
العدد 942-   األربعاء  2020/5/6م  سياسية ثقافية عامة - تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر        50 ل.س  

العدد 942-  األربعاء  2020/5/6م  سياسية ثقافية عامة _ تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر     50 ل.س   سياسية ثقافية عامة _ تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر     50 ل.س

مراكز توزيع صحيفة روناهي واقتناء الكتب:  اقليم اجلزيرة- قامشلو )مكتبة سعدو- فرع )1( شارع زكي األرسوزي- جانب البلدية 425997- فرع )2( الشارع العام، مقابل جامع الشالح 452081/ مكتبة آواز- طريق عامودا 439154/ مكتبة احلرية- الشارع العام 421360/ مكتبة سومر- الشارع العام 424037/ مكتبة الراوي فرع )1( شارع 
الكورنيش، جتمع محالت الراوي 444028 - فرع )2( مقابل الصيدلية العمالية 445820/ مكتبة الزهراء- دوار البشيرية 460699ـ مكتبة اجلواهري 443742/ مكتبة دار القلم - الشارع العام 452714 - مكتبة األنوار شارع عامودا 438207.  - مكتبة الرسالة الشارع العام هاتف 745733-0966278457 ـ املكتبة الرئيسية - كركي لكي- 754416 

عامودا )مكتبة آرين 732323( درباسية ) مكتبة سما 711410( جل آغا )مكتبة وائل 755551( تربه سبيه )مكتبة اجلهاد 470618(.

لحماية  المشكلة  الطوارئ  لجنة  أكدت 
المحاصيل الزراعية أن اإلجراءات األمنية 
عالية،  مستويات  وفي  أشدها،  في  ستكون 
مع  التعاون  إلى ضرورة  الفالحين  ودعت 
الزراعية  المحاصيل  لحماية  األمينة  القوى 

من الحرائق.
مجلس  في  اليوم  عقد  اجتماع  تناول 
االحترازية  اإلجراءات  قامشلو،  مقاطعة 
حدوث  ولتالفي  الحصاد،  موسم  بدء  قبل 
حرائق كالتي حدثت العام المنصرم، وذلك 
قوى  من  المؤلفة  الطوارئ  لجنة  بمشاركة 
األمن الداخلي، قوات حماية المجتمع، لجنة 
البيئة والبلديات في مقاطعة قامشلو واتحاد 

الفالحين.
التهمت النيران العام المنصرم ما يقارب 4 
والشعير  القمح  محاصيل  من  هكتار  آالف 
وغيرها، ولتالفي حدوث تلك المأساة أوكل 
مجلس مقاطعة قامشلو لجنة الطوارئ مهمة 

حماية المحاصيل.
وستنظم قوات حماية المجتمع بالتنسيق مع 
مدار  على  دوريات  الداخلي،  األمن  قوى 

الزراعية،  المحاصيل  لحماية  ساعة   24
زرعت  التي  الحقول  حول  أكثر  وستشدد 
)شمال  باكور  مع  الحدود  من  بالقرب 

كردستان(.
أن  أكدوا  األمنية  القوى  عن  الممثلون 
اإلجراءات األمنية ستكون في أشدها وفي 

إلى  الفالحين  ودعوا  عالية،  مستويات 
القوى األمنية لحماية  التعاون مع  ضرورة 

المحاصيل الزراعية.
االجتماع،  في  دارت  التي  النقاشات  وعن 
مقاطعة  لمجلس  المشتركة  الرئيسة  قالت 
بين  التنسيق  تم  يوسف«  بروين  قامشلو 

مجلس المقاطعة ولجنة الطوارئ، ثم اتخذنا 
بعض التدابير برش المبيدات لقتل النباتات 

الضارة قبل قدوم الموسم«.
إعداد  يتم  الثانية  المرحلة  في  وتابعت«   
وفي  اإلطفائيات،  وتجهيز  االحصائيات 
الحصادات  تحضير  يتم  الثالثة  المرحلة 
تحضيرات  االعتبار  بعين  واألخذ 
المرحلة  لهذه  تجهزهم  ومدى  الفالحين 
المازوت  كتقديم  لألهالي  اإلمكانات  وتقديم 
الطرقات  ومعرفة أرقام   وتجهيز وتأهيل  

اإلطفائيات«.
الماضي  العام  بحرائق  بروين  وذكرت 
العام  خالل  هائلة  لحرائق  »تعرضنا 
وحرائق  مفتعلة،  حرائق  منها  المنصرم، 
حدوث  ولتالفي  الطبيعية،  العوامل  بفعل 

من  كبيرة  أهمية  أولينا  الحرائق،  هذه 
ناحية حماية المحاصيل وذلك بالتعاون 

مع عدة جهات«.
معهم  التعاون  بضرورة  األهالي  وناشدت 

لحماية أراضيهم من الحرائق.
وكالة/ هاوار

يقع  قضاء راوندز شمال شرق محافطة هولير 
على بعد 110 كم بين الواديين السحيقين »خرند 
و كلي خاله رش«. يرتفع هذا القضاء 1500 م 
عن مستوى سطـح البحر و تحيطه  جنوبا جبال 
كورك، شرقا جبال هندرين، من الشمال جبال 

زوزك و من الغرب جبال برادوست.
أما بالنسبة لمواقعها األكثر شهرة هي »شالل 
بيخال ويبعد مسافة 105 كم عن مدينة هولير. 
الجبل  وسط  من  الطبيعي  الشالل  هذا  ينحدر 
ويتميز بالمناظر الطبيعية الخالبة حيث يرتاده 
المحليين  المصطافين  و  السياح  من  اآلالف 
واألجـانب، خاصة في فصل الصيف في ظل 
انخفاض بدرجات الحـرارة في المنطقة. كذلك 

وعلى  رواندز  مدينة  غرب  يقع  خرند  وادي 
الطريق الذي يربطه بقضاء سوران. باإلضافة 
إلى مصيف جنديان الذي يقع عند حدود منطقة 
 5 مقربة  وعلى  هندرين  جبل  وأسفل  رواندز 
المصيف  يمتاز  سوران.  منطقة  شرق  كــم 
داخلها  المياه  تجّف  الجبل  أسفل  سحرية  بعين 
فصل  حلول  مع  الظهور  إلى  لتعود  أحيانا 
الربيع.  ومصيف جنديان من المناطق السياحية 
الخالبة  لطبيعته  نظراً  المنطقة  في  الرئيسية 
وكثافـة أشجـاره الطبيعية ومناخه المعتدل طيلة 
فصل الصيف، فضالً على المرافق  السياحية 

التي أعدت  خصيصا للمصطافين.
وكاالت

جلنة الطوارئ تتخذ قرارات هامة حلماية املوسم من احلرائق

رواندز..... بجمال الطبيعة جتذب السواح

تركيا تسعى للفتنة وخلق اقتتال 

كردي- كردي
قال الرئيس املشترك ملقاطعة عفرين احملتلة، محمد نعسو، إن 

الدولة التركية لديها مطامع في منطقة زينه ورتي وإنها تسعى 

إلى إشعال الفتنة بني الكرد وخلق اقتتال كردي كردي.<<2

مهجرو واشو كاني في مواجهة األفاعي والعقارب؛ 

فهل تصغي اجلهات املعنية لشكاويهم؟!

كيف تقتل تركيا وكيف تسري يف الجنازة!

يحولن منازلهن إىل مدرسة لتطوير مستواهن التعليمي..

هدية يوسف: »التغيري الديمغرايف 
وترتيك المنطقة هو الهدف من 

تفجري عفرين«

سارعت السلطات التركية التهام القوى الكردية بتفجير خزان الوقود في عفرين باألمس، والذي 

أودى بحياة العشرات. وسارع إعالم عصابة اإلخوان املسلمني إلى ترديد االتهام التركي، وتسارع 

فنانو الثورة اإلخوانية و”الثروة القطرية”، وناشطوها، وإعالميوها، ومجرموها، إلى تكرار االتهام، 

كل حسب اجتهاده و”ريالته”، وثروته وثوريته.<<9

إلى  منازلهم  مقصود  الشيخ  أطفال  حَول 

مدارس من أجل مواصلة تعليمهم والتطوير في 

مستواهم التعليمي والفكري مؤكدين أنه على 

ومواصلة  املنزل  في  بالبقاء  يلتزم  أن  طفل  كل 

دراسته.<<3

يوسف  هدية  ستار  مؤمتر  منسقية  عضوة  أشارت 

تفجير  من  التركي  االحتالل  دولة  هدف  أن  إلى 

وتغيير  األصليني،  عفرين  سكان  تهجير  هو  عفرين 

السبيل  هي  املقاومة  أن  وأكدت  عفرين،  دميغرافية 

الوحيد للشعب في ضمان حريته، وناشدت اجلهات 

واالنتهاكات  االعتداءات  وإيقاف  بالتدخل  الدولية 

التركية ومرتزقتها في عفرين، وإنهاء االحتالل.  <<4  

تهديد آخر؛ يهدد حياة مهجري مخيم واشو كاني ويضعها في خطر، عالوة على تهديد االحتالل التركي وهو ظهور 
األفاعي والعقارب في اخمليم بالرغم من قيام إدارة اخمليم برش املبيدات ألكثر من مرة؛ األمر الذي أثار مخاوف املهجرين، 

في حني أكدت إدارة اخمليم أنها ستحل املشكلة في األيام القليلة املقبلة..<<2
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يهدد حياة مهجري  آخر؛  تهديد  ـ  األخبار  مركز 
عالوة  خطر،  في  ويضعها  كاني  واشو  مخيم 
على تهديد االحتالل التركي وهو ظهور األفاعي 
والعقارب في المخيم بالرغم من قيام إدارة المخيم 
أثار  الذي  األمر  مرة؛  ألكثر من  المبيدات  برش 
مخاوف المهجرين، في حين أكدت إدارة المخيم 

أنها ستحل المشكلة في األيام القليلة المقبلة..
مناطق  اجتاحت  التي  التهجير  موجات  بعد 
االحتالل  هجمات  بسبب  سوريا  وشرق  شمال 
سبي؛  وكري  كانيه  لسري  واحتاللها  التركي, 
أماناً  األكثر  المناطق  إلى  الُمهّجرون  توجه 
ومنها مخيم واشو كاني الذي يقع 12كم غربي 

مركز مدينة الحسكة.
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  وتتكفل 
للمهجرين  المعيشية  المستلزمات  كافة  بتقديم 
القاطنين في المخيم والبالغ عددهم أكثر من 11 
ألف ُمهّجر، فيما حمل الهالل األحمر الكردي 
على عاتقه تقديم الرعاية الصحية لهم من خالل 
الرغم  وعلى  الخيم.  داخل  أنشأه  الذي  المشفى 
مما يتم تقديمه، إال أن المخيم يواجه صعوبات 

نتيجة غياب المنظمات الدولية المعنية بشؤون 
الُمهّجرين والنازحين وانتشار وباء كورونا.

ومع دخول المنطقة فصل الصيف؛ ظهر تهديد 
جديد للمهجرين باإلضافة إلى التهديد التركي، 
المخيم,  داخل  واألفاعي  العقارب  انتشار  وهو 

كون المخيم يقع في منطقة زراعية.
ويشكو عدد كبير من  أهالي المخيم من انتشار 
في  الفت  بشكل  الخيم  بين  واألفاعي  العقارب 
وموسم  الحرارة  درجة  ارتفاع  مع   C القطاع 

الصيف.
وبهذا الصدد؛ قال محمد العزاوي الُمهّجر من 
»مع  هاوار:  أنباء  لوكالة  كانيه  سري  مدينة 
قطاعنا  داخل  انتشرت  الصيف  فصل  قدوم 
العقارب وأيضاً األفاعي, كما ونعاني من عدم 
الذي  الصحي،  الصرف  وسوء  المياه  وجود 

أصبح مرتعاً لهذه الحيوانات«.
على رش  عملت  المخيم  إدارة  أن  إلى  وأشار 
تأت  لم   »ولكن  مرتين:  الحشرية  المبيدات 
بنتيجة, العقارب تدخل إلى الخيم ونحن خائفون 

على أطفالنا«.

من  ُمهّجرة  الدربو،  عرنة  قالت  جانبها  ومن 
سيطرة  تحت  تقع  التي  تمر  تل  ناحية  قرى 
وجود  من  كبير  »خوفنا  التركي:  االحتالل 
إلى  تدخل  ألنها  القطاع؛  هذا  في  العقارب 
إلى  يؤدي  مما  للطعام,  المخصصة  األواني 

ظهور حاالت التسمم«.
بتأمين  المعنية  الجهات  الدربو  عرنة  وطالبت 
العقارب  لدغات  من  لحمايتهم  وأسّرة,  رفوف 

واألفاعي.
أبو  قرية  من  محيمد،  علي  الُمهّجر  لفت  فيما 
خروج  أن  كانيه،  سري  لمدينة  التابعة  راسين 
عدم  إلى  يعود   الحفر  من  والعقارب  األفاعي 
تسوية أرضية المخيم قبل تنصيب الخيم بشكٍل 

جيد.
حصار،  من  تعاني  المنطقة  أن  محيمد,  ونوه 
باإلضافة إلى انتشار وباء كورونا, وعدم إنشاء 
القطاع  في  المياه  ونقص  الصحي،  الصرف 
يمكن  ال  وآفات  أمراض  انتشار  إلى  سيؤدي 

القضاء عليها.
مع  هاوار  أنباء  وكالة  التقت  المشكلة؛  وعن 

ستيرا  كاني  واشو  لمخيم  المشتركة  الرئاسة 
العقارب  انتشار  سبب  أوضحت  التي  رشك 
واألفاعي داخل قطاع C وقالت: »بعد ظهور 
العالم وتخوفاً  دول  في معظم  فيروس كورونا 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في  ظهوره  من 
اضطررنا  اللجوء؛  مخيمات  في  وبخاصة 
خيم  في  تجمعوا  الذين  الُمهّجرين  إلخراج 
لهم،  عجل  على  خيم  بنصب  وقمنا  االستقبال 
في  لإلسراع  عشوائي  بشكل  تنصبها  وكانت 
على  االستقبال  خيم  داخل  المجتمعين  توزيع 

تلك الخيم«.
وأضافت: »إن عدم تسوية األرض يعدّ السبب 
األساسي لوجود العقارب واألفاعي, مع أننا قمنا 
مرتين.  الحشرية  بالمبيدات  القطاع  ذلك  برش 

ولكن؛ ال يزال ظهور الحشرات مستمراً«.
تسوية  بصدد  اآلن  أنهم  رشك،  ستيرا  وبيّنت 
المكسرة  باألحجار  والمخيم  القطاع  أرض 
للقضاء على هذه الظاهرة, في بداية شهر أيار.

