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مراكز توزيع 
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 واقتناء الكتب

رئاسة التحرير:

سوزان علي

برييفان خليل

التدقيق اللغوي:

ميسر املشعان

انتصرنا  »بتوحدنا  الرقةـ  روناهي/ 
حملة  شعار  مناطقنا«  لنحمي  وسنقاوم 
الشابة  المرأة  ومؤسسات  إدارات  أطلقتها 
ومكاتب المرأة في حزب سوريا المستقبل 
في المناطق المحررة بالرقة والطبقة ودير 
في  التركية  التهديدات  ضد  ومنبج  الزور 

المنطقة.
مدينة  من  النساء  من  العشرات  تجمعَن 
الطبقة والرقة ودير الزور ومنبج في مبنى 
دار المرأة في الرقة وأصدرن بياناً يستنكرن 
فيها التهديدات التركية على المنطقة وأكدن 
على االستمرار في المقاومة في وجه تلك 
التهديدات، وشددن على توحيد الصف من 
بوقف  المنشود  الهدف  إلى  الوصول  أجل 

كما  السورية،  األراضي  االعتداءات على 
وأطلق حملة من أجل الهدف نفسه، وقُرئ 
المرأة  باسم مجلس  الناطقة  قبل  البيان من 
السورية في منبج ابتسام عبد القادر وجاء 

في نص البيان:

سنقاوم ضد القوى االحتاللية

التركية،  التهديدات  ونستنكر  »نُدين، 
في  يجري  ما  حيال  الدولي  والصمت 
بها  تمر  التي  المرحلة  أن  حيث  مناطقنا 
سوريا عامةً من تغيرات سياسية، وإقليمية 
خاصةً مناطق شمال، وشرق سوريا حيث 
نتعرض يوميًا للتهديدات من قبل االحتالل 

يراه  كونه  الفرات  شرق  باجتياح  التركي 
ألمجاده  وإعادة  العثمانية،  لخالفته  حلماً 
التي  تموز   19 ثورة  شرارة  لضرب 
األخالقي،  المجتمع  من  مبادئها  استلهمت 
النضال  من  واتخذت  نفسها،  ونظمت 
اتحاد  وبذلك حققت  مبادئها،  أهم  السياسي 
أخّوة  مبدأ  على  السورية  المكونات  كافة 
الشعوب، ومن خاللها أيًضا قامت بحماية 
مرتزقة  على  االنتصار  وحققت  نفسها، 
عاجزاً  العالم  كان  الذي  اإلرهابي  داعش 

عن دحره«.
االنتصارات،  »هذه  البيان  وأشار 
الدولة  تحاول  تحققت  التي  والمنجزات 
أزمتها  تصدير  من خالل  التركية ضربها 

إلى  والعسكرية  والسياسية،  االقتصادية، 
فبدأت  سوريا  وباألخص  الجوار  دول 
التجاوزات  أنواع  بعفرين، وارتكابها كافة 
الال إنسانية على مرئًا، ومسمع من العالم، 
وكذلك في جرابلس، وإدلب، وتريد تكرار 
اليوم باجتياح مناطق شرق  السيناريو  هذا 
الفرات السورية من خالل سياسته الفاشية 
االستبدادي،  تاريخها  عبر  االستعمارية 
شهده  الذي  التوحد  ضرب  تستطيع  وكي 
ترى  أبناء سوريا ألنها  بين شعوب  العالم 
للشرق  جديدة  بوابة  المشروع  هذا  في 
فتقوم  الديمقراطي  التحول  نحو  األوسط 
بترويج اإلشاعات اإلعالمية، وحشد قواتها 
العسكرية على الحدود المحاذية لمناطق تل 

وزعزعة  العين،  ورأس   ، ومنبج  أبيض، 
الفتن  وبث  المناطق،  هذه  واستقرار  أمن، 

الطائفية، والعشائرية«.

