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حتديد مواعيد بطوالت األلعاب 
الفردية بإقليم اجلزيرة

االكتئــــــــــــــاب

من رسالة البروفسور الكردي المعروف 
قناتي كردو إلى أعضاء »جمعية المعرفة 
لكم  أشكر  األخوة،  )أيها  والتعاون«: 
تعيق  الصعوبات  كانت  نضالكم… مهما 
طريقكم، يجب عليكم أن ترفعوا عالياً اسم 
كردستان في كل نشرة ومجلة وصحيفة، 
القرن  في  نحن  كبيرة،  أم  كانت  صغيرة 
والذرة،  العلمي  التقدم  قرن  العشرين، 
اليوم  بحريتها  تطالب  ال  التي  فالشعوب 
يبك  لم  إن  بسرعة،  وتضمحل  تذوب، 

الطفل، ال ترضعه والدته رغم حنانها(.

بعد اجتماع اللجان الفنية لمختلف األلعاب 
في إقليم الجزيرة، تم تحديد مواعيد للعديد 
الطاولة،  الكاراتيه،  البطوالت وهي:  من 
الكيك  بطولة  مسبقاً  حدد  كما  الشطرنج، 
ولكال  الفئات  لمختلف  وهي  بوكسينغ، 
البطوالت  إقامة  زخم  وازداد  الجنسين، 
بعد االقتراب من نهاية العام، وهذا ينعكس 
سلباً حتى اآلن على الرياضة بشكٍل عام؛ 

ألن الحالة تتوجه للكم وليست للنوعية.  

هو عبارة عن مزيج من مشاعر الحزن 
والوحدة وشعور برفض من قبل اآلخرين 
وقلة الحيلة وعجز عن المواجهة ومشاكل 
بالحزن  دائم  شعور  إلى  ويؤدي  الحياة، 
والتعاسة وفقدان االهتمام بالحياة، ويؤثر 
الطريقة  وعلى  واألفكار  المشاعر  على 
التي يتصرف بها الفرد، كما يسبب العديد 
النفسية والجسدية فيصبح  المشكالت  من 
يقوم  أن  الشخص  على  الصعب  من 
وهو  بها  القيام  على  اعتاد  التي  بأنشطة 
ليس مجرد نوبة عابرة، بل حالة تتطلب 

وقتاً من العالج. 

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.
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الشبيبة العربية تدين العزلة على أوجالن 
وانتهاكات االحتالل يف عفرين

العزلة  حميس  تل  ناحية  شبيبة  شجب 
أوجالن  القائد  على  المفروضة 
االحتالل  جيش  وانتهاكات  وممارسات 
شعب  أبناء  بحق  ومرتزقته  التركي 

عفرين من تهجير واستيطان النازحين 
في  المرتزقة  وعوائل  والمهجرين 
مدينة  »سنحرر  قائلين  منازلهم، 

«2عفرين«.
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صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

عاماً  الجزيرة  عاصفة  حملة  انطالقة  أكملت 
سوريا  قوات  قبل  من  إعالنها  منذ  كامالً 
عام  أيلول  شهر  من  التاسع  في  الديمقراطية 
2017م؛ لتترك خلفها انتصارات وإنجازات 
عظيمة من تحرير مئات اآلالف من المدنيين 

وعشرات القرى والبلدات من سيطرة داعش 
انتعاش  جانب  إلى  سوريا  وشرق  شمال  في 
أسوة  اجتماعي  نظام  وفق  قوية  حياة  حركة 
والشمال  آفا  روج  في  األخرى  بالمناطق 

السوري.

تمكنت لجنة الصلح في ناحية الشدادي التابعة 
من  قضية   500 حل  من  الحسكة،  لمقاطعة 

أصل 800 وردت إليها.
معها،  تتماشى  وتقاليد  عادات  منطقة  لكل 

كونها  سوريا  في  الشرقية  المنطقة  وبخاصةً 
عشائرية، يدخل بجوفها الطابع التقليدي لحل 
أزماتها ومشاكلها الداخلية بعيداً عن المحاكم 

الشرعية والحكومية.

ال شك أن من أهم مقومات الرقي التي تتميز 
وال  أشكالها  بجميع  النظافة،  هي  األمم  بها 
سيما نظافة البيئة المحيطة باإلنسان، من ماء 
وهواء وتربة وإنشاءات أقامها اإلنسان، وكي 
يعيش المرء في بيئة سليمة خالية من الشوائب 
التي تعكر عليه صفو حياته، عليه أن يبحث 

بيئة  على  الحصول  له  تكفل  التي  السبل  عن 
تحميه من األمراض واألوبئة. للحديث حول 
هذا الموضوع الحيوي الهام؛ أعددنا التقرير 
قبل  من  المتخذة  اإلجراءات  أهم  عن  التالي 

قسم البيئة في بلدية الشعب بديرك.
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الشدادي  ناحية  أهالي  من  العشرات  شيع 
استشهد  الذي  عزيز،  محمد  الشهيد  جثمان 
مقبرة  إلى  العسكرية،  لمهامه  تأديته  أثناء 
الشهداء في الشدادي. استلم المشيعون جثمان 

محمد  الشعب،  حماية  وحدات  في  الشهيد 
عزيز االسم الحركي شرفان حسكة، من أمام 
الحسكة،  مدينة  في  الشهداء  عوائل  مجلس 
وتوجهوا بموكب ضم العشرات من السيارات 

المزينة بصورة الشهيد صوب مقبرة شهداء 
بدأت  المقبرة،  إلى  الوصول  وبعد  الشدادي. 
بالتزامن مع  دقيقة صمت  بالوقوف  المراسم 
عرض عسكري  قدمه مقاتلو وحدات حماية 
وحدات  باسم  كلمة  ألقيت  ثم  ومن  الشعب. 
حسين،  حيدر  القيادي  ألقاها  الشعب،  حماية 
الصبر  لهم  وتمنى  الشهيد  أهالي  فيها  عزا 
في  ماضون  أنهم  حسين،  وأكد  والسلوان. 
درب الشهداء حتى تحرير األهالي كافة من 

ظلم مرتزقة داعش.
عوائل  مؤسسة  باسم  أوضحت  جانبها  ومن 
قدموا  الشهداء  أن  هللا،  عبد  زهرة  الشهداء 
شعوب  تنعم  أن  أجل  من  لديهم  ما  أغلى 

المنطقة بالحرية واألمن.
وفي نهاية المراسم قرئت وثيقة الشهادة من 
سلمان  الشهداء  عوائل  مؤسسة  عضو  قبل 
العلي، وتم تسليم الوثيقة لذوي الشهيد، بعدها 
مقبرة  في  الثرى  محمد  الشهيد  جثمان  وري 

شهداء الشدادي وسط زغاريد األمهات.

دير  مدينة  أهالي  يريد  عجاف  سنوات  سبع 
الزور أن تمحى من ذاكرتهم ويطويها النسيان 
عانوا خاللها ويالت الحرب في مدينتهم قبل أن 
بفضل تضحيات  االنعتاق  تشرق عليها شمس 
إلى  مجدداً  والعودة  الديمقراطية  سوريا  قوات 

ممارسة حياتهم الطبيعية.
هذا العام له لون خاص وفرحة عارمة يعيشها 
بعد مرور سبع سنوات من  الزور  دير  أهالي 
الموت المخيم على الصغار والكبار وخصوصاً 
التي  الكبت  عقود  من  مناطقهم  تحرير  بعد 
والمسميات   األشكال  تعاقب  خالل  عاشوها 
الوحشية  والممارسات  العذاب  أنواع  ليسوموا 
بحقهم، ففرحة عودة األهل واألحبة بعد الغياب 
من  وجوههم  على  البسمة  تنير  اليوم  الطويل 
في  هاوار  أنباء  لوكالة  جولة  وخالل  جديد. 
ناحية الكسرة، تلمست نصب مراجيح وألعاب 
فوجود  الناحية.  حديقة  في  لألطفال  بسيطة 
الحديقة وعملها يصب في إسعاد األطفال الذين 
وطمأنينة  بأمان  واللعب  الفرح  من  حرموا 

بفرحة طفولة.
لمشرف  الحديقة  في  للعب  األطفال  يحتاج  ال 
بعيداً  أنفاسهم  عليهم  يعد  من  وال  مراقب  أو 
أفكارها  لزرع  تسعى  مسمى  أو  جهة  عن 
يلعبون وفي  فهم  اليوم  أما  وآراءها وتوجهها، 

جاء  ذلك  وكل  وبهجة  فرحة  عيونهم 
بفضل التضحيات واالنتصارات 

سوريا  قوات  حققتها  التي 

الطفلة  واألمان.  األمن  وزرع  الديمقراطية 
قبل  من  األلعاب  نعرف  »لم  قالت:  خديجة 
حرمنا  التي  األلعاب  من  مزيداً  نريد  وإننا 
وال  مسبح  وال  مالعب  لدينا  يوجد  وال  منها 
للذكور  قدم  كرة  ملعب  ونريد  سيارات  ألعاب 

واإلناث«.
وبدوره عبر الطفل سامح عن فرحته باأللعاب 
وسعادته بها وطالب بمزيد من ألعاب األطفال 
متذكراً حرمانهم من األلعاب وعبر عن رغبته 
بملعب لكرة القدم. أما الطفلة حنين ذات السنتين 
من  معجمها  يحمل  بما  سعادتها  عن  فعبرت 
خاطرها،  في  يجول  عما  تعبر  ال  قليلة  ألفاظ 
حيل  »األلعاب  المحكية  بلهجتها  قالت  حيث 

حلوة وأنا ألعب«.
قائلة:  تحدثت  األطفال  أحد  والدة  صبحية 
»أطفالنا كانوا مثاالً للتشرد  وأصحبوا عرضة 
وهم  وقتهم  فراغ  ويستغل  يستغلهم  فكر  لكل 
أوقاتهم  يشغل  عما  يبحثون  أصبحوا  بدورهم 
مع عدم تمييزهم للصح من الخطأ لكن بوجود 
عليهم«،  االطمئنان  بإمكاننا  أصبح  األلعاب 
وأن  الحدائق  برنامج  تطوير  صبحة  وتمنت 
يضاف إليه ملعب ومسبح لتنمية فكر وقدرات 

الطفل بالشكل الصحيح والمفيد له وللمجتمع.
قدمت  كونسرن  منظمة  أن  بالذكر  والجدير 
مع  بالتعاون  تواجدها  على  وأشرفت  األلعاب 
ضمن  تعمل  التي  والبلديات  الخدمات  لجان 
الزور  دير  لمجلس  الخدمية  المؤسسات 
المدني على إتمام إعادة تأهيل البنية التحتية 

إلى مختلف القطاعات في دير الزور.

مقربة الشدادي حتتضن جثمان 
الشهيد حممد عزيز

معركة حاسمة بدأتها قوات سوريا الدميقراطية 

سوريا  شرق  شمال  أراضي  من  تبقى  ما  لتحرير 

في  وذلك  عليهم؛  والقضاء  داعش  مرتزقة  من 

إطار املرحلة األخيرة من حملة عاصفة اجلزيرة... 

وهذه املعركة ستكون الردّ احلاسم للقضاء على 

داعش...  براثن  بني  اخملتطفات من  وحترير  اإلرهاب، 

إنها معركة »دحر اإلرهاب«..

حترير 71360 كم2 خالل عام 
واحلملة مستمرة

جلنة الصلح يف الشدادي: «هدفنا حل

 القضايا بالرتاضي«

نشاطات قسم البيئة يف بلدية ديرك

عدسة روناهي 

حديقة ألعاب الكسرة حتتضن 
أطفال دير الزور

 دحر اإلرهاب.. 
املرحلة األخرية من محلة عاصفة اجلزيرة

أكدت حنان عثمان أن صمت المجتمع الدولي حيال انتهاكات جيش االحتالل التركي يعطي الضوء األخضر 
ألردوغان ومرتزقته بارتكاب المزيد من الجرائم، وناشدت رئيسة رابطة نوروز الثقافية االجتماعية في لبنان 
وعضوة في االتحاد النسائي اللبناني وعضوة لجنة الدفاع عن حقوق المرأة حنان عثمان نساء العالم بالتكاتف 

واالتحاد لتحرير عفرين.

«استمرار املقاومة يف عفرين مثال واضح 
للتضحية والبطولة«
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الحزن  مشاعر  من  مزيج  عن  عبارة  هو 
والوحدة وشعور برفض من قبل اآلخرين 
وقلة الحيلة وعجز عن المواجهة ومشاكل 
بالحزن  دائم  شعور  إلى  ويؤدي  الحياة، 
ويؤثر  بالحياة،  االهتمام  وفقدان  والتعاسة 
على المشاعر واألفكار وعلى الطريقة التي 
من  العديد  يسبب  كما  الفرد،  بها  يتصرف 
من  فيصبح  والجسدية  النفسية  المشكالت 
الصعب على الشخص أن يقوم بأنشطة التي 
اعتاد على القيام بها وهو ليس مجرد نوبة 

عابرة، بل حالة تتطلب وقتاً من العالج. 
حسب إحصائيات أكثر من 12 مليون حول 
من   %25-15 باالكتئاب  مصابون  العالم 
15 % من الرجال مصابون  النساء و10- 
بها، وقد يكون االكتئاب نتيجة نقص أو عدم 

التوازن في المواد الكيماوية الموجودة في 
المخ والجسم كافة. 

أشكال االكتئاب
من  الّشخص  يُعاني  البسيط:  االكتئاب  ـ 
أقل  بحّدة  ولكن  الّشديد  االكتئاب  أعراض 
لفترة زمنيّة طويلة، ولكن أقصر من فترات 

االكتئاب الجزئّي.
طويلة  لفترة  يستمر  الجزئي:  االكتئاب  ـ 

سنتين تقريباً.
قدرة  مع  يتعارض  الشديد:  االكتئاب  ـ 
الشخص على العمل والدراسة والنوم ويفقد 

الشهية.
أعراض االكتئاب

ـ فقدان الرغبة في ممارسة الفعاليات.
ـ اضطرابات النوم.

ـ صعوبة في التركيز. 
ـ االحساس بالعصبية والكآبة.

ـ نوبات من البكاء. 
ـ االحساس بانعدام األمل. 

ـ قلق وضجر. 
ـ زيادة أو نقصان الوزن بدون قصد. 

ـ أفكار انتحارية أو محاوالت االنتحار.
ـ الشعور بفراغ وحزن عميق. 
ـ أعراض جسمية ترافقه األلم.

ـ عصبية وتوتر.
ـ كثرة النسيان.

ـ التفكير في الموت.
ـ الصداع واضطرابات الجهاز الهضمي. 

ـ التشاؤم والشعور باليأس.
ـ شعور بالذنب والعجز.

واتخاذ  والتركيز  التفكير  في  صعوبة  ـ 
القرارات.

وبطء  بالتعب  والشعور  الطاقة  انخفاض  ـ 
في الحركة والتفكير.

أسباب االكتئاب
ـ المماطلة أو التأجيل في قيام باألعمال.

ـ تكديس جدول يومي.
ـ التفكير الزائد عن الالزم. 

ـ الندم على قرار ما. 
ـ البحث عن الكمال والمثالية. 

مرضي  تاريخ  هنالك  كان  إذا  الوراثة  ـ 
عائلي حيث يوجد الجينات.

ـ الهرمونات عند النساء فترة الحمل أو ما 
بعد الوالدة.

ـ كيمياء الدماغ، الخلل في الناقالت العصبية 
تلعب دوراً في التأثير على المزاج. 

ـ أسباب بيولوجية يعاني األفراد المصابون 
من تغيرات في الدماغ.

طرق عالج االكتئاب
فعالة  غير  ولكن  لالكتئاب  مضادة  أدوية 
إلى  أسبوعين  إلى  وتحتاج  فوري  بشكل 
أعراض  ولها  مفعولها  ألخذ  أسابيع  أربع 
وفقدان  والخمول  الفم  جفاف  مثل  جانبية 

الشهية وزيادة التعرق.
العالج النفسي ولها أنواع عديدة:

ـ عالج عقلي وذهني وهي تغير في طريقة 
التفكير والتصرفات. 

االجتماعية  العالقات  على  الوقوف  ـ 
للشخص ومعالجة خلل ما فيها.

األدوات المساعدة للعالج
ـ القيام بنشاط بدني لمدة نصف ساعة يومياً.

العائلة والمقربين، وأن يشعر  أفراد  ـ دعم 
ووجود  ممكن  والشفاء  لوحده  ليس  بأنه 
ويساعد  التوتر  من  يقلل  المقرب  الشخص 

ويرافق المريض في العالج.

ـ كتابة مذاكرات يومية وإذا كنت تعاني من 
فليساعدك شخص مقرب  كتابتها؛  صعوبة 

منك.
إلى  يهدف  المعرفي:  السلوكي  العالج  ـ 
كيفية  ويحدد  والسلوكيات  األفكار  تغير 
المرضى  بعض  بمزاجه.  المريض  تأثير 
يحتاجون إلى بضعة أشهر وبعضهم اآلخر 

إلى فترة أطول.
 5 ـ   4 من  الرياضة  ممارسة  الرياضة: 
مرات في األسبوع لمدة نصف ساعة يساعد 
على زيادة طاقة وتحسين النوم ورفع الثقة 

وتخفيف الضغوطات.
العالج بالضوء: يجلس الشخص أمام مربع 
أو  الساطع  الضوء  وبخاصة  الضوء  من 
في  بالضوء  العالج  استخدام  ويمكن  القاتم 
االشتراك مع عالجات أخرى بعد استشارة 

الطبيب المختص. 
الحيوانات األليفة: إن تربية  بتربية  العالج 
العالج.  عن  بديالً  ليس  األليفة  الحيوانات 
أن يخفف من أعراض  الممكن  ولكن؛ من 

االكتئاب.
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مركز األخبار ـ أشارت الناطقة الرسمية باسم 
هللا،  العبد  ليلوى  الجزيرة«،  »عاصفة  حملة 
أنهم سيعملون على فتح ممرات آمنة لتخليص 
المدنيين العزل من مرتزقة داعش، وبيّنت أن 
المقاتالت سيشاركن في الحملة بهدف تخليص 

النساء المختطفات من يد داعش.
دحر  »معركة  )الثالثاء(  أمس  يوم  بدأت 
في  داعش  مرتزقة  على  للقضاء  اإلرهاب« 
هجين،  وبلدات  قرى  من  كل  في  معاقله  آخر 
أهم  الصدد ولمعرفة  السوسة، والشعفة، وبهذا 
أهداف هذه الحملة التقت وكالة هاوار بالناطقة 
العبد  ليلوى  الجزيرة  عاصفة  لحملة  الرسمية 
هو  الحملة  أهداف  أهم  أن  أكدت  والتي  هللا 
ظل  في  الويالت  ذاقوا  الذين  المدنيين  تحرير 
حكم داعش عليهم لمدة سبع سنوات متواصلة. 
أنه  أوضحت  المختطفات،  النساء  وبخصوص 
»ستشارك في الحملة مقاتالت لتخليص النساء 

المعذبات«.
وأشارت الناطقة باسم الحملة ليلوى، بأن قواتهم 
فتحت ممرات عبور آمنة لخروج المدنيين من 
سيتم  كما  داعش،  عليها  تسيطر  التي  المناطق 
ليلوى  وناشدت  النازحين.  إليواء  مخيم  افتتاح 
العبد هللا، جميع المدنيين في المنطقة ومن الذين 
على  للعمل  المختطفين  حول  معلومات  لديهم 

تحريرهم وفك أسرهم.
عاصفة  حملة  باسم  الرسمية  الناطقة  وأدلت 
بياناً،  الثالثاء  أمس  العبد هللا،  ليلوى  الجزيرة، 
الديمقراطية  سوريا  قوات  بدء  فيه  أعلنت 
عاصفة  حملة  من  األخيرة  المرحلة  انطالق 
الجزيرة، للقضاء على مرتزقة داعش في آخر 
معاقله بشمال وشمال شرق سوريا، وذلك باسم 
مرتزقة  واختطفت  اإلرهاب«.  دحر  »معركة 
داعش اآلالف من النساء في مختلف المناطق 
والعراق،  سوريا  في  لسيطرتها  الخاضعة 
وقاموا باإلتجار بهن وبيعهن كسلعة في أسواق 
الديمقراطية  سوريا  قوات  وحررت  النخاسة، 
داعش،  ضد  حربها  سياق  في  منهن  المئات 
فيما تشير األنباء أنه ال يزال المئات من النساء 
مختطفات في جيبها األخير شرق نهر الفرات.