البريطانية  ميل«  »ديلي  صحيفة  ذكرت 
بوسع  أن  االثنين،  اإللكتروني،  موقعها  على 
ماليين  تخبر  أن  المضادة  األجسام  اختبارات 
فيروس  يحملون  كانوا  إذا  ما  البريطانين 

كورونا في أجسادهم أم ال.
جاء ذلك اثر اعالن شركة عمالقة متخصصة 
فحص  اختبارات  إن  الصحية  الرعاية  في 
األجسام المضادة أصبحت دقيقة بشكل كامل، 
األمر الذي يتيح استخدامها على نطاق واسع.

وتتشكل األجسام المضادة عندما تغزو أجسام 
الجهاز  يقوم  حيث  اإلنسان،  جسد  غريبة 
المناعي بإطالق أجساما مضادة لمحاربة هذه 

الفيروسات.
الحالية لرصد هذه األجسام  الفحوص  وتسعى 
وجودها  ألن  اإلنسان،  جسد  داخل  المضادة 
اإلصابة  مثل  ما،  مشكلة  هناك  أن  يعني 

من  األولى  المراحل  في  والسيما  بفيروس، 
العدوى. وكثر الحديث عن اختبارات األجسام 
بعد  وخاصة  األخيرة،  اآلونة  في  المضادة 
نتائج أشارت إلى عدم دقتها، األمر الذي عمل 
على تأجيل استخدامها في فحوصات فيروس 
 « شركة  ذكرت  ومؤخرا،  المستجد.  كورونا 
مدينة  ومقرها  العمالقة،  دايغنوستك«  روشي 
بازل السويسرية، أنها عملت على تحسين دقة 
المئة،  إلى مستوى 100 في  هذه االختبارات 

وبما يكفي الستخدامها على نطاق واسع.
ستكون  االختبارات  تلك  إن  الشركة  وقالت 
في  فقط،  أسبوعين  بريطانيا خالل  في  متاحة 
أن  وذكرت  هناك.  استخدامها  إجازة  حال 
لديها مخزونا كافيا لتقديم مئات آالف وحدات 
المملكة  في  العامة  الصحة  لهيئة  االختبار 

المتحدة.

الوزراء  رئيس  مساعي  األمر  هذا  وسيعزز 
حالة  لتخفيف  جونسون،  بوريس  البريطاني، 
عجلة  وإعادة  البالد  تعيشها  التي  اإلغالق 

االقتصاد إلى الدوران.
بقرب  البريطانيين  إلبالغ  جونسون  ويخطط 

أواخر  في  والدراسة  العمل  أماكن  إلى  العودة 
احتزارية  إجراءات  اتخاذ  مع  الجاري،  مايو 
مشددة، مثل التباعد االجتماعي، وحظر تناول 
والشركات  المدراس  في  المطاعم  في  الطعام 

وإبقاء الطاقة اإلنتاجية عند 50 في المئة.

التوصل  أن  األلماني  الصحة  وزير  اعتبر 
للقاح ضد فيروس كورونا المستجد قد يتطلب 
األميركي  الرئيس  توقع  حين  في  »سنوات«، 
نهاية  بحلول  ممكن  األمر  أن  ترامب  دونالد 

العام.
وقال ينس سباهن مساء األحد لقناة »أ آر دي« 
األمر ممكناً  كان  لو  األلمانية »سأكون سعيداً 
نكون  أن  علينا  أن  أعتقد  لكن  أشهر،  خالل 

واقعيين، األمر قد يتطلب سنوات ألن الخيبات 
ممكنة، شهدنا ذلك مع لقاحات أخرى«.

حملته  يخوض  الذي  األميركي،  الرئيس  وبدا 
االستحقاق  من  أشهر  ستة  قبل  االنتخابية 
مساء  المسألة  حول  تفاؤالً  أكثر  الرئاسي، 
األحد. وقال خالل مقابلة خاصة مع قناة فوكس 
في  لينكولن  أبراهام  نصب  أمام  من  نيوز 
واشنطن »نعتقد أننا سنحصل على لقاح بحلول 

ال  األطباء:  »سيقول  وأوضح:  العام«  نهاية 
يجب أن تقول ذلك. أنا أقول ما أفكر به«.

الساعة  حتى  كورونا  احصاءات  ان  يذكر 
الواحدة بعد ظهر يوم االثنين و بتوقيت شرق 

المتوسط كانت: »المصابون
3,581,884، المتعافون1,159,553،الوفي

ات248,558«

تعد عصائر الفاكهة المحالة، بمختلف أنواعها، 
من بين المشروبات التي ال ينصح بها األطباء 
على  الحتوائها  وذلك  رمضان،  شهر  خالل 
السعرات  وكذلك  السكر  من  عالية  نسبة 
في  الصائمين  من  الكثير  ويلجأ  الحرارية. 
هذه  من  بالعديد  موائدهم  تزيين  إلى  رمضان 
أذان  إعالن  مع  عطشهم  إلطفاء  المشروبات 
غير  تكون  قد  هذه  منها  الكثير  لكن  المغرب، 

صحية، ولها تأثيرات عكسية.
ويخطئ كثير من الصائمين في اإلفطار على 
منها،  واإلكثار  بل  المحالة،  الفواكه  عصائر 

الدم  في  السكر  زيادة  إلى  يؤدي  الذي  األمر 
بشكل مفاجئ، ومن ثم هبوطه على نحو سريع، 
إلى  المؤقت  »االنتعاش«  هذا  يؤدي  وبالتالي 

أضرار صحية.
على  اإلفطار  عند  األطباء  ينصح  هنا  ومن 
عصير الفواكه، أن يكون طازجا وليس محلى، 
وأن تتم إضافة كمية من المياه إليه، وأن يشرب 
الظمأ،  يروي  بما  منه  قليلة  كمية  الشخص 
الداخلية  األعضاء  عمل  على  تؤثر  ال  بحيث 

للجسم.
باالبتعاد عن  أيضا  التغذية  ينصح خبراء  كما 

المشروبات الغازية قدر اإلمكان في رمضان، 
في  الموجود  من  أكثر  سكر  على  تحتوي  إذ 
العصائر الطازجة، كما أنها غير مفيدة ألولئك 

الذي يحاولون إنقاص وزنهم في رمضان.

البودرة  عصائر  أن  كثيرون  يحسب  وبينما 
المحالة  العصائر  من  وأفضل  أخف  الجاهزة 
تتساوى  أنها  إلى  التغذية  يشير خبراء  الثقيلة، 
في مضارها مع العصائر المحالة، إذ تحتوي 
يحتاجها  ال  السكر،  من  كبيرة  كميات  على 

الجسم.
وتؤكد الكثير من الدراسات أن شرب العصائر 
بمرض  اإلصابة  فرص  من  يزيد  المحالة 
التي  السمنة،  في  يتسبب  ذلك  أن  كما  السكر، 
القلب  أمراض  من  بعدد  كبير  بشكل  ترتبط 

واألوعية الدموية.

إلى  غامضة  إشارات  مصدر  علماء  تتبع 
من  متكرر  بشكل  أتت  الفضاء،  من  األرض 
يوما.   16 لمدة  وذلك  أخرى،  مجرة  أطراف 
أن  فلك  علماء  أجراها  التي  الدراسة  وذكرت 

مصدرا غامضا يقع في مجرة على بعد 500 
ينبض  كان  األرض  من  ضوئية  سنة  مليون 

على مدار 16 يوما مثل الساعة.
السريعة«  الردايوية  »االنفجارات  وتعتبر  
التي  إثارة  األكثر  األلغاز  من  واحدة   FRBs
وتم  األخيرة.  السنوات  في  العلماء  تواجه 
رصد هذه االنفجارات القوية التي تم رصدها 
ألول مرة في عام 2007 من خالل مصادر 
الرغم من عدم معرفة طبيعتها.  حيوية، على 
إشارات راديو غامضة  العلماء مصدر  وتتبع 
قريبة،  مجرة  من  يصدر  والذى  الفضاء،  في 

تشبه  والتى   ،180916  FRB اسم  تحمل 
مجرة درب التبانة، وتم الكشف أوال عن إشارة 
 CHIME الراديو المتكررة بواسطة تلسكوب
من  أكثر  من  الرغم  وعلى   ،2018 عام  في 
عقد من البحث في هذه األنواع من اإلشارات، 
فهم  اآلن  حتى  يستطيعوا  لم  الفلك  علماء  فإن 
اكتشاف  من  تمكنهم  من  الرغم  على  أسبابها، 

مصدرها القريب نسبيا.
مجرة  تبعد    voice موقع  ذكره  ما  ووفق 
ضوئية  سنة  مليون   500  180916  FRB
عن األرض، وهى أقرب بكثير من اإلشارات 

تتبعها سابقا، فقد تم اكتشاف إشارات  التي تم 
مليارات  بعد  على  القادمة  الغامضة  الراديو 
السنين الضوئية من قبل، ولم يتم اكتشاف بهذا 

القرب من قبل.
وقال فريق البحث في ورقة نشرت على خادم 
prprint preXiv: »نستنتج أن هذه هي أول 
مصدر  في  نوع  أي  من  اكتشافها  يتم  دورية 
مدتها  زمنية  فترة  اكتشاف  »إن   .»FRB
16.35 يوما في مصدر FRB مكرر هو دليل 

مهم على طبيعة هذا الكائن.«

اختبارات األجسام املضادة أصبحت دقيقة بشكل تام بخصوص كورونامهجرو واشو كاني في مواجهة األفاعي والعقارب؛ فهل تصغي اجلهات املعنية لشكاويهم؟!

لقاح كورونا.. بني تفاؤل ترامب وتشاؤم األملان

مشروبات قد تضرك في رمضان

الفضاء أرسل إشارات غامضة ملدة 16 يوما

الحقوقي  الناشط  عبر  ـ  إيبو  صالح  الشهباء/ 
 - اإلنسان  لحقوق  عفرين  منظمة  وعضو 
سوريا رشيد محمد عن مخاوفهم المتزايدة من 
المنتشرة  المعتقالت  في  كورونا  فيروس  تفشي 
وكذلك  تركيا  تحتلها  التي  السورية  بالمناطق 
المئات  اليوم  تضم  التي  التركية  السجون  في 
بتشكيل  بدون وجه حق، وطالب  السوريين  من 
لجان دولية للتحقيق في انتهاكات دولة االحتالل 

التركي في عفرين.
وكانت منظمة حقوق اإلنسان؛ أصدرت في نهاية 
شهر نيسان المنصرم بياناً للرأي العام دعت فيه 
المفوضية السامية لحقوق اإلنسان واألمين العام 
لألمم المتحدة بالضغط على دولة االحتالل التركي 
والمختطفين،  المعتقلين  إخالء سبيل  وحثها على 
واإلشارة إلى ضرورة تشكيل لجان دولية للبحث 
والتحقيق في انتهاكات دولة االحتالل في عفرين 
في  حدث  الذي  األخير  التفجير  ضمنها  ومن 
إلى  جميعها  المعطيات  أشارت  والتي  عفرين 

ضلوع مجموعات موالية لتركيا في تنفيذها.
وقال رشيد محمد: »إن وتيرة وحجم االنتهاكات 
على  خطير  مؤشر  عفرين،  ضمن  تزايد  في 
مخطط  تنفيذ  في  المحتلة  التركية  الدولة  إصرار 

في  األصليين  السكان  وإبادة  الديمغرافي  التغيير 
عفرين وإحالل جماعات مرتبطة بحكومة العدالة 
السياسية  والتبعية  الطائفية  الناحية  من  والتنمية 
الحكم  لترسيخ  تعمل وفق سياسة واضحة  والتي 
أن  إلى  منوهاً  السوري«،  الشمال  في  التركي 
للمواثيق  منافية  االرتزاقة  التبعية  من  النوع  هذا 
والمعاهدات الدولية. لذا؛ تحاول تركيا التنصل من 
عفرين  في  الحاصلة  االنتهاكات  عن  مسؤوليتها 
عبر دفع هذه الفصائل المرتزقة الرتكابها، وتابع: 
والمنظمات  الدولي  المجتمع  على  يجب  »هنا 
الدولية تحميل تركيا بوصفها دولة احتالل كامل 
المسؤولية عن ضبط األمن ووضع حد لالنتهاكات 
في عفرين، وبهذا تكون تركيا مسؤولة عن كل ما 
يحدث في عفرين من قتل وسلب وتهجير قسري 

وبالتأكيد جريمة التغيير الديمغرافي«.
إلى  سابق  وقت  في  الحقوقية  المنظمة  وأشارت 
ضمن  التعسفية  واالعتقاالت  االنتهاكات  تزايد 
فترة  في  وخصوصاً  األخيرة  اآلونة  في  عفرين 
تفشي جائحة كورونا العالمية، وبالرغم من دعوات 
العالمية لخطورة هذا  وتحذيرات منظمة الصحة 
اتخاذ  وكيفية  انتشاره  وسرعة  القاتل  الفيروس 
دول  كل  في  المرض  هذا  من  الوقائية  التدابير 
العالم، إضافة إلى تركيز األمم المتحدة ودعواتها 

وخصوصاً  العالم  في  النزاع  أطراف  كل  إلى 
النظام الصحي الضعيف والهش  سوريا في ظل 
والمستمر ألكثر من  الدامي  الصراع  الناجم عن 
تسع سنوات؛ إال أن الدولة التركية لم تستجب لتلك 
سواء  انتهاكاتها  وتيرة  من  زادت  بل  الدعوات، 
في منطقة عفرين أو منطقة تل رفعت التي تضم 
خمسة مخيمات لنازحي ومهجري عفرين، حيث 
خالل  وشيراوا  رفعت  تل  منطقة  استهداف  يتم 
بالقصف  مرة   34 من  أكثر  التجوال  فترة حظر 
العشوائي باألسلحة الثقيلة وقذائف الهاون مخلفة 
باإلضافة  المدنيين،  صفوف  في  وجرحى  قتلى 
أربع  بينهم  واختطاف )96( شخصاً  اعتقال  إلى 
الفصائل  عناصر  قبل  من  مسنين  وقتل  نساء 
السورية المسلحة الموالية للدولة التركية المحتلة. 
إلى  نقل مواطنين سوريين  أن  إلى  وأشار محمد 
محاكمها  أمام  للمثول  التركية  األراضي  داخل 
أو  أراضيها  أي جرم على  يرتكبوا  أن  دون  من 
وتطبيق  بممتلكاتهم  اإلضرار  أو  مواطنيها  بحق 
قوانين الدولة التركية بحقهم يعتبر مخالفة للقوانين 
واألعراف الدولية وتابع: »على فرض أنهم قاموا 
المحاكم  فإن  ما؛  جرائم  أو  مخالفات  بارتكاب 
االختصاص  صاحبة  هي  السورية  الوطنية 
تعتبر  التركية  الدولة  أن  وحيث  التركية  وليست 

االحتالل  لحالة  إعالنها  عدم  رغم  احتالل  دولة 
لاللتزامات  وفقاً  التصرف  عليها  فينبغي  بعد، 
لعام  األربعة  جنيف  اتفاقيات  في  عليها  الواردة 
 )1977( لعام  الملحقين  وبروتكوليها   )1949(
والتي حظرت على دولة االحتالل النقل الجبري 
أو  المحميين  لألشخاص  الفردي  أو  الجماعي 
دولة  أراضي  إلى  المحتلة  األراضي  من  نفيهم 
أو أراضي دولة أخرى محتلة أو غير  االحتالل 
محتلة أياً كانت دواعيه )المادة /49/ من االتفاقية 

الرابعة(«.
عفرين  منظمة  وعضو  الحقوقي  الناشط  وجدد 
الدعوة  محمد  رشيد  سوريا   - اإلنسان  لحقوق 
االنتهاكات  بصدد  دولية،  تحقيق  لجنة  لتشكيل 
تركيا  على  والضغط  عفرين،  في  المتزايدة 
لديها وفي سجون  كافة  المعتقلين  إلطالق سراح 
لهم  والسماح  السوري،  بالشمال  مرتزقتها 

بالتواصل مع ذويهم.
وكان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم 
عبدي طالب في وقت سابق بتشكيل لجنة تحقيق 
ضمنها  ومن  عفرين  في  الحقائق  لتقصي  دولية 

التفجير األخير الذي أودى بحياة 44 شخصاً. 

