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 واقتناء الكتب

ر 3 قرى 
ّ
قسد حتر

االحتالل يعتدي على األهايل وحيرق 6 شهداء من عائلة واحدة بانفجار لغم بتل رفعت
احملاصيل واألحراج ويسرق أفاد مراسل وكالة أنباء هاوار من المنطقة الشهباء أّن لغماً أرضيّاً من مخلفات مرتزقة تركيا انفجر مساء الخميس انفجر بعائلة 

مهّجرة من ناحية راجو إلى مقاطعة الشهباء القاطنين بناحية تل رفعت استشهد على إثره 4 من أفراد العائلة وأُصيب 4 أخرون 
بجروح. والشهداء هم )كولى محمد مصطفى 55 عاماً، والطفلة منى عمر فوزي 10 أعوام، الطفل محمد فريد 14 عاماً، عمر 
فوزي علو 35 عاماً(. فيما استشهد في اليوم التالي )الطفلة نيروز محمد علو والمواطن فوزي علو( فيما بقي على قيد العالج 

)كيبار شيخ قنبر 19عاماً، وطفل(.

أقدم  عفرين  في  لالحتالل  جديد  انتهاك  في 
جيش احتالل التركّي ومرتزقته يوم الخميس 
على حرق محصول أهالي المقاطعة، وتُقدر 
مساحة األرض بـ 10 هكتارات، مزروعة 
بالقمح والشعير، إضافة إلى حرق األحراج 
في مقاطعة عفرين. عفرين. كما يستمر جيش 

انتهاكاتهم  في  ومرتزقته  التركّي  االحتالل 
بحق أهالي عفرين، حيث تتوارد معلومات 
واالغتصاب  والنهب  القتل  عمليات  حول 
من المقاطعة التي كانت من المناطق األكثر 
أماناً في سورية قبل احتاللها من قبل تركيا.

مركز قامشلو      052438341

0938374196

s.ronahi.555@gmail.com

شركة روناهي للتوزيع واإلعالن

الجزيرة، والتي أطلقتها قوات  الثانية لحملة عاصفة  المرحلة  التقّدم في  يستمرُّ 
سورية الديمقراطية لتحرير بلدة الدشيشة االستراتيجيّة, وتامين الحدود السوريّة 
العراقيّة وإنهاء الوجود اإلرهابّي بالمنطقة. وضمن سياق الحملة، حّررت قوات 
سورية الديمقراطيّة على التوالي قرى أبي حامضة والشّماس والحلوة في ريف 
يتخذونهم  داعش  مرتزقة  كان  الذين  القرى  أهالي  وحّررت  الحسكة  مقاطعة 

دروعاً بشريّةً.
والحلوة  الشّماس  قريتي  في  داعش  السبت من دحر مرتزقة  قسد  مقاتلو  تمّكن 
18كم شرقاً بعد اشتباكات عنيفة فيما فرَّ المرتزقة نحو بلدة الدشيشة. ويُذكر أّن 
وبعد  بشريّة.  األهالّي دروعاً  واستخدام  المقاتلين  تقدم  المرتزقة حاولوا عرقلة 
داعش  مخلفات  من  لتنظيفها  القريتين  بتمشيط  الهندسيّة  الفرق  بدأِت  التحرير 

وألغامه.
مساء الجمعة حّرر مقاتلو قسد قرية أبي حامضة بريف مقاطعة الحسكة الجنوب 
آليّة  ودّمروا  عنيفة.  معارك  بعد  الدشيشة  بلدة  عن  كم   4.5 بعد  على  الشرقي 
مفّخخة من نوع »بيك آب« حاول المرتزقة تفجيرها. ويأتي تحرير أبي حامضة 
بعد يومين من تحرير قرية الحميديّة، ودارت في محيط القرية وداخلها اشتباكات 
ضاريةٌ، وعِمل مقاتلو قسد على تحصين مواقعهم  بالمنطقة تحسباً ألّي هجوم 

معاكس لمرتزقة داعش، فيما يستمّرون بالتقدم«. 

بمنبج  الديمقراطيّة  المدنيّة  اإلدارة 
رسمّي  بياٍن  عبر  توّضح  وريفها؛ 
موقفّها من التطورات األخيرة على 
وإزاء  منبج،  في  المحليّة  الساحة 
األخير،  األمريكّي  التركّي  االتفاق 
مواربة  غير  من  صريحة  وتعلنها 
لوحدات حماية  بالشكر   تتقدم  أنّها 
من  يلزم  ما  قدمت  وأنّها  الشعب 
والتدريب  التحرير  في  لها  الدعم 
بفضل  منبج  وأّن  واالستشارة، 
وقواها  العسكرّي  ومجلسها  أبنائها 
بواجب  القيام  على  قادرة  األمنيّة 
استمرار  وضمان  الذاتيّة  الحماية 
األمن واالستقرار في ربوع المدينة 
تدخالت،  إلى  بحاجة  وليست 

وإمالءات خارجيّة .

وفد اإلدارة الذاتية يف باشور
التنفيذّي  المجلس  رئيس  السليمانية-التقى 
صاروخان  عبدالكريم  الجزيرة  بمقاطعة 
لحركة  الدبلوماسية  العالقات  وعضو 
مهدي،  كاميران  الديمقراطّي  المجتمع 
في  الذاتيّة  لإلدارة  المشترك  والممثل 
وأعضاء  حسن،  جاويدان  كردستان  إقليم 
سليمان،  وسالفا  حسينّي  هللا  فتح  الممثليّة 
سابقاً  عفرين  زارت  التي  الوفود  بممثلي 
آفا  روج  وثورة  العصر  لمقاومة  دعماً 
ووفد  كردستان،  برلمان  من  بوفِد  الممثلة 

المرأة الكردستانيّة، ووفد األديان«.
صاروخان سلّط  الضوَء خالل اللقاء على 
آفا  روج  في  السياسيّة  المستجدات  مجمل 
لقوات  الميدانّي  والتقّدم  سورية،  وشمال 
الحالي  والوضع  الديمقراطيّة  سورية 
أّن  على  مؤّكداً  المحتلة،  عفرين  لمقاطعة 
يعتمدون  النصَر سيكون حليفهم، ما داموا 
على  أّكد  كما  الصامد.  شعبهم  إرادة  على 
حيال  الموّحد  الكردستانّي  الخطاِب  أهميّة 
الشعب  إرادة  ضدَّ  تُحاك  التي  المؤامرات 
الكردّي في أجزاء كردستان، وبخاّصة بعد 
السافر في أراضي جنوب  التركّي  التدخل 

ذلك،  حيال  الحكومّي  والصمت  كردستان 
الجهود  تضافر  ضرورةَ  على  ومؤكداً 
جنوب  أراضي  في  التركّي  التمدد  إليقاف 

كردستان.
بعضو  التفيذّي  المجلس  رئاسة  التقت  كما 
المؤتمر القومّي الكردستانّي »طه رسول« 
الدعم  استمرار  ضرورة  على  أّكد  الذي 
الكردستانّي لروج آفا والسعي لعقد مؤتمر 
األطماع  بوجه  للوقف  كردستانّي  وطنّي 

التركيّة في عموم كردستان.

مسد: نوافق بال تردد على احلوار الوطني
بياٍن رسمّي  عبر  يؤّكد  الديمقراطيّة  مجلس سورية 
الوطنّي  الحوار  على  بالموافقة  يتردد  لن  أنّه  على 
دون شروط, وأنّهم نظروا بإيجابيّة إلى التصريحات 
التي تتوّجه للقاء السوريين، وأنهم متمتعين بالعقالنيّة 
ممثلي  تجمع  توافقيٍّة  إلى صيغٍة  للوصول  والحكمة 
الشعب, وتُحقّق التقارب السورّي- السورّي، وتبتعد 
أّن  إلى  البيان  عن سياسة اإلقصاء والتفرد، وأشار 
السوريّة،  لألزمة  حالً  ينتج  لم  الخارجّي  التدّخل 
ادعاءات  رغم  السورّي  الدم  إراقة  بذلك  فاستمّرت 
التصعيد؛  ومنع  القتال  ووقف  األزمة,  بحّل  الدول 
النفوذ,  مناطق  بتقاسم  ساهمت  آستانا  منصة  وأّن 
والتغيير الديمغرافّي, وسببِت التصعيد بمناطَق كانت 

آمنة طوال األزمة، كما في مقاطعة عفرين.

أجرت  أنّها  السوريّة  الديمقراطيّة  الجبهة  أعلنت 
في  السياسيّة  والجهات  القوى  مع  ونقاشاٍت  لقاءاٍت 
شمال سورية وقد توصلت معها إلى نقاط مشتركة 
إليجاد حلٍّ سياسّي لألزمة القائمة في سورية، مؤّكدةً 
على أّن« الحوار مع اإلدارة الذاتيّة كان يجب أن يتّم 

منذ بداية الثورة«.

محمد  مركز  في  الجمعة  مساء  اختتمت 
شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، أعماُل 
الحّر،  اإلعالم  التحاد  الرابع  المؤتمر 
االتحاد  أعضاء  من  العشرات  بحضوِر 
اإلعالم  الوسائل  في  العاملين  والصحفيين 
المحليّة واإلقليميّة والعالميّة، وممثلين عن 
اإلدارة الذاتيّة الديمقراطيّة ومجلس سوريا 

الديمقراطيّة.
ثم  صمت،  دقيقة  بالوقوف  المؤتمر  بدأ 
اإلعالم  التحاد  المشتركة  الرئيسة  رّحبت 
الحر شهناز عثمان بالحضور، واستذكرت 
األحداث  بنقل  ودورهم  اإلعالم  شهداء 
والحقائق للرأي العام حتى مرتبة الشهادة. 
والنواقص  الصعوبات  إلى  وتطّرقت 

تلك  »رغم  قائلةً:  االتحاد،  بها  مرَّ  التي 
الصعوبات والنواقص التي واجهناها أثناء 
صوت  إيصال  استطعنا  أنّنا  إال  عملنا، 
حقيقة  وإظهار  العام،  الرأي  إلى  مجتمعنا 
في  أبديت  التي  والمقاومة  آفا  روج  ثورة 

مقاومة العصر في مقاطعة عفرين«.
سوريا  لمجلس  الرئاسيّة  الهيئة  عضو 
الديمقراطيّة جهاد عمر أشار إلى تضحيات 
اإلعالميين في نقل الحقيقة، واستهل حديثه 
وتقديم  الشهداء  أرواح  على  »بالترحم 
التعازي لذوي شهداء اإلعالم الذين سعوا 
دائماً إلى نقل حقيقة ما كان يعاش في ثورة 
روج آفا«. ولفت عمر إلى إصرار الكوادر 
بروح  وتحلّيهم  آفا  روج  في  اإلعالميّة 

اإلمكانات  توفّر  عدم  رغم  المسؤوليّة، 
في  مهماً  دوراً  لعبوا  وأنّهم  بيدهم،  الكافية 
في  يتنشر  ثورتنا  فكر  جعل  ما  الثورة، 
يزوروننا  وجعلهم  العالم،  أصقاع  جميع 

والتعرف عن كثب للثورة«.
األهالي  وتعّرض  عفرين،  على  عدوان 
وتوثيق  التركّي،  االحتالل  لهجمات 
باكور  في  نصيبين  مدينة  في  اعتداءاتها 
كردستان ضمن حملة »ال للصمت«، ونقد 

النواقص التي حصلت في العام المنصرم، 
وقّدموا اقتراحات لتجاوز النواقص.

رئاسة  النتخاب  الترشح  باب  فتح  وبعدها 
مشتركة جديدة لالتحاد، وبفرز األصوات 
بالرئاسة  يوسف  وآفين  جان  سيبان  فاز  
المشتركة لالتحاد واًنتخب 9 أعضاء جدد 
لمجلس االتحاد، هم )روج موسى، عبدهللا 
هيفي  تمر،  مريم  خليل،  إبراهيم  شيخو، 
سمير« ممثلين عن إقليم الجزيرة، إدريس 

إقليم  عن  ممثلين  مصطفى  سيلفا  حنان، 
الجرادة  محمد  محمد،  »شيالن  عفرين، 

ممثلين عن إقليم الفرات(.
الرئيسان  ألقى  المؤتمر  نهاية  وفي 
جان  سيبان  الحر  الجديدان  المشتركان 
وآفين يوسف كلمتين شكروا فيهما الزمالء 
وسعهما  بكلِّ  العمَل  معاهدين  الثقة  على 

لتطوير عمل االتحاد وتجاوز األخطاء.

انعقاد املؤمتر الرابع الحتاد اإلعالم احلر

روناهي/ الطبقة - تستعد ضابطة البلدية في ضابطة بلدية الطبقة تستعد لوقفة العيد
مدينة الطبقة الستقبال عيد الفطر بعد شهر 
التي  األيام  االستعدادات  لتشمل  رمضان 
تسبق العيد وبخاصة يوم الوقفة في النواحي 
واألسعار  األسواق  تنظيم  وبخاصة  كافة 
بيعها خالل هذه  التي يمكن  الغذائية  للمواد 
روناهي  صحيفة  أجرته  لقاء  وفي  الفترة. 
مع اإلداري في قسم الضابطة باسل شعبان 
أكد فيه على أنَّ البلدية قامت بدورها خالل 
شهر رمضان من تنظيم األسواق ومراقبة 
المحالت التجارية وااللتزام بالنظافة العامة 
تنظيم  و  فيها  المياه  هدر  وعدم  للمحالت 
من  والتأكد  األسواق  في  البسطات  ع  توزُّ
صالحية المواد الغذائية وجودتها باإلضافة 

لمحالت القصابين المتواجدة في المنطقة.
ِوأشار شعبان إلى الخطة الموضوعة خالل 
منع  العيد وهي  تسبق  والتي  القادمة  الفترة 
دخول السيارات إلى ساحة السوق بالتعاون 
الداخلي  األمن  وقوى  المرور  قسم  مع 
وسيتم  السوق،  في  االزدحام  من  للتخفيف 
حواجز  بوضع  المواطنين  حركة  تسهيل 
إسمنتية تمنع دخول السيارات عبر الطرق 
المؤدية لشوارع السوق لمدة أسبوع ونشر 
دوريات راجلة بشكل مكثف لالستمرار في 
والتأكد  والبضائع  األسواق  حركة  مراقبة 
ويبدأ  المخالفات  وضبط  صالحيتها  من 
وقفة  من  أيام  ثالثة  قبل  القرار  هذا  تطبيق 
والشوارع  العيد،  أيام  ثالث  وينتهي  العيد 
الرئيس  الشارع  هي  إغالقها  سيتم  التي 
والشارع  الجنوبي  الخضرة  سوق  ومدخل 
العريض كونها األكثر ازدحاماً في المدينة.

ة تدعو لعقد مؤمتر 
ّ
ة السوري

ّ
اجلبهة الدميقراطي

 األزمة
ّ
 حلل

ّ
وطني

نطمئن األهل يف منبج 
ماضون باحلفاظ

 على أمنها

«غضب الزيتون« تتبىن 
تصفية املرتزق «أبو أصالن« 

ووعد باملزيد 

عمليات  لغرفة  العاّمة  القيادة  أعلنت 
السبت  يوم  عفرين«   – الزيتون  »غضب 
المدعو  المرتزق  تصفية  تبنّيها  بيان  عبر 
أحمد مستو الملقب بـ )أبو أصالن الكردّي( 
الشاميّة.  الجبهة  مرتزقة  في  القيادّي 
في  وجاء  العملية.  تفاصيل  عن  وكشفت 
البيان إلى أّن التصفية  البيان وأشارت في 
جاءت عبر كمين  لدى وصوله إلى مركز 
ناحية موباتو وتوعد البيان بتنفيذ المزيد من 

«2العمليات وما أحمد مستو إال البداية.

2»
2»
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وكالة هاوارــ أصدر مجلس سورية الديمقراطيّة، 
األخيرة  األحداث  أّن  إلى  فيه  أشار  كتابيّاً  بياناً 
وبخاصة التصريحات التي تتوّجه للقاء السوريين 

إيجابيّة.
ينتج  لم  الخارجّي  التدخل  »إنَّ  البيان:  في  وجاء 
إراقة  واستمرت  السوريّة،  لألزمة  حل  أّي  عنه 
بحّل  الدول  بعض  ادعاءات  رغم  السورّي  الدم 
األزمة, ووقف القتال ومنع التصعيد؛ فقد ساهمت 
وفي  النفوذ,  مناطق  تقاسم  في  آستانا  جماعة 
كانت  مناطق  في  والتصعيد  الديمغرافّي,  التغيير 
وتحميهم  النازحين  تستقبل  األزمة؛  طوال  آمنة 
كمدينة عفرين التي جرى احتاللها نتيجةً التفاقات 
أجزاء  وترهن  سورية  وحدة  تهّدد  خفية  وخطط 
منها لمحتلين جّدد يكّرسون االنفصال في النفوس, 
والتمييز بين مكونات المجتمع على أسس طائفية 

وعنصريّة.
المواجهة  أنَّ  السوريون  »أدرك  البيان  وتابع 

المفاوضات  وأن  حل،  بأّي  تأِت  لم  العسكريّة 
عبر الوسطاء لم تأت بنتيجة, وأن المتدخلين من 
القوى المساندة لهذا الطرف أو ذاك، إنما يخدمون 
الحل  على  التركيز  من  بد  ال  لذا  مصالحهم, 
متدرج  وبشكل  مباشرة  السوريين  بين  السياسي 
ليتمكن الشعب السوري من تقرير مصيره بعيداً 
سورية  لتقسيم  الهادفة  الخارجية  التدخالت  عن 

واالستثمار في أزمتها«.
السوريّة  األزمة  بداية  منذ  أنّه  إلى  البيان  وأشار 
اختارت مكّونات الشمال السورّي الخط الثالث بين 
طرفي الصراع, وسعت لتنظيم مناطقها وإبعادها 
اإلدارات  فشّكلت  والدمار,  الحرب  شبح  عن 
واالستقرار  األمن  تحقيق  من  وتمّكنت  الذاتية, 
االقتصاد  وتطوير  التحتيّة  البنية  على  والحفاظ 
المؤسِّسة  المشاريع  ووضع  المجتمعية,  والتنمية 
لقيام نظام ديمقراطي تعددي ال مركزي, ووضع 

اللبنة األولى لبناء سورية الجديدة.

مجلس  في  »إنّنا  الوطنّي:  للحوار  السعي  وأّكد 
للحوار  سعينا  تأسيسه  ومنذ  الديمقراطيّة  سورية 
وبأنه  بالحوار  تتسم  البداية  منذ  رؤيتنا  وكانت 
السبيل الوحيد لحّل األزمة السوريّة,  وتابع البيان: 
»حين صدر عن الحكومة السوريّة ما يفتح الباب 
للتفاوض لم نتردد في الموافقة على الحوار دون 
التي  التصريحات  إلى  بإيجابيّة  ونظرنا  شروط, 
تتوجه للقاء السوريين, وفتح المجال لبدء صفحٍة 
جديدٍة؛ ترسم لتغييرات مبشرة بوقف نزيف الدم, 
لغة  بعيداً عن  البناء واالستقرار،  والبدء بمسيرة 
والحكمة  بالعقالنيّة  متمتعين  والوعيد,  التهديد 
للوصول إلى صيغٍة توافقيٍة تجمع ممثلي الشعب, 
عن  وتبتعد  السوري،  السوري  التقارب  وتحقق 
يكتمل  لن  الحل  ألنَّ  والتفرد،  اإلقصاء  سياسة 
سورية  لبناء  للسورّي  السورّي  يد  مدِّ  دون  من 
الجميع  فيه  يتساوى  دستور  وفق  ديمقراطيّة 

بالحقوق والواجبات«.

بمنبج  الديمقراطيّة  المدنيّة  اإلدارة  أصدرِت 
من  موقفّها  فيه  أوضحت  رسميّاً  بياناً  وريفها؛ 
بمنبج،  المحليّة  الساحة  على  األخيرة  التطورات 
وأّن  األخير،  األمريكّي  التركّي  االتفاق  وإزاء 
العسكرّي  ومجلسها  أبنائها  بفضل  قادرة  منبج 
وقواها األمنيّة على القيام بواجب الحماية الذاتيّة 
ربوع  في  واالستقرار  األمن  استمرار  وضمان 
وإمالءات  تدخالت،  إلى  بحاجة  وليست  المدينة 

خارجيّة .
واألمان  االستقرار  حالة  »إّن  البيان:  في  وجاء 
تتوافق مع  أهلنا في مدينة منبج؛ ال  يعيشها  التي 
بالسيطرة  التركّي  العثمانّي  والطموح  المطامع 
األرض  أّن  متناسياً  السوريّة،  األرض  واحتالل 
من  ويحّررونها  عنها،  يدافعون  من  فهم  ألهلها. 

اإلرهاب والعدوان«.
الوحيدة  القوة  هو  العسكرّي؛  منبج  ومجلس 
بكلِّ  وريفها؛  منبج  مدينة  في  الشعب  تمثل  التي 
المدينة  حدود  حماية  عاتقه  على  ويقع  مكوناته. 
ألهل  الشرعّي  الممثل  باعتباره  اعتداء؛  أي  من 
اإلرهاب  منبج. وهو من حّررهم، وخلصهم من 
وغيره.  التركّي،  النظام  من  المدعوم  الداعشّي؛ 
المدنية  اإلدارة  في  الشهداء  مئات  قّدم  وقد 
أمجد،  أبو  وعدنان  ليلى،  أبي  أمثال  الديمقراطيّة 

وبوطان تركماني، ورفاقهم.
الساهرين؛  الداخلي  األمن  قوى  ننسى  ال  وكذلك 

أكمل  على  والمواطن  الوطن،  أمن  حماية  على 
تشكلت  الديمقراطيّة؛  المدنيّة  اإلدارة  وأّن  وجه. 
التحرير.  في  وساهمت  منبج.  تحرير  حملة  قبل 
إدارة منبج.  قادرة على  المدنيين؛ وهي  بمساعدة 
التحرير  بعد  الماضية؛  الفترة  طيلة  عملت  ألنّها 
للمجلس،  تأسيسها،  خالل  من  منتظم.  بشكل 
المدينة.  أمور  تدير  التي  واإلدارات  واللجان، 
وليست بحاجة إلى تدخالت، وإمالءات خارجيّة.