وقال القائد العام لمجلس دير الزور العسكري، 
اإلرهاب«  معركة »دحر  أن  خولة،  أبو  أحمد 
لن تكون سهلة نظراً لحشد مرتزقة داعش قواته 
نهر  شرق  األخير  الجيب  في  كافة  وأسلحته 
الفرات، وأضاف: »لكن قواتنا مجهزة ومدربة 

للقضاء على ما تبقى من داعش«.
هاوار،  أنباء  لوكالة  خاص  تصريح  وفي 
المنعقد  الصحفي  المؤتمر  هامش  على 
قوات  فيه  أعلنت  والذي  الجزيرة  إقليم  في 
»دحر  حملة  انطالق  عن  الديمقراطية  سوريا 
حملة  من  األخيرة  المرحلة  في  اإلرهاب« 
»معركة  خولة:  أبو  وأشار  الجزيرة،  عاصفة 
وبين  بيننا  األخيرة  ستكون  اإلرهاب  دحر 
مرتزقة داعش في شمال شرق سوريا، سوف 
نخرجهم من هذه األرض، داعش لديه سجون 
من  الكثير  يده  في  زال  وال  المناطق  هذه  في 
المختطفين من المدنيين واألسرى العسكريين. 

لذا؛ سنتعامل مع هذا الموضوع بحساسية«.
إلخراج  آمنة  ممرات  »سنفتح  وأضاف: 
على  للسيطرة  حريصون  ونحن  المدنيين، 
األسرى  لتحرير  لديها  المتبقية  داعش  سجون 

والمختطفين«.
قواتهم  وتعامل  الفراتية  المنطقة  طبيعة  وحول 
مع سير المعارك، أوضح أبو خولة: »المنطقة 
الفرات  نهر  سرير  على  تقع  سنحررها  التي 
منطقة  كونها  بالسكان  مكتظة  منطقة  وهي 
ومعها  هجين  بلدة  تضم  وهي  واسعة  سكنية 
ثالث بلدات كبيرة، ستكون المعارك فيها قوية 
وقاسية وهو المكان الذي حشد فيه داعش جميع 
تكون  لن  المعركة  وأسلحته،  العسكرية  قواته 
سهلة. لكن؛ قواتنا مجهزة للقضاء على ما تبقى 

من مرتزقة داعش اإلرهابي«.
هذا  في  المتمركزين  داعش  أعداد  وحول 
معلومات  لديهم  أنه  خولة،  أبو  بيّن  الجيب، 
استخباراتية تشير إلى أن أعداد داعش تقدر بـ 

3000 مرتزق.
زمنية  مدة  لديهم  ليس  أنه  خولة،  أبو  ونوه 
داعش  لمرتزقة  األخير  الجيب  لتحرير  محددة 
شرق نهر الفرات، مضيفاً: »ستكون العمليات 

العسكرية شبه عمليات جراحية دقيقة ألنها بين 
ونساء  أطفال  من  عدد  وهناك  وبلدات  قرى 

داعش متواجدين معهم«.
سوريا  لقوات  اإلعالمي  المركز  وكشف 
الديمقراطية حصيلة العمليات القتالية النطالق 
مؤكداً  أمس؛  اإلرهاب«  دحر  »معركة  حملة 
النقاط  من  العديد  وتحرير  مرتزق   41 مقتل 
في  وجاء  كافة.  المحاور  من  تقدم  وإحراز 
لقوات  اإلعالمي  المركز  نشره  الذي  البيان 
ما  الرسمي  موقعه  على  الديمقراطية  سوريا 
يلي: »على محور قرية الباغوز فوقاني شرقاً، 
حققت قواتنا، تقدماً بمقدار 3كم في اليوم األول 
المرتزقة  مع  واشتبكت   ،2018 أيلول   10
بشكل مباشر، وألحقت خسائر بصفوهم، حيث 
استطاعت تحرير عشر نقاط من نقاط تمركز 
اليوم  في  التقدم  قواتنا  عاودت  فيما  المرتزقة، 
 7 وتحرير  كم   1 بمقدار  تقدماً  وحققت  الثاني 
نقاط أخرى من تحصينات المرتزقة. وشهدت 
معارك هذا المحور، إسناداً جوياً من طائرات 
الطيران  لثالث مرات حيث استهدف  التحالف 
الباغوز  محور  في  المرتزقة.  تحركات 
واشتباكاته أصيب أربعة من مقاتلينا بجراح تم 
نقلهم للمشفى لتلقي العالج فيما تعرضت جرافة 
أضراراً  ألحق  أرضي  للغم  لقواتنا  مصفحة 

مادية بها.
جبهة الكسرة: بدأت قواتنا التقدم من هذا المحور 
تقدماً  والثاني  األول  اليومين  في  تقدمت  حيث 
تحصينات  من  نقاط   10 وتحرير  6كم  بمقدار 
اشتباكات عنيفة  المحور  هذا  المرتزقة، وشهد 
وجهاً لوجه، كما شارك طيران التحالف بفعالية 
تحركات  استهدفت  غارات  سبع  نفذ  حيث 
لقواتنا مقتل  الميدانية  القيادة  المرتزقة. وأكدت 
41 مرتزقاً في هذه المعارك وتدمير العديد من 
حاملة  رباعي  دفع  عربات  بينها  لهم  اآلليات 
تدمير  وكذلك  المتوسطة  الرشاشة  لألسلحة 
مرابض مدفعية، وجرافات، فيما ارتقى ستة من 
الشهادة. هذا وما تزال هذه  إلى مرتبة  مقاتلينا 
الجبهة تشهد  أعنف االشتباكات، حيث يستميت 

المرتزقة في المعارك لصد تقدم قواتنا«.

تل  ناحية  شبيبة  شجب  ـ  األخبار  مركز 
القائد  على  المفروضة  العزلة  حميس 
جيش  وانتهاكات  وممارسات  أوجالن 
أبناء  بحق  ومرتزقته  التركي  االحتالل 
واستيطان  تهجير  من  عفرين  شعب 
النازحين والمهجرين وعوائل المرتزقة في 

منازلهم، قائلين »سنحرر مدينة عفرين«.
ممنهجة  عزلة  التركية  السلطات  تفرض 
على قائد الشعب الكردي عبد هللا أوجالن 
وفيلسوف األمة الديمقراطية منذ أكثر من 
المنطقة  شعوب  عزل  بهدف  يوماً؛   760
الديمقراطية  األمة  وقيم  بمبادئ  المؤمنة 
السياق  عن توجهاته وإرشاداته، وفي هذا 
إقليم  في  حميس  تل  ناحية  شبيبة  شجب 
الجزيرة ممارسات السلطات التركية بحق 
تدخل  لضرورة  وأوضحوا  أوجالن  القائد 
المنظمات العالمية والمعنية بحقوق اإلنسان 
من  اليونس  سميرة  الشابة  عاجل.  وبشكل 
قرية التميم جنوب تل حميس أدانت العزلة 
تود  تركيا  أن  إلى  ونوهت  أوجالن،  على 
أوجالن  القائد  عن  المنطقة  شعوب  فصل 

الذي وهب حياته لخدمة اإلنسانية.
جميع  من  اليونس  سميرة  وطالبت 
في  واألطياف  واألحزاب  المنظمات 
على  والضغط  التدخل  العالم  أنحاء  جميع 
السلطات التركية لفك أسر القائد أوجالن، 
أعزل  بحق شعب  لالنتهاكات  حد  ووضع 
في مقاطعة عفرين من قبل جيش االحتالل 

التركي ومرتزقته. 

وشجب عبد السالم الجاسم من قرية الجعفو 
على  المفروضة  العزلة  حميس  تل  غربي 
إيمرالي،  القائد عبد هللا أوجالن في سجن 
في  المؤسسات  جميع  من  الجاسم  وطالب 
جميع  في  دورها  تفعيل  الذاتية  اإلدارة 
الفعاليات التي تقام تضامناً مع حرية القائد، 
المنطقة  شعوب  جميع  تكثيف  وضرورة 

جهودهم من أجل حرية القائد أوجالن.
أبناء  أيضاً  استنكر  متصل؛  سياق  وفي 
ناحية تل حميس االنتهاكات التي يتعرض 
جيش  قبل  من  عفرين  مقاطعة  أبناء  لها 
احتاللهم  بعد  ومرتزقته  التركي  االحتالل 
اختطاف  ويتم  إال  يوٌم  يمر  فال  للمقاطعة، 
مدني أو تتم عملية قتل أو عملية اغتصاب 
صمت  وسط  عوائل،  عّدة  ابتزاز  أو 
المؤسسات  خاص  وبشكل  وإقليمي  دولي 
والمنظمات المعنية بحقوق اإلنسان واألمم 

هذا  في  الناحية  أبناء  واستنكر  المتحدة، 
السياق صمت المنظمات الدولية، باإلضافة 
التركي  االحتالل  ممارسات  لشجب 

ومرتزقته.
ناحية  أبناء  باسم  الجاسم  السالم  عبد  أدان 
تل حميس االعتداءات التركية بحق شعب 
المكونات  جميع  »على  وقال:  عفرين، 

الوقوف تضامناً مع أهلنا في عفرين«.
وقال الشاب زياد الطلفاح من بلدة أبو جرن: 

العربية من شباب وشابات  الشبيبة  »باسم 
ومن قلب ناحية تل حميس، ندين ونستنكر 
التركي  االحتالل  جيش  مرتزقة  انتهاكات 
من  أطفالهم  وحرمان  عفرين  شعب  على 

التعليم«.
جيش  انتهاكات  الطلفاح  زياد  وشجب 
أبناء  بحق  ومرتزقته  التركي  االحتالل 
واستيطان  تهجير  من  عفرين  شعب 
النازحين والمهجرين وعوائل المرتزقة في 
مدينة  »سنحرر  الطلفاح:  وقال  منازلهم، 
عفرين، سنحرر عفرين«. وطالب الطلفاح 
لإلنقاذ  التدخل  الدولي  األمن  مجلس  من 
االحتالل  ممارسات  من  عفرين  أطفال 
التركي ومنعهم من االرتياد إلى المدراس 

وتتريكهم.

االحتالل  جيش  اختطف  ـ  األخبار  مركز 
التركي ومرتزقته خمس نساء من أهالي ناحية 
موباتا في عفرين؛ بهدف المطالبة بفدية مالية 

من ذويهن مقابل اإلفراج عنهن.
وأفادت مصادر من قرية داركره التابعة لناحية 
موباتا لمراسل وكالة أنباء هاوار أن االحتالل 
والجبهة  )الشعيطات  ومرتزقته  التركي 
الشامية(، أقدموا على اختطاف خمس نساء من 
القرية، بهدف مطالبة ذويهن بفدية مالية مقابل 

اإلفراج عنهن. وأكد المصدر أن االحتالل اقتاد 
النساء إلى السجن الموجود في مركز الناحية، 
ل.س  ألف   150 قدرها  بفدية  يطالبون  فيما 

مقابل إطالق سراحهن.
كتيبة  تسمى  ما  مرتزقة  أن  بالذكر  والجدير 
على  أيام  أربعة  قبل  أقدموا  الشامية  أحرار 
اختطاف المواطنة أمينة نوري عبدو من قرية 
إلى  واقتادوها  شيراوا،  لناحية  التابعة  كرزيله 

مكان مجهول.

دحر اإلرهاب.. املرحلة األخرية
 من محلة عاصفة اجلزيرة

األحد  يوم  المستقبل صباح  عقد حزب سوريا 
الموافق لـ2018/9/9 اجتماعه الدوري بمبنى 
الحزب في المدينة التي تم تحريرها من مرتزقة 
داعش لمناقشة آخر تطورات الوضع السياسي 
الذي تشهده الساحة السورية في ظل مجموعة 
لحل  الحلول  وتقديم  الميدانية,  التطورات  من 

األزمة السورية.
من  ليتم  نوعه  من  الثالث  االجتماع  هذا  ويعد 
خالله مناقشة الوضع السياسي في سوريا كاملةً 
والعمل لتشكيل خطوط واضحة للوصول إلى 
من  عدد  االجتماع  وحضر  السياسية.  الحلول 
وأعضاء  واإلدارية  السياسية  الشخصيات 
مناطق  في  وممثليه  المستقبل  سوريا  حزب 
الزور،  دير  الطبقة،  منبج،  السوري  الشمال 

قامشلو، الحسكة، وكري سبي.
وأدار االجتماع رئيس حزب سوريا المستقبل 
ابراهيم القفطان الذي أكد على تطوير نشاطات 
في  مكاتبه  خالل  من  المستقبل  سوريا  حزب 

مناطق الشمال السوري، وتم مناقشة عدة بنود 
للوضع السياسي من الناحية الداخلية واإلقليمية 

والدولية.
وأضاف القفطان: »افتتحنا مكاتبنا في كل من 
الحسكة، وقامشلو، ودير الزور والرقة ومنبج 
والطبقة وكري سبي، ونسعى إلى افتتاح مكاتب 
في المناطق الداخلية من سوريا. ولدينا ممثلون 
لحزب سوريا المستقبل في الخارج في أمريكا 
أعمال  عن  نظرة  نقل  على  يعملون  وألمانيا 

حزب سوريا المستقبل إلى كل السوريين«.
ابراهيم  المستقبل  واختتم رئيس حزب سوريا 
النظام  إلى  ننظر  »ال  بالقول:  حديثه  القفطان 
السوري، بل ننظر إلى كل السوريين ونتواصل 
مع كل األطراف السورية لخلق ساحة وأرضية 

قابلة ألن يزرع فيها األمن واالستقرار«.   

الشبيبة العربية تدين العزلة على 
أوجالن وانتهاكات االحتالل يف عفرين

االحتالل الرتكي اختطف مخس
 نساء يف عفرين

اجتماع حلزب سوريا املستقبل يف الرقة

أحد  التدخين  يعد  التدخين:  عن  التوقف   -
أثناء  التنفس  لتوقف  األساسية  العوامل 
النوم، حيث يسبب التدخين ضعف انقباض 
المجرى الهوائي مما يسبب االلتهاب الذي 
سبب  هو  التدخين  أن  كما  التنفس  يمنع 
عدد كبير من المشاكل الصحية، والمدخن 
يتوقف نفسه أثناء النوم بمعدل ثالث مرات 
من  خطير  مؤشر  وهو  الواحدة  الليلة  في 
الممكن أن يتسبب في شلل لألطراف بسبب 

ضعف تغذية األوكسجين لها.
حيث  األيمن:  يحبذ  الجانب  على  النوم  ـ 
هنالك  يكون  ظهرك  على  تنام  عندما  أنك 
صعوبة بالنسبة للجهاز التنفسي للتعويض 

عن أعراض التنفس أثناء النوم مثل انسداد 
الناعمة  واألنسجة  واللسان  الهواء  مجرى 
بالجزء  الحال  بطبيعة  تقع  كلها  بالحلق 
على  نائماً  تكون  فعندما  الفم  من  الخلفي 
ظهرك يحدث عرقلة للهواء ويمكن وضع 
وسادة بين ركبتيك أو على الجانب لتجنب 

ذلك.
وثيقاً  ارتباطاً  السمنة  ترتبط  السمنة:  ـ 
تضيف  ألنها  النوم  أثناء  التنفس  بانقطاع 
تلك  والرقبة،  الحلق  إلى  إضافية  أنسجة 
تسبب  مما  الهواء  مجرى  تسد  الدهون 
في  النشاط  وانقطاع  واالستيقاظ  الشخير 
الجهاز التنفسي كما أن فقدان الوزن يعزز 

انقطاع  أنواع  كل  من  ويقي  الصحة  من 
التنفس أثناء النوم.

بانتظام:  الرياضية  التمارين  ممارسة  ـ 
للتمارين الرياضية أشكال كثيرة يمكن أن 
النوم  في  وتساهم  التنفسي  الجهاز  تعزز 
وسرعة  السموم  من  والتخلص  العميق 
استجابة الجسم لألوكسجين والقضاء على 

اآلثار الجانبية أثناء النوم.
ـ تناول معدن الماغنسيوم: إن توقف التنفس 
على  األول  المقام  في  يؤثر  النوم  اثناء 
عضالت منطقة الحلق العلوي. لذلك؛ يجب 
الخاصة  العضالت  تنظيم  التأكد من  عليك 
األساسية  المعادن  من  الماغنسيوم  بك، 
عضالت  جميع  على  مباشرة  تؤثر  التي 
الماغنسيوم  بتناول  ينصح  لذلك؛  الجسم. 
اضطرابات  من  يعانون  لمن  كثيف  بشكل 
النوم ويوجد في األوراق الخضراء والموز 
الخزامي: واحد من  ـ  والفول واألفوكادو. 
المسكنات األكثر شيوعاً المهدئة هو عالج 
يقلل من  النوم  أثناء  التنفس  لتوقف  تقليدي 
التهابات الحلق والعضالت التي تؤثر على 
العميق  النوم  على  ويساعد  التنفس  توقف 
التعب  أهمها  الشائعة  األعراض  لمنع 
الحرص  النوم:  جدول  تنظيم  ـ  المزمن. 
وأخذ  يومياً  ساعات   8  -7 النوم  على 
القيلولة 30-40 دقيقة أثناء فترات النهار.

تصّدر تالميذ سنغافورة دول العالم في مجال 
تم  طريقة  النجاح  هذا  ووراء  الرياضيات، 
تطويرها عام 1982 من قبل وزارة التربية 
والتعليم في هذا البلد، مكنت تالميذه منذ ذلك 
الرياضيات  في  مستواهم  رفع  من  الحين 

بشكل مطرد.
لوموند  صحيفة  أعدت  اإلطار،  هذا  وفي 
أستاذة  فيه  شرحت  فيديو  مقطع  الفرنسية 

أساسيات  نيغوي  مونيكا  الرياضيات 
بــ«طريقة  اشتهرت  التي  الطريقة  هذه 

البلد  هذا  وجعلت  سنغافورة«، 
لعام  »بيسا«  دراسة  بحسب   - يتربع 
العالم  دول  صدارة  على   -2015

الطريقة  هذه  وتحّول  الرياضيات.  في 
إلى  التلميذ   - الصحيفة  بحسب   -
أمثلة  على  وتعتمد  »مستكشف«، 
حية من أشياء يستخدمها الطالب في 
اليومية كاألجسام والمكعبات،  حياته 
الرياضي  بناء فكره  مما يساعده في 
عدم  على  الحرص  مع  به،  الخاص 
العكس  على   - بل  أخطأ،  إن  تعنيفه 

من ذلك - االستفادة من خطئه.
الثالثة  األسس  يلي  وفيما 

التي تقوم عليها هذه الطريقة:
لتنمية  الملموسة  األشياء  من  االنطالق   -1
تفكير مجرد: هنا تستخدم أشياء مادية كحافلة 
تعامل  وخالل  إلخ،  شاحنة..  أو  بطابقين 
مختلفة  بطرق  تشكيلها  وإعادة  معها  التلميذ 
يبني فكراً رياضياً، تساعده في ذلك مرونة 

المدرس وعدم انزعاجه من األخطاء.
الستكشاف  الطالب  أمام  المجال  إفساح   -2

األشياء بنفسه: هنا يقوم الطالب باستكشاف 
قد يالحظ  بينها، فمثالً  عالقات األشياء فيما 
الطالب من خالل األشياء الموجودة لديهم أن 
عدداً فردياً مختلفاً عن عدد زوجي ألن لديه 

عنصراً زائداً أو عنصراً ناقصاً.
كيف  المدرس  يتعلم  أن  هو  هنا  وأهم شيء 
ينصت إلى التالميذ بشكل جيد، وينبغي له أن 
ما يعبرون  يطرح عليهم أسئلة ويثّمن عالياً 

عنه من أفكار ويبني على ما يقولون.
3- استغالل الخطأ بشكل مفيد: هنا ينبغي أال 
ينزعج المدرس من أخطاء التالميذ، بل على 
العكس من ذلك ينبغي له أن يبحث عن قيمة 

يمكن أن تستفاد من الخطأ المذكور.
أنفسهم  في  أكثر  ثقة  التالميذ  يعطي  فهذا 
يجعلهم  بل  الخوف،  عنهم  ويذهب 
يرغبون في الرياضيات فال أحد منهم 
يخاف أن يقع في الخطأ وال أحد منهم 
يخاف من التعبير عن فكرته، ألن 
يناقشون  والجميع  قيمته  أحد  لكل 
كما يرتاح المعلمون لألفكار التي 
تأتي من تالميذهم عندما يعطونهم 

فرصة للكالم.

