على قمحانة بأربعة أهداف 
الهامة  المباراة  مقابل هدف واحد وفاز في 
واحد،  هدف  مقابل  بهدفين  التضامن  على 
في مباراة للذكرى، بحيث كان خاسراً حتى 
وقلب  رد،  بدون  بهدف  تقريباً   80 الدقيقة 
هدف،  مقابل  بهدفين  وفاز  الطاولة  الجهاد 
عمال  مع  ستكون  والتي  القادمة  والمباراة 
حماة وفي حال الفوز سيتأهل الجهاد للتجمع 

النهائي المؤهل للدوري الممتاز.
على  الجهاد  فاز  الكأس  صعيد  وعلى 
الفوز  بعد  وتأهل  نظيفة  بسداسية  العاصي 
قانونياً على العربي بنتيجة 3×0، بعد تغيب 
القادمة  والمباراة  الحضور،  عن  األخير 
ضمن مسابقة الكأس ستكون مع الفتوة من 
دير الزور وستقام في شهر حزيران القادم.
جداً  صعبة  ظروف  وسط  األول  المران 
االستعداد  رحلة  بدأ  الجهاد  فنادي  للنادي 
الشهيد خبات  ملعب  والكأس على  للدوري 
وبحسب  بقامشلو،  الهاللية  بحي  الترابي 
النادي  ينتقل  قد  لدينا  المتوفرة  المعلومات 
أرضية  على  األحد  اليوم  من  بدًء  للمران 
ملعب شهداء الثاني عشر من آذار بقامشلو.
مادي  مبلغ  بتوزيع  قامت  النادي  إدارة 
صغير مع قدوم العيد على الالعبين مع عدم 
اإلدارة  بينما  شهرين،  منذ  الرواتب  تلقي 

والرياضة  الشباب  هيئة  وعبر  التي  الذاتية 
 2015 العام  في  أصدرت  الجزيرة  بإقليم 
قراراً بمعاملة نادي الجهاد كما معاملة أندية 
اإلقليم، فهي قدمت في السابق ولعدة مرات 
المعنيين  وينتظر  للنادي،  المادي  الدعم 
بسبب  أكثر  الدعم  تقديم  الجهاد  بإدارة 
الظروف المادية الصعبة للنادي في الوقت 
على  النادي  لعب  قضية  وتبقى  الحالي، 
أرضه القضية األهم فالنادي لم يلعب على 
بأن  تتجه  اآلمال  منذ سنوات، وكل  أرضه 
يتم االتفاق على الطرفين على األقل بقضية 
الملعب والسماح للجهاد باللعب على أرضه 

وبين جمهوره.

التدريب  عن  توقف  قد  الجهاد  نادي  وكان 
حظر  تطبيق  بسبب  الشهرين  حوالي  منذ 
وإيقاف  في شمال وشرق سوريا،  التجوال 
االتحاد  قبل  من  الرياضية  النشاطات 
مازال  واإليقاف  الجزيرة  بإقليم  الرياضي 
مستمر من قبل االتحاد، ولكن الجهاد مرغم 
خوضه  اقتراب  بسبب  للتدريبات  للخروج 
دوري  من  اإلياب  مرحلة  منافسات  لغمار 
الدرجة األولى السوري، وكما ذكرنا تبقت 
للكأس  ومباراة  حماة،  عمال  مع  مباراة  له 
تقام  أن  المفترض  الفتوة، ومن  ستكون مع 

المباراتين في شهر حزيران القادم.

في دورة ميونيخ األولمبية الصيفية 1972، 
تصرفت العبة جمباز مغمورة عمرها 17 
عاماً بشكل مخالف تماماً للصورة النمطية 
للرياضيين السوفيت، عندما بكت كثيراً بعد 

تعثرها في األداء على العارضتين.
واحد،  بيوم  ذلك  بعد  المسابقة  نهائي  وفي 
الزجاجي  السقف  كوربوت  أولغا  كسرت 
)حركة  العالم  أذهلت  إبداعية  بحركة 
في  تحول  عن  بذلك  معلنة  كوربوت(، 

الرياضة ودخولها حقبة جديدة.
وأصبحت أولغا كوربوت التي عرفت باسم 
»عصفورة مينسك« والمولودة في 16 أيار 
1955 معشوقة الجماهير من خالل أدائها 
في الحركات األرضية وعارضة التوازن، 
حيث نفذت دورة خلفية وهي حركة كانت 
لم  لكن  األرضية  الحركات  في  شائعة 
بها في عارضة  القيام  يسبق ألي رياضية 

التوازن.
نهائي  في  كوربوت  أولغا  ظهرت  وعندما 
منافسة العارضتين وأمام 11 ألف شخص، 
أن  رغم  التوقعات  من  الكثير  هناك  كانت 
يؤهلها  أداء  تقديم  منها  يتوقعوا  لم  كثيرين 

للمنافسة على أي ميدالية. لكنها بدأت األداء 
لتوقع  المعلقين  أحد  دفعت  متميزة  بحركة 

شيء غير عادي.
وقال المعلق عندما انطلقت أولغا كوربوت 
محققة دورة خلفية كاملة في الهواء )360 

درجة(: »أنظروا إلى هذا«.
أولغا  واصلت  الجمهور  دهشة  ووسط 
آخر عن  معلق  عبر  بينما  تألقها  كوربوت 

فتاة ذلك من  دهشته، متسائالً: »هل فعلت 
لم  مطلقاَ.  مطلقاً.  »ال  الرد:  وجاء  قبل؟«. 

يفعل ذلك أي إنسان على حد علمي«.
الرومانية  حصول  من  أعوام  أربعة  وقبل 
العالمة  على  كومانتشي  ناديا  الشهيرة 
الكاملة في األلعاب األولمبية )10 درجات(، 
للمرة األولى على اإلطالق، اقتربت أولغا 
لكن  اإلنجاز  هذا  من  كثيراً  كوربوت 

على  لتحصل  درجة   9.8 منحوها  القضاة 
الجماهير  اعتراض  ورغم  فضية.  ميدالية 
يتغير  لم  القضاة،  قرار  على  واحتجاجهم 

شيء.
الدولي  المستوى  على  مشاركة  أول  ومن 
بأربع  بالدها  إلى  كوربوت  أولغا  عادت 

ميداليات، منها 3 ذهبيات.
»عندما  قالت:   ،2017 عام  مقابلة  وفي 
أكن  لم  األولمبية  األلعاب  في  شاركت 
معروفة تماماً ولم يكن أحد يعرف من هي 

أولغا كوربوت«.
وأضافت: »وبين عشية وضحاها أصبحت 
اعتبرت  حظها  ولسوء  كبيرة«.  نجمة 
الحركة الي ابتكرتها غير قانونية، بعد ذلك 

نظراً لخطورتها.
أولغا  فازت   ،1976 ألعاب  دورة  وفي 
اعتزلت  لكنها  بميداليتين  كوربوت 
عاماً   22 عمرها  كان  عندما  المنافسات 
فقط وهي سن مبكرة تماماً بالنظر ألعمار 

الرياضيات في هذا الوقت.

تقرير/ جوان محمد

الرئيسة املشتركة  لـ PYD تدعو النساء لبذل املزيد من اجلهد إلجناح 
مبادرة وحدة الصف الكردي..

جمعية سوسن السباقة في تقدمي خدماتها الصحية مجاناً
 ملساندة املرأة العفرينية

نادي اجلهاد يعود للمران فهل يحقق األحالم؟

أولغا كوربوت.. عصفورة غّيرت تاريخ اجلمباز
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أبدًا لم يكن عبثًا طرح مصطلح الفوضى في 
تسعى  التي  األنظمة  قِبل  من  المرحلة  هذه 
على  المنطقة  في  النفعية  أجنداتها  لتنفيذ 
وللوصول  والمجتمعات.  الشعوب  حساب 
إلى األهداف المرسومة ال بدّ أن تكون ثمة 
خطط ينبغي السير وفقها حتى يمكن تحقيق 

ما يلزم من هذا المشروع. 
واقعنا  من  جزًء  بات  الذي  المصطلح  هذا 
عنا،  رغًما  معه  تعايشنا  أو  نعيشه  الذي 
تفكيرنا  مسار  يحدد  الذي  هو  اآلن  حتى 
التي  والمشاكل  القضايا  من  ومقارباتنا 
كثرة  ورغم  اليومية.  حياتنا  في  تعترضنا 
لهذا  قدمت  التي  والتحليالت  التعريفات 
من  يخرج  لم  معظمها  أن  إال  المصطلح، 
الجوهر التنظيري والشفهي والمتداول بين 
بعض أفراد النخبة، ولم يتم جعله مصطلًحا 
مجتمعيًا يتبناه ويدركه كي يخرج منه وفق 
الفوضى  من  تنتشله  فكرية  توعوية  عملية 
نحو الحياة المنظمة وفق أسس تقوم عليها.

من  المصطلح  بهذا  المعنيين  أن  نرى  لذا، 
بشكل  يتقنون  األكثر  على  الغربية  القوى 
يستغلونه  ومتى  به  يستثمرون  متى  جيد 
في جعل الشعوب تائهة ال تعي ماذا يحدث 
أن  الممكن  يدور من حولها. ومن  ماذا  أو 
ال  دوًرا  لعبت  قد  أيًضا  السطحية  معرفتنا 
يستهان به في أن نعيش هذه الفوضى التي 
ضربت كافة مناحي حياتنا وبكل تالوينها 

ومستواها الفكري والحياتي.