أجرته  للرأي  استبيان  آخر  وفق  ـ   األخبار  مركز 
حول  واالستطالعات«  لألبحاث  »أوراسيا  شركة 
أردوغان  أن  تبين  تركيا  في  الراهنة  األوضاع 
الرئاسية  باالنتخابات  الفوز  على  قادراً  يكون  لن 

المقررة في عام 2023.
 ،)CHP  ( الجمهوري  الشعب  حزب  رئيس  وقال 
كمال كلجدار أوغلو » حكومة أردوغان متجهة نحو 
السقوط، وأردوغان سيرحل عن السلطة دون أدنى 
عبئاً  وبات  شعبيته  فقد  أنه  الواضح  من  ألنه  شك، 

على تركيا.«

تركيا  في  الحاكمة  السلطة  أوغلو،  كلجدار  واتهم 
االقتصادية  األزمة  زيادة  في  والتسبب  بالتقصير 
فيروس  تفشي  إثر  وذلك  البالد،  في  والصحية 
بات  التركي  المجتمع  أن  إلى  أشار  كما  كورونا، 
بالفقر  ويشعر  جيداً،  الحاكمة  السلطة  حقيقة  يرى 

والبطالة والمرض.
وأضاف » نظام أردوغان سلطوي ال يصغي ألحد، 
فقط،  حزبه  لصالح  يعمل  الجمهورية  رئيس  وهو 
ومن غير القبول التضحية بكل تركيا من أجل حزب 

واحد.«

َحّمل كلجدار أوغلو وزير الخزانة والمالية براءت 
تردي  عن  المسؤولية  أردوغان،  صهر  آلبيراك، 
منصبه  توليه  منذ  البالد  في  االقتصادية  األوضاع 
وعدم قدرته على تنفيذ أي خطط إلنعاش االقتصاد، 
مطالباً باستقالته، الفتاً إلى أن »الدولة التركية باتت 
كشركة عائلية؛ الرئيس يحكم وصهره يحكم قبضته 

على الخزائن.«
أمس،  أعلنت  التي  االستطالع،  نتائج  وأظهرت 
هبطت  الحاكم  والتنمية  العدالة  حزب  أصوات  أن 
اعتالئه  منذ  األولى  للمرة  المائة   %34 نحو  إلى 

الشعب  حزب  أصوات  ارتفعت  بينما  السلطة، 
إلى  الخير  إلى 28% وحزب   )CHP( الجمهوري 
 )MHP( القومية  الحركة  حزب  وتراجع   %11
حصل  بينما   ،%8,9 إلى  أردوغان  لنظام  الحليف 
حزب الديمقراطية والتقدم الذي أسسه نائب رئيس 
الماضي  آذار  في  جان  بابا  علي  األسبق  الوزراء 
رئيس  أسسه  الذي  المستقبل  وحزب   ،%2,7 على 

الوزراء األسبق أحمد داود أوغلو على %2,4.
ويرى أكثر من 52,2% من المشاركين في االستبيان 

أن أردوغان ونظامه قد فشال في قيادة تركيا.

ناشط حقوقي يطالب مبحاسبة دولة االحتالل التركي عن جرائمها في عفرين

كلجدار أوغلو: »أردوغان سلطوي ال يصغي ألحد، ويعمل لصالح حزبه فقط«
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إلى  منازلهم  مقصود  الشيخ  أطفال  حَول 
مدارس من أجل مواصلة تعليمهم والتطوير في 
على  أنه  مؤكدين  والفكري  التعليمي  مستواهم 
كل طفل أن يلتزم بالبقاء في المنزل ومواصلة 

دراسته.
اتخذت اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا 
أجل سالمة  من  االحترازية  التدابير  من  جملة 
فايروس  من  المنطقة  في  األهالي  وحماية 
أنحاء  جميع  في  انتشاره  تسارع  الذي  كورونا 

العالم, ومن هذه اإلجراءات إغالق المدارس.
ومع إغالق المدارس مكث األطفال في منازلهم 
إلى جانب أهاليهم تقيداً باإلجراءات االحترازية 
مواصلة  أجل  ومن  المدارس,  إلى  يذهبوا  ولم 
التعليم, حول أطفال حي الشيخ مقصود منازلهم 
إلى مدرسة وتابعوا تعليمهم, محاولين التطوير 

في مستواهم التعليمي.

»حولنا منزلنا إىل مدرسة«

 JINNEWS لوكالة  تحدث  الصدد  وبهذا 
تحدثت  البداية  وفي  مقصود,  الشيخ  أطفال 
الطفلة إسراء حمو البالغة من العمر 13 عاماً 
فترة  تعليمها خالل  السادس وتتابع  في الصف 

حظر التجوال في المنزل وقالت: »بعد انتشار 
أنفسنا  نحمي  أن  أجل  ومن  كورونا  فايروس 
يعني  ال  هذا  أن  إال  مدارسنا,  إغالق جميع  تم 
أن نوقف تعليمنا, لذا حولنا منزلنا إلى مدرسة 

ندرس جميع الدروس ونقرأ الكتب«.
أن  يتوجب على كل طفل  بأنه  إسراء  ونوهت 
مستواه  في  التحسين  أجل  من  ويتعلم  يدرس 
التعليمي, وتابعت: »أمنيتي هي أن يلتزم جميع 

أجل سالمتهم  من  منازلهم  في  بالبقاء  األطفال 
وحمايتهم من الفايروس«.

وأشارت الطفلة روجين موسى البالغة من العمر 
»نتيجة  بالقول:  السادس  الصف  في  عاماً   12
المدارس  جميع  وإغالق  كورونا  فايروس 
لذا  المدرسي,  ومنهاجنا  دورسنا  عن  انقطعنا 
نحن  المنزل,  في  رفيقاتي  مع  تعليمي  أواصل 
بعضنا  مع  تعليمنا  نواصل  أطفال  ستة  اآلن 

البعض, وال نزيد عددنا لنمنع التجمع«.

رضورة مواصلة التعليم

وبينت روجين بقولها: »يجب علينا أن نواصل 
والدراسة  بالتعليم  أوقاتنا  ونملئ  تعليمنا, 

والتدريب«.
بينما قالت الطفلة إيناس شيخو البالغة من العمر 
دراسة  في  أوقاتي  معظم  »أمضي  عاماً:   14
المدرسي وبعد االنتهاء منها ال أهدر  منهاجي 

وقتي بل أقرأ الكتب«.
نحمي  أن  أجل  »من  قائلةً:  إيناس  وأضافت 
التدابير  نتخذ  كورونا  فايروس  من  أنفسنا 
الالزمة, نقرأ الكتب ونتقيد بالقرارات والتدابير 

الوقائية«.
العمر  من  البالغة  مستو  نورا  الطفلة  وقالت 
المجتمع,  مستقبل  األطفال  »نحن  عاماً:   13
علينا أن نطور من مستوانا التعليمي من جميع 
النواحي, ولن نسمح للظروف التي نعيشها أن 
تؤثر على تعليمنا وتدريبنا, كما أننا نستطيع من 
خالل اإلنترنت أن نثقف أنفسنا أكثر من خالل 

البرامج التثقيفية«.

رائدتا أعمال تساعدان المرأة العربية على النمو 
للجنسين  النمطية  القوالب  من  والتخلص  مهنياً 

من خالل مشاركة قصصهما بشكل علني.
تؤمن سمر الشرفا ونهى حفني، بوصفهما من 
بين  المساواة  لقضية  المناصرات  الناشطات 
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  الجنسين 
دعم  على  العمل  الضروري  من  بأنه  أفريقيا، 
النساء على الصعيد المهني لخلق مجتمع أكثر 
من هذا االعتقاد،  شمولية وازدهاراً. وانطالقاً 
»هي  منصة  بتدشين  األعمال  رائدتا  قامت 
عربية« في 2019 وهي أول منصة إماراتية 
العربيات،  للمتحدثات  مخصصة  نوعها  من 
الشرفا  الرائدتان سمر  األمر وعمل  هذا  وعن 
وكالة  قبل  من  إضاءة  هناك  كان  حفني  ونهى 
أخبار المرأة لتظهر دورهم في الرقي بمستوى 
المرأة والقيام بمبادرة من أجل نساء العالم ككل.

إطالق العنان لقوة 

املرأة العربية

وتوضح سمر الشرفا لوكالة أخبار المرأة قائلةً: 
»نحن نريد تغيير التصورات الخاطئة واألحكام 
المسبقة، وأن نصبح عوامل تساعد على إطالق 
العربية وطاقاتها في مجال  المرأة  لقوة  العنان 

التحدث أمام الجمهور«.

فإن  الجنسين،  بين  التحيز  تقليل  إلى  باإلضافة 
يساعدهن  سوف  للتحدث  للنساء  فرص  توفير 
الفكر والخبراء  على االنضمام لصفوف رواد 
في مجاالت عملهن، األمر الذي سيعمل بدوره 
ويسهم  لديهن،  القيادة  مهارات  تحسين  على 

كذلك في خلق فرص عمل جديدة لهن.
قطعت  الماضية،  القليلة  السنوات  مدى  على 
خطوات  األوسط  الشرق  منطقة  في  النساء 
في  الجنسين  بين  الفجوة  سد  سبيل  في  كبيرة 
في  والمشاركة  السياسي،  والتمثيل  التعليم، 

القوى العاملة.
منهن  العديد  فإن  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
مازلن يصارعن من أجل أن يجدن عمالً وأن 
يترقين في السلم الوظيفي في الشركات. ووفقاً 
للمعلومات التي جمعها البنك الدولي، فإن نسبة 
تصل  العاملة  القوى  حجم  في  النساء  مشاركة 
األوسط  الشرق  منطقة  في  فقط   %25 إلى 
وشمال إفريقيا مقارنة بالنسبة العالمية المقدرة 

بحوالي %50.
االقتصادية  التنمية  أن  عن  النظر  وبغض 
واالجتماعية للمرأة العربية تتصدر اإلصالحات 
الشرق  منطقة  أعمال  جداول  في  الحكومية 
عربية«  »هي  فإن  إفريقيا،  وشمال  األوسط 
تساهم في هذا الزخم بإبراز إنجازات ونجاحات 
والمشاركة  الريادة  تعزيز  أجل  من  العربيات 
نماذج  تقديم  إلى  باإلضافة  العاملة،  القوى  في 

إيجابية إللهام أجيال المستقبل.
رواية  بقوة  نؤمن  »نحن  حفني:  نهى  وتقول 
عن  تأثير  تحقيق  إلى  نطمح  وبأننا  القصص 
مسامع  على  متحدثينا  أصوات  ترديد  طريق 
قوة  إظهار  أجل  من  العالم،  الناس حول  آالف 
النمطية  الصور  من  والتقليل  العربية  المرأة 
بواسطة  إنجازه  يمكن  عما  الخاطئة  واألحكام 

المرأة العربية«.
وتقمن بفعل هذا ليس فقط بتزويد النساء بفرص 
بناء عالمتهن  من خالل  أيضاً  ولكن  للتحدث، 
الخاصة بهن في  التجارية الشخصية واألفكار 
القيادة وتوفير فرص التطوير المهني والريادي.

هي عربية: مستشار للتوازن بين الجنسين
حكومات  مع  أيضاً  تعمل  عربية«  »هي 
الجنسين  بين  للتوازن  كمستشار  ومؤسسات 

والقضايا المتعلقة بالمرأة.
المنظمات  من  العديد  في  منتشر  التحيز  إن 
الشرق  لمنطقة  وبالنسبة  العالم  حول  والبلدان 
مستثناة.  ليست  فهي  إفريقيا  وشمال  األوسط 
بارزات  أصبحن  النساء  كون  من  الرغم  على 
أن  إال  قبل  ذي  من  أكثر  األعمال  مجال  في 
المناصب  في  تمثيالً  أقل  ظللن  منهن  العديد 

اإلدارية والمستويات العليا.
29% من أدوار اإلدارة العليا كانت من نصيب 
وهو  العالم  مستوى  على   2019 عام  النساء 
على  تسجيله  تم  الذي  األكبر  القياسي  الرقم 
المرأة  ممارسة  لتقرير  وفقاً  وذلك  اإلطالق 

لألعمال التجارية الحالي.
العرب  »نساء  للوكالة:  الشرفا  سمر  وتقول 

كالعديد من النساء حول العالم واجهن واستمرين 
أماكن  في  الالوعي  التحيز  إلى  التعرض  في 
العمل وفي الحياة العامة«. وأضافت: »المشكلة 
في مثل هذه التحيزات أنها تقوم بعرقلة فرص 
العمل،  مكان  في  وبخاصةً  والتطوير  النمو 
ولربما تحد من فرص االلتحاق بالعمل والترقية 
واالرتقاء في ألقاب الشركة أو حتى النظر في 

إمكانية الوصول إلى منصب إداري«.
القوالب  هذه  تحدي  إلى  المؤسستان  وتهدف 
النمطية من خالل المنصة، وإثبات كيف ثابرت 
المرأة العربية وتغلبت على الحواجز في طريق 

نهضتها نحو الريادة.
واليوم »هي عربية« لديها ما يقرب من 100 
متحدث رسمي مسجل وقامت بتزويد المتحدثين 

بفرص للتحدث بشكل ناجح.
مازلن  النساء  من  العديد  فإن  حال،  أي  وعلى 
يصارعن من أجل الحصول على المدفوعات، 
وعي  زيادة  على  تعمل  عربية«  »هي  فإن 
العلني  التحدث  قيمة  نحو  والمنظمات  النساء 
تقول  األمر  هذا  وفي  الوسيط،  بدور  والقيام 
نهى: هذا يساعد في معالجة أية ثقافة أو العوائق 
المرأة  لها  تتعرض  لربما  والتي  االجتماعية 

أثناء المطالبة بالمقابل المادي.

