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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

رئاسة التحرير:

سوزان علي

برييفان خليل

التدقيق اللغوي:

ميسر املشعان

تركيا دائماً كانت مصدر التهديدات والعداء لمناطقنا وقواتنا التي قدمت آالف الشهداء في سبيل تحرير 
باهظة  تكاليف  لها من  لما  المنطقة  في  اندالع حرب  أحد  ليست من مصلحة  وأنه  أرضنا وحمايتها، 
وتأثيرات كبيرة على كافة الدول وشعوبها، ونحن ومنذ البداية طرحنا مشروعاً ديمقراطياً تتمتع فيه 
شعوب المنطقة كافة بحقوقهم. وأن النظامين السوري والتركي ينفيان وجود الشعب الكردي وانطالقاً 

من ذلك تكون مقاربتهما العنصرية للمشروع الديمقراطية في شمال وشرق سوريا.

إعالن مناقصة
اسم الجهة المعلنة: بلدية الشعب في جاغر بازار.  -

نوع اإلعالن: إعالن مناقصة.  -
التصنيف: طرق.  -

اخر موعد الستالم العروض الساعة /3/ ظهراً من يوم األربعاء تاريخ 19/06/2019م.  -
تاريخ فض العروض الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس تاريخ  20/06/2019م.  -

تعلن بلدية الشعب في جاغر بازار عن رغبتها إلجراء مناقصة بالظروف المختوم بطريقة الضم أو   -
التنزيل لتنفيذ المشاريع التالية:

مدة التنفيذ الكشف التقديري   اسم المشروع   الرقم 
30 يوم  29760000ل.س  تعبيد ببقايا مقالع للطرق التابعة لبلدية جاغر بازار    1

20 يوم 1512000 ل. س  تعبيد بالحجر المكسر للطرق التابع لبلدية جاغر بازار    2

التأمينات األولية: )%5( خمسة بالمئة من قيمة الكشف التقديري.  -
التأمينات النهائية: )%10( عشرة بالمئة من قيمة الحالة.  -

غرامات التأخير: )0.001( واحد باأللف من قيمة التعاقد عن كل يوم تأخير.  -
سعر إضبارة المشروع )7000 ل.س( فقط سبعة ألف ليرة سورية ال غير.  -

تقدم العروض إلى ديوان بلدية الشعب في جاغر بازار مرفق بجميع الوثائق الثبوتية الالزمة.  -
للمزيد من المعلومات مراجعة البلدية لالطالع على دفاتر الشروط والحصول على إضبارة المناقصة.  -

العروض غير قابلة للتجزئة.  -
بلدية الشعب في جاغر بازار  2/06/2019م.

الرئاسة المشتركة لبلدية الشعب في جاغر بازار 
 همرين رومي     عدنان عمر        

إعالن مناقصة
ـ اسم الجهة المعلنة: بلدية الشعب في كيشكة
ـ نوع اإلعالن: مناقصة التصنيف: الطرق

ـ موضوع المناقصة: تنفيذ مشروع صيانة الطريق الواصل بين قرية كيشكا وخربة بلك بالحجر المكسر
ـ آخر موعد الستالم العروض الساعة 1 ظهراً من اليوم الثالثاء تاريخ 18/ 6/ 2019

ـ تاريخ فض العروض الساعة 10 صباحاً من اليوم األربعاء تاريخ 19/6/2019
ـ لتنفيذ مشروع بصيانة حجر المكسر بين قرية كيشكا وخربة بلك وفقاً لدفاتر الشروط الفنية والحقوقية والمالية المعدة لهذه 

الغاية.
قيمة الكشف التقديري 10875000 عشر مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألفاً ل. س فقط

ـ التأمينات األولية %5 خمسة بالمية من قيمة الكشف التقديري.
التأمينات النهائية %10 عشرة بالمئة من قيمة اإلحالة.

غرامات التأخير %001 واحد باأللف من قيمة التعاقد عن كل يوم
مدة تنفيذ المشروع 30 يوماً اعتباراً من تاريخ تبليغ أمر

مدة ارتباط العارض بعرضة ثالثة أشهر اعتباراً من اليوم التالي إلنهاء تقديم التعهد إليه
مدة ارتباط المتعهد المرشخ بعرضه ثالثة أشهر اعتباراً من التالي إلحالة التعهد إليه

تقديم العروض إلى ديوان البلدية ضمن مغلفين مغلقين ويوضع المغلفان بمغلف ثالث معنون باسم الجهة المعلنة وموضع 
المناقصة والتاريخ المحدد إلجرائها

المغلف األول يحتوي األوراق الثبوتية والتصاريخ والتأمينات األولية
المغلف الثاني يحتوي العرض المالي

يقوم العارض بتحديد موطنه المختار تحت طائلة رفض العروض وإذا تقدم العارض بأكثر من عرض واحد ترفض جميع 
عروضه

مدة ضمان اإلشغال هي سنة كاملة تسري ابتداءاً من تاريخ استالم المؤقت لألشغال كلها أو ألي جزء منها جرى استالمه 
مؤقتاً على حدة

يعتبر العرض مرفوضاً في حال وجود حك أو شطب أو عدم مطابقة لألحكام القانونية النافذة )مالحظة: شروط يجوز 
إضافتها بخصوص أي مناقصة(

ثمن شراء إضبارة التعهد 5000 ل.س خمسة آالف ل. س فقط
للمزيد من المعلومات مراجعة البلدية لالطالع على دفاتر الشروط والحصول على إضبارة المناقصة

مكتب الفني                                                     الرئاسة المشتركة لبلدية الشعب في كيشكة
م. برجين حمي                                              فيصل حسن ـ عروبة حمو

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 592/  لعام 2019م

على السيدة سعاد الجمعة بنت شيخ الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في 
تمام الساعة / 10صباحا / من يوم األحد /16/ 

6/2019م للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيد: 
مصطفى الحاج محمود بن محمد      

بطلب: تثبيت بيع
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 436/  لعام 2019م 

على السيد: بسام الكاظع ابن محمد الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الكرامة  وذلك في 
تمام الساعة / 10صباحا / من يوم االحد/16/ 
6/2019م للنظر بالدعوى المقامة عليك من 
السيدة: ديمة الكاظع بنت محمد        

بطلب: منع معارضة
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الكرامة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/624 /  لعام 2019م 

على السيد: علي حسين الحاج الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في تمام الساعة 
/ 10صباحا / من يوم الخميس / 13/ 6/2019م 
للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيد: عبدهللا 

عبدالسالم المسن        
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 737/  لعام 2019م

 على السيد: محمد توفيق بكوش الحضور من يوم 
االربعاء الى ديوان العدالة االجتماعية في منبج  
وذلك في تمام الساعة / 10صباحا 19/ 6/2019م 

للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيد: والء 
مصطفى الهبود       

بطلب: تثبيت زواج وإلحاق ونسب
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 605/  لعام 2019م

على السيد: مي محمد زكريا الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في تمام الساعة 

/10صباحا / من يوم الخميس /17/ 6/2019م 
للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيد: أرسالن 

حسن بحجوقة       
بطلب: تثبيت بيع عقار

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 736/  لعام 2019م 

على السيد: اسماعيل كاوند بوزي الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في 

تمام الساعة /10صباحا / من يوم األحد / 23/ 
6/2019م للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيد: 

فواز صبحي علوش        
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 1958 /  لعام 2019م
 على السيد: أنور حسين الوريني  الحضور 

إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
وذلك في تمام الساعة /10صباحا / من يوم 

الخميس/20/6/2019م للنظر بالدعوى المقامة 
عليك من السيدة: عائشة علي المرعي      

بطلب: تفريق للشقاق
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
 ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 730/  لعام 2019م 

على السيد: صادق خلف جاسم الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في تمام الساعة 
/10صباحا / من يوم األحد/ 23/ 6/2019م للنظر 

بالدعوى المقامة عليك من السيد: ابراهيم علي 
الحسون       

بطلب: تثبيت بيع سيارة
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة أخطار 
في الدعوى رقم أساس/ 1346/  لعام 2019م 

على السيد: عبد محمد القصبة- أحمد محمد القصبة- 
ثامر محمد القصبة- أنس محمد القصبة - معاذ 
محمد القصبة-عوش العلي الحضور إلى ديوان 

العدالة االجتماعية في الرقة  وذلك في تمام الساعة 
/10صباحا / من يوم الخميس 13/ 6 /2019م للنظر 

بالدعوى المقامة عليك من السيدة: سكوت العكلة        
بطلب: حصر أرث

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

 ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة أخطار 
في الدعوى رقم أساس/ 60/  لعام 2019م

 على السيد: فاضل حسين حمدان الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة / 
10صباحا / من يوم الثالثاء/ 18/ 6/2019م للنظر 

بالدعوى المقامة عليك من السيد: فضة العكرش       
بطلب: إرث

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

هيئة التمييز في منبج 

مذكرة أخطار 
في الدعوى رقم أساس/600 /  لعام 2019م 

على السيد: سامر عيسى العيسى  الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في تمام الساعة 

/10صباحا / من يوم الخميس /20/6/2019م للنظر 
بالدعوى المقامة عليك من السيد:  عبدالباسط محمد 

الشيخ       بطلب: تثبيت بيع سيارة 
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة أخطار 
في الدعوى رقم أساس/ 549 /  لعام 2019م

 على السيد: فواز مصطفى حميدي الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في تمام 

الساعة / 10صباحا / من يوم األحد 16/ 6/2019م 
للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيد: نايف بركل 

سعدون       
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/615 /  لعام 2019م

 على السيد: فارس صالح العزاب الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في تمام الساعة / 
10صباحا / من يوم األربعاء /12/6/2019م للنظر 

بالدعوى المقامة عليك من السيد: ستيرة الشيخ محمد      
بطلب: تفريق

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة أخطار 
في الدعوى رقم أساس/ 562/  لعام 2019م

 على السيد: عدنان عبدهللا حسين الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في تمام الساعة / 
10صباحا/ من يوم الخميس /13/ 6/2019م للنظر 

بالدعوى المقامة عليك من السيد: عبدهللا محمد حسين       
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 614 /  لعام 2019م

 على السيد: أحمد عبد الحسين الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في تمام الساعة / 
10صباحا / من يوم الخميس /13/ 6/2019م للنظر 

بالدعوى المقامة عليك من السيد: خالد جمعة الخلف       
بطلب: تثبيت  بيع سيارة 

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة أخطار 
في الدعوى رقم أساس/ 909/  لعام 2019م

 على السيد: فاطمة أحمد إسكيف الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في 
تمام الساعة /10صباحا / من يوم األربعاء / 

12/6/2019م للنظر بالدعوى المقامة عليك من 
السيد: عبدو ديبو محمد        

بطلب: إراءة وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
سنجري بحقك اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 593/  لعام 2019م

 على السيد: أحمد محمد جاسم  الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في تمام الساعة 
/ 10صباحا / من يوم االثنين / 16  /  6 /2019م 

للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيد: محمد 
رمضان المحمد       

بطلب: تثبيت بيع سيارة
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 614/  لعام 2019م

 على السيد: أحمد عبد الحسين الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في تمام الساعة 
/ 10صباحا / من يوم الخميس /13/ 6/2019م 

للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيد: خالد جمعة 
الخلف        

بطلب: تثبيت بيع سيارة
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة أخطار 
في الدعوى رقم أساس/632 /  لعام 2019م 

على السيد: ماهر محمد الرحباوي الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في 

تمام الساعة / 10صباحا / من يوم األحد /16/ 
6/2019م للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيد: 

حسن شيخ حمزة       
بطلب: تثبيت بيع

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

فوائد البقدونس املذهلة

11»

فبعُض  إزاءه،  المواقُف  تتبايُن  بلٍد  أّي  يعيشه  سياسّي  مخاٍض  كّل  لدى  العادة  هي  كما 
الحكومات تبادُر إلى احتواِء التغييِر الحاصل باإلعالِن عن دعِم قوى التغيير، فيما يواصل 
أنقرة  بادرت  بالمصالح، وعلى هذا األساِس  تمسكاً  السابقِة  الحكومِة  تأييد  بعضها اآلخر 
الحتواء المتغيرات على الساحة السودانيّة أمالً بالحفاظ عل مصالحها في بلد غني بثرواته 

«5الطبيعيّة ولكن تنقصه فرُص االستثمار. 

شاهوز حسن: مطلبنا هو بناء نظام دميقراطي 
خيدم مجيع شعوب املنطقة

4»

ّأنقرة واستيعاب املتغري 
السوداني

تركيا وحساب الحقل والبيدر
9

عفرين...إبادة ممنهجة وصمت دويل  الخارجية  زار وفد مشترك من وزارتي 
الفرنسية والهولندية، مقر دائرة العالقات 
وشرق  لشمال  الذاتية  لإلدارة  الخارجية 
سوريا في بلدة عين عيسى بإقليم الفرات، 
وضم الوفد الزائر رئيس مركز األزمات 
إيريك  الفرنسية  الخارجية  وزارة  في 
في  األزمات  مركز  ورئيس  شافاليير 
وزارة الخارجية الهولندية إيان بيجان مع 

الفريق المرافق لهما.

أكثر  مضي  بعد  ـ  الشهباء   / روناهي 
من سنة على مكوث ُمهجري عفرين في 
الشهباء، تمكن العديد من العائالت ابتداع 
فرص عمل متعددة لهم، ولكن؛ ما زالت 
للرزق  مصدر  عن  تبحث  كثر  عائالت 
تؤمن بها حاجيتها األساسية، وجاء فصل 
سنداً  ليكون  الحصاد  وموسم  الصيف 
األجور  رغم  العائالت،  هذه  من  لبعٍض 

المتدنية. 

2»

7»

فرنسا وهولندا تدعمان إقامة حمكمة 

دولية يف سوريا ملقاضاة معتقلي داعش

موسم احلصاد يف الشهباء.. متنفس 
اقتصادي ملهجري عفرين 

روناهي/ كركي لكي – نقطة طبية حديثة العهد لكنها تقدم الرعاية الصحية مجاناً ألهالي آليان أنها مستوصف »ديرونا آغي« 
«6بإمكاناتها البسيطة تعالج المرضى على مدار 24 ساعة يومياً.

مستوصف ديرونا آغي ... خدمات جليلة 
بإمكانات ضئيلة

3»

نساء ديرك: «جدار تقسيم عفرين 

إفالس أخالقي للمحتل الرتكي«

روناهي / ديرك - وصفت عدد من النساء في منطقة 
التقسيم؛  وبناء جدار  لعفرين  التركي  االحتالل  ديرك, 
وأكدن  التركي،  المحتل  قبل  من  أخالقي«  »بإفالس 

على وقوفهن في وجه هذه االنتهاكات. 8»

تأبني الشاعر دلربين

 يف أربعينيته

الكردي  الشاعر  على رحيل  يوماً  أربعين  بعد  قامشلوـ  روناهي/ 
الكبير »دلبرين محمد«، استذكر العشرات من المثقفين في قامشلو 
قامشلو  في  القراءة  حديقة  مكتبة  في  وذلك  التأبينية،  مراسم  في 
الشاعر،  االستذكار عائلة  األحد 9-6-2019م، وحضر  يوم  في 

وشخصيات ثقافية واجتماعية والعشرات من المثقفين. 

على اإلدارة الذاتية واألهايل
 التحرك لوقف ضياع األجيال

تصدرت الكثير من الصور والفيديوهات صور ألطفال دون سن الـ 18 عاماً وهم يشربون األركيلة ووجه الكثيرون 
اللوم لإلدارة الذاتية وتناسوا دور األهل؛ لماذا ال يعلمون أين ذهب أطفالهم وسهروا وماذا شربوا وأكلوا، وهذا 
الكالم ال يبرر عدم قيام المعنيين بتطبيق القرار الصادر بمنع بيع األركيلة والمشروبات الغازية والروحية لمن هم 
دون سن 18 عاماً، والذي صدر في العام الماضي، فبعد تداول الصور تحركت الجهات المعنية وقامت بمخالفة 

بعض المحالت على شارع السياحي بقامشلو. 
لسد الطريق أمام هذه الظواهر المؤذية لألجيال يتوجب على األهالي واإلدارة الذاتية التعاون إلنقاذ األجيال الحالية 
من الضياع والفساد األخالقي والصحي. وبنفس الوقت ضجت مواقع التواصل االجتماع بصور وفيديوهات ألطفال 
في أحياء مختلفة من قامشلو يلعبون بمسدسات وأسلحة على شاكلة ألعاب أدت في النهاية لعدة جرحى ومنهم في 
العين بسبب الخرز الموضوع في السالح، الذي كما ذكرت هو على شاكلة لعبة، كل ذلك يوحي بوجوب التحرك 
سريعاً ومنع بيع هذه األلعاب فيكفي ما تعانيه هذه البالد من حرب ودمار حلت به، وثقافة داعش التي كادت أن 
تنتشر على نطاق واسع لوال تدخل قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة وقضت عليها عسكرياً 
واالستمرار بالنضال حتى إمحاء فكر مرتزقة داعش. إن جمهور الفيس بوك وعامة الشعب تناسوا بنفس الوقت 
فعالية نظمت تحت شعار »خير صديق في األنام الكتاب« من قبل  التي تحدث ألول مرة مثالً  بعض الخطوات 
مجلس المرأة السورية في رميالن كنشاط تفاعلي لتشجيع األطفال على المطالعة، والقراءة، حيث قامت بتوزيع 
كتب، وقصص مصورة على األطفال المتواجدين في الحديقة العامة، وذلك في ثالث أيام العيد. ولكن األهم علينا 
أن ال نتناسى بأن معظم المدن في شمال وشرق سوريا نعمت باألمن واالستقرار ولم نَر إال قلة قليلة من جماهير 
الفيس بوك شكروا قوات األسايش والنجدة الذين عملوا على حفظ األمن في المنطقة والمتواجدون على الحواجز 
في حر هذا الصيف، وفي الختام أقول كلمتي »األهل واإلدارة الذاتية معاً معنيان بشؤون األجيال الحالية؛ أجيال 

المستقبل القادم.

عني
 روناهي

10»

فوج اإلطفاء جاهزية تامة على كافة األصعدة.. والمهمة الجوهرية
7

عام ونيف مير على احتالل الفاشية التركية ملدينة عفرين، وال زالت االنتهاكات مستمرة بحق البشر واحلجر، وفي كل يوم يرتكب االحتالل 
التركي املزيد من االنتهاكات واجلرائم بحق سكانها االبرياء، فاخلطف والقتل واالغتصاب والتهجير والتغييب باتت مفردات احلياة اليومية 

«2التي تشهدها عفرين وسط صمت دولي مقيت.
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عام،  بشكل  الحوت  كبد  زيت  فوائد   
وللبشرة بشكل خاّص. فهناك العديد من 

الفوائد لكبد الحوت، نذكر منها اآلتي: 
ـ يخفّف من التهاب المفاصل.
ـ يخفّف من آالم العضالت. 

ـ يحارب أمراض القلب.
ـ يخفض من نسبة الكولسترول في الدم.

ـ يحمي من عدوى األذن الداخلية.
الثالثية  الدهون  ـ يخفض من مستويات 

في الدم. 
ـ يمنع من ظهور الصدفية.

 ـ يحمي من العيوب الخلقية الناجمة عن 
نقص فيتامين )أي( و)دي(.

ـ يخفض من الضغط العالي، ويخفّف من 
ألم الرأس.

ـ يحارب االلتهابات، ويساعد في تنظيم 
الجهاز المناعّي.

الهوائيّة  الشعب  تهدئة  في  يساعد  ـ 
والربو، ويحارب أمراض الكلى. 

ـ يحافظ على صّحة الدماغ، ويحّسن من 
الحالة النفسية.

ـ يحارب مرض السكري لدى األطفال.

 فوائد زيت كبد الحوت للبشرة:
 

على  يساعد  الجافّة:  البشرة  يعالج  1ـ 
يعمل  فهو  وتنعيمها،  البشرة  ترطيب 
على خفض مستويات الليكوترين، وهو 

اإلنزيم الذي يرتبط بجفاف البشرة. 
2ـ يعالج الصدفية: يعتبر مرض الصدفية 
على  تؤثر  التي  الجلد  أمراض  من 
خاليا  تتراكم  حيث  الجلد،  خاليا  حياة 
قشرية  بقعاً  لتكون  كبيرة  بسرعة  الجلد 
قبيحة  البقع  هذه  شكل  ويكون  سميكة، 
وتهيّج  واأللم،  الحّكة،  وتسبّب  الشكل، 
في الجلد، ويعتبر زيت كبد الحوت هو 
العالج المناسب لهذه البقع، فهو يحتوي 
العوامل  التي تحّد من  على األوميجا 3 
لحدوث  تؤدي  التي  لاللتهابات  المسبّبة 
الصدفية، ويمكن أن نضعه على الجلد، 

أو يمكن استخدامه بصورة سائلة.
من  نوع  وهو  األكزيما:  يعالج  3ـ 
إلى  تؤّدي  التي  الجلدية  األمراض 
يتطّور  وعندما  الجلد،  في  التهابات 
وتوّرم،  احمرار،  في  يتسبّب  المرض 
كبد  زيت  ويعتبر  الجلد،  في  وحكة 
له، وذلك الحتوائه  جيداً  الحوت عالجاً 
 ،3 وأوميجا  الدهنية،  األحماض  على 
االلتهابات  محاربة  على  يعمل  حيث 

ويخفّف من الطفح الجلدي. 