تم إقناعنا أنها الفوضى فقط والتي لم ولن 
يفهمها أحد وهي تسير من غير موجه وكأن 
عن  بعيدًا  عفوي  بشكل  يحدث  شيء  كل 
معرفة النتائج. وهي حالة من عدم التوصل 
للبحث عن األسباب التي أدت الختيار هذا 
الهدف.  إلى  للوصول  بالتحديد  المصطلح 
ألم يكن ثمة أسلوب أو طريقة أخرى يمكن 
أنَّ تشتيت  أم  الهدف  لتحقيق  بها  االستعانة 
األحداث  من  بكثير  والمجتمع  اإلنسان 
والوقائع واألمور وجعله ال يدرك شيئًا هو 
له  يُحاك  الهدف بحد ذاته كي ال يعلم ماذا 
وراء الكواليس أو من تحت الطاولة كما هو 

متعارف عليه.
كافة  فيها  تستخدم  آخر  نوع  من  حرب 
وسياسية  عسكرية  من  والوسائل  األدوات 
واقتصادية  وإعالمية  ودبلوماسية 
وسائل  وكذلك  جهة،  من  وجرثومية 
إصداراتها  بمختلف  االجتماعي  التواصل 
ومسمياتها إللهاء الشعوب ببعض البرامج 
بجدية  عالقة  أية  لها  ليست  والتي  الشكلية 
الفئة  فقط إلجبار  هي  نعيشها،  التي  الفترة 
الشابة المستهدفة باالبتعاد عما يتم التخطيط 
له وجعله يتوه بمحتوى تلك البرامج وكأنه 
يجد ضالته فيها، وذلك بإخراجه من البقعة 
الجغرافية التي كانت سجنه الصغير وليعوم 
في فضاء أكبر في كل دول العالم من دون 

حسيب ورقيب. 
هذا ما يبدو عليه المشهد أمامنا أو كما هم 
تكون  ربما  الحقيقة  لكن  نراه،  أن  أرادوا 
بالعكس من ذلك أيًضا إن نحن نظرنا إليها 
تكون  قد  الشيء.  بعض  مختلف  بمنظور 
بكل  لكنها  األمر،  حقيقة  في  فوضى  ثمة 

تأكيد فوضى مسيطر عليها بشكل جيد من 
قبل القوى الدولية والتي بيدها زمام معظم 
في  يحدث  ما  إلى  ننظر  فحينما  األمور. 
اليمن،  وكذلك  ليبيا  أو  العراق  أو  سوريا 
نرى أن ليس هناك طرفين فقط يتحاربون 
الداخل  في  ما.  لهدف  الوصول  أجل  من 
على  بينهم  فيما  يتعاركون  الذين  معظم 
أن  إال  وحقة،  سامية  تكون  ربما  أهداف 
معظمهم ينفذون أجندات غير مباشرة تخدم 
القوى الدولية أكثر ما تخدمهم هم بالذات. 

الوقت  وبنفس  الكل  يحارب  الكل  أن  نرى 
مع  بآخر  أو  بشكل  عالقة  له  الكل  أن 
الطرف اآلخر الذي يحاربه، يعني أن الكل 
وصفهم  يمكن  أو  أعداء  وال  أصدقاء  ال 
أمور  على  المتصارعين  الفرقاء  باألخوة 
هم أيًضا بعض األحيان ال يدركون نتائجها. 
يبتغيه كل طرف  النظر عما  طبعًا، بغض 

من أهداف يسعى لتحقيقها.
بالرغم من الفوضى التي ضربت كل شيء 
عمقتها  التي  كورونا  بعد  وخاصة  تقريبًا 
التخمين  يمكننا  أنه  إال  ما،  نوًعا  أكثر 
بعض الشيء فيما نحن متجهين نحوه على 
األقل. وهو أنه ليست هناك فوضى كما يتم 
تصويرها لنا، بل على العكس من ذلك أن 

كل شيء يسير وفق ما هو مرسوم له وأن 
الفوضى فقط نحن من وضعناها كقناع على 
رأسنا للهروب من الواقع والحقيقة التي ال 
الحالة  هذه  من  للخروج  نراها.  أن  نريد 
ينبغي قبل كل شيء أن نعلم أن المنطقة ال 
فيها  هي  التي  الحالة  من  تخرج  أن  لها  بدَّ 
واالنفراج نحو الفضاء الواسع المتسع للكل، 
العصبوية  القوموية  التكتالت  عن  بعيدًا 
على  المتقوقعة  الدينوية  وكذلك  الضيقة 
أثبتت  التي  بالقطرية  التمسك  ذاتها، وحتى 
فشلها في عالم التطور التقني والمعلوماتي، 
باتت الحقيقة المجتمعية أوسع مما كنا نفكر 

فيه في الماضي.
بتغيير  إال  يتم  ال  المستقبل  نحو  االنطالق 
السبب  كانت هي  التي  المفاهيم  من  الكثير 
في  نراوح  وبقاءنا  وتخلفنا  جهلنا  في 
إلى  الفوضى  تحويل  يمكننا  حينها  مكاننا. 
خالله  من  الذي  والتنظيم  النظام  من  حالة 
نرسم مالمح مستقبلنا الذي ننشده. ما علينا 
الذي  الصندوق  الخروج من  فقط  فعله هو 
نحبس روحنا فيه ألن ما هو موجود خارج 
المغارة والكهف الذي كان كل حياتنا، لهو 
أكبر بكثير من التفكير الضيق في فكرة ما 

أو مسملّة كنا نعتقدها حقيقة يوًما ما.

التوعية  عن  بسيط  بشكل  اليوم  سنتحدث 
الفكر  توحيد  سبيل  في  اإليجابية  الحزبية 
العصور  منذ  للُكرد  حدث  وما  الكردي، 
على  بناًء  الراهنة  المرحلة  إلى  القديمة 
التي  والداخلية”  “الخارجية  األسباب 
والوحدة  للقومية  المعادية  الدول  افتعلتها 

الكردية.
تعود األسباب الخارجية لمخططات الدول 
عدم  إلى  تهدف  ومازالت  كانت  التي 
حصول الكرد على حقوقهم وتوحيد رقعتهم 
الجغرافية إذ إن هذه الدول تعتقد أن الوجود 
مصالحها  على  خطراً  يشكل  الكردي 

السياسية، االقتصادية والعسكرية.
أما األسباب الداخلية؛ حيث افتعلتها الدول 
المعارضة للقومية الكردية من أجل التوغل 

وتقسيمه،  الكردي  الداخلي  الوضع  في 
وتفتيته إلى عدَّة كيانات واتجاهات لتعميق 
الخالفات، ونشر الفكر الخاطئ المبني على 
الخالف الفكري وتكون نتيجته عدم توحيد 
الشكل  وبهذا  وتشتيته،  الكردي  الصف 
استطاعت الدول المعارضة للكرد ولفكرهم 
والخارجي،  الداخلي  الوضع  في  التوغل 
بحيث أصبحت تلعب على أوتار األحزاب، 
اإليجابية  الحزبية  التوعية  تحارب  وبدأت 

من أجل نشر الخالفات الفكرية.
أن  نالحظ  الشأنين؛  بين  قليالً  نقارن  ولو 
تلك الدول ركزت بشكل خاص  على الشأن 
الداخلي للكرد أكثر من الخارجي؛ بدليل أن 
إيجابي  بشكل  تغيرت  الخارجية  األوضاع 
واقعاً  أصبحوا  الكرد  ألن  الكرد،  لصالح 
مفروضاً على التغيرات السياسية العالمية، 
الفكر  تقسيم  إلى  أدى  الداخلي  الشأن  بينما 

الكردي.

من  أول  هي  الفاشية  تركيا  أن  نؤكد  وهنا 
استخدمت هذا األسلوب، ألنها تدرك جيداً 
فكرياً  الكردي  الصف  توحيد  معنى  ما 
وسياسياً، وخير دليل على ذلك هو ما قدمه 
الشعب الكردي عبر السنين من تضحيات، 
ونتوقف بشكل خاص على المرحلة الحالية 
حيث  سوريا،  شرق  شمال  آڤا،  روج  في 
التضحيات في سبيل  الكثير من  الكرد  قدم 
الدفاع عن أرضهم ومشروعهم الديمقراطي 
وأكدوا  الديمقراطي،  االتحاد  حزب  بقيادة 
الكرد قوية مبنية  التركية أن إرادة  للفاشية 
تركيا  استخدمت  لذلك  أساس وطني،  على 
تقسيم  خالل  من  الداخلي  التوغل  أسلوب 
رابحة  كورقة  واستخدامه  الكردي  الفكر 
لخدمة أهدافها الفاشية ضد الكرد ومحاربة 

توعيتهم.
القوي  السالح  أن  الكرد  يعلم  أن  يجب  لذا 
المرحلة  هذه  في  يحتاجونه  الذي  الوحيد 

خالل  الكردي  الفكر  توحيد  هو  الراهنة 
على  الحصول  أجل  من  الحزبية  التوعية 
الدول  توغل  وكبح  المشروعة  حقوقهم 
الداخلية  بشؤونهم  التدخل  في  المعارضة 
الحزب  مبادئ  بشكل مستمر على  والعمل 
وحدة  ألن  سلبي،  وليس  إيجابي  بشكل 
الكرد تكمن في توحيد الفكر الكردي، وفي 

التوعية اإليجابية لمبادئ الحزب.