روناهي / قامشلو ـ تم تمديد الحظر مجدداً من 
سوريا،  وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة  قبل 
المرة، ولكن  مع منح تسهيالت كبيرة في هذه 
بعيدة عن  بقية  الرياضية  المالعب والصاالت 
قرار السماح باللعب أو المران أن كانت عائدة 
كانت  أن  أو  الجزيرة  بإقليم  الرياضي  لالتحاد 

صاالت ونوادي رياضية خاصة.
منتصف  منذ  الرياضية  النشاطات  تعليق  وتم 
من  احترازي  كإجراء  الماضي،  آذار  شهر 
بدأ تطبيق حظر  بينما  تفشي فيروس كورونا، 
التجوال من تاريخ 2020/3/23، وتمدد الحظر 
لثالث مرات، واآلن تمدد إلى 2020/5/11، 
فتح  وهي  المرة  هذه  كبيرة  تسهيالت  منح  مع 
السادسة  الساعة  من  والمحالت  األسواق  كافة 

صباحاً وحتى الثالثة من بعد الظهر.
ولكن كانت األنظار تتجه للسماح بالمران على 
مسافة  بأخذ  االلتزام  مع  المالعب  في  األقل 

أمان بين الالعبات والالعبين رغم عودة نادي 
قامشلو لسيدات كرة القدم للتدريبات، ولكن كما 
أمان وبمجموعات صغيرة  بأخذ مسافة  ذكرنا 

وليست كبيرة.
هيثم  الشهيد  لملعب  لصورة  نشرنا  وبمجرد 
كجو عبر صفحتنا الرياضية الرسمية لصحيفة 
روناهي، بدأت التعليقات تنهال  علينا وهي التي 
تركزت للشوق للعب على هذا الملعب من قبل 

في  الكروية  والجماهير  والالعبين  الالعبات 
إقليم الجزيرة، والشوق للعودة للنشاط الكروي 
وبكل تأكيد باقي األلعاب هي على نفس الشاكلة 

أن كانت من الفردية أو الجماعية.
والالعبين  والالعبات  مشتاقة  المالعب 
عدم  السهل  من  ليس  للمالعب،  مشتاقين 
من  أكثر  لفترة  الرياضية  النشاطات  ممارسة 

شهر ونصف، ولمختلف األلعاب.

للعودة  بالتفكير جدياً  البلدان  الكثير من  وبدأت 
القريبة  الفترة  في  األندية  قبل  من  للتدريبات 
التي  المسابقات  الستكمال  باإلضافة  القادمة 
توقفت أغلبها منذ منتصف شهر آذار الجاري 
في األشهر المقبلة، وخاصةً الدوري اإلنكليزي 
تم  بينما  واأللماني،  واإليطالي  واإلسباني 
اإلعالن عدم إكمال الدوري الفرنسي وإعالن 
باإلضافة  للدوري.  بطالً  جرمان  سان  باريس 

للدوري الهولندي.
للعب  بالمؤهلة  ليست  الجزيرة  إقليم  مالعب 
كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  عدا  فيما  عليها، 
بقامشلو فيما تبقى يلزمها صيانة وتأهيل بشكٍل 
الالعبات  الترابية  المالعب  حتى  ولكن  كبير، 
بشكٍل  لهم  للسماح  شوقاً  يحترقون  والالعبين 
علني لممارسة التدريبات على األقل، ومن ثم 
وشرق  شمال  في  عام  بشكٍل  النشاطات  عودة 
الجميع  بالتزام  يأتي  هذا األمر  سوريا، وطبعاً 
الساعات  في  المنازل  والتزام  الوقاية  بقواعد 
الثالثة  الساعة  بعد  تأتي  للحظر والتي  المحددة 

عصراً.

قطع فريق اإلمارات للدراجات الهوائية، خطوة 
عن  اإلعالن  خالل  من  العالمية  نحو  جديدة 
التعاقد مع الدراج االسباني الشاب خوان أيوسو 
)17 عاماً(، والذي انضم إلى الفريق بعقد يمتد 

لخمس سنوات.

إسبانيا  بطولة  لقب  حالياً  اإلسباني  ويحمل 
للشباب، كما تمكن من تحقيق الفوز ستة مرات 

حتى اآلن في عام 2020.
الرسمي  موقعه  على  اإلمارات  فريق  وأعلن 
سيمضي  موهبته،  تطوير  خطة  إطار  في  أنه 

تطوير  فريق  األول من عقده مع  العام  أيوسو 
الخبرة وتعزيز مهاراته تدريجاً  بهدف إكسابه 

مع انتقاله إلى مستوى المحترفين.
وكان أيوسو الذي ينحدر من مقاطعة أليكانتي 
الناشئين  تصنيفات  على  هيمن  قد  اإلسبانية، 
المحلية بسرعة مذهلة، ليجذب بموهبته اهتمام 
وقال  فرنانديز.  ماتين  اإلمارات  فريق  مدير 
»كنا  اإلمارات:  فريق  مدير  فرنانديز،  ماتين 
نتابع مسيرة خوان منذ مدة طويلة، فال يخفى 
المواهب  مع  العمل  إلى  نتطلع  أننا  أحد  على 
تتمتع  متميزة  شابة  موهبة  وخوان  الشابة، 

بتوازن مثالي بين الموهبة البدنية والذكاء«.
خوان  يجتاز  ألن  حالياً  »نسعى  وأضاف: 
االحتراف  عالم  نحو  تدريجية  انتقالية  مرحلة 
الجولة  ضمن  فريق  في  مشاركته  خالل  من 
العالمية، بعدما شارك في معسكر تدريبي مهم 

الشتاء الماضي«.

هذا  وشارك  فترة،  منذ  نتابعه  »نحن  وتابع: 
العام في السباقات على دراجة قدمها له فريق 
بداية  منذ  العون  يد  له  نمد  ونحن  اإلمارات، 
إلى مسيرة مثمرة  الرياضي، ونتطلع  مشواره 
مع خوان على مدى السنوات الخمس المقبلة، 
بناء  أجل  من  المتواصل  مشروعنا  إطار  في 
إلى  به  والوصول  اإلمارات  فريق  وتطوير 
أيوسو:  خوان  قال  جانبه،  ومن  العالمية«. 
بدالً  اإلمارات  فريق  باختيار  قراري  »يرجع 
في  السائدة  الذهنية  أن  إلى  آخر  فريق  أي  من 
بالطموح  تتميز  حيث  ذهنيتي،  تماثل  الفريق 
إنجازات  تحقيق  أجل  من  الجاد  بالعمل  وتتسم 
فريق  يكون  »ربما  وأضاف:  عالمية«.  
اإلمارات جديداً نسبياً، لكنه قطع أشواطاً طويلة 
من  واثق  فأنا  لذا  عام،  كل  في  نفسه  لتطوير 
أن فريق اإلمارات سيكون أفضل فريق ضمن 

الجولة العالمية في المستقبل القريب«.

مانشستر  وسط  العبة خط  جيل سكوت،  أكدت 
سيتي والمنتخب اإلنكليزي، أن رحيل فيل نيفيل 
عن منصب المدير الفني للمنتخب، سيكون شيئاً 
محزناً بالنسبة لها، خاصة مع األثر الكبير الذي 

تركه في مسيرتها الكروية.
لشبكة  تصريحات  في  سكوت،  جيل  وقالت 
»سكاي سبورتس«، إنه سيكون »أمراً محزناً أن 

أرى« نيفيل يترك تدريب المنتخب اإلنكليزي.
قرار  عن  اإلعالن  الماضي  األسبوع  وشهد 
اإلنكليزي  االتحاد  مع  عقده  تجديد  بعدم  نيفيل، 
الحالي،  الفريق بنهاية عقده  للعبة، وأنه سيترك 

في تموز2021.
وكانت جيل سكوت )33 عاماً( من أهم العناصر 
في صفوف المنتخب اإلنكليزي، منذ تولى نيفيل 
ضمن  كانت  كما   .2018 في  الفريق  تدريب 

بطولة  في  الذهبي  المربع  بلغ  الذي  المنتخب، 
كأس العالم الماضية، عام 2019 بفرنسا.

قالت  الكروية،  مسيرتها  في  نيفيل  تأثير  وعن 
يتفهم  بالفعل...  إيجابياً  أثراً  جيل سكوت: »كان 

معنى أن تكوني العبة كبيرة«.
وتابعت: »بالنسبة لي، كان جيداً بالفعل في إدارة 
تدريباتي، كما واصل منحي الثقة، وتأكيد أن ما 
زال أمامي سنوات متبقية في مسيرتي الكروية«.
وأردفت »عندما تكبر قليالً، يريد الناس التحدث 
عن االعتزال، وأشياء من هذا القبيل.. لكنه كان 
عامان  أمامك  جيل،  يا  »هيا  دائماً:  لي  يقول 

آخران«.
يترك  أراه  أن  المحزن  من  وأضافت: »سيكون 
لدور  ينتقل  أن  أتمنى  لكنني  الفريق،  تدريب 

جديد، وسنتمنى له أفضل حظ«.

يحولن منازلهن إلى مدرسة لتطوير مستواهن التعليمي..

فريق اإلمارات للدراجات الهوائية يتعاقد مع اإلسباني أيوسو

جنمة إنكلترا: حزينة لرحيل نيفيل

مبشاركة قصصهما علناً تساعدان على كسر القوالب النمطية للجنسني..

متديد احلظر والشوق يزداد لألنشطة الرياضية
تقرير/ جوان محمد
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القوى  التهام  التركية  السلطات  سارعت 
في عفرين  الوقود  بتفجير خزان  الكردية 
العشرات.  بحياة  أودى  والذي  باألمس، 
وسارع إعالم عصابة اإلخوان المسلمين 
إلى ترديد االتهام التركي، وتسارع فنانو 
القطرية”،  و”الثروة  اإلخوانية  الثورة 
ومجرموها،  وإعالميوها،  وناشطوها، 
اجتهاده  حسب  كل  االتهام،  تكرار  إلى 

و”ريالته”، وثروته وثوريته.
على  شهر  من  أكثر  بعد  التفجير  حدث 
إعالن قوات سوريا الديمقراطية “في 24 
العسكرية،  العمليات  وقف  الفائت”  آذار 
استجابة للنداء األممي، لمواجهة فايروس 
كورونا، وأمالً أن يكون ذلك فاتحة للحوار 

والحل السياسي وإنهاء حالة الحرب.
لكن لتركيا رأي آخر. لم تتوقف عملياتها، 
وال عدوانها، وال استئجار القتلة وتحويلهم 
قبل  مجندين  قتلة  إلى  مجهولين  قتلة  من 

اإلعالن األممي وبعده.
كاملة،  عفرين  على  تركيا  سيطرت 
ونشرت  شعبها،  ثلثي  من  أكثر  وهجرت 
المدينة  تفاصيل  كل  في  ميليشياتها 
العتقال  سجونها  وأنشأت  منها،  والريف 
العفرينيين رجاالً ونساءاً وأطفاالً، وتوزع 
والحارات،  الطرق  كل  في  المأجورون 
ويعيثون  الباقين،  باألهالي  ينكلون 

بالملكيات واألرزاق.

السوريين،  المرتزقة  ميليشيات  انتشرت 
تحت مسميات جهادية وغير جهادية، في 
كل األمكنة في عفرين، ال تخلو ساحة أو 
بهم  تركيا  وأغلقت  منهم،  أو شارع  قرية 
عفرين  إلى  المؤدية  الطرق  كل  وعبرهم 
والمناطق  تركيا  على  المفتوحة  تلك  إال 

التي تحتلها.
وكيف  المفخخ!  الوقود  خزان  عبر  كيف 
انفجر،  وكيف  المدينة!  عمق  إلى  وصل 
وأودى بحياة األبرياء من العفرينيين بينهم 
11 طفل! وكيف تستطيع تركيا المعتدية، 
والتي تفتح الطرق لجهادييها الذين تربّوا 
التي  الكردية  القوات  اتهام  حضنها،  في 
عملية  خلف  بأنها  عفرين  عن  دافعت 

التفجير!
السورية  الثورة  ركاب  يستطيع  كيف  أما 
إلى  يحتاج  ال  فهذا  الكردية،  القوى  اتهام 

جواب.
عفرين  تسليم  في  الروسية  المؤامرة  قبل 
لألتراك، كانت تعيش عفرين أفضل حالة 
مجتمعية يمكن أن تتواجد في هذا الشرق 
البائس. خلية عمل ونشاط ال ينقطع، تربية 
تنظيم  نازحين،  واستقبال  وتعليم  ودراسة 
أعمال فنية وبحثية وإغاثية، وتنظيم العمل، 
وإعطاء المرأة دورها الكامل، رغم أنف 
التقاليد والعادات واألديان. تحولت عفرين 
المجتمعية والسياسية  أهلها وقواها  بأيدي 
المنطقة  هي  أخضر،  نشاط  كرم  إلى 
الخصبة اجتماعياً وسياسياً وفنياً تاريخياً.

لكن في هذا الكرم التاريخي، وهذا النشاط 

أردوغان  الجهادي  يسمح  هل  األخضر، 
بذلك!