بوقف  الدولي  المجتمع  البيان  ناشد  كما 
الذاتية  اإلدارة  أن  بما  التركية  التهديدات 
كما  اإلرهاب  على  القضاء  في  شريكة 
موقفه  بإبداء  العالمي  العام  الرأي  طالب 
ضد هذه التهديدات، حيث أن شعبنا عانى 

من نزف الدماء خالل ثمانية أعوام.
المحاكم  »نطالب  أيضاً:  البيان  في  وذكر 
المجازر  على  تركيا  بمحاسبة  الدولية 
عفرين،  في  اإلنسانية  بحق  ارتكبتها  التي 
تلطخها  عن  ناهيك  وجرابلس  وإعزاز 

بدماء األبرياء في إدلب.
نحن  األساس  هذا  »على  البيان  وتابع 
كإدارات ومؤسسات المرأة الشابة ومكاتب 
في  المستقبل  سوريا  حزب  في  المرأة 
ودير  والطبقة  بالرقة  المحررة  المناطق 
التهديدات  حملة ضد  أطلقنا  ومنبج  الزور 
انتصرنا  بتوحدنا   « شعار  تحت  التركية 
هذه  تتضمن  فيما  مناطقنا،  لنحمي  سنقاوم 
بيانات  قراءة  منها  الفعاليات  عدة  الحملة 
وتصريحات وتوزيع منشورات وملصقات 
توعوية وخيم اعتصاميه ومسيرات وحملة 

اجتماعات عامة«.
وجاء في ختام البيان »نحن كإدارة المرأة 
العهد على  في شمال وشرق سوريا نجدد 
الشهداء  درب  على  النضال  مواصلة 
والمقاومة ونؤكد على استمرار في تحمل 
المسؤولية حتى الوصول إلى النصر على 

كافة القوى االحتاللية في مناطقنا«.

الكردي،  التراث  على  الحفاظ  بهدف 
كركوك  في  التراثية  للدبكة  فرقة  تواصل 
أدائها في شتى المحافل الفنية، متحدية كل 
العراقيل والعوامل والظروف التي تمر بها 

المنطقة.
مستقلة  كردية  فرقة  هي  نوروز،  فرقة 
التراثية  الشعبية  الدبكات  بعرض  مختصة 

من  وعضوات  أعضاء  وتضم  الكردية، 
أبناء وبنات كركوك، حيث تشكلت الفرقة 
عام 2004، إبّان سقوط النظام البعثي، أي 
له  الذي تعّرض  بعد عقود من االضطهاد 

أهل المدينة وثقافاتهم.

رِّج التالميذ الفرقة مدرسة تخُ

ماجد  بختيار  الفرقة  على  المشرف  وقال 
أصبحت  الفرقة  بأن  نيوز  روج  لوكالة 
هذا  في  التالميذ  تخرج  مدرسة  بمثابة 

المجال وانضموا إلى فرق فنية للدبكات.

وقال أن هدف الفرقة هو الحفاظ على الفن 
الزوال  من  وحمايتها  الكردي،  والتراث 
هوب  كالهيب  الدخيلة  األجنبية  والفنون 

والراب.
وتشارك الفرقة في الكثير من المهرجانات 
درجات  على  حصلت  وقد  والحفالت، 
ممتازة في األداء، وحظيت بشعبية ال بأس 

بها في المنطقة.
وأشار ماجد إلى وجود بعض المتاعب التي 
دعماً  تتلقى  ال  أنها  وهي  الفرقة،  تواجها 
من أية جهة، بل تعتمد على ذاتها، إضافة 
المجتمعية  العادات والتقاليد  أن بعض  إلى 
تعرقل بقاء النساء في الفرقة، مما أدى إلى 

نقص عدد العضوات في الفرقة.

تقرير/ صاحل العيسى

آثار عفرين بني السرقة والتغييب 
والصمت الدويل الرهيب-2

في حوار خاص مع مستشار اإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بدارن جيا كرد، أكد 
على أنه ثمة لقاءات بين عدد من دول التحالف الدولي المناهض لداعش ودولة االحتالل التركي 
فيما يخص المنطقة اآلمنة التي تود دولة االحتالل التركي إنشاؤها في شمال وشرق سوريا، مشيراً 

أن هدفهم األول هو حماية ما تم إنجازه من تجربة ديمقراطية في شمال وشرق سوريا بالحوار

رد: «تسعى اإلدارة الذاتية للعب
ُ
بدارن جيا ك

ة«
ّ
اء يف إنهاء األزمة السوري

ّ
 دور بن
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 ضد االحتالل الرتكي حبملتهن
َ
رة يقاومن