هناك الكثير من التقنيات التي ال تخطر على 
البال، وتعمل كمفاتيح لحل الكثير من القضايا 

البوليسية واإلجرامية المعقدة.
وهنا يجب علينا أن نسلط الضوء على المادة 
الكيميائية المذهلة التي تكشف المستور وهي 
مادة »اللومينول«، كيف تُستخدم هذه المادة 
يا تُرى؟ هذه المادة تستعمل في مجال الطب 
الدماء  آثار  لكشف  الجينات  وعلم  الشرعي 
حتى بعد إزالتها وغسلها ومرور وقٍت طويل 
آثار  لكشف  المادة  هذه  تعمل  كيف  ـ  عليها. 
على  كيميائية  مادة  هي  اللومينول  الدماء؟ 
إلى  مائل  أبيض  لوٍن  ذو  صلب  بلور  شكل 
الماء وفي أغلب  للذوبان في  قابلة  الصفرة، 
لوناً  يعطي  القطبية،  العضوية  المحاليل 

متوهجاً أزرقاً مميزاً في الحالة اإليجابية. 
ـ ويعمل هذا الطالء الفسفوري على إظهار 
الجريمة  مسرح  من  أُزيلت  التي  الدماء  بقع 
الطالء  بين  الكيميائي  التفاعل  طريق  عن 
الفسفوري والهيموغلوبين واألوكسجين الذي 
يحمل البروتين إلى الدم، ويبدو مظهر البقع 

بعد إضافة الطالء في شكل ضوء متوهج.
هو  التفاعل  هذا  في  األساسي  والعنصر  ـ 

شكل  في  مادة  وهي  »اللومينول«  مركب 
الهيدروجين  النيتروجين  من  تتكون  بودرة 
سائل  إضافة  ومع  والكربون،  واألوكسجين 
يحتوي على بروكسيد الهيدروجين، ويوضع 
مسرح  بها  يرش  بخاخ  علبة  على  الخليط 
وإضاءة  توهج  على  وللحصول  الجريمة، 
مستمرين يبحث الخليط عن الحديد الموجود 
ويعمل  ـ  الدور.  بهذا  الهيموغلوبين  ببقايا 
المحققون على رش المنطقة التي يشتبه بها 
يتحد  أن  وما  بالخليط،  الجريمة  مسرح  في 
خليط »اللومينول« مع »الهيموجلوبين« حتى 
يعمل عنصر الحديد الموجود بالهيموجلوبين 
بروكسيد  بين  التفاعل  تنشيط  على 
التفاعل  هذا  وفي  واللومينول.  الهيدروجين 
ذرات  من  اللومينول  يتخلص  األوكسجيني 
مزيداً  ويكتسب  والنتروجين  الهيدروجين 
اللومينول  من ذرات األوكسجين، ويتخلص 
من ذرات الهيدروجين والنتروجين ويكتسب 
مزيداً من ذرات األوكسجين، وينتج عن ذلك 
فما على  األميني«  يسمى »األفثالين  مركب 
وإضافة  المكان مظلماً  إبقاء  المحققين سوى 
المادة، فإذا كانت هناك جريمة قتل البد من 
الناتج  التوهج  وسيكون  الدماء،  آثار  وجود 
عن هذه الدماء هو الخيط الذي سيقودهم في 
تحقيقاتهم إلى الخروج باستنتاجات تساعدهم 
المادة  فهذه  القضية،  مالبسات  كشف  على 
اختراعاً  تعد  المعقدة  وبخواصها  السحرية 

بحد ذاته.

من  الليل  أثناء  الالإرادي  التبول  يُعتبر   
المشاكل التي تُسبب إزعاجاً كبيراً للمصاب 
األطفال،  هم  به  المصابين  وأكثر  ووالديه، 
ومن النادر أن يُصاب الكبار بهذه المشكلة، 
تختلف  مرضية  ألسباب  نتيجة  ذلك  ويكون 
األطفال،  لدى  الموجودة  األسباب  تلك  عن 
ومن أسباب التبول الليلي حدوث اضطرابات 
الجهاز  نمو  اكتمال  وعدم  الهرمونات،  في 
المثانة،  حجم  وصغر  للطفل،  العصبي 
المشكلة بطرق  التخلص من هذه  وباإلمكان 

عدة.

 طرق لمنع التبول في الليل:

ـ االبتعاد عن تناول السوائل قبل ساعتين من 

النوم، والذهاب إلى الحمام قبل النوم مباشرة.
ـ الحرص على تدليك منطقة المثانة والحوض 
لدى الطفل من خالل استعمال زيوت عشبية، 

حيث يُساعد ذلك على زيادة سعة المثانة.
األوراق  ذات  األطعمة  تناول  من  اإلكثار  ـ 
األسمر  األرز  إلى  إضافة  الخضراء، 
على  األغذية  هذه  تُسيطر  حيث  والقرفة، 

عملية التبول.
ـ ولمنع التبول في الليل لألطفال تجنب توجيه 
الشتائم للطفل، أو التوبيخ عند تبوله؛ ألّن ذلك 
سيُفاقم المشكلة، ويزيد المشاكل النفسية لديه.
ـ ُمكافأة الطفل إذا لم يتبول في فراشه لليلتين 
منع  على  ويُشجعه  سيحثه  فذلك  متتاليتين، 

نفسه من التبول. 
اإلمكان؛  قدر  الطفل  إسعاد  على  الحرص  ـ 

ألّن معظم األطفال الذين يعانون من التبول 
الليلي يشعرون باإلحراج وقلة الثقة بالنفس.

وصفات طبيعية لمنع التبول في الليل:
 

الثعلب  عنب  أو  األملج  يستخدم  األملج:  1ـ 
الهندي في عالج التبول أثناء الليل، ويكون 
ذلك بهرس لبه، ومزجه مع ملعقة كبيرة من 
الكركم،  من  صغيرة  ملعقة  ونصف  العسل 
ثّم تناول الخليط، وباإلمكان أيضاً خلطه مع 

القليل من الفلفل األسود، وتناوله قبل النوم.
الزيتون  زيت  يُعرف  الزيتون:  زيت  2ـ 
الخصائص  من  الكثير  على  باحتوائه 
التبول  العالجية، وباإلمكان استعماله لعالج 
زيت  من  القليل  بتسخين  وذلك  الليلي، 

مع  به  األسفل  من  البطن  دهن  ثّم  الزيتون، 
التدليك برفق لدقائق عدة، ويُفضل تكرار هذه 
العملية يومياً لحين التخلص من هذه المشكلة. 
التوت  يُنظف  البري:  التوت  عصير  3ـ 
والكلى  البولية،  والمسالك  المثانة،  البري 
من  قبل  من  بتناوله  يُنصح  لذا  ويُطهرها، 
قبل  ذلك  ويكون  الليلي،  التبول  من  يُعانون 

ساعة من النوم. 

الحد  التفاح على  يُساعد خل  التفاح:  4ـ خل 
التبول  تقليل  وبالتالي  المعدة  حموضة  من 
الليلي، ويتم استخدامه بمزج ملعقتين منه في 
كوب من الماء، ثّم شربه بعد تناول الطعام. 

التبول  لعالج  استخدامه  يتم  الخردل:  5ـ 
الالإرادي وذلك بمزج نصف ملعقة صغيرة 
الحليب  من  بكوب  المطحون  الخردل  من 
دقيقة.  بثالثين  النوم  قبل  شربه  ثّم  الساخن، 
6ـ العسل: يمتص العسل الرطوبة من الجسم 
ذلك  الليلي، ويتم  التبول  إلى منع  يؤدي  مما 

بتناول ملعقة صغيرة منه قبل النوم.

ورغم مئات الحاالت التي تم توثيقها من 
قبل منظمات حقوقية وأشخاص، ورغم 
السوريين  الحقوقيين  منصة  مطالبة 
حقوق  ومنظمة  عفرين،  عن  للدفاع 
العالم  دول  من  أخرى  وجهات  اإلنسان 
داخل  الحقائق  لتقصي  لجنة  تشكيل 
موقف  أي  أن  إال  عدة،  لمرات  عفرين 

جاد لم يتخذ حتى اآلن.

فما زالت سلسلة حاالت الخطف والقتل 
العمد، والسرقة والنهب وفرض اإلتاوات 
وهناك  مستمرة،  النساء  على  واالعتداء 
التي  المخفية  المماثلة  االنتهاكات  مئات 
لبعض  وكتوثيق  بعد.  عنها  يكشف  لم 
األسبوع  خالل  عفرين  في  يجري  ما 
المنصرم من جرائم وانتهاكات االحتالل 
مصادر  طريق  عن  ومرتزقته،  التركي 

موثوقة، هذا بعض منها:

شيخ  عبدالرحمن  للمواطن  عمد  )قتل 
أحمد 36 عاماً، وحنان حسين 34 عاماً. 
في الساعة السابعة من صباح يوم السبت 
قرب  وذلك  الجاري،  الثامنحزيران 
مفرق ناحية موباتا – على طريق راجو 
في  يعمالن  وهما  عفرين  مدينة  ومركز 
عمليات  تواصل  والفواكه.  الخضر  بيع 
الخطف للعمل على ابتزاز أهاليهم بمبالغ 
تعجيزية ومنهم من مر عدة اشهر على 
عبد  »محمود  المختطفين  ومن  خطفهم 
أحمد  وشقيقه  25عاماً  حسين  الحنان 
أحمد حسين 10  وطفله حنان  24 عاماً 
منذ  أعوام، طاهر جمو حسن 53 عاماً 
20 يوماً«. وُخطفت الفتاة آسيا حيدر من 
أسبوعين.  منذ  موباتا  بناحية  حياة  قرية 

صباح  االحتالل  مرتزقة  خطف  كما 
المواطن  التاسع من حزيران  األحد  يوم 
علي زكي بطال من أهالي قرية باسوطة 
مدينة  مدخل  أمام  وذلك  شيراوا،  بناحية 
التركي في كل  عفرين. ويقوم االحتالل 
يوم بفرض أتاوات جديدة على األهالي، 
ليرة  ألف   50 دفع  فرض  المرة  وهذه 
أبناؤها  يتواجد  عائلة  كل  على  سورية 

أتاوى  لفرض  باإلضافة  الخارج.  في 
جوقه  قرية  أهالي  على  إقامة  كسند 
التابعة لمركز مدينة عفرين، بدفع 500 
مرتزقة  ويستمر  ليرة سورية كل شهر. 
غابات  في  النيران  بإضرام  االحتالل، 
من حزيران  السابع  وفي  جبال عفرين، 
في  النيران  أضرمت  النيران  الجاري 
راجو،  بناحية  جال  قرية  جبال  غابات 
الزيتون  حقول  وفي  بلبله  ناحية  وجبال 

بين  التالل  على  الحراجية  واألشجار 
قرية  قرب  كجو  وادي  إلى  البئر  موقع 
كيل إيبو بناحية موباتا، وإجبار األهالي 
المعارضة ورفعه على  علم  على شراء 
أهالي قرى  المرتزقة  المنازل وقد أجبر 
شيخ كيلو، كوليكا وافراز وكوبك بناحية 
فوق  المعارضة  علم  رفع  على  موباتا، 
للعقوبة  يتعرض  يخالف  ومن  منازلهم، 

والغرامة المالية(.

العامة  المنسقة  قالت  روناهي\كوباني- 
الهدف  بأن  الفرات  إقليم  لمؤتمر ستار في 
من الهجمات االحتالل التركي على جنوب 
إدلب  هجمات  أهداف  نفس  هي  كردستان 
واحتالل عفرين، مشيرة إن تركية تحاول 
واآلن  وإدلب  لعفرين  احتاللها  خالل  من 
من سورية  الطريق  فتح  كردستان  جنوب 
من  العثمانية  السلطنة  وأحياء  إلى موصل 

جديد على دماء األبرياء.
وجاء ذلك خالل تظاهرة خرج فيها المئات 
من أهالي كوباني تنديداً بالهجمات التركية 
جدار  تركيا  وبناء  كردستان  جنوب  على 
من  التاسع  في  وذلك  عفرين،  في  التقسيم 

شهر حزيران الحالي.
الـ 27  منذ  التركي  االحتالل  ويشن جيش 
ساحتي  على  هجمات  الماضي  أيار  من 

منطقة  في  درويش  والشهيد  شكيف 
تحت  وذلك  كردستان،  بجنوب  خاكورك 

اسم »بنجه«.
ثقيلة  أسلحة  جلب  التركي  االحتالل 
وطائرات إلى المنطقة وأرسل آالف الجنود 
إلى هناك، دولة االحتالل التركي شنت 30 
المنطقة منذ عام  تلك  حملة عسكرية على 
بالمنطقة.  كبيرة  أضرار  وألحقت   1983
العراقية  الحكومة  تضع  لم  اآلن  وحتى 

موقف حازم تجاه الهجمات.
كوباني  مدينة  أهالي  من  المئات  إن  يذكر 
الحرة  المرأة  ساحة  في  تجمعوا  ونواحيها 
االحتالل  بهجمات  تنديدا  المدينة،  وسط 
كردستان  جنوب  على  تشنها  التي  التركي 
والجدار التقسيم التي تقوم بناءه في عفرين، 
حاملين الفتات دونت عليها شعارات تندد 

جنوب  على  التركي  االحتالل  بهجمات 
كردستان وعفرين.

الحرة  المرأة  ساحة  من  التظاهرة  وبدأت 
تقع  التي  السالم  ساحة  صوب  متجهة 
وحناجر  التركية،  الحدود  من  بالقرب 
المستنكرة  بالشعارات  المتظاهرين تصدح 
أراضي  على  التركية  لعدوان  والمنددة 

كردستان.
وعقب وصول التظاهرة إلى ساحة السالم 
استذكارا  دقيقة صمت  المتظاهرون  وقف 
ألرواح الشهداء، وتالها إلقاء كلمة عضوة 
إقليم  في  ستار  لمؤتمر  العامة  المنسقة 
من  الهدف  قائلة:«  أيدن  بيمان  الفرات 
جنوب  على  التركي  االحتالل  الهجمات 
هجمات  في  أهدافها  نفس  هي  كردستان 

إدلب واحتالل عفرين«.

مشيرة إن تركية تحاول من خالل احتاللها 
لعفرين وإدلب واآلن جنوب كردستان فتح 
وأحياء  موصل  إلى  سورية  من  الطريق 
 »: وأضافت  من جديد،  العثمانية  السلطنة 

بأنها  الداعية  العالم  في  الكبرى  الدول  إن 
بنفسها شريكة  تحمي حقوق اإلنسان، هي 

في هذه االنتهاكات بحق اإلنسانية«.
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عفرين...إبادة ممنهجة وصمت دويل 

بيمان آيدن: هدف هجمات تركية على جنوب كردستان هي نفس أهداف احتالل عفرين

عمودي
1-مضيق يفصل البحر العربعن خليج 

العربي- احسان
2-من زواحف- مدينة روسية-

3-شاب- مدينة ايطالية- 
4-نجل قاىد كردي-

5-تقال لرجال والنساء غير متزوجين- 
لنفي

6-عكس موجب )م(
7-االسم الثاني لوزيرة خارجية اسرائلي

8-طرق تجارة تصل اوربة بالهند
9-للتأه- مدينة المانية

10-وقر – سرب
11-اعترف- دولة افريقية

12-من الحشرات الضارة اسم السيف 
امام العلي

أفقي
1- مضيق ما بين المتوسط والمحيط 

االطلسي
2-سحاب خفيف متكاثف يغطي 

االرض- عملة عربية- اله
3-من علماء العرب

4-حصن- من االمراض)م(
5-ضمير منفصل- من صور قران 
الكريم- زعيم اسيوي راحل- طاب

6-انفر )مبعثرة(
7-اسم الثاني لالعب افريقي سابق- 

ذبح- متشابهان
8-اول امراة استلمت الحكم كملكة- 

جواب- حرف ادراك
9-عشق- اسم علم روسي

10-جعلها ترن شهر هجري- صات 
ضفدع

11-االسم الثاني لوزير خارجية لبنان
12-صدا- مضيق يفصل بين المتوسط 

واالحمر

المتقاطعة الكلمات 
إعداد : رافع عباس
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حل العدد السابق )754(
عمودي

1-دليل دوغان – آه  2-راا – البردا  3-وهشو كاني – بير  4-ري – ي ا ل د و – وبخ  5-شقي – 
راين – ان  6-عنبر – اياال 7-بات – ى ل ا ن ر ل ش ل  8-شاة – تنير 9-العجيلي – ش ش ش 

ش  10-كحال – يكرمه 11-هركول – طبل – لد  12-سامي الحناوي 

أفقي
1-درويش عبدي – هس  2-انقرة – اركل 3-يرش – يبت – يحكم  4-الوي – يولج 5-داكار – 

االعشى  6-االطالل  7-غاندي – اتا – حط 8-اليونان – نبه 9-بن- المشتري  10-خبر – النشر  
11-اديب الشيشكلي  12-هارون الرشيد 

عيادة 
روناهي 

محمد صالح حسين

فوائد البقدونس املذهلة

المغلي  البقدونس  يلعب ماء  الغدة:  تدعيم صحة 
يظهر  الدرقية،  الغدة  صحة  في  هاماً  دوراً 
الدراسات واألبحاث أن لديها قدرة ملحوظة على 
أحد من الغدد المتضخمة والموسعة ويمكن أيضاً 
أن تقوم بطرد السموم المائية الزائدة في الجسم. 

أن  الدراسات  تظهر  الدموية:  األوعية  تجديد 
ماء البقدونس المغلي يمكن أن يساعد في تهدئة 

األعصاب واألوعية الدموية .

عالج اإلسهال: من المعروف إن ماء البقدونس 
يمكن أن يكون مسكن قوي لإلسهال. تقول بعض 
الدراسات إن شرب ماء البقدونس المغلي يعمل 
ماء  يعزز  حيث  اإلسهال  لعالج  أفضل  بشكل 
البقدونس المغلي من هضم الدهون ويحسن من 

امتصاص األمعاء ومقاومة االلتهابات .

 ( المغلي على خصائص  البقدونس  يحتوي ماء 
apigenin (-يحتوي على مضادات االلتهابات 
المواد  أفضل  من  تعتبر  وهذا  والفالفوتيدات، 
ماء  يستخدم  كما  االلتهاب.  لمقاومة  الطبية 
الكلى  التهاب  عالج  على  المغلي  البقدونس 
من  المرتفعة  المستويات  وتساهم  والمثانة، 
وأيضاً  المعدة.  التهابات  لمقاومة  ج  فيتامين 
من  وهو  الكيريتين  على  بقدونس  ماء  يحتوي 
االلتهاب  تحارب  التي  األكسدة  مضادات  أنواع 
واألهم من ذلك تحقق االستقرار وإطالق الخاليا 
الجسم  في  إطالقه  يتم  مركب  وهو  للهيستامين 
الكيرسيتين  يعالج  استجابة لإلصابة، ويمكن أن 

حاالت التهاب البروستا .

ج  فيتامين  وجود  إن  المناعي:  الجهاز  يعزز 
المتوفر في ماء البقدونس المغلي يجعله عنصر 
رائع لتقوية الجهاز المناعي لكونه يحتوي على 
زيوت العطرية لتحقيق استجابة مناعية مفرطة 
للمناعة  المعززة  الخصائص  هذه  التحفيز،  في 

تساعد في شفاء والتأم الجروح بسرعة .

من  المغلي  البقدونس  ماء  يعد  القلب:  حماية 
العناصر الغذائية الهامة لحماية القلب وخصوصاً 
عند تناولها بعد المأكوالت البحرية، وأيضاً تشير 
أن  المغلي  البقدونس  ماء  بأن  الدراسات  بعض 

يستخدم في عالج ضغط الدم المرتفع.

البقدونس  ماء  يحتوي  العظام:  صحة  تعزيز 
وهو  )ك(  فيتامين  من  عالية  مستويات  على 
ومنع  العظام  كثافة  على  للحفاظ  أمر ضروري 
الكالسيوم  بجانب  المعدن  هذا  يعمل  هشاشته، 
والمغذيات  والفسفور  )د(  وفيتامين  والمغنسيوم 

األخرى للحفاظ على صحة العظام .

يساعد في عالج فقر الدم: كما هو معروف بأن 
يفسر  وهذا  بالحديد  غني  المغلي  البقدونس  ماء 
دوره الرائد في عالج فقر الدم. لذلك ال تتجاهل 
تناول ماء البقدونس لزيادة كمية الحديد الموجودة 
فقر  لمعالجة  الطرق  أفضل  من  تعد  وهي  فيه 
البقدونس  ماء  تناول  هي  طريقة  وأفضل  الدم. 
المغلي صباحاً على معدة فارغة، وتشير بعض 
الدم،  تساعد في عالج سرطان  بأنها  الدراسات 
امتصاص  من  ج  فيتامين  مستويات  تدعم  كما 

الحديد. 

مضاد للجراثيم: تظهر بعض الدراسات بأن ماء 
البقدونس المغلي لها خصائص مضادة للجراثيم 

وخصائص مضادة للبكتيريا.