التيه في زمن الفوضى

التوحيد الفكري الكردي يكمن بالتوعية احلزبية اإليجابية

أكد المحلل السياسي وليد جولي األجواء 
أن دولة االحتالل التركي تسعى إلى بث 
الفتن بين الشعب الكردي وإفشال مشروع 
ضرورة  على  وشددوا  الوطنية،  الوحدة 
مطالب  الكردية  األحزاب  مراعاة 
الجماهير الكردية وأن تتحلى بالجرأة في 

حراكها نحو الوحدة الوطنية.
القيادة  أطلقتها  التي  المبادرة  إطار  في 
العامة لقوات سوريا الديمقراطية من أجل 
وحدة األطراف الكردية، تستمر اللقاءات 
بين حزب االتحاد الديمقراطي والمجلس 
اجتمعت  كما  السوري،  الكردي  الوطني 
وفود أمريكية وفرنسية مع كافة األطراف 
الكردية في روج آفا دعماً لتلك اللقاءات. 
الوفود  أن  المتوفرة،  المعلومات  بحسب 
األجنبية كانت قد أخبرت باقي األحزاب 
الكردية التي هي اآلن خارج إطار التفاهم 
الديمقراطي  االتحاد  حزب  بين  الجاري 

في  أنه  السوري،  الوطني  والمجلس 
العوائق  إزالة  على  التركيز  سيتم  البداية 
األكثر  األطراف  بين  ما  الخالفات  وحل 
مشترك،  تفاهم  إلى  والوصول  خصومة 
ومن ثم سيتم ضم جميع األحزاب الكردية 

إلى اتفاق شامل.
تزال  ال  األساس،  هذا  على  وبناء 
اللقاءات والحوارات جارية بين الطرفين 
الديمقراطي  االتحاد  حزب  المذكورين؛ 
السوري،  الكردي  الوطني  والمجلس 
المتعلقة  المعلومات  شح  من  وبالرغم 
بمضمون اللقاءات الجارية، إال أن بعض 

مستمرة  اللقاءات  أن  تؤكد  المعلومات 
مشترك  تفاهم  إلى  التوصل  يتم  لم  ولكن 

حتى اآلن.

الخارطة السورية دخلت
مرحلة جديدة

وليد  السياسي  المحلل  قَيََّم  ذلك  وحول 
جولي اللقاءات الجارية بخصوص الوحدة 
الوطنية وتحدث لوكالة فرات لألنباء فقال: 
للتوصل  جداً  مناسبة  السياسية  »األجواء 
إلى نتائج إيجابية في اللقاءات الجارية بين 
السياسية  الظروف  الكردية،  األطراف 
سائدة  كانت  التي  تلك  من  أفضل  الحالية 
في اللقاءات السابقة بهولير ودهوك. قبل 
عدة أعوام، انعقدت عدة لقاءات في هولير 
أن  نعلم  وجميعنا  دهوك،  وكذلك   )2-1(

في  الرئيس  السبب  كانت  التركية  الدولة 
فشل تلك اللقاءات. لكن؛ الظروف الحالية 
تختلف عن السابق، حيث أن سياسة اإلبادة 
التركية،  الدولة  تتبعها  التي  الجماعية 
باتت مكشوفة لجميع الكرد، وبات الجميع 
تشكل  الشوفينية  السياسة  هذه  أن  يدرك 
هو  اآلخر  والسبب  الجميع،  على  خطراً 
أن اللوحة السياسية أو الخارطة السياسية 
في سوريا، دخلت مرحلة جديدة مع العام 

.»2019
تسود  التغيير  أجواء  أن  إلى  ونوه جولي 
سوريا بشكل عام، وقال: »وصل الوضع 

في سوريا بين الواليات المتحدة وروسيا 
نفوذهم  مناطق  يحددوا  أن  مستوى  إلى 
ويتوصلوا بناء على ذلك إلى توافق سياسي. 
وتغيرات  تحوالت  هناك  ستكون  بالطبع 
قادمة، ولكل من الواليات المتحدة وفرنسا 
واإلمارات  السعودية  العربية  والمملكة 
واألردن ومصرن دور في مرحلة التغيير 
بنية  الحاصلة  التغييرات  وستطال  هذه؛ 
أن  نشهد  أننا  حيث  السورية،  المعارضة 
يسيطرون  المسلمين  اإلخوان  جماعات 
على المعارضة السورية وهذه الجماعات 
العدالة  حكومة  لسلطة  بالمطلق  خاضعة 

والتنمية«.

الوحدة الكردية مطلب 
الشعب الكردي

وأكد وليد جولي على أهمية وحدة الصف 
التغيير  مرحلة  خالل  الكردي  والصوت 
من  كل  أن  »يبدو  قائالً:  وتحدث  هذه، 
األمريكية  المتحدة  والواليات  روسيا 
نقاط  عدة  على  توافق  إلى  توصال 
بخصوص الحل في سوريا، كما أن كال 
القوتان العظميتان منرعجتان من الوجود 
اإليراني واالحتالل التركي في سوريا. ال 
قبل  من  واالحتالل  الوجود  هذا  أن  شك 
على  سلباً  يؤثر  لسوريا؛  اإلقليمية  القوى 
سوريا،  في  مستقبلي  حل  إلى  الوصول 
على سبيل المثال: أشارت كل من ماريا 

زاخاروفا وكذلك جيمس جيفري إلى هذه 
النقاط المذكورة أعاله، وكال التصريحان 

ليسا بعيدان عن بعضهما البعض«.
الشعب  أن  إلى  االنتباه  جولي  ولفت 
الوحدة  تريد  الكردية  والجماهير  الكردي 
الوطنية وتطالب بها، بقوله: »على جميع 
مطالب  تراعي  أن  الكردية  األحزاب 
بالجرأة  تتحلى  وأن  الكردية  الجماهير 
مثالً:  الوطنية؛  الوحدة  نحو  حراكها  في 
يطالب  كان  الكردي  الوطني  المجلس 
بطرف ثالث مراقب في اللقاءات السابقة، 
في  موجودة  المراقبة  األطراف  وها هي 
أكثر  يكونوا  أن  بد  ال  إذاً  اللقاءات،  هذه 

جرأة من أجل إحداث الفرق«.
االحتالل  دولة  موقف  إلى  إشارة  وفي 
السوري؛  الوطني  المجلس  من  التركي 
المحتلة  التركية  الدولة  أن  جولي  أوضح 
هذه  إفشال  أجل  من  جهدها  بكل  تعمل 
تسربت  أيام  عدة  »قبل  فقال:  اللقاءات، 
المجلس  بأن  تفيد  اإلعالم،  إلى  معلومة 
الوطني الكردي السوري قد انسحب من 
ما يسمى بـ »االئتالف السوري«. ولكن؛ 
ولكن  الخبر،  هذا  تماماً  نفى  المجلس 
الخطوة  هذه  لمثل  تستعد  التركية  الدولة 
بأنها بدأت منذ اآلن بالتحضير لبديل عن 
صفوف  في  السوري  الكردي  المجلس 
المجموعة  تلك  أي  المعارض،  االئتالف 
بقيادة  الكرد  المستقلين  برابطة  المسماة 

المرتزق عبد العزيز تمو«.
جولي  وليد  السياسي  المحلل  واختتم 
من  التي  الجديدة  التحوالت  عن  متحدثاً 
السورية  الساحة  تشهدها  أن  الممكن 
بالقول: »علينا أن ندرك تماماً أن الشكل 
السورية، غير صالح  للمعارضة  الحالي 
فيه،  مكاناً  للكرد  ليكون  اإلطالق  على 
وكري  كانيه  وسري  عفرين  في  الوضع 
االئتالف  عداء  على  واضح  دليل  سبي 
نعلم  أن  علينا  ولذلك؛  الكردي.  للشعب 
أن الوحدة الوطنية الكردية من شأنها أن 
وبينة  شكل  على  جدية  تغييرات  تفرض 
المعارضة السورية، والتوجه نحو إعادة 
أجندات  وفق  السورية  المعارضة  بناء 

ووجوه جديدة«.

وليد جولي: »دولة االحتالل التركي تسعى بكل الوسائل لوأد مساعي 
الوحدة الوطنية الكردية«

محمد أرسالن

جوان سليفي
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

فالمرتزقة  بصمٍت،  عفرين  استباحة  تستمرُّ 
عبر  الماِل  على  للحصوِل  وسيلةً  يدّخرون  ال 
الطرقاِت  على  والسلِب  والخطِف  االنتهاكاِت 
واقتحام البيوت وفرض اإلتاوات والعدوان على 
المواسم وسرقتها، والجديد االستيالء على دار 
لتأجيرها لتكون دار دعارة في شهر رمضان. 

