
50 ل.س   والنشر         لإلعالم  روناهي  - تصدر عن مؤسسة  عامة  ثقافية  العدد 514  -  اخلميس 2018/6/21م  سياسية 

الرتكمان يف منبج يرفضون
 التدخل الرتكي

روناهي  مؤسسة  عن  تصدر  عامة  ثقافية  سياسية  صحيفة  روناهي: 

لإلعالم والنشر، تسعى إىل بناء أواصر األخوة بني الشعوب وإرساء دعائم 

وخلق  نشر  إىل  وتتطلع  منطقتنا  يف  والتعددية  الدميقراطية  وأسس 

ثقافة دميقراطية بيئية إنسانية حرة أساسها االعرتاف واالحرتام املتبادل 

املنطقة  األقالم احلرة يف  تفعيل  بني مجيع مكونات اجملتمع من خالل 

العلل  مكامن  إىل  يتطرق  واقعي  حتليلي  فكري  نقاش  أسس  وتأمني 

الصحيفة صفحاتها  تفتح  األساس  هذا  وعلى  املناسبة هلا  احللول  وطرح 

احلضارات  مهد  األوسط  الشرق  منطقة  مستقبل  على  الغيورين  لكل 

الفكر  وتنشيط  وتطبيق  ترسيخ  يهمهم  من  ولكل  عامة.  البشرية 

الدميقراطي التعددي الذي يقبل التنوع واالختالف ويعتربه غنى ملنطقتنا.

r.ronahi2011@gmail.com

rojnama ronahi

مركز قامشلو     0938541707

423165

صحيفة روناهي

عمليات نوعية لوحدات احلماية يف عفرين

حفلة ترفيهية ألطفال كوباني

هزم ال حمالة«
ُ
وجهاء العشائر العربية: «أردوغان راعي اإلرهاب وسي

عبّر عدد من شيوخ العشائر العربية في منطقة الرقة عن رفضهم لالحتالل التركي لعفرين وتهديده 
لمنبج، مؤكدين على أنَّ أردوغان هو عّراب السإرهاب في المنطقة وراعيه، وأن تركيا ستهزم في 
سورية ال محالة، كما هُزم مرتزقتها من داعش وغيرها، وأن شعوب الشمال السوري ستبقى سنداً 

لقوات سورية الديمقراطية حتى تحرير سورية من المرتزقة والمحتلين.

شمال  لشعوب  الوطنية  الوحدة  من  انطالقاً 
على  والحفاظ  عامة  وسورية  سورية 
مجزأة  غير  واحدة  السورية  األراضي 
رفض  نوعه؛  كان  أيّاً  لالحتالل  ورفضاً 
المكون التركماني التدخل التركي في منبج، 
في  التركمانية  الجمعية  أصدرت  حيث 

العالمي  العام  الرأي  إلى  بياناً  وريفها  منبج 
منبج  على  التركية  بالتهديدات  فيه  نددت 
ومرتزقتها،  التركي  لالحتالل  ورفضها 
انتهاكاً  منبج  في  التركي  التدخل  واعتبرت 
للقوانين  لحقوق شعوب منبج وخرقاً  سافراً 

والمواثيق الدولية كافة.

مركز قامشلو      052438341

0938374196

s.ronahi.555@gmail.com

شركة روناهي للتوزيع واإلعالن

ذاكرة  في  أليمة  ذكرى  2018/3/18م  كان 
انتشر  إذ  الجراد  بيوم  وُعرف  عفرين،  أهالي 
على  وعملوا  المدينة  شوارع  في  المرتزقة 
والرموز  العامة  المنشآت  وتخريب  تدمير 
المدينة،  احتالل  عن  أُعلن  يومها  الوطنيّة، 
إلى  العصر  مقاومة  انتقلت  نفسه؛  اليوم  وفي 
المرحلة الثانية، إذ ال استكانة وال قبول بالواقع 
الجديد الذي فرض بقصف الطيران والمدفعية 
وآلة الحرب، ذلك ألّن المقاومة تجسيد إلرادة 
الحرب ولو طال  آلة  تنال  والتي ال  الشعوب، 

الزمان. وال زالت العمليات العسكريّة مستمرة 
عمليات  ثماني  عن  ويُعلن  االحتالل  ضد 

لوحدات حماية الشعب والمرأة. 
ومعه  التركّي  االحتالل  يستمّر  بالمقابل 
على  ليقدموا  أنفسهم،  منافسة  في  المرتزقة 
وأعمال  سرقات  مسبوقة  غير  حرب  جرائم 
واستيالء  وقتل  وخطف  واغتصاب  نهب 
وتغيير  وحرقها  والمحاصيل  البيوت  على 
ديمغرافّي، وآخر فصولها إجراء تحقيقات مع 

أهاٍل مخطوفين تحت التخدير.      

»األطفال  شعار  تحت  ـ  كوباني  روناهي/ 
حركة  نظمت  حياتكم«؛  تقتلوا  ال  الحياة  زينة 
في  لألطفال  ترفيهياً   احتقاالً  الذهبي  الهالل 
للثقافة  خدو   باقي  بمركز  كوباني،  مقاطعة 
السعيد؛  الفطر  عيد  حلول  بمناسبة  والفن، 
وذلك بحضور العشرات من أطفال المقاطعة، 
بدأ  حيث  ذويهم،  حضور  إلى  باإلضافة 
األحتفال بتقديم فيلم  يحاكي قصة طفل يسرق 

م العديد من الفرق عروضاً  من أمه، وبعدها قُدِّ
فرقة  مثل  قصة  منها  كلٌّ  يحاكي  مسرحية 
فرقة   ،« والعيد  األطفال   « مصطفى  الشهيد 
الشهيد  فرقة  أحد«،  خداع  »عدم  خرخورا 
ثقافتهم  على  والحفاظ  الموضة  »عن  علي 
بتقديم  االحتفال  فعاليات  وانتهت  األساسية«، 

الحلوى لألطفال.

الدولة  تلعبه  الذي  السلبّي  الدور  إّن 
الذي  هو  سورية  شمال  في  التركيّة 
سورية،  في  الموقف  تأزيم  على  ساعد 
التي  واالقتصادية  الداخلية  األزمة  وأن 
تمر بها تركيا ما هي إال نتيجة سياسات 
الفاشلة  والداخلية  الخارجيّة  أردوغان 

على حّد سواء. 

 للتهديدات الرتكية 
ً
على تركيا اخلروج من تظاهرة عارمة مبنبج رفضا

ة 
ّ
األراضي السوري

دون قيد أو شرط

اجملتمع الريفي عادات وتقاليد أسرية مرتابطة

اعرتافات خلية 
إرهابية مرتبطة 
باالستخبارات 
الرتكية تكشف 

حقائق جديدة ـ2ـ

ازدهار روضات 
األطفال بإدارة املرأة

قوية  وأسريَّة  اجتماعيَّة  وروابط  عالقات 
طبيعة  إلى  تعود  واألرياف،  القرى  في 
عيسى  عين  ففي  التعاوني،  الريفي  العمل 
في  والقرى  األرياف  من  وغيرها  وريفها 
الخصوص،  وجه  على  السورية  الجزيرة 
من  الُعظمى  الغالبيَّة  الريفّي  المجتمع  يُشكل 
من  َسألتهُ  إن  المدينة  ساكني  حتى  ُسكانها، 
القرية  من  يَنحدر  إنِّه  لك:  سيقوُل  أنت؟  أيَن 
ُمتميزاً  شكالً  الريفية  القرى  وتَأُخذ  الفالنية، 
الزراعيَّة،  الحقول  وسط  تكون  بالغالب  فهي 

واحدٍة  َعشيرٍة  من  قاطنوها  يَنحدر  وعادةً 
َسويَّة  فيَقطنون  والقُربى  الدم  تجمعهم روابط 
ويُمارسون نشاطاتهم الزراعيَّة وغيرها بشكٍل 
عالقات  القريبة  بالقرى  وتَربُطهم  جماعي، 
واألتَراح،  األفَراح  ومشاركة  الجوار  ُحسن 
على  القُرى  أهل  بينَّ  خالفات  تَنشب  وربما 
ُحدود األرض وتَسوء العالقات فيما بينهم إلى 
درجة القتل، وما تَلبث أن تَهدأ وتُحل المشاكل 

وتَرجع المياه إلى مجاريها كما كانت.

كيميائية  مركبات  هي  الحشرية  المبيدات 
عبارة  وهي  الزراعية،  اآلفات  على  تقضي 
الضارة  المنتجات  من  تعد  لذا؛  سموم.  عن 
بصحة اإلنسان والحيوان والنبات؛ فإذا كانت 
للقضاء على  الحشرية مصنعة  المبيدات  هذه 
اآلفات الحشرية الضارة فالعديد من المبيدات 
النافعة  الحية  الكائنات  أنواع أخرى من  تقتل 
صغيرة  خنفساء  وهي  العيد(  )أبو  كحشرة 

الحدائق،  في  غالباً  تشاهد  األلوان  المعة 
العيد( من أكبر مساعدي  تعتبر خنفساء )أبو 
مكافحي  من  فهي  والمزارعين،  الفالحين 
المن  حشرة  على  وتأثيرها  الزراعية  اآلفات 
والقضاء عليها، لذلك ال ينصح برش المبيدات 
الكيميائية إال بعد وصول اآلفة الحشرية للحد 

الحرج.

عمر  الكريم  عبد  اغتيال  فشل  لماذا 
ومحمد  صاروخان  الكريم  وعبد 
آليتهم الستدراج  موسى؟ وماذا كانت 
الخلية  تعمل  كانت  وكيف  الضحايا؟ 
على تحديد أهداف عملياتها اإلرهابية؟ 
الجزء  يتناولها  التي  البارزة  األسئلة 
عليه  يجيب  الذي  الملف  من  الثاني 
تفاصيل  شرح  خالل  مطول  بشكل 

العمليات التي باءت بالفشل.

في  للمجتمع  ودعمها  المرأة  نشاط  يتزايد 
بعد يوم، فهي  جميع مجاالت الحياة يوماً 
بمشاريع  وتبدأ  الحدث  قلب  من  تعمل 
التقدم  نحو  المجتمع  نهوض  إلى  تهدف 

والتطور. 

اقليم الجزيرة- قامشلو )مكتبة سعدو- فرع )1( شارع زكي األرسوزي- جانب البلدية 425997- فرع )2( الشارع العام، مقابل جامع الشالح 452081/ مكتبة آواز- طريق عامودا 439154/ مكتبة 
الحرية- الشارع العام 421360/ مكتبة سومر- الشارع العام 424037/ مكتبة الراوي فرع )1( شارع الكورنيش، تجمع محالت الراوي 444028 - فرع )2( مقابل الصيدلية العمالية 445820/ مكتبة 
الزهراء- دوار البشيرية 460699ـ مكتبة الجواهري 443742/ مكتبة دار القلم - الشارع العام 452714 - مكتبة األنوار شارع عامودا 438207. كركي لكي: مكتبة الحرية هاتف 753997 - مكتبة 
الرسالة الشارع العام هاتف 745733-0966278457ـ  المكتبة الرئيسية - كركي لكي- 754416 عامودا )مكتبة هجار 731466( درباسية ) مكتبة سما 711410( جل آغا )مكتبة وائل 755551( 

تربه سبيه )مكتبة الجهاد 470618(

مراكز توزيع 
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 واقتناء الكتب

وعزيمة  قوية  بإرادة 
أبية  ونفوس  تستكين،  ال 
والهوان؛  للذل  رافضة 
توحدت مشاعر شعوب منبج 
عرباً، تركماناً، وكرداً، كبيراً 
وصغيراً في رفض االحتالل 
قاطعاً  رفضاً  التركي 
منبج؛  شؤون  في  والتدخل 
تظاهرة  في  بخروجهم  وذلك 
منبج،  شوارع  جابت  عارمة 
أنَّ  على  المتظاهرون  وأكَّد 
االحتالل  دولة  تهديدات 
ألنهم  ترهبهم؛  ال  التركي 
كالروح ال تتجزأ، وأن مجلس 
لها  سيكون  العسكري  منبج 
بالمرصاد، وأنهم لن يترددوا 
زعزعة  يود  من  ضرب  في 

أمن واستقرار منبج. 
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تظاهرة راجلة  انطلقت  ـ  ديرك  روناهي/ 
من ساحة آزادي )الحرية( في مدينة ديرك 
أبناء مدينة ديرك  فيها اآلالف من  شارك 
التركي  باالحتالل  دين  ُمندِّ ونواحيها، 
والتغيير  قنديل  وجبال  كردستان  لباشور 
اليوم  خرجت  عفرين.  في  الديمغرافي 
باإلضافة  مكوناتها  بجميع  ديرك  شعوب 
العشائر والمنطقة ومؤسسات  إلى وجهاء 
حاشدة  مسيرة  في  المدني  المجتمع 
الديموغرافي  التغيير  وجه  في  لالنتفاض 
الكردستانية  المناطق  من  العديد  واحتالل 

من قبل الحكومة التركية.
وتجمَّع األهالي في ساحة الحرية ورفعوا 
القائد األممي عبد  صور الشهداء وصور 
»بروح  عليها  كتب  والفتات  أوجالن  هللا 
الدولية  المؤامرة  سنُحطِّم  عفرين  مقاومة 

على القائد آبو«. 
الرئيسة  الشوارع  المتظاهرون  وجاب 
ردَّد  حيث  للمحالت،  كامل  إغالق  وسط 
مقاومة  تحيي  شعارات  المتظاهرون 
القائد  العصر في عفرين، »عاش مقاومة 
االحتالل  سجون  في  أوجالن  هللا  عبد 
للخونة  والخزي  »الموت  التركي«، 
المتظاهرون  وتوقف  التركية«،  وللفاشية 
ديرك،  مدينة  بمركز  الشهداء  ساحة  في 
ومن  صمت،  دقيقة  المتظاهرون  ووقف 
ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس منطقة 
إلى  فيها  أشارت  كلمة  محمد  زلفة  ديرك 
وتغيير  عفرين  على  التركي  العدوان 

ديمغرافيتها، وبأن ذلك استمرار المؤامرة 
على القائد عبدهللا أوجالن.

وتابعت زلفة: »إن المؤامرة على عفرين 
مؤامرة  قنديل  وجبال  ومنبج  وكركوك 
وشعوب  الكردي  الشعب  ضد  ممنهجة 

المنطقة«.
المبكرة  االنتخابات  أنَّ  زلفة على  وأكدت 
العدالة  حكومة  فشل  على  دليل  تركيا  في 
المصاب  أردوغان  رأسها  وعلى  التنمية 
الحملة  في  وبخاصة  الهيستيريا،  بمرض 
االنتخابية المزمع عقدها في 24 حزيران 
والقنوات  الوكاالت  أعلنته  وما  الجاري، 
التركي  االحتالل  دخول  عن  التركية 
وهذه  الصحة  عن  عاٍر  فهو  منبج  إلى 
أردوغان  لحملة  إأل  ماهي  االدعاءات 
ضعف  حالة  في  أصبح  الذي  االنتخابية 
وتخبُّط نتيجة سياساته وتدخله في الشؤون 

الداخلية للدول الجوار. 
الرئيسة  ناشدت  حديثها  نهاية  وفي 
زلفة  ديرك  منطقة  لمجلس  المشتركة 
محمد الحكومة العراقية الوقوف في وجه 
االحتالل التركي ومنعها من قصف مناطق 
الشعوب  ناشدت  كما  كردستان،  باشور 
بعدم االنجرار وراء  باكور كردستان  في 
إلى صناديق  والتوجه  أردوغان  شعارات 
الشعوب  لحزب  والتصويت  االقتراع 
من  الشعوب  خالص  ألنَّها  الديمقراطية؛ 

االحتالل التركي. 

روناهي/ الحسكةـ  افتتحت هيئة عوائل الشهداء 
بمقاطعة الحسكة مركزا لعوائل الشهداء لمدينة 
وذلك  بالحسكة  حجر  تل  ناحية  في  الحسكة 
خالل مراسم مهيبة وحضر االفتتاح العشرات 
وممثلين  الشهداء  عوائل  وذوي  األهالي  من 
الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة   مؤسسات  عن 
األحزاب  عن  وممثلين  المدني  والمجتمع 
االفتتاح  بُدئ  اإلنسانية.  والمنظمات  السياسية 
الشهداء  أرواح  على  صمت  دقيقة  بالوقوف 
كل  قبل  من  كلمات  عدة  إلقاء  تالها  الطاهرة 
من الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة 
سمر عبد هللا، ووحدات حماية الشعب والمرأة 
ألقاها القيادي دياب ابراهيم، وأثنت الكلمات في 
بدايتها على جميع شهداء الحرية الذين ضحوا 
والحرية  السالم  راية  إعالء  أجل  من  بأنفسهم 
الديمقراطية  األمة  مفهوم  ونشر  مناطقهم  في 

شمال  أرض  على  المتواجدة  المكونات  بين 
هوا بالتهنئة إلى ذوي  سورية كافة ومن ثم توجَّ
الشهداء بافتتاح المركز وإكمال رسالة الشهداء 
المقاومة  بروح  النضالي  العمل  خالل  من 
من  االفتتاح  شريط  قص  ثم  ومن  والتضحية، 
قبل أمهات الشهداء وسط الشعارات التي تمجد 
الشهادة  د  وتمجِّ سورية  وشمال  آفا  روج  ثورة 
والشهداء، ومن ثم قرأ ُممثِّل عن مؤسسة عوائل 
إلى الرأي العام العالمي  الشهداء بالحسكة بياناً 
استنكروا  العالم  في  اإلنسان  حقوق  ومنظمات 
االحتالل  قبل  من  الوحشية  الهجمات  فيها 
وباشور  سورية  شمال  مناطق  على   التركي 
كردستان وندَّدوا بالممارسات التعسفية الوحشية 
التي يمارسها جيش أردوغان على األهالي في 
عفرين من قتل وتشريد وتهجير قسري للمدنيين 

العزل. 

ديرك تنتفض من أجل عفرين

 جمللس عوائل الشهداء باحلسكة
ٌ
 مركز
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املبيدات احلشرية مزايا ومساوئ
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هذا  ووضع  الزيتون  زيت  إلى  وإضافته 
بالبواسير   المصابة  المنطقة  على  الخليط 

وسوف تعطيك اإلغاثة من األلم والتورم.
المفلتر  الخل  استخدام  من  تأكد  التفاح:  خل 

وغير المبستر لتحقيق نتائج أسرع.
الخارجيّة،  البواسير  حالة  في  الطريقة: 
في  الغارقة  القطن  كرات  بلطف  اضغط 
خل التفاح على المنطقة الملتهبة. في البداية 
سيكون هناك إحساس بالوخز، ولكن سرعان 
واالحمرار.  الحكة  من  تخفيف  ما ستحصل 
يقلل  حتى  اليوم  في  مرات  عدة  بذلك  القيام 

من التورم.
في حالة البواسير الداخليّة، إضافة ملعقة من 
خل التفاح إلى كوب من الماء وشربه مرتين 
على األقل يوميّاً. يمكن إضافة العسل لجعل 

طعمه أفضل.
 الشاي األسود:

وجود حمض التانيك في الشاي هو نوع من 
شأنها  من  التي  الطبيعيّة  القابضة  األدوية 
الذي  واأللم  التورم  تقليل  على  تساعد  أن 

يصاحب البواسير.
الطريقة:

الماء  في  األسود  الشاي  أكياس  ترطيب 
الساخن وإزالته من الماء وندعه حتى يبرد 
الدافئ  الرطب  الشاي  كيس  وضع  ثم  قليالً 
على األوردة المنتفخة لمدة 10 دقائق. القيام 

بذلك مرتين أو ثالث مرات في اليوم.

االكياس  استخدام  يمكنك  ذلك،  من  بدالً 
الباردة لمدة خمس إلى 10 دقائق.

شرب المياه:
أو  داخليّة  إما  البواسير  من  المعاناة  لدى 
خارجيّة يجب زيادة كمية المياه التي تُشرب 
في محاولة لشرب ثمانية إلى 10 أكواب من 
الماء يوميّاً. تناول الماء الكافي يساعد على 
الجسم  وترطيب  الداخليّة  األجهزة  تطهير 
بأكمله. كما أنّه يسهّل حركة األمعاء ويحافظ 
عندما  اإلجهاد.  تقلل  و  البراز،  ليونة  على 
والسوائل  الماء  من  كافية  كمية  تشرب  ال 
تكون  الجسم  تنظيف  عملية  فإنَّ  األخرى، 
في  تراكم  هناك  يكون  أن  ويمكن  بطيئة 
هي  النهائيّة  والنتيجة  للفضالت.  األمعاء 
يجعل  الذي  األمر  الصلب،  البراز  تكون 

مشكلة البواسير أسوأ.
البصل:

 يفيد البصل في عالج البواسير، يُغلى بعض 
بسيطة، ومن  مدة  الماء  في  البصل  حبيبات 
في  كحقنة  المهروس  البصل  نستعمل  ثّم 
ثم  ومن  البصل  حبيبات  وتُشوى  الشرج، 
ويُوضع  معاً،  ويُمزجان  إليه  الدهن  يُضاف 
البواسير ويُداوم على هذا  المزيج على  هذا 
العالج، وإن حدث نزيف يجب التوقف عن 

استعماله. 

روناهي/ منبج - أصدرت الجمعية التركمانية في 
يندد  العالمي  العام  الرأي  إلى  بياناً  وريفها  منبج 
وذلك  منبج؛  مدينة  شؤون  في  التركي  بالتدخل 
وألقى  المدينة،  بمركز  الكائن  الجمعية  مقر  في 
اإلداري في الجمعية فايز حيدر بحضور وجهاء، 
إضافة  وعربية،  تركمانية،  عشائر  وشيوخ 
أبناء  »نحن  فيه:  وجاء  البيان  ثقافية  لشخصيات 
المكون التركماني في مدينة منبج وريفها، كباقي 
السورية  الشعوب  منبج  في  الشعوب  مكونات 
كافة؛ نعلن للعالم كله رفضنا القاطع؛ لكافة أشكال 

التدخل االستعماري التركي لألراضي السورية، 
انتهاكاً سافراً  الداخلية، ونعتبر ذلك  وفي شؤوننا 
كافة،  الدولية  والمواثيق  وللقوانين  لحقوقنا، 
في  والحرة  التقدمية،  الديمقراطية  القوى  ونناشد 
الوقوف إلى جانبنا في وجه االطماع االستعمارية 
التركية التي تهدف إلى النيل من حريتنا، وسلبنا 
مدننا  في  فعلت  كما  أرضنا،  واحتالل  حقوقنا، 
نعلم  وعفرين.  اعزاز،  الباب،  جرابلس،  مثل: 
التدخالت  وهي  السورية؛  األزمة  إطالة  سبب 
قبل  المباشرة من  الخارجية، وسياسات االحتالل 

الدولة التركية؛ ألن االحتالل دائماً يعمق األزمة 
وهدفه انتشار وباء الدمار، القتل، النهب، والسلب 
إلطالة عمر احتاللها. وليعلم الجميع؛ بأننا واثقون 
من إيماننا بالنصر، والقدرة على الوقوف في وجه 
الحياة  على  وإصرارنا  فعزيمتنا،  األطماع،  تلك 
وأرضنا؛  حقوقنا،  عن  والدفاع  الكريمة،  الحرة 
والمقاومة،  للصمود  ينضب  ال  التي  المعين  هي 
على  واإلصرار  للوطن،  حبنا  هو  قوتنا  ومنبع 
بدماء  واالرتباط  وشرف،  وكرامة  بعزة،  الحياة 

الشهداء«.