من  تعاني  كنت  إذا  الهضم:  عملية  في  يساعد 
يمكنك  الهضم  امتصاص  أو سوء  الهضم  عسر 
وكما  الصباح،  في  المغلي  البقدونس  ماء  تناول 
مشاكل  لحل  تستخدم  بأنها  الدراسات  تشير 
صحية أخرى ذات صلة بالجهاز الهضمي مثل 
)انتفاخ البطن -المغص ( ويرجع ذلك إلى قدرة 
األلياف الموجودة في ماء البقدونس على تحريك 
العناصر الغذائية بسالسة داخل الجهاز الهضمي 
وتساعد خصائصها على إدرار البول في الهضم 

.

تنظيم مستويات الكوليسترول: أحد األسباب التي 
تجعل البقدونس المغلي مفيد للطسم هو أنه يقوم 
بتنظيم مستويات الكوليسترول الضار في الجسم 

بسبب محتوى األلياف الموجودة بداخله.

التبول يف الليل عند األطفال

زيت كبد احلوت مادة «اللومينول« الكيميائية

بيان  في  الديمقراطية  قوات سوريا  أعلنت 
إرهابية  خلية  على  القبض  إلقاء  عن  لها 
عملية  في  وذلك  »داعش«  لمرتزقة  تابعة 
تابعتين  قريتين  في  القوات  نفذتها  نوعية 

لمحافظة دير الزور في شرق سوريا.
التابعة  اإلرهاب  مكافحة  وحدات  وألقت 
لقوات سوريا الديمقراطية القبض على خلية 
بريف  اإلرهابي  »داعش«  لمرتزقة  تابعة 
محافظة دير الزور، واستولت القوات على 
كميات من األسلحة والذخيرة كانت بحوزة 
الخلية اإلرهابية وذلك خالل عملية نوعية 
نفذتها وحدات من جهاز مكافحة اإلرهاب 
دير  بريف  والطيانة  الجردي  قريتي  في 

الزور.
عبر  اإلرهاب  مكافحة  وحدات  وقالت 
بيان أن الخلية اإلرهابية التي ألقي القبض 
التخريب  أعمال  عن  مسؤولة  عليها 
واإلرهاب التي شهدتها المنطقة في اآلونة 
»تمّكنت  البيان:  نص  في  وجاء  األخيرة، 
وحدات مكافحة اإلرهاب في قّوات سوريا 
الديمقراطية من العثور على أسلحة وذخيرة 
لدى تمشيطها قريتي الجردي والطيّانة في 
ريف دير الزور، وكذلك تمّكنت من اعتقال 
“داعش”  لـ  تابعة  إرهابية  خليّة  أفراد 
والترهيب  التخريب  أعمال  عن  ومسؤولة 

التي تشهدها هذه المنطقة.

القاء القبض على خلية إرهابية
 يف ريف دير الزور

الخارجية  وزارتي  من  مشترك  وفد  زار 
العالقات  دائرة  مقر  والهولندية،  الفرنسية 
وشرق  لشمال  الذاتية  لإلدارة  الخارجية 
سوريا في بلدة عين عيسى بإقليم الفرات، 
األزمات  رئيس مركز  الزائر  الوفد  وضم 
إيريك  الفرنسية  الخارجية  وزارة  في 
شافاليير ورئيس مركز األزمات في وزارة 
الخارجية الهولندية إيان بيجان مع الفريق 

المرافق لهما.
المشتركة  الرئاسة  قبل  من  الوفد  واستُقبل 
لدائرة العالقات الخارجية عبد الكريم عمر 
وتناقش  الدائرة،  من  وأعضاء  داده  وأمل 
التي  والتطورات  األوضاع  آخر  الجانبان 

تشهدها سوريا ومناطق اإلدارة الذاتية.
وزير  لسان  على  رسالة  نقل  بيجان  إيان 
على  فيها  أّكد  الهولندي،  الخارجية 
على  دولية  محكمة  إلقامة  هولندا  دعم 
لمحاكمة  سوريا،  وشرق  شمال  أراضي 
قوات  لدى  المعتقلين  داعش  مرتزقة 
دعم  جانب  إلى  الديمقراطية.  سوريا 
اإلعمار  إعادة  وعملية  واالستقرار  األمن 
والتسوية السياسية السورية، وذلك حسبما 

صّرحت به أمل دادة لوسائل اإلعالم.
إيريك شافاليير  إلى أن  وأشارت أمل داده 
الصعيد  على  لفرنسا  الكامل  الدعم  أبدى 
لمناطق  والخدمي  والدبلوماسي  العسكري 

عن  تحدث  والوفد  سوريا،  وشرق  شمال 
إقامة اجتماعين في باريس األول في 25 
حزيران الحالي والثاني في 27 حزيران، 
لبحث آلية دعم اإلدارة الذاتية، تشارك فيه 
»فرنسا، هولندا، أمريكا، بريطانيا« ودول 

أخرى.
وقال مصدر من داخل االجتماع تحدث عن 
قانونيين  خبراء  الفرنسية  اإلدارة  تكليف 
إليجاد صيغة مالئمة إلقامة محكمة دولية 
لمعتقلي داعش في مناطق اإلدارة الذاتية، 
أوقات  في  مراراً  الذاتية  اإلدارة  ودعت 
الحكومات  الحالي،  العام  من  متفرقة 
وطرحت  مواطنيها،  استالم  إلى  األجنبية 
األراضي  على  دولية  محكمة  إنشاء 
السورية لتنفيذ األحكام بحقهم. وفي الثالث 
السويدية  العاصمة  في  أُقيم  حزيران  من 
مخصص  دولي،  اجتماع  استوكهولم 
لمحاسبة  محكمة  إنشاء  مسألة  لمناقشة 
مرتزقة داعش في منطقة الشرق األوسط 
المحكمة  بها  تعمل  أن  يمكن  التي  واآللية 

واإلشراف عليها.
في  واالستقرار  األمن  دعم  وبخصوص 
المنطقة، أشار المصدر إلى عزم الحكومة 
وشرق  شمال  في  أكاديمية  فتح  الفرنسية 
سوريا لتدريب المتطوعين على كيفية نزع 
المحررة حديثاً، وتُعد  المناطق  األلغام في 
نوعها خالل  الرابعة من  الزيارة هي  هذه 
الشهر الحالي لوفود دولية رفيعة المستوى 
إلى اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

فرنسا وهولندا تدعمان إقامة حمكمة دولية
 يف سوريا ملقاضاة معتقلي داعش
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جدار  بناء  التركي  االحتالل  دولة  تواصل 
التقسيم في عفرين منذ شهر نيسان، بهدف 
فصل عفرين عن سوريا، ومحاولة توطين 
االحتالل  بنى  وقد  عفرين,  في  مرتزقتها 
مريمين  قرى  من  بدءاً  الجدار  التركي 
بالخرسانة  كيمار جنوباً، وذلك  إلى  شماالً 
منها  الواحدة  ارتفاع  يبلغ  التي  المسلحة 

المراقبة  أبراج  تضمن  كما  أمتار،  ثالثة 
نقاط  مع  مباشر  اتصال  على  تكون  التي 
عسكرية للقوات التركية المحتلة في إدلب 

القريبة من عفرين.
وفي هذا السياق أجرت صحيفتنا روناهي 
لقاًء مع عدد من النساء في ديرك, اللواتي 
وضحن موقفهن أمام انتهاكات وممارسات 

االحتالل التركي في عفرين, وشددن على 
مواصلة المقاومة حتى هَد جدار التقسيم. 

سنصعد من وترية النضال 
حتى دحر الطغاة

لم تمنع المواثيق الدولية وال األعراف وال 
عن  التركي  االحتالل  اإلنسانية  األخالق 
ممارسة  في  ممارسة عنجهيته وغطرسته 
المواطنة  لنا  قالته  ما  هذا  للجريمة,  نهمه 
وأضافت  ديرك,  أهالي  من  ميرزا  هيفاء 
قائلةً: »الدولة التركية الفاشية تحاول إعادة 
مناطق  واحتالل  العثمانيين  أسالفها  أمجاد 
واضح  األمر  وهذا  األوسط،  الشرق  في 
من خالل بناء الجدران حول المناطق التي 
عفرين  وضم  احتاللها  وترسيخ  تحتلها, 
هيفاء  أكدت  كما  التركية«,  األراضي  إلى 
أي  باقتطاع  نقبل  »لن  بالقول:  ميرزا 
وسنصعد  السورية،  األراضي  من  جزء 

دحر  حتى  والمقاومة  النضال  وتيرة  من 
االحتالل التركي«.

الدول العاملية الصامتة شريكة 
االحتالل الرتكي

عوائل  عضوة  استنكرت  جانبها  ومن 
التقسيم  جدار  بناء  أحمد  روشان  الشهداء, 
الممارسات،  هذه  حيال  الدولي  والصمت 
مشيرةً بالقول: »الدول العالمية والمنظمات 
االحتالل  شريكة  هي  باإلنسانية,  الداعية 
وأوضحت  الممارسات«,  بهذه  التركي 
إنهاء  يريد  ال  التركي  »االحتالل  قائلةً: 
أراضينا  من  بداعش  المتمثل  اإلرهاب 
ويعيق حل األزمة السورية«, كما ناشدت 
القوى  وجميع  األهالي  أحمد  روشان 
والقيام  والتكاتف  للتوحد  السورية  الوطنية 
لممارسات  للتصدي  الوطنية  بمهامها 
شعبنا,  بحق  التركي  االحتالل  وانتهاكات 

وخروجه من األراضي السورية.

سننتفض ختليدًا ملالحم الشهداء

المواطنة نزهة حاول، بدورها أكدت على 
تحرير  حتى  والنضال  المقاومة  مواصلة 
آخر شبر من عفرين واألراضي السورية 
المحتلة من قبل تركيا وهدم جدار التقسيم، 
محاولة  في  التركي  االحتالل  يبنيه  الذي 
منها لتقسيم سوريا, مؤكدةً بأن األهالي في 
لذكرى  سينتفضون  سوريا,  وشرق  شمال 
أبنائهم وبناتهم الشهداء الذين كانوا أسطورة 
االحتالل  مقارعة  في  توصف  ال  وملحمة 
قائلةً:  نزهة  واختتمت  التركي.  الهمجي 
وتخليداً  الحرة,  المرأة  بروح  »سننتفض 
وبارين  أفستا,  بيريفان,  سالفا,  لذكرى 

والخالدين الذين ساروا على دربهم«.

التي  المشاريع  من  قامشلوـ   / روناهي 
الجزيرة  إقليم  في  المرأة  هيئة  بها  قامت 
مركز  افتتاح  األخيرة؛  السنوات  في 
االحتياجات  لذوي  الطفولة  »عالم  باسم؛ 
الخاصة« في قامشلو، وذلك بغية تعليمهم 
ليكونوا فعالين في المستقبل، ممن يتراوح 

أعمارهم ما بين )3 - 15( عاماً.
هذه  الخاصة؛  االحتياجات  ذوي  مصطلح 
حاجة  لديه  شخص  كل  تشمل  التسمية 
جوانب  من  أكثر  أو  جانب  في  خاصةً 
احتياجات  لديهم  أطفال  فهناك  نشاطه، 
تربوية خاصة مرتبطة بنقص القدرة على 
نقص  أو  البصر،  على  القدرة  أو  السمع، 
نقص  أو  الحركية،  أو  العقلية  القدرات 
القدرة التواصلية اللفظية أو االجتماعية أو 
العديد  وغيرها  التعليم،  على  القدرة  نقص 

من الحاالت.
السوري  والشمال  آفا  ثورة روج  قيام  بعد 

وتشكيل الهيئات واإلدارات الذاتية والمدنية 
بينها تشكلت هيئة  في عام 2014م، ومن 
ببناء  تقوم  الهيئة  تأسيس  ومنذ  المرأة، 
مشاريع المعنية بشؤون المرأة، حيث قامت 
واالحصائيات  الدراسات  بإجراء  الهيئة 
إلقامة مشاريع، وكان هناك حاجة الفتتاح 
االحتياجات  لذوي  الطفولة  »عالم  مركز 
الخاصة« في قامشلو، وذلك نظراً الفتقار 
لهم،  الخاصة  التعليمية  للمراكز  مناطقنا 
ذاتهم،  وتأكيد  نموهم  تحقيق  من  لتمكنهم 
يشكل  المنزل  قوقعة  ألن حصرهم ضمن 
تربيتهم  طريقة  في  لألم  كبيرة  صعوبة 

والتعامل معهم. 

هدفهم متكني ذوي اهلمم 
الستثمار إمكاناتهم

حول  المعلومات  من  المزيد  ولمعرفة 
مركز  في  اإلدارية  مع  التقينا  المركز  هذا 
الخاصة  االحتياجات  لذوي  الطفولة  عالم 
حدثتنا  والتي  العلي،  هدى  قامشلو  في 
المركز هو  افتتاح هذا  قائلةً: »الهدف من 
في  مشاكل  لديهم  الذين  األطفال  استقبال 
بحاجة  هم  ممن  والهيكل،  الجسم  وظائف 
من  تمكنهم  خاصةً  تعليمية  خدمات  إلى 
تحقيق أهدافهم، وتأكيد ذاتهم الندماجهم في 
النهاية مع األطفال األسوياء في المجتمع، 
لكي يحقق لهم أكبر قدر ممكن من استثمار 
والمهنية  واالجتماعية  المعرفية  إمكاناتهم 

طوال حياتهم«.

أنواع اإلعاقات اليت يتم
 استقباهلا يف املركز؟؟؟

أنواع  عن  حديثها  في  هدى  وأشارت 
من  وهم  المركز  يستقبلها  التي  اإلعاقة 
حسية  مشاكل  لديهم  »ممن  التالية:  الفئات 
)صم - ضعف السمع(، ممن لديهم مشاكل 
البسيط  بأنواعه  العقلي  )التخلف  عقلية 
)النمائية  التعلم  صعوبات  والمتوسط(، 
 - )انفعالياً  المضطربون  األكاديمية(،   -
المنغلقون  سلوكياً(،   - نفسياً   - اجتماعياً 
النطق  في  المضربون  )التوحديون(، 
المشاكل  ذوي  النطق(،  )عيوب  والكالم 
الحركية )عصبية - عضلية - عظمية(«. 

هدى  أشارت  المركز  نظام  وحول 
ذوي  من  األطفال  يستقبل  المركز  بأن 

االحتياجات الخاصة الذين تتراوح أعمارهم 
من ثالثة سنوات حتى خمسة عشر سنوات، 
المختصة  الكوادر  من  مجموعة  وهنالك 
المختلفة  النمو  مجاالت  تشمل  والمدربين 
)الحسية والحركية واالجتماعية والعقلية(. 
المركز ال  بأن  واختتمت هدى في حديثها 
يملكون  الذين  باألطفال  الوصول  يسعى 
بل  األسوياء،  األطفال  مستوى  إلى  إعاقة 
يسعون بأن يتوفر الظروف لكل طفل حتى 
ينمو حسب ما تسمح به إمكاناته وقدراته، 
بحيث ال يتطلب من أي طفل أن يصل إلى 
مستوى معين سبق تحديده بل يكتفي بترك 
المجال مفتوحاً أمام كل طفل منهم كي ينمو 

إلى المستوى الذي ال يستطيع أن يتعداه.

تعاون األهل واملركز مهم جدًا

وفي السياق ذاته ألتقينا مع معلمة في قسم 
صعوبة التعلم والتخلف العقلي في المركز 
سناء حمدان، وقد حدثتنا قائلةً: »الطفل في 
سنواته األولى قابل للتغيير، وبالوقت نفسه 
يمكن تعليمه وتدريبه، ويكون هذا التدريب 
والتعليم فعاالً، وخاصةً في حاالت اإلعاقة، 
سن  قبل  االنتمائي  التأخر  يعتبر  حيث 
يترتب  خطيراً  مؤشراً  العمر  من  العاشرة 

عليه آثار نحو مراحل النمو الالحقة«.
البداية  في  بأن  حديثها  في  سناء  وتابعت 
يتم استقبال الطفل في المركز حسب تقييم 
حاجات األطفال، ورسم البرامج التي تلبي 
يدعى  وقد  فردية،  بصورة  الحاجات  هذه 
اقتضت  إذا  فيما  للتدريب  األمور  أولياء 
التدريبي  الدور  األسرة  تكمل  أن  الحاجة 

الذي يبدأ في المركز؛ بأن تتم متابعته في 
المنزل.

من  الكثير  »هنالك  قائلةً:  سناء  وأضافت 
الصعوبات في بداية قدوم الطفل من ذوي 
االحتياجات الخاصة إلى المركز من ناحية 
التعامل لتقبل نظام المركز كون استجابتهم 
يتم  الوقت  بمرور  ولكن  جداً،  ضعيفة 
تجاوز ذلك ولكن ليست بالدرجة المطلوبة، 
كون الطفل من ذوي االحتياجات الخاصة 

درجة النسيان لديه كبيرة للغاية«. 
»نسعى  قائلةً:  حديثها  سناء  واختتمت 
أساليب  لتقديم  األطفال  جميع  لمساعدة 
الموجودة  اإلعاقة  طبيعة  مع  تتناسب 

لديهم«.

فرق كبري يف االستجابة بعد 
االنتساب للمركز

الطفل  والدة  مع  التقينا  أخرى  جهة  ومن 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  محمد 
)ممن لديه مشاكل عقلية( »فرحة يوسف« 
من  طفل  مع  التعامل  »أن  قائلةً:  وحدثتنا 
غاية  في  أمر  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
بابني  أتيت  سنوات  ثالثة  فمنذ  الصعوبة، 
خدمات  لتقديم  الطفولة،  عالم  مركز  إلى 
تحقيق  من  تمكنهم  لهم  خاصةً  تعليمية 
نموهم، ومنذ انتسابه الحظنا الفرق الكبير 
السريعة،  واستجابته  باستيعابه  تقدمه  في 

وهذا خفف عبء كبير علينا«.
وفي النهاية شكرت األم فرحة جميع كوادر 
االحتياجات  لذوي  الطفولة  عالم  مركز 
سبيل  في  المبذولة  للجهود  نظراً  الخاصة 
تطوير مهارات ذوي االحتياجات الخاصة 

للتخلص من مشاكلهم.

بدعم  المرأة  تخطو  ـ  الطبقة   / روناهي 
من اإلدارة المدنية الديمقراطية في منطقة 
الطبقة بخطى ثابتة لالعتماد على ذاتها في 
اإلشراف على المشاريع التي خططت لها 
بغية دعم اقتصاد المرأة وتسويق منتجاتها 
ضمن األسواق المحلية، والتخلي عن فكرة 

عدم قدرتها على اإلنتاج.
تمضي إدارة المرأة في الطبقة على تنشيط 
تديرها  التي  الصغيرة  المشاريع  عمل 
المرأة من أجل تلبية احتياجاتها االقتصادية 
يخص  غيره  أو  مؤسساتي  عمل  ضمن 

العمل واإلنتاج.
بها  قامت  التي  المشاريع  على  ولالطالع 
إدارة المرأة ومدى الصعوبات التي واجهتها 
أثناء عملية اإلشراف على األعمال؛ كانت 
لصحيفة روناهي لقاًء مع اإلدارية في لجنة 
بحبوح؛  فاطمة  المرأة  إدارة  في  االقتصاد 

االقتصادية  المشاريع  أن  على  أكدت  التي 
طبيعة  من  هي  فيها  المرأة  عملت  التي 
اختصاص  من  وهي  الزراعية،  المنطقة 
زراعة  من  المرأة  فيها  تربت  التي  البيئة 
وعمل منزلي لتوفير مؤنة البيت في فصل 
ربط  على  دليل  وهو  والصيف،  الشتاء 

العمل بقدرة المرأة.

حصدت مثار جهدها

المشاريع  أهم  بأن  حديثها  فاطمة  وتابعت 
»بيت  المرأة؛  إدارة  بها  اهتمت  التي 
عاملة،   15 حوالي  شغل  والذي  المونة«، 
وأصرت  جيدة  خطوة  المرأة  خطت  ولقد 
على التنوع في مجاالته كصناعة المربيات 
والمخلالت بأنواعها إلى األلبان واألجبان، 
هذا  في  يعملن  عامالت   6 ضمت  حيث 
التسويق  بعملية  لقيامها  باإلضافة  المجال، 

للمنتجات التي تنتجها إدارة المرأة.
مشروع  حصاد  أن  على  فاطمة  وأشارت 
األيام  خالل  بدأ  والشعير  القمح  زراعة 
10دونم،  قمح  دونم   50 ومنها  الماضية 
منها سقي والبدء بحصادها، واإلنتاج كان 
ذو مردود جيد بعد أن اجتازت المرأة عملية 
شراء البذار والمحروقات وحراثة األرض 

المحصول  حصاد  اليوم  تتابع  وبذارها؛ 
وتسويقه لصالح إدارة المرأة.