وتساءل البيان كيف يمكن أن تصبح الدولة التركيّة 
محّررة؟ وهي تقوم بممارسة الظلم، واالضطهاد 
والباب  جرابلس  في  شعوبنا  على  فصائلها،  مع 
وتقوم  الفوضى،  وتنشر  وعفرين،  وإعزاز 
بالنهب، والقتل، والخطف، وعليها أن تخرج من 

المناطق؛ التي احتلتها ليديرها أهلها األصليون.
العسكريين  المستشارين  بالشكر  البيان  وتقدم 
المجلس  لمساعدتهم  الشعب؛  حماية  وحدات  في 
في  الذاتّي  االكتفاء  إلى  أّدت  وأنّها  العسكرّي. 
وداع  ونوّدعهم  والحماية،  التدريب،  مجاالت 

األبطال.
بمنبج؛  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  في  ونحن 
الحفاظ على حالة  بأننا ماضون في  أهلنا  نطمئن 
األمن، واالستقرار والعمل على تحسين المستوى 
الخدمّي، والعيش المشترك، وتأمين تكافؤ الفرص 
والمشاركة  االجتماعيّة،  العدالة  أساس  على 

التعدديّة. 

العسكرّي؛ هو  أّّن مجلس منبج  البيان على  وأكد 
المدينة.  وأمان  أمن  عن  المدافعة؛  الوحيدة  القوة 
على  وريفها،  المدينة  لبناء  للعودة  األهالي  ودعا 
واألمن،  واالزدهار،  والسالم،  المحبة،  أساس 
واألمان للجميع. وأهم شيء تفعله الدولة التركيّة؛ 
والباب،  جرابلس،  مهّجري  إعادة  هو  لمنبج. 

وعفرين إلى مناطقهم.
المدنيّة  اإلدارة  من  وفد  قام  متصل  سياق  في 
لمساندة  تضامنيّة  بزيارة  بالطبقة؛  الديمقراطيّة 
ما  ظل  في  بمنبج.  الديمقراطيّة  المدنيّة  إلدارة 
شهدته من تهديدات ألمنها، واستقرارها. وآخرها 
الجانبين  بين  الطريق؛  خارطة  على  االتفاق 

األمريكّي والتركّي. 
وفي هذا السياق أّكد الرئيس المشترك؛ للعالقات 
وجميع  وأهلها،  الطبقة،  أّن  الطبقة  في  العامة 
إلى  واحد؛  رجل  وقفة  سيقفون  الشمال،  شعوب 
جانب مدينة منبج وأهلها.  وأّن النجاح الذي حقّقته 
اإلدارة المدنيّة الديمقراطيّة في منبج؛ واالستقرار 
ما  التركيّة.  للحكومة  بمثابة صدمة  تشهده.  الذي 
دفعها إلى بث الفتن واإلشاعات لنزع األمان من 

منبج، وشعبها الكريم.
وبدوره أّكد الرئيس المشترك للمجلس التشريعّي 
فاروق الماشي المضي في األعمال، والمشاريع، 
حلة،  أبهى  في  وإظهارها  منبج.  مدينة  لتطوير 

بعيداً عن االتفاقات التي تُحاك ضدها.

»غضب  عمليات  لغرفة  العاّمة  القيادة  أعلنت 
تبنّيها  بيان  السبت عبر  يوم  الزيتون – عفرين« 
بـ  الملقب  مستو  أحمد  المدعو  المرتزق  تصفية 
)أبو أصالن الكردّي( القيادّي في مرتزقة الجبهة 
العملية. وجاء في  الشاميّة. وكشفت عن تفاصيل 
الزيتون  البيان »نؤكد في غرفة عمليات غضب 
على عهدنا على تصفية جميع الخونة المتعاملين 
مع االحتالل التركي ونعلن مسؤوليتنا عن اغتيال 
المرتزق أحمد مستو )أبو أصالن(، مقاتلونا تمّكنوا 
من رصد تحركات المرتزق مستو لعّدة أيام إلى 
حزيران«.  من  السابع  مساء  قتله  من  تمكنوا  أن 
أحمد  المرتزق  أعمال  من  بعضاً  البيان  وذكر 
مستو وعدائه لشعبنا وقراره وإرادته، ولجوئه إلى 
أحضان الدولة التركيّة، وتلقّي التدريب على أيدي 

االستخبارات التركيّة MIT. وتكليفه بصفة القائد 
عزة،  بدارة  الشامية  الجبهة  لمرتزقة  الميدانّي 
وتدريبه عناصره على الفكر األصولّي على نهج 
داعش وجبهة النصرة، والتحريض مراراً للهجوم 

على عفرين وشعبها.
مستو  أحمد  المرتزق  انضمام  إلى  البيان  وأشار 
فعليّاً إلى الحرب وبشكل خاص بناحيتي جندريسه 
التركيّة.  الدولة  ومرتزقة  إرهابيي  إلى  وشيه 
وتوجهه بعد احتالل عفرين إلى مسقط رأسه في 
قرية ميركان )حسيه( وهناك يرتكب الجرائم بحق 
واإلهانة،  التعذيب  الخطف،  القتل،  ومنها  شعبنا 
ينسى  ولن  إلخ.  القسرّي..  والتهجير  النهب، 
العشراُت من قرى عفرين ظلَمه وإرهابه بحقهم، 
لن تنسى قرى ميدان إكبس تهجيره أهلَها وتوطين 

عوائل المرتزقة بدالً عنهم.
إلى  وانضموا  بهم  ُغّرر  الذين  جميع  البيان  دعا 
المؤامرات القذرة للدولة التركيّة وزعيم عصابتها 
فيها،  وقعوا  التي  القذارة  عن  للتراجع  أردوغان 
من  حمايتهم  يستطيع  لن  التركّي  فاالحتالل 

رصاص مقاتلينا وما أحمد مستو إال البداية.
وقد شهدت صفوف المجموعات المرتزقة استنفاراً 
بعد »اغتيال« القائد الميدانّي في صفوف مرتزقة 
»الجبهة الشاميّة« ومسؤول التدريب فيها, المدعو 
أحمد مستو )أبو أصالن( ليلة الخميس, ورّجحت 
مصادر اندالَع اشتباكات بين المرتزقة على خلفيّة 

االغتيال.
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مسد: نوافق بال تردد على احلوار الوطني

نطمئن األهل يف منبج.. «ماضون باحلفاظ على أمنها«

 باملزيد 
ٌ
«غضب الزيتون« تتبىن تصفية املرتزق «أبو أصالن« ووعد

عفرين  مقاطعة  من  محلّي  مصدر  أفاد  عفرين- 
لوكالة هاوار بأسماء بعض العائالت التي أُحرقت 
محصولهم، وهم عائلة)عرفوا( من قرية قيبار 3 
هكتارات عائدة لهم، عائلة)نعسان( 4 هكتارات، 

عائلة)زكريا شيخ حمزة( من قرية دار كره، 3.
قاص  برج  قرية  من  ن(  )ش  المصدر  أّكد  فيما 
التركّي  االحتالل  جيش  أّن  على  شيراوا  بناحية 
النار  بإضرام  الخميس  مساء  قاموا  ومرتزقته 
والشعير  الزيتون  بأشجار  مزروعة  بأراٍض 
شمال قرية برج القاص وشرق قرية براد بناحية 
ظلت  النيران  أّن  إلى  المصدر  وأشار  شيراوا. 

مشتعلة حتى ساعات متأخرة من ليلة الخميس.
فيما أّكد مصدر آخر من قرية روتا بناحية موباتا 
على أّن جيش احتالل التركّي ومرتزقته، أحرقوا 

مساحة كبيرة من األحراج حوالي القرية.
ذكرت مصادر محلّية من مدينة عفرين أّن مرتزقة 
مسنّة  كردية  امرأة  على  بالضرب  اعتدت  تركيا 
ألنها منعتهم من سرقة منزلها, في ظّل استمرار 
في  المدنيين,  بحّق  والتجاوزات  النهب  عمليات 
لتلك  تابع  ميداني  قائد  قتل  فيه  تّم  الذي  الوقت 

المجموعات المرتزقة.
اعتدوا بالضرب على األم زينب عبدو مستو )70 
عاماً( بعد دخول منزلها »بغية السرقة والنهب«, 
برضوض  وأُصيبت  اليمنى  قدمها  ُكِسرت  حيث 

في الظهر لدى محاولتها منع المرتزقة من سرقة 
منزلها.

مرتزقة  أّن  عفرين  نشطاء  شبكة  ونشرت  هذا 
أحد  اعتقال  على  أقدموا  الشرقية«  »أحرار 
خالل  وذلك  آغا,  جاهيد  يدعى  عفرين  سّكان 
إلى  وعمدت  أرضه,  في  القمح  محصول  جني 
مصادرة حّصادة القمح والمحصول بذريعة عدم 
الموافقة منهم للحصاد عالوة على عدم دفع  أخذ 

زكاة أمواله.
وفي الّسياق ذاته, ذكرت شبكة نشطاء عفرين قيام 
عناصر مسلّحة من مرتزقة أحرار الشرقيّة بتهديد 
محصول  ليعيَد  بابليت  قرية  من  )أ.ن(  المواطن 
»الدرعوزي«,  مركز  إلى  باعه  الذي  القمح 
تهديد  تحت  عليه  »الزكاة«  دفع  عليه  وفُرضوا 

السالح.
في سياق متصل أقدم مرتزقة مرتزقة أحرار الشام 
االستيالء  على  التركّي  االحتالل  لجيش  التابعة 
على سيارتين عائدتين لمدنيين في قرية كورزيلة 
بناحية شيراوا بذريعة أنَّ أوراق السيارتين  غيُر 
التركي  االحتالل  مهاجمة  بعد  وذلك  نظامية، 
لمنزلهما. وبحسب مصدر من القرية فإن السيارة 
قادر،  محمود  للمواطن  هونداي  سياحيّة  األولى 
والثانية هونداى )فان( للمواطن صبحي شيراوي.

االحتالل يعتدي على األهايل وحيرق 
احملاصيل واألحراج ويسرق

سورية  شمال  جولتها  ختام  في  ــ  هاوار  وكالة 
الخميس  السوريّة  الديمقراطيّة  الجبهةُ  عقدِت 
الند  ميري  فندق  في  الجمعة  صحفيّاً  مؤتمراً 
بمدينة قامشلو بحضور العديد من وسائل اإلعالم 
بعض مضامين  عن  للحديث  واإلقليميّة،  المحليّة 
ونتائج االجتماعات. والتقِت الجبهة خالل زيارتها 
بمجلس سورية الديمقراطّي والقوى السياسيّة في 
شمال سورية والمثقفين الكرد، العرب والسريان.

وحضر المؤتمر »األمين العام للجبهة الديمقراطيّة 
السوريّة محمود مرعي، رئيس حزب سورية الغد 
حزب  رئيس  الدين،  تقي  فوزي  الجبهة  وعضو 
الخوري،  هاني  الجبهة  وعضو  الوطنّي  السالم 
المتحدثة باسم الجبهة الديمقراطيّة السوريّة ميس 
كريدي، عضو الجبهة الديمقراطية السوريّة عبد 

العزيز داوود«.
للجبهة  العام  األمين  تحّدث  المؤتمر  وخالل 
إلى  وأشار  مرعي  محمود  السوريّة  الديمقراطيّة 
اإلعالم  وسائل  بعض  لعبته  الذي  السلبّي  الدور 
الديمقراطيّة  الذاتيّة  اإلدارة  تجربة  اإلقليميّة ضد 
اإلدارة  مع  حوارات  عقد  منع  أسباب  أحد  وكان 
الذاتيّة، ولكن وبعد ظهور هذه التجربة لعب أداؤها 
الشمال  بمناطق  االستقرار  بتحقيق  جيداً  دوراً 
ليست  وأنّها  الشعوب،  ووحدة  وتكاتف  السورّي 
كما يُرّوج عنها تسعى لالنفصال، بادرنا للمجيء 

والحوارات  اللقاءات  إلجراء  قامشلو  مدينة  إلى 
في سعي منا للبحث عن صيغة تخرج سورية من 
أزمتها، والحوار مع اإلدارة الذاتيّة كان يجب أن 

يتّم منذ بداية الثورة«.
عبد  السوريّة  الديمقراطيّة  الجبهة  عضو  ونّوه 
القوى  إلخراج  يسعون  أنّهم  داوود  العزيز 
الخارجيّة التي تدّخلت في الشأن السورّي وكانت 
حواراتهم  أّن  وأّكد  األزمة،  عمر  إطالة  سبَب 
وعقد  الخارجّي  التدخل  من  الحّد  على  رّكزت 
السوريين  يجمع  سورّي  سورّي-  وطنّي  مؤتمر 
كافة و األطياف واإلثنيات كافة إلى طاولة واحدة، 

لمناقشة كيفيّة حّل األزمة عن طريق الحوار.
المتحدثة باسم الجبهة الديمقراطيّة السوريّة ميس 
المجاالت  في  المرأة  دور  على  أثنت  كريدي 
االقتصاديّة  االجتماعيّة،  العسكريّة،  السياسيّة، 
في  الريادّي  الدور  تلعب  المرأة  أّن  وأشارت 
كافة  في  متساوية  بنسبة  وتشارك  مجتمعها 
المؤسسات المدنيّة والعسكريّة وتمنّت تمّكن كافة 
في  الريادّي  دورهن  لعب  من  السوريات  النساء 

مجاالت الحياة كافة.
الصحفيين   أسئلة  على  باإلجابة  المؤتمر  واختتم 
الجبهة  باسم  المتحدثة  قبل  من  اإلعالم  ووسائل 

الديمقراطية السوريّة ميس كريدي.

اجلبهة الدميقراطية السورية تدعو لعقد 
 األزمة

ّ
مؤمتر وطني حلل

وتقديم  ورعايته  صناعته  تّمت  الذي  اإلرهاب 
إال  عليه  القضاء  يتّم  لن  له،  الدعم  وسائل  كل 
بتجفيف منابعه ووقف أسباب استمراره، وحكومة 
تتم  إْن  وما  وتدعمه،  تمارسه  والتنمية  العدالة 
محاصرة اإلرهاب بمنطقة حتى تتولى أنقرة تقديم 
التسهيالت لنقله إلى مناطق تحظى برعايتها وما 
حدث في مناطق شرق سورية في ظل استمرار 
الحدود  من  واالقتراب  الجزيرة  عاصفة  حملة 
العراقيّة، فيما تشهد جبهات البوكمال تبادالً للتقدم 
المعارك  وكانت  والمرتزقة،  النظام   قوات  بين 
التي  إدلب  في  الرّد  فكان  عنفاً،  األكثر  األخيرة 

تحظى بوصاية تركيّة حيث يظهر نشاط مرتزقة 
داعش بوضوح. 

أّن منطقة  أفاد المرصد السورّي لحقوق اإلنسان 
بوتيرة  لالشتباكات  استمراراً  تشهد  البوكمال 
تراجٍع  رصُد  تّم  وقد  داعش.  مرتزقة  بين  عنيفة 
المحاذية  الشماليّة  األطراف  إلى  داعش  لمرتزقة 
لضفة الفرات الغربيّة واألطراف الغربيّة للمدينة، 
فيما تتزامن االشتباكات بين الطرفين، مع محاولة 
في  المرتزقة  محاصرة  وحلفائه  النظام  قوات 
أطراف المدينة وإنهاء وجودهم، بعد إرسال قوات 
البوكمال للتصّدي  النظام تعزيزات عسكريّة إلى 

لهجوم مرتزقة داعش العنيف على المنطقة.
المرصد السورّي أّكد على أّن المعارك المتواصلة 
عن  أسفرت  الجمعة  فجر  منذ  متصاعدة  بوتيرة 
القتال،  طرفي  بين  والجرحى  القتلى  من  مزيد 
حيث ارتفع إلى 30 على األقل من قوات النظام، 
كما ارتفع إلى 21 على األقل من مرتزقة داعش 
مفّخخة  بعربات  أنفسهم  فجروا   10 ضمنهم  من 

وأحزمة ناسفة.
على  عنيفاً  هجوماً  شنّوا  داعش  مرتزقة  وكان 
مدينة البوكمال التي تقع تحت سيطرة قوات النظام 
استعادة  وحاولت  الهجوم  إلنهاء  استماتت  والتي 

مرتزقة داعش... استنزاف يف دير الزور ونشاط يف إدلب

التي خسرتها داخل مدينة  المواقع  السيطرة على 
البوكمال.

مجّدداً  داعش  مرتزقة  عاد  أخرى  جهة  من  ــ 
وتركيا  روسيا  اتفاق  بعد  إدلب  بمحافظة  للنشاط 
الخاضعة  إدلب  محافظة  وضع  على  وإيران 
لسيطرة مرتزقة النصرة، تحت الوصاية التركيّة. 
بينها  الرؤوس  وقطع  النحر  بدأت عمليات  ومعه 
الطرفين  من  محاولة  في  النصرة  جبهة  وبين 

لفرض سطوتهم على المحافظة.
وفي هذا السياق رصد المرصد السورّي لحقوق 
 3 بحق  إعدام  عملية  بتنفيذ  داعش  قيام  اإلنسان 
أشخاص قالت مصادر متقاطعة للمرصد السورّي 
عمد  حيث  الشام،  تحرير  هيئة  مرتزقة  من  أنّهم 
داعش تحت اسم “والية إدلب”، بإعدام األشخاص 
الثالثة بذبحهم وفصل رؤوسهم عن أجسادهم، بعد 

إلباسهم اللباس البرتقالّي.
رداً  اإلعدام جاءت  فإّن عملية  المرصد  وبحسب 
الدامي المرافق لها في  على المداهمة واالشتباك 
قرية كفر هند، بريف مدينة سلقين، في ريف إدلب 
الشمالي الغربي، والتي استهدفت مرتزقة سابقين 
في داعش، بتهمة أنّهم »خاليا نائمة«، باإلضافة 
إلعدام 6 أشخاص آخرين من قبل مرتزقة هيئة 
وتشكيل  لداعش  االنتماء  بتهمة  الشام،  تحرير 

خاليا نائمة.
اندلعت في ريف مدينة  أّن اشتباكات  إلى  ويُشار 
سلقين بريف إدلب الشمالي الغربي في 4 حزيران 

الشام  تحرير  هيئة  من  مرتزقة  بين  الجاري، 
أفضت  لداعش،  بانتمائها  متهمة  عراقيّة  وعائلة 
بينهم 5 من مرتزقة  الطرفين  من  مقتل 27  إلى 

هيئة التحرير.
من   9 الـ  الجولة  انعقاد  منذ  أنه  إلى  يشار  كما 
حيث  الماضي  أيار  منتصف  آستانة  اجتماعات 
فرض  على  وإيران   وتركيا  روسيا  توافقت 
ازدادت  إدلب؛  محافظة  على  التركية  الوصاية 
وتيرة االغتياالت واالختطاف وتفجير المفخخات 
التقارير  من  العديد  وذكرت  الناسفة.  والعبوات 
العسكرّي  الدعم  قّدمت  تركيا  أّن  اإلعالميّة 
واللوجستّي لمرتزقة داعش واشترت النفط منهم، 
الذين  النصرة  جبهة  مرتزقة  بدعم  تستمّر  فيما 

شّكلوا هيئة تحرير الشام.
من جهة ثانية قصفت طائرات حربيّة ظهر األحد 
ضربات  مع  بالتزامن  بنّش،  مدينة  في  مناطق 
في  عز  بني  كنيسة  وقرية  تفتناز  بلدة  استهدفت 
سهل الروج بريف إدلب الجنوبي الغربي الريف، 
منهم  حياتهم  شخصاً   11 فقد  المرصد  وبحسب 
9 أشخاص بينهم 3 أطفال في القصف على بلدة 
بلدة  في  وشاب  بنش،  في  حياتها  وطفلة  تفتناز، 
بعدما  الجوّي  على  القصف  ويأتي  حمدان.  رام 
شنّت مرتزقة تجمع سرايا داريا وجيش األحرار 
ومرتزقة أوزبك وتركستان ومجموعات مرتزقة 

أخرى هجمات على بلدتي الفوعة وكفريا.

قرحة المعدة أو القرحة الهضمية، هي عبارة 
البطانة  خاليا  في  وتآكل  وتقطع  تهتك  عن 
نتيجة  يحدث  التآكل  وهذا  للمعدة،  الداخلية 
أو  المعدة،  جدار  من  المفرزة  األحماض 
أو  العصوية  بالبكتيريا  المعدة  تلوث  بسبب 
التي تسمى ببكتيريا الهيليكوباكتر، واإلفراط 
والتدخين،  والكحول،  المسكنات  تناول  في 
بشكل  الطعام،  من  كبيرة  كميات  وتناول 
عشوائي، واتباع نظام غذائي سيئ، واإلكثار 
من تناول األطعمة التي يصعب على المعدة 
هضمها، وشرب مياه غازية وتناول بعض 
األقراص التي تحتوي على مواد فوارة، بذل 
كم كبير من الجهد العصبي والعقلي، وتناول 
وشرب  كبير،  بشكل  الساخنة  األطعمة 
عالية  نسب  على  تحتوي  التي  المشروبات 
من مادة الكافيين، عندما تكون المعدة خالية 
من الطعام، وهناك العديد من األعشاب التي 

تساعد على عالج القرحة بصورة نهائية.