سمح لكل جهادي ومرتزق ومجرم بعبور 
المافيات  حكومة  أجندة  لتنفيذ  حدوده 
طريق  يشق  أن  قبل  سوريا،  في  التركية 
المال  ووفّر  عفرين،  إلى  الجهاديين 
التاريخ  لتغيير  لهم،  والطريق  والدعاية 

والجغرافية والسكان.
تحولت عفرين من جديد إلى خلية جهادية، 
على  والمرتزقة  الجهاديون  فيها  يتنافس 
األمالك  على  واالستيالء  والسرقة  القتل 
بينهم،  فيما  يتصارعون  والمنافذ، 
وغيرهم،  بعضهم،  ويفجرون  ويقتتلون، 
عباءة  إلى  الخضراء،  عفرين  ويحولون 

مطلية بالقتل والسواد.
الجهادي  طريق  كان  مضى،  زمن  في 
األقل  على  المرتزق،  يختلف عن طريق 
أردوغان  كف  في  ولكن  بالشعارات، 
مرتزق،  إلى  الجهادي  تحول  التركي، 
بينهما  تمايز  ال  جهادي،  إلى  والمرتزق 

وال حتى بالشعارات.

كيف تقتل تركيا وكيف

 تسير في اجلنازة!
هدية يوسف: »التغيير الدميغرافي وتتريك 

املنطقة هو الهدف من تفجير عفرين«
ستار  مؤتمر  منسقية  عضوة  أشارت 
هدية يوسف إلى أن هدف دولة االحتالل 
تهجير  هو  عفرين  تفجير  من  التركي 
وتغيير  األصليين،  عفرين  سكان 
المقاومة  أن  وأكدت  عفرين،  ديمغرافية 
ضمان  في  للشعب  الوحيد  السبيل  هي 
حريته، وناشدت الجهات الدولية بالتدخل 
التركية  واالنتهاكات  االعتداءات  وإيقاف 
ومرتزقتها في عفرين، وإنهاء االحتالل.    
مدينة عفرين  داخل  تعرض سوق شعبي 
المحتلة في 28 من شهر نيسان المنصرم 

من  العشرات  عن  أسفر  إرهابي  لتفجير 
الضحايا والمصابين في صفوف المدنيين، 
األصليين  المدينة  أبناء  من  منهم  عدد 

ومقتل عدد من المرتزقة.
فلتاناً  تركيا  تحتلها  التي  المناطق  وتعيش 
في  نفسه  االحتالل  من  بدعم  كبيراً  أمنياً 
المناطق  ديمغرافية  تغيير  إلى  سعيه 
االستهداف  المدينة، عبر  في  احتلها  التي 
الممنهج ألمن سكانها األصليين، والضغط 
على المرتزقة الذي ال يمتثلون ألوامره في 
بعض األحيان، خاصة وأن تركيا تحاول 
في  أتى  التفجير  لبيبا.  في  للقتال  إرسالهم 
التركي  االحتالل  فيه  يستمر  الذي  الوقت 

الوطني  »الجيش  يسمون  ما  ومرتزقة 
السوري« والعديد من الفصائل اإلرهابية 
مع  تركيا  أبرمتها  التي  االتفاقات  بخرق 
يتعلق  فيما  والروسي  األمريكي  الجانبين 
وشرق  شمال  في  النار  إطالق  بوقف 
ومنذ  االحتالل  يحاول  حيث  سوريا، 
فترة إلصاق ما يجري من الفلتان األمني 
الديمقراطية  سوريا  بقوات  والتفجيرات 
التفجير  ورافق  الشعب،  حماية  ووحدات 
مجملها  ودعت  االنتقادات،  من  الكثير 
األمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إنهاء 

االحتالل التركي في مناطق شمال وشرق 
سوريا خاصة وسوريا بشكٍل عام.

يف كل يوم جرمية

هاوار  أنباء  وكالة  التقت  ذلك؛  وحول 
بعضوة منسقية مؤتمر ستار هدية يوسف 
في  حصل  الذي  التفجير  استنكرت  التي 
االتهام  أصابع  ووجهت  عفرين،  مدينة 
التركية )الميت(  إلى جهاز االستخبارات 
تتوقف  »لم  وقالت:  االنفجار  ذلك  بتدبير 

وطبيعة  أهالي  بحق  المحتلين  انتهاكات 
أحد  ويكون  إال  يوم  يمر  فال  عفرين، 
أهالي عفرين مقتوالً، أو تم اختطافه على 
االحتالل  لجيش  التابعين  المرتزقة  يد 
بالدرجة  تهدف  الممارسات  هذه  التركي، 
األصليين  المواطنين  إخراج  إلى  األولى 

من موطنهم«.
وأكدت هدية يوسف أن ما جرى ويجري 
في المنطقة المحتلة سببه االحتالل التركي. 
االحتالل،  هذا  ينتهي  أن  يجب  لذلك؛ 
وأضافت: »نعزي أسر الشهداء الستشهاد 

أحد أفرادها في التفجير اإلرهابي األخير 
والذي  عفرين،  مدينة  في  حصل  الذي 
وخلّف  المدنيين  عشرات  أرواح  حصد 
الشفاء  نتمنى  والمصابين  الجرحى  مئات 

للجرحى«.
التفجير؛  من  والغاية  الهدف  وعن 
ستار  مؤتمر  منسقية  عضوة  أوضحت 
هدية يوسف بالقول: »ال نشكك بأن تكون 
يد االستخبارات التركية فيه، هناك غايات 
عدة، منها تصفية بعض فصائل المرتزقة 
وإخراج أهالي عفرين من أرضهم، فمن 
نفسه؛  الوقت  وفي  التفجير،  حدث  هنا 
وحدات  باتهام  التركية  الوزارة  قامت 

فمن  التفجير،  وراء  بأنها  الشعب  حماية 
أين لها معرفة بأن التفجير سيحدث حتى 
بعد  بتدبيره  الشعب  حماية  وحدات  تتهم 

لحظات قليلة من حدوثه«.

االحتالل الرتيك متمرس يف 
ارتكاب املجازر

المرتزقة  أن  إلى  يوسف  هدية  ولفتت 
في  يقررونه  ما  يعرفون  وال  تائهون 
وأضافت:  يعيشونه،  الذي  الوضع  ظل 
إلى  نظرنا  إن  عديدة  تناقضات  »هناك 
على  يُجبر  من  فمنهم  المرتزقة،  وضع 
من  ومنهم  واليمن  ليبيا  إلى  الذهاب 
قُطعت رواتبهم، ومنهم من يتقاتلون على 
التي  النهب  وأعمال  المسروقات  تقسيم 
التفجير  وهذا  عفرين،  في  بها  يقومون 
إرهابي ضد  تفجير  عفرين  الذي ضرب 
التدخل  الدولية  الجهات  وعلى  اإلنسانية، 
التركية  واالنتهاكات  االعتداءات  وإيقاف 

ومرتزقتها وانهاء االحتالل«.
وتابعت: »لن ننسى المجزرة التي حصلت 
منذ عدة أشهر في تل رفعت وكان أغلب 
ضحاياها من األطفال، وبالتالي ليس بعيداً 
مقاطعة  في  أخرى  تفجيرات  تحدث  أن 
للمحتلين،  حد  وضع  يتم  لم  إن  عفرين، 
هذه الممارسات دائماً تخلق عدم استقرار 
السوري،  الداخل  في  واجتماعي  سياسي 
الشعب  يدفع  أن  إلى  يؤدي  هذا  أن  كما 

األعزل الثمن«.
حدث  »إذا  بالقول:  يوسف  هدية  وبيّنت 
فسيكون  رفعت؛  تل  بلدة  على  هجوم  أي 
الدولة  ألن  كبير؛  خطر  في  األهالي 
التركية المحتلة تقوم بتهديد تل رفعت التي 
ُمهّجري  أكثر من 25000 من  فيها  يقيم 
الخاصة  الحرب  يمارسون  فهم  عفرين، 
مرة  تهجيرهم  يتم  كي  هنا  األهالي  على 
العالمية  المنظمات  تقف  لم  إن  أخرى. 
وسيكون  ستهاجم  فحتماً  تركيا؛  وجه  في 
األهالي في مواجهة الموت مرة جديدة«.

وأكدت عضوة منسقية مؤتمر ستار هدية 
المقاومة هي  أن  يوسف في ختام حديثها 
حريته  في ضمان  للشعب  الوحيد  السبيل 
وقالت: »نحن ال نقبل هذه السياسات من 
قبل الدولة التركية ومرتزقتها، وسنواجهها 
بالمقاومة إن حصلت، الشعب دائماً يتخذ 
ولن  الظروف  هذه  في  المقاومة  موقف 
إن  أيضاً،  المرة  هذه  السمة  هذه  تتغير 
أعادت دولة االحتالل التركي والمرتزقة 

هجماتهم علينا«.

طالب إبراهيم

 أين للساسة الكرد
 من آمال الشعب

في تحقيق الوحدة

واألحزاب  القوى  الكردي  الشعب  مطالبة 
وحدة  وحتقيق  الشمل  بلم  الكردية  السياسية 
الصف ليست بجديدة، وكل مرة عندما يستبشر 
يأتي  والتقارب،  التوافق  من  نوع  بتحقيق  الكرد 
القلة ممن لهم مصاحلهم الشخصية أو احلزبية 
لينسف احللم الذي يراود الكرد لعقود طويلة من 

الزمن آملني حتقيقه في كل مرة. 

الدميقراطية  سوريا  قوات  قائد  طرح  وعندما 
مظلوم عبدي مبادرته األخيرة، استبشرنا جميعاً 
االجتماعات  وبدأت  فيها،  احللم  وحتقيق  اخلير 
واللقاءات اجلماعية والفردية املكثفة مع جميع 
وكانت  الكردية،  السياسية  والقوى  األحزاب 
صدى تلك االجتماعات إيجابية في أكثر األحيان. 
مبختلف  الكردي  الشارع  لدى  ارتياحاً  شكل  ما 
على  وحتى  السياسية  وانتماءاته  تياراته 
املستوى العام، ومنذ طرح تلك املبادرة وحتى اآلن 
ووحدة  والتوافق  الفرج  الكردي  الشعب  ينتظر 

الصف الكردي.

التشتت  حتتمل  تعد  لم  الظروف  أن  وبخاصة 
لتقوية  والعمل  إلثارتها  األعداء  يسعى  الذي 
بني  والفرقة  والنعرات  الفتنة  وبث  جذوره، 
الكردية كي يحققوا ما يخططون له،  األطراف 
وضرب املكتسبات التي حتققت في كل مكان من 
كردستان، ونحن مقتنعون متاماً بأن األعداء الكرد 
لديهم سواء، وال فرق بني من يتحدث الكردية في 
اجلميع  يستهدف  فمخططهم  كان،  مكان  أي 
مفاتيح  نظرهم  في  اجليدين  الكردي  وحتى 
تنتهي  ومتى  أهدافهم،  لتحقق  لديهم  وأدوات 
ترمى  كما  املزابل  على  سيرمونهم  مصاحلهم 

القاذورات.

إيجابية  التصريحات  كانت  املاضية  األيام  وفي 
حول التوصل إلى نوع من التوافق الذي قد يؤدي 
في النهاية إلى اتفاق وتصالح ووحدة بني الكرد، 
جميعا  نسعى  أن  والضرورة  الواجب  من  لذلك 
املعنية  السياسية وهي  القوى  األولى  وبالدرجة 
اجلماهير  لنداءات  تستجيب  أن  األولى  بالدرجة 
في  املستحيل  وتعمل  مكان،  كل  في  الكردية 
بأن  يقولون  لطاملا  امللح،  املطلب  هذا  سبيل 
األساسي  الكردي هو هدفهم  الشعب  مطالب 
مطلب  الوحدة  حتقيق  ومطلب  واملنشود. 
التي  األولويات  أولى  من  وهي  وطني  جماهيري 
يجب أن تكون، ملا به من أهمية بالغة اآلن، كي 
بضرب  نفسه  به  يسول  من  أمام  الطريق  نسد 
بدماء  ارتوت  التي  أرضنا  واحتالل  مكتسباتنا 
الدميقراطي،  مشروعنا  وإفشال  الشهداء، 
وحتقيق الوحدة الكردية ستستفيد منه شعوب 
بإمكانها  كبيرة  قوة  من  لها  ملا  أيضاً،  املنطقة 
الوقوف في وجه جميع اخملططات التي تستهدف 
املنطقة وبخاصة من قبل دولة االحتالل التركية.

أما  الكردية  والقوى  الساسة  أناشد  هنا  ومن 
كفانا ما حدث ويحدث من قتل وتدمير وتهجير 
سيتحكم  متى  إلى  ملناطقنا،  دميغرافي  وتغيير 
بيادق  سنبقى  متى  وإلى  مبصائرنا،  اآلخرين 
بلغ  لقد  األعداء،  أهداف  لتحقيق  وسيوفاً 
السيل الزبى، اعقلوا أيها الساسة فاخلطر قادم 

واألوقات عصيبة فهل وصلت الرسالة!؟.

عين الحدث

رفيق إبراهيم
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

روناهي/ منبج: تشتهر مدينة منبج بالعديد 
من األبنية واآلثار التاريخية والتراثية التي 
سوريا  مناطق  من  غيرها  عن  بها  تميزت 
للباحثين  ومقصداً  قبلة  جعلها  ما  األخرى، 
من  تحمله  بما  القديم،  التاريخ  عبق  عن 
ذكريات تؤشر على عظمة إنجازات أهلها، 
البناء  طريقة  في  الفريدة  وإمكاناتهم 

والتصميم، ومنها الحمامات.
كانت مدينة منبج وريفها قبل عام 1860م، 
من ضمن إقطاعات السلطان العثماني ولكن 
فيما بعد شملها االستصالح من خالل موافقة 
والتركمان  الشركس  نزوح  على  السلطان 
العرب  جاءها  ثم  ومن  1876م،  عام  إليها 
األبنية  من  العديد  بناء  عن  فضالً  والكرد، 

الحديثة، ومنها؛ حمام منبج الكبير. 