أهالي  من  اآلالف  خرج  ـ  األخبار  مركز 
تنديداً  حاشدة  تظاهرة  في  أمس  يوم  منبج  مدينة 
بالتهديدات التركية بالتوغل في أراضيها، وشارك 
كبيراً  المنطقة  أهالي  من  اآلالف  التظاهرة  في 
وإداريون  أعضاء  العشائر،  وجهاء  وصغيراً، 
وريفها  لمنبج  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  في 
المؤسسات  إلى  باإلضافة  المدنية،  والمؤسسات 
منبج،  أهالي  جانب  إلى  شارك  كما  العسكرية، 
المئات من أهالي مدينتي الطبقة والرقة في شمال 
المدنية  »اإلدارة  شعار  التظاهرة  وحمل  سوريا، 
الديمقراطية لمنبج وريفها الممثل الحقيقي إلرادة 

الشعب«.
وانطلقت التظاهرة من أمام دوار البطة في المدخل 
خاللها  المتظاهرون  ورفع  للمدينة،  الشرقي 
يافطات دّون عليها »أهالي منبج ترفض االتفاق 
التركي - األمريكي عليها«، »شبيبة منبج ترفض 
إعادة تاريخ الدولة العثمانية«، »نعم للمقاومة ضد 
منبج  أطفال  »حتى  الغاشم«،  التركي  االحتالل 

يرفضون القتلة والظالمين«.
متجهين  الرئيسية  الشوارع  التظاهرة  وجابت 
صوب الساحة العامة وسط المدينة، وسط ترديد 
باالحتالل  تندد  التي  الشعارات  المتظاهرين 
األراضي  من  بالخروج  وتطالبها  التركي 
من  الرافضة  التظاهرة  هذه  وجاءت  السورية، 
قبل أهالي منبج على خلفية التهديدات التركية في 
بالتنسيق  بالتوغل في مدينة منبج  اآلونة األخيرة 
مع القوات األمريكية، لكن بحسب تقارير إعالمية 
الدولي  التحالف  قوات  مسؤولين ضمن  عن  نقالً 
في سوريا والعراق الثالثاء بأن القوات التركية لم 

تدخل منبج ولن تدخلها أبداً.
العسكري  منبج  لمجلس  العام  القائد  نائب  وأكد 
ابراهيم البناوي أثناء التظاهرة، بأنهم لن يسمحوا 
في  التدخل  غيرهم  أو  ومرتزقته  التركي  للجيش 
بضرب  التردد  في  يبخلوا  ولن  منبج،  شؤون 
منبج، وأضاف:  أمن واستقرار  يود زعزعة  من 
الردع  العسكري سنكون  منبج  في مجلس  »نحن 
أو غيرها  لتركيا  نسمح  ولن  البلد،  لهذا  الحصين 

بالتدخل في شؤون منبج«.
ابراهيم شالش وهو  تحدث  منبج،  وباسم عشائر 

وقال: »نرفض  منبج،  كبرى عشائر  وجيه ألحد 
أي تدخل تركي في شبر من األراضي السورية، 
ولن نسمح بأي تدخل تركي بأي شكل من األشكال 
منبج  مجلس  في  أبنائنا  مع  وسنقف  منبج  في 

العسكري حتى آخر قطرة من دمنا«.
خلف  الزور،  دير  منطقة  إدارة  باسم  ألقى  كما 
أي  في  استعدادهم  عن  فيها  عبر  كلمة  األسعد، 
شعوب  وحدة  يهدد  عدوان  ألي  للتصدي  وقت 
البلد،  استقرار  يهدد  خطر  أي  ودرء  المنطقة، 
إلى  كما دعا أبناء المنطقة كافة في الوقوف جنباً 
المدنية  اإلدارة  وباسم  لألعداء.  والتصدي  جنب 
الديمقراطية لمدينة الطبقة وريفها، تحدث اإلداري 
الدولة  سيف  بلد  إلى  »جئنا  وقال:  الفرج،  حامد 
هنا  ومن  االحتالل،  معاً ضد  للوقوف  والبحتري 
نؤكد بأن ال أردوغان أو غيره يستطيع النيل من 
عشائر  باسم  كلمة  ألقيت  كما  شعبنا«،  صمود 
واستنكر  الخابور،  أمير  الشيخ  ألقاها  الرقة، 
التهديدات التركية على منبج وسائر المناطق في 
توطيد  تحاول  »تركيا  وتابع:  السوري،  الشمال 
الفكر اإلرهابي لتحقيق مكاسبهم، ونرى ما حصل 
في عفرين من تغيرات ديمغرافية لذلك يجب درء 
خطر االحتالل العثماني. إن تهديد منبج هو دليل 
استمرار أردوغان بخططه الفاشية في المنطقة«، 
كما ألقيت كلمة باسم مجلس المرأة في منبج، ألقتها 
هناء شريف، ورفضت أي شكل من أشكال وجود 

االحتالل التركي في منبج.
مدينة  من  الشعراء  أحد  إلقاء  الفعالية  وتخلل 
الشعر حول  من  أبيات  الجدعان،  إبراهيم  الرقة، 
مقاومة أبناء المنطقة في وجه المرتزقة. واختتمت 
تندد  التي  الهتافات  المحتشدين  بترديد  التظاهرة 
منبج  مجلس  مقاتلي  وتحّي  التركي  باالحتالل 

العسكري.
يذكر أن مدينة منبج تحررت في الـ 15 من شهر 
آب عام 2016، من قبل مجلس منبج العسكري 
بمساندة وحدات حماية الشعب والمرأة والتحالف 
من  يوماً   73 بعد  وذلك  داعش،  ضد  الدولي 
منطقة  كامل  تطهير  تم  حتى  الضارية  المعارك 

منبج من مرتزقة داعش.

مركز األخبار ـ  يمارس جيش االحتالل التركي 
عفرين،  أهالي  بحق  وظلم  انتهاكات  ومرتزقته 
وعليه وضمن المرحلة الثانية من مقاومة العصر 
عمليات  والمرأة  الشعب  حماية  وحدات  تنفذ 
وتفيد  ومرتزقته،  االحتالل  جيش  معاقل  ضد 
نوعية  نفذوا 8 عمليات  المقاتلين  بأن  المعلومات 
الماضي، وبحسب  المرتزقة خالل األسبوع  ضد 
المعلومات فإن هذه العمليات نفذت ضد أشخاص 
ثبت بأنهم يمارسون الظلم واإلرهاب بحق الشعب 

في عفرين.
ومرتزقته  التركي  االحتالل  جيش  احتل  أن  بعد 
عفرين، بدئ العمل على تغيير ديمغرافية عفرين، 
الشعب،  بحق  االنتهاكات  ممارسة  إلى  إضافة 
والقيام بعمليات السلب والنهب، خطف المدنيين، 
المرتزقة  يُْقدم  األخيرة  اآلونة  وفي  التعذيب، 
عفرين،  أهالي  ومحاصيل  بساتين  حرق  على 
بتنفيذ  الشعب والمرأة  فيما تستمّر وحدات حماية 
ومرتزقته،  التركّي  االحتالل  عمليات ضد جيش 

ضمن المرحلة الثانية من مقاومة العصر.
العصر  مقاومة  من  الثانية  المرحلة   إطار  في 
وحدات  تنفذ  لها،  التابعة  والنواحي  عفرين  في 
حماية الشعب والمرأة عمليات نوعيّة ضد جيش 
االحتالل التركّي ومرتزقته، وبحسب المعلومات 
ضد  متنوعة  نوعيّة  عمليات   8 المقاتلون  فنفّذ 
أسبوع،  خالل  التركّي  االحتالل  جيش  مرتزقة 
المرتزقة  من  كبيراً  عدداً  بأن  المعلومات  وتفيد 

قُتلوا وأصيب عدد آخر خالل تلك العمليات.
االحتالل  جيش  يمارس  عفرين،  احتالل  بعد 
والعدوان  والظلم  االنتهاكات  ومرتزقته  التركي 
يتم  وعليه  التعذيب،  كالخطف،  الشعب،  بحق 
حماية  وحدات  قبل  من  االنتهاكات  هذه  توثيق 

الـ  ففي  ضدهم،  عمليات  وتنفيذ  والمرأة  الشعب 
13 من حزيران الجاري، وعلى الطريق الواصل 
لناحية  التابعتين  وبرادي  كمياري  قريتي  بين 
شيروا بعفرين، نفذ مقاتلو وحدات حماية الشعب 
لمرتزقة  تابعة  عسكرية  آلية  عملية ضد  والمرأة 
فرقة الحمزات، وأسفرت العملية عن تدمير اآللية 
اآللية،  داخل  كانوا  الذين   3 الـ  المرتزقة  ومقتل 
العبد  »مصطفى  هم  القتلى  المرتزقة  وأسماء 
الزاوية(، وأحمد  المحمود )جبل  هللا، محمد خالد 
هؤالء  ضد  العملية  هذه  تنفيذ  وتم  جراح«،  أبو 
مارسوا  بأنهم  المعلومات  أفادت  الذين  المرتزقة 
االنتهاكات والتعذيب بحق الشعب، وأقدموا على 
متابعتهم  بعد  األهالي،  وممتلكات  منازل  حرق 

ومراقبتهم.
كما أفادت المعلومات بأنه في الـ 14 من حزيران 
الجاري، استهدفت وحدات حماية الشعب والمرأة 
كانوا  ومرتزقته  التركّي  االحتالل  عناصر جيش 
يتمركزون في قرية خالتا التابعة لمركز عفرين، 
وأسفرت العملية عن تدمير آلية عسكريّة، إضافة 
إلى مقتل جندي تركّي و11 مرتزقاً، وبعد العملية 
استهدافها  وتم  التدّخل،  عسكريّة  مدّرعة  حاولت 
من قبل المقاتلين، وتمّكنوا من تدميرها، وقتل من 

كان بداخلها، ولم يُعرف عددهم بالضبط.
وبحسب قوات سوريا الديمقراطيّة فقد وصل عدد 
قتلى جيش االحتالل التركّي ومرتزقته منذ بداية 
قيادّي  وأفاد   .2479 إلى  عفرين  على  العدوان 
عفرين،  في  والمرأة  الشعب  حماية  وحدات  في 
التركّي  االحتالل  جيش  ستالحق  الوحدات  بأّن 
يمارسون  الذين  وخاصة  عفرين،  في  ومرتزقته 
من  محاسبتهم،  وستتم  األهالي،  بحق  انتهاكات 

خالل عمليات نوعيّة خاّصة.

11أخبار صحة وعلوم2
 الرتكمان يف منبج يرفضون التدخل الرتكي

ً
تظاهرة عارمة مبنبج رفضا

للتهديدات الرتكية 

ة لوحدات
ّ
عمليات نوعي

 احلماية يف عفرين

مركز األخبار ـ أعرب عدد من وجهاء العشائر 
شيوخ  من  وفد  زيارة  خالل  الرقة  في  العربية 
العشائر العربية في منطقة الرقة إلى خيمة عزاء 
شهداء من وحدات حماية الشعب في مدينة قامشلو 
الثالثاء لتقديم واجب العزاء لذويهم عن رفضهم 
لالحتالل التركي لعفرين وتهديده لمنبج، وأجرت 
العدوان  حول  معهم  لقاءات  هاوار  أنباء  وكالة 
التركي على عفرين وأطماعه في احتالل منبج، 
باإلضافة إلى المستجدات األخيرة لحملة عاصفة 
الديمقراطية  قوات سوريا  أطلقتها  التي  الجزيرة 

للقضاء على داعش.
عشيرة  شيخ  شحادة،  شيخ  حمد  الشيخ  وتحدث 
مكتب  وعضو  السوري،  الشمال  في  النعيم 
بإقليم  الديمقراطية  سوريا  قوات  في  العالقات 
الرقة  تحرير  بعد  أنه  إلى  أشار  والذي  الفرات 
قوات  اتجهت  داعش  مرتزقة  من  كامالً  وريفها 
لدير  الشمالي  الريف  باتجاه  الديمقراطية  سوريا 
الزور وأعلنت عن حملة عاصفة الجزيرة والتي 
الزور  دير  ريف  من  واسعة  مساحات  حررت 
هذه  أن  مؤكداً  داعش،  يد  من  الحسكة  ومقاطعة 
القضاء  نحو  والتوجه  تحققت  التي  االنتصارات 
في  السياسية  الخارطة  غيّرت  داعش  على 
المنطقة وأفشلت كافة مخططات تركيا باألخص 
التي كانت تعتمد على داعش لتوسيع نفوذها في 
المنطقة، كما كانت هذه االنتصارات السبب في 
لهم  الذين  اإليراني  التركي  الروسي  التقارب 
السوري  الشعب  دماء  سفك  في  األساسي  الدور 

وإطالة عمر األزمة.

عفرين  لمقاطعة  واحتالله  التركي  الغزو  وحول 
الشعب  أطياف  كافة  وتحتضن  آمنة  كانت  التي 
هو  أردوغان  »إن  شحادة:  الشيخ  قال  السوري 
عّراب اإلرهاب الرئيس في المنطقة، وال يخفى 
بعد  جاء  لعفرين  التركي  الغزو  أن  أحد  على 
فإن  لذا؛  داعش.  مرتزقة  ظهر  قسد  كسرت  أن 
منها  محاولة  في  عفرين  واحتلت  تدخلت  تركيا 
المكتسبات  من  والنيل  اإلرهاب  عمر  إلطالة 
واالنتصارات التي حققها تكاتف شعوب الشمال 

السوري ضد داعش وباقي المرتزقة«.
وشعوب  قسد  أن  حديثه  في  شحادة  الشيخ  وأكد 
مخططاتها،  بتمرير  لتركيا  يسمحوا  لن  المنطقة 
استؤنفت  الجزيرة  عاصفة  هي  »ها  وقال: 
داعش،  على  القضاء  من  وتقترب  أخرى  مرة 
من  وتخرجه  التركي  االحتالل  على  وستقضي 

كافة المناطق التي احتلها في سوريا أيضاً«.
»إننا  بالقول:  حديثه  شحادة  حمد  الشيخ  واختتم 
وتضامنية  واحدة  وقفة  نقف  عربية  كعشائر 
ووحدات  الديمقراطية  سوريا  لقوات  وداعمة 
حماية الشعب والمرأة وكل من ساهم في تحرير 
ألن  داعش،  مرتزقة  رجس  من  وشعبنا  أرضنا 
هذا التحرير جاء بفضل دماء الشهداء لذا سنكون 
من  لتحريرنا  أريقت  التي  الدماء  لتلك  أوفياء 

الظلم«.
الحوس  عشيرة  شيخ  الشبلي،  دحام  الشيخ  أما 
»نحن  فقال:  العربية  العفادلة  لعشيرة  التابعة 
لقوات  سنداً  سنبقى  العربية  العشائر  وجهاء 
سوريا الديمقراطية حتى الخالص من اإلرهاب 

وندعم  ألرضنا،  المحتلين  وكافة  والمرتزقة 
الشمال  في  تطبق  التي  الديمقراطية  المشاريع 
السوريا، ألنها وحدت الشعب واألرض وقضت 
على الظلم واالستبداد«. وفي نهاية حديثه بارك 
الشعب  الدشيشة على  بلدة  تحرير  الشبلي  الشيخ 
وتحرير  قسد  لقوات  النصر  متمنياً  السوري، 
مرتزقة  يد  من  السورية  األراضي  من  تبقى  ما 

داعش«.
ومن جانبه قال الشيخ عايد الهادي شيخ عشيرة 
لعفرين،  التركي  »االحتالل  الظاهر:  موسى 
احتالل غاشم على أرض سورية، وليس لتركيا 
من  شعبنا  وتهجير  أرضنا  باحتالل  حق  أي 
بين  الفتن  بديمغرافيتها وخلق  والتالعب  ديارهم 
يزرع  الذي  ونؤكد ألردوغان  مكونات شعوبنا، 
بأنه  اإلرهاب  يحارب  أنه  ويدعي  اإلرهاب 
من  مرتزقته  هُزم  كما  حتماً  سوريا  في  سيُهزم 
داعش وغيرها، فالشعب السوري بكافة مكوناته 
مهما  أرضه  على  والمحتلين  المرتزقة  يقبل  لن 

طال الزمن«.
أما عن التهديد التركي لمدينة منبج فأشار الشيخ 
سيكون  لمنبج  تركيا  احتالل  أن  إلى  الهادي، 
تحررت  التي  منبج  ألن  أردوغان،  يراود  حلماً 
الشهداء  دماء  بفضل  داعش  مرتزقة  من رجس 
والمتمثل  إليها  جديد  إرهاب  بدخول  تسمح  لن 
وهذا  المرتزقة،  ومجموعاته  التركي  باالحتالل 

الشيء مرفوض لدى شعبنا جملةً وتفصيالً«.

وجهاء العشائر العربية: «أردوغان راعي
هزم ال حمالة«

ُ
 اإلرهاب وسي

قام  االنتخابات،  على  التالعب  سياسة  إطار  في 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمنح الجنسية 
التركيّة آلالف الالجئين السوريين بهدف إشراكهم 
فيما  أصواتهم،  وكسب  الرئاسيّة  االنتخابات  في 
صّرح حليفه زعيم حزب الحركة القوميّة التركّي 
دولت باهجلي أنّهم سيعيدون االنتخابات إن لم يفز 

تحالفه مع أردوغان في كسب أغلبيّة األصوات.
البرمانيّة  االنتخابات  تركيا  تخوض  ــ  وكاالت 
أشبه  استثنائيّة،  ظروف  في  المبكرة  والرئاسيّة 
بالمغامرة من وجهة النظر الموضوعيّة، من قبيل 
جهة،  من  أردوغان  لسياسات  المعارضة  تنامي 
وانخفاض قيمة الليرة التركيّة أمام الدوالر وتدهور 
القطاع  وتراجع  البالد  في  االقتصادّي  الوضع 
األوروبيّة  الشركات  من  العديد  وتوقف  السياحّي 
الذي  الداخلّي  التوتر  نتيجة  تركيا  في  العمل  عن 
عوامل  على  أردوغان  يراهن  فيما  البالد،  تشهده 
مشّوهة  وترجمة  الخوف  وإثارة  وقوميّة  حزبويّة 
التدخل العسكرّي في سوريا ولهذا لجأ إلى  لنتائج 
تقريب موعد االنتخابات. ولكن ذلك ال ينفي تخوفه 
ولذلك  المبكرة،  االنتخابات  في  الفوز  عدم  من 
حاول تغيير ديمغرافيّة الشمال السوري ابتداًء من 
جرابلس وصوالً إلى إدلب من خالل سحب الجنسية 
المناطق  تلك  في  األهالي  بعض  من  السوريّة 
بعملية  إشراكهم  بغية  التركيّة  الهويات  ومنحهم 
الجنسيّة  التركيّة  السلطات  منحت  كما  التصويت، 
لالجئين السوريين المقيمين على األراضي التركيّة 
لصالح  االنتخابات  في  بأصواتهم  لإلدالء  لدفعهم 

أردوغان.
وأفادت مصادر لوكالة هاوار في وقت سابق بأّن 

على  عفرين  أهالي  يجبر  التركّي  االحتالل  جيش 
الحصول على هويات شخصيّة )أي تجنيس(، في 
المرتزقة  لعائالت  التركّي  االحتالل  يمنحها  حين 
دمشق.  وضواحي  الشرقيّة  الغوطة  من  القادمة 
للهوية  هاوار على صورة  وكالة  وحصل مراسل 
وبحسب  التركّي،  االحتالل  جيش  أعّدها  التي 
أهالي  إشراك  هو  ذلك  من  الهدف  فإنَّ  المصدر 

المنطقة في االنتخابات المبكرة.
يلدريم  علي  بن  التركّي  الوزراء  رئيس  وقال 
سيدلون  سورّي  الجٍئ  ألف   30 »إّن  الثالثاء: 
والبرلمانيّة  الرئاسيّة  االنتخابات  في  بأصواتهم 
بعدما  المقبل  األحد  يوم  إجراؤها  المقرر  التركيّة 
حصلوا على الجنسية التركيّة، حيث اتهمت أقطاب 
مأساة  باستغالل  أردوغان  الرئيس  المعارضة 

ألغراض  سوريا  في  الدموّي  النزاع  من  الفارين 
سياسيّة وانتخابيّة«.

فيما قال زعيم حزب الحركة القوميّة دولت باهجلي 
اإلخباريّة  )إن.تي.في(  محطة  مع  لقاء  خالل 
الخاصة: »إّن تركيا قد تجري انتخابات أخرى إذا 
الحاكم  والتنمية  العدالة  حزب  بين  التحالف  فشل 
أردوغان  طيب  رجب  الرئيس  له  ينتمي  الذي 
وحزبه اليمينّي في الفوز بأغلبيّة في البرلمان، ما 
وسيلجأ  بنزاهة  تمّر  لن  االنتخابات  أّن  على  يؤّكد 

أردوغان لكافة الوسائل ليكسب االنتخابات«.
هذا وستجري االنتخابات الرئاسيّة التركيّة، في 24 
حزيران الجاري، ويتنافس في االنتخابات الرئاسيّة 

6 مرشحين.

جتنيس السوريني لكسب أصواتهم وتلميح
 مسبق بإعادة االنتخابات

في  ويساهم  المؤلمة،  المشاكل  البواسير من 
حدوثها عدد من العوامل )وراثيّة، اإلمساك، 
نظام غذائّي منخفض األلياف، رفع األحمال 
قلة  الغذائيّة،  الحساسية  السمنة،  الثقيلة، 
النشاط البدنّي، الحمل، الجلوس أو الوقوف 

لفترات طويلة(. 
عالج البواسير:

وتخفيف  البواسير  عالج  جداً  السهل  من 
أعراضه باستخدام طرق بسيطة والمكونات 

الطبيعية.
العالجات المنزليّة للبواسير:

انقباض  الجليد على  )الثلج(: يساعد  الجليد   
األوعية الدمويّة، والحدِّ من التورم وتساعد 

على تخفيف اآلالم بطريقة فوريّة.
من  قطعة  أو  الجليد  كيس  وضع  الطريقة: 
قماش  قطعة  في  ملفوفة  جزئيّاً  ذائبة  الجليد 
 10 لمدة  المصابة  المنطقة  على  مباشرة 
دقيقة. القيام بذلك عّدة مرات في اليوم حتى 
تخف االعراض واأللم الناتج عن البواسير.

فيرا  األلوة  الصبار(:  )هالم  فيرا  األلوة   
الطبيعيّة  المكّونات  أفضل  من  واحد  هو 

مضادة  خصائص  له  ألّن  البواسير  لعالج 
تهيّج  من  التقليل  على  ويساعد  لاللتهابات 
البواسير. األلوة فيرا يمكن أيضاً استخدامها 
على حدٍّ سواء للبواسير الداخليّة والخارجيّة.

الخارجيّة:  البواسير  لعالج  العالج:  طريقة 
منطقة  في  الصبّار  هالم  من  القليل  وضع 
وهذا  ببطء،  بالتدليك  والبدء  الشرج  فتحة 
عالٌج بسيطٌ يخفّف من األلم ويهّدئ اإلحساَس 

بالحرقة.
فيرا  األلوة  تقطع  الداخليّة  البواسير  لعالج 
عبلى شكل شرائط، بقطع أجزاء تشبه شوكة 
وتجميدها.  وعاء  في  شرائح  وضع  النبات. 
وضع األلوة فيرا الباردة في منطقة البواسير 
لتخفيف األلم، والحرقة، واالحساس بالحكة.

يحتوي  الليمون  عصير  الليمون:  عصير 
على العديد من العناصر الغذائيّة التي يمكن 
تقوية  طريق  عن  البواسير  ألم  من  تقلّل  أن 
الشعيرات الدموية وجدران األوعية الدمويّة.
عصير  مع  القطن  كرات  تشبع  الطريقة: 
المنطقة  على  ووضعه  الطازج  الليمون 
إحساس  هناك  سيكون  البداية  في  المصابة. 

ببعض الوخز الخفيف أو الحرقة، ولكن بعد 
قليل سيخف األلم تدريجيّاً.

 زيت اللوز: تستخدم أساسا لعالج البواسير 
الخارجيّة.

الطريقة: تغمر كرات القطن في زيت اللوز 
أنه  المصابة.  المنطقة  على  ويوضع  النقي 
يخفف  وسوف  االلتهاب،  ويخفف  يرطب 
فتحة  حول  والحكة  بالحرقة  االحساس 

الشرج. القيام بذلك عدة مرات في اليوم.
مضادة  خصائص  له  الزيتون:  زيت 
في  ويستخدم  لألكسدة،  ومضادة  لاللتهابات 
الخارجية.  البواسير  لعالج  األول  المقام 
األوعية  مرونة  زيادة  على  وسيساعد 
على  تساعد  سوف  بدورها  والتي  الدمويّة، 
األوعية  حجم  وتقليص  االلتهاب  تقليل 

الدمويّة المنتفخة في القناة الشرجيّة.
زيت  من  ملعقة  مقدار  استخدام  الطريقة: 
الزيتون يومياً. وسيساعد على تقليل االلتهاب 
ووجود الدهون األحاديّة غير المشبعة تحسن 

وظيفة الجهاز اإلخراجّي.
البرقوق  أوراق  بعض  من  عصير  سحق 

ة
ّ
عالج البواسري باألعشاب الطبي

إعداد الصفحة - جوليا خلو

تحسين  شأنّها  من  المسائل  من  جملة  هناك 
الحالة:

فى  بها  القيام  بك  المفترض  األمور  تنظيم 
شكل مرتب ومنظم حتي تستطيع التركيز في 
عن  االبتعاد  كاٍف.  بشكل  حدة  على  منها  كّل 

مشتتات االنتباه التي تمنع التركيز 
االعتماد على نظام غذائّي صّحّي يوفّر للجسم 
وعناصر  متنوعة  فيتامينات  من  يحتاجه  ما 

غذائيّة. 
 التخلّص من التوتر والشدِّ العصبّي الدائم. 

الفوتوغرافيّة  الذاكرة  على  االعتماد  يمكن   
تذّكر  على  للمساعدة  اإلمكان  قدر  والصوتيّة 

األمور التي تُنسى.
 من جانب آخر، هذه بضع نصائح عن أفضل 
العناصر  بكافة  الجسم  إمداد  أجل  األغذية من 

الكفاءة  تحسين  على  تساعد  التي  الغذائيّة 
الذهنيّة. 

علي  تحتوي  وجبات  تناول  علي  الحرص   
المعدنيّة  واألمالح  الفيتامين  من  كافيه  كميات 
خصوصاً الحديد وفيتامين B ألنّها تلعب دوراً 
هاماً في توفير الطاقة الجسديّة والعقليّة الكافية 
اللحوم  بتناول  ويُنصح  والتركيز..  للدراسة 
علي  الحتوائها  والسبانخ  والحبوب  الحمراء 
لفيتامين  بالنسبة  أما  الحديد,  كميات عالية من 
B فينصح بتناول البيض والمسكرات وحبوب 
التي  األغذية  أهم  ومن  به.  غنية  ألنّها  القمح 
والصويا  األسماك  ايضاً  التركيز  علي  تساعد 
وتزويده  الدماغ  تحفيز  على  تعمل  ألنّها 

بالعناصر الالزمة لعمله بكفاءة. 