ّ
نساء املناطق احملر

ظهِر تراثها الكردي منذ 15 عام
ُ
فرقة دبكات يف كركوك ت

نشاطات عدة تُقيمها مديرية اآلثار في عفرين، بهدف فضح سرقة االحتالل التركي 

للتراث احلضاري اإلنساني في عفرين وتخريب ما ال ميكن سرقته، إذ تعرضت عشرات 

االحتالل  ِقبل  من  مدروس  بشكٍل  والسرقة  للتدمير  الدينية  واملزارات  األثرية  املواقع 

“تلة عني دارة ودرامى، وتلة قرية كمروك ودير بلوط” التي  التركي ومرتزقته، وأخرها 

باتت شبه مستوية بسطح األرض بواسطة جرافات وآليات ثقيلة ومت سرقة عدد من 

االنتهاكات  من  الثاني  القسم  يلي  وفيما  املواقع.  تلك  من  البازلتية  والتماثيل  اآلثار 

«5التركية والصمت الدولي إزاء ذلك.

مركز األخبار ـ مع استمرار انتهاكات جيش 
االحتالل التركي ومرتزقته ضد المدنيين من 
اإلنسانية  المنظمات  تواصل  عفرين،  أهالي 
توثيق جرائم االحتالل.وثائق منظمة حقوق 
تستند  والتي  عفرين  مقاطعة  في  اإلنسان 
تشير  حية  وشهادات  موثوقة،  مصادر  إلى 
أكثر من 5 آالف شخص من  إلى اختطاف 
أهالي مقاطعة عفرين منذ االحتالل التركي 
بينهم  عام 2018،  آذار  شهر  في  للمقاطعة 
مجهوالً،  مصيرهم  يزال  ال  مدني  ألفي 
ذوي  على  ومرتزقته  االحتالل  يفرض  فيما 
إلى  المختطفين دفع »فدية« قد تصل أحياناً 

ماليين الليرات.

لجنة  في  اإلداري  أكد  ـ  لكي  كركي  روناهي/ 
الهوار  أنس  لكي  كركي  ببلدية  التموينية  الضابطة 
المستمرة وجوالت ضبط  المراقبة  أنه ومن خالل 
تناسب  في  العالقة  إثبات  من  تمكنوا  المخالفات؛ 
المخالفات  وكمية  اليومية  المراقبة  بين  ما  عكسي 
شديدة  المراقبة  كانت  كلما  تقل  التي  المضبوطة 

والجوالت مكثفة.

وثائق تثبت ارتكاب االحتالل 
الرتكي اجلرائم بعفرين

 ملحوظ
ٌ
قوانني صارمة ونقص

 يف املخالفات بكركي لكي

2»
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 للعدوان
ّ
تالحم السوريني رد

مساعي مختلفة لدولة االحتالل التركي لفرض 
هيمنتها على شمال وشرق سوريا واحتالل املزيد 

من األراضي السورية وإعادة أمجاد سلطنتها 
العثمانية وإخضاع شعوب املنطقة لسياستها 

املمتدة لالحتالل العثماني، في الوقت الذي يناضل 
فيه شعوب شمال وشرق سوريا ضّد السياسة 

تلك ورفض االحتالل التركي ومنعه من احتالل 
«2أراضيهم...

الطبيعية  والوالدة  القيصرية  العمليات  الطبقة  في  الوطني  المشفى  في  والتوليد  النسائية  قسم  يجري  ـ  الطبقة  روناهي/ 

باإلضافة للمعاينة المجانية، ويعمل على متابعة الوضع الصحي لألم الحامل في األشهر األخيرة من الحمل.

مقاطعة  في  الديمقراطي  المجتمع  تدريب  لجنة  قامت   ،2019/2018 الدراسي  العام  انتهاء  بعد   - الشهباء  روناهي/ 

الشهباء وشيراوا بفتح دورات صيفية لرفع مستوى المدرسين/ات لتعريفهم بالمنهاج الجديد، وفي أربعة نواحي، وهي كل 

من »األحداث وأحرص وشيراوا وتل رفعت«.