املوقع والقدم

يقع الحمام في الجهة الجنوبية الغربية للمسجد 
الحميدي »المسجد الكبير«، وهو أقرب إلى 
بالقرب  الكبير،  المسجد  من  السرايا  المبنى 
المدينة.  فندق  وبجوار  العامة  الساحة  من 
هنالك  أن  باعتبار  الكبير  بالحمام  وسمي 
حماماً صغيراً يقع خلف جامع العالئي يعمل 
بالماء البارد. ويعد الحمام الكبير من المواقع 
إنه من  القول  يمكن  بحيث  الحديثة،  األثرية 
المعالم الحضارية الهامة في المدينة التي تدل 
على اهتمام سكان المنطقة بالنظافة. وبحسب 
يسبق  قديم  أثره  فإن  الموقع،  في  الحفريات 
إذ  وترميمه،  بناؤه  وأعيد  العثمانيين,  وجود 
الحمام  أطراف  في  أظهرت  الحفريات  أن 
وعلى عمق ستة أمتار جدراناً قائمة مدفونة 
يشيد  التي  األساس  بمثابة  كانت  أنها  يرجح 
اكتشاف  يتم  ولم  الحالي,  الحمام  بناء  عليها 
دليل قاطع يبين قدم الحمام, لكن في المقابل 
تم  المكان  هذا  أن  إلى  تشير  هناك عالمات 

تعطي  متعددة,  زمنية  فترات  منذ  استخدامه 
أهميتها  به  تحيط  التي  وللمنطقة  للحمام 
التي  منبج،  مدينة  بقدم  المرتبطة  التاريخية 
أثناء  األثرية  معالمها  اكتشاف  يتم  ما  دائماً 
الحفريات, ومن خالل ما يظهر، فالحمام تم 
بناؤه في عام 1904م، وهو يبين أنه بني أيام 

السلطان عبد الحميد الثاني.

وصف الحامم
يبدو الحمام من الناحية األثرية يشبه الطابع 
الحمامات  عليه  تواجدت  الذي  المعهود 
حيث  من  العثمانية  الحقبة  في  األثرية 
عليها  المتعارف  واألقسام  العام,  التصميم 
في الحمامات الجماعية.  فالحمام مؤلف من 
عدد من القبب، أما مدخله، فيقع ضمن إيوان 
قوسه حدوة الفرس المدبب، وشكله الداخلي، 
وتتوسطه  البراني؛  أقسام:  ثالثة  من  يتألف 
بها  تحيط  الشكل  مستطيلة  كبيرة  ماء  بركة 
المساطب المرتفعة وهي مخصصة للمشالح، 
مخصصة  مثمنة  فتحة  فيها  قبة  تعلوه  بينما 
إيوانات  وفيه  الوسطاني؛  ثم  لإلنارة. 
لالستحمام،  مخصصة  حجرية  وأجران 
توقد تحتها  في أوسطه مسطبة كبيرة كانت 
دوالب  هنالك  حين  في  الماء  لتسخين  النار 
إلى  لينساب  األعلى  إلى  الماء  يرفع  هوائي 
أحدهما  صنبورين،  من  الحجرية  األجران 
يليه  ثم  البارد،  للماء  واآلخر  الساخن  للماء 
فيها  وخلوات  إيوانات  به  وتحيط  الجواني، 
فيها  قبة،  سقفه  وتتوسط  حجرية،  أجران 
ليدخل  بالزجاج  مسدودة  دائرية  فتحات 
النور من خاللها إلى الحمام ويضاء بواسطة 
صغيرة  حجرة  الحمام  نهاية  وفي  الزجاج، 
لها درج ينزل إليها الموقد ليشعل النار من 
هو  وكما  الوسط.  في  التي  المسطبة  تحت 
الحمام  وجود  من  الغاية  فكانت  معلوم،  
الرجال  فيه  يستحم  للنظافة  مكاناً  يكون  أن 
سواء،  حد  على  والكبار  والصغار  والنساء 
وقد تحقق ذلك وظل يؤدي هذه الوظيفة إلى 
سنة 1980م تقريباً، وطبعاً حمام منبج ليس 
األخرى  بالحمامات  مقارنة  الضخم  بالحمام 
بني  حمام  هو  وإنما  الكبيرة،  األهمية  ذات 
شكالً وحجماً بما يتناسب مع المدينة والتعداد 

السكاني إبان تشييده.

طقوس الحامم
لتاريخ  بالنسبة  العهد  حديث  الحمام  يعتبر 
نظام  على  عمله  نظام  ويعتمد  منبج,  مدينة 
الرجال  لقسم  أبواب  هناك  أن  حيث  معين، 

ومعهم  للحمام  يأتون  فكانوا  النساء،  ولقسم 
من  ذلك  يعدون  وكانوا  وطعامهم  ألبستهم 
االستجمام الذي يحتاجه األهل واألبناء. هذه 
األقسام ال يمكن أن تفتح في نفس المكان لكي 
ال تنزعج النساء من ذلك. إذ أنه كان مقصداً 
لرجال المدينة ونسائها لالستحمام في وقت لم 
تكن البيوت تحوي الحمامات الخاصة. فكان 
ويتألف  للرجال,  للنساء ومساء  الصباح  في 
الحمام أيضاً من )الجواني، والبراني(, ومن 
الفتيل أو الموقد الذي تشعل فيه النار لتسخين 
الماء وهو ممدد بشكل علمي، فالماء الحار 
والبارد يأتي من صنبورين اثنين, ويتم خلط 

الماء في جرن حجرية. 

طقوس خاصة بالنساء
وعن الطقوس التي كانت ترافق االستحمام، 
كانت  بل  فحسب  لذلك  يخصص  لم  فهو 
اجتماعية،  كمؤسسات  تعمل؛  الحمامات 
االجتماعية؛  الفعاليات  فيها  تقام  كانت  حيث 
وليلة  والختان  والزواج  بالوالدة  كاالحتفال 
الحياة  من  جزءاً  الحمام  وأصبح  الحناء. 
االجتماعية، وخاصة لدى النساء، حيث كن 
يجتمعن هناك في كل أسبوع لألكل والشرب 
وتبادل الحديث. وكانت النساء يجلبن الطعام 
يدخلنه معهن  ما  الحمام, وأغلب  إلى  معهن 
»الكبة النية, والمجدرة«، باإلضافة إلى أنه 
مكان للمسامرة ورواية القصص والحكايات 
من  واألهم  والخبرات.  األخبار  وتبادل 
ذلك، أن بعض العائالت كانت تأتي بالبنات 
ويأتين  بيوم,  العروس  حنة  قبل  الحمام  إلى 

بالعروس ويحتفلن بها.
الجدير ذكره، أن الحمام كان مهمالً إلى فترة 
قريبة، وتم ترميمه قبل األزمة السورية من 
خالل برنامج التعاون اإلقليمي. أما في فترة 
إلى  فقد تحول  المدينة،  سيطرة داعش على 
الظلم  من  المدينة  تحرير  بعد  ولكن  سجن، 
عمدت البلدية على تجهيز هذا الحمام األثري 
ترميمه من جديد،  في ضوء دراسة إلعادة 
أثرياً  متحفاً  لجعله  دراسة  هناك  كانت  كما 

للمدينة.

عفرين  لمقاطعة  المشترك  الرئيس  قال 
التركية  الدولة  إن  نعسو،  محمد  المحتلة، 
وإنها  ورتي  زينه  منطقة  في  مطامع  لديها 
وخلق  الكرد  بين  الفتنة  إشعال  إلى  تسعى 

اقتتال كردي كردي.
للوضع  وبالنسبة  أنه  إلى  نعسو  وأشار 
على  بها  نمر  التي  والمرحلة  الحالي، 
الصعيد السياسي وجميع األصعدة وخاصة 
كورونا،  فيروس  وباء  نواجه  حيث  اليوم 

هي مرحلة حساسة جداً.

الوضع يف زينة 

وريت وقلق للغاية

األوضاع  يخص  فيما  حديثة  غعسو  وتابع 
كردستان  لجنوب  بالنسبة  باشور:  في 
وبالتحديد منطقة زينه ورتي فهو موضوع 
من  ونخشى  عام،  بشكل  للكرد  جداً  مهم 
وقوع اقتتال كردي كردي في هذه المنطقة 
للحزب  بالنسبة  عدة،  أسباب  وهنالك 
الديمقراطي الكردستاني وإرسال قواته إلى 
لماذا  كثيرة  تساؤالت  هناك  المنطقة،  هذه 
وفي هذه المرحلة هم يدعون إلى وضع حد 
معبراً  هناك  أن  باعتبار  الكورونا  النتشار 
تركيا  وإلى  المنطقة  هذه  في  إيران  من 
أن  يدرك  عام  بشكل  شعبنا  لكن  وغيرها، 
الدولة  وأن  خاصة  كاف،  غير  السبب  هذا 
هذه  في  وخاصة  مطامع  لديها  التركية 
الكرد  بين  الفتنة  إشعال  أجل  من  المنطقة 

وخلق اقتتال كردي كردي.
دائما  الدور  هذا  تلعب  »تركيا  وأضاف 
هذا  يومنا  وحتى  البداية  منذ  وذهنيتها 
المكونات  بين  الفتن  خلق  على  تعمل  دائما 
الواحد  المكون  بين  وحتى  باختالفها 

في  الكرد  نحن  ذلك  أجل  ومن  الكردي 
من  نعاني  وإيران  وتركيا  والعراق  سوريا 
إلى  العدو  يلجأ  ما  دائما  كثيراً  الشيء  هذا 
الكردية  األحزاب  بين  الفتن  خلق  أسلوب 

لكي يفرض نفوذه وسيطرته«.

تركيا من تزرع الفنت 
والشارع الكردي متوافق

نعسو:  قال  القائم  الجدل  حقيقة  وحول 
المنطقة هي باألساس منطقة آمنة ال يوجد 
فيها أية مشاكل وجميع الكرد متفقون على 
االقتتال  يرفض  الكردي  والشارع  ذلك 
الكردي الكردي، وهذا مرفوض لدى جميع 
وحتى  االربعة  كردستان  أجزاء  في  الكرد 
من  ليس  ألنه  مرفوض  هو  الخارج  في 
وبسبب  اليوم  نشاهد  فنحن  أبدا.  مصلحتنا 
هذه التجزئة هناك ظلم يمارس على جميع 
شاهدنا  كما  كردستان  أجزاء  في  الكرد 
كانيه  سري  وفي  كوباني  وفي  عفرين  في 
وكري سبيه وفي أجزاء كردستان األربعة.

الظلم  يعاني بشكل يومي من  وتابع: شعبنا 
جميع  وعلى  واالغتصاب  واالنتهاكات 
الشي  هذا  يدركوا  أن  الكردية  األحزاب 
جيداً، هذه الويالت التي يمارسها االستعمار 
نعي  أن  علينا  شعبنا  التركي ضد  وخاصة 
األحزاب  كافة  وعلى  يحصل  ما  جيداً 
توحد  وأن  سوياً  تجتمع  أن  اليوم  السياسية 
صفوفها من أجل بناء مستقبل أفضل لكافة 
الكرد في جميع األجزاء ومن أجل رفع هذا 
حقوقهم  إلى  يصلو  وأن  الكرد  عن  الظلم 

الشرعية علينا جميعاً أن نعمل ألجل هذا.
ال  اآلن  حتى  الكردية  األحزاب  بأن  ونوه 
من  الشعب  هذا  مطالب  تلبي  أن  تستطيع 

أجل مصالحها الشخصية،  وأضاف »علينا 
وأن  الشخصية  المصالح  هذه  نحيد  أن 
أجل  من  واحداً  صفاً  ونقف  ونجاهد  نعمل 
بناء الوحدة الكردية من أجل متطلبات هذا 

الشعب«.

الدعوة لإلتفاق والحوار مطلب جميع الكرد
والمطلب  الكرد  المثقفين  دور  وحول 
الكرد  المثقفون  نعسو:  أشار  الجماهيري 
والحزبية  السياسية  الكتل  يطالبون  اليوم 
لمنع أي اقتتال، نحن في هذا العصر شاهدنا 
مثل هذا االقتتال في العديد من  الدول مثل 
من  كفانا  وغيرها،  وليبيا  والعراق  سوريا 
بشعبنا،  لحقت  التي  والمجازر  الويالت 
يجب علينا أن نعي هذا الشي وأن نقيم هذا 
وقف  أجل  من  المثقفين  نداء  ونلبي  الشئ 
السياسي  الحراك  إلى  نلجأ  وأن  اقتتال  أي 
والحوار السياسي وأن نلتقي جميعاً من أجل 
وحلها  األحزاب  بين  العالقة  المشاكل  حل 
ألعداء  المجال  نفتح  ال  وأن  الحوار  عبر 

األمة الكردية.

الديمقراطي  الحزب  على  نعسو:  وتابع 
الجماهير  مطالب  يلبي  أن  الكردستاني 
بصدر رحب حكومة اإلقليم يجب أن تدرك 
جيداً أن العدو يريد أن يمحي الشعب الكردي 
فإاقليم  بالطبع،  يستطيع  ولن  الوجود  من 
»القضاء  بعد  الفريسة  سيكون  كردستان 
كردستان«،  من  األخرى  األجزاء  على 
إقليم كردستان لن يستطيع وحده أن يعطي 
كردستان  نحن على مستوى  لشعبه  األمان 
البعض،  بعضنا  نكمل  األربعة  بأجزائها 
مكروه  أصابه  إذا  كردستان  من  جزء  أي 
تتأثر وال تستطيع  أيضا  فاألجزاء األخرى 

العمل بمفردها.

توحيد الصف الكردي كان 
وما يزال املطلب والحل 

األمثل

عفرين  لمقاطعة  المشترك  الرئيس  وأشار 
إلى  المحتلة، محمد نعسو  في ختام حديثه 
كحل  الواحد  والصف  الحوار  ضرورة 
دائم وقائم: إلى أنه وبالنسبة لمستقبل الكرد 
فالمستقبل يكمن في توحيد الصف الكردي 
سواء كان سياسياً أو حتى عسكرياً أو حتى 
اقتصادياً وفي كافة المجاالت فعلينا الوقوف 
بعضنا  مع  نتحاور  وأن  السياسي  والحوار 
والذي  الشرس  العدو  هذا  إيقاف  أجل  من 

يهدف إلى رفع الشرعية عن الكرد
بالنسبة لشعبنا الكردي في أجزاء كردستان 
بتوحيد  يطالبوا  أن  والخارج يجب  األربعة 
الصف الكردي في الشوارع واالجتماعات 
محاولة  أي  ضد  يقفو  وأن  مكان  كل  وفي 
لخلق اقتتال كردي كردي ألنه يخدم مصلحة 
العدو التركي، فالقائد عبد هللا أوجالن وهو 
الصف  توحيد  أجل  من  يناضل  السجن  في 

الكردي ويصر على الوحدة.