عن  بويل،  بيل  البريطانّي،  المخترع  كشف 
اإلصابة  تشخيص  على  قادر  فريد  ابتكار 

باألمراض السرطانيّة في مراحلها المبّكرة.
مظهره  في   »ReCIVA« ابتكار  ويشبه 
الخارجّي القناع االعتيادّي المستخدم في عملية 
التنفس لتنقية الهواء، بيَد أّن اختالفه الرئيسّي 
هو أنّه مجهّز بعدد كبير من أجهزة االستشعار.

تشخيص  في  القناع  هذا  استخدام  أجل  ومن 
اإلصابة بالسرطان، يجب وضعه على الوجه 
تقوم  حيث  دقائق،  بضع  خالله  من  والتنفس 
هواء  جزيئات  بتحليل  فيه  االستشعار  أجهزة 
فيما  النهائّي  تحليله  يصدر  ثم  ومن  الزفير، 

لهذا  ويمكن  ال.  أم  ُمصاباً  الشخص  كان  إذا 
القناع كشف األمراض السرطانيّة في مراحلها 
في  وحتى  والقولون  الرئتين  في  المبكرة 

الدماغ، ما يسهّل عالج المصاب.
تحت  وتسويقه  القناع  إنتاج  بويل  وينوي 
وقد   ،Owlstone لشركته  التجاريّة  العالمة 
تمّكن من جمع استثمارات بلغت 38.5 مليون 

دوالر إلطالق عملية اإلنتاج.
العمل  إلى  بويل  دفع  الذي  السبب  أن  يُذكر 
هو  القناع،  هذا  الختراع  سنتين  يقارب  ما 
إصابتها  نتيجة  سنة،   36 بعمر  زوجته  وفاة 

بسرطان القولون.

ضعف الرتكيز وعدم القدرة على احلفظ

ابتكار قناع يكشف اإلصابة بالسرطان

هناك طائفة واسعة من الفوائد واالستخدامات 
الذهنيّة  القدرات  تحسين  منها:  العبيد  لفستق 
والقوة  بالطاقة  الجسم  مّد  لإلنسان،  والعقليّة 
والكلى،  المرارة  حصوات  تفتيت  والنشاط، 
النافع  الكوليسترول  وتركيز  نسبة  رفع 
تغذية  الضار،  الكوليسترول  نسبة  وتخفيض 
وسالمتها،  قوتها  على  والحفاظ  العضالت 
والميكروبات  للسموم  مضادةٌ  مادةٌ  وهي 
تتعلق  التي  لألمراض  عالج  المختلفة، 
باألعصاب، منع ظهور عالمات الشيخوخة 

على وجه اإلنسان سواء كان ذكراً أم أنثى.

الدموّي،  النزيف  وقف  على  يساعد  كما 
ما  أو  العظام  بترقق  اإلصابة  من  الوقاية 
عند  وخاصةً  العظام  هشاشة  باسم  يعرف 
التقّدم بالعمر، زيادة وتقوية المناعة في جسم 
بمرض  اإلصابة  معدالت  تقليل  اإلنسان، 
السكر، مفيٌد لصّحة القلب وسالمته، الحّد من 
حيث  والضيق،  االكتئاب  بحاالت  اإلصابة 
النفسيّة  والحالة  المزاج  العبيد  فستق  يحّسن 
اإلصابة  من  الحّد  يتناوله،  الذي  لإلنسان 
سرطاني  مثل  السرطانات  أنواع  بمختلف 
الجدير  ومن  وغيرهما،  والقولون  المعدة 

لألشخاص  بالنسبة  الفستق  تناول  أّن  بالذكر 
قد  الحساسيّة  مشاكل  من  يعانون  الذين 
الشفاه  توّرم  مثل  وخيمة  أضرار  إلى  يؤّدي 
أيضاً  يؤّدي  كما  الدّوار،  وحدوث  واللسان 
إلى البدانة وزيادة الوزن وعسر الهضم، لذا 
فإلى جانب إيجابياته فينصح بتناوله باعتدال 
وعدم اإلفراط واإلكثار منه تجنباً لألضرار 

واإلصابة باألذى.
من  العديد  في  العبيد  فستق  يدخل  كما 
المنظفات  صناعة  وأبرزها  الصناعات 
التجميل  ومساحيق  مستحضرات  وصناعة 
صّحة  على  الحفاظ  في  ويفيد  المتنوعة، 
الحيويّة  وإضفاء  وتغذيتها  البشرة  وسالمة 
عليها حيث يعالج فستق العبيد مشاكل جفاف 

البشرة.

نتيجة مفادها أن  إلى  توّصلت دراسة حديثة 
العيش في المناطق المرتفعة يؤثّر في طريقة 
تشكل جسم اإلنسان، وهذا يتجّسد في وجود 

أيدي قصيرة لهؤالء األشخاص.
دورية  في  نشرت  التي  الدراسة  في  وجاء 
للعلوم«  المفتوحة  الملكيّة  »الجمعية 
نيبال  في  والنساء  الرجال  أّن  البريطانيّة 
تصل  مرتفعات  على  ونشأوا  ُولدوا  الذين 
سواعدهم  كانت  فوق،  وما  م   35000 إلى 
أقصر من أقرانهم الذين يعيشون في المناطق 

المنخفضة في البالد.
وأّكدت دراسة مماثلة أجريت ألطفال بيروفيا 
الجبليّة  المرتفعات  في  »العيَش  أّن  على 
جسد  بها  يتشّكل  التي  الطريقة  عن  مسؤول 

اإلنسان«.
المشرف  الدكتور  باني،  ستيفان  وقال 
هاتين  نتائج  بين  »التشابه  إّن  الدراسة  على 
باني  وأضاف  للغاية«.  مثير  الدراستين 

البيولوجيّة  األنثروبولوجيا  في  المتخصص 
الدراسة  هذه  نتائج  أّن  كامبريدج  في جامعة 
بما الذي يجعل  العديد من األسئلة بدءاً  تثير 
يؤثر في تكوين جسد  المرتفعات  العيش في 
يعود  قد  ذلك  سبب  إّن  وأردف  اإلنسان. 
لتكييف الجسد مع محيطه لتحسين امتصاص 

األكسجين.
القفص  يكون  ما  غالباً  أنّه  إلى  باني  وأشار 
الصدرّي للسكان في جبال الهمااليا واألنديز 
الرئة  طاقة  لتوسيع  وذلك  الشكل،  أسطواني 

والستنشاق كميات أكبر من األكسجين.
الدراسة  على  المشرف  الدكتور  وأوضح 
أّن«نسبة األوكسجين في الهواء هي 21 في 
بسبب  الجبال  في  نسبتها  وتنخفض  المئة، 
وأضاف  هناك«.  الهواء  ضغط  انخفاض 
المرتفعة  الجبال  في  األوكسجين  »نقص  إن 

يؤّدي إلى عدم توفر الطاقة الكاملة للنمو«.
جسد   « أّن  على  المشرف  الدكتور  وأّكد 

تنمو  التي  لألجزاء  األولويّة  يحّدد  اإلنسان 
عندما تكون الطاقة المتوفرة للنمو محدودة، 

وخصوصا عند لعيش في المرتفعات«.
كامل  بشكل  اليد  نمو   « إن  بالقول  وتابع 
اليدويّة فيما طول  للقيام باألعمال  ضروري 
الجزء العلوّي مهم بشكل خاص للقوة، إال أّن 
األذرع القصيرة يبدو أنّه شيء يمكن للبشر 

التعايش معه«.
الكائنات  كجميع  البشر،   « أّن  باين  وأردف 
الحية يتكيفون بحسب الضغوط التطورية من 

خالل االنتقاء الطبيعي«.
الذين  األشخاص  أجساد   « إن  بالقول  وختم 
تتكيف  الهمااليا  أو  األنديز  جبال  في  ولدوا 
وتتفاعل مع محيطها ربما من مرحلة تكوينها 
البيولوجيّة  اآللية  أّن  مضيفاً  »األجنة«، 

الدقيقة لقصر الساعدين ال تزال لغزاً.

نشر مستخدٌم تويتر على حسابه صورة لشجرة عجيبة في إنجلترا، تلتحف كميةً هائلةً من 
نسيج حريرّي ليرقات سكنتها.

وشارك »PC Rich Sutcliffe« صورة وفيديو غريب وثقه بنفسه للشجرة »المتوحشة« 
التي تقع في إحدى قرى وادي يوركشاير.

ولفتت المشاهد انتباه صحيفة ديلي ميل التي كتبت أن شاهد العيان رأى بأم عينيه كيف 
تحّركت الشجرة »الوحشيّة« حرفيّاً بسبب آالف اليرقات التي كانت مختبئة تحت »نسيج 
العنكبوت« الذي يغطي الشجرة. وقالت الصحيفة: إّن مظهر الشجرة يذكر بمشاهد أفالم 

الرعب.
وأّكد ممثلو مشروع دراسة وحفظ الفراشات على أّن خيوط »الحرير« التي تلتف حول 

آالف اليرقات تمثل حاجزاً واقيا لها، قبل بدء نشاطها عادة في فصل الربيع.

نورا حسني 

فوائد فستق العبيد

د أشكال أجسادنا
ّ
العيش يف املرتفعات حيد

كشف سر الشجرة «املتوحشة املتحركة«!
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أفين يوسف

عموماً  أوسطية  الشرق  المجتمعات  تبنت 
ومجتمع روج آفا وشمال سورية بخاصة بعض 
الزواج،  بمسائل  يتعلق  بما  الرجعية  األفكار 
أود  التي  الرئيسة  للفكرة  أتطرق  أن  وقبل 
طرحها سأعطي تعريفاً لمفهوم الزواج، ما هو 

ولم الزواج؟.
الزواج لغويّاً يعني اقتران شيٍء بآخر وارتباطه 
استقالليته،  منهما  واحٍد  لكّل  كان  أن  بعد  به 
َحصريّاً  يُستخدم  بات  الزواج  مصطلح  أّن  إال 
امرأٍة على سبيل  للداللة على زواج رجٍل من 
أسرة.  تكوين  وبهدف  الحياة  واستمرار  دوام 
لممارسة  الفوضوية  الغريزية  الحالة  وأيضاً 
اجتماعية  حالة  باتت  والتي  الجنسية  الشهوات 
ال أخالقية في العصور الغابرة دعت إلى تبني 
ومعايير  قوانين  وفق  وشرعنته  الزواج  فكرة 
أخالقية، وتم تأكيد ذلك في األديان والمعتقدات 

ومعظم المجتمعات على حٍد سواء.
الفكرة التي أود طرحها هي فكرة تأخير الزواج 
عند بعض الفتيات وفكرة زواج بعضهن اآلخر 
مسألتين،  بصدد  اليوم  فنحن  مبكرة،  سٍن  في 
األولى هي الزواج المبكر للفتيات، والتي باتت 
لحلها،  صارمة  قوانين  وضع  ب  توجَّ قضية 
هو  الفتاة  زواج  أن  يرون  األهالي  فبعض 
صغيرة  بسٍن  الفتاة  تزوجت  وكلما  لها،  سترة 
كان لها الحظ األوفر في الحياة، بخاصٍة خالل 
معظم  على  سلباً  أثرت  التي  السورية  األزمة 
لدى  الخوف  حالة  ونشوء  المجتمع،  مفاهيم 
يتوالون  الذين  المرتزقة  همجية  بسبب  البعض 
المجتمع  بالهجوم على أراضينا، فقد تولد لدى 
ض بناتهن  واألهل بشكل خاص خوٌف من تعرُّ
السبي كما حدث  أو  أو االختطاف  لالغتصاب 
وبعض  عفرين  في  اآلن  ويحدث  شنكال  في 
مفهوم  هذا  وطبعاً  األخرى،  السورية  المدن 
خاطئ تماماً، ألنه ال يمكننا التكهن بما سيحدث 
الزواج هو  هذا  في  األكبر  والمشكلة  مستقبالً، 
أيضاً  وهذا  المفهوم،  لهذا  نفسها  الفتاة  تقبل 
للمرحلة  الفتاة  فهم  عدم  منها:  أسباب  عدة  له 
الذي  والتغيير  عليها  ستفرض  التي  االنتقالية 
سيطرأ على حياتها، كونها مازالت طفلةً ُزرع 
الوردية  واألحالم  األوهام  بعض  مخيلتها  في 
التي تتصور بأنها ستحققها بعد الزواج، فيغرها 
المهر والذهب والهدايا البراقة والكالم المعسول 
المرحلة  هذه  بلوغ  على  فتوافق  األهل،  من 
بإرادتها وتتحدى أحياناً المجتمع لتنال ما تريد.

الفتيات،  لدى  الزواج  تأخر  هي  الثانية  الحالة 
مجتمعنا  في  وبكثرة  سائدةً  باتت  الحالة  وهذه 
وطبعاً لها أسباٌب عدة، ويمكننا إيضاح البعض 
من تلك األسباب بشكل موجز، فالمرحلة التي 
يعيشها مجتمعنا هي مرحلة انتقالية من مجتمٍع 
ال يعترف بوجود المرأة أو حقوقها، إلى مجتمٍع 
باتت فيه المرأة الجزء األهم ومن خالل حريتها 
األسباب  ببعض  التكهن  يمكننا  وهنا  يتحرر، 
مازال  األمر  وهذا  الفتاة،  زواج  تؤخر  التي 
غير مقبوٍل في المجتمع الذي تسيطر عليه تلك 
الذهنية التي سبق ذكرناه أعاله، وينسب الكثير 
من الناس تأخر زواج الفتاة إلى الوضع الراهن 
في البالد وانخراط الشباب في الحركة الثورية 
مغالطٌ  ذلك  أن  إال  اآلخر،  البعض  هجرة  أو 
أبواب  أمامها  فُتحت  اليوم  فالفتاة  للواقع،  تماماً 
الجامعي  تعليمها  لتكمل  تخولها  التي  الحرية 
الحياة  مجاالت  في  انخراطها  فرص  تزيد  أو 
لها  االجتماعية والسياسية واالقتصادية، وبات 
دوٌر فعاٌل في هذا المجتمع، لذلك وصلت العديد 
أنَّ حريتهن هي في  لقناعة مفادها  الفتيات  من 
اختيار نمط حياتهن بالشكل الذي يرينه مناسباً، 
في  ال  وحقيقتهن،  أنفسهن  فيه  يرين  والذي 
ال  وهنا  فقط،  األطفال  وإنجاب  األسرة  تكوين 
أروج المتناع الفتيات عن الزواج، إذ أنه ركٌن 
أساسي الستمرار البشرية وال غنى عنه، إال أن 
بالعانس ليس  الزواج  المتأخرة عن  الفتاة  نعت 
أمراً أخالقياً ويجب االبتعاد عن ذلك المصطلح 
القبيح، فالحياة الزوجية هي حياةٌ تشاركية تبنى 
وعلى  لآلخر،  طرٍف  كل  قبول  أساس  على 
أن  ويجب  والتسامح،  والتفاهم  الحب  أساس 
التي  الحياة  نمط  اختيار  حرية  للطرفين  يكون 

يريدانها.

 شخصية
ٌ
الزواج حرية

الديمقراطي  المجتمع  تدريب  لجنة  برعاية 
)KPCD( في إقليم الجزيرة قامت المرأة بتشكيل 
والتي  قامشلو،  في  األطفال  تدير روضات  لجان 
تضم األطفال حتى عمر الخمس سنوات أي قبل 
التأقلُم  كيفية  على  لتدريبهم  المدرسة  إلى  الذهاب 
وتهيئتهم  الرفاق  مع  والتعامل  المدارس،  جو  مع 
وكيفية  بالمدارس،  لاللتحاق  ونفسياً  تعليمياً 
عليهم  يتوجب  وما  اآلخرين  األطفال  مع  التعامل 
القيام به ضمن المجتمع، على مبدأ حب اآلخرين 

واحترامهم.
فيان  اللجان  إدارة  في  بالمسؤولة  التقت صحيفتنا 
العيسى وتحدثت في السياق قائلةً: »نأمل بجهودنا 
حدائق  إلى  الروضات  هذه  نحول  أن  كنساء 
أزهارها هم أطفالنا، وتفوح منها رائحة البراءة، 

الدراسية  السنة  ففي 
قامت   2018م،   /2017
تقع  لجنة  KPCDبتشكيل 
على عاتقها مسؤولية إدارة 
ومتابعة  األطفال،  رياض 
بها  تقوم  التي  األعمال 
الالتي  المعلمات  وتقييم 
لذلك؛  بها.  العمل  تتابعن 
الروضات  بزيارة  قمنا 
المرأة  بهيئة  المرتبطة 
الحرة  المرأة  ووقف 
نظامها  وكان  والبلديات، 
ثالث  على  يتم  السابق  في 

مراحل، لكن ؛ اآلن جميعها أصبحت تحت رعاية  
المستلزمات  بتوفير  تقوم  التي  فهي   KPCD
من  الروضات  إخراج  ذلك  من  والهدف  لها، 
عمليات البيع والشراء، وتوفير جميع مستلزمات 
وجبات  وتقديم  ملونة  وأقالم  ألعاب  من  األطفال 
الطعام أيضاً، وخلق جو من المرح والسعادة بين 

المعلمات واألطفال والشعور باألمان«.
الروضات  في  المعلمات  »إن  فيان:  أضافت  كما 
مع  التعامل  كيفية  عن  خاصة  تدريبات  يتلقيّن 
حدا،  على  طفل  كل  شخصية  ودراسة  األطفال، 
واأللعاب  المسرح  ممارسة  على  تعليمهم  ويتم 
الجماعية، ألن هدفنا ليس التجارة باألطفال! بل؛ 
خلق جيل جديد وواعي ناضج من الناحية العلمية، 

ازدهار روضات األطفال بإدارة املرأة

ضمن سلسلة من الزيارات في روج آفا وشمال 
ستار  مؤتمر  لدعوة  تلبية  جاءت  التي  سورية 
»أيتها  شعار  تحت  انطلقت  التي  لحملته  ودعماً 
وفد  يستكمل  عفرين«.  أجل  من  انتفضن  النساء 
برخدان  مخيم  إلى  زيارته  اللبنانيات  الحقوقيات 
لالطالع  سردم  مخيم  في  جولته  الوفد  ويواصل 

على أوضاع أهالي عفرين المهجرين.
هاوار/ الشهباء- زار الوفد اللبناني برفقة ممثلين 
الديمقراطي  المجتمع  وحركة  ستار  مؤتمر  عن 
مخيم سردم لالطالع على أوضاع أهالي عفرين 
القاطنين فيه. وتحدث أعضاء الوفد خالل الجولة 
حيث  المخيم،  في  أوضاعهم  حول  األهالي  مع 
عودة  تضمن  دولية  بضمانات  األهالي  طالب 

األهالي إلى بيوتهم بسالم.
وفي ذات السياق قالت الناشطة في مجال حقوق 
التركي  االحتالل  إن  جعلوك:  دونا  اإلنسان 
على  مقبول  وغير  مرفوض  عفرين  لمقاطعة 
والوطني،  واالجتماعي  اإلنساني  المستوى 
السوري  الشمال  إلى  زيارتهن  أن  إلى  وأشارت 
تأتي في سياق تسليط الضوء على معاناة أهالي 
األوساط  إلى  ونقلها  المخيمات  في  عفرين 

السياسية اللبنانية.
مدينة  إلى  »جئنا  حديثها:  بداية  في  دونا  وقالت 
لحملته  ودعماً  ستار  مؤتمر  لدعوة  تلبية  قامشلو 
انتفضن  النساء  »أيتها  شعار  تحت  انطلقت  التي 
من أجل عفرين«، وتهدف زيارتنا إلى التواصل 
عن  معاناتها  على  واالطالع  الكردية  المرأة  مع 

قرب«.
الشرق  شعوب  لدى  أن  إلى  دونا  وأشارت 

المشتركة، وأضافت  القواسم  الكثير من  األوسط 
بين  التواصل  جسور  فتح  علينا  »يتوجب  قائلة: 
الحروب  من  بدالً  أوسطية،  الشرق  المجتمعات 

الدائرة في المنطقة«.
وبيّنت دونا جعلوك أنهن سيتوجهن إلى مقاطعة 
الشهباء لاللتقاء بأهالي مقاطعة عفرين النازحين 
والمقيمين في المخيمات، لالستماع إلى معاناتهن، 
قضية  على  الضوء  سيسلطن  أنهن  إلى  ولفتت 
الشهباء،  مخيمات  في  النازحين  عفرين  أهالي 
والتضامن معهن وستسعين إلى نقل مأساتهم إلى 

المحافل واألوساط السياسية في لبنان.
للشمال  وأوضحت دونا أن إحدى دوافع زياتهن 
إلى  عفرين  في  النساء  »تعرض  هي  السوري 
التعذيب على أيدي الفصائل المرتزقة، ولالستماع 
إلى معاناتهن في مخيمات الشهباء من أجل تقديم 
احتلته  الذي  موطنهن  إلى  للعودة  لهن  العون  يد 

الدولة التركية«.
رفضها  عن  حديثها  ختام  في  دونا  وأعربت 
قائلةً:  وأضافت  عفرين  لمقاطعة  تركيا  الحتالل 
اإلنساني  المستوى  على  مقبول  غير  »هذا 
واالجتماعي والوطني، ويجب أن تعود األرض 
منطقة  في  والسالم  الديمقراطية  وتعم  ألصحابها 

الشرق األوسط«.
في  حقوقية  هي  جعلوك  دونا  أن  ذكره  والجدير 
لبنانية،  سياسية  وناشطة  اإلنسان،  حقوق  مجال 
اإلقليمي  التكامل  متندى  في  مؤسسة  وعضوة 
منطقة  شعوب  بين  السالم  إلى  يدعو  »منتدى 

الشرق األوسط«.

المرأة  مجلس  برعاية  ـ  عيسى  عين  روناهي/ 
المرأة  للجان وُدور  ُعقد اجتماع موسع  السورية 
ودير  الرقة  من  حديثاً،  المحررة  المناطق  في 
الزور والطبقة وكري سبي وعين عيسى، لتشكيل 
السورية، وبحضور  بالمرأة  ورشة عمل خاصة 

ممثالت عن هذه الدور واللجان آنفة الذكر.
والتطورات  األوضاع  شرح  االجتماع  تناول 
المرأة  على  وتأثيرها  والعسكريَّة،  السياسيَّة 
الُممارسات  نتيجة  الويالت  عانت  التي  السوريَّة 
قبل  من  دورها  وإغفال  بحقها،  األخالقيَّة  غير 
األرض  على  فساداً  عاثوا  الذين  المرتزقة 

السورية.
المرأة  لمجلس  العامة  المنسقة  االجتماع  حضر 
المجلس  في  والعضو  بركات،  لينا  السورية 
نوبهار  المتحدة  لألمم  الخاص  االستشاري 
السورية  المرأة  مصطفى، ونائبة منسقية مجلس 
بال  »التنمية  منظمة  وعضو  يوسف،  نوجين 
ونائبة  اسماعيل،  الحاج  العزيز  عبد  حدود« 

سهام  السورية  المرأة  لمجلس  العامة  المنسقية 
قربو.

وفي لقاء أجرته صحيفتنا مع المنسقة لينا بركات 
تحدثت عن الهدف من هذا االجتماع الموسع قائلةً: 
أولويات  حول  عمل  ورشة  بتشكيل  اليوم  »نقوم 
المرأة السورية، في شمال وشمال شرق سورية 
وبخاصة المناطق التي تحررت من داعش، حيث 
مورس بحق المرأة شتى أنواع الظلم والتهميش، 
حتى قبل أن يأتي داعش كان هناك قوانين ظالمة 
تتعرض  وكانت  السورية،  المرأة  بحق  وجائرة 
والسياسية  االقتصادية  المستويات  للتهميش على 
ثورة  المرأة  تشهد  واآلن  كافة،  واالجتماعية 
حقيقية، من خالل المشاركة في المجالس والحياة 

والعمل«. 
هو  الورشة  هذه  من  الهدف  »إن  لينا:  وأضافت 
هذه  في  للمرأة  بالنسبة  األولويات  أهم  تحديد 
المرحلة، بخاصة بعد القضاء تقريباً على داعش 
نساعد  أن  لنا  كيف  السؤال  فكان  نهائي،  بشكل 
فيه،  كانت  الذي  الواقع  من  وانتشالها  المرأة؟ 
القرار،  لتصبح صاحبة  دعمها  خالل  من  وذلك 
على  العمل  خالل  من  أو  اقتصادياً  وتمكينها 
الواقع االجتماعي، وجميع هذه األمور هي سلسلة 
األولويات،  أهم  تحديد  إلى  نحتاج  لكن  متكاملة، 

وما هو الشيء الذي نستطيع تقديمه للمرأة؟«.  