سبع نصائح لعدم توقف التنفس أثناء النوم

ثالث خطوات لتحبيب التالميذ بالرياضيات!

إيطاليا تعثر على
 « الكنز الذهبي« لروما القدمية

أسباب االستفراغ بعد األكل

إعداد الصفحة - جوليا خلو

مركز االستشارات النفسية يف كركي لكي  

بعَد  بالغثيان  شعوراً  الشخص  يواجه  قد   
تناول الطعام وباألخص إذا كانت لديه عدوى 
االستفراغ  يحُدث  وقد  المعدة،  في  فيروسيّة 
وانغالق  الغذائي،  التسمم  حاالت  أثناء  أيضاً 
والصداع  الدودية،  الزائدة  والتهاب  األمعاء، 

النصفي، واإلصابة بجرثومة في المعدة.
حاالت  عن  دقيقة  تفاصيل  يلي  ما  وفي   

االستفراغ بعد األكل:
 ـ الغثيان: إنَّ األسباب الرئيسيّة للغثيان هَي 
األلم الشديد نتيجة اإلصابة بُجرٍح ما، والحمل 
الحركة،  ودوار  األولى،  الثالثة  أشهره  في 
والتعرض  الغذائّي،  والتسمم  الهضم،  وعسر 

لمواد كيميائية ساّمة.
نمط  يؤّدي  أن  يُمكن  اليوميّة:  الحياة  نمط  ـ   
الحياة اليومّي الخاص بالشخص واألمور التّي 
وباألخص  الُمستمر  االستفراغ  إلى  بها  يقوم 

بعد تناول وجبات الطعام، فعلى سبيل المثال 
تُسبب  الكحول  من  كبيرة  كميّات  استهالك 
ضرراً على بطانة األمعاء أو قد تتفاعل مع 
حمض المعدة، وكلتا الحالتين يؤديان للغثيان 

واالستفراغ.
بالشره  كاإلصابة  األكل:  اضطرابات  ـ 
الحالتين  ففي  الشهيّة،  فقدان  أو  المرضي 
خاطئة،  بطريقٍة  الطعام  الشخص  يتناول 
بالغثيان  للشعور  تؤديان  الحالتان  وهاتان 

واالستفراغ بعَد تناول الطعام فوراً.
ـ حاالت خطيرة: هذه الحاالت قد تؤدي إلى 
حدوث االستفراغ عند الشخص، مثل التهاب 
وارتجاج  الدودية،  الزائدة  والتهاب  السحايا، 
النصفي،  الدماغ، والصداع  المخ، وورم في 
وعلى الطبيب تشخيص الحالة دائماً لوصف 

العالج الُمناسب لها.

ثمين  كنز  على  عثورهم  آثار  علماء  أعلن 
الماضي،  األسبوع  خالل  إيطاليا،  شمال  في 
بعدما وجدوا جرة مملوءة بقطع ذهبية نفيسة 
يزيد عمرها عن 14 قرناً. وبحسب ما أعلنته 
اآلثار  باحثي  فإن  اإليطالية،  الثقافة  وزارة 
لها  جرة  في  الذهبية  النقدية  القطع  وجدوا 
كومو.وأضافت:  منطقة  في  اثنان  مقبضان 
»إن قطع المعدن األصفر التي جرى العثور 
القرنين  إلى  تعود  موحلة  حفرة  في  عليها 
صور  وأظهرت  للميالد«.  والخامس  الرابع 
كثيرة  قطعاً  اإليطالية،  الوزارة  نشرتها 
مكسورة  جرة  في  تراكمت  وقد  الذهب  من 
وأعرب  الخارج.  من  الماء  إليها  وتسرب 
بونيسولي،  ألبيرتو  اإليطالي،  الثقافة  وزير 
عن سعادته بالعثور على الجرة، وقال: »إن 
االكتشاف جعله يحس بالفخر«. وأوضح في 

المعلومات  أن  فيسبوك،  موقع  على  تدوينة 
تعلق  سواء  الذهبية  القطع  بشأن  التفصيلية 
األمر باألهمية التاريخية أو الثقافية، فالثابت 
فيما حصل هو أن الباحثين عثروا على كنز 
أثري هام، ولم تُعلن بعد تقديرات لقيمة القطع 
الجرة  في  إيجادها  تم  التي  الثمينة  الذهبية 
في  الجرة  على  العثور  وجرى  الرومانية. 
مسرح تاريخي يعرف بـ«تياترو كريسوني« 
أُغلق وُدمر سنة 1997، وفي أيلول الجاري 
إلى  الموقع األثري  تهيئة  إعادة  قادت أشغال 
الجرة المملوءة بالذهب. وتقع مدينة كومو في 
الحدود مع  الشمال اإليطالي على مقربة من 
واحدة  بساعة  الحاضرة  تبعد  كما  سويسرا، 
عن  القطار  في  ساعات  وأربع  ميالنو  عن 

العاصمة روما.

االكتئــــــــــــــــاب

تقرير/ معاوية حممد
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في  المرأة  عانت 
السورية  األزمة  ظل 
من  الكثير؛  اليوم  وحتى 
واعتداء  واغتصاب  قتل 
بسبب  قسري؛  ونزوح  وتشريد 
من  بحقها  تمارس  التي  االنتهاكات 
المرتزقة، وازدادت هذه االنتهاكات  قبل 
السورية  لألراضي  التركي  االحتالل  بعيد 
الغالبية  ذات  عفرين  مقاطعة  سيما  وال 

صحيفتنا  أجرت  الخصوص  وبهذا  الكردية. 
»روناهي« عدة لقاءات مع نساء من مقاطعة 
في  النساء  التالي:   تقريرنا  في  كما  الشهباء، 
مقاطعة الشهباء التي سيطر عليها مقاتلون من 
الفصائل المسلحة عام 2013م، وتبعها سيطرة 
حتى  2014م  عام  في  عليها  داعش  مرتزقة 
الفصائل  قبل  من  2016م  عام  تحريرها  تم 
سوريا  قوات  لواء  تحت  المنضوية  الثورية 
مليئة  حقبة  على  شاهداٍت  كنَّ  الديمقراطية، 
بالمآسي واالنتهاكات. وحدثتنا نجوى مصطفى 
المرأة  معاناة  عن  الشهباء  مقاطعة  من  حجو 
وحتى  السورية  األزمة  بداية  منذ  السورية 
اآلن، وما تعانيه من الويالت من قبل المرتزقة 
التركية.  االحتالل  دولة  األساسي  وداعمها 
في  االنتهاكات  من  للكثير  »تعرضنا  وقالت: 
كنا  الشهباء،  لمقاطعة  المرتزقة  احتالل  فترة 
المرتزقة عندما  بناتنا؛ ألن  نخاف كثيراً على 
كانوا يرون فتاة في ربيع عمرها كانوا يعتدون 

نجوى  وأشارت  لساعات«.  ويأخذونها  عليها 
على  واالعتداء  وحقوقها  المرأة  اضطهاد  إلى 
كيانها المستقل، قائلة: »المرأة كانت مضطهدة 
كيان، وكانت محرومة  أو  لديها حقوق  وليس 
المجموعات  احتالل  ظل  في  الحياة  من 
في  نجوى  ووصفت  والمتشددة«.  المرتزقة 
نهاية حدثيها االحتالل التركي ومرتزقة داعش 

بـ »عديمي الدين واألخالق«.

تعرضت لالعتداء من قبل 
عشرين مرتزق

من جانبها؛ قالت رجاء أحمد: »إن النساء في 
كنَّ  الشهباء  مقاطعة  في  المرتزقة  تواجد  ظل 
وأكدت:  المنزل«.  من  الخروج  يستطعن  ال 
»في تلك الفترة ارتكب المرتزقة أبشع الجرائم 
بحق المرأة، ومثال على ذلك تعرضت فتاة في 
مرتزق،  قبل عشرين  من  لالعتداء  واحد  يوم 
نعم كان وضع المرأة مأساوياً جداً«. وقارنت 
واليوم  الشهباء  في  القريب  األمس  بين  رجاء 
بأن  ونسمع  نرى  »اآلن  وقالت:  عفرين،  في 
مقاطعة  في  والمرتزقة  التركي  االحتالل 
عفرين يمارسون انتهاكاتهم من قتل واغتصاب 

واعتداء على نساء 
فعل  كما  عفرين، 

الشهباء   في  هنا  داعش 
قوات  قبل  من  تحريرها  قبل 

وناشدت  الديمقراطية«  سوريا 
ولجان  المنظمات  وأقارنها  رجاء 

حقوق اإلنسان كافة بالتدخل السريع لوقف 
الجرائم التي ترتكب بحق النساء السوريات.  
أما حميدة خالد جمو؛ فأكدت في حديثها بأن 
كثيراً، وفرض  الشهباء اضطهدت  في  المرأة 
عليها اللباس األسود، كما منعت من الخروج 
من المنزل بحجة شرائع الدين اإلسالمي الذي 
التركي ومرتزقته. وأشارت  يدعيها االحتالل 
بأن النساء في إدلب وعفرين والباب يعشن في 
الجحيم، ويعانين من الظلم والقتل واالغتصاب 
والداعم  الشهباء،  نساء  واالعتداء، كما عانت 
في  تحصل  التي  االنتهاكات  لهذه  الرئيسي 
سوريا هو حكومة االحتالل التركي التي تريد 
حديثها  نهاية  وفي  العثمانية.  السلطنة  إعادة 
نعاهد  كافة؛  السوريات  النساء  »باسم  قالت: 
بالسير على طريق النضال حتى الوصول إلى 

حياة حرة وكريمة«.

آفا وشمال  ـ بعد ثورة روج  روناهي/ قامشلو 
سوريا وإعادة افتتاح المدارس التي أغلقت من 
باللغات  الحديثة  المناهج  وإدخال  النظام،  قبل 
والسريانية  والعربية  الكردية  الثالث  الرسمية 
الدراسة  مكون  لكل  ليتسنى  المدارس،  إلى 
بلغته األم التي منعها النظام البعثي في المناطق 
كافة، كان للمرأة الدور األكبر في تلك المرحلة 
هذا  وألهمية  األجيال.  ومربية  المعلمة  ألنها 
الموضوع ومعرفة المزيد من المعلومات عن 
صحيفتنا  التقت  المدارس؛  في  المعلمات  دور 
معمو  فاطمة  الطائي  حاتم  مدرسة  بمديرة 
في  هاماً  دوراً  المرأة  »لعبت  قائلة:  وحدثتنا 
ألطفالها  األم  فهي  المدرسة،  وفي  المجتمع 
كال  تربية  على  وقادرة  للطالب،  الثانية  واألم 
تنظيم  واستطاعت  واحد،  آن  في  الطرفين 
من  الرغم  على  والمنزل  العمل  بين  ما  وقتها 
األمهات  المعلمات  أن  كما  مسؤولياتها،  ثقل 

مستواهن  رفع  أجل  من  للتدريب  خضعن 
التربوي واطالعهن على الوسائل األحدث في 

التربية والتعليم«.
الصيف  فصل  »خالل  فاطمة:  وتابعت 
للمعلمين  تدريبية  دورات  إعطاء  تم  المنصرم 
والمعلمات في معهد جكر خوين لمدة شهرين 
الصف  من  أي  االبتدائية  للمرحلة  ونصف 
تجهيز  ليتم  السادس،  الصف  حتى  األول 
المعلمين كافة للعام الحالي، وباعتقادي أن هذه 
السنة ستكون أفضل مقارنة بالسنة الفائتة، ألن 
الدورات التدريبة كانت مكثفة وهامة للتعرف 
كما  إعطائها،  وطرق  الجديد،  المنهاج  على 
سوية  لمعرفة  أسبوع  كل  الختباٍر  نخضع  كنا 

التدريب«. 
افتتاح  بداية  »في  بالقول:  فاطمة  ونوهت 
المتقدمين  الطالب  تسجيل  تم  المدرسة 
المدرسة  معلمو  قام  أخرى  ناحية  ومن  كافة، 

النواقص  بجلب  قمنا  كما  بالكامل،  بتنظيفها 
الشتاء  لفصل  نحتاجها  التي  والمستلزمات 
الدروس  إعطاء  أثناء  الراحة  لتأمين  المقبل، 
ونسعى  سواء،  حٍد  على  والمعلمين  للطالب 

لتقديم األفضل للطلبة كافة«. 
مدرسة  في  العربية  اللغة  معلمة  وأوضحت 
»األم  قائلة:  جمعة  حسين  أمل  الطائي  حاتم 
الثانية والقدوة في تربية األجيال هي المعلمة، 
كمعلمة  للعمل  كافة  الصعوبات  تتحدى  ألنها 
وربة منزل في الوقت نفسه، فهي تسهر الليالي 
المنزلية  بأطفالها وتؤمن مستلزماتها  لالهتمام 
مطمئنة،  عملها  إلى  لتغادر  التالي  لليوم  كافة 
فالمرأة هي القادرة على تأمين كل ما تحتاجه 

أسرتها«. 
ومن جانب آخر أشارت أمل بالقول: »تم فرزنا 

إلى المدارس بعد إعطائنا دورة تدريبية خالل 
فصل الصيف، حيث سنتابع أعمال الطالب على 
أساس ما تلقيناه في تلك الدورات التدريبية، وتم 
إعطاؤنا الكثير من المعلومات الجديدة كطرق 
التدريس وطرق إيصال الفكرة للطالب، وتلقيه 
حسب  طريقة  بأبسط  الصحيحة  المعلومة 
درجة  فهنالك  الطالب،  ومستويات  درجات 
الممتاز والمتوسط والضعيف، والمعلمة يجب 
أن تستوعب المستويات كافة، وإعطاء الطالب 
سيتم  كما  المعنويات،  ورفع  والتحفيز  الدافع 
تطبيق التعليمات كافة على الطالب، ومن جهٍة 
أخرى تسهم الدورة التدريبية في تسهيل العمل 

أيضاً على المعلمات«. 

تقدم المرأة إنجازات هامة على صعيد القطاع 
الزراعي لتحقيق االكتفاء الذاتي، وتعتبر رائدة 
في مجال الزراعة في مدينة الرقة، حيث تؤمن 
نفسها،  على  تعتمد  يجعلها  اقتصادياً  مردوداً 
في حين وجود مساحات واسعة من األراضي 
وقربها من نهر الفرات فتح المجال أمام أهالي 
الرقة وبخاصة النساء للعمل بالزراعة. تحظى 
حيث  األهالي،  قبل  من  جيد  باهتمام  الزراعة 
المروية  الزراعية  األرضي  مساحة  بلغت 
في  والمحركات  المضخات  وعبر  بالراحة، 
عام 2010م أكثر من 160 ألف هكتار، وبلغ 
الرقة  تحتل  وكانت  طن،  ألف   607 اإلنتاج 
المركز الثالث بإنتاج القمح في سوريا بعد حلب 

والحسكة.
مرتزقة  احتالل  وأثناء  الماضية  الفترة  وفي 
تراجع  سبقتها  التي  النصرة  وجبهة  داعش 

ارتفاع  بسبب  النصف  دون  ما  إلى  اإلنتاج 
أسعار األسمدة وتدمير شبكات الري، وارتفاع 
التي  للمحركات  الالزمة  المحروقات  أسعار 
المحاصيل  سعر  وتدني  األراضي،  تروي 

مقارنة مع تكلفة إنتاجها.
وقد يكون من غير الطبيعي لبعض المجتمعات 
الزراعة  اكتشاف  أن  معرفة  الذكورية 
المرأة  المرأة،  هي  األول  ومعلمها  وامتهانها 
التي سطر التاريخ فضلها باعتبارها أول رواد 
االجتماعي  األمان  ثم  ومن  والزراعة  الفالحة 
واالستقرار، ومنذ بداية الخليقة والمرأة تشارك 
كانت  فقد  االقتصادية،  النشاطات  في  الرجل 
المرأة تختص بجمع البذور والحبوب والجذور 

وثمار الفاكهة المختلفة.
األساسية  المقومات  أهم  من  الزراعة  وتعد 
التي تعمل بها المرأة في الرقة نتيجة ارتباطها 

لها  وتوفر  األزل  منذ  بها  وتشبثها  باألرض 
احتياجاتها األساسية في المنزل.

وتعمل الكثير من نساء ريف الرقة في الزراعة 
نظراً ألهميتها في تأمين الحاجات األساسية من 
الذاتي  االكتفاء  إلى  الوصول  أجل  من  الغذاء 
الناتج  القتصاد أسرتها باإلضافة إلى المردود 

من الزراعة.
إن عمل المرأة الريفية في الزراعة يحتاج إلى 
المحاصيل  إلى  الوصول  أجل  من  كبير  جهد 
الريف  من  الياسين  سكينة  المواطنة  الوفيرة، 
تمتلك قطعة من األرض  للرقة وهي  الشمالي 
يتامى  أم ألطفال  »أنا  قالت:  وفاة زوجها  بعد 
مدار  على  الزراعة  في  أسرتي  مع  وأعمل 
العام حسب أوقات زراعة المحاصيل الصيفية 

احتياجاتي  لي  تؤمن  األرض  فهذه  والشتوية، 
الشتوية،  والمؤونة  الخضروات  من  األساسية 

ومردوداً اقتصادياً ناتج من المحاصيل«.
أما المواطنة فاطمة العلي من منطقة الكسرات 
أجرة  مقابل  الزراعة  في  تعمل  بأنها  فأشارت 
»أعمل  وقالت:  ل.س،   200 بالساعة  تبلغ 
لمساعدة أسرتي في تأمين االحتياجات اليومية 
بها،  نعمل  التي  المزروعات  من  واالستفادة 

ونعمل في اليوم الواحد 8 ساعات«.
وريفها  الرقة  مدينة  أن  بالذكر  والجدير 
سوريا  قوات  يد  على  تحريرها  إبان  شهدت 
الديمقراطية من مرتزقة داعش العام الماضي 

نشاطاً ملحوظاً في القطاع الزراعي.

وكالة أنباء هاوار

إقليم  في  المشكلة  الفنية  اللجان  اجتماع  وبعد 
الجزيرة بمقر االتحاد الرياضي في قامشلو تم 

تحديد البطوالت وفق اآلتي:
ـ )كرة الطاولة(: 

مواعيد بطولة كرة الطاولة بحسب ما حددتها 
اللجنة الفنية للعبة في إقليم الجزيرة:

اإلناث  بطولة  2018/9/16م،  األحد  يوم 
لمواليد 2004م، وما فوق. 

يوم السبت 2018/9/22م، بطولة الشباب.
يوم الجمعة 2018/9/28م، بطولة الناشئين.

ـ )الشطرنج(:
السبت 2018/10/6م، بطولة الشباب.

2018/10/13م،   -12 السبت   + الجمعة 
بطولة األشبال والناشئين.

الجمعة + السبت 19ـ2018/10/20م، بطولة 
السيدات.