رة لقسم النسائية«
ّ
جلنة تدريب اجملتمع الدميقراطي مستمرة«املرأة حباجة لزيارات متكر

 بدعمها للطلبة يف الشهباء وشرياوا

3»6»
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االحتالل  دولة  تسعى  ـ  األخبار  مركز 
سوريا  في  مصالحها  لتحقيق  التركي 
وإعادة هيمنتها على مناطق شمال وشرق 
المستمرة  تهديداتها  خالل  من  سوريا 
على  العسكرية  قواتها  وتحشد  للمنطقة 
حدودها، وبهذا الصدد؛ رصدت صحيفتنا 
آراء عدد من مواطني شمال وشرق سوريا 
بها شعوب شمال  قام  التي  التظاهرة  أثناء 

الدولي  التحالف  أمام قاعدة  وشرق سوريا 
بكوباني؛ رفضاً للتهديدات التركية وصمت 

المجتمع الدولي حيال ذلك. 
مدينة  من  ِكلو  أمينة  المواطنة  ونددت 
حيال  الدولي  المجتمع  صمت  كوباني 
بحق  المحتلة  التركية  الدولة  ممارسات 
الشعب السوري، وقالت: »على المنظمات 
التي تطلق على نفسها اسم حقوق اإلنسان 

بحق  واإلنساني  األخالقي  بواجبها  القيام 
الشعب السوري«. 

مضيفة إلى حديثها بأنهم جعلوا العالم ينعم 
أبنائهم  من  اآلالف  بتضحيات  بالسالم، 
القضاء  أجل  من  بدمائهم  ضحوا  الذين 
وأكدت:  اإلرهابي،  داعش  مرتزقة  على 
لتحمل  التحرك  الدول  المجتمع  على  »لذا 

مسؤولياته تجاه هذا الشعب«. 

مدينة  من  جدوع  أحمد  المواطن  وقال 
التركي  االحتالل  دولة  »تسعى  الطبقة: 
األمن  زعزعة  إلى  تهديداتها  خالل  من 
بفضل  مناطقنا  تعيشه  الذي  واالستقرار 
تضحيات أبنائنا، وبث الفتن والنزعات بين 

الشعوب كافة«.
الشعب  وتالحم  »بوحدة  جدوع:  وأكد 
التركي  لالحتالل  نسمح  لن  السوري، 
وتدنيس  القذرة  وأطماعه  أحالمه  بتحقيق 
أرضنا المقدسة التي رويت بدماء أبنائنا«. 
مدينة  من  العلي  سارا  المواطنة  ورفضت 
األراضي  على  التركية  التهديدات  الرقة 
االحتالل  دولة  »تتدعي  وقالت:  السورية، 
التركي بأنها ستحرر مناطقنا من اإلرهاب 
لها  نقول  لذا؛  لنا.  والسالم  األمن  وتؤمن 

مناطقنا محررة وآمنة«. 
واستقرار  أمن  يردون  ال  بأنهم  مشيرة 
»ها  وأضافت:  الكاذب،  التركي  االحتالل 
أعين  أمام  واضحة  عفرين  تجربة  هي 

جرائم  أفظع  تمارس  عفرين  ففي  العالم، 
القتل والخطف واالعتداء والنهب والسلب 
االحتالل  مرتزقة  قبل  من  األهالي  بحق 

التركي«. 
مطالبة في حديثها المجتمع الدولي التحرك 
السوري،  الشعب  تجاه  بمسؤوليته  والقيام 

والخروج من صمته المخزي. 
مناطق  مختلف  تشهد  بالذكر؛  والجدير 
مختلفة  فعاليات  سوريا  وشرق  شمال 
منددة بالتهديدات التركية بشن عدوان على 
األراضي السورية وال سيما مناطق شرق 
سوريا؛ وذلك بالتزامن مع تحشد االحتالل 
مدينة  العسكرية على حدود  قواته  التركي 
تحتاني  وشيوخ  أبيض(  )تل  سبي  كري 

غربي مقاطعة كوباني.

انتهاكات  استمرار  مع  ـ  األخبار  مركز 
ضد  ومرتزقته  التركي  االحتالل  جيش 
تواصل  عفرين،  أهالي  من  المدنيين 
جرائم  توثيق  اإلنسانية  المنظمات 

االحتالل.

وثائق منظمة حقوق اإلنسان في مقاطعة 
عفرين والتي تستند إلى مصادر موثوقة، 
أكثر  اختطاف  إلى  تشير  حية  وشهادات 
مقاطعة  أهالي  من  آالف شخص   5 من 
للمقاطعة  التركي  االحتالل  منذ  عفرين 
ألفي  بينهم   ،2018 عام  آذار  شهر  في 
فيما  مجهوالً،  مصيرهم  يزال  ال  مدني 
ذوي  على  ومرتزقته  االحتالل  يفرض 
أحياناً  تصل  قد  »فدية«  دفع  المختطفين 

إلى ماليين الليرات.