حقوقيات لبنانيات يف الشهباء 
يوثقن معاناة املرأة

تعمل من قلب احلدث وتبدأ مبشاريع  يوم، فهي  بعد  يومًا  للمجتمع يف مجيع جماالت احلياة  املرأة ودعمها  يتزايد نشاط 
هتدف إىل هنوض اجملتمع حنو التقدم والتطور. 

مع  والتواصل  بالمجتمع  النهوض  على  وقادر 
تلقي  يتم  كما  المستقبل،  جيل  وألنهم  فئاته،  كل 
ثالث  تخريج  وتم  الصيف،  فترة  في  التدريبات 
افتتاح  تم  الحالي  الوقت  دورات حتى اآلن، وفي 
المعلمات  جميع  تشمل  كامل  لشهر  مغلقة  دورة 
اآلن  نقوم  ونحن  األطفال،  رياض  روضات  في 
رياض  أجل  من  أخرى  مدارس  أربع  بتجهيز 
الزدياد  الصعوبات  بعض  نواجه  ألنَّنا  األطفال، 
هذه  لمعالجة  الخطوة  بهذه  فقمنا  األطفال،  عدد 

الصعوبات، وسوف يتم افتتاحها قريباً«.
تَبقى الطُّفولة في كلِّ األزمنة واألمكنة، هي القِْبلة 
التنمويَّة،  الجهود  كلُّ  إليها  تتَِّجه  التي  األولى 
صه  وستُقاس حضارات األمم على أساس ما تُخصِّ
في  وهنا  والتَّثقيف،  التعليم  وسائل  ِمن  لألطفال 
األولى  اإلطاللة  بمثابة  المرأة  تكون  آفا  روج 
غرَست  التي  وهي  المعرفة،  عالَم  إلى  لألطفال 
والتقاليد  والعادات  واألخالقيَّات،  القِيَم  من  الكثير 
أن  ينكر  أحد  فال  لألطفال،  المبكرة  المراحل  في 
المسؤولة  فهي  المجتمع،  في  االً  فعَّ دوراً  للمرأة 
عن تربية أجيال جديدة من اإلناث والذكور، وبناء 
مستقبل أفضل، حيث أنَّها البذور التي تنتج ثماراً 
المجتمع  يصلُح  فبصالحها  بأسره،  المجتمع  تنفع 

وال يمكننا إنكار دورها ومكانتها.

من:  كالًّ  ضمَّت  للحكام  لجنة  انتخاب  تم  كما 
عبد العزيز حسن ـ ممدوح النزال ـ عمر تخان 
ـ خالد سعدون ـ عبد الكريم أوصمان، ويعاني 
مجال التحكيم في اإلقليم من الكثير من النواحي 
من  الكثير  لدى  الخبرات  وقلة  ضعف  ومنها 
الحكام رغم الدورات المتكررة من قبل االتحاد 
وجلب حكام محاضرين يحملون شارة التحكيم 
الدولية، ولكن الدورات لم تصل لهدفها بالشكل 

اإلدارات  من  الكثير  وجود  وسط  المطلوب 
ومعرفة  كروية  ثقافة  ينقصهم  والعبين 
بالقوانين والتعديالت التي تطرأ على مواد كرة 
القدم باستمرار، مما يخلق حالة عكسية ضمن 
المباراة لتصل للتطاول والتجاوز على الحكام، 
ويأمل المتابعون مشاهدة موسم كروي جيد من 
كافة،  والفنية  والتنظيمية  التحكيمية  النواحي 
وبخاصٍة مع اقتراب انطالقة دوري األشبال، 

ل مرة في اإلقليم، وذلك لتنشيط  والذي يُقام ألوَّ
حتى  سنوات  ومنذ  سابقاً،  الُمهمَّشة  الفئة  هذه 

اآلن.

كفيتوفا،  وبترا  موجوروزا،  جاربين  استهلت 
مشوارهما على المالعب العشبية هذا الموسم، 
األول  الدور  في  سهل،  النتصار  بتحقيقهما 

لبطولة برمنغهام للتنس.
حاملة  موجوروزا  جاربين  اإلسبانية  وتأهلت 
سحقت  أن  بعد  الثاني  للدور  ويمبلدون،  لقب 

منافستها الروسية أنستاسيا بافليوتشنكوفا 1-6 
التشيكية  لتواجه  فقط،  دقيقة   59 في  و2-6 

باربورا ستريتسوفا.
اللقب،  حاملة  كفيتوفا  بترا  التشيكية  وقدمت 
منها  ناجحة  واقتنصت 26 ضربة  قوياً،  أداء 
5 ضربات إرسال ساحقة لتفوز على الالعبة 
كونتا 6-3 و4-6،  األولى جوهانا  البريطانية 
المواجهات  في  الفوز  من  رصيدها  وتعزز 
انتصارات  ثالثة  إلى  الالعبتين  بين  المباشرة 

مقابل هزيمة واحدة.
توقع  بترا كفيتوفا )28 عاماً(: »يمكن  وقالت 
الدور  في  الصعبة  المواجهات  بعض  خوض 
األول وهو ما أعتبره أمرا جيدا ألن علينا تقديم 

أداء رائع منذ البداية«.
وستواجه بترا كفيتوفا، الفائزة بلقب ويمبلدون 
المصنفة  جافريلوفا  داريا  األسترالية  مرتين، 

14 عالمياً، في الدور الثاني.

منتخب السنغال يرفع الراية األفريقية
 بالفوز على بولندا

كسر المنتخب السنغالي، سلسلة النتائج السلبية 
روسيا،  مونديال  في  األفريقية  للمنتخبات 
مقابل  بهدفين  بولندا  على  ثمين  فوز  بتحقيق 
على  جمعتهما  التي  المباراة  في  واحد،  هدٍف 
ملعب »أتكريت أرينا«، ضمن منافسات الجولة 

األولى من دور المجموعات.
وجاء هدفي السنغال عن طريق تياجو كيونيك، 
ومباي   ،)37( مرماه  في  بالخطأ  بولندا  مدافع 
هدف  كريتشوفياك  أحرز  فيما   ،)60( نيانج 
بولندا الوحيد )86(. وحقق المنتخب السنغالي 
الفوز األول لمنتخبات أفريقيا في هذا المونديال، 
وتونس  والمغرب  ونيجيريا  مصر  سقوط  بعد 
بفخ الخسارة في الجوالت األولى من المونديال. 
ودخل الفريقان برسم تكتيكي واحد وهو 4-4-
بخاصة  مغلقة،  المساحات  جعل  ما  وهو   ،2
بالالعبين  مزدحماً  بدا  الذي  الملعب  وسط  في 
وحاول الفريقان االختراق من األطراف ولكن 
االلتزام التكتيكي صعب من مهمة األجنحة، لذا 

كان لعمق وسط الملعب الكلمة العليا.
وتفوق عمق وسط السنغال على نظيره البولندي 
الذي عانى البطء في التحضير وبناء الهجمات، 

باإلضافة إلى المساهمة الهجومية المنعدمة.
للمنتخب  الفني  المدير  ناوالكا،  آدم  ذلك  ودفع 
الشوط  إلى تغيير الخطة 3-5-2 في  البولندي 
أن  إال  الملعب،  وسط  كسب  لمحاولة  الثاني 
فريقه  رجوع  دون  حالت  الفردية  األخطاء 

للمباراة.
عنترية  هجمة  سابالي  يوسف  السنغالي  وقاد 
من الجهة اليسرى قبل أن يرسل تمريرة رائعة 
بعيدة  كرة  سدد  األخير  أن  إال  نيانج،  لمباي 
وحاول   ،18 الدقيقة  في  المرمى  عن  تماماً 
في  السنغال  دفاعات  اختراق  ليفاندوفسكي 

منطقة  حدود  على  من  بتسديدة   ،23 الدقيقة 
القائم  بجوار  بسالم  مرت  أنها  إال  الجزاء، 

األيسر للحارس.
في  التقدم  هدف  السنغالي  المنتخب  وخطف 
مدافع  كيونيك،  تياجو  الدقيقة 37، عن طريق 
بولندا بالخطأ في مرماه بعدما غير اتجاه تسديدة 
إدريسا جاي، العب أسود التيرانجا وأنقذ خديم 
نداي، حارس السنغال مرمى فريقه من تهديد 
نفذها  التي  الحرة  الركلة  أبعد  عندما  خطير، 
في  شديدة  ببراعة  ليفاندوفسكي،  روبيرت 
فرصة  بيتشيك،  لوكاس  وأضاع   .51 الدقيقة 
بعدما   ،56 الدقيقة  في  لبولندا  التعادل  إدراك 
بعيًدا  المتقنة،  ريبوس  ماسيل  عرضية  سدد 

نيانج  مباي  وسجل  الثالث،  الخشبات  عن 
 ،60 الدقيقة  في  بالده،  لمنتخب  الثاني  الهدف 
مستغالً هفوة دفاعية من جيجوش كريتشوفياك 
وتقدم  ساذج،  بشكل  للخلف  الكرة  أعاد  الذي 
الكرة  ليضع  تشيزني،  البولندي  الحارس  من 
في المرمى الخالي، وأهدر أركاديوش ميليك، 
فرصة محققة لتقليص الفارق في الدقيقة 70، 
األيسر  القائم  بجوار  تسديدته  مرت  بعدما 
األخيرة  الدقائق  وشهدت  السنغالي.  للحارس 
محاوالت من المنتخب البولندي من أجل العودة 
الدقيقة 86، جاء  اللقاء أسفرت عن هدف  إلى 

عبر رأسية كريتشوفياك.

االتحاد  في  الفردية  األلعاب  مكتب  يدعو  ـ 
المرخصة  األندية  الجزيرة  بإقليم  الرياضي 
كافة إرسال ممثليها لأللعاب الفردية أو الرئاسة 
الخاصة  اللوائح  جلب  مع  للنادي  المشتركة 
باأللعاب الفردية والفئات المتواجدة لديها بغية 
تحديد البطوالت التي ستقام في الموسم الجديد، 
بتمام  2018/6/24م  القادم  األحد  يوم  وذلك 
سوف  سيغيب  ناٍد  وكل  صباحاً،   11 الساعة 
مع  القادمة  بالبطوالت  المشاركة  من  يُمنَع 
تطبيق العقوبات الخاصة بالقانون الناظم للعمل 

الرياضي بحقِّه.
ـ في إطار بطولة شرموال لكرة القدم فاز نادي 
األسايش على نادي جوانن باز وبهدفين بدون 
بعامودا،  شرموال  ملعب  أرضية  على  رد، 

الكروي  للموسم  تحضيرية  بطولة  وهي 
إلى  قُسِّمت  أندية  ثمانية  فيها  ويشارك  الجديد 

مجموعتين وهي كالتالي:
 - خبات   - الجزيرة  عمال  األولى:  المجموعة 

األخوة والسالم - االتحاد.
 - أهلي عامودا   - األسايش  الثانية:  المجموعة 

التحرير - جوانن باز.
أشبال  على  كانيه  سري  نادي  أشبال  فاز  ـ 
نادي الخابور وبهدفين مقابل هدٍف واحد على 
بسري  جودي  رستم  الشهيد  ملعب  أرضية 
فئات  استعدادات  تأتي ضمن  والمباراة  كانيه، 
األشبال لألندية بإقليم الجزيرة للدوري المقرر 

أن ينطلق في 2018/6/28م.
روناهي/ قامشلو

اليابان، فوزاً صعباً على نظيره  حقق منتخب 
في  الثالثاء،  اليوم   ،1-2 بنتيجة  الكولومبي، 
المجموعات  دور  من  األولى  الجولة  إطار 

بكأس العالم في روسيا.
سجل هدفي اليابان، شينجي كاجاوا )6( ويويا 
كينتيرو،  خوان  سجل  بينما   ،)73( أوساكو 
اليابان  رصيد  وارتفع   ،)39( كولومبيا  هدف 
إلى 3 نقاط، بينما تظل كولومبيا، بدون نقاط، 

في أولى مباريات المجموعة الثامنة.
واحدة،  لعب  بطريقة  المباراة،  المنتخبان،  بدأ 
الياباني،  المنتخب  ومارس   ،1-3-2-4 وهي 
األولى،  الدقيقة  في  المتواصل،  الضغط 
في  أخطاء  توليد  في  الياباني،  الضغط  ونجح 
مكنتهم  كولومبيا،  العبي  جانب  من  التمرير، 

من الحصول على ركلة جزاء.
وفي الدقيقة الثالثة، أنقذ الحارس ديفيد أوسبينا، 
مرمى كولومبيا، من هدف محقق، من جانب 
كاجاوا،  إلى  الكرة  تعود  أن  قبل  أوساكو، 
كارلوس  لها  ويتصدى  بالمرمى،  ليسددها 
سانشيز، باليد، واحتسب حكم اللقاء، ركلة جزاء 
للمنتخب الياباني، وأشهر البطاقة الحمراء، في 
الجزاء،  ركلة  كاجاوا،  وسجل  سانشيز،  وجه 
فالكاو،  وحاول  السادسة،  الدقيقة  في  بنجاح، 
تسديدة  بعد   ،12 الدقيقة  في  التعادل  إدراك 
أن  إال  عرضية،  من  استغلها  اليسرى،  بالقدم 
بنجاح،  لها  تصدى  اليابان  حارس  كاواشيما 
لليابان،  الثاني  الهدف  يسجل  أن  إينوي،  وكاد 
في الدقيقة 15، بعد تمريرة من كاجاوا، سددها 

بجوار القائم األيسر لديفيد أوسبينا.
الدقيقة 32، وحل محله  وخرج كوادرادو في 
باريوس، بعد نصف ساعة، وتراجع المنتخب 
الكولومبي في النصف األول من الشوط األول، 

بسبب حالة الطرد، إال أنه في المقابل، لم يُظهر 
على  حقيقية  خطورة  أي  الياباني،  المنتخب 
مرمى أوسبينا، رغم الزيادة العددية، واعتمدت 
كولومبيا، على فالكاو، كمحطة للحصول على 
ما  وهو  الجزاء،  منطقة  من  بالقرب  أخطاء، 

نجح فيه النمر الكولومبي، في أكثر من مرة.
من  كينتيرو،  تمريرة  من   ،34 الدقيقة  وفي 
األخير  حولها  فالكاو،  إلى  المدافعين  وسط 
يد  إلى  وصلت  ضعيفة،  بلمسة  المرمى  في 
كينتيرو،  خوان  وأعاد  بسهولة.  كاواشيما 
بعدما  جديد،  من  للمباراة  كولومبيا  منتخب 
سجل التعادل في الدقيقة 39، بتسديدة من ركلة 

حرة ثابتة من خارج المنطقة.
على  مستحوذاً  الثاني،  الشوط  اليابان  دخل 
الكرة، معتمداً على الكرات الطويلة، التي فشل 
فيها الفريق، في ظل الدفاع القوي لكولومبيا، 
في  الكولومبي  الدفاع  ضربت  تمريرة  ومن 
الهدف  يسجل  أن  أوساكو  كاد   ،53 الدقيقة 
ذلك،  أوسبينا حال دون  أن  إال  لليابان،  الثاني 
وتمكن أوسبينا من مواصلة تألقه، بمنع إينوي، 
من تسجيل هدف التقدم لليابان، في الدقيقة 57، 

بعد تسديدة من الجهة اليسرى.
ونجح هيروكي ساكاي، في تسجيل هدف التقدم 
لليابان في الدقيقة 73، برأسية استغلها المدافع، 
موفق  غير  خروج  وسط  ركنية،  ركلة  من 
ألوسبينا، أسفرت عن ثاني أهداف اليابان في 
المباراة، وكاد خاميس رودريجيز، أن يتعادل 
لمنتخب بالده، في الدقيقة 77، بعد تسديدة من 
اليابان،  بقدم مدافع  المنطقة، اصطدمت  داخل 
وخرجت إلى ركلة ركنية، واستمرت الهجمات 
المتبادلة بين الطرفين، حتى أطلق حكم اللقاء، 
صافرة النهاية، معلناً فوز اليابان بنتيجة 1-2.

مناقشة الواقع التحكيمي للموسم الكروي اجلديد يف اجلزيرة

حقيبة روناهي الرياضية

كولومبيا تسقط يف الفخ الياباني

جاربني موجوروزا وبرتا كفيتوفا تتقدمان
 يف بطولة برمنغهام

تقرير/ جوان حممد

تقرير/ وفاء الشيخ

هبدف االستعداد للموسم الكروي القادم والرتكيز على اجلانب األهم وهو التحكيم؛ عُقد يف مقر االحتاد الرياضي 
الدوري  )روزنامة(  فيه  ُنوقشت  اجتماعًا  اجلزيرة  إقليم  من  وحكام  القدم  كرة  مكتب  رئيس  حبضور  بقامشلو 

واالختبارات البدنية والفنية للحكام وأجور النقل والتحكيم.

ورشة عمل خاصة باملرأة
 مشال سوريا
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في لقاٍء حصل أواسط السبعينات من القرن 
فيصل  الملك  تهديد  على  ورداً  الماضي، 
للغرب بقيادة الواليات المتحدة األمريكيّة أنّه 
سيستخدم النفط سالحاً قال كيسنجر)سنعيدكم 
إلى ما كنتم عليه قبل أكثر من ألف عام(، فهل 
ما يحدث بالمنطقة وبخاصٍة في سورية، هو 
وتأجيج  المذهبيّة  بالفتنة  كيسنجر   ما قصده 
تعود جذوره  الذي  السنّي-الشيعّي،  الصراع 
لتعيين خليفة  بني ساعدة  اجتماع سقيفة  إلى 
ثالثة  الغتيال  وأّدى  وفاته،  بعد  الرسول 
خلفاء راشدين، وتمحور الخالف حول أحقيّة 
من يتولى الخالفة، فالبعُض استند إلى حديث 
المدينة  بين  يقع  غدير   ( خم  وغدير  الثقلين 
ومكة ( بعد عودة الرسول من حّجة الوداع، 
كّل  واعتقد  الناجية،  الوحيدة  الفرقة  وحديث 

طرٍف أنّه المقصود به، عدا تفاصيل أخرى، 
وبالتالي فهذا الصراع له مرتكزاته في النص 
واالختالف في التأويل، وهو يحتمل االنفجار 

في أّي ظرف، دون أن يسفر عن حلٍّ ناجٍز. 
آية  ثورة  بانتصار  كيسنجر  خطة  بدأت 
وبدت  1979م  عام  إيران  في  الخمينّي  هللا 
إرهاصات التغيير في المنطقة واضحة عبر 
الشيعّي،  النهج  ذات  الثورة  تصدير  محاولة 
بين  الحرب  اندالع  إلى  التناقض  وأّدى 
العراق وإيران عام 1980م واستمّرت ثماني 
المصرّي  الصحفّي  وصف  وقد  سنوات، 
بعد  اإليرانيّة  الثورة  هيكل  حسنين  محمد 
لقائه بالخميني )برمٍح انطلق من القرن 16 
أّكدت  الحرب  تلك  القرن 20(،  في  واستقر 
حالة االنقسام الدولّي ما قبل سقوط المعسكر 

الشيوعّي.
 بأخذ كّل ذلك باالعتبار، إضافة إلى عوامل 
والتي  الرأسماليّة  الحداثة  بهيمنة  تتصل 

تحّولت إلى غول يأكل األخضر قبل اليابس، 
البنيويّة بعكس ما كان  لتكرار أزمتها  نظراً 
كّل  أزمة  تحصل  كانت  حيث  سابقاً  يحدث 

عّدة عقود مّرة وذلك بظهور دول جديدة على 
االقتصاديّة  بقوتها  تنافس  العالمّي  المسرح 
دول الغرب بقيادة الواليات المتحدة األمريكيّة 
مثل الصين واليابان والهند، لذا فإّما أن تقوم 
هذه الدول بإبادة بعضها بعضاً أو تكريس ما 
أراده كيسنجر في إثارة المشاكل في المنطقة 
لتكون ضحية لتلك المنافسات من خالل نهب 
خيراتها والدليل ما صّرح به ترامب في بداية 
حلوٌب  بقرةٌ  السعوديّة  أّن  االنتخابيّة  حملته 
سنحلبها حتى يجفَّ ضرُعها وبعدها سنطلب 
من غيرنا ذبَحها أو نقوم نحن بذبحها! وهذه 
المسألة ال تقتصر على السعودية والخليج بل 
سورية  وباألخص  كافة  المنطقة  دول  على 
أّن  الجيولوجيّة  االكتشافات  أظهرت  التي 
الساحل السورّي واللبنانّي يعومان على بحٍر 

من الغاز والذي سينتظر أّن يكوَن بديالً عن 
النفط مستقبالً. وبالنظر إلى أّن دول الحداثة 
سوى  تهّمها  ال  وشرقها  بغربها  الرأسماليّة 

مصالحها ولو كانت على حساب اآلخرين، 
فسيكون من الصواب ربط ما يحدث بالمنطقة 
الطاقة،  مصادر  على  المحموم  والتنافس 
الحاصلة  نفّسر حالة االضطراب  وإال كيف 
وأّن  بخاّصة  الحل!  على  والمستعصية 
إهمال  يمكننا  وال  إسرائيل،  تجاور  سورية 
والصراع  اإلسرائيلّي  العربّي  التناقض 
المستمر في إطار القضية الفلسطينيّة، فكيف 
تمتلك  اقتصاديّة  قوة  ذات  أصبحت  إذا  بها 
صعود  مع  الغاز،  من  ضخمة  كميات  على 
الواليات  مقابل  عمالقة  قوة  بارٍز  روسّي 

المتحدة ترفض انفرادها بالعالم. 
الفوضى  فكرة  طرح  تّم  التوقيت  هذا  في   
المنطقة  خرائط  ترسيم  وإعادة  الخاّلفة 
واإلثنية  والطائفيّة  المذهبيّة  بالورقة  واللعب 
وأداتها التنفيذيّة مرتزقة داعش والنصرة كي 
يتسنّى للحداثة الحفاظ على بقائها وديمومتها 
خالل  من  بذاتها  ذاتها  تفني  أن  من  بدالً 
هنا  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال  التنافس. 
لماذا طالت األزمة السوريّة قياساً مع غيرها 
من أزمات المنطقة؟ والجواب: ألّن الشعب 
السورّي شعب حضارّي واٍع ال يتقبّل الفكر 
لدرجة  ولديه  واإلثنّي،  والطائفّي  المذهبّي 
يستطع  لم  لكنه  المناعة،  عوامل  كبيرة 
الصموَد تماماً أمام عمليّة االختراق الضخمة 
لمنظومته الفكريّة والتي ُسّخرت لها إمكاناُت 
دوٍل باألموال واألفراد واإلعالم، وكذلك كّل 
المذهبّي  الدينّي  والصراع  التناقض  عوامل 
التي عبرت الحدود ولعب حكومة أنقرة دوراً 
خطيراً في تمريرها وتعزيزها، لتطبّق فكرة 
المذهبّي  الصراع  إثارة  في  كيسنجر  هنري 
وفكرة الفوضى الخاّلقة، وقد ُجوبهت - وال 
تزال - بصعوبة كبيرة بالتنفيذ في سورية حتى 
اآلن بين أوساط الوطنيين السوريين، والدليُل 
ما تشهُده مناطق شمال سورية بالحفاظ على 
وطرح  شعوبها  بين  السلمّي  التعايش  حالة 
المشروع التعددّي الديمقراطّي حالً لألزمة، 
فتّم اللجوء إلى وسائل أكثر عدائيّة الستفزاز 
عمليات  بتنفيذ  واإلثنيّة  الطائفيّة  النعرات 
كما  واالحتالل  باإلكراه  الديمغرافّي  التغيير 
في عفرين ومنطقة الباب على مرأى الدوِل 

والمنظمات األمميّة واإلقليميّة. 

ما  أ

)جنيف-  الثالث  المرجعيات  موضوع 
الرماد  لذرِّ  إال  هي  فما  سوتشي(  أستانا- 
طالما  النجاح  لها  يُكتب  ولن  العيون  في 
تستثني طرفاً فّعاالً أثبت جدارته في محاربة 
الديمقراطيّة،  سورية  كقوات  اإلرهاب 
وتلك المرجعيات ال تهدف سوى إلى إطالة 
األزمة، فيما يتّم التعامي عن أعمال التخريب 
التحتيّة.  سورية  بنية  وتدمير  اإلرهابّي 
واألطراف  الدول  مواقف  إلى  وبالنظر 
اإلقليميّة حتى اآلن فال آفاق قريبة تبدو للحل، 
لنا  مخطط  هو  وما  العراقيل،  من  مزيٌد  بل 
وإركاعها  وتحطيمها  سورية  إضعاف  هو 
يدفعنا  الذي  األمر  وازدهارها،  قيامتها  ال 
ألمد  ستستمر  السوريّة  األزمة  بأّن  للقول 
على  المتآمرة  الدول  تلك  تتفق  حتى  أطول 
بينها،  فيما  السوريّة  الكعكة  تقسيم  كيفية 
فيما  يجب أن تستمرُّ مقاومة شعوبها وعدم 
تجارب  علّمتنا  وقد  لها،  يُخطط  ما  تقبّلها 
الشعوب،  حليف  دائماً  النصر  أّن  التاريخ 
وسنشهد تطبيقاً عمليّاً لهذه المقولة في واقعنا 
السورّي وستأخذ األزمة منحًى عكسيّاً، ألّن 
في  ومكّوناتها  سورية  أطياف  كافة  إصراَر 
الشمال على التآخي والعيش المشترك وعدم 
سورية  وبناء  الصراعات  خلف  االنجرار 
يتمتع  تعّددية  علمانيّة  المركزيّة  ديمقراطيّة 
والحفاظ  المشروعة،  بحقوقهم  الجميع  فيها 
البلسَم إلنقاذ  على وحدتها وسيادتها سيكون 
وطنّي  مؤتمر  عقد  خالل  من  ويمرُّ  وطننا 
هو  هذا  سورية،  أرض  على  يُعقد  شامل 
استمرار  فهو  ذلك  ماعدا  أما  األخير  األمل 
الدعوة  تتم  ما  وهذا  الوطن  لألزمة وضياع 
الفيدرالّي من  إليه عبر مرتكزات المشروع 

مجلس وقوات سورية الديمقراطيّة. 