وحدة الجاين والقضاء

ميليشيا  أّن  بوست«  »عفرين  موقع  ذكر 
التركّي  لالحتالل  التابعة  العسكريّة”  “الشرطة 
»علي  الُكردي  المسّنِ  قتلة  أحد  عن  أفرجت 
“شرا،  بناحية  ميدانكي  بلدة  أهالي  من  أحمد« 
بعد أسبوعين فقط من اعتقاله، بحّجة أنّه َحدَث 
بالسابعة عشرة من عمره، وأّن ذوي الشهيِد قد 

أسقطوا دعوى الحّق الشخصّي.
وقال المصدر أّن وجهاء من عائلة القاتل »فهد 
مراد”  “السلطان  بميليشيا  المرعي«، وعنصر 
طالبوا عائلة الشهيد »علي أحمد« بإسقاط حقّهم 
إطالق  سيتمُّ  األحوال  »بكّلِ  وقالوا  الشخصّي، 
عشرة«.  الثامنة  يبلغ  ولم  طفل  ألنّه  سراحه 
رغم أّن القانون يعتبر صغر السن عذراً مخففاً 

للعقوبة وغير ُمِحّلٍ منها.
كرم  حي  من  مستوطنين  رعاة  ثالثة  أّن  يُذكر 
أحمد  المسن  قتِل  جريمة  ارتكبوا  بحلب  ميسر 
علي »عليكي« )74 عاماً( من أهالي ميدانكي 

في 2020/4/22. 

ملثمون وسلب مسلح للبيوت

مسلّحون  أقدم  جندريسه  ناحية  مركز  في 
منزلين  اقتحام  على  في 2020/5/13  ملثمون 
المواطنين حميد شيخو )55 عاماً( ومحمد كاكج 
)60 عاماً( واعتدوا عليهما بالضرب وسلبوهما 
أّن  ذلك  لوحدهما،  يقيمان  مالية، وهما  مقتنيات 
زوجة محمد كاكج استشهدت في تفجير شارع 

يالنقوز في 2019/9/24  

عدوان ودار بغاء خالل رمضان

في 2020/5/14 استولى مسلحان من ميليشيا 
قصي«  »أبو  يدعيان  مراد«  السلطان  »فرقة 
الكردّي  المواطن  منزل  على  عبد«  و«أبو 
مطعم  خلف  الواقع  عاماً(   70( محمد  “عثمان 
لدار  وحّولوه  القديمة،  عفرين  بحي  “فين” 
مستأجرة  عائلة  تسكنها  الدار  وكانت  للدعارة. 
عثمان،  للمواطن  رزق  مصدر  كانت  وبالتالي 
ورغم  بالقوةِ،  العائلة  أخرجوا  المسلحين  ولكن 
الحي  أهل  من  مرأى  على  وقع  قد  الحادث  أّن 
إخباره  بحال  العجوز  هددا  المسلحين  أّن  إال 
أحداً، فيما لم يُعرف مصيُر العائلِة التي أُخرجت 

من المنزِل. وعندما اعترض إمام مسجد الحي 
الشيخ عباس وهو ُكردي أيضاً، وقوله »حرام 
عليكم أن تفتتحوا بيتاً للدعارة في أيام الصيام«، 
وليُنقل  بنادقهم  بأخمص  بالضرب  عليه  انهالوا 

على إثرها للمشفى.

»زيت الغوطة« زيت عفرين املرسوق

»فليق  ميليشيا  أّن  بوست  عفرين  موقع  نقل 
الرحمن« المرّحل من غوطة دمشق وفق اتفاق 
مصنعاً  أشهر،  أربعة  نحو  قبل  افتتح  التسوية، 
المحتلة،  عفرين  في  الزيتون  زيت  لتعليب 
معتمدةً على الزيت المسروق، أو ما تّم شراؤه 
أّن  وأوضح  زهيدة.  بأسعار  والتهديد  بالضغط 
العائد  السكنّي  بالبناء  المصنع  افتتحت  الميليشيا 
ــ  القديمة  عفرين  بحي  ويقع  “جاويش”  لعائلة 
اإلنتاج  تصدير  ويتم  »كراد«.  استوديو  شارع 
أن  متابعة  مصادر  أكدّت  فيما  دمشق،  إلى 
منتجات المنشأة التي تحمل اسم “زيت الغوطة” 

قد وصلت إلى األسواق األلمانية أيضاً.

نهب مجموعة مياه قرية قره تبه

مراد،  السلطان  ميليشيا  من  مجموعة  أقدمت 
نهب محتويات  أبو شقر على  المدعو  يتزعمها 
مجموعة المياه بقرية “قره تبه”، وفك األبواب 
من المبنى وسحب الغطاسات، عالوة على نهب 
كافة محتويات المبنى العائد لشركة مياه عفرين. 
فيما انتشرت في عفرين ظاهرة الحفر العشوائّي 
أن  سوى  ضوابط  دون  االرتوازيّة،  لآلبار 
مقابل  ل.س  ألف  مئة  مبلغ  تفرض  الميليشياِت 

حفر البئر.
وأوضح خبراء حينها أن المسلحين سرقوا من 
)الضغط،  والقياس  المراقبة  أجهزة  كل  السد 
الحرارة،  والتقلص،  التمدد  الميل،  المنسوب، 
السد  المركبة بجسم  الهزات األرضيّة(  التدفق، 
الطاقة  مصادر  ونهب  لسرقة  إضافة  ومنشآته، 
الكهربائيّة وشبكة الكابالت الكهربائية الواصلة 
وبوابات  التجهيزات  لتشغيل  السد  منشآت  إلى 

البرج.

مقر لالستخبارات يف رشا

2020/5/16 حّولت المخابرات التركيّة منزل 
قرية  من  منان  حج  الُمهّجر  الُكردّي  المواطٍن 
ماتينا لمقر أمنّي خاص لَمن يعتقل من المواطنين 
الُكرد في إقليم عفرين المحتل. ويقع المنزل على 
ميليشيا  عليه  واستولت  ماتينا-شران،  طريق 
السلطان مراد وقد سلّمته مؤخراً لالستخبارات 
التركيّة. وفي المقر األمنّي تمارُس أنواٌع مختلفة 
من التعذيِب والتنكيل ضدّ المعتقلين الُكرد، ومنه 

يتمُّ تحويُل المعتقلين إلى تركيا.

سلٌب بالقوة عىل طرق شيه

لواء  مرتزقة  من  مسلحون  قام  شيه  ناحية  في 
الوقاص يوم الخميس، بعمليٍة سلٍب مسلّح لسائٍق 
تكسي من إدلب على الطريق الواصل بين قريتي 
 800 حوالي  وسلبته  ومروانيه(،  )هيكجيه 
السائق  وكان  ألف.   170 قيمته  وهاتف  دوالر 
ومجموعة  الهوى.  باب  من  عائداً  مريضاً  يِقُل 
السلب يقودها المدعو »الغول« متزعم الميليشيا 
بالقريتين المذكورتين، وتقوم بالسلب بالمنطقة.

اختطاف مثانية مواطنني كُرد

مراسله  عن  نقالً  بوست  عفرين  موقع  ذكر 
اختطافهم في  تم  أّن 7 مواطنين  بناحية راجو، 
هؤالء  مصير  يزال  ال  حيث   2020/5/10
السلطان  مرتزقة  وكان  مجهوالً.  المخطوفين 
 2020/4/30 في  اختطفوا  الفاتح«،  محمد 

المواطن أنوار عثمان حمكولينو )40 عاماً(،.
اختطاف  حالة  عن  كشف   2020/5/13 في 
مسلم  المواطن  اُختطف  أشهر   7 فقبل  سابقة 
سفر حمباشو )24 عاماً(، ومعه زوجته غالية 
بناحية  سينكا  قرية  من  علي  وطفلهما  جاويش 
شرا، وكانت العائلة في طريق العودة من قرية 
بتهمِة  العائلة  اعتقال  وتم  بالشهباء،  أحرص 
سابقاً،  الذاتية  اإلدارة  مؤسساِت  لدى  العمِل 
العسكريّة  الشرطة  سجن  في  الزوُج  وأُودع 
بعفرين والزوجة وطفلها بسجن ماراتيه، وبعد 
مسلم  الزوج  بقي  فيما  سبيلها،  إخالء  تم  شهر 

سجيناً.

بعد الزيتون... ورق العنب ضحية

يبدأ  لألهالي،  مهٍم  دخٍل  مصدُر  العنِب  ورُق 
وتنتشُر  بعفرين،  الربيعِ  انتصاِف  مع  موسمه 
وقد  وراجو،  بلبله  ناحيتي  في  الكروم  معظُم 
العناية  تكاليِف  ارتفاعِ  بسبِب  اإلنتاُج  تراجَع 
التهجيِر  بسبِب  أصحابها  وغياب  بالكروِم 
الُرعاةِ  قبل  من  الكروِم  واستباحة  القسرّي، 
المستوطنين ورعي أغنامهم في الكروم، عالوة 
على سرقِة المسلّحين وعوائلهم للكروِم والقطف 

الجائر ألوراِق العنِب وتخريب الكروِم.