أعشاب معاجلة لقرحة املعدة

عرق  منقوع  من  كؤوس  ثالث  شرب  ـ   
بشكل  التخلص  حتى  يومي  بشكل  السوس، 
فنجان  تناول  ـ  المعدة.  قرحة  من  نهائي 
قبل  يومي  بشكل  الكرنب  عصير  من  قهوة 
كل وجبة، وقبل النوم، وااللتزام بتناول هذا 
المشروب بصورة يومية حتى الشفاء الكامل 
تناول ثالثة كؤوس من  ـ  المعدة.  من قرحة 
مغلي الشعير البارد بشكل يومي، ويعد هذا 
وتركه  الماء،  في  الشعير  بغلي  المشروب 
ومن  المياه،  كمية  نصف  تتبخر  حتى  يغلي 
ـ  السوداء.  الحنطة  بعسل  تحليته  الممكن 
إليه  المضاف  الدافئ  الماء  من  كأس  شرب 
وعلى  يومية  بصورة  العسل  من  ملعقة 
من  العديد  على  يحتوي  الزنجبيل  الريق.ـ 
المكونات التي تعمل على تطهير المعدة من 

البكتيريا المسببة للقرحة، لذا على المريض 
المحلى  الزنجبيل  مغلي  من  كأس  شرب 
من  التام  الشفاء  حتى  يومي،  بشكل  بالعسل 
عالج  في  فعال  البابونج  ـ  المرض.   هذا 
ملعقة  نقع  المصاب  على  لذا  المعدة،  قرحة 
من البابونج في كأس من الماء المغلي لعشر 

دقائق، وشرب كأسين بصورة يومية. 
ـ تناول موزة مفرومة مع كأس من الحليب 
بشكل يومي، وقبل تناول وجبة الطعام بثالثين 
دقيقة.ـ  بذر الكتان من المواد الطبيعية الفعالة 
المعدة،  الناتجة عن قرحة  في تسكين اآلالم 
اثنين  أو  فنجان  ويستخدم عن طريق شرب 
يومية،  بصورة  الكتان  بذر  مشروب  من 
ويحضر مشروب بذرة الكتان، بغلي نصف 
فنجان قهوة من بذر الكتان في أربعة كؤوس 
من الماء، ويترك المشروب على النار حتى 
الغلي  مدة  تكون  أن  األفضل  ومن  يغلي، 
ثالث دقائق، وعند غليه يجب أن يترك عشر 
البطاطا  عصير  ـ  منه.  الشرب  قبل  دقائق 

عالج قرحة املعدة باألعشاب

إعداد الصفحة - جوليا خلو

في  كبير  بشكل  الفعالة  الطبيعية  المواد  من 
عالج قرحة المعدة، لذا على المصاب بهذا 
البطاطا  بشرب عصير  االستمرار  المرض 
هذا  من  التام  الشفاء  حتى  يومية  بصورة 
الطرق  من  أيضاً  الكمون  مغلي  المرض. 
الطبيعية القوية في عالج داء قرحة المعدة، 

مالعق  خمس  بغلي  المغلي  هذا  ويحضر 
الكمون، في أربع كؤوس  كبيرة من حبوب 
ماء، ويشرب هذا المغلي كل يوم ولمدة عشر 

أيام وبعد كل وجبة. 

نورا حسني 

ستانفورد  جامعة  من  علماء  يعكف 
األمريكية على تجربة اختبار دم قد يمكنه 
الحامل ستضع  المرأة  كانت  ما  باذا  التنبؤ 

طفلها قبل موعدها أم ال.
التي نشرت في  النتائج األولية،  وأظهرت 
دورية »ساينس« الطبية، أن االختبار أثبت 
النساء  لدى  المئة  في   80 إلى  تصل  دقة 
الالئي قد يتعرضن لمخاطر صحية عالية.

أثبت  الطبي: »إن االختبار  الفريق  ويقول 
فحوصات  تظهرها  التي  الدقة  نفس  كذلك 
الموجات فوق الصوتية في تحديد مواعيد 

الوالدة«.
لكن، ال يزال هناك مزيد من البحوث أمام 
في  االختبار  تطبيق  إمكانية  قبل  العلماء 
االختبار  ويقيس  السريرية.  الفحوصات 
الريبوزي،  النووي  الحمض  نشاط 
المعروف اختصارا بـ »آر إن إيه«، الذي 
ينتجه الجنين والمشيمة وكذلك األم وينتهي 

به الحال في مجرى الدم.
أسبوعياً  دم  عينات  بأخذ  الباحثون  وبدأ 
المختلفة  المستويات  تغير  كيفية  لرصد 
الحمل،  خالل  الريبوزي  الحمض  من 
واستخدام المستوى المناسب للتنبؤ بالعمر 

الحملي عن الوالدة أو الوالدة المبكرة.
دقيقا  كان  االختبار  »إن  الباحثون:  ويقول 
بالعمر  التنبؤ  في  المئة  في   45 بنسبة 
الحملي خالل االختبارات التي شملت 38 
أثبتتها  المئة  في   48 بنحو  مقارنة  امرأة، 

فحوصات الموجات فوق الصوتية«.

كما استخدم االختبار للتنبؤ بالوالدة المبكرة 
الوالدة.  آالم  قبل شهرين من ظهور  حتى 
واستخدم االختبار في مجموعتين من النساء 
الحوامل، إذ أثبت االختبار في المجموعة 
األولى صحته ست مرات من إجمالي ثماٍن 
األخرى  المجموعة  في  صائباً  كان  بينما 

أربع مرات من إجمالي خمس مرات.
وأضافت: »إذا تمكنا من استخدام دم األم 
وفي  تحملها  يمكن  صحية  رعاية  لتقديم 
متناول هؤالء الذين ال يتمكنون من إجراء 
ذلك  فإن  الصوتية،  الموجات  فحوصات 
بصحة  يتمتعون  أطفاال  نأمل،  كما  يعني، 

أفضل وكذلك فترات حمل أكثر راحة«.
على  نفسه،  الوقت  في  شددت،  لكنها 
وأن  أولية،  دراسة  تزال  ال  الدراسة  أن 
من  النتائج  تلك  تأكيد  إلى  حاجة  ثمة 
باسكي  نطاقاً.وقال  أوسع  تجارب  خالل 
أطباء  باسم  متحدث  وهو  تيالغاناثان، 
بلندن:  كوليدج  رويال  في  والتوليد  النساء 
»المضاعفات الناجمة عن الوالدة المبكرة 
سبٌب رئيس في وفاة الرّضع والتسبب في 
ثمانية في  إلى  لنحو سبعة  أضرار صحية 
المئة من المواليد في بريطانيا«.لكنه أشار 
عليها  طبقت  التي  الحاالت  »عدد  أن  إلى 
الدراسة كان محدودا، كما كانت دقة التنبؤ 

بالوالدة المبكرة متواضعة«.
إلى إجراء مزيد من  الحاجة  وأكد: »على 
في  التفكير  قبل  النتائج  لتأكيد  األبحاث 

إدخالها ضمن االختبارات السريرية«.

اختبار دم ميكنه التنبؤ 
بدقة بالوالدة املبكرة الـ 65  البالغين دون سن  وجد باحثون أن 

عاماً، ممن يحصلون على خمس ساعات 
نوم أو أقل يومياً، لديهم خطر أكبر للوفاة 
المبكرة، يفوق احتمالها عند من يحصلون 
على ست ساعات نوم أو أكثر. ومع ذلك، 
مدى بضعة  القصير على  النوم  تأثير  فإن 
»الخدع«  خالل  من  مواجهته  تتم  قد  أيام 
البيولوجية  الساعة  بخداع  وذلك  الحقاً، 
للجسم بالحصول على ساعات نوم إضافية 
وجدت  حيث  األسبوع،  نهاية  عطلة  في 
بضع  سوى  يناموا  لم  الذين  أن  الدراسة 
ولكنهم  األسبوع  طوال  يوم  كل  ساعات 
طويلة  غفوة  على  الحصول  من  تمكنوا 
خالل عطلة نهاية األسبوع، لم يرتفع لديهم 
خطر الوفاة، مقارنة بأولئك الذين يحصلون 
باستمرار على ست إلى سبع ساعات نوم 
للدراسة،  الرئيس  المعد  الليلة.وقال  في 
Torbjörn Åkerstedt، من معهد بحوث 
ومعهد  ستوكهولم،  جامعة  في  اإلجهاد 
كارولينسكا، أيضاً في العاصمة السويدية: 

»إن مدة النوم مهمة لطول العمر«.
من  أكثر  بيانات  إلى  الدراسة  واستندت 
مسح  خالل  من  جمعها  تم  بالغ  ألف   38
جميع  في  الحياة  نمط  عن  أجري  طبي 
وتمت   ،1997 عام  في  السويد،  أنحاء 
إلى  تصل  لمدة  المشاركين  مصير  متابعة 
الوفيات  سجل  على  باالعتماد  عاماً،   13
الوطني.وأضاف: »إن الباحثين درسوا في 
والوفيات،  النوم  مدة  بين  الروابط  السابق 

أسبوع  خالل  النوم  على  ركزوا  لكنهم 
العمل«.

ومؤشر  الجنس  مثل  عوامل  إلى  وبالنظر 
البدني  والنشاط  والتدخين  الجسم  كتلة 
االعتبار،  في  وأخذها  القلبية،  والنوبات 
أعمارهم  تقل  الذين  أن  النتائج  أظهرت 
عن 65 عاماً، والذين حصلوا على خمس 
ساعات من النوم أو أقل خالل 7 أيام في 
أعلى  وفيات  نسبة  لديهم  كانت  األسبوع، 
من أولئك الذين يحصلون على ست أو سبع 
يكن  لم  ولكن  يوم،  كل  النوم  من  ساعات 
ألولئك  بالنسبة  للوفاة  متزايد  خطر  هناك 
أقل خالل  أو  ينامون خمس ساعات  الذين 
أيام العمل وتمكنوا من النوم ثماني ساعات 
أو أكثر في أيام نهاية األسبوع. ومع ذلك، 
لمدة  ينامون  الذين  أن  الدراسة  وجدت 

ثماني ساعات أو أكثر، خالل سبعة أيام في 
بنسبة  أعلى  وفيات  معدل  لديهم  األسبوع، 
من  ينامون  الذين  أولئك  مع  مقارنة   %25

ست إلى سبع ساعات في اليوم.
أنماط  العالقة بين  الدراسة أن  كما وجدت 
لمن  بالنسبة  اختفت  الوفيات  ومعدل  النوم 
قال  ما  وهذا  أكثر،  أو  عاماً   65 يبلغون 
أن  إلى  يرجع  ربما  إنه   ،Åkerstedt
النوم  على  حصلوا  قد  سنا  األكبر  األفراد 
لم  الدراسة  أن  حين  يحتاجونه.وفي  الذي 
تحقق في العالقة بين أنماط النوم ومعدالت 
الوفيات، قال Åkerstedt إنه من الممكن 
أن يكون للنوم القليل من التأثير السلبي على 
الجسم، في حين أن النوم الطويل باستمرار 
قد يكون عالمة على وجود مشاكل صحية 

كامنة.

بجامعة  الطب  كلية  في  باحثون  أعلن 
يمكن  البشرية  الدم  خاليا  أن  ستانفورد 
تحويلها مباشرة إلى خاليا عصبية وظيفية.
إنشاء خاليا  الدم  وال يتطلب تحويل خاليا 
متعددة القدرات بل يستخدم الباحثون تقنية 
عام  تطويرها  تم  التي  االنتقالية  التعددية 
أربعة  مشاركة  إلى  تحتاج  والتي   ،2010
الخاليا  تظهر  وبفضلها  فقط.  بروتينات 
العصبية الجديدة بعد ثالثة أسابيع من بدء 
العمل.وتعتبر فعالية هذه الطريقة عالية جداً 

ألف   50 حوالي  على  الحصول  يتم  حيث 
عصبون جديد من ميلليلتر واحد من الدم. 
العصبية  الخاليا  على  الحصول  يتم  وال 
عينات  استخدام  يمكن  بل  جديدة  دماء  من 
الدم التي تم تجميدها.وتعد طريقة التعددية 
االنتقالية أقل تكلفة وأقل جهدا لتوليد خاليا 
دماغية محيطية جديدة من طريقة استخدام 
الخاليا متعددة القدرات.واكتشف الباحثون 
في  الموجودة  المناعية  الخاليا  تحويل  أن 
خاليا  إلى  التائية(،  اللمفاوية  )الخاليا  الدم 

عصبية يعد من أسهل العمليات بشكل غير 
متوقع. وأن الخاليا العصبية المتكونة حديثاً 
األصلية  العصبية  الخاليا  من  شأناً  أقل 
متشابكة  عصبية  ترابطات  تشكل  ال  فهي 
كاملة المواصفات إال أنها تؤدي الوظائف 

األساسية للخاليا العصبية بشكل عام.
تحويل  في  تقنيتهم  بتطوير  العلماء  ويأمل 
خاليا الدم إلى خاليا عصبية بعد دراسات 
التي  والفصام  التوحد  مرضى  دم  عينات 

ستحول أيضا إلى خاليا عصبية.

خدعة عطلة نهاية األسبوع متنع املوت املبكر!

علماء حيولون الدم إىل خاليا عصبية!
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الحرة  المرأة  أنباء  لوكالة  خاص  لقاء  في 
االتحاد  في  اإلدارية  مع   JIN NEWS
على  التأكيد  تم  سيدو  عائشة  اإليزيدي 
صمود الشعب الكردي واإليزيدي في وجه 

االحتالل التركي.
اإليزيدي  االتحاد  في  اإلدارية  واستنكرت 
االحتالل  دولة  هجمات  سيدو  عائشة 
التركي الفاشي على الشعب عامة والشعب 
هذه  مثل  أن  ورأت  بخاصة  اإليزيدي 
االنتهاكات تعتبر إبادة بحق أهالي عفرين 
سابقاً  حدث  مثلما  تتكرر  كبرى  وجريمة 
هجوم  أثناء  شنكال  في  اإليزيديين  بحق 
2014م  آب   3 في  عليها  داعش  مرتزقة 
وبخاصة  بحقهم  الجرائم  أبشع  وارتكابها 
في  وبيعهن  باغتصابهن  النساء  بحق 
واألطفال  الرجال  بحق  وكذلك  األسواق 

بتعذيبهم حتى الموت.
كل  أن  على  حديثها  في  عائشة  وأكدت 
الهدف  كان  السوري  الشمال  في  الجرائم 
المنطقة  أمن  زعزعة  هو  منها  األساسي 
بشكل  الشعوب  قلوب  في  الرعب  وبث 
الكردي  الشعب  كيان  وزعزعة  عام 

دولة  أهداف  وكل  خاص،  بشكل  وإبادته 
أمجاد  إعادة  إلى  ترمي  التركي  االحتالل 
الدولة العثمانية المتمثلة في تركيا الجديدة، 
العثمانيين  جرائم  يعيد  التركي  فاالحتالل 

والدواعش.
وشددت عائشة على أن شعب عفرين في 
ونضاله  بصموده  يستمر  الشهباء  مقاطعة 
في  ويقف  يقاوم  اإليزيدي  الشعب  وكذلك 
أيضاً:  وقالت  الصعوبات.  جميع  وجه 
مهما  تتحطم  وال  تكسر  ال  الشعب  »إرادة 
كان الظلم والطاغي صلباً فالشعب أصلب 

بكثير«.
اإليزيدي  االتحاد  في  اإلدارية  واختتمت 
عائشة سيدو حديثها بمناشدة الشعب متابعة 
النضال حتى النهاية، مهما كان الظلم الذي 
سيزول،  بالتأكيد  ألنه  كبيراً  له  يتعرض 
تشرق  أن  بد  ال  طال  مهما  الليل  فظالم 

شمس الصباح بعده. 

رؤية
بيريفان خليل

ريشتي حتدد حريتي!!

المرأة  ارتقت  األخيرة  السنوات  في 
بمكانتها بسبل أعادت لها دورها األساس 
في بناء المجتمعات والمساهمة في رقيها 
وتقدمها بشكل عام وكان لها عمل وجهد 
كثيراً  ناضلت  فقد  ذاتها،  سبيل  في  كبير 
مشوارلها  وأول  شأنها.  إعالء  أجل  من 
لتتعرف  ذاتها  تدريب  مجال  في  كان 
تكون  بحيث  قدراتها  وعلى  نفسها  على 
فعلت  وقد  جديدة.  آفاق  نحو  قفزةٌ  لها 
سيما  وال  الحياة  ميادين  جميع  في  هذا 
األكثر  الميدان  اإلعالمي،  الميدان  في 
بمجرد  المرأة  ألن  المجتمع،  في  تأثيراً 
خروجها من المنزل حقَّقت انتصاراً على 
الثاني  ذاتها وعلى مجتمعها، واالنتصار 
الصور  والتقاط  الكاميرا  بإمساكها  كان 
تدعمه  مجتمعها  من  صور  بعدستها؛ 
الذكورية  من  التخلص  أجل  من  وتسانده 
الجنسين  بين  المساواة  وتطبيق  بفكره 
كانت  المرأة  وألن  فيه،  والديمقراطية 
حرماناً  واألكثر  هذا  من  معاناة  األكثر 
من تلك الحقوق. لذا؛ وجهت اإلعالميات 
وهذه  المنظور  هذا  نحو  بعدساتهن 
وقلمها  عدستها  لتكون  بالذات،  الصورة 
فراحت  نفسها  للمرأة  سنداً  وصوتها 
تتعرض  وهي  المرأة  معاناة  تصور 
والتحرش  واالغتصاب  والقتل  للضرب 
انظر  للمجتمع  لتقول  العنف  أنواع  وكل 
بنفسك  للمرأة  تسيء  كيف  المجتمع  أيها 
وتتعامل معها  وتهمشها وترفض جنسها 
اآلخر،  الجنس  لمتطلبات  أداة  أنها  على 
وإن استمريت أيها المجتمع بهذه الطريقة 
تجرد  كونك  بنفسك  نفسك  ستنفي  فإنَّك 
فحسب،  هذا  ليس  أهمية.  األكثر  الجنس 
اإلعالمي  بعملها  اإلعالمية  وجهت  بل 
التي  واالنتصارات  المرأة  تقدم  نحو 
وقد  القريب،  الماضي  الزمن  في  حققتها 

نجحت في ذلك حقاً. 
مقيدة  من  المرأة  واقع  صورة  تغيُّر  إن 
كان يدَّعي المجتمع أنها كائن ال حول له 
ر  وتحرِّ نفسها  ر  تحرِّ امرأة  إلى  قوة  وال 
أخواتها ممن يعيشون في قوقعة المجتمع 
فبتوضيح  جداً  هامة  نقطةٌ  الذكوري 
اإلعالميات مثل هذه الصور في عملهن 
عالم  في  متقدمة  خطوة  نفسه  للمجتمع 
نحو  المرأة  سارت  فشيئاً  وشيئاً  المرأة. 
ولكن  اإلعالمي  العمل  في  أكثر  نجاح 
تتجاوزن  لم  اإلعالمية  أنَّ   ننكر  ال 
العوائق 100% ألنها الزالت متأثرة بذلك 
يتعلق  فيما  وبخاصة  الذكوري  المجتمع 
منهن  فالبعض  االجتماعي،  بالمجال 
بعدساتهن  ويصورن  بأقالمهن  يكتبن 
في  حرفية  بذلك  وتظهر  المرأة  معاناة 
ذاته  الوقت  أنها في  إال  عملها اإلعالمي 
من  تخرج  فهي  نفسه،  للظلم  تتعرض 
المنزل وتذهب إلى عملها وتمارس عملها 
إلى منزلها  اإلعالمي ولكن عند عودتها 
المرأة  تعيشها  التي  نفسها  الحياة  تعيش 
المحبوسة تقريباً على الرغم من نضالها. 
وما أود قوله: إن خروج المرأة من المنزل 
وممارستها العمل الذي ترغب به ال يعني 
يستلزم  فهذا  كامل  بشكل  تحررت  أنها 
الجذور  من  المجتمع  لتغيير  طويالً  وقتاً 
األخالقية،  والمبادئ  بالقيم  االحتفاظ  مع 
كل  في  والمرأة  الرجل  تشارك  فإن 
الميادين الحياتية داخل المنزل وخارجه، 
بينهما ونال كل منهما  المساواة  وتحققت 
بإمكاننا  عندها  بواجباتهما،  وقاما  حقوقه 
فقط  المرأة  وليست  المجتمع  إنَّ  القول: 
هذه  حريتي«  تحدد  »ريشتي  تحررت. 
قلت  ما  تحقَّق  حال  في  العبارة صحيحة 
آنفاً: »أن يصبح ما أكتبه بقلمي وريشتي 

من حرية ومساواة واقعاً ملموساً«.

في  المرأة  مجلس  أصدر  ـ  منبج  روناهي/ 
للرأي  بياناً  20218/6/9م  بتاريخ  منبج 
تدخل  ألي  رفضه  عن  فيه  عبر  العام 
المدينة، وذلك بحضور  خارجي في شؤون 
المرأة  اقتصاد  المرأة، ولجنة  دار  عضوات 
في مركز المجلس بالمدينة.وقُرئ البيان من 
الدبلوماسية  العالقات  العضوة في لجنة  قبل 
ما  على  البيان  ونص  القادر.  عبد  ابتسام 
يلي: »باسم مجلس المرأة في منبج وريفها، 
إلى  يؤدي  اتفاق  أو  مؤامرة،  أي  نرفض 
تدخل تركي في منبج، هذه االتفاقات ليست 
في  واالستقرار  األمن  لزعزعة  محاولة  إال 
هذا البلد اآلمن، والنيل من صمود أهل منبج 

في وجه الظلم واالستعباد«.
العسكري،  منبج  »مجلس  أيضاً:  فيه  وذكر 
بيد  يداً  منبج،  في  الداخلي  األمن  وقوى 

قادرون على حفظ األمن، والسالم في منبج. 
إن نساء منبج يرفضن أي مؤامرة، أو اتفاق 
وتنظر  منبج.  شؤون  في  التدخل  شأنها  من 
المرأة في منبج؛ إلى أن أي مشروع للتدخل 
جملةً  نرفضه  احتالل،  بمثابة  هو  البلد؛  في 

وتفصيالً«.
منبج  أهالي  أن  على  نهايته  في  البيان  وأكد 
»إنَّنا  بأنفسهم:  منطقتهم  إدارة  قادرون على 
قادرون على إدارة شؤون بلدنا؛ بأنفسنا بدون 
مساعدة من أحد وبخاصة االحتالل التركي 
االستعمارية  النوايا  نعرف  ألننا  العثماني، 
وأطماعه  التركي،  والتنمية  العدالة  لحزب 
في  الفوضى  وبث  بلدنا،  خيرات  نهب  في 
البيان  قراءة  االنتهاء من  اآلمن«.وبعد  البلد 
تم ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة أهالي 

منبج، ومجلس منبج العسكري.