وأضافت فاطمة أن عمل المرأة في السابق 
من  المرأة  حياة  في  وقع  له  كان  بالحصاد 
الناحية االجتماعية، فقد كان وقت الحصاد 
في  المرأة  تستغله  خاص  جو  عن  عبارة 
التعبير عن معاناتها والتخلص من ضغوط 
مع  باالجتماع  تقوم  فهي  وأعبائه،  المنزل 
اللمة  عن  خالله  تعبر  وقريباتها  جاراتها 
والخروج  الباكر  الصباح  في  والجمعة 
عن  وتعبر  للحصاد،  مجموعات  ضمن 
والرقصات  والغناء  باألهازيج  أفراحها 
عند  الطعام  على  واالجتماع  الفلكلورية، 
النفس  عن  للترويح  والركض  االستراحة 
متفائلة  وهي  الطفولة،  لفترة  تعود  وكأنها 
لتحقيق  تجمعها،  موارد  من  ستجني  بما 
حدث  الذي  التطور  ولكن  الذاتي،  اكتفائها 

المرأة  قلل من وجود  العمل  في  والسرعة 
الزراعة  في  موجودة  لكنها  الحصاد،  في 

واألرض.
الصعوبات اليت تواجه عمل املرأة؟

المرأة  بمتابعة  بأنه  فاطمة  ونوهت 
التي  الصعوبات  من  بالرغم  لمشاريعها 
على  إصرارها  يثبت  عملها؛  تواجه 
وجودها  لتدعم  النفس،  على  االعتماد 
فاطمة  وأضافت  الصعوبات،  وتخطي 
بالقول: »نجحت المرأة في إدارة المنزل، 
كما أثبتت وجودها في إدارة كل المشاريع 
وخاصةً  بها،  العمل  على  أصرت  التي 
ترتبط  أن  يجب  بأنها  وواعية  مدركة  أنها 
عنها،  بعيداً  وليس  حياتها  يالمس  بعمل 
لتمتلك خلفية لتحقيق النجاح فيه. ونصحت 
باإلصرار  العامالت  الغير  النساء  فاطمة 
والمتابعة  العمل،  روح  امتالكهن  على 
عن  التوقف  وعدم  الخبرات  اكتساب  في 
األهداف،  تحقيق  إلى  للوصول  المحاولة 
واختتمت فاطمة قائلةً: »المرأة ال ينقصها 
الجرأة والثقافة وامتالك الخبرة ربما عليها 

المحاولة فقط للبدء في العمل«.  

الرياضي  لالتحاد  طلباً  قامشلو  نادي  قدم   
جاء فيه بأن النادي يعاني من العجز المادي 
وال يوجد أي جهة داعمة للنادي ولذلك في 
حال عدم توفر تبني للنادي من قبل أي هيئة 
للحل، وسبق هذا  أو مؤسسة سوف يصل 
الطلب طلباً آخر من نادي براتي لإليقاف 
لمدة عام، في ظل معاناة الكثير من األندية 
زخم  وسط  المادية  السيولة  في  نقص  من 
الرياضي  االتحاد  أن  علماً  البطوالت، 

كدعم  مادية  مبالغ  الماضي  الشهر  قدم 
مقارنة  جداً  قليلةً  اعتبرتها  ولكنها  لألندية 
بالمصاريف التي تصرف على البطوالت 
في  بند  أي  وجود  عدم  رغم  والدوريات، 
االتحاد  يجبر  لألندية  الترخيص  شروط 

الرياضي لمنح مساعدات مالية لألندية.
قد  كان  قامشلو  نادي  بأن  ذكره  وجدير   
2016م،  عام  في  الترخيص  على  حصل 
نسائي  قدم  كرة  فريق  شكل  ناٍد  أول  وهو 

لعاميين  الدوري  لقب  ونال  قامشلو  في 
كرة  لسيدات  اإلقليم  بكأس  وفاز  متتالين 

عن  ناهيك  أخرى،  ألقاب  وأحرز  القدم 
وألقاب  للرجال  اإلقليم  كأس  بلقب  فوزه 
القدم  بكرة  العمرية  الفئات  صعيد  على 
والكاراتيه، ففي حال وصلت األمور للحل 
سوف  الجزيرة  إقليم  في  الرياضة  فأن 

تخسر ناٍد كان له بصمة رياضية مميزة في 
وخاصةً  والرياضات  األلعاب  من  الكثير 

لعبة كرة القدم النسائية.

بكرة  الناشئين  دوري  منافسات  اختتمت 
الشهيد »خليل علي«،  باسم  بكوباني  القدم 
العمال  فريقي  بين  جمعت  نهائية  بمباراة 
كولة،  ملعب  أرضية  على  وبرخدان 
وبحضور جماهيري ورسمي في الدوري 
على  قسمت  فرق  ثمان  فيه  شارك  الذي 

مجموعتين.
وبعد مباراة حماسية وندية بين الفريقين لم 
النتيجة في الوقت  يستطيع أي فريق حسم 

ليتحكم  لهدف  بهدف  وانتهت  األصلي 
والتي  الترجيح،  ركالت  إلى  الفريقين 
بنتيجة  العمال وفاز  ابتسمت لصالح فريق 
كانت  والتي  التتويج  مراسيم  لتقام   ،2×3

على النحو التالي: 
فريد  ديار  الكابتن  الدورة  هداف  تكريم   -

شعبو من فريق عمال برصيد 6 أهداف.
- تكريم أفضل حارس الكابتن جمعة فريد 

شعبو من فريق عمال.

وتم تكريم عائلة الشهيد خليل علي واللجنة 
المشرفة على البطولة، والتي كانت برعاية 
بإقليم  والرياضة  الشباب  هيئة  قبل  من 
االتحاد  قبل  من  وإشراف  وتنظيم  الفرات 

الرياضي بكوباني.
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استطالع/ هيلني علي

تقرير/ إيفا ابراهيم 

جدار  وبناء  لعفرين  الرتكي  االحتالل  ديرك,  منطقة  يف  النساء  من  عدد  وصفت   - ديرك   / روناهي 

التقسيم؛ »بإفالس أخالقي« من قبل احملتل الرتكي، وأكدن على وقوفهن يف وجه هذه االنتهاكات.

تقرير/ جوان حممد

تقرير/ جوان روناهي

فاطمة حببوح

روشان أمحد نزهة حاول هيفاء مريزا

حمررة الصفحة/ميديا غامن حمرر الصفحة/ جوان حممد

نادي قامشلو.... هل من إنصاف؟؟؟

 لدوري الناشئني بكوباني
ً
فريق العمال بطال

روناهي/ قامشلوـ أصبحت الكثري من األندية تعاني من العجز املادي، لذلك باتت أمام أمرين كلهما أمر أكثر من اآلخر، أما اإليقاف ملدة عام 

على األقل لعلى وعسى يتم احلصول على الرعاية من هيئة أو مؤسسة أو حزب سياسي لتقديم الدعم مثلهم مثله الكثري من األندية، أو احلل، 

ودخل على اخلط بعد نادي براتي، نادي قامشلو وقدم طلبًا لالحتاد يطالب بإجياد حل للنادي لالستمرار، وعدم وصوله للحل. 

نساء ديرك: «جدار تقسيم عفرين إفالس أخالقي للمحتل الرتكي«

عامل الطفولة... مركز دافئ الحتضان قلوب صغرية

املرأة يف الطبقة تصر على إدارة مشاريعها بذاتها

الروح  بهدف إعادة  ـ  روناهي/ قامشلو 
للفرق الشعبية لكرة القدم بمدينة قامشلو، 
لرفد األندية المحلية  والتي تعتبر أساساً 
الشعبية  القاعدة  وتقوية  بالالعبين 
الرياضية الكروية، عقد اجتماع بحضور 
لجنة الفرق الشعبية ومندوبين عن الفرق 
المرخصة للدرجة األولى للرجال، وذلك 
بهدف  بقامشلو،  الرياضي  االتحاد  بمقر 
القرعة  باإلضافة لسحب  الفرق،  توزيع 

وتحديد موعد انطالق الدوري.

تم  الحاضرين  بين  نقاشات  وبعد 
على  قسمت  والتي  الفرق  قرعة  سحب 

مجموعتين وفق التالي:

جزيرة  ـ  الطريق  األولى:  المجموعة 
 - قامشلو - جوفنتوس   - آفدار   - غربي 
التصدي - هفال قدوربك - قناة العنترية 

- أرمنج.

 - كورنيش  جزيرة  الثانية:  المجموعة 
دمخية   - الهالل   - فنر   - قدوربك  أخوة 
- قناة السويس - األسايش - ماف - أسد 

طي.

بتاريخ  الدوري  ينطلق  أن  المقرر  ومن 
المباريات  وستقام   ،2019/6/15
وجرنك  كجو  هيثم  الشهيد  ملعبي  على 
مجموعة  كل  من  وسيتأهل  بقامشلو، 
الفرق األربعة األولى إلى الدور الثاني، 

إلى  مجموعة  كل  من  فريقين  ويهبط 
الدرجة الثانية.

في  أقيم  الثانية  الدرجة  دوري  وكان 
فريقي  وتأهل  2018م،  الماضي  العام 
الدرجة  إلى  جرنك  وشباب  النضال 
األولى والدوري الحالي هو المتمم لنفس 
الدوري، فدوري الدرجة األولى متوقف 
من  الكثيرين  وظن  2016م،  عام  منذ 
الكروي  الرياضي  للمشهد  المتابعين 
تكاثر  بعد  تبخرت  قد  الفرق  هذه  بأن 
عدد األندية بقامشلو وفي إقليم الجزيرة 
بشكٍل عام، ففي قامشلو يتواجد حالياً ستة 
نوادي، وتمنح بعضها رواتب للمدربين 
ذلك  أدى  مما  والالعبين،  واإلداريين 
إلى تقليص دور الفرق الشعبية التي هي 
دوريات  تشهد  ولم  عقود،  منذ  متواجدة 
مثلما  الفرق الشعبية بتاريخ اللعبة توقفاً 
بحيث  الماضية،  السنوات  في  شهدناه 
على  وتقام  تتوقف  ال  الدوريات  كانت 
بين  المختلفة  الترابية  المالعب  أرضية 

األحياء في قامشلو.

سحب قرعة دوري الفرق 
الشعبية للدرجة األوىل بقامشلو

روناهي / قامشلو ـ أقيمت منافسات الجولة 
الجزيرة  إقليم  أندية  دوري  من  الثالثة 
للناشئين بكرة القدم، وتوضحت معالم تأهل 
الثاني، بينما احتدمت  بعض األندية للدور 
المنافسات القتناص بطاقات التأهل المتبقية 
والتي تبلغ ثمان بطاقات من أربعة تجمعات 

قسمت عليها 21 ناٍد.
إطار  ضمن  مباريات  عشرة  وأقيمت 
إقليم  أندية  دوري  من  الثالثة  الجولة 
أربعة  على  القدم  لكرة  للناشئين  الجزيرة 
بقامشلو،  كجو  هيثم  الشهيد  وهي  مالعب 
الحقل،  داخل  الرميالن  بعامودا،  شرموال 

الشهيد رستم جودي بسري كانيه.
أربع  على  قسمت  الـ21  األندية  وكانت 
تجمعات وهي: رميالن، قامشلو، عامودا، 
يتأهل من كل تجمع  كانيه، وسوف  سري 
ناديان، إلى الدور الثاني، ومع اختتام هذه 
الجولة توضحت معالم تأهل بعض األندية 

وإليكم النتائج المسجلة:
ـ برخدان 2×1 الطريق. 

ـ جوانن عامودا1×2 األخوة والسالم.
ـ الصناديد 1×2 جودي. 

ـ األسايش 3×1 عمال الجزيرة.
ـ االتحاد 2×1 جوانن باز.

ـ شبيبة الحسكة 4×0 سري كانيه. 
ـ فدنك 7×0 شبيبة تل كوجر.

ـ دجلة 4×0 قامشلو.
ـ آشتي 1×4 أهلي عامودا.

ـ سردم 4×0 خبات.
ناديي  تأهل  تأكد  النتائج  هذه  وعلى ضوء 
بعد  جودي والصناديد من تجمع رميالن، 
ضم  والذي  التجمع  هذا  مباريات  نهاية 
أربعة نوادي لجانب جودي والصناديد كالً 
من شبيبة تل كوجر وفدنك، وتأهل جودي 
بالمباريات  فوزه  بعد  الكاملة  بالعالمة 
نقاط،  تسعة  رصيده  في  وأصبح  الثالث 
الثاني برصيد  وجاء الصناديد في المركز 
ستة نقاط، بينما لم يتأهل ناديي فدنك وشبيبة 
وتل كوجر إلى الدور الثاني، وإليكم جدول 

ترتيب األندية لهذا التجمع:
تجمع رميالن:

1ـ جودي 9نقاط ؛ +22.
2ـ الصناديد 6 نقاط ؛ +10.

3ـ فدنك 3 نقطة ؛ +3.
4ـ شبيبة تل كوجر 0 نقطة ؛ - 35.

محتدم  مازال  فالصراع  قامشلو  تجمع  أما 
نهاية  على  جولتان  وبقيت  األندية  بين 
بات  نظرياً  ولكن  التجمع  هذا  منافسات 

للتأهل  األقرب  واألسايش  برخدان  ناديي 
فرصيد برخدان هو سبعة نقاط واألسايش 
ستة نقاط بينما تتواجد آمال ألندية الطريق 
ترتيب  وإليكم  ودجلة،  الجزيرة  وعمال 

األندية ضمن هذا التجمع:
تجمع قامشلو:

1ـ برخدان 7 نقاط ؛ +2.
2ـ األسايش 6 نقاط ؛ +2.
3ـ الطريق 4 نقاط ؛ +0.

4ـ دجلة 3 نقاط ؛ +2.
5ـ الجزيرة 3نقطة ؛ -2.
6ـ قامشلو 2 نقطة ؛ -4.

وفي تجمع عامودا ثالثة أندية تتنافس على 
أهلي  االتحاد،  وهي:  المجموعة  بطاقتي 
ترتيب  وإليكم  والسالم،  األخوة  عامودا، 

األندية:
تجمع عامودا:

1ـ أهلي عامودا 9 نقاط ؛ +8. 
2ـ االتحاد 7 نقاط ؛ +7.

3ـ األخوة والسالم 6 نقاط ؛ +0.
4ـ جوانن باز 3 نقاط ؛ -1.

5ـ جوانن عامودا 1 نقطة ؛ -2.
6ـ آشتي 0 نقطة ؛ -12.

أصبح  سردم  نادي  كانيه  سري  تجمع  في 
ضامن لبطاقة تأهل بعد حصوله على تسعة 
نقاط من ثالث جوالت، وتبقى بطاقة واحدة 
للتأهل عن المجموعة وتتنافس عليها أندية 
كاني  وواشو  كانيه  وسري  الحسكة  شبيبة 
ولدى كل ناٍد ثالث نقاط، بينما خرج نادي 
خبات من المنافسات بعد عدم حصوله على 
أية نقاط من ثالث مباريات وبقي له مباراة 
ترتيب  وإليكم  فيها،  فاز  لو  حتى  تفيده  لن 

األندية:
تجمع سري كانيه:

1ـ سردم 9 نقاط ؛ +11.
2ـ شبيبة الحسكة 3 نقاط ؛ + 3.

3ـ سري كانيه 3 نقاط ؛ -2.
4ـ واشو كاني 3 نقاط ؛ -5.

5ـ خبات 0 نقطة ؛ -7.

دوري الناشئني: الصراع حيتدم
 على التأهل للدور الثاني
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على  الحصول  في  تركيا  رغبة  إن 
 – إس  الروسية  الصواريخ  منظومة 
عام  منذ  الشراء  لعقد  وتوقيعها   400
مع  صراعات  في  أدخلتها  قد   2017
مع  والسيما  األطلسي،  شمال  حلف 
المتحدة  الواليات  أعضائها  أبرز  أحد 
في  تركيا  أن  ترى  والتي  األمريكية، 
 400  – إس  لصواريخ  شرائها  حال 
فإنها ستحدث شرخا  الصنع،  الروسية 
منذ  أنشأ  الذي  الحلف  الناتو  حلف  في 
سبعين عاما في مواجهة حلف وارسو 
بقيادة االتحاد السوفيتي سابقا ووريثتها 
روسيا الحالية. وترى الواليات المتحدة 
األمريكية أن هذه الصواريخ في حال 
التركية يمكن  وجودها على األراضي 
الطائرة  أسرار  كشف  إلى  تؤدي  أن 
ويقول   35  – إف  الخفية  األمريكية 
هذه  وجود  إن  األمريكان  العسكريون 
الجوية  القوات  يعيق  قد  الصواريخ 
األمريكية عن استخدام طائرات إف – 

35 في قاعدة انجرليك التركية.

وردعاً  المخاوف  هذه  من  انطالقا   
لتركيا فإن الواليات المتحدة األمريكية 
قد هددت تركيا بعدم تسليمها لطائرات 
في  المبرمة  الصفقة  بموجب   35 إف 
حال تسلمت تركيا منظومة الصواريخ 
تنتهي  مهلة  أعطتها  قد  بل  الروسية، 
في نهاية شهر تموز للعدول عن شراء 

ألين  قالت  حيث  الروسية  الصواريخ 
لورد مساعدة وزير الدفاع األمريكي: 
بحلول  تركيا  تتخلى  لم  حال  في  »إنه 
يوليو  تموز  من  والثالثين  الحادي 
فإن   400- س  إ  نظام  شراء  عن 
يتدربون  الذين  األتراك  الطيارين 
األمريكية  المتحدة  الواليات  في  حاليا 
سيطردون،   35- ف  إ  طائرات  على 
لشركات  الممنوحة  العقود  وستلغى 
تركية لصناعة قطع طائرات إف -35 

.«

األمريكي  والموقف  التهديد  هذا  يأتي 
بعد أيام من تصريح أردوغان الذي أكد 
الحصول  عن  التراجع  عدم  على  فيه 
الروسية،  الصواريخ  منظومة  على 
وبين  الصفقة.  اتمام  في  قُدما  وُمضيه 
التهديدات األمريكية والصفقة الروسية 
وأهمها  عدة،  بمسارات  المرتبطة 
الملف السوري وقضايا الغاز والسياحة 
أردوغان  فإن  الملفات،  من  وغيرها 
كبيرين  نفسه في مواجهة العبين  يجد 
مواجهة  وهي  الدولية،  الساحة  على 
األزمة  ظل  في  بالمخاطر  محفوفة 
منها  تعاني  التي  واالقتصادية  الداخلية 
أمام  فرصة  هناك  تعد  ولم  البالد، 
فالتلويح  الوقت  وكسب  للمناورة  أنقرة 
جدي.  تلويح  األمريكية  بالعقوبات 
الخارجية  وزير  أكد  أن  بعد  والسيما 

»أن  بقوله:  بومبيو  مايك  األمريكي 
تركيا قد تواجه عقاباً على هذه الصفقة 
المعروف  العقوبات  قانون  بموجب 
أمريكا  أعداء  مكافحة  قانون  باسم 
بالعقوبات« وهو القانون الذي تفرض 
إيران  على  العقوبات  أمريكا  بموجبه 
وقراءة  وروسيا،  الشمالية  وكوريا 
دولة  ستواجه  تركيا  أن  تبين  األحداث 
عظمى هي الواليات المتحدة األمريكية 
في حال لم تتراجع عن شرائها لمنظومة 

الصواريخ الروسية، وإن تراجعت عن 
عقد الصفقة فإن الدب الروسي سيكشر 
عن أنيابه وسيكون رده عنيفا والسيما 
من  سيكون  الذي  السوري.  الملف  في 
نتائجه نسف اتفاق سوتشي، واإلطاحة 
التي  السورية  المعارضة  قوى  بكل 
رحمة  بال  التركية  المظلة  تحت  تعمل 
وال هوادة وأن النار المشتعلة في سوريا 
سيصل لظاها إلى أنقرة فكيف سيتعامل 
وروسيا  أمريكا  من  كل  مع  أردوغان 

وإف 35  الروسية  إس 400  بين  فما 
األمريكية، فإن حسابات الحقل والبيدر 
بالمفاجئات  حبلى  ستكون  تركيا  لدى 
وأن األسابيع القلية المقبلة سيحدد مسار 
بوصلتها وفي حال اختيارها ألي مسار 
على حساب اآلخر فإنها ستبقى الخاسر 
سيثبته  ما  وهذا  المسارين  بين  األكبر 

األيام القادمة.