باإلضافة إلى تحديد األسبوع األول من الشهر 
قامشلو  لبطولة  موعداً  أيام  ثالثة  ولمدة   12

المفتوحة.
ـ )الكيك بوكسينغ(:

9/14 /2018، بطولة للكيك بوكسينغ، وستقام 
االتحاد  »مقر  بقامشلو  زالل  الشهيدة  بصالة 

الرياضي«. 
فئة الناشئين مواليد 2002- 2003-2004م، 
-60-55-50-45-40-  35« أوزان 

65+65« كغ. 
فئة األشبال مواليد 2005- 2006- 2007م، 

أوزان »25-30-35-40-45-50+50« كغ.
ـ )الكاراتيه(:

موعداً  2018/9/15م،  لـ  المصادف  السبت 
لبطولة اإلناث من مواليد 2008 إلى 2012م.
الرجال  بطولة  2018/9/21م،  الجمعة 

والشباب.
مواليد  لإلناث  بطولة  2018/9/29م،  السبت 

2008م، وما دون.
روناهي/ قامشلو

أفين يوسف

بعد ثورة روج آفا وشمال سوريا، وما حققته 
من  كان  سنوات،  سبع  خالل  مكتسبات  من 
الالفت والهام جداً انخراط المرأة في الحراك 
الثوري وبروز دورها على المستويات كافة، 
واالجتماعية  العسكرية  المجاالت  كل  وفي 
والسياسية واالقتصادية، فبعد كل ما تعرضت 
له المرأة من عنف وتهميش وإذالل على مدى 
غبار  نفضت  أنها  إال  الزمن،  من  عصور 
العبودية عن نفسها وعادت لحياتها الطبيعية 
الذهنية  أيدي أصحاب  التي سلبت منها على 

السلطوية الذكورية.
فكيف استطاعت المرأة أن تثبت جدارتها بعد 
مئات السنين من االستعباد؟ وكيف يمكنها أن 
توفق بين عملها وبيتها الذي ما زال من أولى 
مسؤوليتها رغم تعاون الرجل معها في بعض 

األمور؟  
قادرة  تجعلها  المعطاءة  المرأة  طبيعة  إن 
ثقلها،  رغم  كافة  الحياة  أعباء  تحمل  على 
والتضحية  والحب  الحنان  من  مجبولة  فهي 
والعطاء واإلرادة والقوة، وتحمل على عاتقها 
أو  تشتكي  أن  دون  كافة  المنزل  مسؤوليات 
إبداعيةً  تملك قدرة  امرأٍة برأيي  تتذمر، فكل 
معينة، وتلك القدرة كانت مخبئةٌ تحت عباءة 
النسوة  بعض  ترى  التي  المنزلية  الواجبات 
حريتها،  من  حتى  شيء  كل  من  أهم  أنها 
اليدوية  األشغال  في  البارعة  المرأة  فتلك 
لعائلتها  األشياء  بعض  بصنع  تكتفي  كانت 
في  تخفي  كانت  الشاعرة  والمرأة  وأوالدها، 
وتحتفظ  الجياشة  المشاعر  تلك  كل  داخلها 
والتقاليد  العادات  على  حفاظاً  لنفسها  بها 
اختصاص  من  الشعر  بأن  ترى  التي  البالية 
الرجل وهو معيب بالنسبة للمرأة، وأخرياٍت 
والنسيج  والكتابة  الرسم  في  يبدعن  كن 
والخياطة والتجميل وحتى الطهي، لكنهن كن 
يحتفظن بتلك المواهب ألنفسهن أو أنهن كن 
يستخدمنها فقط في نطاٍق ضيق يشمل العائلة 
وبعض الجيران، واآلن وبعد ثورة روج آفا 
لتمارس  الطريق  للمرأة  فُتح  سوريا  وشمال 
ليبرز  العمل واإلبداع، وخرجت  حقوقها في 
دورها الريادي في المجاالت كافة؛ بدايةً من 
انخراطها في الجانب العسكري ودورها في 
تحرير المناطق من المرتزقة وبخاصٍة دورها 
في تحرير النساء من براثن داعش، كما أنها 
اتخذت مكانها في مؤسسات المجتمع المدني 
معترك  جدارة  بكل  المرأة  وخاضت  كافة، 
العالقات  في  هاماً  دوراً  ولعبت  السياسة 
كل  وأوصلت صوتها وصوت  الدبلوماسية، 
بشكل  وساهمت  العالم،  أصقاع  لشتى  امرأة 
أساسه  ديمقراطي حر  مجتمع  بناء  في  فعال 
واستندت  الشعوب،  وأخوة  المشترك  العيش 
في ذلك على فكر وفلسفة القائد الكردي عبد 
لحرية  دعا  من  أول  كان  الذي  أوجالن  هللا 

المرأة.
وشمال سوريا  آفا  في روج  المرأة  أصبحت 
العالم  أنحاء  النساء كافة في  به  تحتذي  مثاالً 
أجمع، فقد نظمت نفسها بنفسها ضمن اتحادات 
مؤتمر  مثل  نسوية  ومؤسسات  ومنظمات 
ستار ومجلس المرأة السورية ورابطة المرأة 
أقامت مشاريع خاصةً  كما  المثقفة وغيرها، 
التعاونية  والجمعيات  الكوبراتيفات  عبر  بها 
في  ولتساهم  الذاتي،  االكتفاء  بذلك  لتحقق 
واتخذت  للبالد،  االقتصادي  المستوى  رفع 
مكانها في المجالس والبلديات بجانب الرجل 
كل  في  بالمرأة  خاصة  مكاتب  وافتتحت 

مؤسسة.
تقوم  فهي  آنفاً؛  ذكرت  ما  كل  وبجانب 
وتعلمهم  أطفالها  وتربي  المنزلية  بواجباتها 
سعادة  أكثر  أنها  إال  كثيرة،  أعباء  وتتحمل 
من ذي قبل، ألنها حققت طموحاتها وأثبتت 
مكان،  أي  في  والعمل  اإلبداع  على  قدرتها 
وأكدت أن المرأة ليست أداةً أو آلةً للعمل في 
لم  إذا  حراً  يكون  ال  فالمجتمع  فقط،  المنزل 

تكن المرأة حرة.

املرأة بني العمل واملنزل

تقرير/ شيالن خوجة

نـساء عـربـيـات يف الـشهباء: «أردوغـان 
وأتـباعه ال ديـن هلـم وال أخـالق«

دورات تدريبية للمعلمات لتحفيز
 دورهن الرتبوي والتعليمي 

املرأة يف الرقة حتقق االكتفاء 
الذاتي من الزراعة

استنكرت نساء من املكون العربي يف الشهباء االنتهاكات اليت ميارسها االحتالل الرتكي ومرتزقته 
حبق نساء سوريا كافة، وطالنب اجملتمع الدويل ومنظمات حقوق اإلنسان بالتدخل الفوري للحد 

من هذه االنتهاكات، وعاهدن على مواصلة النضال للوصل إىل حياة حرة كرمية تليق باملرأة. 

ـ في إطار منافسات الدوري التصنيفي للفرق 
تحت  والمقام  بكوباني  المرخصة  الشعبية 
التعادل  سيطر  القلب«،  في  »عفرين  شعار 
اإليجابي بنتيجة هدف لهدف بين فريقي كبجي 
وتشرين، سجل تشرين أوالً عبر الالعب أحمد 
الالعب  كبجي  لفريق  التعادل  وسجل  موسى 
كولة،  ملعب  أرضية  على  وذلك  زلمو سمي، 

ويشارك في الدوري 13 فريقاً.
ـ بحسب الجدول الصادر من مكتب كرة القدم 
في االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة، تقام يوم 
مباراة  لـ 2018/9/13م،  المصادف  الخميس 
من  واألخير  الخامس  األسبوع  من  االفتتاح 
سوريا  شمال  لمنتخبات  »انتفضوا«  بطولة 
الرقة  منتخبي  بين  وستجمع  القدم،  لكرة 
والطبقة، وذلك على أرضية ملعب الشهيد هيثم 
والنصف  الرابعة  الساعة  بتمام  بقامشلو  كجو 

عصراً.
األولى  المجموعة  ذهاب  مباريات  جدول  ـ 

ألندية دوري الدرجة األولى السوري:
- السبت 10/13/ 2018م عامودا × الخابور.
- األحد 10/14/ 2018م الجهاد × الجزيرة.

- السبت 10/20/ 2018م الخابور × الجهاد.

- األحد 10/21/ 2018م الجزيرة × عامودا.
- السبت 10/27/ 2018م الجهاد × عامودا.

- األحد 10/28/ 2018م. الخابور × الجزيرة.

تقام المباريات على أرضية الملعب البلدي في 
الحسكة. 

روناهي/ قامشلو

الكرواتي،  ضيفه  إسبانيا،  منتخب  أهان 
هزمه  أن  بعد  األخيرة،  العالم  كأس  ووصيف 
بنتيجة »6-0« مع الرأفة، في إطار منافسات 
لدوري  الرابعة  المجموعة  من  الثانية  الجولة 

أمم أوروبا.
كان لالعبي لاير مدريد وأتلتيكو مدريد الفضل 
سواء  لإلسبان،  الكاسح  الفوز  في  األكبر 
ساؤول  عبر  تسجيلها  أو  األهداف  بصناعة 
كالينيتش  ولوفري  أسينسيو  ماركو  نيجيز، 
مرماه،  في  بالخطأ  كرواتيا  مرمى  حارس 
وإيسكو  راموس  مورينو، سيرجيو  رودريجو 

بالدقائق 24 و33 و36 و49 و57 و70.
رفع المنتخب اإلسباني رصيده إلى ست نقاط 
بدون  وإنكلترا  كرواتيا  خلفه  الصدارة،  في 
منتخب  لصالح  كثيراً  الكفة  مالت  رصيد. 
كرواتيا في بداية المباراة، حيث أضاع العبوه 
من  دقيقة   20 أول  في  خطيرة  فرص  ثالث 

تسديدة إليفان راكيتيتش بجوار القائم األيسر، 
ياردات   6 بعد  على  سانتيني  إليفان  وأخرى 
من المرمى، إضافة إلى محاولة أخرى إليفان 

بيريسيتش، وأمسكها دافيد دي خيا.
اإلسبان  وبدأ  تماماً،  اللقاء  سيناريو  انقلب 
لداني  عرضية  بكرة  منافسهم  مرمى  يهددون 
ماتيا  الكرواتي  المدافع  أبعدها  كارباخال، 
مورينو  رودريجو  يسدد  أن  قبل  ميتروفيتش 
نفسها  المحاولة  تكررت  بعدها  المرمى،  في 
ساؤول  عليها  انقض  لكارباخال،  بعرضية 
مسجالً  اليسرى،  الزاوية  في  برأسه  نيجيز 

الهدف األول.
األول،  الهدف  بعد  كرواتيا  منتخب  ارتبك 
مودريتش  نجومه  عن  تماماً  التركيز  وغاب 
كما  وبروزوفيتش،  وبيريسيتش  وراكيتيتش 
تأثر كثيراً بخروج ظهيره األيمن تيم فيرساليكو 

بعد 20 دقيقة بسبب إصابة في الركبة.

على  وضغطوا  الفرصة،  اإلسبان  استغل 
ليرتكب  الملعب،  أرجاء  كل  في  منافسهم 
زميله  إلى  الكرة  تمرير  في  خطأ  مودريتش 
بقوة  ليسدد  أسينسيو  ماركو  مدريد،  لاير  في 
الثاني  الهدف  مسجالً  اليسرى  الزاوية  في 

للماتادور.
ولم تمر سوى ثالث دقائق، حتى أعاد أسينسيو 
بكرة  بيسراه،  القوية  تسديداته  سالح  استخدام 
الحارس  وأكملها  العارضة،  في  اصطدمت 
ثم  الشباك،  في  بجسده  كالينيتش  الكرواتي 
أضاع رودريجو مورينو فرصة تسجيل هدف 
رأس  بضربة  الضائع  بدل  الوقت  في  رابع 

مرت بجوار القائم األيمن.
بدا منتخب كرواتيا بال حول أو قوة في الشوط 
بعد  رابع  بهدف  شباكه  اهتزت  حيث  الثاني، 
كرة  أسينسيو  مرر  حيث  فقط،  دقائق  أربع 
بينية إلى رودريجو مورينو، لينفرد بالمرمى، 

ويسدد بسهولة في الشباك.
ووسط أمواج من الكرات العرضية التي أربكت 
الدفاع الكرواتي، لعب أسينسيو كرة عرضية، 
قابلها سيرجيو راموس برأسه في الشباك دون 
أي مضايقة، بعدها شارك رودريجو هرنانديز 
وساؤول،  بوسكيتس  مكان  ألكانتارا  وتياجو 
مكان  بياتسا  ماركو  شارك  كرواتيا  وفي 

مارسيلو بروزوفيتش.
دون  للخسارة،  تماماً  كرواتيا  منتخب  استسلم 
أي بصمة لتبديالت مدربه داليتش، كما واصل 
الحاسمة  التمريرات  في  هوايته  أسينسيو 
بإهداء  له  الثالث  الهدف  لزمالئه، حيث صنع 
الذي  إيسكو،  مدريد  لاير  في  لزميله  الكرة 
مهدها لنفسه قبل أن يسدد في المقص األيمن، 

مسجاًل الهدف السادس.
في الدقائق األخيرة، أضاع رودريجو مورينو 
محققة  فرص  ثالث  ألكانتارا  وتياجو  وإيسكو 
فاكتفوا  كرواتيا  العبو  أما  النتيجة،  لمضاعفة 

بالمشاهدة فقط.

من  للعديد  مواعيد  حتديد  مت  اجلزيرة،  إقليم  يف  األلعاب  ملختلف  الفنية  اللجان  اجتماع  بعد 
البطوالت وهي: الكاراتيه، الطاولة، الشطرنج، كما حدد مسبقًا بطولة الكيك بوكسينغ، وهي 
ملختلف الفئات ولكال اجلنسني، وازداد زخم إقامة البطوالت بعد االقرتاب من هناية العام، وهذا 

ينعكس سلبًا حتى اآلن على الرياضة بشكٍل عام؛ ألن احلالة تتوجه للكم وليست للنوعية.  

مصر حتصد ذهبية وفضية يف البطولة حقيبة روناهي الرياضية
العربية للدراجات اهلوائية

ريال مدريد أفضل
 ناد يف أوروبا

حتديد مواعيد بطوالت األلعاب 
الفردية بإقليم اجلزيرة

قارة  في  ناٍد  أفضل  بجائزة  مدريد،  توج لاير 
األوروبية،  األندية  رابطة  قبل  من  أوروبا، 
الميرنجي،  حققها  التي  النجاحات  بعد  وذلك 

خالل الفترة األخيرة.
ونشر الموقع الرسمي لريال مدريد بياناً يؤكد 
في  األفضل  لقب  على  حصل  النادي  أن  فيه 
أوروبا خالل عام 2018م، وذلك للعام الثالث 

على التوالي.

وأضاف أن في النسخة التاسعة من هذه الجوائز، 
تكرم الرابطة الموسم الرائع 2018/2017م، 
لقب  بحصد  وانتهى  مدريد  لاير  قدمه  الذي 

دوري أبطال أوروبا للمرة الـ13.
لوبيز  بيدرو  الرئيس  نائب  أن  إلى  وأشار 
خيمينيز، تسلم الجائزة في حفل أقيم في كرواتيا 
مدير  بوتراجينيو،  إيميليو  أيضاً  وحضره 

العالقات المؤسسية في لاير مدريد.

إسبانيا تهني كرواتيا بنكهة مدريدية خالصة

تقرير/ إيفا ابراهيم 

مصر  منتخب  العبة  زايد،  ابتسام  نجحت 
للدراجات الهوائية، في حصد الميدالية الذهبية، 
خالل منافسات البطولة العربية، المقامة حالياً 

في الجزائر.
األول،  المركز  المصرية،  الالعبة  واحتلت 

بعدما اجتازت مسافة قدرها60 كيلو متراً، في 
زمن قدره ساعة و53 دقيقة وثانية واحدة، في 
إطار سباق الفردي للسيدات، في حين جاءت 
الجزائرية بلقاسم بن ونان، في المركز الثاني، 
ساعة  قدره  بزمن  الفضية،  بالميدالية  متوجة 

و55 دقيقة و18 ثانية.
السيدات،  فرق  سباق  صعيد  وعلى 
بالميدالية  الجزائري  الفريق  توج 
المصري  الفريق  جاء  فيما  الذهبية، 
فذهبت  البرونزية  أما  ثانياً، 

لألردن.
إلى  رصيدها  مصر  ورفعت 
بواقع  ميداليات،  سبع 
وفضية  ذهبيات  خمس 

وبرونزية.

امل مجعةفاطمة معمو
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أنشأت  السورية،  األزمة  بدء  مع 
بدعم  والتنمية  العدالة  حزب  سلطات 
»الميت«،  التركية  االستخبارات  من 
تحت  المسلحة  المجموعات  من  العديد 
أسماء  منها  العديد  مختلفة، حمل  مسميات 
العديد  استقبلت  كما  العثمانيين،  السالطين 
األوروبية  اإلرهابية  المجموعات  من 
واآلسيوية على أرضها ونقلتهم إلى سوريا 
عبر حدودها وقدمت لهم الدعم وما تزال، 
سوريا  في  لها  قدم  موطئ  إيجاد  أجل  من 
السلطنة  أمجاد  خاللهم  من  تستعيد  كي 
العثمانية، وكي يعلن رجب طيب أردوغان 

نفسه خليفة على المسلمين.

تدريب  مراكز  وحزبه  أردوغان  افتتح 
األراضي  واستخدم  اإلرهابيين،  لهؤالء 
التركية كنقطة انطالق اإلرهابيين في شن 
بشكل  ذلك  وظهر  سوريا،  على  الهجمات 
أمام  أراضيها  تركيا  فتحت  عندما  واضح 
الحدودية  البوابة  عبر  للهجوم  اإلرهابيين 
الجزيرة  إقليم  في  كانيه  سريه  مدينة  على 

في تشرين الثاني عام 2012.

لشن  اإلرهابيين  هؤالء  تركيا  استخدمت 
الهجمات على الشعب الكردي في سوريا، 
المرتزقة  وزعت  نفسه  الوقت  في  ولكنها 
تستطيع  كي  مختلفة  مجموعات  على 
من  أكثر  وفي  الحاجة  وقت  استخدامهم 
داعش  مرتزقة  دعمت  حيث  مكان، 
مطارات  فتح  عبر  األجانب  باإلرهابيين 
إلى  الحماية  تحت  ونقلهم  أمامهم  البالد 
كما  إليها،  وإدخالهم  السورية  الحدود 
دعمت جبهة النصرة طيلة سنوات الثورة، 
ذكرها  سيتم  أخرى  مجموعات  ودعمت 

الحقاً في سياق حديثنا.

أردوغان  مساعي  كافة  فشلت  أن  بعد 
في  التركي  والتنمية  العدالة  وحزب 

المشروع  وإعاقة  المنطقة  على  السيطرة 
الشمال  في  يتطور  كان  الذي  الديمقراطي 
السوري بريادة الشعب الكردي، خصوصاً 
الشعب  حماية  وحدات  استطاعت  أن  بعد 
الديمقراطية  سوريا  قوات  والحقاً  والمرأة 
اإلرهاب  من  السورية  األراضي  تحرير 
الدعم  على  يحصل  كان  الذي  الداعشي 
اإلرهابيين  أردوغان  استخدم  التركي، 
المجموعات  في  الموزعين  المتبقين  كافة؛ 
إلفشال  مختلفة  وبمسميات  األخرى 
الديمقراطي  المشروع 

زيف  بذلك  مظهراً  السوري  الشمال  في 
السوري من  للشعب  ادعاءاته حول دعمه 

أجل إسقاط النظام السوري.

وكي يستطيع أردوغان الحفاظ على هؤالء 
وإيران،  روسيا  مع  تحالف  اإلرهابيين 
يسمى  ما  معاً  األطراف  هذه  وأنشأت 
مناطق خفض التصعيد، التي تمت إعادتها 
االتفاقات،  عبر  تباعاً  النظام  سيطرة  إلى 
المناطق  تلك  من  اإلرهابيين  هؤالء  ونقل 
اليوم  إدلب  وباتت  إدلب،  محافظة  إلى 
عشرات  فيها  ويتواجد  لإلرهابيين  مرتعاً 

اآلالف من اإلرهابيين األجانب.

المجموعات اإلرهابية  العديد من  ويتواجد 
التركي  االحتالل  دولة  ولكن  إدلب،  في 
تحرير  هيئة  تصنيف  على  مؤخراً  عمدت 
الشام على الئحة اإلرهاب بعد سبع سنوات 
من الدعم المتواصل ولكنها لم تتطرق إلى 
بقية المنظمات اإلرهابية، في محاولة منها 
إلبعاد الشبهات عن نفسها من حيث تعاملها 
مع اإلرهابيين، فإرهابيو فتح الشام »جبهة 

المجموعات  برفقة  تسيطر  النصرة« 
 60 عن  يزيد  ما  على  األخرى  اإلرهابية 
% من مساحة محافظة إدلب، فيما المرتزقة 
تركيا  بيد  أدوات  عبارة عن  هم  اآلخرون 
سوريا،  في  أجنداتها  أيضاً  وينفذون 
وظهر ذلك جلياً بتركهم القتال ضد النظام 
الكردي في عفرين  الشعب  والهجوم على 
هم  وبالتالي  أردوغان،  ألجندات  خدمةً 
أيضاً ال يمتون للشعب السوري بأي صلة 
خصوصاً أنهم يطالبون الوصاية من دولة 
سابقاً  أرضه  تحتل  التي  التركي  االحتالل 

»لواء اسكندرون«.