وكالة الفرات لألنباء

تركيا  أن  ليبية  عسكرية  مصادر  كشفت 
الليبية بأسلحة  الوفاق  زودت قوات حكومة 
جديدة متطورة منها منظومات دفاع جوي, 
أن تركيا تستمر في دعم مرتزقتها  وأكدت 
الدولية  الدعوات  من  الرغم  على  ليبيا  في 

لوقف القتال.
وصرح مسؤول عسكري في القيادة العامة 
»إن  قائالً  العربية  شبكة  لـ  الليبي،  للجيش 

بأسلحة  الوفاق  قوات  مؤخراً  زّودت  أنقرة 
ميناءي  إلى  وصلت  عالية،  بتقنيات  جديدة 
مصراتة وطرابلس عن طريق سفن شحن 

قادمة من تركيا«
داخل  األسلحة  هذه  رصد  »تم  وأضاف: 
جبهات القتال في العاصمة طرابلس وحتى 
حيث  حيوية،  ومراكز  سكنية  مناطق  في 
متطورة  جوي  دفاع  منظومات  نصب  تم 

وأجهزة  الصنع  حديثة  أرض  وصواريخ 
الثقيل  العيار  من  هاون  وقذائف  للتشويش 
مجموعة  إلى  باإلضافة  الصنع،  تركية 
طراز  من  القتالية  المسيرة  الطائرات  من 
»العنقاء« بعد فشل طائرات »بيرقدار« في 

تحقيق مكاسب ميدانية«
 وأكد المسؤول الليبي أن »تركيا تستمر في 
دعم المليشيات المسلّحة بكل الوسائل المادية 
األجانب،  وبالمقاتلين  العسكرية  والسياسية 
رغم المطالب الدولية بوقف القتال والدخول 
في هدنة إنسانية خالل شهر رمضان، وافق 

عليها الجيش الليبي«.
الوفاق  حكومة  رفضت  جانبها  ومن 
االنخراط في هدنة إنسانية عرضها الجيش 
هذا،  وعلى  رمضان.  شهر  بمناسبة  الليبي 
تتكل  الوفاق  قوات  أن  نفسه  المسؤول  عدّ 
الكبيرة  األسلحة  ترسانة  على  الفترة  هذه 
لتحقيق  التي وصلتها من تركيا  والمتطورة 
ما  وهو  ميداني،  وتقدم  المعركة  في  تفّوق 
يفسر تجاهلها الهدنة التي دعا إليها الجيش 

الليبي واالستمرار في تصعيد القتال، وكذلك 
رفضها للمهمة األوروبية »إيرني« لمراقبة 
تنفيذ حظر توريد السالح إلى ليبيا في البحر 

المتوسط.
فيما عبّرت بعثة األمم المتحدة في الـ24 من 
انتهاك  من  قلقها  عن  الماضي  نيسان  شهر 
الحظر المفروض على ليبيا، عبر مواصلة 

إدخال األسلحة الجديدة إلى هذا البلد.

وتدعم أنقرة حكومة الوفاق في ليبيا عسكرياً 
وبشكٍل علني، عبر إرسال العتاد والمرتزقة 
والمستشارين  الضباط  وكذلك  السوريين 
العمل،  وتنظيم  الدعم  لتقديم  األتراك 
األمني  للتعاون  اتفاق  غطاء  تحت  وذلك 
شهر  توقيعه  جرى  البلدين  بين  والعسكري 
الماضي  العام  من  األول  ديسمبر/كانون 

بطريقة مثيرة للجدل.
وكالة هاوار

تركيا تسعى للفتنة وخلق اقتتال كردي- كردي

مصادر عسكرية: تركيا أرسلت منظومات دفاع جوي إلى ليبيا

 حمام منبج الكبير؛ جماليات فن العمارة

نتاج التنوع الثقافي
إعداد/ آزاد الكردي

 النقد ما بين البناء
 والهدم .. شفان برور

ً نموذجا

في  املستخدمة  املفاهيم  أبرز  أحد  النقد  يعتبر 
والتعامالت   األعمال  أن كل  إذ  اإلنساني،  الوسط 
ميكن أن تخضع لهذا املفهوم، فكل إنسان يقوم 
بأي عمل أو نشاط قد يتعرض للنقد سواء كان 
إيجابياً أو سلبياً، من احمليطني به أو حتى من خارج 
احمليط إذا كان من قام بالفعل شخصية اعتبارية 
النقود  املثال. فالنقد لغة؛ هو متييز  على سبيل 

وفحصها للكشف عن املزيف منها وإخراجها. 

نوع  حسب  النقد  أصول  أو  قواعد  وتختلف 
األعمال، فالنقد األدبي له أسلوب وقواعد خاصة 
أو  االجتماعي  النقد  أسلوب  عن  تختلف  بها 
لدى  يتوافر  أن  البد  ولذلك  اجملاالت.  من  غيرها 
واالختصاص  املعرفة  من  درجة  الناقد  الشخص 
في اجملال الذي ينتقد فيه، وعكس ذلك يؤدي إلى 
الذي  الفارغ  الكالم  )أي  السفسطائية  غلبة 
أفعال  إلى  يؤدي  قد  األمر  وهذا  له(،  معنى  ال 
ومشكالت شخصية او مجتمعية بغنى عنها. 

)البناء(  اإليجابي  النقد  بني  اختالف  هناك  أن  إذ 
يعتمد  البناء  فالنقد  )الهدام(،  السلبي  والنقد 
أي  املنتج،  والفعل  العمل  إيجابيات  إبراز  على 
وتوضيحها  السلبيات  وحتديد  عموماً،  الفكرة 
دون التعرض لكرامة الشخص، ويختلف بأسلوب 
طرحه للنقد سواء بالتلميح أو املباشرة، ويقدم 
كلها،  اآلراء  وبتقبل  والتطوير،  للتحسني  بدائل 
فال يصر على رأيه ويعتبرها كحقيقة ثابتة. أما 
صفات الناقد السلبي او الهدام فعكس كل ما 

ذكرناه.

برور  شفان  الفنان  أطلقه  التي  اآلراء  أثارت  لقد 
واملاللي  الشيوخ  على  تهجمه  حول  مؤخراً 
وخاصة  االنتقادات،  من  موجة  الكرد  واآلغوات 
أن  بعد  وخاصة  األيزيديني،  الكرد  أوساط  في 
الدين األيزيدي واتهامه الشيوخ  تعرض ملرتكزات 
األيزيديني بالتخلف واستعباد البسطاء من الكرد 

األيزيديني.

إذ كان النقد املوجه للديانة األيزيدية وشيوخها 
أو  مكانه  غير  في  برور،  شفان  الفنان  قبل  من 
تهجمياً  النقد  طرح  أسلوب  وكان  أوالً،  توقيته 
األقل  على  مختصة  غير  جهة  من  وصدر  ثانياً، 
أن هيئات  ثالثاً. ومع  الفكري  بالبحث  أو  باألديان 
برور،  على  ردت  توضيحياً  بياناً  أصدرت  أيزيدية 
)مع أني أرى أنه لم يكن مناسباً الرد عليه ببيان 
فبرور  املوجودة،  احلالة  تضخيم  وبالتالي  رسمي 
الديانة  على  التأثير  على  قدرة  أي  لديه  ليس 
أنه  إال  األيزيدية(،  جتاه  العام  الرأي  أو  األيزيدية 
التواصل  وسائل  على  أشخاصاً  باملقابل  ظهر 
وزوجته  برور  شخص  استهدفوا  االجتماعي 
باألفعال  والوعيد  والتشهير  السب  خالل  من 
أسوء  بطريقة  الرد  جاء  وبالتالي  الالأخالقية. 
الرد من قبل بعض  البعض. فاملناسب كان  لدى 
وتوضيح  األيزيدية،  بالديانة  وامللمني  األكادمييني 
والبراهني واحلقائق  املثار من خالل احلجج  اللغط 
عن الديانة األيزيدية. وبالتالي التأثير على برور أو 
أي شخص غيره ملراجعة ذواتهم إن رأوا أن آرائهم 
أسلوب  أن  أو  احلقيقة،  متس  ال  األيزيدية  حول 

طرحهم لآلراء لم يكن موفقاً.

الحديث الثقافي

دلشاد مراد
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غامن

نمط  هو  االجتماعي  التكافل  قامشلو-  روناهي/ 
المجتمع،  أفراد  بين  والروابط  العالقات  يمثل 
في  والتراحم  والتقاسم  والتشارك  التعاون  ويعني 
أوقات الشدة والضيق وهو من السلوكيات الحميدة 
اإلنسان  بها  يتصف  التي  والحضارية،  الجيدة 
يعكس  والتعاضد  التكافل  أن  إذ  السوي،  الحسن 
التي  العظيمة  العالية  واألخالق  التربية  ويجسد 
سبيل  في  والمضحي  المعطاء  اإلنسان  بها  يتحلى 
اآلخرين، وتدل على أصالته وكرم أخالقه وتربيته 
إحصائيات  تتداول  اليوم  الدول  أصبحت  الحميدة. 
عدد اإلصابات بفيروس كورونا كوباء عالمي فتاك 
خطره يتجلى في سرعة انتشاره، لكن لن نتحدث 
هذا  سنستغل  وإنما  الفيروس،  هذا  تداعيات  عن 
ومدى  المجتمع  على  الضوء  لتسليط  الموضوع 
فيها  يعيش  التي  الراهنة  األوضاع  في ظل  تكافله 

العالم بأسره.

الدعوات إىل التضامن 
والتكافل االجتامعي

لقد نشطت في األيام األخيرة الدعوات إلى التضامن 
والتكافل االجتماعي بين المواطنين على المستويات 
أو  األحياء  إلى  الصغيرة  العائالت  من  بدءاً  كافة، 

والمؤسسات  المدن  إلى  وصوالً  والبلدات،  القرى 
الكبرى، وتّم إطالق العديد من المبادرات الفردية 
أجل  من  والمختصة  والمؤسساتية  والشخصية 
والوقوف  االجتماعي  التكافل  أجواء  إشاعة 
وتداعيات  آثار  من  للتخفيف  البعض  جانب  إلى 
الفقيرة  العائالت  على  االقتصادية  واألزمة  الوباء 
والمحتاجة واألشد فقراً، وهي مبادرات لها دورها 
الكبير والمؤثر في مثل هذه الحاالت التي تصيب 

المجتمعات وتفتك بها.

التكافل تخّفف من األعباء
التي  األوضاع  ظل  في  المبادرات  هذه  مثل  أّن 
للتغلّب  الحقيقية  األسباب  من  تعدّ  البلد  بها  يمّر 
التضامن  أجواء  فإشاعة  واألزمات،  الوباء  على 
األعباء  تخفّف من  والتكافل في مثل هذه األجواء 
من ناحية، وتُشعر أن الناس لبعضها، وتفتح أبواب 
الرحمة اإللهية ولذلك فإن الدعوة مفتوحة لكل من 
في مثل  يجد في نفسه قادر على أن يكون شريكاً 
بقدر ضئيل  ولو  واإلسهام  للمبادرة  الحمالت  هذه 
الدعوة  أّن  كما  الحرمان،  من  أفضل  فهو  قليل  أو 
موّجهة للعائالت المتعفّفة والفقيرة كي تحافظ على 

تعفّفها فال تأخذ إاَل ما هو حاجة أساسية لها يبقيها 
الجميع  معركة  فهي  واستمرارها،  على صمودها 

في مواجهة هذا الوباء.

مساندة الفقري
يحّول  أن  لإلنسان  يمكن  األحيان  من  كثير  في 
فتك  الذي  الوباء  هذا  وأمام  منحة،  إلى  المحنة 
بالعالم يمكننا أن نستعيد الكثير من القيم التي لطالما 
ومنها  مجتمعنا،  لمناعة  الحصين  الحصن  كانت 
يشعر  الفقير  تجعل  التي  االجتماعي  التكافل  قيمة 
بالغنى في ظل مجتمع ال يتخلّى عنه، والغني يشعر 
ال  حتى  الفقير  يساند  الذي  وهو  النفسية  بالراحة 
يصل الوباء إلى كل مكان، وبذلك يمكن أن تتحّول 
بإعادة  لإلنسان  تسمح  إنسانية  منحة  إلى  المحنة 
في  الصمود  لمواصلة  جديد  من  قواه  استجماع 

معركة مكافحة الوباء.

نتيجة  بها،  نمر  التي  العصيبة  األيام  هذه  وفي 
فيروس كورونا المستجد، الذي عم العالم بأكمله، 
الكبير على مجمل  السلبية وضرره  آثاره  وعكس 
الحياة االجتماعية واالقتصادية والعملية والثقافية، 
االجتماعي.  والتكافل  للتعاضد  بحاجة  نحن  فكم 
نكون  وأن  المشترك،  الهم  في  نتوحد  أن  وواجبنا 
وأحبابنا  أهلنا  جانب  إلى  نقف  ايجابية  عناصر 
الذين  للمحتاجين  المساعدات  وتقديم  شعبنا  وأبناء 
فقدوا مصادر الرزق، كي نجتاز المحنة ونتجاوز 

المرحلة الراهنة.

بعد ورود شكاوى من األهالي، تسعى هيئة اإلدارة 
المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة إلى تحويل مكب 
وأدخنة  كريهة  روائح  منه  تنبعث  الذي  نافكوري، 

خالل فصل الصيف، إلى غابة اصطناعية.

يعد مكب النفايات في قرية نافكوري الواقعة على 
بعد خمس كيلو مترات شمال شرق مدينة قامشلو، 
بها،  المحيطة  والقرى  للمدينة  الرئيسي  المكب 
ويتم  السورية،  الثورة  اندالع  قبل  تشييده  تم  حيث 
في  يومياً،  إليه  القمامة  من  20 طن  قرابة  ترحيل 
بادئ األمر لم يكن يقطن هذه القرية عدد كبير من 
الناس، ولكن فيما بعد وعقب التوسع العمراني في 
المنطقة، وتوافد األهالي من مناطق سورية أخرى 
إلى المدينة، بات يقطنها اآلن العشرات من األسر.

دراسة إلغالق املكب نهائياً
وإثر شكاوى األهالي المتكررة ارتأت هيئة اإلدارة 
المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة العمل على عملية 
طمر النفايات المتراكمة في مكب نافكوري، وإنشاء 
معمل إعادة تدوير النفايات في جنوبي قامشلو بعيد 
غير  قاحلة  بور  أرض  في  السكنية  األحياء  عن 
السطحية  اآلبار  عن  وبعيدة  للزراعة،  صالحة 

والمياه الجوفية.   

الجزيرة كوثر  إقليم  في  البيئة  مديرية  في  اإلدارية 
المشاريع  عن  هاوار  لوكالة  صرحت  الناصر 
المحلية  اإلدارة  هيئة  بها  ستقوم  التي  الخدمية 

األهالي،  معاناة  لتقليل  الجزيرة  إقليم  في  والبيئة 
وقالت: »في األعوام الفائتة قدم األهالي العديد من 
قريب  مكب  بوجود  انزعاجهم  وأبدوا  الشكاوى، 
من المدينة، لذا قامت مديرية البيئة بتجهيز دراسة 

إلغالق المكب في نهاية عام 2020«.