فشل أردوغان إلى حد كبير في تحقيق ما 
يلزم تحقيقه إلبقاء الباب مفتوحا مع االتحاد 
احترامه  عدم  في  هذا  وتجسد  األوروبي، 
لحقوق اإلنسان وال مباالته بها، والسلطوية 
لالتحاد  االنضمام  حلم  بددت  األردوغانية 
حيرة  تثير  تركيا  زالت  وما  األوروبي، 
المتابعين كل يوم بتصرفاتها الشاذة. فعلى 
سبيل المثال، عندما بدا أن الرئيس التركي 
اتصاالً  أجرى  قد  أردوغان  طيب  رجب 
هاتفياً طويالً مع الرئيس األميركي دونالد 
مايو،  من  والعشرين  التاسع  في  ترامب 
لم يتفاجأ الكثيرين،  إن كان أحد قد تفاجأ 
أصالً من “مصادفة” إطالق سراح سركان 

غولغي قبل المكالمة بساعات.
أصول  من  أميركي  فضاء  عالم  وغولغي 
للمالحة  الوطنية  لدى اإلدارة  تركية يعمل 
الجوية والفضاء )ناسا(، وقد ظل محبوساً 
لعامين في سجن تركي، ويبدو أنه قد تمت 
االستعانة بقوة بما يصفه منتقدو أردوغان 
يبدو  نمط  وهي  عدائية”،  “سياسات  بأنه 
اللجوء  على  يحرص  التركي  الرئيس  أن 
الدولية.  الساحة  على  إرادته  لفرض  إليه 

مع  المتأزمة  التركية  العالقات  سياق  وفي 
الواليات المتحدة، يحرص أردوغان على 
أساس  على  يقوم  خاطئاً  سلوكاً  يُظهر  أن 
االعتقاد بأن ترامب مثله، وأنه دون غيره 
“يُصلح”  الذي  الوحيد  الشخص  سيكون 
كل الدمار الذي جعل الحليفين يصالن إلى 
هذه  فإن  وبالتأكيد  الكامل،  التصادم  مسار 
أضغاث أحالم تتجاوز حقيقة أن الكونغرس 
سياسات  ضد  متحد  بأكمله  األميركي 
آخر  بدأ ظهور  بأيام،  ذلك  بعد  أردوغان، 
للدهشة أيضاً، وكان هذه  ألردوغان مثيراً 
المتضررة  تركيا  المرة في سياق عالقات 

مع االتحاد األوروبي.
المفوضية  فقط من إعالن  يوم واحد  وبعد 
الدوري  المرحلي  تقريرها  األوروبية 
بتقرير  واسع  نطاق  على  )المعرف 
التوسيع(، بدا أردوغان ُمنهكاً ويتمتم على 
غير المعتاد بينما كان يقف على منصة في 
اإلصالحات  حزمة  ليعلن  المنيف  قصره 
وطرح  انتظارها،  طال  التي  القضائية 
نقاط  تسع  في  الحزمة  تفاصيل  أردوغان 
وقد  الحضور  تُِرك  النهاية،  وفي  بحث؛ 

فيما  للتساؤل  يدفعهم  إحساٌس  لديهم  تولّد 
بينهم “لماذا كل هذه الطنطنة؟ كان كل ما 
تحدث عنه سلسلة من التغييرات التجميلية 
والهيكلية في العملية القضائية، وإجراءات 
والقضاة،  النيابة  لوكالء  جديدة  تعيين 
مجاناً  سفر “خضراء”  جوازات  وإصدار 
لهم(  َجَزَرة  أنه  يبدو  )فيما  الدفاع  لمحامي 
عمليات  حول  الكلمات  من  جداً  والقليل 
احتجاز مطولة قبل التقديم إلى المحاكمات، 
الحريات  حول  شيء  هناك  يكن  ولم 
والحقوق، وال أي شيء أيضاً عن إصدار 
عفو عن السجناء الذين يوجد بينهم الكثير 

من السجناء السياسيين.
وبالضرورة فإن الخطاب كان مخيّباً آلمال 
االتحاد  داخل  تركيا  في  اآلملين  جميع 
األوروبي وفي أماكن أخرى حول العالم، 
عن  أردوغان  إعالن  أن  واضحاً  كان 
تقرير  على  الرد  إلى  يهدف  كان  الحزمة 
وكان  تركيا،  حول  األوروبي  االتحاد 
الكثيرين يأملون في أن يهدئ بروكسل، أو 
حتى يفتح باب األمل في أن يخفف موقفه 
المعارضة  المتشدد المعروف في مواجهة 

يفعل  لم  جدوى.  دون  ولكن  الداخل،  في 
بأن  االعتقاد  أّكد  أنه  سوى  شيئاً  أردوغان 
عضوية  إلى  تركيا  انضمام  مفاوضات 
بالفشل،  عليها  محكوم  األوروبي  االتحاد 
جميع  في  التقرير  وأشار  لألبد.  وربما 
تقدم، في أي شق،  إلى تراجع، ال  جوانبه 
تراجعاً  شهدت  “تركيا  أن  التقرير  وذكر 
والحقوق  والقضاء،  القانون  سيادة  في 
االقتصادية،  والمؤسسات  األساسية، 
وإجراءات مكافحة الفساد، وحرية اإلعالم، 

ومجاالت أخرى.
فصول  من  بالمزيد  التقرير  يوص  ولم 
من  المزيد  أو  االنضمام،  مفاوضات 
الجمركي،  االتحاد  تحديث  نحو  العمل 
وأُعلنت تركيا بلداً مرشحاً لعضوية االتحاد 
مرور  وبعد   ،1999 عام  في  األوروبي 
للعضوية  ترشحها  زال  ما  عاماً،   20
بيري  كاتي  وقالت  اإلنعاش،  غرفة  في 
“ال  األوروبي  البرلمان  في  تركيا  مقررة 
هذه  مع  المباحثات  في  لالستمرار  معنى 
التقرير.  على  ردها  في  وذلك  الحكومة،” 
لقد فشل أردوغان إلى حد كبير في تحقيق 

مع  مفتوحاً  الباب  إلبقاء  تحقيقه  يلزم  ما 
عدم  في  هذا  وتجسد  األوروبي،  االتحاد 
بها،  مباالته  أو  اإلنسان  لحقوق  احترامه 
إلى  األوروبي  االتحاد  تقرير  وأشار 
الديمقراطية  المؤسسات  في  شامل  تدهور 
االقتصادية  والمؤسسات  اإلنسان  وحقوق 
الضوء  التقرير  وسلط  السوق.  واقتصاد 
خاصة  القمعية  النظام  ممارسات  على 
الشفافية  في مجال اإلعالم حيث ما زالت 
وتنامي  غائبة،  اإلعالم  تمويل  شأن  في 
السياسات  على  السياسية  المصالح  نفوذ 
التحريرية، وترُكز ملكية وسائل اإلعالم، 
على  والقيود  التعددية،  مساحة  وانكماش 
وبحلول  قلق”،  “مصدر  التعبير  حرية 
التي  الشركات  عدد  بلغ   ،2018 نوفمبر 
تم االستيالء عليها أو تم تعيين أمناء عليها 
بقيمة  تركيا،  أنحاء  في  شركات   1008
مليار   9.8 إلى  تصل  إجمالية  أصول 

دوالر.
على  سلباً  التركية  السلطات  أثرت  كما 
الحركة الوظيفية للسوق، خاصة من خالل 
التدخل في تحديد األسعار ووضع قيود على 
األجنبية، وزادت  العمالت  استخدام  حرية 
المؤسسات  باستقالل  المتعلقة  المخاوف 
إلى  هذا  كل  ويشير  الرئيسية،  االقتصادية 
فجوة ضخمة بين أنقرة واالتحاد األوروبي. 
ومعنى هذه الفجوة أنه، ما لم تتراجع تركيا 
وتُعد إلى النظام البرلماني والسيادة القانونية 
عن  بعيداً  تنحرف  ستظل  فإنها  المستقلة، 
فإن  آخر  بمعنى  األوروبي،  االتحاد  مسار 
تركيا  بين  وفقا  سلطته  ودوائر  أردوغان 
في  سيكون  ذلك  بعد  يتبقى  وما  واالتحاد، 
أحسن األحوال اتجاهاً جديداً فيه أفق لتركيا 
“كشريك يحظى بميزة” اقتصادية، وليس 
ذلك  بعد  حديث  أي  وسيكون  ذلك.  غير 
في عضوية  تركيا  إلبقاء  منظور  أي  عن 
االتحاد األوروبي من اآلن فصاعداً كالماً 
وليعلم  له،  معنى  ال  وتزلفاً  وخيالياً  فارغاً 
األحالم  وأن  انتهى  قد  األمر  أن  الجميع 

التركية باتت في مهب الريح.

التهديدات  مصدر  كانت  دائماً  تركيا 
قدمت  التي  وقواتنا  لمناطقنا  والعداء 
آالف الشهداء في سبيل تحرير أرضنا 
وحمايتها، وأنه ليست من مصلحة أحد 
من  لها  لما  المنطقة  في  حرب  اندالع 
على  كبيرة  وتأثيرات  باهظة  تكاليف 
ومنذ  ونحن  وشعوبها،  الدول  كافة 
ديمقراطياً  مشروعاً  طرحنا  البداية 
تتمتع فيه شعوب المنطقة كافة بحقوقهم. 
وأن النظامين السوري والتركي ينفيان 
وجود الشعب الكردي وانطالقاً من ذلك 
للمشروع  العنصرية  مقاربتهما  تكون 

الديمقراطية في شمال وشرق سوريا.

أجرته  الذي  اللقاء  في  جاء  ما  هذا 
الرئيس  مع   24 كردستان  فضائية 
الديمقراطي  االتحاد  لحزب  المشترك 
المستجدات  حول  حسن  شاهوز 
التي  والتعقيدات  المنطقة  في  الراهنة 
والمصالح  السورية  األزمة  سببتها 
األوسط  الشرق  منطقة  لتنزلق  الدولية 
ظل  في  وكارثي  خطير  منعطف  إلى 
روجافا  لمناطق  التركية  التهديدات 
وشمال شرق سوريا والتقارب التركي 
إيراني،  روسي  بمسعًى  السوري 
وطبول الحرب التي تقرع بين الواليات 

المتحدة األمريكية وإيران.

-مشروعنا يهدف إلى وقف نزيف الدم 
السوري

ليس  بالقول:  تحدث حسن  البداية  وفي 
من مصلحة أحد اندالع الحرب لما لها 
من تكاليف باهظة وتأثيرات سلبية كبيرة 
على كافة الدول وشعوبها، وخصوصاً 
إذا كانت هذه الحروب قائمة على أسس 
بداية  ومنذ  ومذهبية.  وطائفية  دينية 
على  أيدينا  وضعنا  السورية  األزمة 
الجرح ومكان نزيف الدم السوري بكل 
ديمقراطياً  مكوناته، وطرحنا مشروعاً 
ويتمتع  النزيف  هذا  يوقف  بأن  صالحاً 
بحقوقهم  فيه  السورية  المكونات  كل 
المشروعة إال أن الدور السلبي لبعض 
واإلقليمية  الكبرى  الغربية  الدول 
المتدخلة في الصراع السوري باإلضافة 

إلى ذهنية النظام حال دون ذلك.

في  الذي جرى  اللقاء  تسريبات  وحول 
ورئيس  السوري  الرئيس  بين  طهران 
االستخبارات التركية قال حسن: لو عدنا 
الفاشي  التركي  النظام  تصريحات  إلى 
بداية  منذ  البعثي  السوري  النظام  أو 
األزمة السورية وإلى اآلن سنكتشف أن 
هذا اللقاء الذي سعت إليه كًل من روسيا 
سواء  النظامين  َضعف  يُظهر  وإيران 
أكان التركي أو السوري كون هذا اللقاء 
سوريا؛  في  الحل  أساس  على  يأِت  لم 
بل لتوسيع مناطق نفوذهما في مواجهة 

المشروع الديمقراطي وتقدمه في شمال 
وشرق سوريا وااللتفاف الشعبي حوله 
لهم  كبير  قلق  مصدر  يشكل  ما  وهذا 
يأتي  آخر  جانب  ومن  جانب،  من  هذا 
بين  االستخباراتي  للتنسيق  اللقاء  هذا 
إلزالة  المستويات  أعلى  على  الدولتين 
القضايا أو التفاهم على المشاكل العالقة 
ِكلتا  التي تخص مناطق سيطرة  بينهما 

الدولتين.

العامل  قائالً:  حسن  شاهوز  وأضاف 
األهم الذي لعب دوراً في هذا التقارب 
وذهنية  عقلية  في  الكردية  الفوبيا  هو 
أو  التركي  النظام  كان  سواء  النظامين 
والمسألة  الشعب  هذا  تجاه  السوري 
الوجود  ينفون  أنهم  لدرجة  الكردية 
الكردي إاّل في بعض األوقات الحرجة 
فقط يقّرون بوجوده ولكن كشعٍب ُمجرٍد 
هذا  من  وانطالقاً  حقوقه،  كافة  من 
اآلخر  يلغي  الذي  العنصري  المنطق 
للمشروع  مقاربتهما  يكون  للنظامين 
سوريا؛  وشرق  شمال  في  الديمقراطي 
بينما الكرد يطالبون ليس بحقوقهم فقط 
والشعوب،  المكونات  كافة  بحقوق  بل 
نظام  لبناء  ومخرج  حل  عن  ويبحثون 
المكونات  كل  فيه  يتمتع  ديمقراطي 

بحقوقهم.

واالنتهاكات  التهديدات  مصدر  -تركيا 
والعداء لشعوب المنطقة

اإلعالم  تناقلها  التي  األنباء  وحول 
لقاءات  بحصول  تقول  والتي  التركي، 
بين مجلس سوريا الديمقراطية والدولة 
جملة  االنباء  هذه  حسن  نفى  التركية، 
وتفصيالً وأكد بأنه إلى اآلن لم يحصل 
بين  مباشرة  لقاءات  أو  اتصاالت  أي 
بأنه هناك  يعلم  الطرفين وقال: جميعنا 
ذلك  ورغم  المنطقة  في  دولي  تحالف 
أبيض  تل  مناطقنا  بتهديد  تركيا  قامت 
هددت  بل  الفرات  وشرق  وكوباني 
وبينها،  بيننا  الحدودي  الشريط  كامل 
سعى  خطيرة  مسألة  برزت  وهنا 
التحالف الدولي إلى التدخل عن طريق 
الفاعلة  الجهات  مع  والنقاش  الحوار 

لمنع حصول أي ِصدام.

ورداً على سؤال فيما إذا أرادت تركيا 
كيف  الجانبين؛  بين  اتصاالت  إجراء 
اإلجراء  أو  المسعى  هذا  إلى  تنظرون 

لو حصل؟

تركيا  كانت  فقال:  شاهوز حسن  عقََّب 
دائماً مصدراً للتهديدات والعداء للقوات 
من  المنطقة  هذه  وتحمي  حمت  التي 
اإلرهابيين، وقدمت اآلالف من الشهداء 

محمية  الحدود  هذه  تبقى  أن  سبيل  في 
على  هجمات  أيَّة  يحصل  ولم  وآمنة، 
تركيا ال من روج آفا وال من أي منطقة 
أخرى تقع ضمن جغرافية شمال وشرق 
سوريا، رغم ممارسات تركيا من قتل 
إن  ولذلك  لإلرهابيين،  ودعم  للمدنيين 
أيَّة اتصاالت أو تقارب أو حوار يجب 
أن يشمل كامل الشريط الحدودي لروج 
وبالدرجة  سوريا،  شرق  وشمال  آفا 
األولى وفي مقدمة األولويات موضوع 
عفرين، ويجب عدم تجزئة الملفات ألننا 
نراه مساراً غير صحيح وال يفضي إلى 
حل القضايا الجوهرية التي من ضمنها 
ألهلها  اآلمنة  والعودة  عفرين  مسألة 

بعيداً عن االحتالل التركي ومرتزقته.

-شعوبنا لن تقبل بإدارة تركيا للمنطقة 
اآلمنة

اآلمنة  بالمنطقة  يتعلق  وفيما 
بعض  أطلقها  التي  والتصريحات 
قال  األمريكي  الكونغرس  أعضاء 
االتحاد  كحزب  نحن  جهتنا  من  حسن 
الديمقراطي لم يحصل أي لقاءات بيننا 
وبين المسؤولين األمريكيين بخصوص 
ذلك، أن هذه المسائل هي مسائل أمنية 
قوات  تكون  أن  الطبيعي  ومن  بحتة 
بهذه  دراية  على  الديمقراطية  سوريا 
الجهات  هذه  مع  وتعمل  المواضيع 

الدولية.

هذه  من  السياسي  الموقف  بشأن  أما 
موقفنا  بقوله:  حسن  تحدث  الخطة 
السياسية  األحزاب  جميع  وموقف 
األخرى  المكونات  وكل  روجافا  في 
واضح وجلي منذ البداية وهو أن يكون 
من  محمياً  الحدودي  الشريط  موضوع 
إلى موضوع عفرين،  الجانبين إضافة 
في  تفاضلية  عمليات  هناك  يكون  وأال 
المنطقة  أبناء  ألن  الدولية  الحسابات 
تقبل  ولن  محتلة  دولة  تركيا  في  ترى 
بمنطق  الدخول  تريد  كونها  بوجودها 
المنطقة  وتفصيل  وفرضه  االحتالل 

يمكن  ما ال  تشتهي وهذا  وإدارتها كما 
القبول به، وقيل هذا بوضوح للتحالف 
سلة  القضايا  نحل  أن  يجب  أي  الدولي 

واحدة وليست سالل متفرقة.

وبخصوص التصريحات األمريكية في 
االنسحاب من سوريا بعد هزيمة داعش 
المنطقة  حول  تركيا  شهية  فتحت  التي 
وهل  إشرافها،  تحت  لتكون  اآلمنة 

ستغير تركيا موقفها؟؟

قال حسن: إن السياسة الخارجية الغير 
وْضِع  إلى  أوصلتها  لتركيا  مستقرة 
الِمَحْك  على  والتنمية  العدالة  مستقبل 
االنتخابات  في  واضحاً  ذلك  وكان 
للمناطق  خسارته  في  مؤخراً  البلدية 
التركية  والمدن  الكردية،  الغالبية  ذات 
كبير،  اقتصادي  ثقل  لها  التي  الكبرى 
فكان ذلك ضربة قاصمة لحكومة تركيا 
ربما تجعلها تنكفئ قليالً نحو الداخل ألن 
االستمرار في هذه السياسة صعب جداً 
بالنسبة لها. أما التغييرات التي ستطرأ 
واضحة  فليست  التركي  الموقف  على 
قبل  من  جدية  أفعاالً  نَر  ولم  اآلن  إلى 
تركيا تدل على التغيير في الموقف في 
ظل التهديدات التي تطلقها ضد الشعب 

الكردي سواء في الداخل أو الخارج.

في  الحل  يخدم  الكرد  بين  تقارب  -أي 
سوريا

أمريكا  بين  الحاصلة  األزمة  وحول 
روجافا  مناطق  على  وتأثيرها  وإيران 
وشمال شرق سوريا رد شاهوز حسن 
المنطقة  تتأثر  أن  الطبيعي  من  قائالً: 
باألوضاع الجديدة التي تتشكل وستؤثر 
هذا  ولكن  أبينا  أم  شئنا  مناطقنا  على 
التأثير يتوقف على مدى أن تكون طرفاً 
فيه أو واقفاً على الحياد. وما يهمنا نحن 
كحزب االتحاد الديمقراطي هو المسألة 
نشبت  أن  وبعد  البداية  فمنذ  السورية، 
مذهبي  أساس  على  السورية  الحرب 
قوامها  كانت  التي  شيعي(  )سني، 

والخالفات  الشيعية  السنية  الفروقات 
نكون  أن  تجنبنا  ونحن  بينهم؛  الكبيرة 
كانت  بل  الصراع.  هذا  من  جزًء 
مقاربتنا الديمقراطية لهذه الحرب على 
والخالفات  المشاكل  هذه  حل  أساس 
الحقوق  فيها  تتحقق  الموجودة  الكبيرة 
لكل المكونات ضمن رؤيتنا ومشروعنا 

السياسي المطروح.

للتقارب  الفرنسية  المبادرة  وإزاء 
وما  سوريا  في  الكردية  األحزاب  بين 
يسمى المجلس الوطني الكردي تحدث 
تأتي  للموضوع  نظرتنا  فقال:  حسن 
الكبرى  المبادئ  من  جملة  أساس  على 
الكردي  الشعب  مصلحة  تكون  التي 
مبادرات  هناك  وكانت  لها،  أساساً 
الوطني  المؤتمر  من  الجانب  هذا  في 
الكردستاني – روج آفا، ولم يكن لدينا 
بهذا  دفعنا  بل  ذلك  على  تحفظات  أية 
االتجاه على الرغم من وقوف الطرف 
جرائمها  في  التركية  الدولة  مع  اآلخر 
واحتاللها  وعدوانها  للكرد،  وعدائها 
واضحاً  موقفاً  اتخاذه  وعدم  لعفرين 
على  ح  يصرِّ كان  بل  االحتالل،  ضد 
هذا  من  جزء  بأنه  اإلعالمية  المنابر 
العدوان ويتباهى بذلك؛ مما شكل حالة 
الشعب  لدى  والغضب  االستياء  من 
ولذلك  عموماً.  افا  روج  في  الكردي 
خطوات  أيَّة  خطِو  ألجل  بأنه  نرى 
على  االتفاق  يجب  التقارب؛  باتجاه 
التي تصب في  القضايا والمبادئ  كافة 
مكونات  وعموم  خاصة،  الُكرد  صالح 
وشعوب شمال وشرق سوريا، والشعب 

السوري أيضاً. 

بالقول:  حديثه  حسن  شاهوز  وختم 
الديمقراطي نرى  نحن كحزب االتحاد 
هذه المبادرة خطوة مهمة وفي االتجاه 
األطراف  جميع  من  ونريد  الصحيح، 
والنظام  المشروع  في  مكانها  تأخذ  أن 
الديمقراطي بشمال سوريا والبناء عليه 
التي  المكتسبات والحفاظ عليها  لحماية 
آالف  عشرة  من  أكثر  بدماء  تحققت 
شهيد، ال أن نطالب بإعادة األمور إلى 

نقطة الصفر والبدء من جديد.