اآلن ومع الحديث عن بدء عملية عسكرية 
عن  يتخلى  لن  أردوغان  فإن  إدلب،  في 
الحربة  رأس  ألنهم  اإلرهابيين  هؤالء 
بالنسبة له والمنفذين لسياساته في المنطقة 
عبر  أوروبا  ضد  تهديداته  ومصدر 
العمليات اإلرهابية، وهذا ما شاهده الجميع 
عندما طلب أردوغان من الرئيس الروسي 
اإلرهابيين.  مع  هدنة  بوتين عقد  فالديمير 

بأنه ال  ولكن؛ رد بوتين كان واضحاً 
يمكن التهادن مع إرهابيين.

الذي  أردوغان 
يريد  اإلرهابيين؛  على  للحفاظ  يسعى 

الواقعة  المناطق  إلى  اإلرهابيين  نقل  اآلن 
شن  في  أيضاً  الستخدامهم  احتالله  تحت 
السوري  الشمال  شعوب  على  الهجمات 
تكون  أن  تستطيع  ذاتية  إدارة  تطور  التي 
حفظ  طريق  عن  السورية  لألزمة  الحل 
وصون حقوق الشعوب القاطنة في هذا البلد 
الذي دمرته آلة الحرب. ولهذا نرى أنه يتم 
الحديث عن مخطط تركي في إدلب يقضي 
تحتلها  التي  المناطق  إلى  اإلرهابيين  بنقل 
تركيا ونقل عوائل اإلرهابيين إلى عفرين 
إلى  وباإلضافة  هناك،  وتوطينهم  المحتلة 
الشام  فتح  إرهابي 
مجموعات  هناك 
أخرى  إرهابية 
يتم  ال  إدلب  في 
في  إليها  التطرق 
وهذه  اإلعالم،  وسائل 
المجموعات تضم إرهابيين 
الشيشان  أوزبكستان،  من 
الدول  من  والعديد  واألويغور 
عناصرها  وتدرب  األخرى، 
واالستخبارات  القاعدة  يد  على 

التركية.

سوريا  دخلوا  اإلرهابيين  هؤالء 
تركيا  قبل  من   2013 عام  منذ 
لدخولهم  آمنة  ممرات  فتحت  التي 
أبرز  سنعرض  وهنا  سوريا،  إلى 
تعمل  التي  اإلرهابية  المجموعات 
العدالة  حزب  بأوامر  مباشرة 
طيب  رجب  وزعيمه  والتنمية 

أردوغان:

األيغور أو احلزب اإلسالمي 
الرتكستاني

تركية  شعوب  هم  اإليغور 
 56 من  واحدة  ويشكلون 
جمهورية  في  عرقية 
الشعبية.  الصين 
في  يتركزون 

الحكم،  ذاتية  الشرقية  تركستان  منطقة 
لغة  هي  األويغورية  اللغة  يتحدثون 
الترکية  اللغات  من  وهي  قارلوقية، 
كتابتها  في  العربية  الحروف  ويستعملون 
اعتنقوا  لإلسالم  اعتناقهم  قبل  اآلن.  إلى 
البوذية  غرار  على  الديانات  من  عدداً 
والمسيحية )النسطورية( والزرادشتية إلى 
حدود القرن العاشر الميالدي، حيث دخلوا 
بعدها في اإلسالم وغالبيتهم من المسلمين 

السنة.

اإلسالمي  »الحزب  األيغور  ويعد 
المجموعات  أكبر  أحد  التركستاني«، 
تحت  إدلب  في  اآلن  تقاتل  التي  اإلرهابية 
خبرة  واكتسبوا  التركي،  االحتالل  إمرة 
إلى  توجههم  قبل  أفغانستان  في  القتال 
آالف  ببضعة  عددهم  ويقدر  سوريا. 
ويتمركزون في محيط مدينة جسر الشغور 
جنوب غربي إدلب، وهي منطقة استهدفتها 
الغارات الروسية ومدفعية النظام في األيام 

األخيرة.

ينظر  و
الحزب  مرتزقة 
اإلسالمي التركستاني والذين ينشطون في 
المحتملة  إدلب  إن خسارة  إقليم شينجيانغ، 
ساحات  أبرز  من  واحدة  من  ستحرمهم 
نظراً  اتخذوها  التي  البديلة  المعارك 
الخبير  العودة.  من  تمنعهم  بلدانهم  ألن 
الجامعة  معهد  في  الجهاديين  شؤون  في 
األوروبية تور هامينغ، لفت في تقرير نقلته 
التركستان  اإلرهابيين  أن  العرب  صحيفة 
التصدي  في  الحربة  رأس  سيشكلون 
للهجوم على إدلب، وهذا ليس ألن عددهم 
بقدراتهم  يُعرفون  باتوا  ألنهم  ولكن  كبير، 
القتالية الجيدة، ويحظون باحترام واسع في 

صفوف اإلرهابيين.

كتيبة التوحيد واجلهاد

المتشددون  التركستان  المسلحون  وليس 
انضم  إذ  إدلب،  في  الوحيدين  اآلسيويين 
صفوف  إلى  األوزبك  من  مقاتلون 
مجموعات صغيرة قريبة من مرتزقة هيئة 
واكتسب  النصرة(.  )جبهة  الشام  تحرير 
جانب حركة  إلى  القتالية  مهاراتهم  هؤالء 
باكستان  في  القاعدة  تنظيم  أو  طالبان 
سوريا  إلى  يتوجهوا  أن  قبل  وأفغانستان، 
والعمل  آنذاك  القاعدة  لتنظيم  كامتداد 
بين  ومن  التركي،  االحتالل  إمرة  تحت 
والجهاد  التوحيد  كتيبة  المجموعات  تلك 
الروسية  األمن  أجهزة  وفق  يرأسها،  التي 
مختاروف،  الدين  سراج  والقيرغيزية، 
ويبلغ 28 عاماً والمعروف أيضاً باسم أبو 
التوحيد  كتيبة  وتعتبر  األوزبكي.  صالح 
والجهاد جماعة إرهابية أسسها أبو مصعب 
الزرقاوي في العراق عام 2003، الكتيبة 
في بادئ األمر لم تحمل اسماً إلى أن اقترح 
حفص  وأبو  الشامي  أنس  أبو  المرتزقين 
الزرقاوي  مصعب  أبو  على  األمازيغي 
بأن يكون لها اسم حتى ال يستغل البعثيون 

عملياتهم.

الزرقاوي،  مصعب  أبو  مبايعة  وبعد 

الجماعة  اسم  اصبح  الدن،  بن  ألسامة 
في  الجهاد  قاعدة  »تنظيم  ذلك  بعد  من 
والتي  الكتيبة  وأعلنت  الرافدين«.  بالد 
االتحاد  دول  من  عناصرها  معظم  ينتمي 
كامل  بشكل  انضمامها  السابق،  السوفييتي 
“أبو  لقائدها  ومبايعتها  النصرة،  لجبهة 
أيلول   29 في  وذلك  الجوالني”،  محمد 

.2015

حماة  الالذقية،  في  الكتيبة  هذه  وقاتلت 
ويقودها  إدلب  في  اآلن  وتقاتل  وحلب، 
األوزبكي”، وكانت  “أبو صالح  المرتزق 
آخر مشاركاتهم في هجوم مرتزقة “جيش 
الفتح” على مدينة الفوعة الموالية للنظام، 
وعلى سهل الغاب، ومعظم عناصرها من 
إقليم  من  وعناصر  والطاجاكيين  األوزبك 
تركيا  وعملت  الصين،  غربي  تركستان 
جماعة  الشام  تحرير  هيئة  أعلنت  أن  بعد 
ورود  عدم  لضمان  فصلها  على  إرهابية 
تركيا  تعتمدها  التي  المنظمات  في  أسمها 

كمنظمات إرهابية.

ستستخدم  تركيا  أن  مراقبون  ويرى 
وقوات  الروس  مواجهة  في  هؤالء 
نظراً  إدلب  بحملة  البدء  حال  في  النظام 
للعتاد والدعم العسكري الذي يقدم لهم من 
هؤالء  كون  التركي،  االحتالل  جيش  قبل 
عناصرها  وجميع  تركيا  داخل  تدربوا 

دخلوا إلى سوريا عبر الحدود التركية.

أجناد القوقاز أو جنود القوقاز

لكنها  الشيشان  من  جهادية  جماعة  هي 
سوريا  شمال  في  مباشر  بشكل  تنشط 
وتُركز على عملياتها في المقام األول في 
في  الغابات  مناطق  أو  الجبلية  المناطق 
شمال الالذقية. وتعمل بشكل مستقل، ولكن 
أيلول  القوقاز. وفي  لها عالقات مع إمارة 
عام 2016 أصبحت مرتزقة أجناد القوقاز 
التي  اإلسالمية  المرتزقة  الفصائل  أكبر 

تُقاتل في سوريا.

وبعد حرب الشيشان الثانية وبالتحديد عام 
إمارة  إرهابي  من  العديد  انتقل   2009
ولكن  تركيا،  إلى  مؤقتاً  اإلسالمية  القوقاز 
روا  قرَّ  2011 عام  السورية  األزمة  بُعيد 
الدولة  من  وبدعم  مجدداً  أسلحتهم  حمل 
التركية، وذلك من أجل القتال في سوريا، 

وشكلوا العديد من المجموعات.

القائد العام هو عبد الحكيم الشيشاني الذي 
يتمتع بخبرة كبيرة في مجال الحروب، ثم 
اآلخر  هو  يُعد  الذي  الشيشاني  حمزة  يليه 
في  مشاركته  بسبب  مخضرمة  شخصية 
سوريا  ويعتبر  الثانية  الشيشانية  الحرب 
بكر  أبو  هناك  ثم  الثاني،  بلده  بمثابة 
اإلسالم  سيف  مع  قاتل  الذي  الشيشاني 
خطاب في الشيشان وهو أيضاً عضو قيادي 
من الجماعة منذ االنفصال عن جند الشام 
في أوائل عام 2016. غادر أجناد القوقاز 
في أوائل عام 2017 ثم عاد لها في وقت 
الحق، ومنذ نشأتها مع بدء األزمة الثورية 
مشاريع  ضد  التركي  االحتالل  يستخدمهم 
الشمال السوري، ولهذا يعتبر شمال غرب 

سوريا أهم معاقلها )إدلب(.

يدعمها  التي  اإلرهابية  المجموعات  هذه 
وزعيمه  التركي  والتنمية  العدالة  حزب 
تهدد  بل  فقط،  سوريا  تهدد  ال  أردوغان 
الدول التي ينحدر منها اإلرهابيون وكذلك 
أوروبا، ألنهم تلقوا تدريبات احترافية على 
الخبرة  واكتسبوا  التركية  االستخبارات  يد 
في القتال بسوريا، وهم يعملون اآلن على 
تحميهم  لذلك؛  التركية.  المصالح  حماية 
تركيا وتريد نقلهم إلى المناطق التي تحتلها 
ترهيب  أردوغان  يستطيع  حتى  مباشرة 
كل من يعاديه أو ال يتفق معه في سياساته 

بالمنطقة.
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أردوغـان ال يسـتغني عـن اإلرهـابـييـن يف إدلـب

هوكر جنار ـ وكالة هاوار

تعود  الذين  كافة  واإلرهابيني  املرتزقة  جتميع  نقطة  السورية  إدلب  حمافظة  باتت 
العدالة  حزب  سلطات  وأدخلتهم  واآلسيوية،  األوروبية  الدول  إىل  أصوهلم 
والتنمية إىل سوريا مع بدء أزمتها، الستخدامهم من أجل حتقيق أهدافها وإعادة 
هؤالء  عن  بسهولة  تتخلى  لن  تركيا  أن  يبدو  ما  على  ولكن؛  العثمانية.  أجمادها 

اإلرهابيني يف الوقت الذي يتم فيه احلديث عن شن عملية عسكرية يف إدلب.
المجتمع  صمت  أن  عثمان  حنان  أكدت 
االحتالل  جيش  انتهاكات  حيال  الدولي 
ألردوغان  األخضر  الضوء  يعطي  التركي 
الجرائم،  من  المزيد  بارتكاب  ومرتزقته 
واالتحاد  بالتكاتف  العالم  نساء  وناشدت 
رئيسة  تصريحات  وجاءت  عفرين  لتحرير 
في  االجتماعية  الثقافية  نوروز  رابطة 
اللبناني  النسائي  االتحاد  في  وعضوة  لبنان 
وعضوة لجنة الدفاع عن حقوق المرأة حنان 
عثمان خالل حوار أجرته معها وكالة أنباء 

هاوار. وجاء الحوار على الشكل التالي: 

أثناء  عفرين  لمقاطعة  زيارتكم  خالل  ـ 
نحو  قسراً  النزوح  وبعد  العصر  مقاومة 
مقاطعة الشهباء، كيف تقيّمون وضع أهالي 

عفرين والنساء على وجه الخصوص؟ 
وفد  ضمن  قدمت   2018 آذار  أوائل  في 
للحملة  لالنضمام  عفرين  إلى  لبناني  نسائي 
لفك  ستار  مؤتمر  نظمتها  التي  األولى، 
ومساندة  ولدعم  عفرين  على  الحصار 
الشعب في عفرين عامةً والمرأة خاصة في 
المقاومة األسطورية التي سطروها بحروف 
مثيلها  قل  التي  والجسارة  والفداء  التضحية 
االنضمام  شرف  لنا  وكان  التاريخ.  في 
بمناسبة  الحاشدة،  النسائية  المسيرة  إلى 
لوحة  رسمت  والتي  العالمي،  المرأة  عيد 
عفرين  شوارع  عبرنا  رائعة،  فسيفسائية 
التي  المرأة  بقوة وشجاعة  منبهرين  الحبيبة 
لجيش  وتحديها  صمودها  أوج  في  كانت 
االحتالل التركي ومرتزقته، وكانت تصرخ 
على  قادرة  بأنها  وتقول  صوتها  بأعلى 

اإلمكانيات  رغم  األعداء  وجه  في  الصمود 
الكبيرة  النسائية  بالحشود  أذهلنا  القليلة. 
المحاصرة  عفرين  مدينة  تدخل  كانت  التي 
الجوي  واالجتياح  للقصف  والمعرضة 
مقاومة  ومساندة  دعم  أجل  من  والبري، 
نزوح  بعد  حزيران  شهر  وفي  العصر. 
أهالي عفرين قسراً لمناطق الشهباء توجهنا 
إلى  حقوقيين  من  مؤلف  نسائي  وفد  مع 
أهالي عفرين، وكل  لدعم ومساندة  المنطقة 
المخيم من رجال ونساء  بهم في  التقينا  من 
في عفرين أكدوا على استعدادهم للتعامل مع 
جميع الظروف القاسية في سبيل هدف واحد 
وتطهير  االحتالل  من  عفرين  تحرير  وهو 
بأسرع وقت  والعودة  المرتزقة  أرضها من 
ستصبح  مخيماتهم  أن  موضحين  ممكن، 
لم  النصر.  تحقيق  حتى  للمقاومة  ساحة 
التي  فهي  يوماً،  عفرين  في  المرأة  تستسلم 
التركي  صمدت في وجه هجمات االحتالل 
وصل  تاريخية  مقاومة  وأبدت  ومرتزقته، 
مستمرة  وجدناها  كما  أجمع،  للعالم  صداها 
تهجيرها قسراً  تم  أن  بعد  بالكفاح والنضال 
من ديارها في عفرين إلى مناطق الشهباء، 
للتضحية  األوضح  المثال  باختصار  فهي 

والمقاومة. 

ـ تمارس دولة االحتالل التركي منذ احتالل 
نساء  بحق  أخالقية  ال  ممارسات  عفرين 
عفرين، كيف تعلقون على هذه االنتهاكات؟

النضال  من  تاريخ  لها  عفرين  في  المرأة 
طبقت  حيث  والمقاومة،  اإلرادة  صالبة  و 
هذه  كل  كافة،  المستويات  على  المساواة 

لها  مثيل  ال  والتي  الجذرية  التطورات 
الديمقراطية  تدعي  التي  الدول  معظم  في 
ترق  لم  التركي  االحتالل  دولة  بينها  ومن 
لذا؛  والتطورات.  المكتسبات  هذه  كل  لها 
لعدوانها  التركي  االحتالل  دولة  حشدت 
اإلعالمية  كافة؛  الجوانب  من  عفرين  على 
العدوان  بداية  ومع  والعسكرية،  والسياسية 
االحتالل  مرتزقة  أن  الواضح  من  كان 
التركي استهدفوا المرأة، وأول األمثلة على 
شعوب  على  وحقدهم  األخالقي  االنحطاط 
على  االعتداء  جرائم  هي  عفرين،  ونساء 

جثث المقاتالت. 

في  صامتة  تبقى  لم  عفرين  في  المرأة  ـ 
مما  كافة؛  بالوسائل  قاومت  االحتالل،  ظل 
وقوفها  نتيجة  واإلهانة  للضرب  عّرضها 
كيف  التركي،  االحتالل  مرتزقة  وجه  في 

تنظرون إلى موقف النساء هذا؟
بالرغم من تعرض المرأة في عفرين للعنف 
والتعذيبين الجسدي والنفسي، إال أنها لم ولن 
ترضخ أو تستسلم لكل االنتهاكات التي تحدث 
يومياً، كما هو معلوم أن أكثر المتضررين 
واألطفال.  النساء  هم  الممارسات  تلك  من 
في  ليس  المرأة  مقاومة  خالل  من  لكن؛ 
القتال،  جبهات 

ظهرت  كافة؛  والساحات  الجبهات  في  بل 
أجل  من  المرأة  نضال  حقيقة  أجمع  للعالم 
الوقفة  هذه  إن  والديمقراطية.  الحرية 
الشجاعة للمرأة الكردية هي من أجل الدفاع 
األوسط  الشرق  في  الديمقراطية  نهج  عن 
كافة، هذا النضال ال يستهدف االحتالل فقط، 
النساء  ضد  اإلقصائية  الذهنية  يستهدف  بل 

كافة. 

ـ اختطف جيش االحتالل التركي ومرتزقته 
امرأة ومصيرهن مجهول؛  أكثر من 119 
بوقف  المعنية  الجهة  هي  من  برأيك 

االعتداءات على النساء؟
بها  يقوم  التي  واألفعال  االنتهاكات  جميع 
حرب  جرائم  هي  الشعب  بحق  االحتالل 
من  وهي  اإلنسانية  ضد  دولية  وجرائم 
اإلنسان،  لحقوق  الخطيرة  االنتهاكات 
إزاء  اإلعالمي  والتعتيم  الدولي  والصمت 
االنتهاكات كافة والظلم الممارس بحق أهالي 
المسؤول  الدولي  المجتمع  يعتبر  عفرين، 

الجرائم،  هذه  عن  المباشر 
فة  ضا إل با
لى  إ
لية  و مسؤ

المنظمات اإلنسانية كافة والتي تنادي بحقوق 
المتفرج  موقف  اتخذت  حيث  اإلنسان، 
حيال هذه المأساة والكارثة اإلنسانية، وهذا 
الضوء  أردوغان  حكومة  يعطي  الموقف 
األخضر في تماديه الوحشي المنافي للقوانين 

والمعايير الدولية كافة. 

ـ في ظل ازدياد حاالت الخطف، االغتصاب 
وقتل النساء، برأيك ماذا يتطلب من النساء 
المحاصرات في عفرين المحتلة وخارجها؟

أنحاء  جميع  في  المرأة  تضامن  بأن  نؤمن 
الفاشية  أقوى سالح في وجه  العالم سيكون 
الكرديات  النساء  ندعو  أننا  كما  التركية، 
التكاتف  إلى  األخرى  والقوميات  كافة، 
وااللتحام الثوري الشجاع، للدفاع عن ثورة 
هو  امرأة  أي  بحق  االنتهاك  ألن  المرأة 
جميع  على  لذا؛  كافة.  النساء  بحق  انتهاك 
النساء في جميع أنحاء العالم االنضمام ألي 
عفرين،  تحرير  في  يساهم  أو حراك  نشاط 
ويساعد في انتصار ثورة المرأة ودحر هذا 
المنظمات  على  يجب  كما  اللعين  اإلرهاب 
حد  ووضع  التحرك  النسائية 
لالنتهاكات التي تجري 

بحقهم هناك.