على  قديماً  االستراتيجيّة  كلمة  استعملت 
أنّها استخدام القوة العسكريّة من أجل بلوغ 
النتائج التي حّددتها السياسة )أي االستعداد 
الجيش  للحرب وتحديد حركات  والتخطيط 
في  معين(،  هدف  تحقيق  بغية  عام  بشكل 
مؤازرة  فن  هو  الجديد  االستعمال  أّن  حين 
أهداف  بلوغ  في  تساهم  جعلها  في  القوة 

السياسة.
أما في القاموس السياسّي فهي: علم تخطيط 
وتوجيه العمليات العسكريّة ـ وفي المفهوم 
التقليدّي كان المراد منها أو يُفهم منها أنَّها 
ومصدر  الزعامة.  أو  القيادة  وفن  العلم 
إلى  وتنقسم   ,strateyas يونانّي  الكلمة 
كلمتين strantus, الجيش وegas  وتعني 
القيادة. ودخلت االستراتيجيّة مرحلة السبات 
)1914ـ  األولى  العالمية  الحرب  خالل 
بعض  هزائم  نتيجة  وبعدها   )1918
فانكبَّ  خاطئة  استراتيجيات  بسبب  الدول 
خالل  االستراتيجية  القضايا  في  الباحثون 
الحرب العالمية الثانية وبعدها على دراسة 
أّن  إلى  وتوّصلوا  ونقدها  االستراتيجية 

التخطيط  معيار  على  اعتماُدها  فشلها  سبب 
فقط فطالبوا بعدم االتكاء على التخطيط فقط 
االعتماد  وعدم  والمغامرة  المخاطرة  وعدم 
يجب  إنّما  واالجتهادات،  التوقعات  على 
اختبار استراتيجية مناسبة تبعاً للموقف القائم 
أو المتوقع وإدراك حركات العدو أو المنافس 
والوصول إلى مؤشرات أو إلى استراتيجية 
وأضاف  ـ  المستقبل  في  سيحدث  بما  التنبؤ 
الباحثون االستراتيجيون إلى االستراتيجية » 

أجل  من  المعركة  في  األسلحة  استخدام  فن 
بلوغ أفضل مردود«، أي تكتيك وكذلك فن 
التحّركات  علم  أي  ـ  والتموين  المواصالت 
والتموينـ  ما يسمى اللوجستيك وقد انتقل هذا 
المعنى لالستراتيجيّة إلى المجال االقتصادّي 

وفي مجاالت أخرى.
تعاريف  من  يفهم  االستراتيجية:  أهداف 
االستراتيجية هدفها بأنه بلوغ األهداف التي 
حّددتها السياسة عن طريق االستخدام األمثل 
األهداف  لهذه  ويمكن  المتوفرة  للوسائل 

هذا   حماية  أو  دفاعيّة  أو  هجوميّة  تكون  أن 
الموقع أو ذاك. 

سلسلة  لالستراتيجية  االستراتيجية:  وسائل 
هدفها  لبلوغ  والمعنويّة  الماديّة  الوسائل  من 
فالبد من اختيار وسائل متطابقة مع إمكانات 
كما  العدو  لدى  الضعف  ونقاط  األصدقاء 
خطة  تهيئة  يجري  كيف  معرفة  يتوجب 
استراتيجية، ويجب توفير وسيلة مناسبة لكلِّ 
ـ  الروع  الوسائل  هذه  ومن  موقف  أو  حالة 
الحرب الوقائيّة ـ عقوبات اقتصاديّة وحصار 

اقتصادّي ـ المفاجأة ـ الحرب الصاعقة ـ نقل 
المعركة إلى أرض العدو ـ عصيان مدنّي ـ 

تدخل دولّي واستثمار هذا الموقف.
الختياِر  تُوفق  عندما  االستراتيجية  تنجح 
األفضل  هي  وسائل  عدة  أو  وسيلة 
هي  أخرى  وبعبارة  الهدف.  لتحقيق 
التوافق  وتأمين  تحقيق  في  النجاح 
والهدف،  الوسيلة  بين  والمالءمة 
النفسّي  األثر  إيجاد  في  وكذلك 
ويستهدف  االضطراب  يحدث  الذي 
مباشرة حالة االستقرار لدى الخصم 
القوة  وعوامل  بنفسه  ثقته  فتنهار 
النفسيّة، ما يؤّدي إلى ضعف اإلرادة 
يكون  وبالنتيجة  العزيمة،  وخوار 
قسراً  عليه  بالشروط  للقبول  أقرب 
العجز  شعور  استبداد  نتيجة  وقهراً 
لديه، وبعبارة أخرى استهداف العدو 
واحد  بخيار  وحصره  خياراته  في 
الخيارات  من  حزمة  تتوفر  فيما 
المتاحة وتتم المفاضلة بينها الختيار 

أفضلها تحقيقاً للهدف.
نماذج االستراتيجية:

هذا  يستخدم  المباشر:  التهديد  ـ 
النموذج إذا كان الهدف المراد بلوغه 
درجة  على  وسائل  ولدينا  متواضعاً 
يؤدي  أن  فيمكن  القوة  من  كبيرة 
بالعدو للموافقة على الشروط المراد 

فرضها عليه بالتهديد المباشر. 
ـ الضغط غير المباشر: يستخدم هذا النموذج 
أيضاً إذا كان الهدف المراد بلوغه متواضعاً 
كبيرة  درجة  على  وسائل  لدينا  تتوفر  ولم 
الردع  قرار  عن  البحث  فيجرى  القوة  من 
في  أكبر  ومخادعة  أقل  أفعال  باستخدام 
الميادين السياسيّة والدبلوماسيّة واالقتصاديّة 
التي  الحاالت  في  النموذج  هذا  تستخدم  كما 
يكون مجال حرية استخدام القوة فيها محدوداً 

ونشهد استخدامها بكثافة  في كثير من مناطق 
العالم الغربّي والعربّي.

النموذج  هذا  بُستخدم  المتتابعة:  األفعال  ـ 
وكان  اً،  ُمهمَّ تحقيقه  المراد  الهدف  كان  إذا 
ـ  محدودة  والوسائل  التصّرف  حرية  مجال 
دفاعيّاً  القوية  للبلدان  النموذج صالحة  وهذا 
والراغبة بأن تبلغ أهدافها تدريجيّاً أو البلدان 
التي تحميها الطبيعة الجغرافيّة ومن عيوب 
نزاع  حصول  إلى  يؤدي   أنّه  النموذج  هذا 
قبل  هتلر  استخدمه  وقد  واسع  نطاق  على 

الحرب العالمية الثانية ولم ينجح. 
هذا  يستخدم  والمستمر:  العام  النضال  ـ 
ف كبيراً  النموذج إذا كان مجاُل حرية التصرُّ
والوسائل المتوفرة على درجة من الضعف 
بحيث ال تسمح بتحقيق نصر عسكرّي سريع 
استراتيجية  اتباع  إلى  اللجوء  الممكن  فمن 
التخاذل  إلى  الهادف  األمد  الطويل  النزاع 
المعنوي والتعب لدى العدو )حروب التحّرر 

من االستعمار(  
إذا  النموذج  هذا  يستخدم   : العنيف  النزاع  ـ 
على  المتوفرة  العسكريّة  الوسائل  كانت 
التوصل  فيتّم  القوة والقدرة  درجة كافية من 
عن  لمصلحتنا  قراراً  يتخذ  العدو  جعل  إلى 
لمعارك  نتيجة  العسكرّي  النصر  طريق 
ممكناً  ذلك  كان  إذا  وسريعة  وحادة  شديدة 
إلى  الهادف  العنيف  النموذج  هذا  من خالل 
يتوجب على  وهكذا  تحقيق نصر عسكرّي. 
النماذج  هذه  بين  تختار  أن  االستراتيجية 
عن  فضالً  واستراتيجّي  منطقّي  تفكير  عبر 
بواسطة  والمعنويّة  النفسيّة  المعطيات  دمج 
تحليل  على  قادر  وعقالنّي  فكرّي  سلوك 

واستخالص النتائج وتحديد األهداف. 
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االسرتاتيجية  أهدافها ـ وسائلها ـ مناذجها

نعتقد  حوله.  القرار  واتخاذ  فيه  منبج  شعب 
تقارٍب يحصل بين تركيا والواليات  أّي  أّن 
المتحدة األمريكيّة سيؤثّر سلباً على محاربة 
داعش  لمرتزقة  الديمقراطية  سورية  قوات 
الجيش  وجود  رغم  ألنّه  ذلك  المنطقة،  في 
التركيّة  القوات  ووجود  والعراقّي  السورّي 
كانوا  داعش  مرتزقة  أّن  إال  المنطقة،  في 
حتى  إرهابيّة  عمليات  نفّذوا  وقد  ينتشرون 
في دول أوروبا وآسيا، وهذا يعني أّن قوات 
عن  بالنيابة  حاربت  الديمقراطيّة  سورية 
كانت  كوباني،  في  رأينا  أجمع. وكما  العالم 
مرتزقة  زحف  أوقف  من  أّول  هي  قواتنا 
داعش، وهذه القوات التي تشّكلت من جميع 
أبناء المنطقة. واليوم يتّم دحر مرتزقة داعش 
ولم يبَق إال جيٌب صغير في ريف دير الزور 
الهجوم  لكّن  لبنان،  تُقدر بمساحة دولة  التي 
ضّد  حملتنا  على  سلباً  أثّر  عفرين  على 
نفوذهم في  تقوية  إلى  مرتزقة داعش وأّدى 
المنطقة مجّدداً. كما أّن تمرّكز قوات موالية 
ومن  وجرابلس  والباب  إعزاز،  في  لتركيا 
لمرتزقة  مباشر  دعم  بمثابة  هو  عفرين  ثم 
أهداف  بضرب  تهّدد  تركيا  واليوم  داعش، 
دخلت  عمليّاً  وهي  العراق  األراضي  وسط 
ثالثين  من  أكثر  العراقيّة  األراضي  عمق 
كم. لذا فالنظام السلطوّي في تركيا هو خطر 
على جميع األنظمة الديمقراطيّة في المنطقة 
التركيّة  الدولة  تقبل  وال  دولها،  كل  وعلى 
الشعوب  أخّوة  مبدأ  على  يعتمد  نظاٍم  بأّي 

وينتهج الديمقراطيّة أساساً له.

الدشيشة  حررت  الجزيرة  عاصفة  حملة 
هل هذا األمر سيكون له تأثير إيجابّي على 
العراقّي،  الجيش  وبين  بينكم  فيما  التعاون 
مرتزقة  لدحر  معكم  تواصلوا  والعراقيون 
داعش، هل سيكون هذا سبباً في التواصل 

مع الحكومة العراقيّة؟
بالنسبة لما جرى من اتفاق بين قوات سورية 
لمحاربة  العراقي  والجيش  الديمقراطيّة 
ويمكن  مهمة،  خطوة  فهو  داعش  مرتزقة 
مصالح  أساس  على  تعاون  إنّه  نقول:  أن 
االتفاق  هذا  يتوّسع  أن  بيننا، ويجب  متبادلة 
وسبب هذا االتفاق هو الخطر المشترك على 
األراضي العراقيّة وأراضي شمال سورية، 
الجيش  وبين  بيننا  التنسيق  هذا  جاء  لذا 
العراقّي وباعتقادي بجب أن يستمّر مثل هذه 
وتنسيق  تعاون  من  فيها  لما  بيننا  االتفاقيات 
للقضاء على آخر معاقل داعش في المنطقة.

مدينة  أوضاع  لنا  تصفوا  أن  بإمكانكم  هل 
وأوضاع  التركّي،  االحتالل  بعد  عفرين 

المّهجرين المقيمين في مقاطعة الشهباء؟
الدولة  تدعمها  التي  اإلرهابيّة  الفصائل 
التركيّة ترتكب انتهاكات فظيعة بحّق أهالي 
والتهجير،  والضرب  السجن  أقلها  عفرين 
موجودة  والمرأة  الشعب  حماية  ووحدات 

المرتزقة  ضّد  عمليات  وتنفّذ  عفرين  في 
في  مستمّرة  وهي  اإلرهابيّة،  والتنظيمات 
التركّي  المحتل  ضد  نوعيّة  بعمليات  القيام 
عفرين  تكون  بأن  تسمح  ولن  ومرتزقته. 
مكاناً آمناً لهم، وستكون هناك عمليات ضّد 
الفصائل  تتلقّى  حيث  ومرتزقته  المحتل 
التركّي  االحتالل  يوم.  كّل  قاسية  ضربات 
لعفرين خرجت عن جميع المواثيق والقوانين 
الدوليّة، وهو اعتداء على كّل القيم األخالقيّة 
مقيت  دولّي  صمٍت  ظلِّ  في  واإلنسانيّة، 
تمارس  التركّي. حيث  االحتالل  بخصوص 
الديمغرافّي  التغيير  سياسة  التركيّة  الدولة 
وتقيم مستوطنات للغرباء داخل المدينة وفي 
نواحيها، لكن أعيد وأكرر القول إّن وحداتنا 
عن  الوضع  تراقب  وهي  متواجدة  تزال  ال 
التركّي  المخطّط  بتمرير  تسمح  ولن  كثب 
لمهّجري  بالنسبة  أما  المنطقة.  عموم  بحّق 
عفرين المقيمين في مخيّمات منطقة الشهباء 
أولئك أُجبروا على مغادرة منازلهم، بعد أّن 
الجيش  قبل  من  مباشر  بشكٍل  استهدافهم  تم 
التركّي ومرتزقة الفصائل اإلرهابيّة التابعة 
على  بناء  المدينة  األهالي  غادر  حيث  له. 
مقاطعة  باتّجاه  الذاتيّة  اإلدارة  من  طلٍب 
بأوضاعهم  باالهتمام  الشهباء وتقوم اإلدارة 
لهم.  اليوميّة  الحياة  متطلبات  جميع  وتأمين 
بحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإّن المجلس 
اإلدارة  في  التنفيذّي  والمجلس  التشريعّي 
تنظيمهما  على  يحافظان  بعفرين  الذاتيّة 
ويعمالن جاهدين لتأدية المهام الموكلة إليهم، 
وعلينا أال ننسى إرادة المقاومة التي جّسدها 
أهالي عفرين، وهذا اإلرادة القوية هي التي 
ستعيد كلَّ شيء على ما يرام وال بد أن تعود 
عفرين إلى أهلها ونحن مؤمنون بذلك وما دام 
هناك دم يجري في عروقنا، وسنعمل على 
تحقيق النصر مهما كلف ذلك من تضحيات. 
التركّي في  الوجود  إنَّ  اليوم:  قوله  أوّد  وما 
عفرين خلق أزمات اقتصاديّة سياسيّة وأمنيّة 
البلدات  وفي  تخومها  وعلى  المدينة  داخل 
بمقدور  يكون  ولن  لها،  المجاورة  والقرى 
والمناطق  عفرين  في  البقاء  التركيّة  الدولة 
المحتلة األخرى من سوريا إلى ما ال نهاية، 
وهذا المستنقع الخطير الذي تعيش فيه تركيا 
وسياسة  صعباً،  منه  الخروج  بات  اآلن 
المتبعة والتي تدّمر شعوب تركيا  أردوغان 
بحاجة  هي  ثانياً  المنطقة  وشعوب  أوالً 
بجّديّة  عليها  والوقوف  أخرى   لصياغة 
الحّرة  والشعوب  جولة  لهم  فالطغاة  تامة، 
لها صوالت وجوالت وال يصح في النهاية 
إال الصحيح، ولذلك على الدولة التركيّة أن 
في  التدّخل  عن  وتكفَّ  حسنة  جاّرة  تكون 
شؤون الجوار وبخاصة سورية، وأن تخرج 
من األراضي السوريّة المحتلة بدون قيد أو 
شرط، ونحن متأكدون أّن الحّل لهذه األزمة 
الذي طال انتظاره سيبدأ من عندنا وهذا ما 

ال يقبل الشّك والجدل. 

سحب  إلى  أّدت  التي  األسباب  هي  ما  ــ 
مستشاريكم العسكريين من مدينة منبج؟ 

على  بناًء  أنّه  إلى  اإلشارة  أودُّ  البداية  في 
وحدات  دخلت  منبج،  مدينة  أهالي  طلب 
 2016 عام  منبج  مدينة  إلى  الشعب  حماية 
وريفها،  المدينة  تحرير  الهدف  وكان 
داعش  مرتزقة  ظلم  من  األهالي  وتخليص 
وكسر شوكتهم وتأمين عودة أبناء منبج ممن 
اضطروا للخروج منها إليها، والوقوف ضد 
اإلرهاب  مّولت  التي  التركيّة  الدولة  سياسة 
المرتزقة  من  وسواهم  داعش  مرتزقة  عبر 
ومنذ البداية وكانت تركيا بالنسبة لهم المالذ 
اآلمن ومركز العبور لسورية والعراق. وفي 
تحريرها  تّم  قصيرة  مّدة  العام وخالل  نفس 
من  قواتنا  بسحب  قمنا  حيث  المرتزقة،  من 
المناطق المحّررة إلى قوات  المدينة وتسليم 
ضمان  بعد  وذلك  العسكرّي،  منبج  مجلس 
االستقرار وتشكيل المجالس المدنيّة المحليّة، 
مستشارينا  من  بعٍض  على  أبقينا  فيما 
للمجلس  والتدريب  العون  لتقديم  العسكريين 
على  قادرين  ليكونوا  منبج،  في  العسكرّي 
على  إرهابّي  هجوم  ألّي  والتصّدي  دحر 
أمنها.  على  والسهر  المدينة  وحماية  المدنية 
واآلن وبعد مرور عامين على ذلك وجدنا أّن 
مجلس منبج العسكرّي بات قادراً على متابعة 
التدريب والحماية، وأنّه يمتلك القادة والخبرة 
الكافية في مجاالت التدريب والقتال وشعبها 
قادر على حماية المدينة وإدارتها، وما نراه 
بإمكانه  العسكرّي  منبج  أّن مجلس  هو  فعالً 
تحققت  التي  المكتسبات  عن  يدافع  أن  اليوم 
القرار  اتخذنا  ولذلك  الشهداء،  دماء  بفضل 
المستشارين  بقاء  الضرورّي  من  ليس  بأنّه 

العسكريين في مدينة منبج.  

إلى أّي مدًى يمكن أّن يؤثّر االتّفاق التركّي-
األمريكّي على حربكم ضّد مرتزقة داعش، 
التحالف  مع  عالقاتكم  مستقبل  هو  وما 

الدولي بعد االتّفاق؟
المتسلطة على  التركيّة  الدولة  بعدما هيمنة   
ذلك  وكل  التركيّة  الدولة  مؤسسات  جميع 

سلطة  وتحت  والضغط  السالح  بقوة  حصل 
في  ذلك  كل  وتستخدم  العرفية،  األحكام 
سبيل الترويج اإلعالمّي والدعاية االنتخابيّة 
بين  ما  حصل  الذي  واالتفاق  ألردوغان. 
جاء  منبج  مدينة  بخصوص  وأمريكا  تركيا 
وستؤثّر  التركّي،  الشعب  لقمة  حساب  على 
على المؤسسات في الدولة التركيّة وباألخص 
العسكريّة التي تُستخدم ضّد الشعب وثرواته، 
وكلنا يعلم أّن األزمة الداخليّة في تركيا باتت 
المراحل  هذه  في  وتمّر  فأكثر  أكثر  تتفاقم 
نتيجة  واجتماعيّة  وسياسيّة  اقتصاديّة  بأزمة 
قبل  من  والتدخالت  االتفاقات  من  عدد 
مصّرةٌ  وتركيا  الحاكمة.  وطغمته  أردوغان 
الغير  بتدّخلها في شؤون  على نشرالفوضى 
األمور  تعقدِت  وبذلك  المجاورة  والدول 
إمكانيات  يستخدم  وأردوغان  فأكثر،  أكثر 
والحزبيّة  الشخصيّة  لغاياته  التركيّة  الدولة 
تركيا  تدّخلت  الثورة  اندالع  فمنذ  الضيقة. 
من  البداية  في  مباشر  بشكل  سورية  في 
وأحرار  النصرة  جبهة  من  المرتزقة  خالل 
ومن  كانيه(  )سري  العين  رأس  في  الشام 

لمرتزقة  المساندة  أشكال  كل  تقديم  كان  ثم 
داعش. وتمارس أساليب عّدة في تدخالتها، 
السياسة  وربط  الدين  استخدام  باألخص 
بالدين في سبيل خداع المجتمع التركّي ومن 
انتشار  على  وساهمت  اإلسالميّة،  األمة  ثم 
القاعدة  تنظيم  ومرتزقة  المسلمين  األخوان 
داعش  مرنزقة  ومؤخراً  النصرة  وجبهة 
في  المتطّرفة  التنظيمات  تلك  كّل  ودعمت 
على  نفسه وصياً  أردوغان  سورية. ويعتبر 
السنّة في األراضي السوريّة بدعمه لألخوان 
انتكاسات  وبعد  داعش،  ومرتزقة  المسلمين 
بأردوغان،  يثق  أحد  يعد  لم  التنظيمات  هذه 
أنّه تدّخل في تطلّعات الشعوب الثوريّة  كما 
في سبيل تحقيق غايته الشخصيّة والتوسعيّة.
لروسيا  تنازالت  هناك  كانت  وبالنتيجة 
التركّي  انهيار االقتصاد  إلى  وأوروبا، أدت 
التركيّة،  الليرة  صرف  سعر  وتدهور 
أردوغان ال يعترف بخريطة العالم وال حتى 
كم2،  مليون   18 حلمه  التركيّة  بالخريطة 
ويسعى لبناء سلطنة أردوغانيّة خارج تركيا، 
أراد احتالل  الشرق األوسط  وبعد فشله في 
جرابلس  احتل  وبالفعل  السوريّة  األراضي 

والباب وكان فصله األخير عفرين.  
لنا علٌم  فيما يخّص االتفاق حول منبج ليس 
تام بمضمون االتفاق، ولكننا نرى تناقضات 
وكّل  واألمريكيّة،  التركيّة  التصريحات  في 
أّن  هو  يهّمنا  ما  مختلفاً.  شيئاً  يقول  طرف 
مع  تماماً  يتفق  ال  العسكرّي  منبج  مجلس 
الشعب  تطلّعات  جانب  إلى  هو  بل  االتفاق، 
قادرون  بأنّهم  كبيٌر  إيماٌن  ولديهم  منبج  في 
على حماية المدينة. فاالتفاق ال يحمي المدينة 
بل أهالي منبج وحدهم لديهم الحّق على اتخاذ 
القرارات، وأّي اتفاق يحصل يجب مشاركة 

نوري حممود:   

على تركيا اخلروج من األراضي 
السورّية دون قيد أو شرط

يف حواٍر أجرته وكالة فرات لألنباء )ANF( مع الناطق الرمسيّ باسم وحدات محاية الشعب نوري حممود حول آخر التطوّرات على 
الساحة السوريّة بالعموم، والوضع يف الشمال السوريّ ويف منبج وعفرين على وجه اخلصوص قال: إنّ الدور السليبّ الذي تلعبه الدولة 
الرتكيّة يف مشال سورية هو الذي ساعد على تأزيم املوقف يف سورية، وأن األزمة الداخلية واالقتصادية اليت متر هبا تركيا ما هي إال نتيجة 
سياسات أردوغان اخلارجيّة والداخلية الفاشلة على حدّ سواء. وأكد على أنَّ انسحاب مستشاريهم العسكريني من منبج جاء ألهنم 
وجدوا أن جملس منبج العسكري بات قادرًا على محاية املدينة بعدما اكتسب اخلربة الكافية على ذلك، وأن وحدات محاية الشعب 
ومحاية املرأة وقوات سورية الدميقراطية بن تسمح بتمرير املخطط الرتكي يف املنطقة، والوجود الرتكي خلق أزمات اقتصادية وسياسية 
وأمنية داخل عفرين وغريها من املدن احملتلة، وأن التنسيق بني قوات سورية الدميقراطية واجليش العراقي جيب أن يستمر على احلدود 

العراقيّة السوريّة للقضاء على آخر فلول مرتزقة داعش باملنطقة. وهذا نص احلوار. 