شاهوز حسن: 

مطلبنا هو بناء نظام دميقراطي خيدم
 مجيع شعوب املنطقة
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كما هي العادة لدى كّل مخاٍض سياسّي 
إزاءه،  المواقُف  تتبايُن  بلٍد  أّي  يعيشه 
احتواِء  إلى  تبادُر  الحكومات  فبعُض 
التغييِر الحاصل باإلعالِن عن دعِم قوى 
اآلخر  بعضها  يواصل  فيما  التغيير، 
تأييد الحكومِة السابقِة تمسكاً بالمصالح، 
وعلى هذا األساِس بادرت أنقرة الحتواء 
أمالً  السودانيّة  الساحة  على  المتغيرات 
غني  بلد  في  مصالحها  عل  بالحفاظ 
فرُص  تنقصه  ولكن  الطبيعيّة  بثرواته 

االستثمار. 

مبادرة تركّية الحتواء التغيري

 2019/4/11 منذ  األحداث  تتسارع 
يوم أعلن وزير الدفاع السودانّي عوض 
البشير  عمر  الرئيِس  عزل  عوف،  بن 
العمِل  وإيقاَف  آمٍن  مكاٍن  في  واعتقاله 
والحكومة  البرلماِن  وحلَّ  بالدستوِر، 
المركزيّة وحكوماِت الواليات، وتشكيل 
انتقاليٍّة  لمّدٍة  البالد  إلدارِة  أمنيٍّة  لجنٍة 
البالد  تهيئة  خاللها  يتم  عامان،  مدتها 
مع  جديٍد،  سياسّي  نظاٍم  إلى  لالنتقاِل 
أشهر.   3 لمدة  الطوارئ  حالِة  فرِض 
ورغم عزل البشير، واصل السودانيون 
اعتصاماً مفتوحاً أمام مقرِّ القيادِة العامة 
للجيش وسط الخرطوم، مطالبين بتنّحي 
كلِّ تنظيِم »الحركة اإلسالميّة« السياسيّة 

وتسليم السلطة إلى قيادة مدنيّة.

بالسودان  العسكرّي  االنقالُب  حمل 
في  جديدة  حقبة  بدايِة  على  إشاراٍت 
بينها  ومن  الخارجيّة  السودان  عالقات 
العالقةُ مع تركيا، إذ لم تتضح بعُد معالُم 
المرحلِة القادمة وال يزاُل قادةُ االنقالِب 
مواقف  اتخاِذ  في  مترددين  العسكرّي 
بالداخِل  المحتجين  مطالِب  من  نهائيٍّة 
الدوِل  من  الخارجيّة  المواقف  وكذلك 

والحكوماِت.

المحدودِة  الدول  أحد  تركيا  كانت 
مع  وديٍّة  عالقاٍت  على  حافظت  التي 
مشتركٍة  عوامَل  بسبِب  البشير،  نظاِم 
واقتصاديّة،  سياسيّة  منها  وتفاهماٍت 
وكذلك التعاطف المشترك تجاه اإلخوان 
المسلمين. وقد اعتاد البشير زيارة أنقرة 
دون خوٍف من االعتقال بناًء على أمِر 

المحكمة الجنائيّة الدوليّة. 

بالتعاوِن  الصلِة  ذات  األخرى  القضيةً 
التركّي السودانّي هي الدعُم الذي يقّدمه 
في  الوطنّي  الوفاق  حكومة  إلى  البلدان 
طرابلس الليبيّة. وقد انفرد كّل من تركيا 
الحكومة  هذه  بدعم  والسودان  وقطر 
لها  الموالية  للفصائل  السالح  وتقديم 
المشير  بقيادة  الليبّي  الجيش  للقتال ضد 

خليفة حفتر. 

في  جديدٍة  حكومٍة  ظلِّ  في  واليوم 
كان  إذا  ما  بعُد  يُعرف  ال  السودان، 
لحكومِة  دعمه  على  سيحافظُ  السوداُن 
هذا،  يحدث  لم  وإن  الوطنّي.  الوفاِق 
فستزيُد عزلة تركيا وقطر على الساحة 
لحكومة  بدعمهما  يتعلق  فيما  الدوليّة 

الوفاق الوطنّي.

قال  السودان  في  للتغيير  احتواٍء  وفي 
أردوغان خالل استقباله رئيس بوركينا 
االنقالب:  إعالن  يوم  في  بأنقرة  فاسو 
مع  التاريخ  في  متجذرةٌ  »لدينا عالقاٌت 
السوداِن، ونريد أن تتواصل«. وأردف 
الخروَج  السوداُن  يستطيع  أن  »أتمنى 
بأجواء أخويّة، وتفعيل  الوضِع  من هذا 
المرحلة الديمقراطيّة بأسرِع ما يمكن«. 

العثمانيّة«  بحمى  »المصاب  أردوغان 
»ليبراسيون«  صحيفة  وصفته  كما 

في  الصادر  عددها  في  الفرنسيّة 
وفَق  نفوذه  لمدِّ  يسعى   2018/10/26
هو  وهذا  ذاتِها،  العثمانيّة  الخارطِة 
تعتبُر  التي  الجديدة  السياسة  مضموُن 
واألداة  استراتيجياً  عمقاً  المنطقِة  كامَل 
اإلخوان  هم  المخطط  لتنفيذ  المباشرة 
االقتصاديّة  والعالقات  المسلمون 

والمساعدات اإلنسانيّة.

جذور العالقات الرتكّية 
السودانّية

رغم ترنُِّح االقتصاِد السودانّي بعد عقوٍد 
من العقوباِت المفروضة عليه، باإلضافة 
المنطقة  السودان  جنوب  النفصاِل 
أّن  إال   2011/7/9 في  بالنفط  األغنى 
ذلك لم يُوقِف االستثماراِت الخارجيّةَ في 

هذا البلِد المعروِف بثرواته الطبيعيّة.

وقام  السودان،  إلى  تركيا  التفتت 
 2017/12/24 في  بزيارته  أردوغان 
على رأِس وفٍد كبيٍر ضمَّ رجال أعمال 
تنمويّة،  اقتصادية  جلّها  اتفاقياٍت  ووقّع 
التبادل  حجم  رفِع  على  الطرفان  واتفق 
 10 إلى  مليون   500 من  التجارّي، 
الغيّرة  تفّجرت  حتى  دوالر،  مليارات 
يَر  العربيّة، والمصريّة اإلماراتيّة، ولم 
سوى  الزيارِة  في  الدول  تلك  مسؤولو 
وجهَ المطامِع العثمانيِّة واحتالل جزيرة 
»سواكن«، التي تمَّ االتفاق على تنميتها 

وتأهيلها وإداراتها من الجانب التركّي.

التركيّة  »باشهان«  شركة  وأعلنت 
البقولياِت  لتعبئِة  بالسودان  إقامة مصنع 
وبدء  سودانّي  ألف  وتشغيِل  السودانيّة، 
التركيّة،  الشركة  وأعلنت  تصديره، 
وفور بدئها بتأسيِس المعمل، أنّها ستتجه 
باستصالح  وتبدأ  المقبل  العام  للزراعة 
األراضي وتنمية القطاع الزراعّي، فيما 
الثنائيّة األخرى بناَء  تضمنِت االتفاقات 
والقطاع  الفنادِق  وتطوير  قمح  صوامع 
وصوالً  والتعدين،  والحديد  السياحّي 

للبرمجيات والكمبيوتر.

السودانية  التركية  العالقات  واكتسبت 
بعد زيارة الرئيس التركّي  زخماً جديداً 
للتعاوِن  اتفاقاً   12 على  التوقيع  عبر 
منح جزيرة سواكن  وكذلك  واالستثماِر 
إلى  األحمر  البحر  ساحل  على  المطلة 
اتفاٌق  هناك  وكان  مؤقتٍة.  بصفٍة  تركيا 
لتنفيِذ  زراعيٍّة  أراٍض  لتأجيِر  منفصٌل 
عاما.   99 لمدة  استثماٍر  مشروعاِت 
بناًء  االتفاقين  هذين  مصير  وسيتحدد 
على سلوِك حكومِة ما بعد االنقالب في 

السودان.

أتراك  أعمال  رجال  وقّع  جانبهم  من 
وسودانيين تسع اتفاقياٍت إلقامِة مشاريع 
مسالخ  إنشاء  تشمل  وصناعيّة  زراعيّة 
للحديد  ومصانع  اللحوم  لتصدير 
والصلب ومستحضرات التجميل وبلغت 
 650 التسعة  االتفاقيات  جملة  قيمة 
مليون دوالر، إضافة إلى بناء مطار في 
بميزانية  الخرطوم  السودانيّة  العاصمة 
العقد  مليار دوالر وهو  نحو  إلى  تصل 
البشير  وقال  االتفاقات.  بين  من  األكبر 
»نريد  االقتصادي  الملتقى  خالل 
عشرة  إلى  التركية  االستثمارات  رفع 
وجيزة«.  فترة  في  دوالر  مليارات 
بين  الموقعة  االتفاقيات  ارتفعت  وبذلك 
البلدين خالل زيارة الرئيس التركّي إلى 
مجلس  إنشاء  رأسها  على  اتفاقية،   21

للتعاون االستراتيجّي.

اتفاقيٍة  توقيع  إلى  اإلشارة  المهم  من 

أيّة  تُقّدم  لم  ولكن  الدفاعيّة،  للصناعاِت 
تفاصيل حول مضمونه. ذلك ألّّن أنقرة 
لبيع  إضافيّة  أسواق  بإيجاد  جداً  مهتمة 
مصدٍر  باتت  بعدما  العسكريّة  منتجاتها 

دخٍل مهٍم لها.

رئيس  نائب  قال   2018/3/12 وفي 
الوزراء التركّي هاكان تشاووش أوغلو، 
والسودانيين  األتراَك  المسؤولين  إّن 
سيبذلون ما بوسعهم لرفع حجِم التجارة 
بين بلديهما من 400 مليون دوالر إلى 
السودان  أنَّ  إلى  مشيراً  دوالر،  مليار 
إحدى الدول المهمة في سياسة الشراكة 

التركيّة مع أفريقيا.

من  التركيّة  الصادراِت  قيمة  وبلغت 
عام  السودان  إلى  والخدمات  البضائع 
دوالر،  مليون   360.8 نحو   ،2018
بينما بلغت الواردات نحو 73.1 مليون 

دوالر، وفقاً لمعهد اإلحصاء التركّي. 

تدخٌل خليجّي منافس ألنقرة

والباحثين  الدارسين  بين  شاع  لطالما 
العرب فرضيّة أنّه يمكُن تأميُن حاجاِت 
األمِن الغذائّي العربّي من خالل مشاريع 
الحيوانات  وتربية  الزراعّي  االستثماٍر 
في السودان، نظراً لتوفر التربة الصالحة 
كانت  ذلك  ورغم  والمياه،  والمراعي 
المبادرات العربيّة في أدنى حاالتها، بِل 
غذاٍء  أزمةَ  البلَد عاش  هذا  أّن  المفارقةُ 
معدالت  إلى  الخبز  سعر  وارتفع  حادة 
منتصف  من  واعتباراً  مسبوقة  غير 
أغلقت كثيٌر من األفران  الماضي  العام 
لعدم توفر الدقيق، وكان ذلك أحد دوافع 
الثورة على نظام البشير. ذلك ألّن حجم 
يصل  القمح،  الستيراِد  الماليّة  الضائقة 
إلى نحو ملياري دوالر سنويّاً ما ينعكس 

على توفير اعتمادات العملة الصعبة.

المرحلة  هذه  في  العربّي  التدخل  جاء 
بها  التي  االنتقاليّة  المرحلة  الحتواء 
السودان، وليشّكل الكفة المقابلة للتدخل 
التركّي القطرّي، ففي هذه المرحلة يمّر 
الحراك الشعبّي السودانّي بوضع حرٍج، 
إنجاز  إلى  المتظاهرون  يتطلع  حيث 
انتقال مدنّي سريٍع للسلطة، بالتزامن مع 

بدء فيه تدخِل األطراِف الخارجيّة.

السعوديّةُ  قّدمت   2019/4/21 في 
مشتركة  مساعدات  حزمة  واإلماراُت 
 3 مبلغ  بإجمالي  السودان،  إلى 
مليار  نصف  أُودعت  دوالر.  مليارات 
لتقوية  المركزي  بالبنك  منها  دوالر 
البقية  تُصرف  أن  على  المالّي،  مركزه 
ومشتقاٍت  وصحيٍّة  غذائيٍّة  مساعداٍت 
بوست  واشنطن  ونقلت صحيفة  نفطيٍّة. 
األمريكيّة أّن المتظاهرين رفضوا الدعَم 
على  الطريق  يقطع  واعتبروه  الخليجّي 
الثورة  الديمقراطّي ويدعم قوى  المسار 
المضادة، كما في بلدان أخرى بالمنطقة. 
والواقع أنّه محاولة لشراء دعم السودان 
باليمن«.  الحوثيين  على  الحرب  في 
فقد سبق  والتدّخل السعودّي ليس جديداً 
للسودان  أّن قدمت نحو 2 مليار دوالر 

في ظل نظام البشير.

سواكن مطامع استثمار 
وخماوف تآمر 

الرئيس  سلّم  أردوغان  زيارة  وخالل 
جزيرة  إدارة  البشير  عمر  السابق 
سواكن لتركيا لفترة زمنيّة غير محددة، 
العثمانيّة  اآلثار  ترميم  بإعادة  لتقوم 
التركّي  الرئيس  وعلّق  فيها،  الموجودة 

يريدون  الذين  »األتراك  بقوله  حينها 
السعوديِة،  في  العمرِة  إلى  الذهاب 
إلى  يذهبون  ومنها  إلى سواكن  سيأتون 
مبرمجة«.  سياحيّة  رحلة  في  العمرة 
االتفاقيات  بارتفاع  الزيارة  وانتهت 
إلى21  البلدين  بين  الموقعة  االقتصاديّة 
اتفاقية في مقدمتها إنشاء مجلس للتعاون 
االستراتيجي. وتطّوع أردوغان بترميم 
لم يتحقق تقدم ملموس  هذه اآلثار. لكن 
بترميم  بُدئ  أنّه  إال  االتفاق،  بتنفيذ 
التاريخيين  والشافعي  الحنفي  مسجدي 

في الجزيرة ومبنًى قديٍم للجمارك.

يُذكر أّن جزيرة سواكن السودانيّة ذات 
قدوَم  تسبق  آثار  وفيها  تاريخيّة،  قيمة 
السلطان العثمانّي سليم األول غازياً في 
تلك  ترتبط  السادس عشر، حيث  القرن 
الحقبة بمجازر وأعماِل عنٍف وقتٍل بحق 
بمكانٍة  السودانيين. فقد حظيت الجزيرةُ 
العثمانيِّة، وكانت  الدولِة  مهمٍة في عهد 
مركزاً لبحريتها بالبحر األحمر، بل إّن 
ميناءها ضّم مقرَّ الحاكم العثمانّي لمنطقِة 
جنوب البحر األحمر بين عامي 1821 
أهداف  أردوغان  يخِف  ولم   .1885-
داللٍة  ذي  تصريح  في  وقال  سياسته 
البلديّة: »األتراك  االنتخابات  قبل  بعيدٍة 
يتشبثون بميراِث األجداد في كّل مكان، 
بدءا من آسيا الوسطى وأعماق أوروبا، 

وانتهاء بجزيرة سواكن السودانيّة«.

وتقع الجزيرة على الساحل الغربّي للبحر 
األحمر شرق السودان، وتبلغ مساحتها 
عن  66م  ارتفاع  على  مربع  كم2   20
العاصمة  عن  وتبعد  البحر،  سطح 
الخرطوم نحو 560 كم. وتعد الجزيرة 
واستخدم  السودان،  في  األقدم  الميناء 
إلى  والبضائع  المسافريِن  لنقِل  غالباً 

ميناء جدة السعودّي.

في 2018/3/28  الصادر  وفي عددها 
جنيف«  دو  »التريبين  صحيفة  سلطت 
االتفاقيات  على  الضوَء  السويسريّة 
الموقّعة بين قطر والسودان وتركيا حول 
إلى  الفتةً  السودانيّة،  سواكن  جزيرة 
أنقرة  تهافِت  خلف  الرئيسّي  السبب  أّن 
الجزيرة  تلك  على  لالستثمار  والدوحِة 
عنوان  وتحت  مصر.  على  التآمر  هو 
مليار دوالر على  ميناء 4  تبني  »قطر 
أنّه  الصحيفة  أشارت  سواكن«  جزيرة 
بعد تركيا، دارت قطر لزرع الفتنة عن 
طريق هذه الجزيرة، حيث أبرمت اتفاقاً 
سواكن  لميناء  جديدة  تحتيّة  بنية  لبناِء 
بتكلفة نحو 4 مليار دوالر، األمر الذي 

ال يروق للقاهرة.

اإلعالم  وسائل  بعض  في  تردد  فيما 
االتفاقية  إلغاء  خبر  والعالميّة  العربيّة 
حول  والسودان  تركيا  بين  المبرمة 
الساحل  على  الواقعة  سواكن  جزيرة 
العمل  وتوقف  األحمر،  للبحر  الغربّي 
بادرت  االحتجاجات  عقب  بالجزيرة 
وفي  للنفي  التركيّة  الخارجية  وزارة 
أقصوي  حامي  قال   2019/4/26
المتحدث باسم الوزارة: »إّن هذه األنباء 
أّن  على  وشدداً  الواقع«،  عن  تعبر  ال 
الوكالة التركيّة للتعاون والتنسيق )تيكا( 
مستمّرةٌ في عملها الخاص بترميِم اآلثاِر 

العثمانيِّة الموجودة بالجزيرة.

فيما طالب نشطاء سودانيون على مواقع 
التواصل االجتماعّي بعودة الجزيرة إلى 
الشعبيّة،  الثورة  بعد  السودانيّة  السيادة 
يعّدها جزءاً  أّن أردوغان  إلى  وأشاروا 
مهماً من خارطة التمدد التركّي بالشرق 

األوسط.

للمركز  اإلقليمي  الرئيس  وقال 
الشرق  وأبحاث  لدراسات  البريطانّي 
على  تغريدة  في  طه  أمجد  األوسط 

»الكبار  بشأن جزيرة سواكن  »تويتر« 
أعطوا مهلة لنظام تركيا إلخالء جزيرة 
تركّي  تواجد  أّي  من  السودانيّة  سواكن 

استخباراتّي أو عسكرّي«.

االتحاد  رئاسة  القاهرة  تسلم  وعقب 
األفريقّي، في شهر شباط الماضي، حّذر 
وزير الخارجية المصرّي سامح شكري 
من دور أنقرة في القارة األفريقية، مشددا 
تدخالت  أي  مواجهة  ضرورة  على 
دور  انكشاف  مع  خاصة  خارجية، 

البعض في دعم التنظيمات اإلرهابيّة.

خطيراً  بعداً  الجزيرة  قضية  وتأخذ 
قاعدتين  إنشائها  بعد  أنقرة  نوايا  يؤكد 
وهذا  والصومال،  قطر  في  عسكريتين 
أسياس  اإلريترّي  الرئيس  دعا  ما 
أفورقّي إلى اتهام تركيا بالسعي للتحّكم 
بمنطقة القرن األفريقّي والبحر األحمر 
المسلمين  اإلخوان  تنظيم  أجندة  وفق 
»قوى  أسماها  ما  وبدعم  اإلرهابّي، 

الهيمنة العالميّة«.

»تيكا« استثماراٌت إنسانّية 
بالسودان

تركز أنقرة في مدِّ نفوذها عبر العالم على 
أردوغان:  قال  وقد  اإلنسانيّة  المساعدة 
في  االستثمار  هو  استثمار  »أفضل 
أنَّ  االعتقاُد  يسوُد  ولذلك  اإلنسان«. 
تتأثر  لن  السودانية  التركيّة  العالقات 
باإلطاحة بالرئيس السودانّي ولن تتضرر 
السودان،  في  التركيّة  االستثمارات 
بالنظر لكون غالبيتها استثماراٍت إنمائيّة 
وأشاد  فعالً.  السوداُن  يحتاُجها  إنسانيّة 
سفير السودان بأنقرة يوسف الكردفاني 
األخيرة،  األحداث  تركيا خالل  بموقِف 
المبرمة  باالتفاقيات  بالده  التزام  وأّكد 
مع تركيا واهتمامها باستمراِر العالقاِت 

االستراتيجية بين البلدين.

ويعتقد البعض أّن المرحلة الحالية التي 
تأثيٌر  لها  يكون  قد  السودان  بها  تمر 
التركيّة  االستثمارات  على  إيجابٌي 
بتقديم  تفكر  تركيا  وتفكر  البالد،  في 
للمحافظة  الجديدة«،  للقيادة  المساعدة 

على استمرار العالقات بين البلدين.

البنية  مشاريع  تيكا  وكالة  تتصدر 
التحتية السودانيّة، حيث أنجزت الوكالة 
المياه  أنابيب  وأوصلت  بئراً،   90 حفر 
ما  إلى  باإلضافة  النائية،  المناطق  إلى 
السودانّي  التركّي  نياال  مستشفى  يقّدمه 
تخصص  كما  للسودانيين،  خدمات  من 
للطالب  دراسية  منحاً  التركيّة  الحكومة 

السودانيين.