وأضافت كوثر بأن المشروع كان قيد التجهيز في 
عام 2019، ولكن توقف في البداية بسبب هجمات 
االحتالل التركي على مناطق شمال شرق سوريا، 
ومؤخراً بسبب ظهور جائحة كورونا في جميع دول 
االحترازية  التدابير  الذاتية  اإلدارة  واتخاذ  العالم، 

لمنع ظهور فيروس في المنطقة.

سيدخل حيز التنفيذ يف 
نهاية عام 2020

نقل  إمكانية  بدراسة  قاموا  بأنهم  أوضحت  كوثر 
يكون ضمن  بحيث  له،  جديد  موقع  واتخاد  المكب 
الشروط البيئية، بعد أخذ الموافقة من هيئة الزراعة، 
مقاطعة  في  النفايات  تدوير  إلعادة  معمل  وإنشاء 
أيضاً،  الحسكة  مقاطعة  يضم  أن  ويمكن  قامشلو، 
عام  نهاية  في  التنفيذ  حيز  يدخل  أن  المقرر  ومن 

.2020

عملية  من  االنتهاء  حال  في  بأنه  كوثر  وبينت 
الطمر سيبدؤون بفرش موقع المكب القديم باألتربة 

وتحويل الموقع إلى غابة اصطناعية. 

إلى  المدينة  داخل  من  النفايات  نقل  عملية  وحول 
جنوبي مدينة قامشلو موقع المكب الجديد، أشارت 
محطات  طريق  عن  تكون  النقل  »عملية  كوثر: 
تجميع، ووضع نقاط في كل ناحية، وتجميعها عن 
النفايات(  لجمع  كبيرة  شاحنة  )وهي  رمبة  طريق 
النفايات  لنقل  المخصصة  اآلليات  عبر  وتعبئتها 

وترحيلها إلى المكب الرئيسي«.

تحدث  العمل،  وآلية  النفايات  طمر  كيفية  وعن 
المعني بعملية الطمر في المكب عدنان بكر وقال: 
أشهر،  سبعة  يقارب  ما  منذ  بدأت  الطمر  »عملية 

بشكل مكثف عن طريق ورشتين«.

إلى  بكر  أضاف  المستخدمة  اآلليات  وبخصوص 
ثالثة  تشكيل  تم  آلية، حيث  على 12  يعملون  أنهم 
أقمشة  ووضع  النفايات  جميع  لردم  كبيرة  مطامر 
لمنع  باألتربة،  وتغطيتها  المطمرة  داخل  ونايلون 
اآلبار  المستقبل على  في  تأثيرات سلبية  أي  تشكل 

السطحية الموجودة بالقرب منها.

في  المياه  مديرية  تواصل  ـ  الطبقة  روناهي/ 
الطبقة  لمنطقة  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة 
جهودها من أجل توفير مياه الشرب إلى كافة 
أنحاء منطقة الطبقة بشكل متواصل ومحاولة 
عدم وقوع أّي أعطال أو انسدادات في الخطوط 
على  بالعمل  وبدأت  والفرعية.  الرئيسية 
في  المياه  خطوط  وتوسيع  استبدال  مشروع 

مدينة الطبقة.

تحسني عملية ضخ املياه
بهدف  األعمال؛  من  عدداً  المشروع  ويشمل 
التي  المنازل  إلى  المياه  ضخ  مستوى  تحسين 
تعاني أغلب أحياء المدينة من ضعف في ضغط 

بخطوط  الحديدية  الخطوط  واستبدال  المياه، 
بوتيلين التي تتحمل الضغط العالي للمياه وتقاوم 

أكثر ضد الصدأ والتآكل مع الزمن.

االستبدال شمل عدة 
مناطق

منها  مناطق  عدة  في  الخطوط  استبدال  وتم 
استبدال الخط الغربي في الشارع الرئيسي بخط 
 )90( الـ  خط  واستبدال   200 قياس  بوتيلين 

وخط الـ 62.

متديد خط يغذي

 ثالثني منزالً

وفي بلدة المنصورة؛ قامت وحدة المياه بتمديد 
من  عدد  لتجمع  متر   1500 بطول  مياه  خط 
لقرية  الغربي  الجنوبي  الطرف  في  المنازل 
هنيدة الواقعة غربي بلدة المنصورة بخمسة كم.

إن الخط الذي تم تمديده في قرية هنيدة؛ يؤمن 
في قرية  مياه الشرب لما يقارب ثالثين منزالً 
هنيدة، حيث تم وصول المياه إليها بشكل كامل، 

ولم تكن تصل المياه لتلك المنازل منذ أكثر من 
عشر سنوات.

والجدير بالذكر أن مديرية المياه؛ نفذت الكثير 
من المشاريع في اآلونة األخيرة؛ من أجل تأمين 
مياه الشرب للمنازل كافة في منطقة الطبقة كان 
مياه  تصفية  محطة  تأهيل  مشروع  بينها  من 

الشرب، ومشروع تأهيل شبكة المياه.

روناهي/ قامشلوـ  بمبادرة لطيفة من أبناء حي 
الهاللية بمدينة قامشلو؛ تم زراعة ما يقارب 
500 شجرة ضمن حملة تشجير استمرت أحد 
عشر يوماً، كما كان للشباب المقيمين في بالد 
الحملة بمد يد المساعد  المهجر دور في هذه 

ألبناء الحي.

»روناهي«  لصحيفتنا  كان  الخصوص؛  وبهذا 
حي  أبناء  أحد  وهو  علي  إدريس  مع  لقاء 
فحدثنا؛  التشجير،  بحملة  قاموا  الذين  الهاللية 
البداية  قام بعض الشباب من حي  قائالً: »في 
ذلك  وبعد  األشجار،  بعض  بزراعة  الهاللية 
قدم معظم أهالي الحي لهم يد المساعدة، وهذه 
أيام، وانتهت  الحملة استمرت أكثر من عشرة 

في الثاني من شهر أيار الجاري«.

شجرة   500 يقارب  ما  زراعة  »تم  وأضاف: 
في الحي منذ بداية الحملة، وبأنواع مختلفة منها 
الزيتون،  الزيزفون،  التوت،  الكينا،  أشجار 

األخرى  األنواع  وبعض  والصنوبر  السرو، 
من األشجار؛ وكل هذه األنواع قدمت من قبل 
أهالي  من  الشباب  بعض  وقدم  الحي.  أهالي 
يد  بتقديم  المهجر  بالد  في  المقيمين  المنطقة 

المساعدة لهذه الحملة«.

األهالي  جميع  علي  إدريس  المواطن  وناشد 
بعدم شراء شجيرات جديدة؛ لعدم وجود أماكن 

شاغرة لزراعتها في الوقت الحالي.

وأضاف: »يتم سقاية جميع األشجار يومياً عن 
طريق صهاريج المياه. زراعة األشجار كانت 
أبناء  قبل  من  طوعي  وبشكل  جميلة  مبادرة 
الحي، وستكون هناك مبادرات أخرى في األيام 

القادمة«.

واختتم المواطن إدريس علي حديثه بالقول: »لم 
نتلقى أي دعم من المنظمات والجهات المعنية. 
لسقاية  المياه  تأمين  المعنية  الجهات  من  نرجو 
ألهالي  الموافقة  إعطاء  أو  يومياً،  األشجار 
ليتم من خاللها سقي جميع  بئر  بحفر  المنطقة 
األشجار«. وتوجه بالشكر ألبناء المنطقة كافة 
في  وساهم  النبيلة  المبادرة  بهذه  قام  من  وكل 

الحملة.

المصرّي  الرحمن  عبد  السورّي  الشاب  نجح 
كلية  في  الخامسة  بالسنة  طالب  عاماً(   23(
بتأسيس  دمشق،  جامعة   - المدنية  الهندسة 
اإلنتاجية  بقدرتها  المائية  الزراعيّة  منشأته 
السنويّة التي تتجاوز 35 طناً من الخضروات 
تتوزع  المواصفات  عالية  ونكهات  المتنوعة 

على أربعة مواسم. 

يقدّم المصري نموذجاً فريداً لمواجهِة الحصاِر 
االقتصادّي الخانق على سوريا، وتدهوِر القدرةِ 
جّراء  السوريين  عموم  أصابت  التي  المعيشيّة 
الزراعّي  مشروعه  عبر  والحصار،  الحرب 
الخاص الذي أقامه فوق سطح بناء طابقّي عاٍل 

مساحته 65 م2.

وعن ميزات وآفاق هذا المشروع الصغير؛ قال 
إّن  لوكالة »سبوتنيك«  المصري  الرحمن  عبد 
»منشأته الزراعيّة« تعتمد على نظام الزراعة 
بحيث   )Hydroponics system( المائيّة 
توضع شتالت الزراعة ضمن وسط بديل عن 
التربة؛ كي تتم حماية جذر النبات وليحافظ على 
رطوبته، ثم يتم تمرير المياه بعد إضافة األسمدة 
بنسبة معينة على الجذور كي يمتصها النبات ثم 

تعود المياه بعدها للخزانات عبر دورة مغلقة.

توفر  الطريقة  هذه  »إن  المصري:  وأضاف 
70% من المياه المستخدمة في الطرق التقليدية 
من  أضعاف  بعشرة  أكثر  إنتاجاً  وتعطي 
مناطق  استثمار  إمكانية  مع  العادية  الزراعة 
ومساحات غير قابلة لالستثمار فضالً عن نكهة 

الثمار وطبيعتها المميزة«.

على  الزراعة  من  النوع  هذا  ميزات  وعن 
أكثر  األبنية  »أسطح  المصري:  قال  األسطح؛ 
إزعاج  بدون  استثمارها  يمكن  التي  المناطق 
جمالياً  منظراً  تعطي  الوقت  وبنفس  ألحد، 
مدار  على  البناء  لسكان  غذاء  وتؤمن  لألبنية، 
استئجار  تكاليف  من  تخفف  وبالتالي  السنة، 

األراضي الزراعيّة«.

وتحدث عبد الرحمن المصري عن الصعوبات 
المشروع  مستلزمات  تأمين  في  واجهته  التي 
بالمواد  نقٍص  ووجود  المحليّة،  السوق  من 
النبتة  تحمل  التي  البديلة  كالوسائط  المطلوبة، 
والتي  خفان..(  )بيراليت،  جذورها  وتحمي 

فُقدت بسبب الحصار أو غالء أسعارها، وعدم 
استقرار أسعار المواد وتغيّرها اليومّي، ولكنه 

أصّر على إتمام المشروع.

وكاالت

مديرية مياه الطبقة... مشاريع لزيادة ضخ املياه في املدينةالتكافل االجتماعي ضرورة ملحة في عصر كورونا

حملة تشجير حي الهاللية بقامشلو.. خطوة نحو بيئة نقية

 بعد ورود شكاوى من األهالي السعي لتحويل

..مكب نافكوري إلى غابة اصطناعية

بستان ينتج 35 طن خضراوات على سطح بناية

تقرير/ آمد عربإعداد/ عادل عزيز

تقرير/ إيريش محمود

 ثورات الربيع العربي

 ال تزال في مرحلة

البركان الباطني

نافذة األسبوع 

نوروز عثامن

عقيلة  تواجهها  التي  القضايا  أكبر  إن 
الحداثة  وأنظمة  القومية  الدولة 
مطالب  تفهم  عدم  هي  الرأسمالية 
عليها  تلح  التي  الديمقراطية  الشعوب 
اقتربت  سنوات  منذ  المنطقة  شعوب 
عن  تبحث  والزالت  العاشر   لعامها 
عن  بعيداً  بنفسها  هي  تختارها  حلول 
تلك السياسات القمعية واالستبدادية التي 

الزالت تتبع إلى يومنا الراهن.
هذا األسبوع شهد من جديد حاالت تأجج  
من  األولى  بالدرجة  ولبنان  العراق  في 
جهة، ومعها عاد ظهور مرتزقة داعش 
هذه  رؤوس  على  القاطع  السيف  أي 

األقوام واألمم. 
انتباهي  لفت  مؤخراً  تظاهرة  آخر  في 
إحدى  في  مكتوبة  كانت  عبارة 
لبنان  في  بدأت مجدداً  التي  التظاهرات 
إال  شيء  كل  »سنفقد  عليها  مكتوبة 
االستفسار  تتطلب  ملفتة  عبارة  األمل« 
أكثر, أي إن المجتمعات الشرقية الزالت 
لحقوقها  المطالبة  مبادئها  محافظة على 
االجتماعية أوالً! وعدم رضوخها  لتلك 
المقاومة  ثقافة  على  ومحافظتها  القوى 
شعوب  جميع  بها  تمتع  التي  العريقة 
األوسطي.  الشرق  المجتمع  وثقافات 
وإال كيف يمكننا تفسير هذه التظاهرات 
في توقيٍت ال زال  حظر جائحة كورونا 
مفروضة في هذه الدول وغيرها. حتى 
أزمة  تطرح  تفسيرات  هناك  كانت 
االقتصاد  شل  حرب  أنها  على  كورونا 
هذه  وأهداف  روح  وتشتيت  أوالً 
اقتربت  التي  والمظاهرات  االنتفاضات 
من عامها العاشر في أغلب دول الشرق 

األوسط. 
إذاً ال بد من إلقاء نظرة واقعية على حقيقة 
اإلنسان الشرقي الذي هو بحاجة ماسة 
ضمن  وسياسي  إيديولوجي  توجيه  إلى 
إطار مساعي تحقيق مجتمع ديمقراطي 
التي  األطروحات  وعلى  سليم،  وبيئي 
في  القومية  الدولة  أنظمة  فيها  تصر 
ماضينا وراهننا اليوم والتي تعد أساس 

المشكلة. 
هذا  في  أوجالن  هللا  عبد  القائد  ويذكر 
المرحلة  عن  األزمة  »تعبر  الصدد: 
عجز  حالة  في  النظام  فيها  يدخل  التي 
ذاته, وهي ذات مصطلح  عن مواصلة 
فبينما  القضية،  لمفهوم  نظراً  أعمق 
األزمات,  على  الدوري  الطابع  يغلب 
األحداث  في  يومياً  تعاش  القضايا  فأن 
والمؤسسات«.  والعالقات  والظواهر 
وهذا هو الحال في راهن أزمة مجتمع 

الشرق األوسط عموماً.