إيرانية  مختارات  مجلة  تحرير  رئيس  أكد 
السياسية  للدراسات  األهرام  بمركز 
واالستراتيجية محمد عباس ناجي في حوار 
النظام  بأن  لألنباء:  فرات  وكالة  مع  خاص 
اإليراني يخشى من أي تحرك مناوئ له من 
على  الخناق  تضييق  مع  وبخاصة  الداخل، 
نفوذه في المنطقة وفرض العقوبات عليه ما 
قد يؤدي إلى أحداث قد تكون نتائجها وخيمة، 
وأن التنسيق بين الحكومة اإليرانية والتركية 
مستمر بشأن ضرب الحركات الكردية أينما 

كانت. وكان الحوار على الشكل التالي:
ـ ما هي شكل العالقة بين إيران والكرد؟

على  ليست  والكرد  إيران  بين  العالقة   
الكرد  مع  إيران  فعالقة  نفسها،  السوية 
ولكن  كبير،  بشكل  متوترة  روجهالت  في 
األمر يختلف مع الكرد في باشور، وعالقة 
طهران بباشور كردستان أبقت عليها الدولة 
اإليرانية خالل أحداث صعبة مثل االستفتاء 
اإليرانية  السياسة  النهاية  ، وفي  باشور  في 
األوجه  متعددة  سياسات  هي  الكرد  تجاه 
األحيان  بعض  وفي  عام،  بشكل  ومزدوجة 
تنسيق  وهناك  المسلح  الصراع  إلى  تؤدي 
وتفاهم بين اإليرانيين والكرد في باشور في 

المجالين السياسي واألمني. 
إيران  في  الكردية  المناطق  في  الحال  أما 
تنموي  وإقصاء  تمييز  سياسات  فهناك 
وسياسي وثقافي، وتحرك قمعي تجاههم من 

اهتمام  وعدم  وتهميش  اإليرانية  السلطات 
عسكرية،  وعمليات  هناك،  التحتية  بالبنى 
ألحزاب  استهداف  من  أيام  قبل  حدث  وما 
والحزب  العراقي  الكردستاني  الديمقراطي 
وحزب  اإليراني  الكردستاني  الديمقراطي 
يدل  الطيران  بقصف  الكردستاني  العمال 
بين  يتحرك  فهو  الكرد،  لجميع  العداء  على 
عملياته  وينفذ  والعراق  إيران  بين  الحدود 
ضد القوات اإليرانية، فهناك بطبيعة الحال 
في  والعراقي  االيراني  الجانبين  بين  تنسيق 
الكرد  مع  مختلفة  وهناك عالقة  األمر.  هذا 
في باشور كردستان، فإيران عالقاتها قوية 
على  حريصة  وهي  طالباني،  حزب  مع 
وجود قنوات تواصل مشتركة مع الكرد في 
القوى  بين  النظر  وجهات  لتقريب  العراق، 

الشيعية والسياسيين في باشور كردستان. 
ـ كيف تنظرون إلى الهجوم األخير بواسطة 
طيار  بدون  وطائرة  الكاتيوشا  صواريخ 
كرديين  لحزبين  مقرين  استهداف  والذي 

أدي إلى استشهاد عدد من القيادات؟
ما قام به اإليرانيين من هجوم على مقرات 
النظام  عليه  اعتاد  بجديد،  ليس  الكرد 
في  الكرد  مع  مواجهاته  في  اإليراني 
هناك  ولكن  وإيران،  كردستان  روجهالت 
النظام  من  الهجوم  هذا  في  جديدة  رسائل 
أنه  إظهار  حالياً  يحاول  الذي  اإليراني 
ضحية ومستهدف وترويج نظرية المؤامرة 

بالتوازي مع العقوبات األمريكية وسياسات 
فقيادات  المنطقة،  في  اإليراني  النفوذ  كبح 
أن  الممكن  من  أنه  يرون  اإليراني  النظام 
موجودة  لجماعات  دولي  دعم  هناك  يكون 
من  اإليراني  النظام  لضرب  الحدود  على 
طهران  في  النظام  يحاول  حيث  الداخل، 
تقليص فرصة وجود معارضة أو مجموعة 
مناوئة له داخل إيران، وعلى رأسهم الكرد 
الذين يتعرضون حالياً للتنكيل من قبل النظام 

المحاصر بالعقوبات والمشكالت الداخلية. 
الهجوم  الكرد على  ـ كيف سيكون رد فعل 
كرد  نشطاء  بحق  اإلعدام  وقرارات  األخير 

في إيران؟
متبادلة،  معارك  هناك  تكون  ما  دائما 
وجذب  وشد  الجانبين،  من  فعل  وردود 
ولن  تتقلص  لن  والعمليات  الطرفين،  بين 
تختفي في المدى القريب، بل ربما تتصاعد 
الحال،  بطبيعة  فعل  رد  فعل  فلكل  حدتها، 
والنظام اإليراني هاجم وقام بحملة ممنهجة 
ومن  القيادات،  بعض  استهدفت  ومدروسة 
الناشطين  بحق  اإلعدامات  اآلخر  الجانب 
الكرد مستمرة وهي لم تتوقف وقد تكون ردة 
الفعل الكردية أكثر حزماً في هذه األوقات. 

طهران  في  األخيرة  الثالثية  القمة  بعد  ـ   
يمكن  هل  وروحاني،  أردوغان  بمشاركة 
أكبر ضد  تركي  ـ  إيراني  تنسيق  يحدث  أن 

الكرد؟

تركي  ـ  إيراني  تنسيق  وجود  أستبعد  ال 
الراهنة،  المرحلة  في  الكرد  استهداف  في 
والتنسيق بين البلدين موجود في هذا الملف 
منذ سنوات عديدة، فكال الدولتين اإلقليميتين 
ألنها  الكردية  بالمسألة  كبير  اهتمام  لهما 
عالقاتهما  والدولتين  مباشر،  بشكل  تمسهم 
الكرد. ومع ذلك عالقاتهم جيدة  متوترة مع 
بباشور كردستان، وكان هناك دائما تنسيق 
فيما  حتى  والتركي  اإليراني  الجانبين  بين 
وكان  باشور،  في  بالكرد  بالعالقة  يتعلق 
استفتاء  خالل  عاٍل  عسكري  تنسيق  هناك 
نقول:  أن  يمكن  ولكن ال  باشور كردستان، 
إن هذا التنسيق وصل لمرحلة غير مسبوقة 
والدولتان تنسقان فيما بينهما من أجل تحقيق 

المصالح.
التحالف  فكرة  على  أتحفظ  دائما  وأنا 
اإليراني ـ التركي، فهناك خالفات دائمة بين 
الطرفين، وفي القمة التي حدثت في طهران 
كان هناك خالف حول إدلب، ولكنهما دائماً 
يحاوالن إيجاد نقاط تالقي وتنسيق من بينها 

الملف الكردي فقط. 
الذي  إيران  نفوذ  تقلص  مظاهر  هي  ما  ـ 

تحدثتم عنه؟
الجميع أدرك دور إيران السلبي في باشور 
ضده  مناوئة  تحركات  وهناك  كردستان، 
ولعل  التقليدي  نفوذها  مناطق  في  حتى 
أحداث البصرة خير شاهد على ذلك، فهناك 

استياء شعبي في العراق من النفوذ اإليراني، 
وحدث في البصرة اقتحام القنصلية اإليرانية 
سواء  إليران  الموالية  الجهات  ومكاتب 
أو  سياسية  أحزاب  أو  ميليشيات  أكانت 
اإليراني  النفوذ  وأصبح  مسلحة.  تشكيالت 
والقوى  المراحل،  هذه  في  خطر  في  هناك 
المراكز  تحقق  لم  إليران  الموالية  الشيعية 
نفوذها  فتراجع  االنتخابات،  في  األولى 
التقليدي في العراق، ولكنها تحاول االحتفاظ 

به بأي وسيلة كانت. 
وهناك تفاهمات روسية ـ أمريكية يمكن أن 
تمثل تحدي كبير إليران، ويؤدي إلخراجها 
تواجه  كثيرة  مشكالت  فهناك  سوريا،  من 
كل  ورغم  المنطقة،  في  اإليراني  النفوذ 
تقلص  إيران  نفوذ  أن  القول  يمكن  ال  هذا 
بشكٍل كبير، بل يمكن أن تتوجه نحو إشعال 
أنها  على  رسالة  لتعطي  اإلقليمية  الملفات 
الواليات  ترغب  كما  سياساتها  تغير  لن 
الحل  وتعرقل  اليمن  في  فتتدخل  المتحدة، 
إلى  الذهاب  من  الحوثيين  وتمنع  السياسي 
جنيف، وتعرقل تشكيل الحكومة في العراق، 
وتعرقل تشكيلها أيضاً في لبنان، وتلجأ إلى 
تأجيج األزمات اإلقليمية لمواجهة العقوبات 
رسائل  كلها  وهذه  عليها  فرضت  التي 

مقصودة لألمريكان والروس.

«استمـرار املـقاومـة فـي عـفرين مثـال
 واضـح للتضـحية والبطولـة«

«مـا حـدث مـن قـصف ملـواقع كـرديـة 
» 

ً
هو عداء للكرد مجيعا
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الراقية،  األدبية  اللغة  على  وحافظتا 
الخالية من الشوائب، )كالعادات والتقاليد، 
والفولكلور، واألغاني واألمثال والقصص 

واللغة والشعر(.
من  العديد  ووجود  المجلتان  وساهمت 
إيقاظ الحس  الكرد في دمشق في  المثقفين 
المثقفين  من  مجموعة  فبادت  القومي 
والنشطاء الكرد إلى تأسيس ناٍد ثقافي باسم 
)نادي هنانو( ساهم في نشاطات ثقافية جمة 
واستقطب العديد من المثقفين حولة وكانت 

له نشاطات ثقافية اجتماعية عديدة.
مدينة  في  تأسست   1932 عام  أوائل  ففي 
باسم  ثقافية  اجتماعية  جمعية  الحسكة 
الكرد(  الفقراء  ومساعدة  التعاون  )جمعية 
الفقراء  أوضاع  تحسين  إلى  تهدف  كانت 
والتعليمية،  والصحية  المعيشية  الكرد 
واالهتمام بالقضايا االجتماعية، وقد نشرت 
الصفحة  على  بأهدافها  تعريفاً  الجمعية 
الثاني  العدد  )هاوار(  مجلة  من  األولى 
وطلبت   ،1932/ 1/حزيران  في  الصادر 
المساعدة من أغنياء الكرد، والمشاركة في 
والعينية  النقدية  التبرعات  لجمع  الجمعية 
الحسكة  في  الجمعية  مركز  إلى  وإرسالها 
من قبل فروعها، وانتشرت فروع الجمعية 
في غالبية المناطق في الجزيرة، والمناطق 
الفضل  للجمعية  وكان  األخرى،  الكردية 
في تشجيع الشباب الكرد على فتح دورات 
الكرد  أبناء  بين  الوعي  ونشر  اللغة  لتعليم 
واستنهاض  ورياضية  ثقافية  نواد  وفتح 

الشعور القومي بين الجيل الناشئ.
الكرد«  شباب  »نادي  تأسيس  كان  وكذلك 
بإشراف  الثالثينات،  منتصف  عامودا  في 
وإدارة كل من محمد علي شويش والشاعر 
تتم فيه دراسة  الخالد جكر خوين، وكانت 
اللغة  دراسة  إلى  إضافة  الكردي،  الشعر 
جانب  إلى  الالتينية  باألحرف  الكردية 
وكان  والجغرافية  التاريخ  في  دروس 
رواد النادي يرتدون الزي الموحد، ويُرَدْد 
النشيد الكردي وكذلك يُرفع العلم الكردي، 
إلى  -المدرسة-  النادي  طالب  وساهم 
الدين  رجال  من  العشرات  بيوت  جانب 
الذين ساهموا في التعليم والمعرفة بتخريج 
والمثقفين  المتنورين  المتعلمين  من  جيل 
الذين أسسوا لجيل من  والسياسيين الكرد، 
النخب الثقافية والسياسية والمهتمين باللغة 
أساسياً  دوراً  لعبت  التي  الكردية،  والثقافة 
أحد  من  ذلك  وكان  الكردي.  المجتمع  في 
بالطائرات  لعامودا  فرنسا  قصف  اسباب 
عام 1937م، وكان انتقام الشوفينيين منها 

في حريق سينما عامودا عام 1960م. 
الجمعيات  ولعبت  الثقافي  الحراك  انتعش 
دوراً أكبر بعد عام 1939م، حيث تأسست 
أي  خورتان(  )يكيتيا  جمعية  دمشق  في 
أن  استطاعت  والتي  الشباب،  اتحاد 

الكثير  وتوحد  الشباب  نشاطات  توحد 
نادي  انضمام  بعد  وبخاصة  جهودهم  من 
انضمام  وكذلك  إليها  الثقافي  الدين  صالح 
»نادي  إلى  االسم  تغيير  وتم  هنانو،  نادي 
أوسمان  المناضلين  وبريادة  كردستان« 
النادي  وساهم  ظاظا،  ونورالدين  صبري 
الستقطاب  الرياضي  بالشأن  االهتمام  في 
النضال األكبر في  شريحة الشباب، وكان 
والنهوض  الكردية  والثقافة  اللغة  مجال 
هناك  فكانت  الكردي،  القومي  بالشعور 
والتعريف  الكردية  اللغة  لتعليم  دورات 

بالثقافة والتراث الكردي.
جمعيات  ظهرت  الخمسينات  بداية  في 
أخرى في مناطق الجزيرة وحلب، ففي عام 
1951 تأسست جمعية ثقافية سرية عملت 
اللغة،  وتعليم  الكردية  الثقافة  نشر  على 
لكنها سرعان ما أُغلقت واعتقل أعضاءها، 
أما في عام 1953 فقد تأسست في قامشلو 
جمعية )وحدة الشباب الديمقراطيين الكرد( 
التي عملت في مجال نشر مبادئ االستقالل 
والمطالبة  االستعمار،  من  والتخلص 
بافتتاح  والسماح  الديمقراطية  أفق  بتوسيع 
بحقوق  واالهتمام  كردية  ونوادي  مدارس 
المرأة، ونشر وتعليم اللغة الثقافة الكردية، 
وحلَت هذه الجمعية نفسها بناء على طلب 
في  الكردي  الديمقراطي  الحزب  مؤسسي 

سوريا.
الكردي(  والتعاون  )المعرفة  جمعية  أما 
18-6-1955م  في  حلب  في  تأسست  فقد 
في منزل المناضل نوري ديرسمي، الذي 
األميرة  إلى  باإلضافة  تأسيسها  إلى  عمد 
روشن بدرخان، وأوصمان أفندي، وحسن 
تقدم  وكانت  كنجو،  محمد  وحيدر  هشيار 
العائالت  لبعض  أيضاً  المادي  الدعم 
الخارج  مع  عالقاتها  ووسعت  المستورة، 
ولبنان  قبرص  مع  تواصل  على  وكانت 
واالتحاد السوفييتي عام 1956م، ووطدت 
عالقات ثقافية واجتماعية كثيرة بين الكرد 
العديد  البلدان، وساهمت في نشر  في هذه 
من  نوع  وجود  في  وساعدت  الكتب  من 
التكافل االجتماعي في ذلك الوقت. في عام 
الطلبة  رابطة  دمشق  في  تأسست   1957
الكرد التي ضمت العديد من الشباب الطلبة 
كردستان،  وباشور  آفا  روج  من  الكرد 
الكردية وتالشى  القومية  الرؤية  وتبلورت 
إعالن  بداية  مع  الثقافية  الجمعيات  دور 
تأسيس أول حزب سياسي كردي في عام 
1957م، وإدراك الكرد أن العمل السياسي 
يتكامل وأن  أن  بد  والثقافي ال  واإلعالمي 
تتظافر كل الجهود من أجل الوصول إلى 
الكردي  الصوت  وإيصال  األهداف  أسمى 

للعالم أجمع.

أكملت انطالقة حملة عاصفة الجزيرة عاماً 
سوريا  قوات  قبل  من  إعالنها  منذ  كامالً 
أيلول  شهر  من  التاسع  في  الديمقراطية 
انتصارات  خلفها  لتترك  2017م؛  عام 
وإنجازات عظيمة من تحرير مئات اآلالف 
من المدنيين وعشرات القرى والبلدات من 
سيطرة داعش في شمال وشرق سوريا إلى 
جانب انتعاش حركة حياة قوية وفق نظام 
اجتماعي أسوة بالمناطق األخرى في روج 

آفا والشمال السوري.
مراحل  إلى  نتطرق  الملف سوف  هذا  في 
والتطورات  الجزيرة  عاصفة  حملة 
العسكري  الصعيد  على  خاللها  الحاصلة 
واالجتماعي  الدولي  والتنسيق  واألمني 
قوات  المجال  له  فتحت  الذي  والخدمي 
خالل  بتضحياتها  الديمقراطية  سوريا 
ومالحقة  اإلرهاب  ضد  الحرب  من  عام 
الشرقية  الجيوب  في  داعش  مرتزقة  بقايا 

لضفاف نهر الفرات.

البداية والضربة األول
 لداعش يف قلب الصحراء

بعد أن أحرزت قوات سوريا الديمقراطية 
انتصاراً تاريخياً بتنظيف كامل ريف الرقة 
مرتزقة  وحصار  اإلرهاب  رجس  من 
ال  المدينة  من  ضيقة  مسافة  في  داعش 
أعلن  المدينة،  كامل  من  الـ%30  تتجاوز 
مجلس دير الزور العسكري في الـ 9 من 
حملة  بدء  عن   2017 لعام  أيلول  شهر 
»عاصفة الجزيرة« لمالحقة اإلرهاب في 
الشرقي؛  الفرات  نهر  وضفاف  الصحراء 
في  عقد  مؤتمر صحفي  خالل  ذلك  وجاء 
الشدادي  لناحية  التابعة  فأس  أبو  قرية 
اإلعالن  تكلل  حيث  الحسكة،  جنوب 
بتكاتف شعوب المنطقة حول قوات سوريا 
الديمقراطية لتحرير مناطقهم مما زاد من 
السريع  التغيير  في  أكثر  المقاتلين  حماسة 
انتصارات  وتحقيق  المعارك  لمسار 
الدولي  التحالف  أعلن  جانبه؛  كبيرة. ومن 
المتحدة  الواليات  تقوده  الذي  داعش  ضد 
وأكد  الجزيرة«،  »عاصفة  لـ  دعمه  عن 
قوات سوريا  ستدعم  قواته  »إن  بيان:  في 
وادي  في  هجومها  أثناء  الديمقراطية 
بتوفير  وذلك  مهمتها،  إطار  في  الخابور 
والدعم  واالستطالع  والتدريب  العتاد 

اللوجستي للمقاتلين المهاجمين«.
خالل يومين فقط تمكنت القوات من تحرير 
المدينة الصناعية الواقعة شمالي دير الزور 
شتتت  مباغتة  كهجمة  كم،   15 بمسافة 
وأعطت  أكثر  الصحراء  في  المرتزقة 
المحاصرة  للشعوب  قوية  معنوية  دفعة 
أكثر  القوات  لتتقدم  الزور،  دير  ريف  في 
وتحرر خالل أسبوع واحد مسافة 63 كم 
بلدتان وأكثر من 20 مزرعة  من ضمنها 
نقاط  كانت  صناعية  وشركات  وقرية 

تمركز للمرتزقة.

حترير مدينة الصور منعطف 
كبري يف ميدان املعركة

بتاريخ  الديمقراطية  سوريا  قوات  تمكنت 
الصور  ناحية  تحرير  من  2017/9/28م 
في  ومزارع  قرى  وعدة  االستراتيجية 

مرحلة  في  بعدها  الحملة  لتدخل  محيطها، 
جديدة وفق تصريح الناطقة الرسمية باسم 
هللا،  عبد  ليلوى  الجزيرة  عاصفة  حملة 
حملة  »دخلت  تصريحها:  في  جاء  حيث 
عاصفة الجزيرة اليوم مرحلة جديدة وبدأت 
مستهدفة  محاور،  أربعة  على  بالتحرك 
تحرير كامل الجزيرة السورية من رجس 
اإلرهابين وتحرير أهلنا من براثن اإلرهاب 
المناسبة بشرى تحرير قواتنا  ونزف بهذه 
لناحية الصور وقرية السعد وبئر النفاخ«.

بوضع  التحرير  هذا  مع  القوات  وبدأت 
إلنقاذ  آمنة  ممرات  لفتح  وأولويات  خطط 
بشرية  كدروع  باتوا  الذين  المدنيين 
للمرتزقة بعد تكبد األخيرة خسائر فادحة. 
األهالي  إعالم  بعد  القوات،  تمكنت  لذلك؛ 
بممراتهم اآلمنة، من تحرير ما يقارب الـ 
50 ألف مدني كانوا عالقين في قرى بادية 
يستطيعون  ال  الزور  دير  شمالي  الجزيرة 
وألغامهم  داعش  من  خوفاً  التحرك 

المزروعة بكثافة.