فرض أسعار وإتاوات 

في قرية“ ديكيه بناحية “بلبله فرضت مرتزقة 
محصول  من   %50 قدرها  إتاوة  الشام  فيلق 
الكروم العائدة للمهّجرين، و20% على مبيعات 
إبراَز  وتفرُض  بالقرية،  المتواجدين  األهالي 

فواتير البيعِ بسوق الهال بعفرين.
وفي ناحية شيه فرضت مرتزقة السلطان سليمان 
شاه إتاوة 15% على محصول ورق العنب، عدا 
الشحن  سياراِت  أصحاِب  على  تفرضها  التي 
إلى عفرين، كما عيّنت الميليشيا تاجراً محسوباً 
عليها، يجبُر المزارعين على بيع منتوجهم من 
ورق العنب له بمبلغ 400 ل.س، ليتّم تجميعه 
الجاسم«  »محمد  والد  المستوطن  يحتله  بمنزل 

قرب مدخل البلدة )القوس(.
تُجبر  موباتا،  بناحية  كوكانية  قرية  وفي 
بيع  على  المزارعين  الحمزة«  »فرقة  مرتزقة 
الحص،  لتاجر مستوطن من جبل  العنب  ورق 
بـ1700  هو  ليبيعها  للكيلو،  بسعر 600 ل.س 
ل.س بسوق الهال، ومن يمتنع عن البيعِ تُطِلُق 

الميليشيا قطعان األغنام في كرومه.
األهالي  على  يفرض  وباليا  قرنيه  قريتي  في 
بسعر  باغ  يازي  من  تركماني  لمستوطن  البيع 
600 ل.س، وفي حي األشرفية تعاقد مستوطن 
من الغوطة الشرقية مع مرتزقة السلطان مراد 
بنفسه  ويبيعه  بسعر 500 ل.س  الكيلو  يشتري 

بـ1500 بالمفرق. 
على  طريق  إتاوة  فرض  السرقة  أشكال  ومن 
ل.س   1000 فهي  الطريق،  تعبر  سيارة  كّلِ 
أبو كاسم من  أما  الغربّي،  في حاجز جندريسه 
مسلحي فيلق الشام، فيأخذ 5000 ل.س عن كّلِ 
سيارة على مفرق قرية عشونه في ناحية بلبله.

إتاوة  الشمال  صقور  لواء  مرتزقة  وفرضت   
)100 ل.س( عن كّل كرمة، على مالكي كروم 

العنب في القرى التي الخاضعة لسيطرتهم.

رسقة بالليل ورعي جائر بالنهار

وفي قريتي خاللكا وقره كول بناحية بلبله تسرُق 
ميليشيا »فيلق الشام« ورق العنب ليالً، ويطلُق 
نهاراً،  فيها  أغنامهم  والمسلحون  المستوطنون 
على مرأى من أصحاب الكروم الُكرد الذي ال 
يملكون إمكانيّة االعتراض واألمُر نفسه يحدث 
فتتم  بيباكا  قرية  في  أما  »ميدانات«.  قرى  في 
تبقى  من  يستطع  لم  لدرجة  كله،  الموسم  سرقة 
من سكانه من تموين احتياجاتهم من ورق العنب

ميليشيا  تسيطر  راجو،  بناحية  معمال  قرية  في 
»السلطان محمد الفاتح« على كامل الموسم في 
الكروم العائدة لمهّجري القرية، ويتقاسم مختار 
باالتفاق  أصحابها،  مع  الموسم  »عمرا«  قرية 

مع » المرتزقة« في القرية.

في  والتجمعات  التجوال  حظر  فرض  بعد 
كورونا،  فيروس  انتشار  من  خوفاً  الشهباء 
العامة،  واألنشطة  الحياة  مرافق  كافة  توقفت 
هذه  استغلت  والجهات  المنظمات  بعض  لكن 
وتنمية  هادئ  جو  في  نتاجاتها  لتقديم  الفرصة 
الحديث عن حركة  الذاتية، هنا نخص  قدراتهم 
الثقافة والفن في عفرين والشهباء، التي استمر 
عدد من أعضائهم في العمل مع مراعاة المعايير 
الصحية لمنع انتشار المرض، وقدمت عدد من 
الخدمات للهالل األحمر الكردي وهيئة الصحة 
في توعية األهالي لخطر المرض كيفية الوقاية 

منه، إضافة ألعمال أخرى خاصة بالفن.
والفن  الثقافة  في حركة  االستديو  قسم  يعمل  إذ 
اليوم على إنتاج عدد من األغاني لفنانين وفنانات، 
وهذه االعمال اليوم قيد العمل والتصوير، وهنا 
والتسجيالت  االستديو  على  المشرف  يقول 
حظر  بداية  )في  بلكو:  محمد  الفنان  الصوتية 
التجوال التزمنا جميعناً بالقرارات الصادرة عن 

علينا  فرض  عملنا  طبيعة  لكن  الذاتية،  اإلدارة 
تسجيل  بهدف  معينة  فترات  في  للعمل  التوجه 
عدد من المقاطع الصوتية الخاصة باإلرشادات 
تذاع  كانت  والتي  العامة  والنظافة  الصحية 
والسيارات  الجوامع  مكبرات  عبر  للناس 
المتنقلة(، وقامت كالً من هيئة الصحة والهالل 
المقاطع  من  العديد  بتسجيل  الكردي  األحمر 
الصوتية التي تتضمن اإلرشادات العامة للنظافة 
الشخصية وطرق الوقاية من الفيروس وبعض 
المعلومات الهامة عن أعراض اإلصابة وطرق 
أغنية  الكردي  األحمر  الهالل  قدم  كما  انتقاله، 
خاصة للتضامن مع الشعب اإليطالي أثناء تفشي 

الفيروس بشدة في إيطاليا.
على  يعمل  الذي  بكر  ريزان  الفنان  ويُشير 
تسجيل أغنية له حالياً في االستديو، إلى أن عمل 
الفنان مرتبط بالمجتمع والشعب، وحتى في ظل 
الكورونا لم يتغير نمط حياتنا الخاصة والعامة، 
منه،  األكبر  القسم  على  الفني  الجانب  إذ طغى 
بعض  وتلحين  األغاني  من  عدد  بتأليف  وقمنا 
أخر، واليوم يتم تسجيل أربع أغاني في االستديو 

وهناك أربع أخرى قيد التأليف والتلحين.

للتأمل واالنتقاء والتنقل  أكبر  مع وجود فرصة 
التي  المطّولة  الساعات  ظل  في  البدائل  بين 
اإلشباع  روافد  تعددت  الراهنة،  العزلة  وفّرتها 
َوَمَضت  أبعد حد،  إلى  وتشعّبت  والفني  الثقافي 
القديمة  والحفالت  والعروض  األصيلة  الفنون 
تتحسس  والمنسيّة  المندثرة  اإلبداعية  واألشكال 
مكانها من جديد هي األخرى فوق مائدة الواقع 
المشاهدات فور  إنها سّجلت آالف  بل  العامرة، 
بثها على قنوات اليوتيوب خالل األيام الماضية.
تحت وطأة الحجر المنزلي واالنعزال وقتاً طويالً 
إلى  التعطش  الجماعية، ازداد  وتعطُّل األنشطة 
الزاد الثقافي والفني، من أجل المعرفة واالستنارة 
للتغلب على وحش  والتسلية،  والمتعة  والدهشة 
الوباء  يقل خطورة عن ويالت  الذي ال  الفراغ 
اليوتيوب  قنوات  بثته  ما  جانب  وإلى  المستجدّ. 
من ألوان الفنون الحديثة والمعاصرة والتجريبية 
لتلبية احتياجات الجمهور وإضاءة أوقاته القاسية 
بدوره  قام  قد  الماضي  فإن  والسعادة،  باألمل 
أيضاً على أفضل وجه لدعم الحاضر بأغراض 
التثقّف والمتعة والترفيه المنزلي، من خالل تلك 
مؤخراً  انتعشت  التي  واألصيلة  العريقة  الفنون 
في  شبابها  وجدّدت  اإللكتروني،  الفضاء  في 

األثواب االفتراضية المبتكرة.
تعلقت أنظار جمهور الثقافة والفن خالل اآلونة 
وقنوات  االفتراضية  العروض  بتلك  األخيرة 
المصرية  الثقافة  وزارة  أطلقتها  التي  اليوتيوب 
والتقت فيها إبداعات سائر القطاعات والهيئات 
ودراما  وسينما  مسرح  بين  والمؤسسات، 
إلى  وخالفه،  عمل  وورش  وغناء  وموسيقى 

جانب عروض وندوات المجلس األعلى للثقافة، 
األوبرا  ودار  الطفل،  لثقافة  القومي  والمركز 

المصرية، وغيرها.
تحت  جميعها  المتنوعة  المواد  هذه  انتظمت 
في  »خليك  السائد  المجتمعي  الصحي  الشعار 
وعدوى  التقارب  أخطار  من  حماية  البيت«، 
اإلصابة بالفيروس، كما أن بعض هذه العروض 
التوعوية،  المعلومات  نشر  عاتقه  على  أخذ 
بالدور  إيماناً  السواء،  على  والصغار  للكبار 
الرسائل  جانب  إلى  للفن،  والتثقيفي  التنويري 

الجمالية وعناصر التشويق والبهجة.