جملس املرأة مبنبج: نرفض أية اتفاقية تسمح لرتكيا بالتدخل

مؤمتر ستار: تشكيل جلنة تقصي احلقائق وتوثق جرائم االحتالل الرتكي بعفرين
ستار  مؤتمر  زال  ال  ـ  عفرين  هاوار/ 
تحت  عفرين  مساندة  في  بحملته  مستمراً 
أجل  من  انتفضن  النساء  »أيتها  شعار 
إلى  بيان  إصدار  تم  المرة  وهذه  عفرين«، 
2018/6/9م  بتاريخ  العالمي  العام  الرأي 
طالب المؤتمر من محكمة الجنايات الدولية 
بتشكيل لجنة تقصي الحقائق وتوثق جرائم 
الشعب  بحق  التركي  االحتالل  جيش 
أيضاً  البيان  وأشار  عفرين،  في  والنساء 
االحتالل  انتهاكات  توثق  إحصائيات  إلى 

التركي.
وطالب مؤتمر ستار من خالل البيان الذي 
بناحية  خريبكة  قرية  في  مؤخراً  أصدره 
المنظمات  جميع  عفرين  بمقاطعة  شيراوا 
التي  الممارسات  أمام  الوقوف  بوجوب 
وقد  هذا  التركي.  االحتالل  بها  يقوم 
عليها  كتب  شعارات  الحاضرات  حملت 
في  والنساء  األطفال  بحق  لالنتهاكات  »ال 
عفرين، أردوغان قاتل النساء، أال تسمعون 

صراخ النساء في عفرين؟«
)العربية  الثالث  باللغات  البيان  قُرئ  وقد 
والكردية واإلنكليزية( ونص البيان على ما 
يلي: »كما نعلم عفرين التي احتضنت منذ 
بداية األزمة السورية المكونات وأصبحت 
مالذاً آمناً للجميع، تعرضت لهجوم المحتل 
خرج  حيث  الهمجي،  وقصفه  التركي 
اآلالف من أهالينا في عفرين قسراً بتاريخ 
التركي  احتالل  جيش  أقدم  2018/3/18م 
والمواقع  التحتية  البنى  استهداف  على 
العبادة  وأماكن  الدينية  والمزارات  األثرية 
نيران  مرمى  في  أيضاً  كانت  القبور  حتى 
االحتالل التركي ومرتزقته الفاشيين بشكل 

مباشر ومقصود بغية تهجير أهالي المنطقة 
جميعهم«.

وأشار البيان أيضاً إلى أنه ما زال االحتالل 
انتهاكات  بارتكاب  مستمراً  التركي 
السرقة  عمليات  جانب  إلى  األهالي  بحق 
أهالي  باختطاف  يقومون  فهم  المستمرة، 
مثلما  مالية  فدية  مقابل  وابتزازهم  المنطقة 
فعلوا سابقاً بقرى الشهباء المحتلة من قبل، 
التي  العفرينية  العائالت  أجبرت بعض  فقد 
عادت إلى عفرين على الرحيل مرة أخرى 
تحت تهديد السالح من قبل المحتل التركي 
ومرتزقته علماً أن منازلهم تعرضت للسرقة 
المرتزقة  مجموعات  قبل  من  والحرق 
االحتالل  يمنع  حين  في  هناك،  المتواجدة 
الغوطة من مقاطعة  أهالي  التركي مغادرة 
في  مناطقهم  إلى  العودة  بقصد  عفرين 

ريف دمشق، بعد تهجيرهم منها في صفقة 
عفرين رغبةً من تركيا في إحداث التغيير 

الديمغرافي وتهجير أهلها األصليين.
أكثر  هم  النساء  »كانت  البيان:  وأضاف 
يقومون  االنتهاكات حيث  هذه  من  راً  تضرُّ
باالعتداء على المرأة، واغتصابها وخطفها 
على  القدرة  عدم  رغم  عليها  والتعدي 
في  النساء  من  كبير  عدد  إلى  الوصول 
تسجيل  تم  أنه  إال  الضغط،  بسبب  الداخل 
من  حالة   154 منها  الحاالت  من  الكثير 
من  وخطف  واغتصاب،  وجرحى،  قتل، 
20 كانون الثاني، حتى أواسط شهر نيسان 
لإلصابة  تعرضن  امرأة   99 المنصرم 
في  استشهدن  امرأة  و28  الهجمات،  أثناء 
الهجمات، واإلحصائية بعد احتالل عفرين 
هي 5 حاالت اغتصاب، 12 حالة خطٍف، 

المنظمات  توثيق  بعد  وهذا  قتلت،  وامرأة 
هذه  وعفرين  سورية  شمال  في  النسائية 
تحتوي  النزوح  حالة  أن  وكما  الحاالت، 
على الكثير من الصعوبات والمعاناة بالنسبة 
واالقتصادية،  النفسية،  النواحي  من  للمرأة 

واالجتماعية«.
وأكد البيان على أنهن كنساء متضررات من 
المتحدة  األمم  يطالبن  االحتالل،  هذا  نتائج 
التركي  المحتل  إلخراج  السريع  بالتدخل 
من أرضهن، كما وطالبن جميع المنظمات 
بالدفاع  اإلنسان  حقوق  ومنظمات  النسائية 
عن حقوق النساء والضغط على حكوماتهم 
بحق  االنتهاكات  إليقاف  المعنية  والجهات 

النساء واألطفال في عفرين.
الجنايات  محكمة  »نناشد  البيان:  واختتم 
الحقائق  لتقصي  لجان  بتشكيل  الدولية 
الشعب  التركية بحق  الدولة  وتوثيق جرائم 
والنساء في عفرين، كما ونناشد النساء في 
العالم بأاَل يتوقفن عن المطالبة بحق شعبنا 
والنساء بخاصة وإبداء موقف ضد االحتالل 
العالم  أيضاً  ونناشد  مكان،  كلِّ  في  التركي 
الوقوف  والحقوقيين  المؤثرة  والشخصيات 
مع شعبنا ونسائنا في شمال سورية والدفاع 
دكتاتورية  ضد  والوقوف  حقوقهم،  عن 
سنستمر  بأننا  ونؤكد  وحكومته،  أردوغان 
في نضالنا ضد االحتالل وسنحرر عفرين 
ستكون  وعفرين  األرض  أصحاب  فنحن 

ألهالها بجهود الجميع«.
وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تحيِّي 
التركي  باالحتالل  د  وتُندِّ المرأة  مقاومة 

والمؤامرات التي تحدث. 

«إرادة الشعب ال تكسر وال حتطم«

وكالة أنباء املرأة احلرة

واستطاع فريق تشرين تحقيق الفوز على 
لهدفين،  أهداف  وبثالثة  برخدان  فريق 
وسجل أهداف فريق تشرين بوزان بكي 
هدفاً  ل  سجَّ بوزي  وأحمد  هدفين  ل  سجَّ
أحمد  برخدان  فريق  هدفي  ل  سجَّ بينما 
من:  التحكيم فكان مؤلفاً  أما طاقم  خليل، 
آذاد شريف ـ محمد رمي ـ فرهاد أيوب 
وكذلك فاز فريق بارتي زان على فريق 

ميسلون بنتيجة هدفين مقابل هدٍف واحد، 
ل الهدفين لفريق بارتي زان كلٌّ من  وسجَّ
كوباني  وسيبان  هدفاً  ل  سجَّ شيخ  شاهبن 
ميسلون  فريق  هدف  أما  هدفاً  ل  سجَّ
والمباراة  بكي  آذاد  الالعب  سجله  فقد 
المؤلف  التحكيمي  الطاقم  بقيادة  كانت 
ـ  ترافيك  خبات  ـ  جمعة  مصطفى  من 
الفرات  فريق  فاز  بينما  حمو،  نصرت 

على فريق الخزينة وبهدفين مقابل هدٍف 
أحمد  الفرات  فريق  ل هدفي  واحد، وسجَّ
هدفاً،  شابو  ووليد  هدفاً  ل  سجَّ الدرويش 
ل هدَف فريق خزينة سهيل بكي،  فيما سجَّ
ـ  يوسف  اسماعيل  الحكام  المباراة  وقاد 

محمد رمي ـ ودلبرين محمود.
روناهي/ قامشلو

إقليم حقيبة روناهي الرياضية في  الفردية  األلعاب  لجنة  تستمر  ـ 
المختلفة  الفنية  اللجان  بتشكيل  الجزيرة 
لأللعاب الفردية وقد تم انتخاب الكابتن أحمد 
عمر رئيساً للجنة الفنية للكاراتيه وكالً من 
الكباتن فرحان حسن وزبير موسى أعضاء 
فنية  لجان  ستشكل  بينما  سابق،  وقت  في 
بناء  ـ  الكيك بوكسينغ  ـ  الريشة  لرياضات: 
هذه  سياق  ضمن  البدنية،  القوة  ـ  االجسام 

األسبوع. 
الربع  الدور  ذهاب  منافسات  إطار  في  ـ 
حقَّق  سورية  كأس  مسابقة  من  النهائي 
الشرطة  نادي  على  هاماً  فوزاً  الجهاد 
عبد  سجله  رد  بدون  وبهدف  الدمشقي 

العزيز أوصمان. 
ـ يبدأ االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة مكتب 
بالعمل  بتاريخ2018/6/20م،  المنشآت 
بقامشلو،  الرياضية  الصالة  صيانة  على 
وتفتقر  األنقاض،  إزالة  بمرحلة  وذلك 
قامشلو لصالة رياضية مغلقة، منذ سنوات، 
حيث ضربت عاصفة ثلجية المدينة في عام 
الصالة  سقف  سقوط  إلى  أدَّت  2013م، 
وحدوث كارثة فيها، حرمت مئات الالعبين 

والرياضيين من خدمات الصالة.
روناهي/ قامشلو

صعباً،  فوزاً  اإلسباني،  المنتخب  حقق 
في  نظيف،  بهدف  التونسي،  نظيره  على 
المباراة الودية التي جمعت الطرفين، ضمن 
التحضيرات النهائية لهما، لخوض مونديال 
بهذا  اإلسباني  المنتخب  ويدين  روسيا 
صاحب  أسباس  ياجو  البديل  إلى  االنتصار 
زمن  من   »85« الدقيقة  في  الوحيد  الهدف 
على  اإلسباني  المنتخب  واستحوذ  اللقاء، 
الكرة  منذ بداية اللقاء التي تناقلها الالعبين 
بين أقدامهم من أجل فتح ثغرات في دفاعات 
منتصف  بعد  وقف  الذي  التونسي  المنتخب 
الوسط معتمداً على الهجمات المرتدة.واستغل 
أنيس البدري خطأ لدفاع المنتخب اإلسباني 
الفارو  إلى  ألكانتارا  تياجو  من  التمرير  من 
يستغل  لم  ساسي  فرجاني  لكن  اودريوزوال 
تمريرة البدري بالتسديد في يد الحارس ديفيد 
دي خيا في الدقيقة 11 وهى الفرصة الحقيقة 
المباراة وخالل ربع  انطالقة  للمنتخبين منذ 
ساعة األولى من اللقاء، واستطاع المنتخب 
اإلسباني االستحواذ العال على الكرة بنسبة 
مرمى  على  حقيقية  فرص  دون  لكن   %75
المنتخب التونسي، ولم يختبر الحارس أيمن 
بهدوء  يلعبون  بينما نسور قرطاج  المثلوثي 
بغلق مفاتيح اللعب لمنتخب الروخا واللعب 
على الهجمات المرتدة، وفشل فخر الدين بن 
من  الرائعة  التمريرة  استغالل  في  يوسف 
كانت  التي   »17« الدقيقة  في  السليتي  نعيم 
شباك  في  لتسجيل  رائعة  فرصة  ستكون 
من  مورينو  رودريجو  يستفد  خيا.ولم  دي 
من  أودريوزوال  أللفارو  الرائعة  العرضية 
سيئة  بطريقة  حولها  عندما  اليمنى  الجبهة 
من  بالرغم  اليسرى  الجبهة  إلى  بالرأس 
الخروج الخاطئ لحارس تونس المثلوثي في 
الدقيقة 21، وحاول سيرجيو راموس تجربة 
كرته  لكن  كبيرة  مسافة  من  بتسديد  حظه 
عالت عارضة الحارس المثلوثي في الدقيقة 
»22« وأهدر نعيم السليتي هدفاً محققاً بعدما 
تعامل برعونة مع عرضية رائعة من علي 

معلول في الدقيقة 31 من زمن اللقاء.
وقام سيرجيو راموس بعرضية رائعة لتياجو 
ألكانتارا في الدقيقة »42« لكن العب بايرن 
ميونخ فشل في استغاللها برأسية بعيدة عن 
جولين  وأجرى  التونسي  المنتخب  شباك 
لوبيتيجي، مدرب إسبانيا ثالثة تغييرات في 
فاسكيز  لوكاس  بدخول  الثاني  الشوط  بداية 
وتياجو  إيسكو  محل  في  وكوكي  وناتشو 
أجل  من  اودريوزوال  والفارو  الكانتارا 

أداء  يتحسن  ولم  الروخا  منتخب  تنشيط 
الثاني  الشوط  بداية  في  اإلسباني  المنتخب 
الكرة  على  السيطرة  استمرار  من  بالرغم 
لكن المنتخب التونسي يغلق دفاعاته بصورة 
الهجومية  المناطق  في  بقوة  رائعة ويضغط 

عند وصول رجال المدرب لوبيتيجي لها..
األول  الهدف  يسجل  أن  سيلفا  ديفيد  وكاد 
من  رائعة  عرضية  بعد  اإلسباني  للمنتخب 
لكن   »59« الدقيقة  في  راموس  سيرجيو 
على  دقيقة  تكن  لم  الطاير  على  تسديدته 
وخرج  المثلوثي  أيمن  الحارس  مرمى 
سيلفا  وديفيد  مورينو  رودريجو  الثنائي 
في  أسينسيو  وماركو  كوستا  دييجو  ودخول 
لتنشيط  لوبيتيجي  من  كدفعة   »60« الدقيقة 
الدين  سيف  إسبانيا..وغادر  منتخب  هجوم 
خاوي ودخل محمد أمين بن عمر في محله 
لغلق  معلول  نبيل  المدرب  من  تغيير  كأول 
المساحات على المنتخب اإلسباني في الوسط 
اإلسباني  المنتخب  من  تسديدة  أول  وجاءت 
الدقيقة  في  المثلوثي  أيمن  مرمى  على 
»64« بعدما استغل دييجو كوستا خطأ من 
ياسين مرياح لكنه سدد في أحضان حارس 
الثاني من نبيل  التغيير  نسور قرطاج وجاء 
معلول بخروج نعيم السليتي ودخول صابر 
خليفة في الدقيقة »69« واستبدل لوبيتيجي 
جوردي ألبا بياجو أسباس في الدقيقة »75« 
من أجل الهجوم بصورة أكبر مع لعب ناتشو 
الجبهة  في  فاسكيز  ولوكاس  أيسر  كظهير 
اليمنى.، ودفع نبيل  بيوهان بن علوان بدال 
أنيس البدري في الدقيقة »77« وكاد محمد 
أمين بن عمر أن يخادع الحارس ديفيد دي 
على  استحوذ  بعدما  »اللوب«  بطريقة  خيا 
طالب  الذي  بوسكيتس  سيرجيو  من  الكرة 
الدقيقة  في  ذلك  رفض  الحكم  لكن  له  بخطأ 
»80« ونجح ياجو أسباس في تسجيل الهدف 
الدقيقة »85«  للمنتخب اإلسباني في  األول 
الذي استفاد من مرواغة دييجو كوستا لدفاع 
شباك  في  ليسددها  الكرة  له  ومرر  تونس 

الحارس أيمن المثلوثي.
الثاني  الهدف  يسجل  أن  دييجو كوستا  وكاد 
للمنتخب اإلسباني بعد انفراد مهاجم أتلتيكو 
جاء  الذي  المثلوثي  ايمن  بالحارس  مدريد 
خروجه بالنفع ما جعل كوستا يرتبك ويتعامل 
بصورة سيئة مع الكرة التي أخرجها ياسين 
 ،»89« الدقيقة  في  األمان  بر  إلى  مرياح 
لينتهي اللقاء بفوز إسبانيا على تونس بهدف.

دوري كوباني التصنيفي مستمر بنجاح ومتيز

نور الشربيني تفوز يف نهائي السلسلة العاملية لإلسكواش

إسبانيا تكسر صمود تونس بقدم أسباس

نور  المصرية  اإلسكواش  العبة  نجحت 
الشربيني، في التتويج بلقب بطولة السلسلة 
أقيمت  التي  السيدات  منافسات  في  العالمية 
حزيران   9 إلى   5 من  الفترة  خالل  بدبي، 
وفازت  العالمي،  الغولف  بمركز  الجاري، 
عالمياً،  األولى  المصنفة  الشربيني  نور 
على مواطنتها رنيم الوليلي، المصنفة ثانية، 
بنتيجة ثالثة أشواط مقابل شوط وحيد، في 
وجاءت  بالبطولة،  النهائية  المباراة  إطار 
 ،11-9  ،  5-11 بواقع  األشواط  نتيجة 
 41 استمرت  مباراة  في   5-11،  8-11
للمباراة  تأهلت  الشربيني  دقيقة وكانت نور 
النهائية بالبطولة بعدما تغلبت على الفرنسية 
كاميليا سيرم، بنتيجة 2-1، في حين صعدت 
مواطنتها  على  فوزها  عقب  الوليلي  رنيم 
نور الطيب بنتيجة 2-0 في إطار الدور قبل 

النهائي في منافسات السيدات.

تستمر منافسات دوري كوباني التصنيفي لكرة القدم للفرق الشعبية امُلرخَّصة ومبشاركة 13 فريقًا، وذلك على أرضية ملعب 
نادي كوباني بعد االستغناء عن ملعب كولة الذي تضرر نتيجة األمطار اليت سبقت يف الفرتة املاضية وهذه املنافسات مستمرة 

وبنجاح ومتيز والدوري قام برعاية االحتاد الرياضي مبقاطعة كوباني وحتت إشراف االحتاد الرياضي.

سيمونا هاليب تغالب الدموع بعد التتويج بلقب فرنسا املفتوحة
أنهت  بعدما  الدموع،  هاليب  سيمونا  غالبت 
رومانيا،  ولبالدها  لها  طويالً  انتظاراً 
للتنس  المفتوحة  فرنسا  ببطولة  الفوز  عقب 
ووضعت المصنفة األولى عالمياً يدها أخيراً 
على لقب بطولة كبيرة، بعدما اشتهرت في 
الحاسمة،  اللحظات  في  باالنهيار  السابق 
نهائية  مباريات  في  حيث خسرت 3 مرات 
بالبطوالت األربع الكبرى، من بينها مرتان 
في باريس.وحققت انتصارها بعدما أظهرت 
سلون  األمريكية  لتروض  كبيراً  إصراراً 
و1-6،  3-6و4-6  عليها  بالفوز  ستيفنز، 
في روالن جاروس وأبلغت سيمونا هاليب، 

في  البطولة  كأس  رفعت  بعدما  الجماهير 
أفكر  يوصف  ال  »شعوري  وقبلتها:  الهواء 
في هذه اللحظة منذ أن كنت في الـ 14 من 
عمري«، وانتظرت الالعبة البالغة من العمر 
26 عاماً حتى مشاركتها 32 في البطوالت 
األربع الكبرى، لتفوز بلقب أخيراً، وخاضت 
مباراتين نهائيتين في باريس من قبل خسرت 
في األولى أمام ماريا شارابوفا في2014م، 
وبعدها تجرعت هزيمة مؤلمة أمام الالتفية 
وقالت  الماضي،  العام  اوستابنكو  إيلينا 
سيمونا هاليب: »أرى مجموعة هناك تحمل 
علم رومانيا. أشكر أسرتي وأصدقائي وأخي 

بالطبع والشعب الروماني والشعب الفرنسي 
بالذكر  ت  وخصَّ الرائعة«  مساندتهم  على 
بعدها فرجينيا روزيتشي، وهي آخر رومانية 
فازت بفرنسا المفتوحة في 1978م، والتي 
تعمل حالياً مستشارة  لسيمونا هاليب وكانت 
المباراة، وقالت  المدرجات وقت  تجلس في 
اللقب  سيمونا هاليب: »من الرائع أن أحقق 
بعد 40 عاماً على فوز فيرجينيا، أنا سعيدة 
مباراة  خوض  وأتمنى  ذلك،  في  بنجاحي 

نهائية أخرى هنا ألنها بطولتي المفضلة«.
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أو   Legue عصبة  الالتينّي  لويس  قاموس 
اتفاق بين طرفين أو أكثر Treaty أو ميثاق 
عقد  أو   Alliance تحالف  أو   Compact

Contract أو عقد زواج)    (
أصل  من   Foedus الالتينية   والكلمة 
ولكلمة  الثقة  أي   Fides لكلمة  مشترك 
الواضح  ومن  اإلنكليزيّة   Bind االرتباط 
يعتمد  االتفاق  من  نوع   Foedus أصل  أّن 
تعهد  أو  األطراف  بين  المتبادلة  الثقة  على 
الدوليّة  السياسات  وبخصوص  به  موثوق 
يكون المتفقون هم الحكومات واالتفاق بينهم 

هو اتحاد فيدرالّي
إلى  البزاز:  الرحمن  عبد  الدكتور  ويشير 
فإّن  إلى موسوعة علم االجتماع  أنّه استناداً 
تتصف  عديدة  معانَي  الفيدراليّة  لمصطلح 
بالغموض وعدم الوضوح فهو يستخدم غالباً 

في أربعة معاٍن أساسيّة هي:
ـ العصبة أو الجامعة  ــ التحالف Alliance، ـ 
Legue ــ الدول المتفقة االتحاد االستقاللّي 

Alliance ــ االتحاد بمعناه األدق

أُعطي  وقلّما  فضفاٌض  الفيدراليّة  اصطالح 
بآن  معناه  في  مشكوك  غير  واضحاً  معنًى 
واحد للنظام الفيدرالّي بين النظم الدستوريّة 
لعّدة  التنظيم  أساس  أنّه  حيث  بالغة  أهمية 
والنظام  وتقاليدها  مركزها  في  تتباين  دول 
البعيد،  الماضي  إلى  جذوُره  تمتد  الفيدرالّي 
وسائر  القديمة  اإلغريقيّة  المدينة  منذ  ولعله 
المدينات التي عاصرتها منذ القرن الخامس 
عديدة  مجموعات  حينئٍذ  فكان  الميالد،  قبل 
من المدن المستقلة استقالالً تاّماً بكّل ما يعنيه 
االستقالل من حقوق السيادة وسلطان الدولة 
بينها  فيما  كّونت  وقد  أراضيها  الكامل على 
أحالفاً واتحادات، يقول بروفيسور أمريكّي: 
دولة  نحو  الغد  في  يتجه  عالمنا  كان  إذا  إنّه 
فمن  اآلن  السائدة  للفوضى  تفادياً  عالميّة 
عن  الهدف  هذا  لتحقيق  سيتجه  أنه  المؤكد 

طريق النظام الفيدرالّي.