في  اإلنسان  حقوق  منظمة  وبحسب 
 300 من  أكثر  فإن  عفرين؛  مقاطعة 

يد  على  لالختطاف  تعرضوا  مدني 
 20 خالل  التركي  االحتالل  مرتزقة 
يوماً في شهر تموز الجاري، وقد وثّقت 
المنظمة العديد من هذه الحاالت باألسماء 

والتواريخ.

اختطف  الجاري،  تموز   10 بتاريخ  ـ 
البالغة  محمود  نيروز  الشابة  المرتزقة 
من العمر 22 عاماً وروشين منال عثمان 
في  كرزيلة  قرية  من  محمود  ومزكين 

ناحية شيراوا.

اختطف  الجاري  تموز   15 بتاريخ  ـ 
من  مواطنين  ثالثة  التركي  االحتالل 
محمد  من  كل  وهم  أيسكا  قرية  أهالي 
وعمار  نازو  جمعة  عمر  خلو،  جمال 
محمد نازو وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة 

ومازال مصيرهم مجهوالً حتى اآلن.

جيش  اختطف  تموز   17 وبتاريخ  ـ 
من  كل  ومرتزقته  التركي  االحتالل 
»جوان وليد هورو، حنيف فهمي عارف، 
مصطفى إبراهيم خليل« من أهالي قرية 
التاريخ  وفي  شرا،  ناحية  في  ديكمداش 
ذاته؛ اختطفت الشابة سوزان حكمت في 

أهالي قرية جلبر التابعة لناحية شيراوا.

ـ وبتاريخ 17 تموز أقدم مرتزقة الجبهة 
على  التركي  لالحتالل  الموالية  الشامية 
البالغ  المواطن مصطفى خليل  اختطاف 
وخطيب  إمام  وهو  عاماً   50 العمر  من 
بن  خليل  محمد  وابنه  القرية  جامع 
عاماً،   24 العمر  من  البالغ  مصطفى 
كمت اختُطف المواطن أحمد بشير خليل 

من القرية ذاتها.

ـ وبتاريخ 18 تموز الجاري أقدم فصيل 
التركي على  التابع لالحتالل  الشام  فيلق 
اختطاف ثالثة مواطنين من قرية شاديرة 
منهم  وعرف  شيراوا  لناحية  التابعة 
من  البالغ  أشرف  جمو  نوري  المواطن 
بدالً  اختطافه  تم  عاماً، حيث  العمر 60 
من شقيقه الفار من منزله هرباً من دفع 
الفصيل  قبل  من  عليه  المفروضة  الفدية 

المسيطر على قريته.

جيش  اختطف  تموز   18 وبتاريخ  ـ 
االحتالل ومرتزقته كل من يوسف حنيف 
ولقمان فهمي وحنيف فهمي كريم وعلي 
جمعة وعبد الحميد حمزة ورياض علي 
قرية  أهالي  من  عارف  وأحمد  جمعة 

ديكمداش التابعة لناحية شرا.

ـ بتاريخ 18 تموز داهم مرتزقة االحتالل 
بين  الواقعة  المنازل  من  عدداً  التركي 
في  الغربي  واألوتوستراد  معراته  دوار 
من  متأخرة  ساعات  في  عفرين  مدينة 
فيصل  يوسف  المواطن  اختطفوا  الليل 
وزوجته واقتادوهم إلى جهة مجهولة وما 

زال مصيرهم مجهوالً حتى اآلن.

االحتالل  نفّذ جيش  تموز  وبتاريخ  19 
الشامية  الجبهة  التركي ومرتزقة فصيل 
بحملة مداهمات واسعة في قرية كاخرة 
وتم  عشوائي  بشكل  موباتا  ناحية  في 
كل  منهم   ُعرف  مواطناً   11 اختطاف 
نجيب،  وعيسو  عيسو،  »رفاعي  من 
قاسم«،  محمد  بن  حنان  ومصطفى 
إلى  المختطفين  اقتيد  المصدر  وبحسب 
أحد السجون في ناحية شيه التي يسيطر 
نقلهم  تم  ثم  العمشات ومن  عليها فصيل 

إلى سجن مراته بمدينة عفرين.