حترير مصادر تغذية داعش
 ومراكز تعذيب املدنيني

معارك  وبعد   2017  /10/14 بتاريخ 
ضارية التقى محورا بلدة الصور والمركدة 
في  ثم  كم،   45 بعمق  القوات  وتقدمت 
العمر  حقل  تحرير  تم   2017/10/22
النفطي، والذي يعتبر من أكبر حقول النفط 
في  وسبقته  وإنتاجاً،  مساحة  سوريا  في 
التحرير كل من الحقول )جفرة – كونيكو 
الغازي- والعزبة( والتي كانت إلى جانب 
كونها نقاطاً لوجستية تمد اإلرهابيين بالمال 
كمراكز  أيضاً  يستخدمونها  كانوا  أنهم  إال 
بشتى  اإلعدامات  وتنفيذ  المدنيين  لتعذيب 

األساليب الالأخالقية فيها.

تنسيق مشرتك وتنظيف كامل 
احلدود العراقية ـ السورية يف شرقي 

الفرات

العراقية  الحدود  إلى  المقاتلين  بعد وصول 
شكلت  2017/11/25م  بتاريخ  شرقاً 
قوات سوريا الديمقراطية مع قوات الجيش 
لمحاربة  مشتركة  تنسيق  غرفة  العراقي 

حقة  مال بيين و ها ر إل ا
كامل  يط على  لشر ا

الحدودي 

هذا  ليتطور  طرفيها؛  في  أمنها  وضمان 
التنسيق إلى تشكيل نقاط مراقبة على كامل 
الحدود من ريف الهول إلى بلدة باغوز آخر 
نقطة على ضفة نهر الفرات الشرقي، كما 
قوات  بين  مشتركة  مراقبة  نقاط  وضعت 
سوريا الديمقراطية وقوات التحالف البرية 
بالقرب من الحدود العراقية لمتابعة الوضع 
في  داعش  إنهاء  معارك  في  الميداني 
المنطقة، إلى جانب ذلك بدأت فرق التدخل 
السريع ومكافحة اإلرهاب التابعتين لقوات 
النطاق  واسعة  بحملة  الديمقراطية  سوريا 
الخاليا  لتفكيك  المحررة  المناطق  في 
النائمة لداعش وإلقاء القبض على عشرات 
مفخخة  عربات  على  واالستيالء  الخاليا 
كانت مجهزة لتفجيرها بين المدنيين ونقاط 

تمركز المقاتلين.

إنهاء داعش يف الصحراء 

الجزيرة  بادية  صحراء  كامل  تحرير  بعد 
في  ومدن  وبلدات  قرى  من  تتضمنه  وما 
الزور  ودير  الجنوبي  الحسكة  ريفي 
كم   71360 بمساحة  المقدرة  الشمالي، 
تتجه  القوات  أعين  باتت  191كم،  وطول 
داعش  معاقل  أكبر  هجين  مدينة  صوب 
ها  خر آ و

وأهمها على ضفاف نهر الفرات الشرقي، 
حيث باتت القوات في جاهزية كاملة للبدء 
ضمان  بعد  المقبلة  األيام  خالل  بالحملة 
تحرير معظم المدنيين العالقين في المدينة 
آمنة كانت قد فتحتها  وريفها عبر ممرات 

بالتعاون مع قوات التحالف براً وجواً.

عودة للحياة بسرعة قياسية 
وتنظيم اجتماعي جديد

على الصعيد االجتماعي والخدمي؛ خلفت 
للحياة  الجزيرة خلفها عودة  حملة عاصفة 
بوتيرة متسارعة تزامناً مع العمل الدؤوب 
بمجهود  عملت  التي  األلغام  تفكيك  لفرق 
تلك  إلى  الحياة  عودة  إسراع  في  كبير 
األهالي  تشتت  عدم  على  المناطق حرصاً 

بعيداً عن بيوتهم.

إحصائيات تدل على انتصار الشعب 
على سواد داعش واجملاميع اليت سبقتها 

رافقها  التحرير  عمليات  من  سنة  فخالل 
نهاية  المدني  الزور  دير  مجلس  تشكيل 
شهر أيلول من عام 2017 من أبناء وبنات 
بشؤون  لتتكفل  وريفها  الزور  دير  مدينة 
المدنيين وتقديم الخدمات المادية والمعنوية 
والتنظيمية لألهالي، فقد شكل خالل مسيرته 
أكثر من 13 مجلساً محلياً يتبع له في ريف 
باإلضافة  والغربي  الشرقي  الزور  دير 
إلى 500 كومين أو مجلس مصغر للقرى 
التي  الزور  دير  ومدن  لنواحي  التابعة 
إلى  الديمقراطية،  سوريا  قوات  حررتها 
الخدمات  تقدم  للشعب  بلديات  أربع  جانب 
كما  الموجودة،  إمكاناتهم  حسب  لألهالي 
القرى  في  المدارس  معظم  افتتاح  أعيد 
والتعليم  التربية  لجنة  قبل  من  والبلدات 
التابعة للمجلس بالتنسيق مع القوات لتأمينها 
ألف   140 من  أكثر  وعودة  األلغام،  من 
طالب وطالبة إلى صفوف الدراسة يشرف 
عليهم خمسة آالف مدرس ومدرسة، وذلك 
والضياع  االنقطاع  من  سنوات  أربع  بعد 
المرتزقة  المسلحة  المجاميع  تلك  خلفته 
وأطفالهم،  المدنيين  بحق  واإلرهابية 
الديمقراطي  المجتمع  أكاديميات  وافتتحت 
في  الخدمة  ومتطوعي  والنساء  للشبيبة 
مجلس دير الزور المدني وبلدياتها من أجل 
بنفسه ويدافع  نفسه  ينظم  خلق مجتمع حر 
عن مكتسباته من اإلرهابيين وغيرهم من 

الميليشيات والمجاميع المرتزقة.
الزور؛  دير  في  اإلدارة  لتطوير  وكخطوة 
أنجز مجلس دير الزور المدني نقلة نوعية 
مدنية  إدارة  ليشكل  التنظيم  صعيد  على 
وآخر  تشريعي  مجلس  من  مؤلفة  موسعة 
وتحرير  عملهم  نطاق  توسع  بعد  تنفيذي 
تطلب  الذي  األمر  المناطق  من  المزيد 
ذلك  بعد  لتقوم  أقوى؛  وإدارة  أوسع  نظاماً 
غرار  على  مكوناتها  طموحات  بتحقيق 
المناطق السورية المحررة في الشمال التي 
التنظيمية  الناحية  من  كبيراً  تطوراً  تشهد 
واالقتصادية  واالجتماعية  والخدمية 
اإلدارة  إلى  وتنضم  والتعليمية  واألمنية 
الذاتية في شمال وشرق سوريا مع المناطق 
األخرى كافة عبر ممثلين لها في المجلس 

العام خالل األسبوع الفائت.

القصيدة: مواسم
الشاعرة: فريوز رشك

من 
أروقة 
اإلبداع

قرية القحطانية عبد الرمحن حممد
يقارب  وبما  الرقة  مدينة  من  الغرب  إلى 
القحطانية  قرية  تقع  مترات  كيلو  السبعة 
أربع عشرة  تعد واحدة من مجموع  التي 
مزرعة أنشأت في حوض الفرات من قبل 
المؤسسة العامة الستثمار حوض الفرات 
في مطلع السبعينات ألبناء الطبقة الكادحة 

من الفالحين.
تنشط في القرية كما هو الحال مع ما يحيط 
المزروعات  والمزارع  القرى  من  بها 
والذرة  القمح-  )القطن-  كـ  االستراتيجية 
المزروعات  إلى  إضافةً  صفراء(، 
فالنشاط  والفواكه،  كالخضار  المحلية 
يعتمد  التي  الموارد  أبرز  يعد  الزراعي 
خصوصاً  معيشتهم  في  السكان  عليها 
ووصول  فيها  الري  مشاريع  إنشاء  بعد 
المزروعة،  الحقول  أغلب  إلى  قنواتها 

العديد  القرية  تضم  البنى فيما  من 

وغيرها،  كالمدارس  الضرورية  التحتية 
نسبة  فهي  »القحطانية«  بـ  تسميتها  أما 
إلى أحد أجداد العرب »قحطان«، وأغلب 
ورجال  ألعالم  بأسماء  تعرف  المزارع 
»كالرشيد  هامة  وتواريخ  ومعارك 

والعدنانية وغيرها«.
بعد تحرير  اليوم من جديد  الحياة  تنتعش 
المنطقة من مرتزقة داعش وإعادة األمن 
واالستقرار للمنطقة على يد قوات سوريا 
العائالت  من  الكثير  وتعود  الديمقراطية، 
إلى بيوتها و رعاية ممتلكاتها واليوم يقطن 
نسمة،  آالف  الثالثة  يقارب  ما  المزرعة 
يحاول  المالية  القدرات  ضعف  ورغم 
وحياتهم  لنشاطهم  يعودوا  أن  السكان 
الطبيعية متأملين من اإلدارة المدنية مد يد 
العون في تأمين البذار واألدوية والمبيدات 
الزراعة  مستلزمات  وباقي  الزراعية، 

ت  متطلبا الحياة اليومية.و

المعروف  الكردي  البروفسور  رسالة  من 
قناتي كردو إلى أعضاء »جمعية المعرفة 
لكم  أشكر  األخوة،  )أيها  والتعاون«: 
تعيق  الصعوبات  كانت  مهما  نضالكم… 
طريقكم، يجب عليكم أن ترفعوا عالياً اسم 
ومجلة وصحيفة،  نشرة  كل  في  كردستان 
القرن  في  نحن  كبيرة،  أم  كانت  صغيرة 
والذرة،  العلمي  التقدم  قرن  العشرين، 
اليوم  بحريتها  تطالب  ال  التي  فالشعوب 
يبك  لم  إن  بسرعة،  وتضمحل  تذوب، 

الطفل، ال ترضعه والدته رغم حنانها(.
في نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن 
العشرين كانت العديد من الكيانات الرازحة 
»الرجل  العثمانية  الدولة  سلطة  تحت 
بعد  الخالص،  تتململ وتحاول  المريض« 
وبطشها،  ظلمها  من  األمرين  ذاقت  أن 
قِبلها،  وكانت جّل كردستان مستعمرة من 
بوادر  أولى  والدة  اآلونة  تلك  وَشهدت 

الصحافة الكردية عبر جريدة »كردستان« 
بعض  النضمام  كان  فيما  1898م.  عام 
)تركيا  حزب  لصفوف  الكرد  المثقفين 
تجاهل  ثم  ومن  1908م.  عام  الفتاة( 
الحزب لهم وإقصائهم دور كبير في البحث 
أثر ذلك جمعيات  فتأسست على  بديل  عن 
والمعارف  العلوم  نشر  إلى  تهدف  كردية 
والتعريف  خاللها  من  الشعب  وتنوير 
والقومية،  السياسية  وبقضاياهم  بالكرد 
ذكر  مجرد  ألن  جمعيات  مسمى  وتحَت 
الكبرى،  المعاصي  من  كان  حزب  اسم 
هفكاري(  )جمعية  الجمعيات:  تلك  ومن 
هيفي(  و)جمعية  كرد(  بيشكتنا  و)جمعية 
والسياسيون  المثقفون  لعب  لقد  وغيرها، 
الكرد دوراً كبيراً في حزب )تركيا الفتاة( 
في الوقت الذي كان أعضاء الحزب يقفون 
لذا  القومية،  وأفكارهم  الكرد  مطالب  ضد 
صفوفهم  وتراصت  المثقفين  نضال  توحد 

في توجيه الشعب وتوحيد الكرد وتقدمهم.
تتطور  الكردية  التحررية  الحركة  كانت 
وتتعاظم، ورافقها في تلك المرحلة صدور 
)شروق  الكردية  الصحف  من  العديد 
-1908 كردستان  1908م،  كردستان 
كرد  روزا  يكبون1913م،  1909م، 
1913م، هتاوي كرد1913م(، وقد أخذت 
التعريف  مهمة  عاتقها  على  الصحف  هذه 
ونشرها  الكردية،  القومية  باإليديولوجية 

القضايا السياسية الكردية.
لجأت  التي  والوحشية  المفرط  العنف  بعد 
إليها تركيا في إخماد ثورة شيخ سعيد بيران 
وانتفاضة آكري، كانت روج آفا )الجزيرة( 
والسياسيين  المثقفين  من  للعشرات  مالذاّ 
الكرد المعروفين آنذاك، أمثال: أكرم جميل 
باشا، قدري جميل باشا، عبد الرحمن علي 
يونس آغا، أمين أحمد بريخاني، نورالدين 
بدرخان،  علي  جالدت  األمير  ظاظا، 
صبري،  أوصمان  نافذ،  أحمد  الدكتور 
نوري  ديركي،  جان  قدري  سليم،  ممدوح 
وألن  وغيرهم.  هشيار  حسن  ديرسمي، 
المنطقة برمتها كانت تحت النفوذ الفرنسي 
فقد رأت فرنسا فيهم خطراً على مصالحها 
وَخشيت من تأليب المنطقة ضدها، فعمدت 
إلى  الحدودية  المناطق  من  إبعادهم  إلى 
جهة  من  لتركيا  إرضاًء  السوري  الداخل 

ورغبة في تشتيتهم من جهة أخرى. 
الماضي  القرن  من  الثالثينات  بداية  في 
كانت أولى بوادر الحركة القومية الكردية 
في سوريا على شكل جمعيات ونواد ثقافية 
أيضاً  برزت  كما  ورياضية،  واجتماعية 
التي  القومية،  )خويبون1927م(  حركة 
باكور  أساسي على  ركزت نضالها بشكل 
ثقافية  حركة  حينذاك  ونشطت  كردستان 
والتأليف،  النشر،  مجاالت  في  واسعة 
والشعر، واألدب تجلت في مجلتي هاوار 
-1942( وروناهي   )1943-1932(
1945(م واعتبرتا حاضنتين للغة الكردية، 

توبو  قرية  مواليد  من  رشك  حميد  فيروز 
القريبة من عامودا عام1972م, درست في 
ريف عامودا ثم في مدارس الحسكة، ومن 
ثم تابعت دراستها في معهد إعداد المعلمين 
كتبت  1992م.  عام  بامتياز  وتخرجت 
القصيدة الشعرية في سن مبكرة، لها ديوان 
هديل  في  »أشتاقك  بعنوان  مطبوع  شعر 
بعنوان  مخطوطين  وديوانين  احتراقي« 
وغيمة«  رسائل  »عشر  بعنوان  األول 
والثاني بعنوان »خذ بيد قلبي« وكذلك لها 
مخطوط قصة قصيرة بعنوان »حكاية آخر 

الربيع«.
التي  الشفافة  بكتاباتها  رشك  فيروز  تمتاز 
تحمل الكثير من صور البراءة والخير من 

وكثيراً  حاالتها،  في  التنوع  وكثير  بيئتها، 
الدمع على قصائدها،  يتساقط من درر  ما 
فهي قلب شاك وضحكة طفل وربيع شاك.

مواســـــــــــــــــــــــــــــــــــم

ً القناُص الذي أخطأ رأسي هدفا
رمُبا كاَن من تالميذ
زمِن البراءة الراحِل

من اقتادني للزنزانة
كاِن غريباً؛ ونتنا للغاية 
رائحة الدِم عالقٌة بأنفي

األنني عالقٌ بي
والشمس يصطادها احلاملون...

طفلي يعبر البحر البارد 
يحمل بضع أوراق

وصورة!!
تعال... 

أحدثك عما بعد رحيلك 
حنجرتي...

قويُة أكثر من ذي قَبل 
وجديلتي طويلة كما حتب 

املاء هنا مليء بطحالب احلرب.
عيناك أجمل
وبيوُت الطني

كذلك خزامى
الصباح 

ال مكان فيه لسواك
ورائحة خبز تنور أمي...

أين أمي
كأن الشتاَء رََحْل؟

األرقام التي جرها اجلناة وراء خيولهم
كانت هنا باألمس

سجلت أسماء حبيباتهم
وآخر األمنيات

األشياء اجلميلة كلها هنا
والقبيحة... 

كتبي احململة بالغبار
ووجه بائع الزهور 

في الطريق
املسافة بني بيتينا

كذلك صوت السياط املمزوج
 بالاااااا طويلة

بطول غربتنا
وأصابع أشباح حتفر جسدي!

سجاني أبله
ال يعرف ماذا يريد!

ً أما أنا فأعرف جيدا
إنها مواسم هجرة

للوالدة...ال غير.

اجلمعيات الثقافية الكردية
1957 -1900 

آرين شنكايل

عاصفة اجلزيرة: حترير 71360 كم2 خالل عام واحلملة مستمرة
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روناهي/ كركي لكي ـ ال شك أن من أهم 
هي  األمم  بها  تتميز  التي  الرقي  مقومات 
نظافة  سيما  وال  أشكالها  بجميع  النظافة، 
وهواء  ماء  من  باإلنسان،  المحيطة  البيئة 
وكي  اإلنسان،  أقامها  وإنشاءات  وتربة 
من  خالية  سليمة  بيئة  في  المرء  يعيش 
الشوائب التي تعكر عليه صفو حياته، عليه 
أن يبحث عن السبل التي تكفل له الحصول 
واألوبئة.  األمراض  من  تحميه  بيئة  على 
للحديث حول هذا الموضوع الحيوي الهام؛ 
اإلجراءات  أهم  التالي عن  التقرير  أعددنا 
المتخذة من قبل قسم البيئة في بلدية الشعب 

بديرك.
محاية البيئة من مصادر

 التلوث غايتنا 

ومواردها  البيئة  نظافة  على  »المحافظة 
الجيدة،  للصحة  هام  عنصر  الطبيعية 
االنتماء  ودليل  الراقي،  للمجتمع  وعنوان 
إلى بلد معطاء«؛ بهذه الكلمة بدأت اإلدارية 
ديرك  في  الشعب  ببلدية  البيئة  قسم  في 
»من  وتابعت:  معنا،  حديثها  علي  شيالن 
أجل أن نحافظ على بيئة نظيفة في ديرك، 
بعضها  اإلجراءات  من  بجملة  ونقوم  قمنا 
يومية، وبعضها وقتية، ومنها القيام بحملة 
والمنصفات،  الحدائق  في  األشجار  تقليم 
بشكل  للمدينة  الحيوية  المرافق  وتنظيف 
والمستوصف  الوطني،  كالمشفى  يومي 
بها تنظيف  قمنا  التي  العام، ومن األعمال 
إلى  نهر ديرك«. وأشارت شيالن  مجرى 
أن من أهم الخطوات الجبارة التي قاموا بها 
ترحيل روث الحيوانات ونقل الخانات التي 

كانت تنتشر في حارة »خير كان«، والتي 
مكان  إلى  الكريهة  للروائح  مبعثاً  كانت 
ظاهرة  على  والقضاء  المدينة،  عن  بعيد 
تجوال األبقار في شوارع المدينة بمخالفة 
المخالفة،  إن تكررت  أصحابها، وحجزها 
الرذاذية  المبيدات  رش  مشروع  وكذلك 

والضبابية بشكل يومي.
شهرية  نظافة  حمالت  »لدينا  وأضافت: 
حيث  شهر،  كل  من  العاشر  في  وتحديداً 
ومؤسسات  البلدية  أعضاء  جميع  يتكاتف 
اإلدارة الذاتية ويقومون بحملة نظافة عامة 
من  والغاية  وأسواقها  المدينة  شوارع  في 
بأهمية  توعوية  ثقافة  نشر  النشاطات  هذه 
الحفاظ على المكان الذي نعيش فيه، وكي 
يضع كل إنسان نفسه مكان عامل التنظيفات 
الذي يقوم بمهام النظافة طيلة أيام السنة«.