السودان أمام االختبار

الساحة  على  فالمتغيرات  األحوال  بكّل 
اقتصاديّة  عوامل  تحكمها  السودانيّة 
الشعبيّة،  المطالب  مقدمها  في  مباشرة 
االنتقاليّة  المرحلة  تجاوز  والمطلوب 
المجلس  بين  الحواِر  وإنجاِز  بهدوء 
»قوى  وتحالف  االنتقالّي  العسكرّي 
للتدخل  حدٍّ  ووضِع  والتغيير«  الحرية 
الخرطوم  تموضع  وتحديد  الخارجّي، 
اليمن وليبيا  المنطقة في  إزاء متغيرات 
وفق  الخارجيّة  عالقاتها  ومراجعة 
مقتضيات المصلحة الوطنيّة، فهل ينجح 
السودان باجتياز عنق الزجاجة وتنتهي 

حالة االعتصام لتبدأ الحياة العامة؟ 

على  يوماً  أربعين  بعد  قامشلوـ  روناهي/ 
»دلبرين  الكبير  الكردي  الشاعر  رحيل 
محمد«، استذكر العشرات من المثقفين في 
قامشلو في مراسم التأبينية، وذلك في مكتبة 
األحد  يوم  في  قامشلو  في  القراءة  حديقة 
عائلة  االستذكار  وحضر  9-6-2019م، 
واجتماعية  ثقافية  وشخصيات  الشاعر، 

والعشرات من المثقفين. 

المشتركة  الرئاسة  التأبين  مراسم  حضر 
الجزيرة،  إقليم  في  المثقفين  التحاد 
من  والعديد  وذويه،  الشاعر  وعائلة 
وممثلي  الثقافية،  المؤسسات  ممثلي 
الفعالية  وبدأت  السياسية،  االحزاب  بعض 
بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء 
منها  كلمات  عدة  ألقيت  ثم  الفقيد،  وروح 
ألقاها  التي  الجزيرة  مثقفي  اتحاد  كلمة 

المثقفين في  اتحاد  لفرع  المشترك  الرئيس 
في  جاء  ومما  جاجان«،  »جمال  قامشلو 
الجلل  الحدث  هذا  يجمعنا  »اليوم  كلمته: 
أربعينية  في  الحزن  من  شيء  ويغمرنا 
شاعرنا دلبرين، وشيء من الغبطة عندما 
نرى هذا التجمع للمثقفين الغيورين وعشاق 
الشعر واألدب ومن محبي الفقيد، وفي هذه 
الظروف التي تمر بها المنطقة ككل وشمال 
والمثقفون  خاص،  بشكل  سوريا  وشرق 
كانوا ويبقون هم األقدر على شرح كل ما 
يلتبس على الجماهير من أمور، فَهم عقل 

المجتمع وفكره النير ولسان حاله«.
كان  دلبرين  »الشاعر  جاجان:  وأضاف 
كانوا  الذين  المميزين  االتحاد  أعضاء  من 
من المتواجدين في كل مناسبة وكل مكان، 
وعائلته  زمالئه  على  الغيورين  من  وكان 
ووطنه، صادق الكلمة جميل المعشر طيب 
أعمال  تركه من  بما  بيننا  الكالم، وسيبقى 
شعرية تضمنتها دواوينه األربعة ، وسيقوم 

االتحاد بطباعة ديوانه االخير ونشره«.
ابنه  ألقاها  التي  الفقيد  آل  كلمة  ألقيت  كما 
المثقفين  اتحاد  خاللها  وشكر  »دلبرين« 
مستمر  وتواصل  جهود  من  به   قام  لما 

وفاة  وفي  المرض  فترة  خالل  العائلة  مع 
سعادته  وأبدى  التأبين  ومراسم  الفقيد 
في  وقال  االتحاد  من  الكريمة  اللفتة  من 
كان  دلبرين  الشاعر   « حديثه:  معرض 
زمالئه  لكل  وأخ  والد  كان  ولكنه  والدي 
من أعضاء االتحاد وهم بدورهم لم يبخلوا 
بحقه، وكانوا معنا في كل وقت وحين وهذا 
بيتاً  بيته  وسيبقى  مصابنا،  علينا  خفف  ما 
ومقصداً لكل محبيه وسيبقى التواصل بيننا 

كعائلة واحدة«.

ظهور حب الوطن واألرض
 يف رمزية الشاعر

من جانبه تحدث الكاتب خالص مسور في 
الفقيد عن  أصدقاء  باسم  ألقاها  التي  كلمته 
جوانب من شعر الفقيد وخصوصيته وقال: 
»سنوات عده قضيناها معاً، لقد كان دائما 
يكن  ولم  الصادقة  والكلمة  الشجاعة  مثال 
يخشى من لومة الئم، وأذكر له العديد من 
المواقف في ذلك، وكتب في شتى مجاالت 
في  المبسط  بأسلوبه  وكان  وأبدع،  الشعر 
مستساغاً  شعره  وكان  محبوباً  التعبير 

وكان  معبرة،  صادقة  وكلماته  ومقروءاً، 
شاعر الحب بكل معانيه حب الحياة، حب 

الوطن وحب الجمال«.
عضو  سليمان  توفيق  الشاعر  ألقى  كما 
نسخ  ووزع  الفقيد،  عن  قصيدة  االتحاد 
من ديوانه الرابع على المشاركين، ويُذكر 
دلبرين«  حسي«  فرحان  الشاعر  أن 
بإقليم  بازار«  »جاغر  ناحية  مواليد  من 
قرية  في  درس  عام1946م.  الجزيرة 
فيها، تعرض عدة مرات  نورك وترعرع 
أعوام1963-1967م. كتب  بين  لالعتقال 
تالمذة  من  وكان  مبكرة  سن  في  القصيدة 
أطلق  الذي  تيريج  سيداي  الكبير  الشاعر 
عليه لقب »دلبرين«. كتب الشعر الكردي 
وأحسن فيه وتناول قضايا عديدة في حب 
والمقاومة،  والوصف  والغزل  الوطن 
طبعت له ثالث مجموعات شعرية من قبل، 
فيما يقوم اتحاد مثقفي إقليم الجزيرة بطبع 
 Midyaمن »ميديا  الرابع  ديوانه  ونشر 
min » وكان قد انضم لالتحاد أواخر عام 

2016م. 

والفن  الثقافة  مركز  في  اإلداري  تحدث 
لوكالة  علوش«،  فرهاد  »برخدان  لمخيم 
فرات لألنباء، حول الثقافة والفن في مخيم 
الهجرة  رغم  وأنه  )برخدان(  المقاومة 
القسريّة والمشاكل التي تواجههم والمقاومة 
الكبيرة التي يقومون بها في مناطق الشهباء، 
والدفاع  ثقافتهم  حماية  من  واثقون  فهم 
كنا  »عندما  حديثه:  بداية  في  وقال  عنها، 
الثقافة  مركز  في  أعضاء  كنا  عفرين  في 
قسراً  عفرين  من  الهجرة  وبعد  والفن 
اجتمعنا كأعضاء  الشهباء،  صوب مناطق 
الثقافة والفن للتنسيق حول  ومدراء مركز 
أن  ُجبرنا  التي  النقطة  من  بالعمل  البدء 
في  كنا  لو  كما  نعمل  أن  وقررنا  نتركها، 
ثقافتنا  نحمي  كنا  ما  دائماً  ألننا  عفرين، 
المقاومة  ثقافة  لكن  وآبائنا  أجدادنا  وثقافة 
األوقات،  جميع  في  وبداخلنا  معنا  تعيش 
للثقافة في عفرين  التطوير والحماية  وبعد 

ثقافة  وهي  أال  أمامنا  جديدة  ثقافة  خرجت 
الحرب«.

المقاومة  ثقافة  وضع  »أردنا  وأضاف 
والحرب إلى جانب ثقافة أجدادنا، وأصبحنا 
المخيمات  الشبيبة واألطفال في  بين  ندور 
العائالت  مع  وتواصلنا  الكومينات  وأبلغنا 
من أجل أن نعلم من يمتلك الموهبة الثقافية 
من خالل االنضمام إلى مركز الثقافة والفن 
والتدريب، من قصاصين وشعراء وفنانين 
على  التدريب  يريدون  الذين  واألطفال 
االنضمام  يريد  من  أسماء  وسجلنا  الغناء، 
نفسه  يرى  قسم  أي  في  والفن  الثقافة  إلى 

موهوب به«.
كبيرة  خيمة  بإنشاء  قمنا  علوش:  وأوضح 
الفتتاح مركزنا، ودعونا الشبيبة واألطفال 
العمل  مضمون  معهم  وناقشنا  واألهالي 
باشرنا  ثم  ومن  والفن،  الثقافة  مركز  في 
إلى  األطفال  وتوزيع  التنظيم  على  بالعمل 

الشعر،  )الغناء،  مواهبهم  بحسب  أقسام 
المسرح، الدبكة، الرسم(، وقمنا بتعين عدد 
من المعلمين ممن لديهم خبرة في المجاالت 
)الغناء، الدبكة، آلة البزق( لتعليم وتدريب 
كبير  إقبال  هناك  وكان  عليها،  األطفال 
الشابة واألطفال، ألنه يوجد  الفئة  من قبل 
والجميع  والفن  للثقافة  كبير  وحب  حماس 
القول  ويمكنني  إليها  االنضمام  يريد 
الشبيبة  قبل  من  كبير  تجاوب  هناك  بأن 

واألطفال.
وسيدرب هذا المخيم األطفال على األغاني 
يسري  واآلن  أيضاً،  والجديدة  الفلكلورية 
كل  وتخطوا  جيد،  بشكل  هناك  العمل 
وآالت  للتدريب  مكان  من  الصعوبات 
موسيقية إال أن هذه العوائق لم تكن الحاجز 
بالثقافة  والتمسك  للمحافظة  قوة  كانت  بل 
تعريف  الخطوة  هذه  من  والهدف  أكثر، 
بلغتنا  وثقافتنا  وفلكلورنا  بتراثنا  أطفالنا 

قائالً  حديثه،  علوش  فرهاد  وأنهى  األم، 
الصعبة  الظروف  ورغم  وأنه  »برأيي   :
التي نعيشها بهجرتنا من عفرين لكن هناك 

عمل كبير وجدي نقوم به في مركز الثقافة 
والفن، ومثلما قاومنا في عفرين نقاوم هنا 

أيضاً.
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رامان آزاد

حمرر الصفحة/عبدالرمحن حممد

تأبني الشاعر دلربين يف أربعينيته

ثقافة املقاومة تنتصر على ظروف اهلجرة الصعبة

ّ
أنقرة واستيعاب املتغري السوداني

ويطلق  المرأة  أدُب  وهو  النسوي  األدب 
هذه  وتطلق  األنثى،  أدب  أيًضا  عليه 
يولي  الذي  األدب  على  المصطلحات 
عن  والدفاع  المرأة  بقضية  كبيراً  اهتماماً 
النص  جودة  على  المحافظة  مع  حقوقها، 
أن  يشترط  وال  األدب،  هذا  في  اإلبداعّي 
يكون الكاتب امرأة فقد يكون رجالً، ولكن 
نصرة  يتناول  ما  بكل  األدب  هذا  يرتبط 
وصراعها  وحريتها  وحقوقها  المرأة 
الرجل، ومن  مع  مساواتها  لنيل  التاريخي 
في  العربي  العالم  في  الشهيرات  األديبات 
والتي  زيادة  مي  الكاتبة  هي  المجال  هذا 
تناولت قضية النساء في كثير من أعمالها، 
وتقول مي زيادة: »أنا امرأة قضيت حياتي 
بين قلمي وأدواتي وكتبي، ودراساتي وقد 
المثل األعلى،  إلى  تفكيري  انصرفت بكل 
جعلتني  حييتها  التي  المثالية  الحياة  وهذه 
دسائس«،  من  البشر  هذا  في  ما  أجهل 
مثااًل  وفاتها  بعد  حتى  زيادة  مي  ظلت 
راقيًا لألديبة العربية الناجحة في زمن قّل 
تجذب  حياتها  وظلت  النسوي،  األدب  فيه 
فيها من  لما كان  المنقبين في حياة األدباء 
خصوصية وتفاٍن لألدب، قضت مي زيادة 
الكثير من حياتها وحيدة حزينة، تعاني آالم 
فقد أحبتها واعتكفت بين أقالمها وأوراقها 

تثري األدب العربي عامة واألدب النسوي 
لم  مشاعرها،  وفي  قلمها  بمداد  خاصة 
تحاول مي الخروج من األغالل الخارجية 
المرأة فقط، بل حاولت الخروج  تقيد  التي 
من أغالل الذات، فكانت رائدة في محاولة 
التعبير عن أعماقها عبر األدب والرسائل، 
والمقالة، والخاطرة الوجدانية التي نلتمسها 
تظهر  أدبية  أجناس  عبر  أي  كتبها،  من 
صوت األنا بكل صراحة ووضوح، وبذلك 
استطعنا أن نعايش أعماقها بكل ما يختلج 
إذ  وأحالم وصراعات،  عواطف  من  فيها 
الكاتبة العربية لم تجرؤ  من المعروف أن 
بعد  إال  المجال  هذا  في  الخوض  على 
غالباً  وهي  سنة،  خمسين  من  بأكثر  مي 
قناع  تتخذ  ذاتها  عن  تعبر  أن  تريد  حين 
الروائية، وهذا ما فعلته األديبة  الشخصية 

غادة السمان أيضاً.

احلب العذري الذي أكد رقة 
وعذوبة مشاعرها

في  ُولدت  لبنانية  فلسطينية  أديبة  أنها 
الناصرة عام 1886، وهي االبنة الوحيدة 

تعليمها  تلقت  فلسطينية،  وأم  لبناني  ألب 
تعليمها  وأكملت  الناصرة،  في  االبتدائي 
الثانوي في لبنان، وانتقلت مي مع عائلتها 
هناك  ودرست   1907 عام  القاهرة  إلى 
تسع  زيادة  مي  أتقنت  اآلداب،  كلية  في 
واأللمانية  والفرنسية  العربية  هي:  لغات 
واإلنجليزية  واإلسبانية  واإليطالية 
مي  لكن  والالتينية،  والسريانية  واليونانية 
تكتب  وكانت  الفرنسية  اللغة  في  تعمقت 

تدريس  في  عملت  بالفرنسية،  الشعر 
وكانت  واإلنجليزية،  الفرنسية  اللغتين 
أكثر  العربية  اللغة  بتعلم  تقوم  ذلك  خالل 
تعليمها  أكملت  وقد  فيها،  التعبير  وكتابة 
بدراسة األدب العربي والتاريخ اإلسالمي 
األنظار  مي  لفتت  القاهرة.  في  والفلسفة 
إليها من خالل المقاالت األدبية التي كانت 
وكانت  والمجالت،  الصحف  في  تنشرها 
اُخذ  أسبوع،  كل  مرة  أدبي  صالون  تقيم 

جبران،  خليل  بجبران  زيادة  مي  قلب 
وكان حباً روحياً لم يلتقيا خالله وال مرة، 
عشرين  لمدة  الرسائل  وجبران  مي  تبادل 
خليل  جبران  وفاة  حتى   1911 منذ  عاًما 
جبران عام 1931، وفقدت مي والدها عام 
1929، ثم فقدت حبها الوحيد جبران عام 
1931، ثم توفيت والدتها عام 1932، وقد 
أدت بها هذه األحزان المتتالية للمكوث في 
أرسلها  ثم  النفسية،  لألمراض  مستشفى 
أصحابها إلى لبنان لتعيش مع بقية عائلتها، 
إلى مستشفى لألمراض  نقلتها  العائلة  لكن 
العقلية، وخرجت منه مي على إثر احتجاج 
الصحفيين والكتاب واتهام أقاربها باإلساءة 
وعادت  المستشفى  من  مي  خرجت  إليها، 

لتستقر في القاهرة.

ومن أعمالها األدبية )كتاب المساواة، باحثة 
البادية، سوانح فتاة، غاية الحياة،  ابتسامات 
ودموع، موت كناري)، وكانت مي زيادة 
من  المحبوبة  االجتماع  هذا  نجمة  هي 
الجميع، ثمَّ خرجت منه وأقامت عند أمين 
وزارت  مصر،  إلى  عادت  ثم  الريحاني، 
عّدة بلدان أوروبية بغيةَ التخفيف عن نفسها 
لكنها لم تجد سلوى في ذلك، فاستقّرت في 
مصر أخيراً مستسلمةً ألحزانها ووحدتها، 

توفِّيت عام 1941م في القاهرة.

مي زيادة قلم نسوي متألق

إعداد/ هايستان أمحد

تقرير/ عبدالرمحن حممد
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من  العفرينية  العائالت  آالف  استفادت  إذ 
وبالتحديد  الشهباء،  في  الحصاد  موسم 
تحتاج  التي  والحمص  العدس  حصاد 
محصولي  خالف  على  عاملة  أيدي  إلى 
العمال  أجور  وتتراوح  والشعير،  القمح 
للساعة  سورية  ليرة   /300 ـ   200/ بين 
موسم  مع  وبالتوازي  العمل،  من  الواحدة 
الحصاد، عمد بعض األهالي لالستفادة من 
بعض المشاريع التي تشغل عدد أكبر من 
العائالت على فترات معينة، وبهذا تنوعت 
المشاريع الصغيرة المعتمدة على الزراعة.

توفري فرص عمل عديدة

إذ  الفريكة،  صناعة  المشاريع؛  تلك  ومن 
قام عبد العزيز محمد أحد مهجري عفرين 
ضمان  على  له  صديق  مع  باالشتراك 
النضوج  قبل  القمح  من  صغيرة  مساحات 
العزيز  عبد  وقدم  الفريكة،  بهدف صناعة 
نساء  بينهم  شخصاً  ألربعين  عمل  فرصة 

أيضاً لمدة شهرين.

 /54/ العمر  من  البالغة  علية  األم  وتقول 
الزراعة  في  للعمل  تضطر  أنها  عاماً، 
ليرة  األلفي  يتعدى  ال  يومي  أجر  مقابل 
األساسية  الحاجيات  تأمن  لكي  سورية، 
فترة  أن  وباألخص  الستة،  ألوالدها 
األعياد حلت، وبها تزداد متطلبات األهالي 
وبالتحديد األطفال منهم، إلى جانب عملها 
قليلة  أشهر  إال  يدوم  ال  الذي  الزراعة  في 
بسطة  علية  األم  زوج  أفتتح  السنة،  من 
لبيع المأكوالت المصنعة وال يتعدى رأس 
مال تلك البسطة المئة ألف، وتُشير إلى أن 
مردودها ال يكفي ثمن الدخان »السجائر«، 
الشرائية  القدرة  تدني  إلى  إشارة  في 

محالت  عدد  وزيادة  عفرين  لمهجري 
السمانة »بيع المفرق« والبسطات، وهو ما 
يؤثر عكساً على مردود مثل هذه البسطات 

والمحالت.
ويُشير عبد العزيز إلى أنه فكر في طريقة 
يكفل له تشغيل عدد ال بأس به من العائالت، 
الجدوى  جانب  إلى  العمل  فرص  لتوفير 
االقتصادية للمشروع الذي ينوي القيام به، 
الصناعات  على  لالعتماد  دفعه  ما  وهذا 
في  الفريكة  صناعة  ومنها  الزراعية، 
البندورة  دبس  صناعة  وتليه  الموسم  هذا 
عبد  وأعتمد  الحال،  تيسرت  إن  والفليفلة 
المال  برأس  لمده  له  صديق  على  العزيز 
لحرق  الالزمة  اآلالت  لصناعة  المطلوب 

القمح الطري ودرسه وصناعة الفريكة.

آلية العمل لصناعة الفريكة

نساء  بينهم  أربعين شخصاً  ويعمل حوالي 
الطور  »في  الطري  القمح  حصاد  في 
وهنا  يدوياً،  الحصاد  ويكون  اللبني«، 
في  الحصاد  في  والرجال  النساء  يشارك 

القمح  بعده  لينقل  الباكر،  الصباح  ساعات 
إلى المكان المخصص للحرق، وهنا يعمل 
حراقات  ثالث  على  األشخاص  من  عدد 
األسطونية  اآللة  ضمن  القمح  بوضع 
إشعال  ثم  ومن  بابها،  إغالق  وإحكام 
النيران بالقمح في داخل القمع األسطواني 
استكمال  لحين  يدوية  تدوير  بعملية  مرافقاً 
حرق القمح بشكٍل سطحي، ومن ثم تنقبل 
السنابل المحترقة إلى مكان خاص للتجفيف 
والتحضير لعملية الدراس بواسطة دراسة 
جاهزة  الفريكة  تكون  وبهذا  الحبوب، 

للتجفيف والطحن.
الكيلو  تكلفة  أن  إلى  العزيز  عبد  وينوه 
الغرام الواحد تتراوح بين /500 – 600/ 
ليرة سورية عليه، في حين يحاول التجار 
الـ  تتعدى  بمبالغ ال  بالجملة  الفريكة  شراء 
/500/ ليرة، وال يؤمن الربح لهم غير أن 
أسعار الفريكة في األسواق يتجاوز األلف 
أوالً،  التجار  إلى جشع  ذلك  ليرة، وعزى 
وثانية إلى أنه بدأ المشروع في فترة زمنية 
وهو  القمح  نمو  طور  مع  مقارنة  متأخرة 
ما سبب عدم قدرته على ضمان مساحات 

اإلنتاج  زيادة  وبالتالي  القمح؛  من  أكبر 
عبد  عمل  السبب  ولهذا  العمل،  وفترة 
بيعه  ومحاولة  منتجه  تجميع  على  العزيز 

للمستهلك مباشرة.