9سياسة آراء4

في حوار أجرته وكالة أنباء هوار مع شيخ 
للمجلس  المشترك  والرئيس  البوبنا  عشيرة 
كانت  الماشي  فاروق  منبج  في  التشريعي 
منبج  لمدينة  التركية  التهديدات  محاوره 
السورية، واالتفاق التركي األمريكي حولها 
وأخر  لها،  المرافقة  اإلعالمية  الهالة  وهذه 
السوري  الشمال  تشهدها  التي  التطورات 
وبخاصة مدينة منبج. حيث قال: »إن تركيا 
لها طموحات توسعية في المنطقة ككل وهي 
والمرتزقة  اإلرهابيين  إعادة  أجل  تعمل من 
إليها بعدما تحررت على أيدي قوات سورية 
أنها  أثبتت  تركيا  أن  موكداً  الديمقراطية«، 
عهد  إلعادة  السورية  األراضي  إلى  دخلت 
لمدينة  احتالله  بعد  العثمانية  السلطنة  أمجاد 
فيها. وأكد على  التركي  العلم  عفرين ورفع 
أنه على المجتمع الدولي وضع حد للتهديدات 
التركية على منبج وعموم الشمال السوري، 
وجود  ذريعة  تحت  تركيا  ادعاءات  وأن 
ألنه  لها  أساس  ال  المدينة  في  كردية  قوات 
وفور انتهاء عملية التحرير انسحبت القوات 
لإلدارة  المدينة  زمام  وسلمت  العسكرية 
المدنية في منبج. وكان الحوار على الشكل 

التالي:

لمدينة  التركية  التهديدات  تعود  متى  إلى  ـ 
التهديدات  هذه  من  هدفها  هو  وما  منبج 

اليومية؟
منبج  2014م  عام  داعش  مرتزقة  احتلت 
الرئيس  السبب  وكان  كامل  بشكل  وريفها 
ألنها  التركية،  الدولة  هو  االحتالل  لهذا 
المدينة  للمدينة وهم دخلوا  هي من أرسلتهم 
المرتزقة  فحولت  التركية،  البوابات  عبر 
لجلد  مكان  إلى  واألثرية  التاريخية  المعالم 
األشخاص وقتلهم وارتكاب المجازر بحقهم 
وباألخص المثقفين والفئة الشابة التي لم تسلم 
من بطشهم وأعمالهم االجرامية، فيما تسببت 
مرتزقة داعش بعملية تهجير أهالي منبج بعد 
الظلم الذي شهدوه إلى مناطق شمال سورية 
كانت  التي  األماكن  وباألخص  أماناً  األكثر 
الديمقراطية،  سورية  قوات  سيطرة  تحت 
أهالي  لتهجير  كبيراً  دوراً  تركيا  لعبت  فيما 
كافة  الحدودية  األبواب  فتحت  حيث  منبج، 
وكان الهدف األساس من تلك الخطوة سحب 
الشباب إلى المدن التركية لتدريبهم ومن ثم 
الحق  وقت  في  ولدفعهم  كأداة  استخدامهم 
تحقق  بعمليات  ليقوموا  السورية  للمناطق 
من خاللها االجندات الخاصة بها، حيث تم 
إغراؤهم بالمال، وجميع دول العالم والقوى 
الفاعلة في سورية التزمت الصمت حيال ما 
أسف،  كل  مع  أنظارهم  تحت  يجري  حان 
ولم تأبه بتلك االنتهاكات التي كانت تقوم بها 
دولة االحتالل التركي تجاه الشبان والشابات 
الذين هاجروا إلى تركيا، ونحن أبناء مدينة 
الدولي  المجتمع  مرات  ولعدة  ناشدنا  منبج 
حاضنة  بأنها  تدعي  التي  العربية  والجامعة 
كانت  التي  االنتهاكات  أمام  للوقوف  للعرب 
ومع  لكن  وتركيا،  داعش  مرتزقة  بها  تقوم 
التزمت  األطراف  هذه  فإن  الشديد  األسف 

الصمت لم تعر لطلبنا أي اهتمام.
ومنذ بداية حملة تحرير مدينة منبج وريفها 
قبل  من  انطلقت  والتي  داعش  مرتزقة  من 
قوات سورية الديمقراطية بعد مناشدة أهالي 
ومنذ  داعش،  مرتزقة  من  لتحريرهم  منبج 
عن  التركية  الدولة  تتوقف  لم  الحين  ذلك 
المدينة  حررت  التي  القوات  ضد  حمالتها 
كان  الذي  العسكري  منبج  مجلس  وبالطبع 
له الدور الكبير في التحرير، باإلضافة إلى 
كل  قدمت  التي  الديمقراطية  سورية  قوات 
المرتزقة.  من  المدنية  وتحرير  لدعم  شيء 
من  مرات  عدة  التركية  الدولة  وحاولت 

التواصل االجتماعي واإلعالم  خالل مواقع 
تستهدف  أن  والمكتوب  والمسموع  المرئي 
المجتمع  على  فكان  منبج،  وشعب  القوات 
الدولي والمنظمات اإلنسانية في ذلك الوقت 
حتى اآلن العمل لوضع حٍد ما للدولة التركية 
وتهديداتها على شعب منبج وعلى أبناء منبج 

المتمثلين بقوات مجلس منبج العسكري. 

مدينة  تحتل  داعش  مرتزقة  كانت  عندما  ـ 
شيء؛  كلَّ  وتدمر  المجازر  وترتكب  منبج 
لماذا لم تقم الدولة التركية بالتدخل حينذاك 
أهلها  قبل  من  تحريرها  تم  عندما  ولكن 
وتهدد  تتدخل  الديمقراطية  سورية  وقوات 

باحتاللها؟    
كانوا  الذين  للكثيرين  الحقيقي  الوجه  ظهر   
السوري،  للشعب  أصدقاء  بأنهم  يدعون 
األفعال  ترافقها  ال  األقوال  هذه  وكانت 
يقولون،  ما  عكس  يعملون  كانوا  ما  ودائما 
في  تحدث  سرية  اتفاقات  هناك  وكانت 

كان  ما  ألن  هؤالء،  كذب  أثبتت  ما  الخفاء 
التي  هي  أمور  من  الطاولة  تحت  يجري 
هذه  إلى  سورية  في  األوضاع  أوصلت 
يتكلمون عن  كانوا  فعندما  المظلمة.  األنفاق 
منبج؟  أهالي  يعلمون من هم  منبج هل  أهل 
وكان عليهم أن يعلموا أن أهل منبج هم من 
سعوا لتحرير مدينتهم بالطبع بدعم ومساندة 
الوحيدون  وهم  الديمقراطية،  سوريا  قوات 
الذين ترفع لهم القبعات وتحنى لهم الهامات. 
لألسف الشديد كان التواطؤ الدولي مع الدولة 
التركية واضحاً وهناك عالقات مصالح بين 
الشعب  مصلحة  تهمهم  ال  الذين  الكثيرين 
عقدت  التي  االجتماعات  وجميع  السوري، 
كانت  السورية  لألزمة  الحلول  إيجاد  بشأن 
تعقد  لم  باألساس  مفرغة من محتواها ألنها 
إليجاد الحلول، بل عقدت األمور بشكٍل كبير. 
الثورة  وكان الكثيرون يدعون أنهم يرعون 
لتأجيج  الكواليس  خلف  ويعملون  السورية 
أنه  أردوغان  ويدعي  سورية،  في  الصراع 
من  فعلى  كذلك  لكنها  السورية،  الثورة  أبو 

يدعي بأن تركيا أب للثورة السورية أن يعود 
االحتالل  تاريخ  على  نظرة  ويلقي  للتاريخ 
العثماني األسود. يريد حزب العدالة والتنمية 
في  أمجاده  عهد  إعادة  أردوغان  ورئيسها 
األراضي السورية والمنطقة، ومدينة عفرين 
دليل  خير  وإعزاز  وجرابلس  الباب  وقبلها 
على أن تركيا تحاول إعادة أمجادها، والدولة 
المدن،  تلك  ديمغرافية  بتغيير  تقوم  التركية 
فالذي جاء من حمص ومن الغوطة الشرقية 
الشمال  في  وسكنوا  األخرى  األماكن  ومن 
السوري الهدف واضح من إسكانهم في تلك 
المناطق. وعندما كانت مرتزقة داعش تحتل 
منبج لم تقم الدولة التركية حتى بإصدار بيان 
مرتزقة  ترتكبها  كانت  التي  المجازر  تجاه 
داعش بحق أهلنا، ومع بداية الحملة لتحرير 
أبناء  تهدد  تركيا  بدأت  إرهابهم  من  المدينة 
مجلس  صفوف  ضمن  المتواجدين  منبج 
منبج العسكري. لذا؛ يمكن القول: إن تركيا 
إلى  المرتزقة  إعادة  أجل  من  لها طموحات 

مدينة منبج وتهجير أهلها مرة أخرى وتدمير 
المدينة كما دمرها مرتزقة داعش. ومرتزقة 
والسرقة  بالنهب  يقومون  التركية  الدولة 
والقتل على الهوية وهذا ما جرى في عفرين 
بتشريد  قامت  وكما  العزل،  المدنيين  بحق 
أنواع  شتى  بحقهم  وارتكبت  عفرين  أهالي 
الظلم والجور وهي مستمرة في أعمالها التي 
التركية  والدولة  بصلة،  لإلنسانية  تمت  ال 
منبج  مدينة  في  السيناريو  تكرار  تحاول 
أيضاً. وكنت شاهداً على االنتهاكات التركية 
كوفد  إلى عفرين  توجهنا  في عفرين عندما 
األسلحة  أنواع  كل  استخدمت  لقد  مدني، 
الثقيلة والفتاكة لتقتلنا هناك، لذا يمكن القول 
بشكل صريح: إن تركيا تحاول مرة أخرى 
آخر  باسم  لإلرهابيين  الحياة  إعادة  اليوم 

وبراية وتحت مسمى آخر.

الهجوم على مدينة  تركيا تحاول شرعنه  ـ 
منبج بحجة وجود قوات كردية في المدينة، 
ما صحة االدعاءات التركية في هذا الصدد 

ولماذا تتحجج تركيا دائماً بالمقاتلين الكرد؟  
عندما تم تشكيل مجلس منبج العسكري كان 
المدني،  منبج  مجلس  تأسيس  وبالتوازي 
منبج  ومجلس  القوات  لهذه  المظلة  وكانت 
سورية  قوات  ناشد  الذي  هو  العسكري 
الشعب  حماية  ووحدات  الديمقراطية 
في  إخوانهم  ومناصرة  للمساعدة  والمرأة، 
المرتزقة  دنس  من  المدينة  لتحرير  منبج 
الذي  النداء  القوات  هذه  لبت  واإلرهابيين، 
كان من قبل مجلس منبج العسكري وتكاتفت 
المدينة  الجهود لدحر داعش وإخراجهم من 
يداً  منبج  في  المقاتلة  القوات  كانت  وبالفعل 
واحدة يجمعهم الوطن ووقوفهم ضد اإلرهاب 

وخالص شعوب المنطقة من ظلماتهم. 
بوجود  التركية  الدولة  ادعاءات  يفند  وما 
هو  المدينة  تدير  التي  وهي  كردية  قوات 

سورية  قوات  قبل  من  منبج  تحرير  وبعد 
حماية  وحدات  رأسها  وعلى  الديمقراطية، 
مرتزقة  من  منبج  مدينة  والمرأة  الشعب 
القوات  هذه  انسحبت  كامل،  بشكل  داعش 
وسلمت  منبج  مدينة  من  رسمي  بشكل 
مجلس  إلى  كامل  بشكل  العسكرية  اإلدارة 
منبج العسكري المكون من أبناء منبج وهو 
الذي يقوم بمهام الحفاظ على األمن وحماية 
األيام  هذه  في  ما جرى  أما  وأهلها.  المدينة 
فهي  العسكريين،  المستشارين  انسحاب  من 
جاءت لعدم الحاجة إليهم بعدما قاموا بتدريب 
مقاتلي مجلس منبج العسكري وباتوا على أتم 
إليهم على  الموكلة  للقيام بمهامهم  االستعداد 
قبل  من  اإلعالمي  التضليل  أما  أكمل وجه. 
الحقائق  وتغيير  التركية  اإلعالمية  الوسائل 
ما هي إال مراوغة وخداع، الهدف من ورائه 
جذب األصوات في االنتخابات القادمة التي 
ومن  جهة،  من  هذا  األبواب  على  باتت 
التركية  الدولة  تحاول  األخرى  الناحية 
أبناء  بين  فتنة  خلق  أردوغان  ورئيسها 

واالستقرار  األمن  وزعزعة  الواحد  الوطن 
في المدينة، ولكن وعي وإدراك أهالي منبج 
إليها  سعت  ما  أفشلت  التركية  للمخططات 
وستفشل جميع المحاوالت التي تحاول النيل 
شعوب  جميع  بين  المشترك  التعايش  من 

ومكونات المنطقة. 

منبج  لمدينة  مدنية  وكإدارة  عشائر  أنتم  ـ 
التركّي  األمريكّي  االتفاق  تقيّمون  كيف 
في  تركيّة  مراقبة  نقاط  هناك  وهل ستكون 

المدينة؟ 
بين  مستمرة  ومشاورات  لقاءات  هنالك 
الحين واآلخر بين التحالف الدولّي واإلدارة 
المدنيّة والعسكريّة في منبج، وكان للتحالف 
األخيرة  الفترة  في  كثيرة  زيارات  الدولّي 
تطمينات  هناك  مّرة  كل  وفي  منبج،  لمدينة 
منبج  لمجلس  التحالف  دعم  على  وتأكيٌد  لنا 
من  معها  والوقوف  المدينة  وحماية  المدني 
أي عدوان. ليس لدينا عداء مع الدولة التركية 
والشعب التركي، فهم جيراننا ونحن لم نشكل 
بل  التركية،  الحدود  على  ما  يوماً  خطراً 
عداؤنا لحزب العدالة والتنمية الذي يترأسه 
أردوغان والذي يهدد مدينة منبج بشكل دائم، 
القائمة والتي تريد  وعداؤنا لسياسات تركيا 
احتالل مناطقنا والتدخل في شؤوننا الداخلية. 
نحن شعب ندرك ما يجري حولنا ونعلم ما 
المدينة،  في  به  القيام  يجب  وما  الصح  هو 
وأمنهم  وسالمتهم  األهالي  خدمة  أجل  ومن 
المتطلبات  تأمين  أجل  من  نعمل  ونحن 
األطماع،  كل  من  مدينتنا  وحماية  الحياتية 
وكل المؤامرات التي تحاك ضدنا وبخاصة 
الدولية  القوى  نطالب  لذا  تركيا.  قبل  من 
األمريكية  المتحدة  الواليات  رأسها  وعلى 
مراعاة الوضع الذي تمر به منبج والتصدي 
منبج  في  ألننا  التركية،  الدولة  لمخططات 
قادرون على إدارة أنفسنا والدفاع عن أهلنا 
ومدينتنا. ال نريد أي تدخل تركي في شؤوننا 
تدار  المدينة  أن  ثابت  هو  ما  وهذا  وبالفعل 
من قبل مجلسها المدني ومجلسها العسكري 
يكون  أن  نقبل  ولن  المدينة،  أبناء  من  وهم 
التركي  االحتالل  دولة  قبل  من  إدارة  هناك 

ومرتزقته بأي شكل من األشكال.   

ألهالي  توجهونه  نداء  او  كلمة  من  هل  ـ 
منبج؟

االجتماعي  النسيج  على  نحافظ  أن  علينا 
التنوع  ظل  في  المدينة  ومكونات  لشعوب 
تمليه  بما  ننغر  أال  وعلينا  فيها،  التاريخي 
أمننا  لزعزعة  يهدفون  الذين  األعداء  علينا 
لترسيخ  جميعاً  ولنسعى  بيننا،  فتنة  وخلق 
وزرع  المشترك  والتعايش  الشعوب  أخوة 
معاً  لنبدأ  الجميع،  نفوس  في  االخوة  روح 
قبل مرتزقة  تدميره من  تم  لما  البناء  عملية 
وبكل  وشاباتنا  بشبابنا  أملنا  ونحن  داعش. 
فئات الشعب أمل كبير في تخطي كل العقبات 
التي تعترض تقدمنا وتحقيق أمانينا في الحياة 
الحرة الكريمة ولكل فئات المجتمع، ومدينة 
ويجب  دمرت  التي  سورية  من  جزء  منبج 
إعادة الحياة والبناء لها من جديد، ولتكن يدنا 
ممدودة وقلوبنا مفتوحة في سبيل وقف هدر 
الدماء السورية، ونداؤنا إلى جميع الشرفاء 
في سورية أن يقفوا وقفة واحدة والعمل على 
إيجاد الحلول المناسبة لألزمة السورية التي 

طالت.   

حوار/ آزاد سفو - جنبري عثمان

فاروق املاشي:    

»على اجملتمع الدولّي وضع حد لالنتهاكات 
الرتكّية يف مشال سوريا«

المقاومة  بعد  كوباني  في  الكرديّة  الشعب 
ما  الوحدات  هذه  أبدتها  التي  األسطوريّة 
يقارب ثالثة أشهر وضّحت بمئات الشهداء، 
التحالف  قوات  بدأت  حيث  يستسلموا  ولم 
التي يقودها الواليات المتحدة بشّن الغارات 
الجويّة على المجاميع اإلرهابيّة، وهذه كانت 
البداية النطالق مرحلة  التنسيق بين التحالف 
بعد  وفيما  الشعب،  حماية  ووحدات  الدولّي 
حقّقت  والتي  الديمقراطيّة  سورية  قوات 
المرتزقة وحّررت  انتصارات عظيمة على 
ما  سورية،  شمال  كثيرة  وبلدات  مناطق 
من  للكرد  اللدود  العدو  تركيا  أزعجت 
تصاعد نجم الكرد على حساب المجموعات 
المعارضة التي تدعمها، وهكذا بدت األمور 
تسير بصعوبة شديدة نتيجة تجاهل الواليات 
على  واالعتماد  التركيّة  للمطالب  المتحدة 

قوات سورية الديمقراطيّة ودعمها باألسلحة 
على  الجوية  بالغارات  ومؤازرتها  الثقيلة 
جداً  قاسية  الفترة  هذه  وكانت  االرهابيين، 
على الكرد وعلى الواليات المتحدة األمريكيّة 
الروسّي،  المحور  إلى  تركيا  تحّولت  حيث 
واشنطن  حليفتها  وبين  بينها  العداء  واشتد 
الكرد  على  االعتماد  على  أصّرت  التي 
وأهملت تركيا الطامحة على لعب دور كبير 
في أزمة جارتها المنهارة سورية، وبدخول 
تركيا إلى المحور الروسي اإليرانّي، بدأت 
المشروع  معاداة  على  تركيا  تحثُّ  روسيا 
األمريكّي في سورية، مستغلة العداء التركّي 
التاريخّي للكرد حتى وصل باألمر بين تركيا 
أن  وبعد  ولكن  القطيعة.  حد  إلى  وأمريكا 
سمحت روسيا بفتح المجال لتركيا بالعدوان 
أمريكا  تستطع  ولم  واحتاللها،  على عفرين 

منطقة  ضمن  صنفت  عفرين  كون  التدخل 
نفوذ روسي وبعد نجاحها في احتالل عفرين، 
بالتهديد  مسؤوليها  خالل  ومن  تركيا  بدأت 
والوعيد ضد التجربة الديمقراطيّة في شمال 
وكوباني  منبج  بمهاجمة  وقولهم  سورية 
في  أمريكا  جعلت  مما  وهكذا  وقامشلو، 
موقف محرج، لذا كان لزاماً على المسؤولين 
التي  العقدة  لهذه  مخرج  إيجاد  أمريكا  في 
بدأت تقضُّ مضاجعهم، حيث تم فتح قنوات 
يُرضي  مخرج  إليجاد  تركيا  مع  دبلوماسيّة 
الشمال  على  المتصارعة  األطراف  جميع 
المفاوضات  هذه  تّوجت  حيث  السورّي، 
العالقة  المشاكل  لحّل  الطريق  خارطة  على 
وبالطرق  الثالثة،  األطراف  بين  منبج  في 
ثم  ومن  العنف،  إلى  اللجوء  ودون  السلميّة 
التجربة سيتّم تعميمها على  وبعد نجاح هذه 
دخلت  وبذلك  سورية،   شمال  مناطق  كّل 
السورّي  الشمال  وبخاصة  السوريّة  األزمة 
السياسّي  الحل  مرحلة  وهي  جديدة  مرحلة 
وتوفير األرضيّة المناسبة للتقارب بين الكرد 
أمريكيّة، وفرضها على  واألتراك وبرعاية 
األطراف المتنازعة األخرى، وستكون هذه 
المرحلة صعبة للغاية وقد تكون أصعب من 
المرحلة العسكريّة ولكن الخبرة التي اكتسبها 
الماضية  السنوات  وأصدقاؤهم خالل  الكرد 
الدوليّة  الملفات  مع  تعاملهم  خالل  ومن 
ومفاوضاتهم مع األطراف الفاعلة في األزمة 
تجاوزه،  يصعب  رقماً  جعلتهم  السوريّة 
مرحلة  هي  القادمة  المرحلة  ستكون  وربما 
األجواء ألنَّ  وتنقية  وتصفية  الحقوق  تثبيت 
األطراف المتنازعة وبعد دحر المجموعات 
العالقة  القضايا  لحل  معاً  ستجلس  اإلرهابيّة 
للوصول إلى حماية مصالح جميع األطراف 

وتحقيق االستقرار في سورية.