نوري سعيد    
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نفسه أو كاد.
غير أنّي موقٌن بأّن رغبةَ العمل كانت تَملك عليه 
كلَّ إدراكه وِجماَع أعصابه، وأّن هذه الميزةَ التي 
يَْنعم بها أخي عماد لم تكن تتبّدى بأجلى مظاهرها 

إاّل في الشؤون الوطنيّة والقوميّة:
يمّس  شعوٍر  أليسر  يهتّز  مرهفاً  وتراً  كان  فقد 
يوَم  دموعي،  وسالت  بكيُت  وقد  الوطنّي.  الحسَّ 
 1943 عام  نظّمها  التي  المظاهرة  في  اشتركُت 
أثناء حوادث تشرين؛ فكان هو الذي يقودها،  في 
ويهتف للبالد واالستقالل هتافاً شارك فيه صوتُه 
كلَّ ذّرة من ذّرات جسمه، حتى لقد حسبتُه يتميّز 
خوفاً  أرتعش  جعلُت  ثّم  هتاف.  كّل  لدى  ويتقطّع 
الفرنسيّة،  المصفَّحات  إحدى  برزْت  حين  وهلعاً 
ه نيرانَها إلى المتظاهرين، فوقف  وهّمت بأن توجِّ
أخي عماد يتحّدى ويشتم ويهّز قبضةَ يده الصغيرة 
في وجه المصفّحة الضخمة، وجسُده يهتّز شجاعةً 
وإقداماً. ولم تكن الضربةُ الشديدة التي تلقّاها على 
هي  وعيَه،  فأفقدته  البندقيّات،  إحدى  بعقب  رأسه 

الضربةَ الوحيدةَ التي تلقاها في المظاهرات.
وكان عماد على طرفْي نقيض من أخينا األكبر: 
والعزم  بالصراحة  األمور  بمواجهة  يؤمن  كان 
بكثيٍر  عليها  يتحايل  زياد  كان  حين  واإلقدام، 
ثقةً  النفس  ممتلئ  وكان  والتراجع؛  الخوف  من 
الشّك  بمظهر  يَظهر  زياد  كان  حين  بالمستقبل، 
أو  أخاه  ليجيب  يكن  لم  عماد  أّن  بيد  واالرتياب. 
المجرى  غير  في  يوماً  الحديُث  جرى  إذا  يناقشه 
يغادر  ثّم  بالصمت  يعتصم  كان  بل  يشتهي،  الذي 

المجلَس كاظماً غيظَه.
الصمت،  في  يبالغ  عماد  أرى  أسابيع،  ثالثة  منذ 
إاّل  وقتَه  يصرف  يكاد  وال  السكوت،  في  ويغرق 
وإلى  فلسطين،  في  الحوادث  أنباء  إلى  باالستماع 
البالد  سائر  في  التقسيم  قرار  أثر  على  الوقوف 
إلى  المبّكر  الصباح  في  ينطلق  وكان  العربيّة. 
مدرسته، وال يعود إاّل في ساعة متأّخرة من الليل، 
مختلف  في  برفاقه  باالتصال  نهاَره  يقضي  إذ 

المعاهد ويعمل على تنظيم اإلضرابات.
رأيتُه ذات صباح يُْقبل على خزانة أّمي، فيتناول 
منها سبع عشرة ليرةً ذهبيّة كان قد اّدخرها. وحين 

سألْته أّمي عّما ينوي فعله بها، أجاب باقتضاب:
ـــ سأرسلها إلى حيث يجب أن ترَسل.

أن  »عماد«  حاول  باهتةً  بسمةً  زياد  أخي  فابتسم 
يتجاهلَها ويغضَّ عنها طرفَه.

الذي  اليوُم  وهو  الماضي،  الجمعة  مساء  في 
وتظاهرْت  شامالً،  إضراباً  بيروُت  فيه  أضربْت 
مكدوداً  القوى،  منهوَك  عماد  عاد  التقسيم،  ضّد 
التظاهرات.  في  قطعها  التي  المسافات  طول  من 
آخر  إلى  يستمع  الطويل،  المقعد  على  واستلقى 
واليهود  العرب  بين  والمناوشات  الحوادث  أنباء 

في فلسطين.
وحين فرغ المذيُع من إلقاء نشرة األخبار، التفت 

أخي زياد إلى عماد يقول له مداعباً:
سبيل  في  تطّوعَت  هل  أسألك:  أن  نسيُت  ــــ 

فلسطين؟
ثّم  ضيٍق،  مسحةُ  وجهَه  تكسو  عماد،  إليه  فنظر 
أومأ برأسه إيجاباً. وإذا بأخي األكبر يطلق ضحكةً 

رنّانة، ويقول بصوٍت يَْقطر بالسخرية:
ـــ إذن.. لقد أنقذَت فلسطين!

وقد  مرتعشاً،  ينتفض  عماد  فإذا  جميعاً،  ونظرنا 
عيناه  وغامت  قسماتُه،  وتشنّجْت  وجهُه،  احمّر 
المعذِّب،  واأللم  الشديد  الغضب  من  بسحابٍة 
شفتْي  على  الشيخوخة  ارتعاَش  شفتاه  وارتعشْت 
هذا  مثل  على  يوماً  رأيتُه  أنّي  أذكر  وال  مسّن. 
كانت  األعصاب.  وتوتّر  الغيظ  شّدة  من  الوضع 
أصابُعه منكمشةً في قبضٍة يصبغها الدم. والحظنا 
تمضي  تكد  لم  ولكن  واضطرابَه.  حيرتَه  جميعنا 
يَده  ألقى  ثّم  زياد،  من  مقترباً  هّب  حتى  لحظات 
جاحظَ  بالغة،  بعصبيٍّة  يهّزه  وأخذ  كتفه،  على 

العينين، وهو يتمتم بغيظ:
ــ حذاِر، إنني لم أعد أطيقك. إنّك تحاول دائماً أن 

تجرح كرامتي.
ثّم  زياد،  من صدر  تنبعث  داوية  قهقهة  هي  فإذا 

يتوقّف لحظةً ليتابع:
زلت  ما  إنّك  عماد؟  يا  كرامةٌ  لك  كانت  ومتى  ــ 

طفالً يا أخي.
ولسُت أدري من أين أوتي عماد ذلك اإلقداَم وتلك 
يلكمه  فيأخذ  أخيه،  على  يهجم  رأيناه  فلقد  القّوة؛ 
في وجهه وعنقه وصدره، وفي كّل موضٍع تستقّر 
الجدار،  به  يبلغ  يدفعه بسرعة حتى  ثّم  يده،  عليه 
ويستمّر في ضربه ولكمه، وال يكّف عنه إاّل ساعةَ 
رآه يمتنع عن رّد ضرباته. إذ ذاك، يتراجع ببطء 
إلى المقعد، فيرتمي عليه ويُْطرق برأسه من غير 

أن ينبس.
وتمضي لحظاٌت، فينسحب عماد إلى سريره، وقد 

التمعْت في عينيه دمعة.
أّمي  صوت  على  التالي  اليوم  صباح  في  أفقُت   
أخي  فإذا  ونظرت،  عينيَّ  فركُت  بالبكاء.  تجهش 
األكبر زياد جالساً على حافّة سريرها، يروي لها 
أنّه قد استيقظ في موهن الليل على شفتين تالمسان 
له،  يقول  رأسه  فوق  مكبٌّ  عماد  هو  فإذا  جبينه، 

وفي صوته نشيج:
ــ أرجوك أن تسامَحني يا أخي على ما بدر منّي 

ليلة أمس. لم أستطع أن أضبط أعصابي!
ط بهما أخاه  فلم يسع زياد إاّل أن يمّد ذراعْيه، فيحوِّ

وهو يجيب بتأثّر:
ـــ بل أنا أطلب الصفح. لقد آذيتَُك يا عماد في أنبل 

شعوٍر يضطرم في صدرك.
ولكنّه حين انفصل عنه، ألفاه مرتدياً ثيابَه الكاملة، 

فانتفض وسأله جزعاً:
ـــ ولكْن إلى أين يا عماد؟

بصوٍت  الظالم  في  يجيَب  أن  قبل  لحظاٍت  فترّدد 
يمتلئ حياةً وبهجةً وأمالً:

لم  إنّني  زياد.  يا  أذهَب  أن  يجب  حيث  إلى  ـــ 
اآلن وهي  أذهب  أن  فقّررُت  أّمي،  أؤذي  أن  أشأ 
نائمة. ولكنّي أوصيَك بأمٍر واحٍد يا أخي: هو أن 
فأنا  أجلي.  من  أن تدعو هللاَ  أّمي، وترجوها  تقبّل 
نا الكبرى، األرُض  أغادرها لتحتضنَني أمٌّ ثانية، أمُّ

الحبيبة التي أتوّجه إليها: فلسطين!
أنّي أخوَك يا عماد،  أّما أنا، فسأنسى هذه اللحظةَ 
ألدعو لك هللاَ أن تُستشهد في معركة فلسطين. ذلك 
ألّن فلسطين لن تعيَش فيها العروبةُ إال إذا ُمتَّ أنَت 
وأمثالَُك من الذين ُخلقوا ال ليتكلّموا، وإنّما ليموتوا 

مجاهدين صامتين.

الحثي  المجتمع  في  مهماً  دوراً  الملكة  لعبت 
مدى  متوجة  وحكمت  المرموقة,  لمكانتها 
الحياة, ويمثل دورها األول في إنجاب األطفال 
العرش,  وريث  المولود  العهد  ولي  سيما  وال 
وكان لها دور مميز في اإلشراف على األسرة 
وأبنائهم  الملك  محظيات  ضمت  التي  الملكية 
بوصفها تشغل المقام األول داخل جناح الحريم 
في القصر الملكي, ولم تكن الملكة هي المرأة 
الوحيدة في حياة زوجها, بل كانت هناك نساء 
أنَّها  غير  القصر,  داخل  محظيات  أخريات 
كانت تحتل المرتبة الممتازة في البالط الملكي 
وكانت  العرش,  وراثة  في  األحقية  وألبنائها 
تحصل على لقب )تاواناننا(, بعد وفاة حماتها 
)أم الملك( أي أنَّها قبل حصولها على هذا اللقب 

يقتصر دورها على أنها زوجة الملك فقط.
ففي عصر الملكة القديمة كانت لـ »تاواناننا« 
فالملك  الملك،  غضب  أثارت  نشاطات 
»خاتوشيلي« األول يخبر زوجته »هاسيتار« 
ينبغي أن  بالقول: )يجب أال تعارضيني(, وال 
)السحرة(  العجائز  النساء  تستشير  إنها  يقال: 
سوف  وهو  دائما  تستشيره  أن  منها  وطلب 
»هاستيار«  أن  على  يدل  مما  رأيه,  لها  يقول 
تقوم  كانت  وأنَّها  تاواناننا,  لقب  تشمل  كانت 
باستشارة النساء العجائز دون االستئناس برأي 
الملك  الحثية واجه  المملكة  زوجها, وفي عهد 
التاواناننا  مع  صعوبات  الثاني«  »مورشيلي 
كانت  إذ  األول«  »شوبيلوليوما  أبيه  زوجة 
على  وسيطرتها  القوية  بشخصيتها  تتمتع 
الملك  ويذكر  البالد,  شؤون  وإدارة  القصر 
كانت  التي  االمتيازات  الثاني«  »مورشيلي 
زوجها  وفاة  بعد  حتى  الملكة  هذه  بها  تتمتع 
شوبيلو ليوما األول, ويحتمل أنها حصلت على 
هذه االمتيازات نتيجة غياب زوجها, وانشغاله 
فزادت  العاصمة  خارج  العسكرية  بالحمالت 
يتخذ  لم  ذلك  ورغم  حولها,  من  على  سلطتها 
بل على  تجاهها،  حاداً  الثاني موقفاً  مورشيلي 

على  عثر  فقد  االحترام,  لها  يُِكنُّ  كان  العكس 
اسمه منقوشاً بجانب اسمها في ستة عشر طبعة 
اعترف  أنَّه  على  تدل  إشارات  وهناك  ختم, 
بمركزها السابق )تاواناننا( فضالً عن تعيينها 
اآللهة(  )أم  أصبحت  إذ  كهنوتي,  منصب  في 
وبهذا الخصوص ذكر »مورشيلي الثاني« أنه  
مطلقاً,  أبيهم  أرملة  إذالل   يحاوال  لم  وأخوه 

أخي  )مات(  إلهاً  أبي  أصبح  عندما  قال:  إذ 
لم أوذ »تاواناننا« وال يمكن  »أرنوواندا, وأنا 
الملك  بيت  على  سيطر  بينما  إطالقاً  إذاللها 
وأرض »حاتتي« في حياة أبي إذاللها إطالقاً 
سيطرت على بيت أبي وأرض »حاتتي« في 
حياة أبي وحياة أخي وعلى النمط نفسه حكمت 
)كانت  زوجها  حياة  في  والتقاليد  عهدي,  في 

عزيزة على قلبها(.
واألشياء في حياة زوجها كان قد سمح لها )تلك 
»مورشيلي  الملك   أن  غير  بها(  تتمسك  التي 
الثاني« لم يكن راضياً فيما بعد عما يحصل في 
بالطه الملكي, لذلك حاول فرض سيطرته على 
شؤون المملكة واألمور الداخلية لعائلته الملكية 
أيضا وبدأ كخطوة أولى لتحقيق أهدافه بتوجيه 
هذه  تمثلت  وقد  أبيه  زوجة  إلى  االتهامات 
على  آرائها  في  مستبدة  كانت  بأنها  االتهامات 
العادات  وتفضيلها  وتبذيرها  وعائلته,  الملك 
من  استشارة  بدون  المملكة  في  حتى  األجنبية 
ممتلكات  بسرقة  اتهامات  عن  فضالً  زوجها, 
وإشغالها  العظمى  الكاهنة  كونها  رغم  المعبد 
بالتصرف  اتهمها  وكذلك  آلهة(  )أم  منصب 
في ممتلكات القصر الملكي, إذ أزالت منه كل 
نفس  إلى  المحبوبة  واألشياء  الثمينة  ثرواته 
لها  يحققون  الذين  إلى  وبذرتها  والعائلة  الملك 
مورشيلي  الملك  ذكر  الصدد  وبهذا  رغباتها, 
ترين  ال  اآللهة  أنت  )هل  صالته:  في  الثاني 
حجارة  بيت  إلى  بكامله  أبي  بيت  تحول  كيف 

ضريج اآللهة »توتيالي«(. 
وأتهم الملك مورشيل الثاني زوجة أبيه بالسحر 
أيضا فبعد وفاة زوجته »كاشواليا« إثر مرض 
غامض أصيبت به، ففي البداية نسب المرض 
لإلله ليلواني )إلهة العالم السفلي( بسبب إهمال 
ذلك  وتسبب  المقدسة،  واجباتها  أداء  زوجته 
زوجها,  حكم  من  التاسعة  السنة  في  بوفاتها 
ويبدو أن الملك مورشيلي الثاني لم يقتنع لسبب 
دفعه  مما  عليها،  الشديد  حزنه  نتيجة  وفاتها 

السحر األسود  بممارسة  أبيه  اتهام زوجة  إلى 
الملك  وادَّعى   بوفاتها,  والتسبب  ضدها، 
أبيه  بممارسة زوجة  الثاني معرفته  مورشيلي 
من  تمكنه  لعدم  السنوات  السحر  )التاواناننا( 
ذلك  ويستدل على  التدخل إليقافها عند حدها، 
وقت  من  وإسكاته  عنده  النطق   باضطراب 

حملتها مسؤولية ذلك.
بعض  مارست  الحثية  المملكة  عهد  وفي 
سلطة  عن  مستقلة  سلطة  الحثيات  الملكات 
الملك واستخدمن أختاماً خاصة بأسمائهن  في 
المعامالت الرسمية، ومنهن الملكة »بودوخيبا« 
زوجة الملك خاتوشيلي الثالث التي تربعت على 
األولى  السيدة  باعتبارها  »التاواناننا«  عرش 
جدارتها  الملكة  هذه  أثبتت  وقد  حياتها  طيلة 
في  زوجها  مع  وقفت  عندما  شخصيتها  وقوة 
صراعه مع أبن أخيه »اورخي  تيشوب« ألخذ 
بينهما تمكن  العرش منه وفعالً حدثت معركة 
»خاتوشيلي« فيها من االنتصار عليه ونفته إلى 

منطقة »نوخاشو« في سورية.
فيبدو  بعامة  الحثية  الملكة  إلى زي  ذهبنا  وإذا 
لزي  إلى  مشابهاً  كان  أنَّه  الفنية  المشاهد  من 
كان  فقد  أيضا,  الحثية  »اآللهات«   تماثيل  
أو  أبراج  شكل  على  أسطوانية  قبعات  يرتدين 
ينساب  وشاح  فوقها  يوضع  مخروطية  قبعات 
طويلة  ثياباً  يرتدين  وكان  أحياناً  الجانبين  إلى 
بأكمام عريضة وطويلة، وتنورات ذات طيات 
والنساء  الرجال  ويتزين  عمودية  حزور  أو 
الشكل  بأقراط قرصية  واآللهة على حد سواء 
إلى  معقوفة  مقدمة  ذات  أحذية  وينتعلون 
األعلى، أما تسريحة الشعر فكانت عبارة عن 

ظفيرة تثبت في الحزام من الخلف.

قامشلو- تتواصل النشاطات والفعاليات الثقافية 
والفن  للثقافة  يشهدها مركز محمد شيخو  التي 
بها  قام  التي  النشاطات  ولمعرفة  الديمقراطي، 
ثنا اإلداري »بيكس  المركز والتي أُقيمت فيه حدَّ

داري« قائالً:
تركزت  فعاليات عديدة  الفائت  أيار  شهد شهر 
في أغلبها على افتتاح » كومين المسرح »حيث 
الكومين  الفتتاح  الالزمة  األجهزة  تجهيز  تم 
ضمن مركز محمد شيخو كافة، في بداية شهر 

تموز القادم.
كما قامت هيئة الثقافة واتحاد الفنانين بالتنسيق 
مع مركز محمد شيخو بمشاركة مراسيم رحيل 
الفنان الكردي صالح أوسي. كما نظم  المركز 
بالتعاون مع فرقة »كرباوي« في اليوم الثاني 
من العيد احتفالية في قرية »كرباوي« من أجل 
أدب  مهرجان  إقامة  سيكون  وقريباً  األطفال، 
وفن الطفل، كما تستمر دورات السولفيج ألكثر 

من ثالثين طفل«.
داري أضاف: » العمل مستمر كذلك في ستديو 
والت لتسجيل اغان باللغة السريانية والكردية، 
باسم  ناقد  العمل على تصوير مسلسل  يتم  كما 
)الحفرة Koncal(، كما أنَّ التدريبات اليومية 
باال-  سازكار-  »بوطان-  لفرق  مستمرة 
فني راقص  لعمل  نوبلدا«، وهناك تحضيرات 

يشارك فيه أكثر من 100 راقٍص وراقصة. 
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عام  بيروت  مواليد  من  لبنانّي  إدريس  يوسف 
عام  وتخّرج  الشرعيّة  الكلية  في  درس   ،1925
لكنه   ،1939 عام  منذ  الصحافة  مارس   .1940
باريس، وحصل  في  العليا  دراساته  ليتابع  استقال 
جامعة  من  العربّي  األدب  في  دكتوراة  على 

السوربون. 
 1953 عام  اآلداب  مجلة  إدريس  سهيل  أنشأ 
ثم  البعلبكّي،  ومنير  عثمان  بهيج  مع  باالشتراك 
دعامة  المجلة  لتصبح   .1956 عام  بالمجلة  تفّرد 
أساسيّة للشعر التفعيلّي والقصيدة النثريّة والحداثة 
قباني عام 1956  نزار  أّسس مع  بصفة عامة.ثم 
للغة  مدرسا  التعليم  سلك  في  عمل  اآلداب.  دار 
العربيّة والنقد والترجمة في عّدة جامعات ومعاهد.

أميناً  واُنتخب  اللبنانيين  الكتاب  اتحاد  وأسس 
عاماً لالتحاد ألربِع دوراٍت متتاليٍة. له العديد من 
باإلضافة  ومسرحيتان  القصصيّة،  المجموعات 
شباط  في  بيروت  في  تُوفي  روايات.  ثالثة  إلى 
من عام 2008. والقصة بعنوان »استشهاد« من 

مجموعته القصصية »نيران وثلوج«. 
استشهاد

األكبر،  أخي  أطفأ  األخبار،  نشرةُ  انتهت  حين 
يدّوي  لحظات  منذ  صوتُه  وكان  الراديو،  زياد، 
بأنباء المعركة األولى في فلسطين. ثّم صّعد زفرةً 
اليأس والخيبة.  طويلة، وجعل يهّز برأسه بإيماءةَ 
يحدِّث  كأنّما  مكبوت،  بصوٍت  قال  أن  لبث  وما 

نفَسه:
العرُب  وخسر  األمُر  انتهى  لقد  فائدة.  ال  ــــ 

فلسطين.
األصغر،  أخي  إلى  ألتفَت  أن  الطبيعّي  من  وكان 
أخيه،  كالم  تأثيَر  وجهه  على  أستقري  عماد، 
والحنق  الغيظ  مثُل  وفيهما  به،  تحّدقان  عيناه  فإذا 
ويلج  غاضبة،  بحركٍة  ينهض  هو  وإذا  المكنون. 
غرفةَ النوم، ثّم نسمع جميعاً صوَت سريره يَصّر 

إذ يستلقي عليه.
ومضى وقٌت قصير، لم ينبس أحُدنا فيه بكلمة. كان 
يأُس أخينا قد نشر فوقنا جّواً من الكآبة، وما عتَّم 

كلٌّ منا أن مضى إلى سريره.
بيد أّن طْيف الكرى لم يأخْذ بَمعاقد جفنّي، فسرعان 

أنه  الحظُت  فقد  عماد.  أخي  إلى  فكري  انتقل  ما 
يكاد  أسبوع، ال  أكثر من  منذ  الصمت  في  مغِرق 

يأبه للّذي يجري حوله.
أن  على  يصمت  أن  دائماً  يْؤثر  أنّه  أعلم  وكنُت 
الكالم  أّن  هو  أظّن:  ما  على  يسيٍر  لسبٍب  يُجيب، 
األفكار  عن  للتعبير  المثلى  الوسيلةَ  عنده  يكن  لم 

والمشاعر.
كان أخي عماد شاباً هادئاً عاديَّ اإلدراك والتفكير. 
وأنت إذا أتيح لَك أن تلتقيه، فلن تلمَس لديه التماعاً 
يتناول  وحين  النظر.  في  إشراقاً  أو  الذهن  في 
البكالوريا،  طالِب  إدراِك  على  يعلو  أمراً  الحديُث 
ويتشّعب في مناٍح يَستلزم بعَض جهٍد فكرّي، تراه 
يتأفّف ويُْظهر التبّرم، ثّم يغادر الجمَع من دون أن 
يتكلّم، أو يتمتُم بين شفتْيه عباراٍت مقتضبة، سمعُت 

مّرةً إحداها:
ـــ خذوا.. أصبح كلُّ أستاٍذ »سقراط،« وكلُّ تلميٍذ 

»أفالطون،« في هذا الزمن العجيب!
بغيةَ  عليه،  تُلّح  أن  إلى  يوماً  الفضوُل  يدفعك  وقد 
استطالع نظرته إلى الحياة، أو »فلسفته« فيها، إْن 
كانت له فلسفة، فسترى أنّه عاجٌز عن اإلدالء بأيّة 
كلمة. وهو قد يفّكر، ويَجهد في التفكير، ثّم ال يجد 

إاّل أن يقول بيأٍس ظاهر:
ـــ ال أدري ماذا أريد، ولكنّني ال أفهم هؤالء الناس!