مواكبة التقنية

في ظهورها اإللكتروني الجديد، حرصت بعض 
على  والقديمة  األصيلة  والحفالت  الفنون  هذه 
مع  تمشيّاً  جهدها،  قدر  التقنية  عصر  مواكبة 
االفتراضي،  الفضاء  عبر  الرقمي  بثها  أسلوب 
ومن ذلك حفالت أم كلثوم بتقنية »الهولوغرام«، 
المصرية،  األوبرا  دار  أحدث حفالت  عن  نقالً 
»التصوير  المستحدثة  التقنية  هذه  سمحت  وقد 
الحركي المجّسم الثالثي األبعاد« بتجسيد كوكب 
أداء  أثناء  الكاملة  الموسيقية  وفرقتها  الشرق 
شخصياتهم  استدعاء  جرى  وكأنما  أغنياتها، 
هذه  على  حيوية  أضفى  جاذب  بأسلوب  جميعاً 
خرق  على  وقدرة  صدقية  ومنحها  الحفالت، 

الزمن.
المدهش أن سهرة هولوغرام أم كلثوم على قناة 

وزارة الثقافة حققت أكثر من 156 ألف مشاهدة 
إلى  يشير  بما  قياسي،  وقت  في  اليوتيوب  على 
الجمهور  قلوب  وتعلق  الماضي  فنون  تفوق 
تنوع  وإلى  جهة،  من  »النوستالجيا«  بدافع  بها 
ذائقة األفراد المعزولين في المنازل، من أجيال 
خواء  وجود  وإلى  ثانية،  جهة  من  مختلفة، 
نسبي في الفنون الحديثة والمعاصرة، بما سمح 
بإطاللة الماضي على الساحة االفتراضية بهذه 

الصورة، من جهة ثالثة.

مقاومة االندثار

مع إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجدّ، 
فإن بعض الفنون واإلبداعات المهملة والمنسيّة 
والمهّمشة كذلك راحت تقاوم التحنيط واالندثار 
مع  بالتوازي  افتراضيّاً،  بثها  وإعادة  بتجددها 
واألسود.  األبيض  وحفالت  القديمة  العروض 
جديدة  زاوية  عن  بحثت  التي  الفنون  هذه  ومن 
لتعود من خاللها، فن األراجوز، األب الشرعي 

لفنون السخرية، وأعرق فنون الهزل والضحك.
أطل »الفهلوي الشعبي«، كما يلقب في مصر، 
ويوميات  يعظ«،  من خالل حلقات »األراجوز 
»األراجوز في الحظر«، التي أطلقها »المركز 
لنشر  اليوتيوب،  على  الطفل«  لثقافة  القومي 
في  الوباء  حول  واالجتماعية  الصحية  التوعية 
يالئم  بما  األطفال  ومخاطبة  كوميدي،  إطار 
من  االستفادة  كيفية  حول  وخياالتهم  عقولهم 
وقت الفراغ، وممارسة األنشطة المثمرة »أون 
الين«، إلى جانب األنشطة الذهنية والبدنية في 

المنزل.
أتاحت عروض اليوتيوب األخيرة بعض نكهات 
الشعب ونبضه، فهذه  المعبرة عن روح  الفرقة 
تحقق  التي  والحركية  الغنائية  االستعراضات 
نفسه  الوقت  في  هي  اإلمتاع،  وتوفر  البهجة 
برّمتها  الشفاهية  للثقافة  الدالالت  ترجمة عميقة 
والتقاليد  والعادات  المجتمعي  والموروث 
ومفردات الحياة اليومية وطقوسها االعتيادية في 

مختلف المحافظات واألقاليم والبيئات المحلية.

رغم كورونا... حركة الثقافة والفن في عفرين مستمرة بالعمل عفرين ــ سرقاٌت بالسر والعالنية واستباحة كروم العنب

فنون عريقة ومندثرة أنعشها احلظر وجدَّدْت شبابها

تحقيق/ رامان آزاد تقرير/ صالح إيبو

كورونا  أزمة  أن  إلى  بلكو  محمد  الفنان  ويؤكد 
ومعنوياتهم،  عملهم  على  سلبي  بشكٍل  يؤثر  لم 
نواحي،  عدة  من  أفضل  بشكٍل  استغلوها  بل 
أولها االهتمام بالنظافة العامة للمركز والنظافة 
بعض  أيضاً  الظرف  هذا  ووفر  الشخصية، 
»عفدي  كتاب  لتسجيل  المركز  في  الهدوء 
أغنية  تسجيل  تم  كما  درويش –دالل« صوتياً، 
لفنانين من كوباني، وتقديم عدد من األعمال في 

الشهباء.
العمل،  رغم  أولية  والشخصية  العامة  وللنظافة 
النظافة  قواعد  وفق  العمل  أن  إلى  بلكو  وأشار 

العامة واالهتمام بالنظافة الشخصية فرض جواً 
العوائل، إضافة إلى أن أي  إيجابياً على غالبية 
استغالها  من  تمكن  الفترة  هذه  عايش  شخص 
وكذلك  ثقافته  ومستوى  الذاتية  قدارته  لتنمية 
والسياسية  العامة واالجتماعية  الحسابات  إعادة 
كورونا  ان  )أظن  بالقول:  وتابع  محيطه،  في 
الجميع،  لدى  الذاتي  إلعادة  جيدة  فرصة  وفر 
وهذا سينعكس على إداء الجميع بعد مضي هذه 

الفترة(.
للفنان  أغنية  اليوم،  التسجيل  قيد  األغاني  ومن 
محمد بلكو وأخرى للفنان جوان حسن وأخرى 

ريزان بكر  محمد بلكو
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روناهي/ قامشلو ـ أكد اإلداري في اإلدارة 
الباقي  عبد  الجزيرة  بإقليم  للزراعة  العامة 
بإقليم  للزراعة  العامة  اإلدارة  أّن  موسى 
الجزيرة مستمرة في حملة مكافحة حشرة 
السونة التي انتشرت في حقول القمح على 
تقيد  أّن  إلى  وأشار  الحدودي،  الشريط 
المزارعين باتباع الدورات الزراعية؛ تقي 
الكثير من األمراض  الزراعية  المحاصيل 
»وبهذه  وأضاف:  التربة،  تقوي  أنها  كما 
األمور يحصل المزارع على إنتاج وفير«.
لصحيفتنا  كان  الخصوص؛  وبهذا 
اإلدارة  في  اإلداري  مع  لقاء  »روناهي« 
الباقي  عبد  الجزيرة  بإقليم  للزراعة  العامة 
أمراض  عن  أفادنا  بدوره  الذي  موسى 
»أصيبت  قائالً:  عام؛  بشكل  الزراعة 
الموسم  بداية  في  الزراعية  المحاصيل 
الظروف  بسبب  أمراض؛  بعدة  الماضي 
يتقيد  ولم  األمطار،  وكثرة  الجوية 
فالحة  أي  الزراعية؛  بالدورة  المزارعون 
على  والقضاء  التربة  لتقوية  األرض 

الحشرات كافة التي تصيب المحاصيل«.

قمنا  الحالي؛  الموسم  بداية  »في  وتابع:   
بتنبيه المزارعين كافة بأنه في حال ظهور 
المحاصيل  على  والحشرات  األمراض 
للقضاء  المبيدات  رش  فيجب  الزراعية، 
على مثل هذه األمراض والحشرات وعدم 

انتشارها في المحاصيل الزراعية«.
وأضاف موسى: »في بداية الموسم الحالي؛ 
وعدم  مناسبة،  الجوية  الظروف  كانت 
إال  والحشرات  األمراض  هذه  مثل  ظهور 
تم  قليلة، حيث  وبنسبة  المناطق  بعض  في 
مكافحة الحشرات ومعالجة األمراض عن 
طريق رش المبيد )الستروبين( وهي مادة 
فعالة في القضاء على مثل هذه األمراض، 
الحشرات  جميع  على  القضاء  وكذلك 
قبل  من  الزراعية  الدورات  باتباع  وذلك 
وأيضاً  أي )فالحة األرض(،  المزارعين؛ 
بتغير نوع المحصول أحياناً مثل البقوليات 

أو المحاصيل العطرية لتقوية التربة«.
من  نوعان  هناك  أّن  إلى  موسى  وأشار 
الحشرات )جعل الحبوب، ماضغة بادرات 
الحشرات  من  النوعان  وهذان  الحبوب( 
المحاصيل  بين  بكثرة  موجودة  كانت 
الزراعية هذا العام، وتابع: »قمنا بجوالت 
وتنبيه  الزراعية،  األراضي  على  كشف 

هذه  مثل  مع  التعامل  بكيفية  المزارعين 
المبيدات.  رش  طريق  عن  الحشرات 
هذه  مثل  فيها  يتواجد  التي  المناطق  ومن 

الحشرات هي الدرباسية، وتل حميس«.
المبيدات  رش  أوقات  »إّن  موسى:  وأكد 
على المحاصيل الزراعية محددة، أي عند 
ظهور الحشرات بين المحاصيل الزراعية 
وهي فترة المغرب، وقام بعض المزارعين 
يتم  ولم  الصباح  فترة  في  المبيدات  برش 

االستفادة منها بشيء«.