يُطلق  التحاد  االتحاديّة  أو  الفيدرالية  تنشأ 
االتحاد  أو  الفيدرالّي  االتحاد  اسم  عليه 
أهّمها  متعددة  العتبارات  وذلك  الدستورّي 
أّن هذا االتحاد ينشأ بدستور وليس بمعاهدة 
دوليّة كما هو الشأن في اتحاد التعاهد، وهذا 
الدستور هو الذي ترتضيه الدول والشعوب 
تنظم  بواسطته  إطاراً  االتحاد  لهذا  المنظمة 
العالقة بين الدول وبين وحدة الحكم القومية 
وهذا  الجديدة  المركزية  أو  االتحادية  أو 
الدستور يصبح بعد ذلك من الناحية القانونيّة 

قانوناً يعتمد على رضى الشعب.
كما تتحول الدول التي كّونت هذا االتحاد من 
أشخاص دوليّة مستقلة إلى دستوريّة داخليّة 
)الدستور(  الداخلّي  للقانون  مباشرة  تخضع 
تتحّول  وبذلك  العام.  الدولّي  القانون  وليس 
دولة  عالقات  من  بينها  فيما  عالقتها  أيضاً 

إلى عالقات دستوريّة تقوم على أسس معينة 
الفيدراليّة.  يُطلق عليها األسس االتحاديّة أو 
وهي عناصر تميّز هذا االتحاد بصفة خاّصة 
عليه  أطلق  لذلك  األخرى  االتحادات  عن 

االتحاد الدستورّي.
بعكس  الفيدرالّي  االتحاد  يكون  ذلك  وعلى 
دولة  إنشاء  ناحية  من  الكونفدرالّي  االتحاد 
هذا  منها  تكّون  التي  الدول  لها  تسلّم  جديدة 
قبل  لها  كانت  التي  القديمة  سيادتها  االتحاد 
قيام االتحاد وتتفق هذه الدول المتحدة على أن 
تصبح أجزاءاً محليّة في الدولة الجديدة وهذه 
األجزاء أو الوحدات اإلداريّة تعرف بأسماء 
األمريكيّة  التجربة  في  كالواليات  مختلفة 
السويسريّة  التجربة  في  والكانتونات 
هنا  ومن  الكنديّة  التجربة  في  والمقاطعات 
اختفاء  يعني  الفيدرالّي  النظام  بأّن  نرى 

الدول المنضمة إلى االتحاد بعد تنازلها عن 
سيادتها أما مواطنوها فينشؤون بعد تحّررهم 
فيدراليّة على  دولة  لدولهم  القديم  الوالء  من 
أساس من الوحدة القوميّة والدولة الفيدراليّة 

تنشأ بنتيجة إحدى طريقتين:
بينها  فيما  وتكون  دول  عدة  تتخذ  أن  أوالً- 
دولة واحدة تأخذ شكل الدولة االتحاديّة وهذه 
أغلب  بها  تكّونت  التي  العادية  الطريقة  هي 

االتحادات الفيدراليّة أو الدستوريّة.
ثانياً- أن تتحّول دولة مفردة إلى دولة اتحاديّة 
ويحدث ذلك بالنسبة للدولة التي تضّم عناصر 

متباينة في أقاليم متفرقة داخل الدولة.
أّن  نصر:  العزيز  عبد  محمد  الدكتور  يذكر 
مصطلح الفيدراليّة Federalism ذاته مشتق 
فالحكومة   ،Foedus الالتينيّة  الكلمة  من 
للقوى  نتيجة  الوجود  إلى  تخرج  الفيدرالية 
المركزيّة الجاذبيّة والقوى المركزيّة الطاردة  
أما الفقيهان Palsby و Grenstien فيذهبان 
ترجع   Federalism كلمة  إّن  القول:  إلى 
إلى الكلمة الالتينيّة Foedus ومعناها حسب 

الفيدرالية

منبج مفتاح احلل
على  االتفاق  حول  التشاؤم  هذا  كّل  لماذا 
أمريكا  بين  منبج  في  الطريق  خارطة 
وتركيا  جهة،  من  الشعب  حماية  ووحدات 
المشهد بشكل  من جهة أخرى، علينا قراءة 
صحيح والترّوي في إبداء اآلراء حول هذا 
االتفاق، فالواليات المتحدة األمريكيّة ليست 
ملكاً وال رهن إرادة تركيا وال الكرد ولديها 
مصالحها،  تحمي  والتي  المستقلة  سياساتها 
قدم  موطئ   تبحث عن  الدوام  على  وكانت 

والموارد  بالنفط  الغنية  المنطقة  هذه  في  لها 
الواقع  التاريخّي  الظلم  في  الطبيعيّة، ورأت 
التي  في سوريا،  الضعف  نقطة  الكرد  على 
أحلك  وفي  المناسب  الوقت  في  استغلتها 
الظروف، عندما  تعّرضت كوباني ألشرِس 
حيث  داعش،  مرتزقة  من  إرهابيّة  هجمة 
األمريكّي  الخارجيّة  وزير  آنذاك  صّرح 
جون كيري بأّن الواجب اإلنسانّي واألخالقّي 
حماية  وحدات  لمساعدة  للتدخل  دفعنا 

حممد داوود داوود

أمحد بشري 

الرئيس التركّي أردوغان منذ إجراء عملية 
االنتخابات  إلجراء  يخطط  وهو  االستفتاء، 
المبكرة والفوز فيها، والمتابع للشأن التركي 
يرى بوضوح الموقع المعقد والمتشابك الذي 
وضع نفسه فيه أردوغان  ليصل إلى مبتغاه 

وأهم هذه التعقيدات والمنزلقات هي: 
الليرة  وتدهور  االقتصادّي  الوضع   - أوالً 
لم  والتي  مسبوقة  غير  مراحل  إلى  التركيّة 
واألخوان  القرضاوّي  فتاوى  فيها  تسعفه 

المسلمون.
ثانيا - حالة الطوارئ وهي أهم المؤشرات 
التي تدلُّ على عمق األزمة واحتقان الوضع 
السياسّي، حيث وافق مجلس األمن التركّي 
السابعة  للمرة  الطوارئ  حالة  تمديد  على 
من  واحد  يوم  قبل  2018م  تموز  حتى 
ما  وهو  المبكرة،  االنتخابات  عن  اإلعالن 
مظلة  تحت  ستُجرى  االنتخابات  أّن  يعني 
حالة الطوارئ والتي بسببها دخل المئات من 

كوادر وقيادات حزب الشعوب الديمقراطّي 
إلى السجون وأبرزهم مرشح الحزب صالح 
وصف  ضباط  وكذلك  دميرتاش،  الدين 

ضباط وجنود من الجيش التركّي.
يوم  بعد  يوماً  التركي  النظام  - غوص  ثالثاً 
في  واالستمرار  السورّي  المستنقع  في 
حساب  على  وإيران  روسيا  مع  االتفاق 
التحالف التاريخّي مع الواليات المتحدة ومن 
التصادم  إلى حدِّ  الناتو، وصل  خلفها حلف 
وما  السوريّة،  منبج  مدينة  مصير  حول 
التصريحات الشعبويّة التي أطلقها أردوغان 
إال  وفرنسا  أمريكا  بحق  وزرائه  ورئيس 
دليُل تخبِط وهذيان السياسة التركيّة وفشلها 

في المحنة السوريّة.
التركي  والتدخل  الكردّي،  الملف   - رابعاً 
وتهديد  روسيا  مع  باالتفاق  عفرين  في 
ومحاولة  الفرات  شرق  إلى  بالتوغل  تركيا 
التحالف  نفوذ  مناطق  استقرار  زعزعة 

بالواليات  حذت  المنطقة  تلك  في  الدولّي 
على  الضغط  زيادة  إلى  األمريكيّة  المتحدة 
لالتفاق  االنتخابّي  االستحقاق  قبل  تركيا 
الذي  االتفاق  هذا  منبج،  مدينة  بشأن  معها 
جاء في مقدمته: إنَّ تركيا والواليات المتحدة 
األمريكية يتفقان من موقع  كونهما حليفين 
في الناتو، وهذه رسالة أمريكيّة إلى روسيا 
السيطرة على وضع  باإلمكان  ما زال  بأنّه 
موضع  في  ووضعها  تركيا  مع  العالقة 
االحتواء، علماً أّن االتفاق كما قيل هو لتبديد 
مخاوف تركيا بوضع 4 نقاط للمراقبة مقابل 
5 نقاط للتحالف الدولّي بين مناطق سيطرة 
درع الفرات و مجلس منبج العسكرّي، بذلك 
العالقة  في  شرخ  إيجاد  واشنطن  تحاول 
الهدوء  تؤمن  كذلك  وتركيا،  روسيا  بين 
الفرات  وشرق  منبج  لمدينة  واالستقرار 

عموماً.
شرعيّة  عن  يبحث  أردوغان   - أخيراً 

...
ّ
أردوغان واملأزق االنتخابي

وقانونيّة لنظاِم حكمه بعد أن تآكلت صالحيّة 
المحاوالت  بعد  فرضها  تّم  التي  الشرعيّة 
جديدة  قاعدة  تأسيس  يحاول  فهو  االنقالبيّة، 
كلِّ  مع  التعامل  له  تتيح  حكمه  ولنظام  له 
من  لتركيا  نفسه  هو  خلقها  التي  األزمات 
إن  أردوغان  أّن  والثابت هو  منظور جديد، 
مع  التعامل  في  سيفشل  االنتخابات  في  فاز 
كّل هذه الملفات التي ستنفجر في وجهه دفعة 

واحدة، وسيكون من الصعب عليه االنسجام 
بعد  مع المطالب األمريكيّة التي تزداد يوماً 
الروسّي  الحضن  في  االرتماء  دون  يوم، 

البارد أصالً لتركيا.

د. درباس معمي 
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الفكرية،  التوعية  أكاديميات  افتتاح 
كأكاديمية الشبيبة التي تسمى بـ«أكاديمية 
الشهيد  وأكاديمية  جان«،  هوزان  الشهيد 

خرجت  التي  حسين«  أبو  »اسماعيل 
المئات من أعضاء المؤسسات العاملة في 

المدينة والريف.
فعلتها  التي  الخدمية  للمؤسسات  وكان 
بارزاً  دوراً  التحرير  بعد  منبج  إدارة 
وكبيراً في إحياء المدينة، فمع تفعيل البلدية 
عاد للمدينة رونقها الجميل، حيث عملت 
الشوارع  وتعبيد  صيانة  على  األخيرة 
إضافة إلى الجسور الرئيسية في المدينة، 
شبكات  صيانة  على  العمل  غير  هذا 
من  الكهربائي  التيار  وإيصال  الكهرباء 
سد تشرين إلى مركز المدينة، إضافة إلى 
افتتاح العديد من األفران أسوة بالمطاحن 

التي تسد حاجة المدينة من مادة الخبز.
بالواقع  أكثر  للرقي  اإلدارة  سعت  كما 
التنظيمي في منبج وريفها عندما شجعت 
اتحاد  مثل  االتحادات،  تشكيل  خطوة 
صاحبي  واتحاد  والمثقفين،  الفنانين 
من  الكثير  وغيرها  الكهربائية  المولدات 

االتحادات.

احلماية

العسكري  منبج  مجلس  قوات  تكفلت 
بحماية حدود المدينة من هجمات الجهات 
من  العديد  في  تصدت  حيث  المعادية، 
المرات لهجمات جيش االحتالل التركي 
ومرتزقته على جبهات متعددة في منبج، 
تم  التي  الداخلي  األمن  قوى  عملت  فيما 
تشكيلها عقب تحرير المدينة على صون 

األمن داخل مدينة منبج وقراها.
كثيف  بشكل  منبج  وشابات  شبان  وأقبل 
منبج  مجلس  قوات  إلى  االنضمام  على 
العسكري، حيث افتتح المجلس العديد من 
والضباط  المقاتلين  لتدريب  األكاديميات 
األكاديميات  أبرز  من  صفوفه،  داخل 
التي  ليلى«  أبو  الشهيد »فيصل  أكاديمية 
في  اآلالف  إليها  المنضمين  عدد  فاق 
وسالم  أمن  على  الحفاظ  منهم  مسعى 

مدينتهم.

احلضن الدافئ للنازحني

في  توفرت  الحياة  مقومات  جميع  وألن 
مدينة منبج وريفها وال سيما عامل األمن 
كانت  التي  منبج  مدينة  تحولت  والسالم، 
داعش  سيطرة  إبان  سجناً  مضى  فيما 
عليها إلى موطن للنازحين الذين توافدوا 
التي  السورية  المناطق  مختلف  من  إليها 

شهدت حرباً ضروس.
ووصل عدد النازحين في منبج في بعض 
نازح،  ألف  من 100  أكثر  إلى  األحيان 
بحسب  ويصعد  ينزل  العدد  كان  فيما 
األوضاع العسكرية والمدنية على الساحة 
الجغرافية  الرقع  وبخاصة  السورية 
منبج  إدارة  واستقبلت  لمنبج،  المجاورة 
منبج  مخيم  هما  مخيمين  في  النازحين 
الشرقي والغربي، ضمت هذه المخيمات 
مئات الخيم وأشرفت اإلدارة بالتعاون مع 
بعض المنظمات اإلنسانية على رعايتهم.

مثال يف التعايش املشرتك 
ومنوذج لسورية املستقبلية

وأضحت مدينة منبج وريفها التي عرفت 
الثقافي  بتنوعها  التاريخ  مدى  على 
من  تحريرها  بعد  واإلثني  والعرقي 
فيما  المشترك  للتعايش  مركزاً  داعش 
بين مكونات المنطقة من العرب، الكرد، 
تشاركوا  الذين  والشركس،  التركمان 
سوية في إدارة منطقتهم في ظل اإلدارة 
جانب  إلى  وحموها  الديمقراطية  المدنية 
منبج  مجلس  سياق  في  البعض  بعضهم 

العسكري.
يتعالى  القومي  الصراع  كان  حين  وفي 
إلى  هذه  المكونات  عملت  سورية،  في 
نفسها  إدارة  على  البعض  بعضها  جانب 
ومنطقتها، حتى أصبحت المنطقة نموذجاً 
التعايش  في  ومثال  المستقبل  لسورية 

المشترك.

)يوم  2016م  عام  آب  من   12 الـ  في 
النصر  بشائر  خرجت  منبج(،  تحرير 
من مدينة منبج على يد مقاتلي ومقاتالت 
أعلنوا عن  الذين  العسكري  منبج  مجلس 
انتهاء حقبة داعش السوداء وبدء مرحلة 

جديدة سيرسم مالمحها أبناء المدينة.
المرتزقة  حكم  تحت  رزحت  التي  منبج 
أصقاع  مختلف  من  إليها  جاؤوا  الذين 
القتل،  للتدمير،  وتعرضت  العالم، 
الحرية من  تتنفس هواء  بدأت  والسرقة، 
أبنائها  على  تستند  وهي  وتقف  جديد، 

األصليين.
كان مجلس منبج المدني الذي تم تشكيله 
في  وتحديداً  الحملة  بدء  من  أسابيع  قبل 
بقوة  حاضراً  2016م،  نيسان  من   5 الـ 
بعد تحرير المدينة كما كان حاضراً إبان 
بتنظيف  التحرير  فور  بدأ  إذ  الحملة، 
بالتعاون  الحرب  مخلفات  من  المدينة 
إزالة  إلى  إضافة  العسكري  المجلس  مع 

الركام وكل آثار الحرب.

اخلطوة األوىل.. تشكيل 
اجملالس والكومينات

على صعيد تنظيم أهالي المدينة والقرى، 
أول  والمجالس  الكومينات  تشكيل  كان 
خطوة لمجلس منبج المدني الذي شرع بعد 
أسابيع من تحرير المدينة بعقد اجتماعات 
لألهالي شرح فيها أهمية تشكيل المجالس 

المحلية لألحياء والكومينات للقرى.
وتضم المجالس والكومينات لجان خدمية 
الصلح،  الخدمات،  الصحة،  لجان  مثل 
على  تعمل  والحماية،  التربية  االقتصاد، 
يقطنون  الذين  األهالي  يلزم  ما  كل  تقديم 
في نطاق انتشارها الجغرافي. وبعد أشهر 
من العمل تمكن المجلس من تشكيل مئات 
والقرى  لألحياء  والكومينات  المجالس 
أنفسهم  على  األهالي  ويعتمد  عملها  لتبدأ 

في التنظيم وتأمين متطلبات الحياة.

اإلعالن عن اإلدارة املدنية 
الدميقراطية ملدينة منبج 

استطاع مجلس منبج المدني وبعد مضي 
أن  تشكيله  على  أشهر  ثمانية  من  أكثر 

اإلدارة  عن  لإلعالن  األرضية  يهيئ 
منبج  مدينة  في  الديمقراطية  المدنية 
وتشكيل المجلس التشريعي إلدارة المدنية 

التي تحررت حديثاً من مرتزقة داعش.
واإلداري  الخدمي  العمل  تنظيم  وبهدف 
في المدينة وإشراك ممثلي جميع مكونات 
الـ  في  المجلس  أعلن  اإلدارة،  في  منبج 
الثاني 2017م عن  28 من شهر كانون 
عضواً   43 من  مجلسه  صفوف  توسيع 
عن  ممثلين  وعضوة  عضواً   132 إلى 
الشركس،  من  المدينة  مكونات  جميع 

األرمن، الكرد والعرب والتركمان.
وفي الـ 28 من شهر شباط 2017م أي 
بعد شهر من توسيع صفوفه أعلن مجلس 
منبج المدني عن تغيير اسمه إلى اإلدارة 
وريفها،  لمنبج  الديمقراطية  المدنية 
القفطان  وابراهيم  قنبر  زينب  وانتخاب 
كرئاسة مشتركة للمجلس التنفيذي لإلدارة 

ذاتها.
وكلف المجلس التشريعي الذي كان قبالً 
للمجلس  المشتركة  الرئاسة  مدنياً  مجلساً 
مجلسهم  لجان  تشكيل  بمهمة  التنفيذي 
التنفيذي، حيث استطاعت الرئاسة تشكيل 
لجنة  وهي  لجنة   13 من  مؤلفاً  مجلسها 
الدفاع،  الصحة،  الداخلية،  الخارجية، 
الشؤون  البلديات،  الثقافة،  المرأة، 
االقتصاد،  المالية،  والعمل،  االجتماعية 
الشباب والرياضة، التربية ولجنة عوائل 

الشهداء، لكل منها رئاسة مشتركة صادق 
عليهم المجلس التشريعي في الـ 12 من 

شهر آذار من العام ذاته.

واقع املدينة حنو األفضل

والكومينات  المجالس  تشكيل  وبعد 
الحرب  مخلفات  إزالة  من  واالنتهاء 
والدمار الذي لحق بالمدينة جراء المعارك 
التحرير، دخلت مدينة  إبان  التي شهدتها 
الحياة  منبج مرحلة جديدة وبدأت مالمح 

فيها بالتغير.
تعيشها  كانت  التي  األزمة  ظل  ففي 
نهضة  منبج  شهدت  كثيرة،  سورية  مدن 
عمرانية، اقتصادية وخدمية ضخمة كان 
العامل الرئيس فيها هو األمن الذي وفرته 
تدافع  التي  العسكري  منبج  قوات مجلس 
عنها. فتشكلت أغلب المؤسسات الخدمية، 
وهي  واألمنية،  واالقتصادية  التعليمية، 
في  الحياة  شكل  بتنظيم  تكفلت  التي 
إلى  ذلك  بفضل  منبج  فتحولت  المدينة، 
السوري،  الشمال  في  مواصالت  عقدة 
تجاري  مركز  ألكبر  تحولها  جانب  إلى 
ساهم  األمر  وهذا  السوري،  الشمال  في 
حيث  سكانها،  عدد  معدل  تضخم  في 
على  كثيفة  تجارية  حركة  منبج  شهدت 
صعيد الصادرات والواردات حتى باتت 
من  بالكثير  السوري  الشمال  مناطق  تمد 

المواد التجارية األساسية بكميات كبيرة.
وسعت اإلدارة إلى نشر مفهوم الجمعيات 

منها،  العديد  تشكيل  تم  التي  التعاونية 
في  عدة  مشاريع  افتتاح  في  وساهمت 
المركزية  الصيدلية  أبرزها  من  المدينة 
مول  افتتاح  على  جاِر  العمل  يزال  وما 

تجاري مركزي في المدينة.