وأحسب أنّي أدرُك من شأنه أكثَر مّما يدرك رفقاؤه؛ 
أموره.  على  ووقوفاً  به،  اتصاالً  منهم  أشدُّ  فإنّني 
اعتصامه  من  أُدرَك،  أن  علّي  يصعْب  لم  وهكذا 
الدائم بالصمت، وزهِده في الحديث، أنّه يؤمن بأّن 
الناس يتكلّمون كثيراً جّداً، ويعملون قليالً جداً؛ بل 

إنّهم يفّكرون أكثَر مّما يتطلّبه العمُل من التفكير.
ينفق معظَم  أجَد أخي عماد  أن  ولعلّه كان طبيعيّاً 
أوقات فراغه في العمل، سواء أكان مجدياً أم غيَر 
ُمجٍد. وال أذكر أنّي رأيتُه يوماً في البيت قاِعداً على 
وكنُت  ومتأّمالً.  حالماً  الفضاء  في  ينظر  كرسيِّه 
يبعثها  التي  المائعة  الموسيقا  يكره هذه  أنّه  أالحظ 
الراديو، والسيّما حين يرافقها غناٌء مثلَها مائٌع. كما 
السينما، ال يختلف  في ارتياد ُدور  أنّه كان زاهداً 

عليها إاّل لمماً.
حتى أّن المرء ليحسب أّن الحّس الفنّّي قد انعدم في 

قّصة: »استشهاد«
للكاتب اللبنانّي د.سهيل إدريس

من أروقة 
اإلبداع

العبوة فكان مهمة فراس.
أفاد الشيبان خالل اعترافاته أن فلودي طلب 
اليساري  الحزب  إلى  االنتساب  فراس  من 
الكردي بغية الحصول على معلومات حول 
فعاليات الحزب واإلدارة الذاتية. وأكد فراس 
محمد  اسم  اقترح  أنه  على  حديثه  خالل 
الكردي،  اليساري  الحزب  سكرتير  موسى 
بعد أن طلب منه الشيبان وفلودي اسماً ألحد 

قيادات األحزاب الكردية البارزة.
وأشار الشيبان إلى أنه بعد فترة من انتساب 
فراس للحزب، تم التخطيط لعملية االغتيال 
صالح  بحضور  وذلك  فلودي  منزل  في 

عمر، صالح تمو ومحمد عبد الصمد.
طريق  عن  اختيرت  االغتيال  طريقة 
الحزب  سكرتير  بسيارة  ناسفة  عبوة  لصق 
مقر  أمام  موسى،  محمد  الكردي  اليساري 
حبيب،  منير  شارع  في  الواقع  الحزب 
خروج  أثناء  العبوة  بتفجير  فراس  وكلف 
اليوم  ذلك  وفي  المقر،  من  موسى  محمد 
الحزب، حيث  أمام مقر  اجتماع  كان هناك 
الذي  المكان  في  واصطفت  السيارة  جاءت 
قاله فراس لعناصر الخلية، ونتيجة االزدحام 
العبوة  إلصاق  من  ومحمد  يتمكن صالح  لم 

بالسيارة.
ثم اتصل فراس بهما وقال: إنَّ هناك اجتماعاً 
في مدينة الشباب بقامشلو، والسيارة مركونة 
السيارة،  في  إلصاقها  يجب  لذلك  هناك، 
وأثناء خروج السيارة ستتم عملية التفجير«.

وبيّن محمد عبد الصمد أنه توجه هو وصالح 
إلى مقر الحزب على متن الدراجة النارية، 
النساء  وجود  بسبب  أنه  إال  العملية  لتنفيذ 
لصق  من  يتمكنا  لم  السيارة  من  بالقرب 

العبوة بالسيارة.
كان  العملية  تنفيذ  أثناء  إنَّه،  فراس:  وقال 
استلم  حيث  الحزب،  مكتب  في  موجوداً 
الصمد وصالح،  عبد  من  الالسلكي  الجهاز 
ثم  الحزب،  مقر  في  تنجح  لم  العملية  لكن 
أبلغ صالح تمو ومحمد عبد الصمد بوجود 
العملية  إلكمال  الشباب،  مدينة  في  اجتماع 
لقوات  الكثيف  االنتشار  نتيجة  لكن  هناك، 
يستطيعا  لم  المبنى  محيط  في  األسايش 
فإنَّ  فراس  وبحسب  بالسيارة،  إلصاقها 
الصعب  من  أنه  وأبلغه  به،  اتصل  الشيبان 

تنفيذ العملية هناك.

ملف محاول اغتيال رئيس المجلس التنفيذي 
صاروخان  الكريم  عبد  الجزيرة  إقليم  في 

2013م:

التنفيذي  مجلس  رئيس  اغتيال  محاولة 
صاروخان  الكريم  عبد  الجزيرة  إقليم  في 
لهيئة  رئيساً  حينها  كان  الذي  مرتين، 
العملية  تلك  إدارة  على  وأشرف  الدفاع، 
فلودي والشيبان، واقترح فلودي اسم رئيس 
واختير  المرتزقة،  للخلية  التنفيذي  المجلس 
العملية  للتنفيذ كل من صالح وعبد الصمد 

عبر مسدس كاتم للصوت.

على  اقترح  فلودي  أنَّ  إلى  الشيبان  أشار 
رئيس  اغتيال  المرتزقة،  الخلية  عناصر 
المجلس التنفيذي لإلدارة الذاتية الديمقراطية 

في إقليم الجزيرة عبد الكريم صاروخان.
اغتيال  طريق  عن  للعملية  وخطط 
صاروخان بمسدس كاتم للصوت في منزله 
الجهة  في  الواقعة  الفرسان  أم  في  الواقع 
بصفة  التنكر  عبر  قامشلو،  لمدينة  الشرقية 
ويودان  مشكلة  يواجهان  مواطنان  أنهما 
االستفسار من صاروخان من خالل طرق 
باب منزله، وأثناء خروجه لفتح الباب ستتم 

عملية االغتيال.
عبد  محمد  قال  العملية  تفاصيل  وحول 
عملية  بتنفيذ  أبلغه  الشيبان  »إن  الصمد: 
الذاتية،  اإلدارة  في  قيادي  بحق  االغتيال 
أن  بعد  للصوت،  كاتم  مسدس  عبر  وذلك 
الهدف،  موقع  حول  تفاصيل  على  حصل 
وتوجه مع صالح عبر دراجة نارية صوب 
أنهما  أساس  على  صاروخان،  منزل 
اإلدارة  لدى  سجين  وضع  معرفة  يريدان 
الدراجة  يقود  الصمد  عبد  وكان  الذاتية، 
وتمو يحمل المسدس، بعد وصولهما إلى أم 
زوجة  خرجت  حيث  الباب  طرقا  الفرسان 
صاروخان، ولدى سؤالهما عنه، قالت: إنَّه 

لم يحضر إلى المنزل منذ أسبوع«.
ويضيف الشيبان إلى اعترافاته: إنَّه بعد فشل 
بتعيين موسى  فلودي  قام  المحاولة األولى، 
الصمد،  عبد  محمد  من  بدالً  الباطوشي 
وحاول صالح تمو وموسى الباطوشي تنفيذ 
بتغيير  تفاجآ  أنهما  إال  أخرى،  مرة  العملية 

عبد الكريم صاروخان مسكنه.
وبيّن محمد عبد الصمد أنه، بعد مرور 15 
يوماً من المحاولة األولى، قام كل من موسى 
الباطوشي وصالح تمو بإعادة المحاولة، إال 

أنهما تفاجآ بتغيير مكان إقامة صاروخان.

أبي  فاروق  القاضي  اغتيال  محاولة  ملف 
سعد 2013م:

وخطط  أدير  التي  العمليات  بين  من  كانت 
لها من قبل فلودي والشيبان، محاولة اغتيال 
مدينة  في  االجتماعية  العدالة  ديوان  عضو 
عبر  سعد،  أبو  فاروق  القاضي  قامشلو 
مسدس كاتم صوت ينفذها صالح تمو ومحمد 
عبد الصمد وموسى الباطوشي، فيما أوكلت 

مهمة المراقبة إلى محمد زكي الحميدي.
أنه،  اعترافاته  محضر  في  الشيبان  يقول 
الملقب  الحميدي  زكي  ومحمد  هو  توجه 
بحجة  فاروق  القاضي  منزل  إلى  بخيرو 
وجود قضية للنقاش، وكانت الزيارة هدفها 
التي  الغرف  وعدد  المنزل  موقع  استطالع 
تتألف منها وبعدها عن مركز المحكمة، ثم 
المرتزقة  المجموعة  عناصر  خيرو  أطلع 
الموجود في حي  المنزل  بالمعلومات حول 

الهاللية بمدينة قامشلو.
تنفيذ  أثناء  أنه  الصمد  عبد  محمد  أوضح 
العملية، حمل معه قنبلة في حين كان صالح 
تمو يحمل بيده مسدساً كاتماً للصوت، وكان 
يقود الدراجة النارية ومعه صالح تمو نحو 
حي الهاللية، وكان دور موسى الباطوشي، 
التأكد من وجود أحد ما في منزل القاضي أم 
ال وأثناء تنفيذ العملية اتصل الباطوشي بعبد 
الصمد وتمو، وأبلغهما بعدم وجود القاضي 

في المنزل.
دور  عن  اعترافاته  خالل  الشيبان  وتحدث 
قائالً: »كان دور  وتابع  الباطوشي،  موسى 
منزل  إلى  التوجه  هو  الباطوشي  موسى 
المنزل  في  وجوده  من  والتأكد  القاضي 
معه،  مناقشتها  يود  مشكلة  هناك  أن  بحجة 
الصمد  عبد  محمد  بإبالغ  بعد  فيما  يقوم  ثم 
االغتيال  عملية  وينفذا  ليأتيا  تمو،  وصالح 
عبر مسدس كاتم صوت، إال أن القاضي لم 
يكن موجوداً في المنزل األمر الذي أدى إلى 

فشل عملية االغتيال«.

نستعرض في الجزء الثاني من ملفنا ثماني 
الخلية  حاولت  فاشلة  اغتيال  محاوالت 
تنفيذها لتطال عدداً من الشخصيات السياسية 
والعسكرية في المنطقة، حيث حاولت الخلية 
مقترحات  على  بناًء  االغتيال  على  العمل 
تمول  كانت  التي  التركية  االستخبارات  من 
تحركاتهم بشكٍل مباشر، وذلك عبر تواصل 
االستخبارات  من  الهوية  مجهول  شخٍص 

التركية مع »فلودي«.
أثناء  المرتزقة  بها  اعترف  التي  التفاصيل 
تحقيق جهاز األمن العام التابع للقيادة العامة 

ألسايش روج آفا:

عبدالكريم  الدكتور  اغتيال  محاولة  ملف 
عمر 2014/2/8م:

لعملية  الخلية والتخطيط  إدارة  أشرف على 
الرئيس  عمر  الكريم  عبد  الدكتور  اغتيال 
في  الخارجية  العالقات  لهيئة  المشترك 
والشيبان،  فلودي،  من  كل  الجزيرة،  إقليم 
بسيارته  ناسفة  عبوة  تفجير  عبر  وذلك 
واقترح  منزله،  أمام  المركونة  الشخصية 
كهدف  الدكتور  اسم  عمر«  »فراس صالح 
بها  يقومون  التي  االغتيال  عمليات  لسلسلة 
المراقبة  عملية  على  وأشرف  المنطقة،  في 
محمد  اختير  حين  في  جنوي  جدوع  خليل 
العبوة بجانب  عبد الصمد االبراهيم لوضع 

سيارة الدكتور عبد الكريم.
أعضاء  تعرف  العملية  تلك  تنفيذ  وخالل 
جدد في الخلية على بعضهم البعض. وقال 
عملية  نفذ  إنه؛  اعترافاته  خالل  الشيبان 
عمر  الكريم  عبد  الدكتور  اغتيال  محاولة 
الخارجية  العالقات  لهيئة  المشترك  الرئيس 
عبر فراس صالح العمر أحد أعضاء الخلية، 
االغتيال  عملية  طريقة  باقتراح  قام  حيث 
منزل  موقع  عن  وأبلغهم  للمجموعة، 
»فراس«  أشار  بينما  الكريم،  عبد  الدكتور 
لـ  الكريم عمر  الدكتور عبد  اسم  اقترح  أنه 
»فلودي والشيبان«، بناًء على طلبهم لتنفيذ 
عمليات اغتيال ضد قيادات حركة المجتمع 

الديمقراطي، حيث أبلغهم بعنوان منزله.
المجموعة  أنَّ  حديثه  خالل  الشيبان  وبيّن 
اتفقت على تنفيذ عملية االغتيال عبر عبوة 
ناسفة وتمويهها بكيس من القمامة، ووضعها 
القيام  بمهمة  وكلف  الطريق،  منصف  على 
بوضع العبوة في الموقع المحدد محمد عبد 

الصمد.
العبوة  استلم  أنه  حديثه  خالل  محمد  وذكر 
الناسفة من الشيبان وأخذها إلى منزله، وفي 
اليوم التالي تواصل مع خليل جدوع ليوصله 
العبوة،  وضع  موقع  إلى  النارية  بدراجته 
وبعد وضع العبوة في المكان المحدد انطلقا 

بعيداً عن المكان.
ويقول »محمد« أن فراس كان موجود في 
من  تكسي  سيارة  متن  على  الحدث  موقع 
عملية  عن  المسؤول  كان  وأنه  سابا،  نوع 
الجهاز  عبر  العبوة  وتفجير  الهدف  مراقبة 

الالسلكي.
ولفت خليل جدوع خالل حديثه االنتباه إلى 
اتصال محمد عبد الصمد به أثناء فترة عمله، 
وأضاف قائالً: »قال محمد عبد الصمد: إنَّه 
إنجاز  أجل  من  النارية  دراجته  إلى  يحتاج 
عمل، ثم توجها إلى شارع الكورنيش، حيث 
يحمل محمد بيده كيساً أسوَد بداخله العبوة، 
فقط  بالموضوع  لك  عالقة  ال  لي:  وقال 

سنوضع العبوة ونغادر المكان«.
مهمة  أن  اعترافاته  إلى  فراس  ويضيف 
حسب  إليه  أوكلت  الناسفة  العبوة  تفجير 
الخلية،  أعضاء  بين  عليها  المتفق  الخطة 
الوقت  ذلك  في  أعمل  »كنت  قائالً:  وتابع 
على خط  سابا  نوع  من  تكسي  سيارة  على 
وضع  أن  بعد  قامشلو،  مدينة  في  كورنيش 
بجانب  العمود  مقابل  العبوة  الخلية  أعضاء 

قمت  عمر،  الكريم  عبد  الدكتور  سيارة 
عدة  مرات  التفجير  زر  على  بالضغط 
عندما خرج الدكتور من المنزل، إال أنها لم 

تنفجر«.

وقال محمد عبد الصمد: »بعد مرور ساعة 
مني  وطلب  »الشيبان«  اتصل  العملية  من 
كونها  المكان،  من  العبوة  وإزالة  الذهاب 
بين  الرطوبة ألنها وضعت  بفعل  تنفجر  لم 

القمامة في الكيس«.
اعترافاته:«بعد  إلى  جدوع  خليل  وأضاف 
منه  وطلب  بمحمد،  الشيبان  اتصل  ساعة 
المحدد،  المكان  من  الناسفة  العبوة  إزالة 
التنظيفات  عامل  بلباس  محمد  تنكَّر  حيث 
وحمل بيده كيس خيش كبير، ثم توجهنا إلى 
مكان العبوة وقام محمد بوضعها في الكيس 
الدراجة  عبر  المكان  عن  وابتعدنا  الكبير، 
في  وتعرفت  تكسي،  سيارة  وتبعتنا  النارية 
من  طلب  الذي  فراس  على  العملية  تلك 
وحدثني  منزله،  إلى  به  اللحاق  »محمد« 

محمد عنه وقال: إنه أحد أعضاء الخلية«.
وأكمل الشيبان حديثه بالقول: »بعد أن فشلت 
محمد  أخذ  العملية،  من  األولى  المحاولة 
العبوة إلى منزل فراس وتواصال مع فلودي 
إلبالغه بالموضوع، ثم تفحصا العبوة، وفي 
ثم  العملية،  موقع  إلى  ذهبت  التالي  اليوم 
طلب مني محمد االبتعاد عن الموقع، وقال: 
العمود  إلى جانب  العبوة  بوضع  إنه سيقوم 
مقابل سيارة الدكتور، ثم غادر الموقع عبر 
سيارة سرفيس، وكان الجهاز الالسلكي بيد 

فراس«.
مرور  بعد  فراس  اعترافات  وبحسب 
به  اتصلوا  األولى،  المحاولة  من  يومين 
أصبحت  العبوة  بأن  وأبلغوه  الصباح،  في 
المطلوب،  المكان  في  ووضعوها  جاهزة 
ونزل  بحوزته،  الالسلكي  جهاز  كان  حيث 
الدكتور عبد الكريم من المبنى متوجهاً نحو 
سيارته، وقام بالضغط على زر التفجير، إال 
أن سيارة مدنية دخلت بين الدكتور والعبوة 
لحظة االنفجار، مما أدى إلى استشهاد سائق 
ووضع  المنزل  إلى  توجه  بعدها  السيارة، 
الجهاز هناك، وبعد مرور يوم جاء فلودي 

وأخذ الجهاز.

صفوف  في  المقاتل  اغتيال  محاولة  ملف 
علي  أحمد  سليم  الشعب  حماية  وحدات 

2013م:

أشرف على التخطيط وإدارة عملية محاولة 
حماية  وحدات  لدى  يعمل  محقق  اغتيال 
واقترح  والشيبان،  فلودي  من  كل  الشعب 

الهدف من قبل فلودي وصالح أحمد تمو عن 
الهدف،  بسيارة  ناسفة  عبوة  إلصاق  طريق 
المراقبة  وعملية  األولى  المحاولة  ونفذ 
جهز  بينما  الباطوشي،  وموسى  تمو  صالح 

منزل  في  الناسفة  العبوة  والشيبان  فلودي 
أحمد  الثانية  المحاولة  نفذ  حين  في  فلودي، 

غريب وابراهيم غريب.
وتحدث الشيبان عن إحدى عمليات االغتيال 
التي باءت بالفشل، وفيما يلي تفاصيل العملية 
أحمد  وصالح  فلودي  »اقترح  لسانه:  على 
تمو عملية اغتيال المحقق في وحدات حماية 
الشعب سليم الملقب بأبي سامي، ألنهما كانا 
في  وأعلموني  به،  شخصية  معرفة  على 
الليل بالعملية، وطلب مني فلودي الحضور 
إلى منزله، حيث قال: إن موسى الباطوشي 
سليم،  المحقق  منزل  يعرفان  تمو  وصالح 
وقام  فلودي،  منزل  في  العبوة  جهزت  ثم 
المحقق،  بسيارة  بإلصاقها  وتمو  الباطوشي 
بمنزل  المحيطة  الشوارع  يجوبان  وبدأا 
المنزل.  أثناء خروجه من  المحقق لمراقبته 
وفي اليوم التالي، خرج المحقق مسرعاً من 
المنزل ولم يستطع الباطوشي وتمو اللحاق 
أنها  إال  بعد  عن  العبوة  تفجير  وحاوال  به، 

كانت خارج نطاق الجهاز الالسلكي.
لتنفيذ  آخرين  شخصين  باقتراح  وقمت 
غريب  أحمد  وهما  جديد،  من  العملية 
وقمنا  أبناء عمومة،  وابراهيم غريب وهما 
بتجهيز العبوة مرة أخرى في منزل فلودي 
وسلمنا الجهاز والعبوة لهما، حيث ألصقاها 
في ساعات متأخرة من الليل بسيارة الهدف، 
وذهبا إلى ملعب الشهيد هيثم كجو في مدينة 
قامشلو لمراقبة السيارة عن كثب، بين جمع 
القدم.  الذين يتدربون على كرة  الشباب  من 
وبعد مدة وجيزة جاء شخص وأبعد الشباب 
العبوة  وجود  اكتشاف  بعد  الملعب،  عن 
عبر  الحادثة  مكان  من  ابتعدا  ثم  بالسيارة، 
دراجة كهربائية، وأبلغت فلودي بأن العملية 

فشلت«.

ملف محاولة اغتيال سكرتير حزب اليساري 
الكردي محمد موسى محمد 2014م:

اقترح فراس اسم سكرتير الحزب اليساري 
الكردي محمد موسى إلدارة الخلية المرتزقة، 
بناًء على طلب إدارة الخلية المرتزقة السم 
من  المقربة  الكردية  األحزاب  قيادات  أحد 
على  وأشرف  الديمقراطية،  الذاتية  اإلدارة 
العبوة  وتجهيز  العملية  وإدارة  التخطيط 
من  كلٌّ  المحاولة  ونفذ  والشيبان،  فلودي 
تفجير  أما  الصمد،  عبد  ومحمد  تمو  صالح 

اعرتافات خلية إرهابية مرتبطة باالستخبارات الرتكية تكشف حقائق جديدة ـ2ـ
ملاذا فشل اغتيال عبد الكريم عمر وعبد الكريم صاروخان وحممد موسى؟ وماذا كانت آليتهم الستدراج الضحايا؟ وكيف 
كانت تعمل اخللية على حتديد أهداف عملياهتا اإلرهابية؟ األسئلة البارزة اليت يتناوهلا اجلزء الثاني من امللف الذي جييب عليه 

بشكل مطول خالل شرح تفاصيل العمليات اليت باءت بالفشل.

حتقيق/ روج موسى - سيدو إيبو

فعاليات مركز امللكة يف اجملتمع احلثي يف الفرتة )1680- 1208 ق.م(
حممد شيخو 
للثقافة والفن

إعداد/ عدنان الربي

إعداد/ عبد الرمحن حممد

تقرير/ ايفا ابراهيم 
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بتجفيف  ويُقومون  الرومي،  والدجاج 
بعض الخضروات في الصيف كالباذنجان 
الطريقة  هذه  وتُدعى  والباميا  والبندورة 
الشتاء  فصل  في  لتناولها  )الشجيج(، 
الطويل، بحيث يقل في هذا الفصل النشاط 
الُحبوب  سقايَّة  على  ويَقتصر  الزراعي، 
المزروعة من قبِل الرجال فقط، أما النساء 
الطعام،  وإعداد  باألوالد  بالعنايَّة  فيقمن 
يُشكل  الذي  الصيف  فصل  عكس  على 
ُمناسبات  وتَزداد  األغلبية،  النساء  عمل 
من  أكثر  الشتاء  فصل  بِداية  في  الزواج 
بقيَّة الفُصول األخرى، لكون الشتاء يُعتبر 
تُشكل  والتي  الزراعيَّة  المواسم  نهايَّة 
مورد الدخل الرئيس، وتَوفُّر المال الكافي 
األعراس  وتَبدأ  الُعرس،  مصاريف  لدفع 
َحلقات  بِعقد  الموسم  هذا  في  أو)األفراح( 
وشابات  شباب  فيها  يُشارك  التي  الدبكة 
َوقع  على  المجاورة،  والقرى  القرية 
األغاني واألهازيج الشعبيَّة التي تختلط بين 

البدويَّة والريفيَّة.

تناسب أقسام البيت الريفي
 مع طبيعة بيئتهم

هذه  تَتوافق  متعددة  أقسام  الريفي  للبيت 
الرائعة  الريفيَّة  الحياة  طبيعة  مع  األقسام 
تتناسب مع متطلبات  تفاصيلها والتي  بكل 

عن  ما  نوعاً  بعيدة  لكونها  البيئة،  هذه 
الحياة،  ُمتطلبات  كل  وتَوفر  المدن  مراكز 
فيَعتمد الريفيون على أنفسهم في كلِّ كبيرٍة 
شكالً  يَأُخذ  الريفي  البيت  لذلك  وصغيرٍة، 
البدو  وبيوت  المدينة،  بيوت  بين  وسط 

المرتَحلين.
واألقسام الرئيسة هي الديوانية: وهي غرفة 
كبيرة،  تكون  بالعادة  الطين«  اللبن«  من 
ويتراوح طولها بين 6ـ 10 أمتار وأحيانا 
أكبر، وتحتوي على كل وسائل الراحة من 
وسائد ومراكي وسجاد عادةً مصنوعة من 
الصوف أو الحصير، وأدوات صنع القهوة 
الشخص  ويكون  المرة(،  )القهوة  العربية 
في الديوانية فال  متواجداً غالباً  األكبر سناً 
يبرحها من أجل استقبال الضيوف، وليس 
بيت  كل  في  تتواجد  أن  الضروري  من 
ريفي ديوانية بمعنى الكلمة، فقد يُخصص 
الُضيوف  الستقباِل  خاصة  ُغرفة  الريفي 
تَحُل َمحلها بسبب عدم قدرته على بنائها. 

وهي  )العيلة(:  العائلة  غرفة  أيضاً  وهناك 

األسرة  أفراد  جميع  تَضم  كبيرة  ُغرفة 
ويَتسامرون  ويشربون  يَأكلون  الريفيَّة، 

سويَّةً، وبالعادة ينامون فيها جميعاً.
الفخيريَّة أو بيت النار: وهي ُغرفة خاصة 
منها  بالقرِب  وتجد  للبيت،  الخبز  لصنع 

الكثير من الحطب.
الحابوسة أو الحاكورة: و تكون غرفة غير 
كبيرة  مساحة  على  مسقوفة  غير  مكتملة 
غرفة  زواياها  أحد  في  تتواجد  ما،  نوعاُ 
إحداها  في  توضع  مسقوفتين  غرفتين  أو 
مؤونة األغنام من تبن وشعير وغيره، وفي 
األخرى تؤوي األغنام والماعز التي تتوالد 
في فصل الشتاء، أو غرفة خاصة باألبقار 

إن تواجدت عند بعض البيوت الريفية.
من  الداجنة  للطيور  مكان مخصص  القن: 
وغيرها،  الرومي  ودجاج  وإوز  دجاج 
وعادةً يكون هنالك برج للحمام وسط البيت 

أو قن يبعد قليالً عن قن الدجاج.

الثروة الحيوانية من تربية األغنام والماعز 
واألبقار والطيور، لذلك من األمور الهامة 
الحظائر  وتطهير  تعقيم  والضرورية 
المسببة لألمراض،  العوامل  الحيوانية من 
والضرورية   العامة  األمور  من  وتعتبر 

التي ال غنى عنها.