للزراعة  العامة  اإلدارة  في  اإلداري  ونوه 
في  موسى  الباقي  عبد  الجزيرة  بإقليم 
نهاية اللقاء: »بالنسبة لحشرة السونة؛ فلها 
الزراعية  المحاصيل  على  كثيرة  أضرار 
مرشات  طريق  عن  عليها  القضاء  ويتم 
مادة  وهي  مترين  ديلدا  بمادة  ميكرونية 
على  القضاء  بحملة  وقمنا  خامة،  زيتية 
حشرة السونة بتاريخ األول من شهر أيار 
تاريخ  حتى  مستمرة  الحملة  زالت  وما 

اليوم«.

اإلنترنت  لشبكة  ـ  لكي  كركي  روناهي/ 
التواصل،  بسرعة  يتعلق  فيما  بالغة  أهمية 
بعد  سيما  ال  خيراً  مستخدميه  استبشر  وقد 
األسرة  عقد  وانفراط  االجتماعي  التشتت 
السورية، وتوزع أبنائها في أصقاع العالم؛ 
يقارب  ما  منذ  الدامية  األحداث  من  هرباً 
العشرة أعوام. ولكن؛ االرتفاع الباهظ الذي 
نشهده يوماً بعد يوم لقاء االشتراك في خدمة 
اإلنترنت أثار العديد من عالمات االستفهام 
حول  المزيد  ولمعرفة  المستخدمين.  لدى 
رفع  حيثيات  على  ولالطالع  الموضوع 

أسعارها؛ أعددنا التقرير التالي:
                                 

مساعينا مستمرة لتخفيض 
سعر خدمة اإلنرتنت

وبهذا الصدد؛ أفادنا نائب الرئيس المشترك 
يوسف  رعد  واالتصاالت  الطاقة  لهيئة 
بخدمة  األهالي  نزود  كنا  »سابقاً؛  بقوله: 
أسباب  ولعدة  تركيا،  اإلنترنت عن طريق 
وتم  التركي  اإلنترنت  عن  االستغناء  تم 
بخدمة  لتزويدنا  سويدية  شركة  مع  التعاقد 

الضوئي« وأضاف:  الكابل  اإلنترنت عبر 
نرفع من سعر  لكي  »لسنا مؤسسة ربحية 
فنحن  بتخفيضها؛  نقوم  أو  معينة،  مادة 
جهة عامة نهدف إلى خدمة المواطن أوالً 
وأخيراً، وكهيئة اتصاالت نقوم بشراء حزم 
معها  تعاقدنا  التي  الشركة  من  االنترنت 
ونبيعها  بايت  للميغا  دوالر  ستة  وبسعر 
لمزودي الخدمة بثمانية دوالر، فالفروقات 
دوالران  والبالغ  والبيع  الشراء  بين 
المقاسم،  على  تصرف  مصاريف  هي 
وأشار  واألكبال«.  واألبراج،  والموظفين، 
يوسف: »نحن في مفاوضات مستمرة مع 
الشركة األم؛ لتخفيض سعر اإلنترنت إلى 
إلى  نصل  أن  ونتأمل  دوالر  ستة  دون  ما 

نتيجة ترضي المستخدمين«. 

االرتفاع الجنوين للعملة الصعبة 
أدى إىل ارتفاع سعر خدمة اإلنرتنت

وهو  شرو  حمدين  بين  جهته؛  من 
»نحن  إنترنت:  خدمة  محل  صاحب 
مديرية  وبين  بيننا،  الموقع  العقد  حسب 
اإلنترنت  بشراء  نقوم  االتصاالت؛ 
للميغا  دوالر   10 بسعر  المزودين  من 
المعنيين  من  يشتريها  والمزود  الواحد، 

روناهي/ قامشلو - مع بدء موسم الحصاد يتأهب 
طارئة  حالة  أي  مع  للتعامل  اإلطفاء  رجال 
المحاصيل  في  تندلع  قد  التي  النيران  وإخماد 
وتشكل خطراً على حياة المواطنين وممتلكاتهم 
واجتماعية  اقتصادية  خسائر  عنها  ينتج  الذي 
وبيئية، ما يترتب اتخاذ إجراءات جدية للحد من 

الحرائـق.
الصيف  في  وخاصةً  المواسم  بعض  في 
الزراعية  األراضي  حرائق  معضلة  تبرز 
والمحاصيل، والتي يكون سببها غالباً تصرفات 
األفراد،  إهمال  نتيجة  منضبطة  غير  بشرية 
وتتجلى أغلبية التصرفات التي تسهم في اندالع 
وقيام  السجائر مثالً  أعقاب  الحرائق عبر رمي 
ترك  وكذلك  المزارع،  مخلفات  بحرق  البعض 
واتباعهم سلوكيات غير الئقة  النيران مشتعلة، 
باإلضافة  إطفائها،  في  والالمباالة  التنزه،  بعد 
إلى الظروف والعوامل الطبيعية التي تعد خارج 
إتالف  إلى  يؤدي  ما  البشرية،  السيطرة  نطاق 
في  الزراعية  األراضي  من  واسعة  مساحات 
احترقت  الماضية  السنة  وفي  األحيان،  بعض 
مساحات واسعة من األراضي الزراعية والتي 
والحيوان  اإلنسان  على  سلبية  بنتائج  أدت 

وعلى التربة أيضاً على الرغم من اتخاذ بعض 
لحماية  الذاتية  اإلدارة  قبل  من  اإلجراءات 
إجراءات  اتخذت  أيضاً  العام  المحاصيل، وهذا 
الماضية  السنة  سيناريو  تتكرر  ال  لكي  عدة 
وفوج اإلطفاء أيضاً استعدت للقيام بواجبه حال 

حصول أي ضرر باألراضي.
في  اإلداري  مع  التقينا  ذاته  السياق  وفي 
محمد«  »حسين  قامشلو  مقاطعة  إطفاء  فوج 
بأنهم  لنا  بيَن  حيث   2020 موسم  بخصوص 
من  لالستفادة  أكثر  مراقبة  نقاط  بإنشاء  قاموا 
تجارب السنة الفائتة باإلضافة إلى أنه تم إنشاء 
قسم لإلطفائية داخل كل بلدية في المناطق التالية 
تل  قامشلو،  حميس،  تل  عامودا،  براك،  )تل 

كوجر، جل آغا، ديريك، كركي لكي(.

وضع نقاط جديدة

قريبة  أخرى  نقاط  تحديد  تم  بأنه  محمد  وأشار 
بموسم  المباشرة  مع  الزراعية,  األراضي  من 
المناطق  في  إطفائيات  الحصاد، حيث وضعت 
التالية »مفرق الطويل, الخزنة, طاحون، كيشكة 
ومفرق   ، براك  تل  كرباوي,  سعدون,  سنجق 
مقاطعة  مع  التنسيق  إلى  باإلضافة  الحطين« 
قامشلو  بين  تقع  التي  النقاط  بعض  في  الحسكة 
والحسكة لتغطية الحرائق، كما تم إعطاء دورة 

حرائق،  وقوع  حال  في  البلدات  لكل  تدريبية 
وذلك إلطفائها بأسرع وقت ممكن بحسب قوله.

وضع عبوتني من أجهزة اإلطفاء 
اليدوية

الوقائية  اإلجراءات  من  بأنه  محمد  وأوضح 
الزراعة  هيئة  مع  بالتنسيق  تعميم  صدر  أيضاً 
بوضع عبوتين من أجهزة اإلطفاء اليدوية كحد 
أدنى داخل كل حصادة وبوزن 12 كيلو غرام 
الحصادة من  لحمايتهم وحماية  منها وذلك  لكل 
في  مفيدة  بأنها  مؤكداً  فيها،  النيران  اشتعال 
إطفاء مواد شديدة االشتعال، كما تأمل من جميع 
المواطنين بالتعاون معهم في حماية محاصيلهم، 
جاهزية  على  أيضاً  األمنية  القوات  بأن  مبيناً 

لحماية األراضي الزراعية من الحرائق.

عىل الشعب التعاون معهم

حذرهم  السائقين  اتخاذ  بضرورة  محمد  ونوه 
بعدم رمي أعقاب السجائر على جانبي الطريق 
تجنباً لنشوب الحرائق، كما حث األهالي باالنتباه 
إلى األطفال في فترة جني المحصول وعدم ترك 
التنور أو الصاج  أثناء عمل خبز  النار مشتعلة 

في القرى.
قامشلو  مقاطعة  إطفاء  فوج  في  اإلداري  وختم 
»حسين محمد« بالتمني بمرور هذه السنة بخير 
وسالم، وعدم هدر تعب الفالحين، كما حدث في 
السنة الماضية، كما شكر كل العاملين في فوج 

اإلطفاء بمقاطعة قامشلو.
الشهر  بداية  منذ  بدأت  الحرائق  بأن  ويذكر 
الخامس لعام/2019/، حيث اندلعت الكثير من 
الحرائق في األراضي الزراعية التي تقدر بآالف 
شمال  في  الزراعية  المحاصيل  من  الدونمات 
وشرق سوريا، مسببةً خسائر كبيرة للمزارعين 
الذين كانوا ينتظرون موسماً جيداً خصوصاً بعد 
موسم األمطار التي كانت قد وعدت بمحصول 
وفير، ومن هذا المنطلق لفوج اإلطفاء دور بارز 

في حماية المحاصيل من الحرائق.
خصصت  أرقام  هناك  بأن  بالذكر  ويجدر 

لالتصال بها في حال حدوث أي طارئ:
أرقام الطوارئ /113 ـ 459752/.        