نهضة يف قطاع
 الرتبية واخلدمات

فور تحرير المدينة ما كان لمجلس منبج 
المدارس  افتتاح  على  العمل  إال  المدني 
والمعلمات  المعلمين  من  المئات  ودربت 
التي  التربوية  العملية  على  لإلشراف 
ثالثة  أكثر من  بعد  التحرير  بعد  انطلقت 

أعوام على االنقطاع من التعليم.
مدرسة  افتتحت 340  عام 2017م  ففي 
في  متواجدة  مدرسة   400 أصل  من 
عن  يزيد  ما  المدارس  هذه  قصد  منبج، 
غير  هذا  وطالبة.  طالباً  ألف  الـ120 

منبج... ازدهار كبري بعد التحرير ـ5ـ
حتولت مدينة منبج بعد حتريرها على يد جملس منبج العسكري من مدينة يلفها السواد ومغلقة املداخل واملخارج، ال حياة فيها 
وال روح صديقة للجوار، إىل مدينة مزدهرة وآمنة أثرت بعواملها هذه على املنطقة برمتها وجذبت آالف النازحني من خمتلف 

املناطق السورية إليها، لكن هذا مل مينع األعداء من الرتبص هبا وإجياد سياسات عدائية جديدة ضدها.

حتقيق/ أكرم بركات - مجعة حممد

ضفاف املعرفة... وطن الشمس
المؤلف: عبدهللا قرمان.

في تسلسٍل زمنّي دقيق، وترتيب لألحداث 
الكاتب »عبدهللا  يقّدم  وموضوعيّة الفتة، 
وبجزأيه  الشمس  وطن  كتابه  قرمان« 
صفحة   850 في  للقارئ  والثاني  األول 
وينتظر  للجزأين،  المتوسط  القطع  من 

الجزء الثالث فرصته للطباعة والنشر. 
التاريخ  في  وباحٌث  كاتٌب  قرمان  عبدهللا 
واألدب الكردّي من مقاطعة عفرين، وله 
العديد من المؤلفات المخطوطة، والعديد 
من المحاضرات والمقاالت في مؤسسات 

ووسائل إعالميّة متعددة.
يبحث كتاب »وطن الشمس«  في تاريخ 
في  الموغلة  البدايات  من  كردستان 
الميالدّي،  العاشر  القرن  حتى  التاريخ 
المعلومات  من  كماً  الكتاب  ويضّم 
الدقيقة، بكلِّ ما احتواه من أرقام وأسماء 
وأماكن وشخصيّات وصور ومخططات 
التعّصب  لغة  عن  بعيداً  وخرائط، 
كما  واإلقصاء  اإللغاء  أو  والتطرف، 
اتّبع  وقد  المؤرخين،  من  غيره  فعلها 
فهرساً دقيقاً في تسلسل وترتيب العصور، 
الكرد  تاريخ  تناول  موضوعيّة  وبكل 

هذا  قراءة  اآلن،  العصور حتى  أقدم  من 
نتعرف  التاريخ  في  ممتعة  رحلة  الكتاب 
والديانة  واللغة  من خاللها على األرض 

والثقافة وكل العلوم اإلنسانيّة. 
للكرد  يتضمن المجلد األول سرداً جميالً 
الخلق  مالمح  لنا  ويرسم  التاريخ،  مع 
األولى ونشأتها، ومراحل الخطوة األولى 
والبدايات  الكوكب،  هذا  فوق  لإلنسان 
ميزوبوتاميا،  شمالي  في  له  األولى 
وكيف خرج الكرد من العصر النيوليتي 
بثقافة كونيّة مألت كل جوانب المعمورة 

بأخالق تلك الثقافة.
الكاتب  تناولها  التي  الحقائق  ومن 
اضطرار المؤرخين بتسمية أحد العصور 
الكرد  بناء  عصر  أي  بالعصر)الكوتي( 
لمعالم مدٍن حضاريّة بثقافة إنسانيّة، وال 
ينسى الباحث أن يتحدث لنا وبعشق المتابع 
لتصّوراته وتأمالته لكّل المعتقدات الدينيّة 
التي آمن بها الكرد منذ تواجدهم في أعالي 
ميزوبوتاميا وحتى اآلن، ويذّكرنا باآللهة 
والصلوات عبر  القرابين  لها  قّدموا  التي 
الكاتب  يميز  ما  تاريخهم،  مراحل  كّل 
الكتابة، فحين  العميق والطويل في  نفََسه 

سبعة ماليني يورو... مثن لوحة لـ »فان كوخ«

بموقعها  كردستان  جغرافيا  عن  يتحدث 
كأنه  العصور  قبل  ما  تطورها  ومراحل 
عاصر تلك األحداث، ويؤّكد على الثقافة 

النيوليتيّة بكلِّ جماليتها.
رويداً رويداً يقترب من عصر الحضارات 
)عصر أوروك( وينقل لنا من حضارات 
الكرد ابتداًء من األلف الثالث قبل الميالد 
من السوربارتو واللولوبين إلى الهوريين 
والكوتيين والكاشيين والميتانيين، فيتحدث 
الكرديّة،  األقوام  هذه  تاريخ وتطور  عن 
وثقافتهم،  لغتهم  أّكدوا على عمق  الذين  
لوحات  لنا  ينقل  الثانية  المرحلة  وفي 
وثوراتهم،  ميديا،  شعوب  عن  جميلة 
وينتهي الكاتب من رحلته األولى بدخول 
الكرد العصر الميالدّي الجديد من خالل 
طرأ  وما  والرومانيّة،  الفارسيّة  المرحلة 
من  فيها  تجدد  وما  الكرد  ثقافة  على 
معتقدات وطقوس وشرائع وأخالق، بعد 
من  العشرات  الكرد  مدن  في  كثرت  أن 

األديان والمذاهب والطوائف.
الرحلة الثانية من »وطن الشمس« بدأها 
مع بداية وصول اإلسالم إلى كردستان، 
السياسّي  الواقع  لنا  يستعرض  حين 
في  الكثيرة  الممالك  وتوّزع  للعباسيّين 
للفرس  هي  الممالك  وهذه  الخليفة،  عهد 
وضع  دقة  بكّل  لنا  وينقل  والترك، 
اإلمارات  عن  ويتحدث  السياسّي،  الكرد 
الكرديّة ) الرواديّة والشداديّة والدوستكيّة 
واأليوبيّة ولورستان واألردالنيّة وغيرها( 
بذات السياق يتحدث عن الصراع التركّي 

فكانت  المنطقة،  بامتالك  اإليرانّي 
التي  الشعرة  ميالدي  1514م  جالديران 
قصمت ظهر الكرد؟ بعد أن تنبّه الطرفان 
إلى خطورة الحروب بينهما فأعلنوا عن 
تقسيم كردستان في قصر شيرين 1639م 
على  االتفاقية  هذه  تأثير  ومدى  ميالدي 
دائرة  من  وخروجهم  الكرد،  وضع 

السيطرة وتعايشهم وفق اجندات محددة.
يعّرفنا  رحلته   من  األخيرة  الجزئية  في 
على بعض العادات والتقاليد مثل الرقص 
والفنون،  واألدب  والموسيقا  الشعبّي 

المكتبة  بإغناء  ساهم  بمن  يذكر  أن  بعد 
الكرديّة.

وخير ما ينهي به كتابه القيم مقولة تختزل 
ال  التي  المجتمعات  )إّن  المراحل:  كّل 
يمكن  ال  نفسها  عن  الدفاع  بواجب  تقوم 
أن تعيش، وبالتالي ليست جديرة بالحياة(

عبدالباري أمحه

وكاالت/ رسم الفنان الهولندّي العالمّي فان 
كوخ في بداية حياته الفنيّة، وبالتحديد عام 
شباك  »راتقات  الشهيرة  اللوحة  1882م. 
الرمل« عندما كان في  الصيد على كثبان 
التاسعة والعشرين في الريف القريب  سنِّ 

من الهاي.
وفي مزاد علنّي نُظم في العاصمة الفرنسيّة 
بمبلغ سبعة  اللوحة  بيعت  أيام  قبل  باريس 

أمريكّي  فنيّة  أعمال  لجامع  يورو،  ماليين 
»بعد معركة محتدمة« في حين كان سعر 
يورو.  ماليين  3ــ5  مقّدراً  العمل  هذا 
وأقامت المعرض دار »أرتكولاير«. وهذا 
أول مزاد على أحد أعمال الفنان الهولندّي 
وكان  عاماً.   عشرين  منذ  فرنسا  في  يُقام 
المالك السابق للوحة وهو أوروبّي أعارها 
إلى  ثماني سنوات حتى عام 2015م  مدة 

وكان  أمستردام.  في  كوخ  فان  متحف 
المذكور في  الفنان  آخر مزاد على أعمال 
الماضي  القرن  من  التسعينات  منتصف 
حيث بيعت وقتها لوحة »حديقة في أوفيرا« 

بمبلغ عشر ماليين دوالر.
بيع  انحسار  بعد  متميزاً  المزاد  هذا  ويُعدُّ 
أعمال فان كوخ مؤّخراً حسب رأي الدار 

المنظمة.

حماضرة عن اإليزيدّية  يف روج  آفا
الجزيرة  إقليم  في  المثقفين  اتحاد  برعاية 
الحسكة،  في  المثقفين  اتحاد  فرع  ـ 
للدراسات  آفا  روج  مركز  عضو  ألقى 
سينو  أحمد  الدكتور  االستراتيجيّة  
ـ  افا  روج  في  اإليزيديّة  عن  محاضرة 
الهجرة،  وأسباب  والواقع  اإلشكاليّات 
عدد  وممثلو  المثقفين  عشرات  حضرها 
في  والثقافيّة  السياسيّة  المنظمات  من 

المقاطعة.
أرواح  على  صمت  دقيقة  الوقوف  وبعد 
القرى  عن  وثائقّي  فُيلم  ُعرض  الشهداء 
اإليزيدية  وتوّزعها  الجغرافّي والسكانّي، 
أحمد  الدكتور  وتعرض  آفا،  روج  في 
من  الكثير  وتهجير  إفراغ  إلى  سينو 
ضاقت  أن  بعد  سكانها  من  القرى  هذه 
واقتصاديّة  سياسيّة  ألسباب  السبل،  بهم 
محاضرته  في  تحدث  كما  واجتماعيّة، 
عن الدوافع السياسيّة للعديد من األنظمة 
دين  لتشويه  منها،  العثمانيّة  وبخاصة 
اإليزيديين وفصلهم عن القوميّة الكرديّة، 
وكّل  واألخالق  األصالة  أّن  على  وأّكد 
هذا  في  تتجسد  كانت  اإلنسانيّة  القيم 
الدين، وبغية السيطرة وغزو المنطقة من 
من  ليتمكنوا  تشويهه،  تّم  العثمانيين  قبل 
نفوذهم  وبسط  اإلسالمّي  الدين  استغالل 
خلق  خالل  من  وذلك  المنطقة،  هذه  في 

بين  الزرادشتيّة  للديانة  معادية  ذهنية 
جميع المذاهب في الدين اإلسالمّي.

كما استعرض سينو المجازر واالنتهاكات 
ومحاولة  اإليزيديين،  بحق  المرتكبة 
والدينيّة،  الجسديّة‘  الناحية  من  تصفيتهم 
عليهم  فرضت  التي  األسلمة  ومحاوالت 
التنظيمات  خالل  من  السالح  بقوة 
اإليزيديين  حاربت  التي  اإلرهابيّة 
أّن  المحاضر  أوضح  كما  بهم،  وبطشت 
الحفاظ على اإليزيديين وحمايتهم ودعمهم 
واإلنسانيّة  األخالقيّة  الواجبات  من 
في  المتواجدة  المكّونات  على  وواجب 
سواء  المنظمات  وعلى  كافة  المنطقة 
أكانت رسميّة أم خيريّة العمل على توفير 
المهاجرين  لعودة  المناسبة  الظروف 
وقراهم،  مناطقهم  إلى  اإليزيديين  من 
العيش  وتوفير  الخدمات  كل  وتقديم 
السياسيّة  النواحي  جميع  في  لهم  الكريم 
والثقافيّة،  واالجتماعيّة  واالقتصاديّة 
الحضور  بنقاشات  المحاضرة  واختتمت 
إثراء  في  زادت  والتي  واستفساراتهم 

المحاضرة .
ومن الجدير ذكره أنَّ الدكتور أحمد سينو 
له كتاب بعنوان »األكراد اإليزيد يون في 
تاريخية  دراسة  تشمل  العثماني«  العهد 

سياسية دينية واجتماعية واقتصادية.

اجلمعية الرتكمانّية... انبعاث ثقافة وتراث أصيل
هاوار/ تتآلف منبج في نسيجها االجتماعّي 
مثلها كمثل أغلب المناطق السورية، وتعتبر 
المشترك.  والمصير  والثقافة  العيش  مثال 
المكّونات  من  التركمانّي  والمكّون 
األساسيّة في مدينة منبح وريفها، فهم من 
أقدم المكونات التي سكنت المنطقة وأثّرت 
في  المتواجد  األخرى  بالمكّونات  وتأثرت 
المدينة من عرب وكرد وشركس، وحرم 
ثقافتهم في عهود  الكثير من  التركمان من 
سابقة وفي فترة سيطرة داعش على المنطقة.
2018م  نيسان   25 في  الجمعية  تأسست 
إلى  تسعى  اجتماعية،  ثقافيّة  جمعية  وهي 
إحياء اللغة التركمانيّة باإلضافة إلى الحفاظ 
التركمانيّة وتشجيع  والتقاليد  العادات  على 
جميع  بين  المشترك  السلمّي  التعايش 
ثالثة  خالل  الجمعية  ونظّمت  المكّونات. 

النشاطات  من  العديد  افتتاحها  من  أشهر 
دورات  افتتاح  منها  الثقافيّة،  والفّعاليات 
تعليميّة للغة التركية، حيث تلقّى الراغبين 
المكّونات األخرى  التركية من  اللغة  بتعلم 
عن  دروساً  منبج  منطقة  في  المتواجدة 
على  دأبت  الجمعية  أّن  التركية.كما  اللغة 
التراث  تأسيس فرٍق فنية تركمانيّة إلحياء 
والفلكلور والفن الشعبّي التركمانّي، ونشر 
المرأة  بثقافة  واالهتمام  المشتركة  الثقافة 
وبناء  ترسيخ  على  وتعمل  وخصوصيتها، 
مجتمع متكامل بثقافة تشاركيّة  دون تحّزب 
وألّن  معينة،  سياسية  لجهة  انضواء  أو 
والسلم  المشترك  والعيش  الشعوب  أخوة 
األهلّي مبادئ ومفردات تقلق بال الشوفينيّة 
انتقاد  محلَّ  الجمعية  كانت  فقد  التركيّة 
م الموالين لتركيا وممن ال يريدون إال  وتهجُّ

الفتنة والتناقضات والخالفات البينيّة.
جداً  القصيرة  تجربتها  ورغم  حثيثة  بخطا 
تعمل الجمعية وعلى أكثر من صعيد على 
المكّون  بين  الحّر  الديمقراطّي  الفكر  نشر 
وتنظيم  األخرى،  والمكّونات  التركمانّي 
االجتماعيّة  الجوانب  كلِّ  من  المجتمع 
والثقافيّة ونشر روح التعاون، واإليمان بأّن 
لبناء  الديمقراطّي الحّر هو الطريق  العمل 
على  عليها  القائمون  ويؤّكد  سليم.  مجتمع 
ثقافيّة  مدنيّة  جمعية  وستبقى  تأسست  أنّها 
التركمانّي  المكون  أبناء  تنظيم  إلى  تهدف 
الثقافة  بعث  والعمل على  واجتماعيّاً  ثقافيّاً 
والتراث والفلكلور التركمانّي في المنطقة، 

والمساهمة في بناء نظام ديمقراطّي حّر.
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مجارك الطبقة... تنظيم حلركة مرور املواد

جميع  من  األهالي  أمور  لتسيير  الديمقراطية 
منها،  الخدمية  النواحي  وبخاصة  النواحي 
المدنية في  البلدية والمؤسسات  وبالتنسيق مع 

ديرك لتالفي األخطاء«.
التابعة  البلدات  على  »نشرف  ديلبر:  وتابعت 
مع  مباشر  بشكل  مرتبطون  ونحن  للناحية، 
تقديم  عند  الجزيرة  إقليم  في  قامشلو  مقاطعة 
أي مشروع للموافقة عليه بعد دراسته من قبل 

هيئة البلديات«.

من مهام اللجان

لناحية ديرك  المشترك  الرئيس  ثنا  وبدوره حدَّ
صاحب عثمان وأكَّد من خالل حديثه: »على 
أنَّ العمل ضمن الناحية يتم عن طريق اللجان 
المفعلة والتي تشرف على سير العمل بالتنسيق 

مع الكومونات والمجالس في ديرك«.
وأشار عثمان من خالل حديثه إلى: »أن ناحية 
 10 شكلت  الكومونات   مع  وبالتنسيق  ديرك 
لجنة  هي  تفعليها  تم  التي  اللجان  ومن  لجان، 
البلدات والبيئة، حيث كانت البلدية في السابق 
اآلن  وأما  والبيئة،  البلديات  بهيئة  مرتبطة 
وسوف  مباشر  بشكل  بالناحية  مرتبطة  فهي 

وتنظيم سير  المشاكل  اإلشراف على حل  يتم 
العمل ضمن البلدية، ووضع حل للمشاكل التي 
واللجان  البلدية.  أمام عمل  عائقاً  تشكل  كانت 
الصحة,  لجنة  االقتصاد,  لجنة  هي  األخرى 
والتنظيم,  التدريب  لجنة  والثقافة,  الفن  لجنة 
لجنة الحماية, لجنة شؤون العمل التي تشرف 
على عملية التوظيف ضمن المؤسسات, ولجنة 
العدل, ولجنة المرأة ولجنة الشبيبة والرياضة، 
وكل لجنة تشرف على المؤسسة التي تتبع لها 

وتنظم سير العمل حسب النظام الداخلي«.
وتابع الرئيس المشترك لناحية ديرك صاحب 
عثمان حديثه بالقول: »هناك نواب في مجلس 
ناحية ديرك ومهمتهم اإلشراف على كومونات 
واالستماع  لهم  المستلزمات  وتأمين  المدينة، 
وتلبية  للكومونات  المشتركين  الرؤساء  آلراء 
كانت  التي  للمشاكل  حد  لوضع  متطلباتهم، 
وبعد  والكومونات،  المؤسسات  بين  تحدث 
المشاكل  لهذه  حلول  وضع  تم  اللجان  تشكيل 
وتالفي األخطاء الي كانت تقف في وجه تنظيم 

سير العمل ضمن مدينة ديرك وريفها.

7مجتمع وشبيبة اقتصاد وبيئة6

قامشلو  مدينة   في  األسواق  حركة  تزداد 
رغم  األعياد  مواسم  في  الفٍت  بشكٍل 
وفي  األسعار،  في  الملحوظ  االرتفاع 
الكثيرون  يشتكي  الفطر  عيد  اقتراب  ظل 
األلبسة  أسعار  ارتفاع  من  األهالي  من 
الكثيرون  هناك  ولكن  الوالدية،  وبخاصٍة 
من المواطنين أفادونا أنَّ أسعار هذه السنة 

منخفضة مقارنةً مع العام المنصرم.