بعض املشاريع تساعد يف رفع 
اقتصاد العائالت الفقرية

موسم  إن  رسمة،  غير  إحصائيات  ووفق 
الحصاد في الشهباء الذي وصفه القائمون 
عمل  فرص  وفر  بالوفيرة،  الزراعة  على 
موسمية لما يزيد عن عشرة أالف عائلة، 
الشهباء،  في  المخيمات  سكان  من  جلهم 
وهذا النوع من العمل الذي ال يعتمد على 
اقتصاد  رفع  في  يساعد  أن  يمكن  الخبرة 
طويالً  يدوم  ال  لكنه  الفقيرة،  العائالت 
لقصر موسم الحصاد، وتدني إعداد  نظراً 
الشهباء،  في  المروية  الزراعية  المشاريع 

على خالف ما كان في عفرين.

الحرائق  ابتلعت  ـ  قامشلو   / روناهي 
الدونمات  بآالف  تقدر  واسعة  مساحات 
سوريا،  شرق  شمال  في  الزراعة  لموسم 
الحرارة  نتيجة  أو  فاعل  بفعل  سواًء كانت 
الشاحنات،  شرارات  من  أو  الزائدة 
لألصحاب  والقهر  الويل  صرخات  وسط 
األراضي الزراعية، من غرب البالد إلى 
شرقها، ومن جنوبها إلى شمالها، منذ بداية 
موسم الحصاد، والذي كان من الممكن جني 
)الشعير  السنوي  للمحصول  المزارعين 

منذ  بدأت  الحرائق  بأن  ويذكر  والقمح(، 
بداية الشهر الخامس لعام/2019/.

األراضي  في  الحرائق  من  الكثير  اندلعت 
من  الدونمات  بآالف  تقدر  التي  الزراعية 
شرق  شمال  في  الزراعية  المحاصيل 
للمزارعين  كبيرة  خسائر  مسببة  سوريا، 
الذين كانوا ينتظرون موسماً جيداً خصوصاً 
بعد موسم األمطار التي وعدت بمحصول 
أطفاء  لفوج  المنطلق كان  وفير. ومن هذا 

دوراً بارزاً في إخماد الحرائق.

»روناهي«  أعدت صحيفتنا  الصدد  وبهذا 
حيث  اإلطفاء  فوج  أعمال  عن  تقريراً 
أجرت لقاًء مع المسؤول واإلداري عن فوج 
محمد«  »حسين  قامشلو  بمقاطعة  اإلطفاء 
اإلطفاء  كفوج  »نحن  قائالً:  صرح  الذي 
حدوثها,  فور  الحرائق  بإخماد  نختص 
قمنا  الزراعي  للموسم  لالستعداد  بالنسبة 
كالً  في  مراكز  وإنشاء  نقاط  عدة  بتحديد 
الشعب »عامودا, كركي لكي,  بلديات  من 
مركز  أما  سبية،  تربة  ديرك,  حميس,  تل 

قامشلو هو المركزي. 

انتشار كثيف لسيارات اإلطفاء

أخرى  نقاط  تحديد  تم  بأنه  محمد  وأشار 
قريبة من األراضي الزراعية, ومع مباشرة 
بموسم الحصاد في القسم الجنوبي مناطق 
المناطق  في  إطفائيات  وضعت  الجزعة 
سنجق  الخزنة,  الطويل,  »مفرق  التالية 

سعدون, كرباوي, وهيمو, ويذكر بأن يوجد 
في فوج إطفاء قامشلو إطفائية واحدة.

عدد  بخصوص  »محمد«  لنا  وأوضح 
األليات الموجودة في كل نقطة, بأنه يوجد 
في كل نقطة إطفائية واحدة، و/2/ صهاريج 
مياه, كما تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة 
األحمر وقوات  الهالل  بالتنسيق مع  وذلك 

النجدة والمجالس والكومينات.
وأشار »محمد« بأنه حتى الوقت الراهن لم 
يتم تحديد مساحة األراضي التي احترقت, 
بإخماد  اإلطفاء  فوج  يقوم  يومي  وبشكل 
محمد   وتابع  تقريباً,  حرائق   /6/ حوالي 
بأنه تم نشر أرقام سائقي سيارات اإلطفاء.

العاملين  عدد  بخصوص  »محمد«  ونوه 
قامشلو  في مركز  قائالً  اإلطفاء  فوج  لدى 
يقدر عدد العاملين بـ /20/ عامل, وفي كل 
بعملهم,  للقيام  عاملين  ستة  يتناوب  منطقة 
للقيام  مستنفرين  وهم  الشهر  قرابة  ومنذ 

أصحاب  مع  الحرائق  إخماد  في  بواجبهم 
األراضي.

مشاريع مستقبلية

واجبنا  من  اإلنتهاء  بعد   « »محمد:  تابع 
تجاه المواسم الزراعية, نخطط على القيام 
بمشروع ضخم وهو مشروع الدفاع المدني 

ويضم حوالي /12/ قسم.
وفي ختام حديثه ناشد المسؤول واإلداري 
عن فوج اإلطفاء بمقاطعة قامشلو »حسين 
الزراعية  األراضي  أصحاب  محمد« 
واألهالي الذين يبلغون عن اندالع الحرائق 
إعطاء العنوان بشكٍل دقيق، وذلك لتخفيف 
الخسائر قدر اإلمكان أثناء نشوب الحرائق.
والجدير ذكره بأن فوج اإلطفاء يقوم بأداء 
وأن  المتوفرة،  اإلمكانيات  حسب  واجبه 
ضعف اإلمكانيات يبقى حاجزاً أمام سرعة 

الجاهزية.

االتصال  الرجاء  طارئ  أي  حدوث  حال  في 
باألرقام التالية:

أرقام الطوارئ /113ـ  459752/.

في  آغي«،  »ديرونا  مستوصف  تأسس 
لضرورة  وذلك  المنصرم،  العام  نهاية 
ألي  تفتقد  لمنطقة  طبية  نقطة  إنشاء 
عهد  حداثة  من  وبالرغم  صحي،  مركز 
المستوصف، وقلة عدد كوادره الطبية إال 
المهام  بإنسانية  أعضائه  من  والتزاماً  أنه، 

التي يقومون بها يقدم المستوصف خدماته 
السنة،  مدار  على  آليان  ألهالي  الصحية 
التي  والخدمات  المستوصف،  دور  وحول 

يقدمها للمرضى أعددنا التقرير التالي:

خطوة هامة على طريق
 التنمية الصحية

)مستوصف(  طبي  مركز  افتتاح  يعتبر 
في  هاماً  منعطفاً  آغي،  ديرونا  منطقة  في 
والقرى  آغي،  ديرونا  أهالي  حياة  مسار 
حيث  من  أهمية  من  له  لما  بها  المحيطة 
لكافة  وبالمجان  الصحية،  الرعاية  تقديم 
الكلمة  بهذه  يومي،   بشكًل  المنطقة  سكان 
المستوصف سنادي خلف حديثه  بدأ مدير 
آغي  ديرونا  قرية  إن  خلف  وبين  معنا، 
المستوصف  إنشاء  تم  كثيرة  والعتبارات 
فيها، منها موقعه المتوسط بين قرى آليان، 
مركز  فأقرب  الطبية،  النقاط  عن  وبعده 

طبي يبعد عن القرية حوالي 25كم.

هامة  خطوة  المستوصف  بأن  خلف  ونوه 
به  والنهوض  المجتمع،  تنمية  في  تساهم 
من الناحية الصحية، وأضاف بالقول: »لقد 
كان الذهاب إلى كركي لكي، أو أي مدينة 
إسعافية  الحالة  كانت  إذا  والسيما  أخرى، 
توفر  لعدم  وذلك  ومعاناة،  مشقة،  فيه 
وبعيدة  حدودية  القرية  كون  المواصالت 
وكذلك  الرئيسية،  المواصالت  طرق  عن 
المادية  بالحالة  تتعلق  أخرى  العتبارات 
ومحيطها  القرية،  سكان  لمعظم  الضعيفة 
من القرى األخرى، لذا ال أغالي إن قلت أن 
معنوية،  أريحية  خلق  المستوصف  وجود 

ومادية لمعظم قاطني المنطقة«.

معاجلة العديد من احلاالت، 
وتقديم اللقاحات ملئات األطفال

يقدمها  التي  بالخدمات  يتعلق  وفيما 
بالقول: »خالل  المستوصف أوضح خلف 
الفترة القصيرة الماضية، والتي لم تتجاوز 
ستة أشهر ومع قلة عدد الكوادر المقتصرة 
صيدلة،  وفني  وقابلة،  ممرضة،  على 
أن  المستوصف  استطاع  عام  وطبيب 
المرضية، وقدم  الحاالت  العديد من  يعالج 

اللقاحات الدورية لمئات ألطفال«.

بالمستوصف  المتواجدة  األقسام  وعن 
مجهز  »المستوصف  قائالً:  خلف  أشار 
طب  وعيادة  أولية،  إسعافات  بعيادة 
وصيدلية،  األطفال،  لقسم  إضافةً  عام، 
ويعد  النسائية،  لألمراض  آخر  وقسم 
في  فاعلية  األقسام  أكثر  من  النسائية  قسم 
الريفية  للمرأة  يقدم  فالمستوصف  المركز، 
إضافةً إلى العالج، والسيما المرأة الحامل 
للحفاظ  المطلوبة  واإلرشادات  النصائح 
وكذلك  والنفسية،  الجسمانية  الصحة  على 
بلغ  حيث  المطلوبة،  األدوية  كافة  تقديم 
الشهر  طبية  خدمات  لهم  قدمنا  الذين  عدد 
الفائت فقط 80 امرأة، وتم تلقيح أكثر من 
»حتى  بالقول:  خلف  واختتم  600طفل«. 
نتمنى  الصحي  الكمال  مرحلة  إلى  نصل 
أن يتم فتح مخبر للتحاليل الطبية، ومركز 
المستوصف  وتزويد  الشعاعي،  للتصوير 
إلى  لنقل الحاالت الحرجة  بسيارة إسعاف 
المشافي، كما نطالب مديرية الصحة بتأمين 
عدد  وزيادة  للمستوصف،  مقيم  طبيب 
الخدمات  تقديم  لنا  يتسنى  حتى  الكوادر؛ 

أربع وعشرين ساعة دون توقف«.

الصحة  لجنة  قامت  ـ  الطبقة  روناهي/ 
في  الديمقراطية  المدنية  لإلدارة  التابعة 
الطبقة مؤخراً بافتتاح قسم غسيل الكلى في 
الفشل  مرضى  لمساعدة  الوطني  المشفى 
الكلوي، ولتوفر عنهم عناء السفر إلى مدن 
أخرى كالحسكة ودمشق أو منبج من أجل 

إجراء عملية غسيل الكلى. 
اإلدارة  في  الصحة  لجنة  عاتق  على  تلقى 
المدنية الديمقراطية في منطقة الطبقة أعباء 
تفعيل قسم الكلى في المشفى الوطني نظراً 
لمرضى  الطبية  الخدمات  تقديم  لضرورة 
من  القسم  على  يقع  وما  الكلية،  غسيل 
الغسيل،  عملية  في  الالزمة  المواد  حاجة 
لذا عمدت لجنة الصحة في الفترة الماضية 
المشفى  في  الكلى  غسيل  قسم  بافتتاح 
أجل  من  الكلوي  الفشل  لمرضى  الوطني 

إجراء عملية غسيل الكلى.

القسم يستقبل احلاالت
 اليت حتتاج إىل غسيل للكلية

صحيفة  زارت  الخصوص  وبهذا 
المشفى  في  الكلى  غسيل  قسم  روناهي 

أكثر على عمل قسم  الوطني، ولالطالع  
المشفى  يستقبلها  التي  والحاالت  الكلية 
والصعوبات التي تواجه كادره الطبي كان 
لنا لقاء مع الرئيس المشترك للجنة الصحة 
عبيد مسلم؛ الذي أكد أن قسم الكلية يستقبل 
نتيجة  الغسيل  لعملية  التي بحاجة  الحاالت 
تشكل  التي  الدم  في  السوائل  كمية  زيادة 
ضغط على عمل القلب وصعوبة التخلص 
منها عن طريق الكلى بسبب قصورها عن 

العمل.

عدد جلسات الغسيل يف القسم 
163جلسة يف الشهر

 5 الكلية  قسم  في  يوجد  أنه  عبيد  وأشار 
إصالحهما  تم  منها  جهازين  فقط  أجهزة 
ولكن  )المعالج(،  إيجابيين  وهما؛ جهازين 
المواد الالزمة للغسل قليلة وعدد الحاالت 
التي يتم عالجهم عليه 8 مرضى، وجهازين 
سلبيين، وعدد المرضى الذين يتم عالجهم 
حوالي   وهناك  مريض،  حوالي20  عليه 
المناطق األخرى مثل؛ تل  5 مرضى من 
الغسيل  لعملية  استقبالهم  يتم  حيث  أبيض 

تتم في  التي  الغسيل  الكلية، وعدد جلسات 
القسم حوالي 163جلسة غسيل في الشهر 

الواحد حسب قوله.

صعوبات عدة يف قسم
 غسيل الكلى

ألجهزة  بحاجة  القسم  بأن  عبيد  وصرح 
بمواد  القسم  تزويد  وضرورة  إضافية، 
غسيل الكلية نظراً لعدد المرضى المتزايد، 
رغم  الغسيل  عملية  في  الضغط  ووجود 

افتتاح قسم غسيل الكلية في الرقة. 
يصل  المرضى  عدد  بأن  عبيد  وأوضح 
عددهم إلى 25 مريض سلبي،  و 8 مريض 

إيجابي معالج خضع للعالج خارج المشفى 
الجهاز  ويعني  دمشق،  في  أو  الحسكة  في 
السلبي خامل ويعني العامل إيجابي نشط، 
استقبال  القسم  باستطاعة  بأنه  عبيد  وبين 
)غسيل  الغسيل  برنامج  حسب  المرضى 
مرات(،  ثالث  أو  مرتين  أو  واحدة  لمرة 

وذلك حسب تشخيص الطبيب المعالج.

واختتم عبيد بالقول: »هناك عدة صعوبات 
عدم  منها؛  الطبي  وكادره  القسم  تواجه 
وقلة  الكلى،  للغسيل  الالزمة  المواد  توفر 
عدد  مع  مقارنةً  القسم  في  األجهزة  عدد 

المرضى المتزايد«.

الرئيسة  أكدت  قامشلو-    / روناهي   
المشتركة لهيئة التربية والتعليم في إقليم 
الجزيرة سميرة حاج علي  بضرورة فتح 
للمعلمين  الصيفية  التدريب  دورة  نظام 
تطوير  بهدف  اإلقليم،  في  والمعلمات 
وليتمكن  وتربوي،  تعليمي  نظام  وقيادة 
بالشكل  الطلبة  تقييم  من  المعلمين 

المناسب. 
تم تأسيس هيئة التربية والتعليم من أجل 
اجتماعي  معاصر  تربوي  نظام  خلق 
األساس  الحجر  ليكون  سياسي،  أخالقي 
تربوية  علمية  أسس  على  جيل  لتنشئة 
فإّن  ولذلك  باللغة،  يتعلق  فيما  خاصة 
الهيئة ستكافح في مختلف الظروف ضد 
من  وتناضل  الذات،  وانحالل  اإلمحاء 
وديمقراطي،  مستقل  تعليمي  نظام  أجل 
والسريانية  والكردية  العربية  وباللغات 

في شمال وشرق سوريا.

نظام دورة التدريب الصيفية 
للمعلمني/ات

خاصة في األماكن التي يعيش فيها الكرد 
لالعتراف باللغة الكردية وقبولها كهوية 
جميع  في  تدّرس  وأن  الكردي  للشعب 
المراحل الدراسية وحتى الجامعية كنظام 
الكردي  الشعب  كون  كردي  تعليمي 
حتى  بل  بلغته  التعلم  عليه  محرماً  كان 
لغات  الهيئة جميع  وتحترم  بها،  التحدث 

على  وتعمل  األخرى،  الشعوب  وثقافات 
تطويرها وبالتالي يكون عوناً وسنداً لها.  
وبهذا الصدد التقت صحيفتنا مع الرئيسة 
في  والتعليم  التربية  لهيئة  المشتركة 
والتي  علي،  حاج  سميرة  الجزيرة  إقليم 
الصيفية  التدريب  حدثتنا عن نظام دورة 
الجزيرة  إقليم  في  والمعلمات  للمعلمين 
حيث أشارت بالقول: »بهدف رفع الكفاءة 
والمعلمات،  للمعلمين  والعملية  العلمية 
العامتين  اإلدارتين  مع  النقاش  وبعد 
قامشلو والحسكة  للمدارس في مقاطعتي 
هيئة  قررت  فقد  فيهما،  التدريب  ولجان 
التربية والتعليم فتح دورة تدريبية صيفية 
المعلمين/ات، وتنظيمهم/هن وفق  لجميع 
ما يلي؛ بالنسبة للمرحلة االبتدائية ونظراً 
المرحلة،  هذه  لمعلمي  العدد  لضخامة 
سيتم تقسيم دوراتهم على دفعتين، أما في 
المناطق ذات األعداد القليلة فنكتفي بدفعة 

واحدة«.  

مواعيد بدء دورة كل دفعة

دفعة،  كل  دورة  بدء  لمواعيد  وبالنسبة 
األولى  »الدفعة  بالقول:  سميرة  أشارت 
سوف تبدأ من 2019/6/22م، حتى 16 
الثانية ستبدأ من  /2019/7م، أما الدفعة 
7/20 /2019م، حتى 2019/8/13م«.
قائلةً:  سميرة  أردفت  الدوام  أيام  وحول 
»أيام الدوام تكون ستة أيام في األسبوع، 
لغاية  صباحاً  الثامنة  الساعة  من  تبدأ 
الثانية عشرة ظهراً، ويكون يوم الجمعة 
كالتالي؛  هي  المقررة  المواد  أما  عطلة، 
 10 علوم  ساعة،   15 الرياضيات 
طرائق  ساعة،  األم15  لغة  ساعات، 
ستاجات  شكل  على  ستعطى  التدريس، 
إلى:  ومقسمة  ساعة،   15 مدتها  عملية 
ورقة  الطريقة،  التقويم،  األهداف، 
ستكون  النظرية  والدروس  التحضير، 
القراءة  مهارات  إلى:  مقسمة  ساعة   33
األسئلة  طرح  ومهارات  والكتابة، 

المشاكل  الصفية،  اإلدارة  الصفية، وهي 
الصفية، مراحل النمو، مهارات االتصال 
والتواصل.   وبالنسبة للمرحلة اإلعدادية 
ستبدأ  بأنها  سميرة  نوهت  والثانوية 
2019/7/20م،  من  الصيفية  دوراتها 
حتى 2019/8/13م، وأيام الدوام ستكون 
ستة  أيام في األسبوع، حيث أنها  ستبدأ 
عشرة  الثانية  لغاية  صباحاً  الثامنة  من 
ظهراً ويكون يوم الجمعة عطلة.   وبينت 
على  التدريب  قاعات  تقسيم  سيتم  بأنه 
الشكل التالي: »قاعة الرياضيات - قاعة 
العلوم والفيزياء والكيمياء - قاعة التاريخ 
اإلنكليزي«،  قاعة   - والثقافة  والجغرافيا 
مع مراعاة خصوصية كل منطقة.   وفي 
المشتركة  الرئيسة  تمنت  حديثها  ختام 
الجزيرة  إقليم  في  والتعليم  التربية  لهيئة 
المعلمين  لجميع  علي  حاج  سميرة 

والمعلمات النجاح والتوفيق.
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روناهي / الشهباء ـ بعد مضي أكثر من سنة على مكوث مُهجري عفرين يف الشهباء، متكن العديد 

من العائالت ابتداع فرص عمل متعددة هلم، ولكن؛ ما زالت عائالت كثر تبحث عن مصدر للرزق 

تؤمن هبا حاجيتها األساسية، وجاء فصل الصيف وموسم احلصاد ليكون سندًا لبعٍض من هذه 

العائالت، رغم األجور املتدنية. 

روناهي/ كركي لكي – نقطة طبية حديثة العهد لكنها تقدم الرعاية الصحية جمانًا ألهايل آليان أهنا 

مستوصف »ديرونا آغي« بإمكاناهتا البسيطة تعاجل املرضى على مدار 24 ساعة يوميًا.

تقرير/ غاندي إسكندر

تقرير/ مصطفى اخلليل 

تقرير/ بيان يوسف

سنادي خلف

عبيد مسلم

مسرية حاج علي

حسني حممد

تقرير / إيريش حممود

تقرير / صالح إيبو

موسم احلصاد يف الشهباء.. متنفس اقتصادي ملهجري عفرين 

فوج اإلطفاء جاهزية تامة على كافة األصعدة.. واملهمة اجلوهرية

مستوصف ديرونا آغي ... خدمات جليلة بإمكانات ضئيلة

قسم غسيل الكلى يف املشفى الوطني بالطبقة يعمل رغم قلة اإلمكانات

بهدف رفع كفاءة املعلمني/ات؛ سيتم فتح دورة تدريبية صيفية يف إقليم اجلزيرة

حمررة الصفحة/برييفان محي حمررة الصفحة/ميديا غامن