من  ديرك  مدينة  أن  على  شيالن  وأكدت   
المدن التي تشتهر بحدائقها المميزة، ففيها 
مكثفة  جهود  تتطلب  وهي  حديقة   17
لذلك؛  رونقها.  على  محافظة  تبقى  كي 
إلى تنظيف تربتها من  البلدية دائماً  تسعى 
المزعجة،  واألشواك  الضارة،  األعشاب 
وأضافت: »ونقوم بفالحة دورية حول كل 
شجرة، وبما أن منطقة ديرك تعتبر متنفساً 
سياحياً لكل أبناء إقليم الجزيرة نظراً لوجود 
»سويديك،  كـ  فيها  سياحية  مناطق  أربع 
فقد  شرف«  وجم  وحياكة،  ديوار،  وعين 
القمامة  لرمي  مخصصة  حاويات  وضعنا 
في المناطق المذكورة، ونحن بصدد وضع 
لوحات توعية على مداخل تلك األماكن«.

 وفي النهاية ناشدت اإلدارية في قسم البيئة 
عبر  علي  شيالن  بديرك  الشعب  ببلدية 

صحيفتنا سكان مدينة ديرك بالقول:  »حتى 
نتعاون مع  للبيئة علينا أن  باالنتماء  نشعر 
التلوث  تسبب  قد  ظاهرة  أي  ضد  بعض 
ومحاربتها بشتى الطرق ونعمل يداً بيد مع 
عمال النظافة من أجل تنظيف مكان إقامتنا 
وواجب على كل إنسان أاَل يعبث بالبيئة وال 

يقتلها حتى ال تقتله«. 

الرقة  مدينة  تحرير  بعد  الرقة:  روناهي/ 
من  الديمقراطية  سوريا  قوات  أيدي  على 
مرتزقة داعش، وإعادة الحياة إليها، قامت 
بلدية الشعب بالرقة من جانبها في النهوض 
الصعوبات  من  بالرغم  المعطاءة  بالمدينة 
واإلمكانيات الضئيلة والدعم المتواضع إال 
أن العاملين فيها يبذلون أقصى طاقاتهم من 
إداريين وعمال وسائقي آليات ومن الفرق 

العاملة.
مدينة  نظافة  على  المحافظة  وبهدف 
استلمت  األمراض  من  والوقاية  الرقة 
حاويات  من  عدداً  الرقة  في  الشعب  بلدية 
المدينة.  شوارع  في  توزيعها  وتم  النظافة 
وستواصل في هذه األعمال حتى االنتهاء 

من توزيع الحاويات على شوارع 

مرآب  مدير  قاله  ما  بحسب  كافة  المدينة 
أسعد  المهندس  النظافة  ومشروع  اآلليات 
حاويات  من  دفعة  استالم  تم  المصطفى:« 
النظافة لبلدية الشعب في الرقة وتم توزيعها 
والساحة  شباط   23 شارعي  من  كل  في 

وبالقرب من حديقة الرشيد«.
ومازالت بلدية الشعب تستمر بالعمل على 
توزيع هذه الحاويات وإزالة الحاويات التي 

لم تعد صالحة للعمل.

إزالة  :«تم  قائالً  حديثه  المصطفى  وأكمل 
الحاويات التالفة واستالم 28 حاوية جديدة 
وسوف يتم توزيعها في األيام المقبلة على 
النفايات  تجميع  أجل  الالزمة من  المناطق 

وإظهار منظر المدينة الجمالي«.

نشاطات قسم البيئة يف بلدية ديرك

محلة لتنظيف طريق سد الفرات

حـمـلة نـظـافـة فـي الـدربـاسـيـة

توزيع احلاويات يف شوارع الرقة
شؤون  مكتب  بدأ  ـ  الطبقة  روناهي/ 
المنظمات  المنظمات وبالتنسيق مع إحدى 
بحملة  الفرات  سد  مع  وبالتعاون  المدنية 
شؤون  مكتب  وبإشراف  تطوعية  نظافة 

طريق  النظافة  حملة  وشملت  المنظمات، 
سد الفرات، ويعتبر المدخل الشمالي لمدينة 
6كم  حوالي  الطريق  طول  والبالغ  الطبقة 
والغاية منها نقل تجمعات األتربة المتراكمة 

ونواتج عملية التنظيف. 
وعملت الحملة بتنظيف جسم السد، والكتف 
الحضاري  الوجه  إعادة  بهدف  الشمالي، 
للمدخل الشمالي لسد الفرات وتزيين المدينة 

السد  طريق  ي وبخاصة  لذ ا

الهامة  االقتصادية  المعالم  أحد  من  يعتبر 
التنظيف  حملة  في  وشارك  المنطقة.  في 
وتم  مراقبين،  وأربعة  عامالً   20 حوالي 
وتركس  »جرارات  آليات  عدة  استخدام 

وتستمر  وصهريج«  وبوبكات  وقالبات 
حملة النظافة لمدة ثالثة أيام وقابلة للتمديد 
تبلغ حوالي 6كم  تنظيفها  المراد  والمسافة 

على طرفي طريقي السد.
من  السد  تنظيف  تم  أنه  بالذكر  والجدير 
آثار الركام التي وجدت داخله من مخلفات 
داعش التي تحصنت في السد خالل عملية 

تحرير المدينة والسد.

أعضاء  قام  ـ  الدرباسية  روناهي/ 
بحملة  الدرباسة  في  الشعب  بلدية 
نظافة ضمن المدينة وذلك في إطار 
للقيام  المقرر  الشهري  برنامجها 
شهر؛  كل  بداية  في  نظافة  بحملة 
بمسؤولية  الجميع  إشعار  بهدف 
النظافة وتقديم الدعم المعنوي لعمال 
النظافة، حيث شملت الحملة كل من 
السوق  ضمن  الرئيسية  الشوارع 
الدين  وزين  )جميلة،  ومدرستي 
عنترات( وداخل مرآب البلدية، وتم 
ضمن  القمامة  جمع  الحملة  خالل 
اآلليات  بواسطة  وترحيلها  أكياس 

إلى المكب. 

تقرير/ معاوية حممد

الشدادي  ناحية  في  الصلح  لجنة  تمكنت 
 500 حل  من  الحسكة،  لمقاطعة  التابعة 

قضية من أصل 800 وردت إليها.
معها،  تتماشى  وتقاليد  عادات  منطقة  لكل 
وبخاصةً المنطقة الشرقية في سوريا كونها 
التقليدي  الطابع  بجوفها  يدخل  عشائرية، 
عن  بعيداً  الداخلية  ومشاكلها  أزماتها  لحل 

المحاكم الشرعية والحكومية.
الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  نظر  ولبعد 
اعتماد  ولضمان  واإلنساني،  الفكري 
الشعب على مبادئه بعيداً عن األنظمة التي 
المنطقة  حكمت  التي  السلطات  وضعتها 
ومن  لخدمتها  كافة  المجاالت  وسخرت 

الصلح  لجان  شكلت  المحاكم،  ضمنها 
مدن  مختلف  في  االجتماعية  والعدالة 
ناحية  ومنها  السوري  الشمال  ونواحي 

الشدادي.
العاشر  في  ُشّكلت  التي  اللجنة  وتتألف 
مكتبين  من  2018م،  عام  تموز  من 
العشائر  وجهاء  من  وهم  أعضاء،  و7 
وشخصيات مرموقة في الناحية المتعايشة 

مع بعضها البعض.
التي  القصيرة  المدة  من  الرغم  وعلى 
من  تمكنت  فقد  اللجنة،  افتتاح  على  مرت 
قضية   800 أصل  من  قضية   500 حل 
وردت إليها على مستوى الناحية، دون أن 

تذهب هذه القضايا إلى المحاكم حيث حلت 
بالتراضي بين الطرفين.

والعدالة  الصلح  لجنة  في  العضو  وقال 
االجتماعية، أحمد المحيسن في هذا السياق: 
كافة  القضايا  حل  اإلمكان  قدر  »نحاول 
بعيداً عن المحاكم ضمن حوار نجريه مع 
أطرف االختالف«. والقضايا التي تم حل 
المتعلقة  القضايا  حول  تمحورت  معظمها 
وتوزيع  والممتلكات  الزراعية  باألراضي 
المحيسن  وأوضح  الثأر.  وقضايا  اإلرث 
الثأر بين  أن القضية األهم التي حلت هي 
دام  حيث  والهيب«،  »المعامرة  عشرتي 
الخالف بينهم مدة أربعة أعوام، ولم تتمكن 

العشيرتان أو المحاكم من حلها، وأضاف: 
إلينا تمكنا من حلها  القضية  »حين وردت 
فتم  المحاكم،  إلى  أخذها  إلى  الحاجة  دون 
حوار  ضمن  بينهم  الخالف  دابر  قطع 
أجريناه معهم علماً أن العشيرتين من أكبر 

العشائر في الشدادي«.
اليومية  القضايا  عدد  بأن  المحيسن،  ونوه 
التي تعرض عليهم في مكتبهم يومياً يقارب 
حسب  حلها  يتناولون  وهم  قضايا،  عشر 
إمكانياتهم.  ضمن  تكون  والتي  األهمية 
التي  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  وشكر 

وتركت  الحساس  الموضوع  بهذا  اهتمت 
عن  بعيداً  أنفسهم  القضية  ألهل  فيه  الحل 
األحمد،  خلف  المواطن  اإلدارية.  المحاكم 
الصلح  لجنة  إلى  توجهه  سبب  أن  بيّن 
عوضاً عن المحكمة هو حلها لقضايا كبيرة 
حسن  أما  تشكيلها.  بعد  وجيزة  فترة  في 
الناصر فأبدى إعجابه بعمل اللجنة والحلول 
السلمية للقضايا بين أهالي المنطقة وتمنى 

التوفيق لهم في عملهم.
وكالة هاوار

الكرامة،  منطقة  إلى  تدريجياً  الحياة  تعود 
وتشهد  داعش،  مرتزقة  من  تحريرها  بعد 
تأسيس  منذ  اإلعمار  إعادة  في  نشاطاً 

الفعاليات الشعبية والمؤسسات المدنية.
الشرقي  الطرف  في  الكرامة  منطقة  تقع 
لنهر  الشمالية  الضفة  على  الرقة  لمدينة 
الفرات، تمتد رقعتها الجغرافية على طول 
يتوسطها  كم،   70 بمسافة  الفرات  نهر 
مدينتي  بين  الواصل  الدولي  الطريق 
مدينة  إلى  وصوالً  الزور،  ودير  الرقة 
ثالث  من  وتتكون  العراقية.  الموصل 
الجديدات، والحوس«،  بلدات »الحمرات، 
العفادلة  عشيرة  أبناء  من  هم  وسكانها 
)البريج(، ولها صيت بين العشائر في مدينة 
الضيافة،  وحسن  بكرمها  معروفة  الرقة، 
األخرى  العشائر  أبناء  إلى  باإلضافة 
في  األهالي  يعتمد  المنطقة.  إلى  النازحة 
لوفرة  الزراعة نظراً  الدرجة األولى على 
الفرات،  نهر  ضفة  على  ووقوعها  المياه 

وتزرع حقول وبساتين المنطقة بالمحاصيل 
»الحبوب، القطن، الذرة، الشوندر السكري 
الثانية  المرتبة  في  وتليها  والخضروات«، 
بسبب  تراجعت،  أنها  إال  الماشية،  تربية 
قطاع  تقدم  كما  تربيتها،  مصاريف  زيادة 
تربية الدواجن بشكل ملحوظ، لقلة تكاليفها 
وسرعة عملية تسويق منتجاتها من اللحوم 
في  الكرامة  منطقة  أبناء  شارك  والبيض. 
السلمي عام 2012م، إال  الشعبي  الحراك 
سيطرة  تحت  وقعت  بعد  فيما  المنطقة  أن 
مرتزقة الجيش الحر في 20 كانون الثاني 
2013م، أعقبه سيطرة مرتزقة داعش في 
طيلة  األهالي  تعرض  2014م.  نهايات 
والجيش  داعش  مرتزقتي  سيطرة  فترة 
الحر إلى عمليات القتل والخطف والتعذيب 
والسرقة، مما أدى إلى نزوح قسم منهم إلى 

المناطق اآلمنة.
عملية التحرير

الديمقراطية  سوريا  قوات  إطالق  بعد 

الرقة  مدينة  لتحرير  الفرات  حملة غضب 
»عاصمة الخالفة المزعومة« من مرتزقة 
قوات  ومقاتالت  مقاتلو  تمكن  داعش، 
منطقة  تحرير  من  الديمقراطية  سوريا 
الكرامة في 18 آذار 2017م، بعد هجومها 

على مرتزقة داعش من ثالثة محاور.
مقاتلو  تمكن  التحرير  عملية  وأثناء 
ومقاتالت )قسد(، من تجنيب المدنيين الذين 
استخدمتهم مرتزقة داعش كدروع بشرية 
المنطقة  أبناء  شارك  كما  المعارك،  من 
المنطقة  تحرير  معارك  في  جانبهم  إلى 
من مرتزقة داعش. وافتتح مجلس سوريا 
بالقرب  الكرامة  مخيم  آنذاك  الديمقراطية 
2017م،  آذار   21 في  المناخر  جبل  من 
مكث  حيث  هناك،  المدنيين  الستقبال 
األهالي في المخيم مدة سبعة أشهر، وبعد 
تأمين المنطقة وتنظيفها من مخلفات داعش 
وإزالة الفرق الهندسية التابعة لقوات سوريا 

طية  ا يمقر لد ا

لأللغام، عاد األهالي من جديد إلى منازلهم.
إعادة الحياة إليها

المنطقة  إعمار  إعادة  بعملية  األهالي  بدأ 
ونظفت  2017م،  آب   5 في  جديد  من 
المنطقة من الركام والسواتر الترابية التي 
بناها مرتزقة داعش قبيل عملية التحرير، 
والشرقي،  الغربي  الكرامة  مجلس  وشكل 
مجلس  وغربي،  شرقي  الحمرات  مجلس 
لألهالي،  المدنية  الشؤون  إلدارة  الحوس، 
في  الشعب  بلدية  شكل  ذلك  جانب  وإلى 
الخدمات  تقديم  على  للوقوف  المنطقة 
الكرامة  مجلس  شكل  وكما  لألهالي، 
وافتتح  االجتماعية  العدالة  وديوان  المدني 
دار المرأة ومركز الشبيبة ومكتب التربية 
عملية  تاله  الزراعة،  ومكتب  والتعليم 
األطفال  أمام  المدارس  أبواب  افتتاح 
تلقي  من  أعوام من حرمانهم  بعد  والطلبة 
لبلدية  المشترك  الرئيس  ويقول  الدروس. 
لوكالة  الخمري  خالد  الكرامة  في  الشعب 
أن  استطعنا  اإلمكانات  قلة  »رغم  هاوار: 
نعيد إعمار المنطقة بسواعد شبابها، نعمل 
يتابع  فاليوم  لمنطقتنا،  على إعطاء جمالية 
يذهب  الفالح  اليومية،  حياتهم  األهالي 

إلى وظيفته  يذهب  بستانه، والموظف  إلى 
واألطفال إلى مدارسهم«. 

والقضايا  المشكالت  إلى  وبالنسبة 
االجتماعية يقوم ديوان العدالة االجتماعية 
حسب  الخالف  بفض  الصلح،  ولجنة 
في  المتداولة  االجتماعية  والتقاليد  العادات 
بالتراضي  الخالف  بحل  وذلك  المنطقة، 

بين الطرفين.
األمن واألمان

مقاتلي  أيدي  على  المنطقة  تحرير  بعد 
الديمقراطية،  سوريا  قوات  ومقاتالت 
شكل فيما بعد جهاز األمن الداخلي للحفاظ 
على أمن وسالمة األهالي فيها، كما شكل 
السير  لمراقبة  )المرور(  الترافيك  قسم 
والتخفيف من الحوادث المرورية، وساهم 
في  إيجابي  بشكل  الداخلي  األمن  جهاز 
منذ  المنطقة  واستقرار  أمن  على  الحفاظ 

تحريرها من مرتزقة داعش.
الداخلي  األمن  قوى  في  اإلداري  ويشير   
أنهم  البرجس  محمد  الكرامة  بمنطقة 
للحفاظ  ساعة،   24 الـ  مدار  على  يعملون 

على أمن وسالمة األهالي.

 لقد أنهت منبج الدورات الفكرية والمنهجية 
للمعلمين، ولفت انتباهي بعض األمور في 
المعلم باعتباري كنت من المتدربين في تلك 
شاقاً  المعلم  رأيت موضوع  لقد  الدورات، 
طويالً،  عليه  الوقوف  ويستحق  وجميالً 
المهارات  إلى مواد اختالف  ننتقل  قبل أن 
على  تعليق  ولي  البشر،  عند  والمواهب 
هذا الموضوع إال أني أحضره من الجانب 

التربوي والتعليمي. 
النجوم  سمو  السامية  المهنة  تلك  التعليم 
إنها  والمعرفة،  العلم  سموق  والسامقة 
وصفها  عن  اللسان  يعجز  التي  المهنة 
التي  تلك  شرحها،  في  حائراً  القلم  ويقف 
وأنا  المعلمون،  عليها  ويقوم  همها  يحمل 
العاشق  الفاضل  المربي  المعلم  أعني  هنا 
على  القابض  لمهنته  والمخلص  والمحب 
اتخذها  الذي  ذلك  المرتزق،  وليس  الجمر 
هم  األول:  والصنف  المال،  لجمع  وسيلةً 

ونقدرهم  نجللهم  أن  منا  يستحقون  الذين 
مصابيح  لنا  يقدمونه  لما  وإكراماً  إجالالً 
تنير لنا سبل الحياة، وأني أرى من سمات 
تتكون  التعليمية  العملية  إن  الكفاءة.  المعلم 
المنهج،  )العلم،  أساسية:  أركان  ثالثة  من 
الزاوية  حجر  المعلم  ويشكل  والمتعلم(، 
برمتها،  التعليمية  العملية  إليه  تستند  التي 
نلحق  وأن  ننهض  أن  بلدنا  في  أردنا  فإن 
فإن كان خطأ  بالمعلم،  فعلينا  األمم  بركب 
في الطب يقتل فرداً وإن كان في الهندسة 
يقتل أفراداً، وإن كان في القانون يضيع حقاً 
أما الخطأ في التربية فإنه يقتل أمةً بكاملها، 
قبل  تربية  المدارس  إن  القول:  يمكننا  فهنا 
تربية  المدرسة  إن  فحقاً  تعليماً،  تكون  أن 

أوالً وأخيراً. 
بالتعليم هو عدم  وإذا نظرنا لعدم اهتمامنا 
اهتمامنا  جل  وتركيز  بالمعلم،  اهتمامنا 
من  ليس  الشكل  حيث  من  الكتاب  على 

حيث المضمون، وكذلك بالتعليم والتثقيف 
الذاتي، ولكي نعّد معلماً عالي الكفاءة يجب 
علينا أن نمكن لعملية حب المعرفة، لتكون 
من  المزيد  بذل  إلى  تدفعه  للمعلم  حافزاً 
الجهد بتعليم نفسه بنفسه، وإال سيقف عند 

حد الشهادة التي منحت له. 
والتعليمية  التربوية  النشاطات  ضمن  إن 
الكثير  فيه  يقع  فادح  خطأ  هناك  والفنية 
المواد  بتقسيم  يقومون  الذين  المعلمين  من 
فيجعل  األهمية،  أساس  على  الدراسية 
المواد العلمية في المقدمة أما المواد األدبية 
والفلسفية فيضعها في درجة أقل، ثم يعمد 
إلى التربية النفسية والرياضة ويجعلها في 
هذا  ومثل  التعليم،  سلم  من  األسفل  الدرك 
الخطأ ال يقع فيه معلم كفؤ، وتعد تلك المواد 
عامالً رئيسياً وأساسياً يساهم بصورة فعالة 
المبدع،  الخالق  المعلم  شخصية  بناء  في 
جرعة  أكبر  منها  يأخذ  أن  يفضل  لذلك 

ممكنة ليغرسها في تالميذه في ما بعد، ثم 
النظام والترتيب تعد من أبرز سمات المعلم 
التي يجب أن يتميز بها )ألن فاقد الشيء ال 
يعطيه(. حب المعرفة.. ال يتمتع كل معلم 
تقويم هذا االعوجاج  التسارع في  إن  بها، 
المواهب والقدرات تعمل  اكتشاف  كما إن 
مجال  في  فائقة  قدرة  المعلم  إعطاء  على 

العقول  وأصحاب  المواهب  ذوي  اكتشاف 
وينعكس  التالميذ  سيفيد  مما  المتميزة، 

بشكل إيجابي على المجتمع بكامله.

زهيدة إسحاق

جلنة الصلح يف الشدادي:
 »هدفنا حل القضايا بالرتاضي«

عادت احلياة ملنطقة الكرامة بسواعد شبابها
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