مقارنة أسعار األلبسة يف أسواق 
مدينة قامشلو

قامشلو  مدينة  في  األلبسة  أسعار  ولمعرفة 
المدينة،  أسواق  صحيفتنا  كاميرة  جالت 
المحالت  أحد  بصاحب  التقت  حيث 
السالم  مجمع  في  قامشلو  في  التجارية 
لنا  يوضح  لكي  أحمد  باهوز  المركزي 
أسباب غالء أسعار األلبسة وصرح قائالً : 
»يأتي هذا الغالء الكبير وبخاصة مع قدوم 
م بعض التجار بمعامل الخياطة  العيد لتحكُّ
بخاصة وأنَّ معظم األلبسة واألقمشة تأتي 
ومن  السورية،  بالليرة  وليست  بالدوالر 
من  أو  تركيا  من  الستيرادها  أخرى  جهة 
مناطق الداخل )دمشق، الالذقية(، والسبب 
زيادة  إلى  يعود  األسعار  الرتفاع  األكبر 
تكاليف نقلها وشحنها من مناطق استيرادها 

إلى مناطقنا«.
وبدوره قال صاحب محل األلبسة الوالدية 
الحركة  »إن  أحمد:  المركزي  السوق  في 
في  المشكلة  لكن  جداً،  قوية  السوق  في 
األسعار، حيث أن تكلفة شراء ثياب لعائلة 

ألف  مئة  يلزمها  أطفال  أربعة  من  مكونة 
في  صعوبة  من  نعاني  كما  سورية،  ليرة 
من  تأتينا  التي  وبخاصة  البضائع  وصول 
أن يصادروها،  فإما  المطار،  خالل شحن 
أو تبقى معلقة أشهراً. لذا؛ ال نستطيع تلبية 

طلبات الجميع«.  
بينما يرى عبد العزيز وهو صاحب محل 
أنَّ  ذلك،  ديلمان عكس  قيصرية  ألبسة في 
قليٌل  األلبسة  شراء  على  المواطنين  إقبال 
األسعار  ارتفاع  إلى  ذلك  ويرجع  جداً، 
المادية  الظروف  عن  فضالً  كبير،  بشكٍل 
حجم  وأن  األهالي،  بها  يمر  التي  الصعبة 
حيث  آخر  إلى  عيد  من  يختلف  المبيعات 
يكون اإلقبال في عيد الفطر أكبر من عيد 

األضحى، ومع بداية األيام العشرة األخيرة 
تبدأ  الفطر  عيد  تسبق  التي  رمضان  من 
األسواق باالزدحام شيئاً فشيئاً إلى أن تصل 
إلى ذروتها في اليومين األخيرين النشغال 
ما  توفير  بأعمالهم ومحاولة  أرباب األسر 

يحتاجونه.
نقوم  أن  أردنا  صحيفتنا  جولة  خالل  من 
بمقارنة بين أسعار األسواق الموجودة في 
يتراوح  المركزي«  ففي »السوق  قامشلو؛ 
سنوات  خمس  لعمر  بناتي  فستان  سعر 
والدي  وطقم  ل.س،  آالف   )10( بسعر 
آالف   )10  -  8( بين  ما  سعره  يتراوح 
ل.س، أما في السوق التركي يتراوح سعر 
فستان بناتي ما بين )4 - 6( ألف، والطقم 

الوالدي بسعر )6( آالف ليرة سورية، أما 
ديلمان  سوق  في  النسائية  لأللبسة  بالنسبة 
أو ما يسمى » قيصرية ديلمان« فيتراوح 
سعر بنطلون الجينز ما بين )5 – 9( آالف 
ما  تتراوح  الواحدة  البلوزة  وسعر  ل.س، 
بين )4 – 8( ألف ليرة سورية، بينما في 
مجمع السالم يتراوح سعر بنطلون الجينز 
بين الـ )4 - 7(، والبلوزة النسائية  تتراوح 

ما بين )4 – 6( آالف ليرة سورية.
أحد  صاحب  أحمد  إدريس  أفادنا  كما 
)سوق  المسمى  حطين  سوق  محالت 
من  األطفال  ألبسة  أسعار  »إن  األحد(: 
الـ )5000 –  بين  ما  تباع  سن )1 – 5( 
 –  5( عمر  من  وألطفال  ل.س،   )6500
12( سنة تباع بـ )6500 – 7500(، أما 
بالنسبة إلى أسعار األلبسة النسائية تباع بـ 
حسب  وهي  ل.س،   )10000  -  7500(
هناك  وألن  العيد  قدوم  بسبب  القماش، 
بعض من األهالي ليس باستطاعتهم شراء 
طقم  أبيع  أن  قررت  أطفالها  لجميع  لباس 
نسائي )بنطال وبلوزة( بسعر 5000 ليرة 

سورية«.
أصحاب  وبعض  أحمد  إدريس  وطالب 
تقوم  أن  اإلنسانية  المنظمات  المحالت 

حطين  سوق  محالت  في  القسائم  بصرف 
»كنا  جميعنا:  صراحةً  أحمد  وقال  أيضاً، 
لم  ولكن  المعنية  الجهات  نطالب  أن  نريد 
نكن نعلم كيف سيصل صوتنا وعن طريق 
المنظمات  تلك  تسمع  أن  نريد  صحيفتكم 

صدى صوتنا«.
ومن المتوقع أن تشهد األسعار ارتفاعاً أكبر 
وبخاصة  رمضان  من  األخيرة  األيام  في 
في اليومين اللذين يسبقان قدوم عيد الفطر، 
وسط غياب الرقابة التموينية على عمليات 

الغش التي تطال األلبسة.
قامشلو  مدينة  في  األلبسة  أسواق  وتشهد 
في شهر رمضان هذا العام حركة ال بأس 
إلى السنة  بها تترافق بثبات األسعار نسبةً 
الماضية على الرغم من ارتفاعها الكبير، 
األلبسة  أسواق  في  جولتنا  خالل  ومن 
بين  كبيرة  فروقات  هناك  أن  الحظنا 
نفسه  السوق  في  آلخر  محل  من  األسعار 
أو سوق  قيصرية  مسمى  تحت  منها  وكل 

معين.

 أسواق قامشلو... إقبال واسع على األلبسة رغم الغالء

تقرير / برييفان محي  ـ ايفا ابراهيم

تقرير/ عصام عبد اهلل 

الطبقة - عملت اإلدارة المدنية الديمقراطية 
من  المدينة  تحرير  منذ  الطبقة  لمنطقة 
من  المدينة  تنظيم  على  داعش  مرتزقة 
التحتية  البنى  تأهيل  وإعادة  النواحي  كل 
معبر  منها  والتخريب،  للتدمير  المعرضة 
ساحة الجمارك في الطبقة لتنظيم االقتصاد 
في المنطقة وتنظيم دخول وخروج المواد 
في  توفرها  ن  يُؤمِّ بما  المنطقة  من  والسلع 
األسواق وضبط أسعارها، ومعرفة المواد 
التي تحتاجها األسواق والمواد الفائضة عن 
حركة  وتنظيم  لتصديرها  األسواق  حاجة 
المواد  تهريب  ومنع  المنطقة،  في  التجارة 

التي يحتاجها المواطن.
وفي زيارة لصحيفتنا لساحة الجمارك في 
الجمارك  الطبقة لالطالع على دور معبر 
التقينا  التجارة  المنطقة وتنظيم  اقتصاد  في 
معروف  الجمارك  إدارة  في  باإلدارّي 
معبر  افتتاح  تمَّ  أنّه  على  أّكد  الذي  عثمان 
الجمارك في الطبقة في 15 أيلول 2017م، 
األسواق  في  والمواد  السلع  حركة  لتنظيم 
وضبط حركة التجارة بما يتناسب مع حاجة 
دخول  وتأمين  المنطقة  واقتصاد  المواطن 
المواد التي تفتقدها المنطقة، ويتألف معبر 
األرشفة  وهي  مكاتب  عدة  من  الجمارك 
رسوم  دفع  ومهمة  القطع  ومكتب  والمالية 
الجمارك ومكتب كشف مواد لتحديد المواد 
ومكتب العمال لتنظيم العمال الذين يعملون 
أعمال حرة في المعبر من تحميل وتنزيل 
المواد ويبلغ عددهم حوالي )500( عامل، 
صهاريج  حركة  لتنظيم  سادكوب  ومكتب 
)المعبَّأَة  والداخلة  الخارجة  المحروقات 

والفارغة(.
معفية  مواد  هناك  أن  إلى  معروف  وأشار 
الجمارك مثل األدوية بكل  من دفع رسوم 

اإلنسانية  والمساعدات  واألسمدة  أنواعها 
لهذه  الملحة  المواطن  لحاجة  نظراً  وذلك 
يحتاجها  زراعية  مواد  وهناك  المواد، 
فيها  تكون  الزراعي  والقطاع  الفالح 
رسوم  وتكون  رمزي.  بشكٍل  الرسوم 
المواد  تكون  حيث  المادة  حسب  الجمارك 
ل.س،   )1500( الواحد  للطن  الغذائية 

الواحد،  للطن  ل.س   )1000( والخضار 
في  موحدة  الجمركية  الرسوم  ويكون 
وتكون  المواد،  لكل  السوري  الشمال 
المواطن  حاجة  حسب  الجمركية  الرسوم 
لهذه المادة فإذا كانت حاجة المواطن ملحة 

تُعفى أو تكون رمزية.
ونوه معروف إلى أنَّ هناك مواداً ممنوعة 
مثل  المنطقة  من  والخروج  التصدير  من 
المحروقات،  والقطن،  والشعير،  )القمح 
المواد  هذه  وإخراج  والسماد(؛  والخردة 
يكون بموافقة خاصة من الجهات المختصة، 
وتوجد الئحة ممنوعات وفي حال المخالفة 
يتم مصادرة المادة، وهناك مخالفات على 
مواد غير ممنوعة ولكن يحاول أصحابها 
التهرب من الرسوم وتوضع عليهم غرامة 

مالية.
تتعاون  الجمارك  ادارة  أن  وذكر معروف 
االختصاصات  بحسب  كافة  الجهات  مع 
التنسيق  يكون  حيث  األمنية،  الناحية  من 
الناحية  ومن  الداخلي،  األمن  قوى  مع 
االقتصاد  لجنة  مع  والزراعية  االقتصادية 
التابع  الدور  مكتب  مع  السيارات  وعبور 

لبلدية الشعب.

روج  في  انتخابات  أجريت  العام  بداية  مع 
والمجالس  للكومونات  سورية  وشمال  آفا 
المناطق،  إلدارة  مجالس  وتشكيل  المحلية 
آفا  تشكلت في روج  التي  المجالس  وبعد هذه 
على  جذرية  تغييرات  طرأت  سورية  وشمال 
مؤسسات اإلدارة الذاتية الديمقراطية، ومنطقة 

ديرك خير مثال على هذه التغييرات، حيث تم 
تشكيل أربع نواحي وهي كلٌّ من ناحية ديرك، 
وكركي لكي، وتل كوجر وجل آغا، وجميعها 

تتبع لمنطقة ديرك إدارياً.
ويتبع لمنطقة ديرك أربُع بلدات وهي كل من 
وخانا  ديوار  وعين  شيرا,  وكري  روباريا, 

الناحية  مجلس  لعب  خاللها  ومن  سري، 
في  العمل  سير  عملية  تنظيم  في  فعاالً  دوراً 
المؤسسات التابع لإلدارة الذاتية الديمقراطية، 
وإنهاء المشاكل وحلها، وعلى هذا األساس تم 

تشكيل 10 لجان تابعة للمجلس.
ناحية  العمل ضمن  آلية  عن  المزيد  ولمعرفة 
ديرك والبلدات التابعة لها كان لصحيفتنا لقاٌء 
مع الرئاسة المشتركة لمجلس الناحية كما في 

تقريرنا التالي:

ديرك من إيالة إىل منطقة 

ديلبر  للمجلس  المشتركة  الرئيسة  وأكدت 
تشكيل  »بعد  قائلةً:  روناهي  لصحيفة  بهزاد 
ناحية مدينة ديرك والتي كانت تسمي  مجلس 
المحلية  المجالس  انتخابات  وبعد  ديرك  بإيالة 
إلى  إيالة  من  صفتها  تغيير  تم  والبلدات 
قائلةً:  حديثها  خالل  ديلبر  وتابعت  منطقة«، 
ثم  ومن  الكومونات  انتخاب  تم  البداية  »في 
وبعد  والبلدات  المحلية  المجالس  تشكيل  تم 
تشكيلها تم اإلعالن عن 10 لجان تتبع للناحية، 
تنظيم  على  اإلشراف  مهمتها  اللجان  وهذه 
الذاتية  اإلدارة  مؤسسات  ضمن  العمل  سير 

جملس ناحية ديرك.. تفانٍ يف العمل

العدالة تأخذ جمراها يف اجلزرات
في  العامة  النيابة  تعتمد  ـ  الزور  دير  هاوار/ 
منطقة الجزرات بريف دير الزور على تطبيق 
المجتمع  وإشراك  االجتماعية  العدالة  مفهوم 
مرنة  قوانين  وتعزيز  الخالفات  حل  في 
متناسبة مع الواقع المجتمعي، وتضمن تماسك 
والتي  المواطنين،  حقوق  وحماية  المجتمع 
أصل 100  من  دعوة  تشكيلها 20  منذ  حلت 
ماثلة أمامها، حيث تختص هذه الهيئة بمتابعة 
الدعاوى الجزائية إما بحسمها أو إحالتها إلى 

الجهة المختصة.
االجتماعية  العدالة  مبدأ  تحقيق  وبهدف 
المعقدة  القوانين  وجور  سطوة  من  والتخلص 
الحالة  األحيان  الكثير من  في  تراعي  التي ال 
هيئة  فإن  معينة،  منطقة  لشعوب  االجتماعية 
في  العامة  للنيابة  التابعة  والتحقيق  االدعاء 
المجتمع  إشراك  على  تعمل  الجزرات  منطقة 

العدالة  تحقيق  في  المدنية  والمؤسسات 
األطراف  حقوق  يضمن  بما  االجتماعية 
بطريقة  المشاكل  ويزيل  كافة  المتخاصمة 
المحبة  تعيد  التي  المناسبة  والحلول  التراضي 

والتسامح إلى النفوس.
 ومن هذه المؤسسات التي ترسخ مبدأ العدالة 
الصلح«  »لجان  العدالة  هيئة  مع  االجتماعية 
والتي تلعب دوراً فعاالً في حل القضايا سلمياً 
والتسامح  المحبة  روح  وبث  وبالتراضي 
المرأة  لدار  بالنسبة  أما  المجتمع،  أفراد  بين 
المرأة  مشاكل  بحل  تختص  التي  الجهة  فهي 
والقضايا الشرعية والخالفات الزوجية صلحاً 
المرأة  حقوق  وحماية  والدفاع  األطراف  بين 
منطقة  في  العامة  النيابة  وتتألف  المشروعة، 
الشرقي  الزور  دير  لريف  التابعة  الجزرات 
من  21-4-2018م،  بتاريخ  تأسست  التي 

هيئة االدعاء والتحقيق، وكل هيئة تضم ثالثة 
الخبرات  ذوي  ومن  الجنسين  من  إداريين 

القانونية من أبناء المنطقة.
منطقة  في  والتحقيق  االدعاء  هيئة  إلى  وترد 
مثل  الجزائية  الدعاوى  من  العديد  الجزرات 
واالعتداء،  والمشاجرات،  القتل،  دعاوى 
واالحتيال،  والنصب  األسلحة،  وتجارة 
واإلخالل باآلداب العامة وغيرها من الدعاوى 
التي تتعلق بالخالفات االجتماعية بين األهالي 
أم  مالية  أم  اجتماعية  خالفات  أكانت  سواء 
وهذه  والممتلكات،  العقارات  على  خالفات 
القضايا تهتم بها عادة لجنة الصلح في منطقة 
الجزرات، وفي حال توصلت لجنة الصلح إلى 
حل للخالف بالتراضي يثبت ذلك في محضر 
يسمى محضر اتفاق أصوالً، أما في حال تعذُّر 
حل الدعوى عبر لجنة الصلح يتم إحالتها إلى 

الجهة المختصة.
لوكالة  تحدَّث  العامة  النيابة  عمل  وحول 
االدعاء  هيئة  باسم  الناطق  القاضي  هاوار، 
علي العرسان قائالً :«نظراً لقدرة لجان الصلح 
المشاكل  من  الكثير  حل  على  العامة  والنيابة 
في المنطقة بطرق سلمية تصالحية، ترد إلينا 
الكثير من القضايا الخالفية حتى القديمة التي 
لم يتم حلها منذ عهد حكم النظام السوري وحتى 
لمشاكلهم  حلول  إيجاد  منا  ويطلبون  اآلن، 
دعوى   100 حوالي  أيدينا  وبين  وقضاياهم، 
قمنا بحل 20 دعوى من بينها دعاوى جنائية 
وجنح وبعض المخالفات ومنها دعاوى تجاوز 
من بعض أعضاء األسايش وقسد على بعض 
القضاء  مع  بالتعاون  حلها  وتم  المواطنين، 

العسكري«.
 وتابع العرسان حديثه: »لقد تم البت في هذه 
القضايا بعد استكمال جميع اإلجراءات القانونية 
الجزائية  القوانين  على  واعتماداً  المتبعة 
الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  من  المعتمدة 
االجتماعية  والعادات  األعراف  مراعاة  مع 

وبمشاركة المؤسسات المدنية المعنية«.

»إن  العرسان:  فقال  المتبقية  القضايا  عن  أما 
ر البت في باقي القضايا يعود لسبب عدم  تأخُّ
اكتمال حيثيات الدعوة، وتغيُّب بعض أطراف 
ب المواضيع  الدعاوى في بعض األحيان وتشعُّ
الوقائع.  تلك  على  طويل  زمن  مرور  بسبب 
من  لنتمكن  بدقة  دعوة  كل  ندرس  فإننا  لذا؛ 
إيجاد صيغة مالئمة لحلها بالتراضي وبالطرق 
بين  االجتماعي  الترابط  على  للحفاظ  السلمية 

أهالي المنطقة«.

شرطة مرور اجلرنية.. سعي خلدمة املواطن

هاوار/ الجرنية ـ تتابع شرطة المرور التابعة 
شمال  الجرنية  بلدة  في  الداخلي  األمن  لقوى 
البلدة،  وخارج  داخل  عملها  الطبقة  غربي 
خطة  ضمن  منتظمة  مرورية  حركة  لتأمين 
وباشرت  أيضاً.  الريف  في  النقاط  لتوسيع 
أشهر   6 حوالي  منذ  الجرينة  بلدة  في  عملها 
والراحة  األمن  توفير  هو  منها  الهدف  وكان 
خالل  من  المركبات،  حركة  في  واالنتظام 
الذي  االزدحام  وتجنب  السير  تنظيم حركات 
د  يحصل في الطرقات الرئيسة في البلدة والتأكُّ

من األوراق الثبوتية للمركبات.
وبين اإلداري في شرطة مرور الجرنية، عبد 
القادر الجوك خالل لقاء مع وكالة هاوار آلية 
منع  »تم  وقال:  المتخذة  واإلجراءات  العمل 
للمركبات  للرؤية(  )الحاجب  الفيميه  تركيب 
بعد أن تم تطبيقه في مدينة الطبقة بقرار من 
تنفيذه  يتم  والذي  فيها،  المرور  شرطة  قيادة 
سالمة  على  حرصاً  القرار  هذا  وأتى  هنا، 
شخص  أي  وتسلل  دخول  ومنع  المواطنين 
طريق  عن  المنطقة  بأمن  العبث  يحاول 

السيارات المفيمة«.
للدرجات  الرعناء  »القيادة  الجوك:  وأضاف 
الـ 18  سن  دون  األشخاص  قبل  من  النارية 
عشر تم منعها وفي حال وجودها تتم مصادرة 
الدراجة وكتابة تعهد بعدم التكرار تحت طائلة 
تركيب  منع  إلى  باإلضافة  القانونية  المسائلة 

ذات  والشكمانات  األغاني  تسجيل  أجهزة 
األصوات العالية وإزالة المركب منها، وذلك 

حرصاً على راحة المواطنين«.
في  نقاط  ثالث  في  المرور  شرطة  وتنتشر 
الغربي،  المدخل  على  موزعة  الجرنية  بلدة 
إلى  باإلضافة  ووسطها،  للبلدة  والشرقي 
وخارج  داخل  ونهارية  ليلية  دوريات  تسيير 
البلدة بحسب ما أشار إليه الجوك، الهدف منها 
التدقيق في األوراق الثبوتية لملكية المركبات 

والدراجات النارية وبخاصة بعد الفوضى في 
المرتزقة  احتالل  فترة  في  الخصوص  هذا 
السيارات والدراجات  للمدينة وانتشار تجارة 
المسروقة، وضمن خطة لتوسيع النقاط أكثر 
المرور  لشرطة  عمليات  غرفة  افتتاح  سيتم 
في بلدة تل عثمان شمال الجرنية، وفي قرية 
الجرنية  بين  الواصل  الطريق  على  الرملة 

والطبقة لضبط األمن.

منحة مالية للعاملني يف اإلدارة 
املدنية الدميقراطية مبنبج وريفها

قدوم  مع  تماشياً  منبج-   روناهي/ 
عيد الفطر السعيد على مدينة منبج 
والسرور  السعادة  ونشر  وريفها، 
المنسقية  أصدرت  ألهلها. 
بتاريخ  قراراً  المدينة؛  في  العامة 
2018/5/23م والمتضمن صرف 
منحة نقدية؛ من قبل اإلدارة المدنية 
وريفها  منبج  في  الديمقراطية 

للعاملين كافة لديها.
هذا وجاء في نص القرار؛ صرف 
واحدة  ولمرة  فورية،  نقدية  منحة 
فقط، بمبلغ، وقدره 10000 ل.س 
المدنية  اإلدارة  عاملي  لجميع 
الديمقراطية في منبج وريفها، كما 
وتضمن القرار صرف منحة نقدية 
فورية، ولمرة واحدة فقط، وبمبلغ، 
وقدره 5000 ل.س لمعلمي التربية 
والتعليم؛ التابعين للجنة التربية في 
في  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة 

منبج وريفها.

شراء مالبس العيد بات ينحصر على األطفال فقط، نتيجة غياب وعدم تواجد الرقابة الفعلية على األسعار، إضافة إىل ذلك فإن 

االحتياجات اخلاصة بالعيد أصبحت عبئًا كبريًا على عاتق األسرة يف ظل ارتفاع األسعار، ومن هنا حنن نعيش شهر رمضان الذي 

كاد أن ينتهي، واملواطنون يرتادون األسواق لشراء متطلبات العيد من مالبس لألطفال والكبار، وشراء احللويات وكل مستلزمات 

العيد، وفرحة العيد ال تتم إال بشراء كل ما هو جديد، وتكتمل حالوة األيام املباركة اليت تسودها البهجة والفرحة.

املباشرة مبشروع الصرف الصحي يف 
جل آغا

كركي لكي ـ بناًء على طلب من كومينات 
جل آغا، باشرت بلدية الشعب في جل آغا 
الصرف  مشروع  من  األولى  بالمرحلة 
بدأ  حيث  األحياء،  جميع  في  الصحي 
اإلشراف  آغا  بلدية جل  في  الفني  المكتب 
الموزع  الصحي  الصرف  مشروع  على 
معاناة  بسبب  وذلك  األحياء،  جميع  على 
الصحي  الصرف  مشاكل  من  األهالي 
ولذلك  المخدمة،  غير  الجديدة  األحياء  في 
باشرت البلدية بالعمل بتنفيذ المشروع بدءاً 

المرحلة  وتشمل  2018/5/27م  بتاريخ 
طولها  يبلغ  الذي  القساطل  تنزيل  األولى 
 )80( بقطر  وقساطل  متراً،   )160(
طول  يبلغ  حيث  سم،   )30( وقطر  سم، 
المشروع الكامل )2300( متر، وبأعماق 
المشروع  مدة  المناسب،  حسب  مختلفة 
)90( يوماً، بكلفة قدرها )27,000000( 

سبعة وعشرون مليون ليرة سورية .