شمال  قامشلو،  مدينة  وسط  ورشة صغيرة  في 
 55( شكرو  مروان  ينهمك  سوريا،  شرقي 
فريدة من  لوحات  تنفيذ  العمل على  في  عاماً(، 
نوعها في المنطقة، بواسطة مادة »اإليبوكسي« 
أرضيات  على  الجمالية  إضفاء  في  المستخدمة 
يستخدمها  التي  المادة  هذه  وجدرانها،  المنازل 
لوحات  إنجاز  في  العالم  حول  الفنانين  بعض 
شكرو  عليه  يعمل  ما  وهو  فريدة  فنية  وأعمال 

منذ نحو عام.
يعتبر الرسم بمادة اإليبوكسي من الفنون العالمية 
خالل  ملحوظاً  انتشاراً  شهدت  والتي  الحديثة 
مستخدموها  ويقوم  الماضية،  القليلة  السنوات 
بنشر  والنحت  والرسم  الديكورات  أعمال  في 
التواصل  مقاطع مصورة ألعمالهم على مواقع 
االجتماعي وبشكل خاص على موقع يوتيوب، 

وهو ما استفاد منه شكرو بشكل كبير.
فن من نوع آخر..

في  آخر  شيئاً  أتعلم  أنا  »أحببت  شكرو:  يقول 
اليوتيوب،  على  اإليبوكسي  مادة  رأيت  الفن. 
دمشق  في  عنها  سألت  لذلك  فضولي،  فأثارت 
وعلمت أن هناك شركتين تنتجان وتعمالن بهذه 
المادة، فبدأت أحصل عليها وأعمل بها، بحسب 

متابعتي للعاملين بها على يوتيوب«.
وظهرت الميول الفنية لدى شكرو، والذي يحمل 

 /35/ نحو  منذ  الكهربائية،  الهندسة  في  إجازة 
عاماً حينما كان طالباً في الصف األول الثانوي، 
عن  رسومه  الرسم  مادة  مدرس  ميّز  عندما 
في  رغبته  من  زاد  ما  زمالئه،  بقية  رسومات 

تعلم المزيد من الفنون الحقاً.
فترة  إلى  بذاكرته  يعود  أن  شكرو  يحاول 
بممارسة  وبدأ  الجامعة،  دخل  الثمانينات عندما 
والخط  العربي  الخط  وفن  التشكيلي  الفن 
إعجابه  يبدي  الذي  السريالي  والفن  السرياني، 
أنه فن »فوق واقعي يرتكز  به، ويعتبر  الشديد 
األفكار  عن  التعبير  في  والتلقائية  الحرية  إلى 
واآلراء )..( »أحاول أن أهتم بمضمون الفن بدالً 
من شكله عبر لوحات فنية تجسد هذه الحالة«، 

وهو مذهب رسم فرنسي، على حد قوله.
ويقول بشيء من الحسرة لوكالة نورث برس: 
جامعة  في  الكهربائية  الهندسة  فرع  »درست 
حلب مرغماً، بسبب عدم تقبل المجتمع لدراسة 
الرسم ووضعي االقتصادي حينها. تخرجُت من 
مكتبي  في  اآلن  وأعمل   1989 عام  الجامعة 

الخاص بالتجارة العامة«.
مكتبه  في  صغيرة  غرفة  المهندس  وخصص 
هوايته  على  للعمل  العامة  بالتجارة  الخاص 
بمادة اإليبوكسي، والذي يعتبر الوحيد في صنع 

لوحات فنية بهذه المادة ضمن منطقة الجزيرة.

ويقول إن العمل بهذه المادة يحتاج صبراً وتعلم 
العديد من المهن األخرى كالحدادة والنجارة وأن 
يتقن مستخدمها العمليات الحسابية لحاجة العمل 
إلى قياس الكميات المادة المستخدمة، باإلضافة 

لدقة العمل.
وتعتبر اإليبوكسي مادة قديمة ولكنها تطورت في 
المهندسون  »توصل  األخيرة،  العشرة  األعوام 
الشفاف،  اإليبوكسي  لمادة  العالميون  والفنانون 
ويعتبر الجيل الرابع واألحدث من المادة، عبارة 
مادة  حبيبات  إليها  مضافاً  بالستيكية  مواد  عن 
الكريستال، بحيث تُعطي صالبة وصورة ثالثية 

األبعاد للسطح الموضوع عليه.
الرتكيز عىل تراثه الرسياين..

لوحات  رسم  على  شكرو  يركز  عمله،  وخالل 
خاصة بالتراث السرياني في المنطقة، ويقول إن 
حبه للتراث السرياني جعله يرسم لوحات تعبر 

عن ثقافة مجتمعه.
وإلى جانب شهرته بهذا النوع من الفن، يحظى 
في  السريانية  األوساط  في  بشهرة  المهندس 
الملي  المجلس  ترأس  أنه  خصوصاً  المدينة، 
السرياني فيها بين عامي 2010 و 2012، وهو 
األرثوذكسية،  السريانية  للكنيسة  تابع  مجلس 
والمؤسسات  الكنيسة  في  اإلدارية  األمور  يدير 

التابعة لها في المنطقة.

تابعة  مؤسسة  قامت  السابقة  الفترات  وخالل 
معارض  عدة  في  أعماله  بعرض  للكنيسة 
الجامعية  أفرام  مار  أسرة  »عرضت  محلية، 
الخاصة  لوحاتي  من  العديد  للكنيسة  التابعة 
أعماالً  فيها  قدمت  أقامتها،  التي  المعارض  في 
بالرسم السريالي، الحرق على الخشب، النحت 
على الجبصين، الرسم على الجلد، ولوحات في 

الخط السرياني«.
في هذه األثناء يستعد شكرو للمشاركة بأعماله 
الخاصة باإليبوكسي في معرض من المقرر أن 
ينطلق في شهري تموز وآب القادمين، »بحسب 
وضع المنطقة وحالة الحظر المفروضة للوقاية 

من فيروس كورونا«.
يمس  هدف  بال  فنية  حالة  أي  أن  شكرو  يعتبر 
المجتمع أو خصوصية الشخص نفسه، »ستبقى 
أن  يجب  الفن  أن  يعتبر  كما  فقط«،  فنية  حالة 
ويغير  المجتمع  ثوابت  »صياغة  في  يشارك 
لألجيال  والقيم  التراث  وينقل  تفكيره  طريقة 

القادمة«.
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جاهزية تامة لفوج إطفاء قامشلو حلماية احملاصيل من احلرائق

سرياني يدخل فناً فريداً من نوعه إلى قامشلو

 مكافحة حشرة السونة مستمرة؛ واإلدارة العامة للزراعة بإقليم اجلزيرة
توصي باتباع الدورات الزراعية

بسبب تخبط األسعار بات اإلنترنت وباالً على مستخدميها

تقرير/ عادل عزيز 
تقرير/ إيريش محمود

تقرير/ غاندي إسكندر

في هيئة االتصاالت بسعر ثمانية دوالر 
بـ11  للمشتركين  ببيعها  نقوم  ونحن 
نبيع  كنا  المنصرمة  السنة  ففي  دوالر، 
بما  س  ل   5000 بمبلغ  الواحد  الميغا 
الدوالر  كان  وحينها  دوالر   11 يعادل 
ولكن؛  س.  ل.   500 الـ  يعادل  الواحد 
مقابل  للدوالر  الجنوني  االرتفاع  بسبب 
أعتاب  إلى  ووصوله  السورية  العملة 
الميغا  سعر  رفع  تم  س  ل.   1700 الـ 
األمر  مضاعفة؛  أضعاف  إلى  الواحد 
الذي أثر سلباً على المشتركين«.  وذكر 
الحزم  الخدمة  مزودي  باع  »لو  شرو: 
قيمة  رفع  يتم  لن  السورية؛  بالعملة  لنا 

االشتراك أبداً«.

محل  بين  األسعار  في  التخبط  وحول   
المحالت  »بعض  شرو:  أشار  وآخر 
بيع  يتم  حيث  الفائض،  من  يستفيدون 
بسعر  أشخاص  لعدة  الواحد  الميغا 
بقوله:  الفائض  لنا  وعرف  منخفض«. 
يستهلكون  ال  المشتركين  معظم  »إن 
فيستفيد  قليلة  فئة  عدا  الميغات  كامل 
صاحب المحل  من فائض االستخدام«. 
إنترنت  خدمة  محل  صاحب  وطالب 
اإلنترنت  سعر  بتوحيد  شرو  حمدين 
في جميع المحالت وأن يتم إنشاء اتحاد 
خاص بمحالت اإلنترنت؛ للوقوف على 
البيع  بأسعار  المتعلقة  األمور  جميع 

والشراء خدمة للمنفعة العامة.