تجنب إصابة الحيوانات باآلفات

ينبغي  باآلفات؛  الحيوانات  إصابة  لتجنب 
اتباع األساليب التالية:

ووضعها  الحيوانات  روث  من  التخلص  ـ 
وذلك  دوري،  بشكٍل  الحظيرة  عن  بعيدةً 

على األقل مرة واحدة كل اسبوع ثم رش 
رش  وهي  الحظيرة،  في  المطهرة  المادة 
مادة )الجير( وترش على األرضيّة جافاً، 
بمادة  والعواميد  الجدران  صبغ  ثم  ومن 

الجير سائالً.
المياه  الحيوانات في برك  ـ تعقيم وتطهير 
كمادة  والتطهير  التعقيم  مادة  لها  المضافة 
)د .د.ت( للقضاء على الطفيليات الخارجية 
والتهاب  والتقرحات  والبراغيث  كالقمل 

الضرع.
الداخلية  الطفيليات  من  العالج  عند 
مأكل  دون  من  بقائها  يجب  للحيوانات 
حيث  ساعات؛   )4  –  3( لمدة  ومشرب 
الحيوانات  ويقوم  مفعوله  الدواء  يأخذ 
امعائها،  خارج  الداخلية  الطفيليات  بطرح 
ومن ثم يتم التخلص منها خارج الحظيرة 
بعد إبادتها ودفنها تحت التراب لكي ال تعيد 

الطفيل دورة حياتها من جديد.
ـ الحبوب القيحية وهو مرض سهل التنقل 
ففي  المالمسة،  الحيوانات عن طريق  بين 
حال العالج يجب عزل الحيوانات المصابة 
عن السليمة، وتطهير األرضيّة بمادة الجير 

أو الـ )تي( وهي مادة مطهرة أخرى.

التعقيم  المطهرات ومواد  لذلك يكون رش 
للحفاظ  ضرورية  الحظائر  على  والنظافة 
على صحة وإنتاج الثروة الحيوانية المتعلقة 
التلوث.  البيئة من  بصحة اإلنسان وحماية 
في  واإلداري  المهندس  به  أفادنا  ما  هذا 

اتحاد المختصين الزراعيين وسيم أحمد.

البدء بتسليم مستحقات مزارعي القمح بعني عيسى

قوية  وأسريَّة  اجتماعيَّة  وروابط  عالقات 
طبيعة  إلى  تعود  واألرياف،  القرى  في 
عيسى  عين  ففي  التعاوني،  الريفي  العمل 
في  والقرى  األرياف  من  وغيرها  وريفها 
الخصوص،  وجه  على  السورية  الجزيرة 
يُشكل المجتمع الريفّي الغالبيَّة الُعظمى من 
ُسكانها، حتى ساكني المدينة إن َسألتهُ من 
أيَن أنت؟ سيقوُل لك: إنِّه يَنحدر من القرية 
الفالنية، وتَأُخذ القرى الريفية شكالً ُمتميزاً 
فهي بالغالب تكون وسط الحقول الزراعيَّة، 
واحدٍة  َعشيرٍة  من  قاطنوها  يَنحدر  وعادةً 
فيَقطنون  والقُربى  الدم  روابط  تجمعهم 
الزراعيَّة  نشاطاتهم  ويُمارسون  َسويَّة 
بالقرى  وغيرها بشكٍل جماعي، وتَربُطهم 
ومشاركة  الجوار  ُحسن  عالقات  القريبة 
خالفات  تَنشب  وربما  واألتَراح،  األفَراح 
بينَّ أهل القُرى على ُحدود األرض وتَسوء 
القتل، وما  إلى درجة  بينهم  فيما  العالقات 
تَلبث أن تَهدأ وتُحل المشاكل وتَرجع المياه 

إلى مجاريها كما كانت.
وتقوى العالقات في ما بين القُرى بالزواج 
احتراماً  الرابطة  هذه  الريفيون  ويحترم 
يسمونهم  الذين  األبناء  وبخاصٍة  كبيراً، 

»الخوال«، حيث أن أي شخص من القرية 
األخرى صغير وكبير يسمونه » الخال«، 
المجتمع  في  جداً  قوية  رابطة  والُخؤولة 
وتكاد  كثيراً  شأنها  أُعلي  وأكاد  الريفي، 
شأناً،  وتعلوها  العمومة  رابطة  تضاهي 
وللريفيَّن مقولة مشهورة تقول: »ثُلثي الولد 
لخالهُ«، فإذا قام هذا الولد بعمل ُشجاع أو 
هذِه  لهُ  قالوا  والفِعل،  الُخلق  حسن  كان 
»هذا  لهُ  قالوا  أو  ذكرناها،  التي  الَمقُولة 

َخالهُ فاُلن، والنعم منهُ ومن خالِه«. 

االعتماد على الذات بتأمني 
متطلبات البيت الريفي

الريفيّن  َجعل  الّذي  السبب  إلى  وبالُرجوع 
يَعتمدون على أنفُسهم هو الَعمل الزراعي، 
الذي يَتطلب تَخزين َمؤونة الُحبوب والَمواد 
في  الَموجودة  لحيواناتهم  كالعلف  األُخرى 
وكونهم  )المنيحة(،  تقريباً  ريفي  بيت  كل 
المدينة  في  التسوق  َمناطق  عن  بَعيدين 
الموارد  تَنويع  إلى  وحاجتهم  ما،  نوعاً 
من  تُعتبر  َمعيشتهم  في  يَستخدمونها  التي 
واإلوز  الدجاج  فيُربون  الضروريات، 
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منطقة  في  الشعب  بلدية  أضافت  ـ  الطبقة 
الطبقة مهمة جديدة إلى مهامها السابقة بعد 
في  األسواق  لحماية  مكتباً  خصَّصت  أن 

مدينة الطبقة.
البلدية من فتح هذا المكتب الجديد  وتهدف 

أن شهدت  بعد  األسواق  حماية  تعزيز  إلى 
على  المدينة  تحرير  بعد  التجارية  الحركة 
انتعاشا  الديمقراطية  سورية  قوات  أيدي 
التجاري  النشاط  تزايد  حيث  ملحوظاً، 
والصناعي في أسواق الطبقة التي أصبحت 
تنامي  مع  للمنطقة  رئيسة  أسواقاً  تعتبر 

الشعور باألمان الذي فُقد لسنوات.
أعضاء  عشرة  من  المكتب  ويتألف 
الـ  مدار  على  يتناوبون  وعضوات 
التحركات   مراقبة  مهمتهم  24الساعة 
يردع  الذي  األمر  األسواق  في  المشبوهة 
أعمال  على  اإلقدام  من  الضعيفة  النفوس 
تضرُّ بالمصالح العامة وتؤثِّر على النشاط 

المشهود بخاصة مع االزدحام الذي تعيشه 
الطبقة هذه األيام حيث ارتفع عدد قاطنيها 
إلى ما يفوق المئة ألف نسمة ما بين ساكن 

ونازح.
حماية  لمكتب  المشترك  المدير  وأشار  هذا 
عمل  أنَّ  »إلى  المحمد:  محمد  االسواق 
الساعة 9  يبدأ من  األسواق  حراس حماية 
رقابة  يضمن  ما  صباحاً   6 ولغاية  مساًء 

متواصلة طوال الليل«.
لم  المكتب  تأسيس  أن  إلى  المحمد  ونوه   
يمض عليه سوى ستة أشهر وقد شهد خالل 
عمله التنظيمي تطوراً ملحوظاً يدور حول 
خدمة المواطنين المقيمين منهم و الوافدين.

اللحوم  وصول  بهدف  ـ  الرقة  روناهي/ 
األمراض  من  وخالية  صحيةً  للمستهلكين 
الذبح  بمخاطر  النتقالها  وتفادياً  واآلفات 
دائرة  تعمل  المسالخ؛  خارج  العشوائي 
المسلخ التابعة لبلدية الشعب في الرقة على 
من  القصابين  من  الحية  الحيوانات  استالم 
خراف وأغنام ومن ثم وضعها في زرائب 
الصحي  وضعها  مراقبة  أجل  من  خاصة 
ويتم بعد ذلك ذبح هذه المواشي مع استبعاد 
بذبح  فيسمح  الظاهرة،  المرضية  الحاالت 
مراعاة  ويتم  فقط،  السليمة  المواشي 

والنظافة  الذبح  لمعدات  الصحية  الشروط 
الصحية للقصابين ومن ثم معاينتها من قبل 
طبيب المسلخ حيث يتم بعدها وضع  الختوم 
الذبائح. وفي هذا اإلطار، أكد  على  لحوم 
الحسن  أحمد  خلف  المسلخ  دائرة  رئيس 
على مخاطر الذبح العشوائي خارج المسلخ 
وما ينتج عنه إلى حدوث مخاطر وأضرار 
صحية جراء انتقال األوبئة والجراثيم بسبب 
البيطري وعدم سالمة  بالكشف  التقيد  عدم 
بيئة الذبح ذاتها، الفتاً إلى أن انعدام الكشف 
سالمة  من  يقلل  الذبح  وبعد  قبل  البيطري 

الذبيحة لالستهالك البشري، إلى جانب عدم 
تحقيقه شروط صحة البيئة بالتعامل السليم 
مع مخلفات الذبح مثل الدماء، الجلود، ودعا 
إلى  المطاعم  وأصحاب  اللحامين  الحسن 
النظافة  لتوفر  المعتمدة  المسالخ  في  الذبح 
والكشف البيطري، فضال عن أن من يقوم 
ومعتمدون  مؤهلون  أشخاص  هم  بالذبح 
ذلك  ينعكس  بما  صحية  شهادات  ولديهم 

على سالمة اللحوم المقدمة لألهالي.

ما هي اآلفة؟

اإلنسان  يصيب  حي  كائن  أي  هي  اآلفة 
حيوان(،  أو  )نبات  من  ممتلكاته  أو 
اآلفات  من  فالحشرات  الضرر  له  ويسبب 
الزراعية  والحيوانات  الميكروبات  وكذلك 

والطفيليات.

أنواع املبيدات احلشرية

اآلفة  لنوع  طبقاً  الحشرية  المبيدات  أنواع 
الحشرات  قتل  على  يعمل  مبيد  هي: 
والذباب  كالبعوض  أنواعها  بمختلف 
على  يعمل  األعشاب  ومبيدات  والجراد، 
قتل األعشاب الضارة، ومبيدات القوارض 
تعمل على قتل أو إبادة القوارض، مبيدات 
وتمنع  البكتيريا  إبادة  على  تعمل  البكتيريا 
مبيدات  جديد،  من  وتكاثرها  نموها 
الفطريات،  إبادة  على  تعمل  الفطريات 
اليرقات  إبادة  على  تعمل  اليرقات  مبيدات 

وعدم نموها.

مزايا املبيدات احلشرية

أما مزايا المبيدات الحشرية هي: ال تحتاج 
إلى عمالة كثيرة، والمرونة في االستخدام 
المبيدات،  من  الواقية  المالبس  ارتداء  بعد 
اآلفات  أنواع  لكل  مبيدات  توجد  حيث 
جودة  بتحسين  تقوم  كما  والحشرات، 
المحاصيل، أي عدم تعرض أي جزٍء من 
المنتجات الزراعية إلى تلف نتيجة القضاء 
على اآلفة المضرة بالمحصول الزراعي، 
رخيصة  أسعارها  أن  ذكره  والجدير 
في  تساعد  وأيضاً  األسواق؛  في  وتتوفر 
بحماية  تقوم  كما  الزراعي،  اإلنتاج  زيادة 
يتم  األليفة، حيث  الحيوانات  البشر وكذلك 
رش المبيدات في الحقول وبين المحاصيل 
المنازل  في  ها  رشُّ يتمَّ  حتى  الزراعية، 
وأيضاً في حظائر الحيوانات لكي تحميهم 
بحياة  الضارة  واألمراض  اآلفات  من 
حماية  إلى  باإلضافة  واإلنسان،  الحيوان 
األعشاب  على  القضاء  حيث  من  البيئة 

الضارة  والمحافظة على خصوبة التربة.

مساوئ املبيدات احلشرية

الكائنات  وهذه  النافعة  الكائنات  يقتل  ـ 
الطبيعي  البيولوجي  االتزان  تحقق  النافعة 
يضر  رشها  أثناء  ففي  البيئي(  )التوازن 
عن  بخارها  أو  رذاذها  حيث  من  بالعامل 

طريق االستنشاق.
ـ كما وتبقى بقايا البعض من المبيدات في 
المنتجات الزراعية والفواكه والخضروات 
األليفة  والحيوانات  البشر  يتناولها  التي 

كالغنم والبقر والدجاج وبالتالي تؤثر على 
المبيدات  بعض  أن  حيث  اإلنسان،  صحة 
لها نسبة ضارة بحياة اإلنسان وهذه النسب 
الضارة تنخفض مع اتباع أساليب ودورات 

زراعية صحيحة.
بالنباتات  ملتصقة  المبيدات  بقايا  بقاء  ـ 
تتفاعل  األمطار  هطول  وعند  والخضار، 
المياه  مع  وتنحل  المطر  جزيئات  مع 
كما  الزراعية،  التربة  إلى  تنزل  وبالتالي 
المياه  إلى  األمطار  مياه  مع  تجر  أنَّها 
تضر  حيث  للشرب،  الصالحة  الجوفية 
بصحة اإلنسان والحيوان، وتتدفق المبيدات 
بالثروة  وتضر  البحيرات  إلى  الينابيع  من 

السمكية والكائنات البحرية األخرى.
ـ مقاومة بعض اآلفات الحشرية للمبيد نتيجة 
للمبيدات  المفرط  أو  المتكرر  االستخدام 
الحشرية على العائل نفسه )النباتات( تؤدي 
إلى مقاومة الحشرات واآلفات لهذه األنواع 

من المبيدات دون أن يتأثر بها.

ملاذا ترش املبيدات على حظائر 
احليوانات؟

صحة الحيوانات والنظافة أمران متالزمان 
فتراكم روث الحيوانات في الحظائر دون 
وتكاثر  لنمو  مناسبة  بيئة  سيجعلها  تنظيف 
واألمراض  الحشرية  اآلفات  وانتشار 
كالحمى القالعية والحبوب القيحية والتهاب 
المفاجئ  والموت  واإلسهال  الضرع 
القراد  هي  الحشرية  اآلفات  أما  للحيوان؛ 
وغيرها  والذباب  والبعوض  والبراغيث 
الطفيليات  هي  واألمراض  اآلفات،  من 
وأمراض  الخارجية  والطفيليات  الداخلية 
البكتيريا؛ كل هذه األمراض واآلفات تهدد 

املبيدات احلشرية مزايا ومساوئ اجملتمع الريفي عادات وتقاليد أسرية مرتابطة

التحضريات لعقد كونفرانس الشبيبة األول بالرقة

االستعداد لتدريب املعلمني يف الرقة 

اللجنة  تستمر  ـ  الرقة  هاوار/  وكالة 
المزمع  الشبيبة  لكونفرانس  التحضيرية 
بعقد  الجاري  حزيران  من  الـ29  في  عقده 
بحضور  الرقة  مدينة  لشبيبة  االجتماعات 
عقد  وقد  بالمدينة  الشبيبة  من  العشرات 
لكونفرانس  الثاني  التحضيري  االجتماع 

منها  النقاط  من  العديد  ناقش  والذي  الشبيبة 
لجنة  فيها  بما  اللجان  من  مجموعة  تشكيل 
التي  التحضيرية  التنظيم، واللجنة  التدريب، 
ستكون مهامها التحضير للكونفرانس األول 

لشبيبة الرقة. 
كانت  دارت  التي  النقاشات  مجمل  ومن 

المنطقة،  في  الشبيبة  دور  تفعيل  كيفية  عن 
ومشاركتها في الفعاليات كافة، وتفعيل آليات 

لتطوير الشبيبة، وتوعيتهم وتثقيفهم.
الرئيس  مع  هاوار  أنباء  وكالة  والتقت 
المشترك للجنة الشباب والرياضة في مجلس 
الرقة المدني أنوار األحمد والذي قال: »يتم 
اليوم التحضير لكونفرانس شبيبة الرقة ليتم 
منها  حرموا  التي  ومطالبهم  صوتهم  سماع 

طوال السنين الماضية«.
وأضاف األحمد بالقول: »ويأتي هذ االجتماع 
كتبادل لوجهات النظر بين شباب مدينة الرقة 
ليتم دراستها، كما يتم قبول جميع المتطلبات 

والمقترحات ليتم تقديمها في الكونفرانس«.
وأشار األحمد بالقول: »شبيبة وأهالي مدينة 
مرتزقة  إرهاب  من  الكثير  عانوا  الرقة 
سنعمل  التحرير  وبعد  المنطقة،  في  داعش 

على إيصال الشبيبة إلى بر األمان«.

وكاالت ـ أنهت لجنة التربية والتعليم التابعة 
لمجلس الرقة المدني امتحانات العام الدراسي 
2018م، بمشاركة أكثر من 64   – 2017
االستعدادات  وبدأت  وطالبة،  طالب  ألف 
المعلمين  لتدريب  صيفية  دورات  الفتتاح 

والمعلمات استعداداً للعام الدراسي القادم.
مدينة  طلبة  حرمان  من  سنوات  أربع  وبعد 
وبعد  العام  هذا  أجريت  الدراسة،  من  الرقة 
مدينة  الديمقراطية  سورية  قوات  تحرير 
امتحانات  أول  داعش  مرتزقة  من  الرقة 
من  وطالبة  طالب   64 من  أكثر  بمشاركة 

مدينة الرقة وريفها.
وبعد هذه الخطوة، بدأت لجنة التربية والتعليم 
االستعداد  المدني  الرقة  لمجلس  التابعة 
لمعلمي  وتخصصية  فكرية  دورات  الفتتاح 

ولمعلمات الرقة خالل العطلة الصيفية.
في  والتعليم  التربية  لجنة  في  اإلداري  وقال 
مدينة الرقة علي الشنان في لقاء مع مراسلة 
أجريت  »االمتحانات  هاوار:  أنباء  وكالة 
بشكل جيد لهذا العام دون مواجهة أي مشاكل 
يعتبر  الذي  العمل  سير  من  تحد  عقبات  أو 
الخطوة األولى والمهمة بعد افتتاح المدارس 

في ظل الظروف الراهنة«.

وبين علي الشنان أن الطالب القوا صعوبات 
من  حرموا  أن  بعد  وذلك  االمتحانات  أثناء 
في  المدينة  داعش  مرتزقة  خالل  الدراسة 

السنوات الـ4 الماضية.
التربية  لجنة  وضعتها  التي  الخطط  وعن 
أكد  المدني  الرقة  لمجلس  التابعة  والتعليم 
شنان على أنَّ المعلمين والمعلمات سيتلقون 
دروس فكرية وعملية خالل العطلة الصيفية 
لتعبئة الفراغ الذي تسببت به مرتزقة داعش 

خالل احتاللهم للمدينة.
والتعليم  التربية  لجنة  في  اإلداري  وقال 
حديثه  نهاية  في  الشنان  علي  الرقة  بمدينة 
بأن الدورات التي سيتلقاها المعلمون ستكون 
ستشمل  وتخصصية  فكرية  قسمين،  على 
طرائق التدريس والمنهاج واإلعداد التربوي 
وبحسب علي شنان فإن التدريبات ستتم في 

12 مركزاً تدريبياً في مدينة الرقة وريفها.

تقرير/ حسام امساعيل     

تقرير/ برييفان محي

اللجنة  بدأت  ـ  عيسى  عين  روناهي/ 
االقتصاديّة والماليّة في ناحية عين عيسى 
بتسليم  2018م   /6  /19 الثالثاء  يوم 
القمح  تَسويق  بعد  المزارعين  ُمستحقات 
المدة  ضمن  عيسى،  عين  صَوامع  إلى 

المذكورة  اللجنة  حددتها  التي  الزمنيَّة 
تَوريد  تاريخ  من  يوماً   15 هي  والتي 
لدعم  وذلك  جيدة،  وبأسعاِر  القمح، 
من  الذاتي  االكتفاء  وتحقيق  الُمزارعين 
عين  ناحيَّة  صوامع  إصالح  بعد  القمح، 
والنهب  التخريِب  يُد  طالتها  التي  عيسى 

على يد الفصائل المسلحة. 
وفي لقاء مع اإلداري في اللجنة االقتصاديّة 
قائالً: »تم  والماليّة صالح الخضر حدثنا 
الذين  للمزارعين  الماليّة  المبالغ  تسليم 
صوامع  إلى  محصولهم  بتسويق  قاموا 
التي  الزمنيَّة  الخطة  عين عيسى، ضمن 

وضعتها اللجنة االقتصاديَّة والماليَّة«. 

المزارعين  »بلغ عدد  الخضر:  وأضاف 
عين  لصوامع  الحبوب  سوقوا  الذين 
عيسى 400 مزارع تقريباً، وبلغت كمية 
الصوامع 10000  إلى  الواردة  الحبوب 

آالف طن«.
صوامع  »وصلت  إلى  الخضر  ونوه 
الحبوب في عين عيسى إلى حد االكتفاء 
الَصوامع  خاليا  امتالء  بعد  الذاتي، 
الُمزارعين  بقية  إحالة  وتم  بالُحبوب، 
صوامع  إلى  حبوبهم  بتسويق  الراغبين 

الجلبية والدهليز«. 

مكتب محاية األسواق يف الطبقة

مسلخ الرقة البلدي.. حرص على سالمة اللحوم

أطفال الطبقة أول عيد
 حبرية

حتسن القطاع الصحي يف العريشة

لجنة  من  كل  أقامت  ـ  الطبقة  روناهي/ 
الشبيبة ولجنة المرأة  في المجلس التنفيذي 
لمنطقة الطبقة بالتنسيق مع مجلس المرأة 
في الطبقة، احتفالية لألطفال بمناسبة حلول 
عيد الفطر السعيد، في باحة مركز مجلس 
المرأة في الطبقة الكائنة بالحي الثاني قرب 

اإلطفاء.
نوعها  من  األولى  الفعالية  هذه  وتعتبر 
من  المنطقة  تحرير  بعد  لألطفال  بالنسبة 
مرتزقة داعش على يد مقاتلين ومقاتالت 
ووحدات  الديمقراطية،  سورية  قوات 
يقيمها  داعش  كان  حيث  المرأة،  حماية 
تقديم  طريق  عن  المدينة،  شوارع  في 
المشاركين  لألطفال  الدوالرات  بعض 
التكفيري  فكرها  لنشر  المسابقات،  في 
على عقول وأدمغة االطفال باإلجابة على 

والشرائع  العرفية  االحكام  تخص  أسئلة 
االسالمية. 

مجلس  باحة  زينت  االحتفالية  سياق  وفي 
واألشرطة  البالونات  من  بالعديد  المرأة 
لألطفال  منها  البعض  وتقديم  الملونة، 

بمناسبة عيد الفطر السعيد.
وتضمنت االحتفالية العديد من الفعاليات، 
الرياضية  واأللعاب  المسابقات  منها 
والسرعة وبعض األلعاب التي تبين مدى 
واستيعابه  الطفل  ذكاء  استقبال  سرعة 
الهدايا الرمزية  للمعلومات، وتقديم بعض 
ألطفال من قبل لجنة الشبيبة، كما وضعت 
أرجوحة من أجل تسلية األطفال، باإلضافة 
األطفال  وركوب  لتعليم  خيول  جلب  إلى 
وعبر  العيد،  بقدوم  فرحة  الخيل  على 
األطفال عن فرحتهم الكبيرة بهذه الفعالية. 

القطاع  يتحسن  ـ  الحسكة  هاوار/  وكالة 
يوم  بعد  يوماً  العريشة  ناحية  الصحي في 
الناحية  في  والصيادلة  األطباء  عودة  بعد 
وتفعيل المركز الصحي الذي يلعب دوراً 
وبعد  الصحي  القطاع  ناحية  من  كبيراً 
سنوات من المعاناة يعود القطاع الصحي 
عودة  بعد  تدريجياً  الشدادي  ناحية  في 
في  المركز  وتفعيل  والصيادلة  األطباء 

الناحية.
ويخدم المركز الصحي الذي افتتح  في 5 
العريشة حوالي50  بناحية  أيار 2018م، 
قرية من بلدة الحدادية حتى بلدة قانا، ويقدم 
حيث  للمرضى،  مجاني  بشكل  األدوية 

يعمل في المركز ستة ممرضين وطبيبين 
طبيب عام وطبيب أسنان كما يتواجد في 
للنقل  اسعاف  وسيارة  صيدلية  المركز 
أو  الحسكة  مشفى  إلى  للمرضى  العاجل 

المشافي األخرى إن اضطر األمر.
أنباء هاوار مع  لقاء أجرته وكالة  وخالل 
مركز  »إن  قال:  أحمد  ابراهيم  الممرض 
حوالي  يخدم  العريشة  ناحية  في  الصحي 
50 قرية بشكل مجاني، يقدم فيها األدوية 
مجاناً للمرضى وأكد أحمد على أنَّ المركز 
على  ساعة  مدار24  على  يعمل  الصحي 

شكل مناوبات«.
أما المواطنة هناء محمد من أهالي ناحية 
قبل  يعانوا  كانوا  أنهم  إلى  بينت  العريشة 
األطباء  قلة  من  الصحي  المركز  افتتاح 
نقل  إلى  يضطرون  وكانوا  والصيادلة 
المريض لمدينة الحسكة التي تبعد 40كيلو 

متر عن البلدة.
افتتاح  بعد  أنه  إلى  محمد  هناء  وأكدت 
المركز حل كل مشاكل أهالي المنطقة من 

الناحية الصيحة التي كانت تعانيها البلدة.
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