منظمة  باسم  الناطق  أكد  الصدد؛  وبهذا 
حقوق اإلنسان في مقاطعة عفرين إبراهيم 
لمختلف  المختطفون  »تعرض  شيخو: 
أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، إضافة 
إلى فرض فدية مالية على ذويهم مقابل 

اإلفراج عنهم«.

كما وثّقت المنظمة خالل الشهر الجاري 
جملة من االنتهاكات التي طالت المواقع 
التنقيب  شملت  عفرين  في  األثرية 

والسرقة والتخريب.

جيش  قام  الجاري؛  تموز   15 بتاريخ  ـ 
بالتنقيب  ومرتزقته  التركي  االحتالل 
في تل جندريسه باآلليات الثقيلة وسرقة 
جميع اآلثار الموجودة فيها وتحويل التل 

إلى مقر عسكري.

ـ وبتاريخ 16 تموز أقدم جيش االحتالل 
سنديانكي  قرية  تل  في  التنقيب  على 
جميع  وسرقة  جندريسه  لناحية  التابعة 

اآلثار الموجودة فيها ونقلها إلى تركيا.

ـ وبتاريخ 16 تموز قام جيش االحتالل 
عسكرية  قاعدة  ببناء  ومرتزقته  التركي 
راجو  لناحية  التابعة  درويش  قرية  في 
في منطقة عفرين. وأكدت المنظمة أيضاً 
لألشجار  متعمد  حرق  أعمال  توثيق 
أقدم جيش  والمحاصيل الزراعية، حيث 
االحتالل على حرق أكثر من 200 ألف 
شجرة في محيط عفرين وأكثر من 300 
هكتار من األراضي الزراعية في ناحية 
منذ  والشعير  بالقمح  مزروعة  شيراوا 
الناطق  ودعا  التركي.  االحتالل  بداية 
اإلنسان في مقاطعة  باسم منظمة حقوق 
حديثه  ختام  في  شيخو  إبراهيم  عفرين 
للحد  بالتحرك  المعنية  الدولية  الجهات 
من انتهاكات االحتالل التركي ومرتزقته 
محاكمة  إلى  دعا  كما  المدنيين.  بحق 
الجنائية  المحكمة  في  التركي  االحتالل 
في  يرتكبها  التي  الجرائم  جراء  الدولية 

عفرين.

مركز األخبار ـ تحدثت صحيفة الواشنطن 
بين  عميق  خالف  عن  األمريكية  بوست 
أحد  مع  ترامب  دونالد  الرئيس  من  كل 
الشيوخ  مجلس  في  الجمهوريين  كبار 
األبيض  البيت  في  مغلق  اجتماع  خالل 
بخصوص  تركيا  على  العقوبات  حول 
ُمصممة  روسية  لصواريخ  األخيرة  شراء 
األمريكية،  الطائرات  باألساس الستهداف 

وفقاً لمسؤولين ُمطّلعين على الموضوع.
ولفتت الصحيفة األمريكية إلى أن الخالف 
حصل بخصوص مدة وشدة وقوة العقوبات 
على أنقرة، حيث يُصر الجمهوريون على 
تطبيق أقصى العقوبات على تركيا بموجب 
»جاستا«.  أمريكا  خصوم  معاقبة  قانون 
الشيوخ،  مجلس  في  الجمهوريون  ويحث 
برئاسة رئيس لجنة العالقات الخارجية في 
الشيوخ جيمس إي. ريش، ترامب  مجلس 
اإللزامية  العقوبات  التنازل عن  على عدم 
الصنع  روسي  نظام  لشراء  تركيا  ضد 

بأنه  يجادلون  والذي   ،400-S طراز  من 
سيُعّرض أمن حلف الناتو للخطر.

أنه  ترامب  أعلن  الماضي،  األسبوع  وفي 
سيلغي شراء تركيا ألكثر من 100 طائرة 
قبول  على  رداً   35-F طراز  من  مقاتلة 
أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس 
إلى  يصل  لم  لكنه  الروسي،  النظام  بتسلم 
حد فرض المزيد من العقوبات ضد تركيا 
صناعة  مع  تجارية  بأعمال  قيامها  بسبب 

الدفاع الروسية.
في  لألشخاص  وفقاً  ذلك،  من  وبدالً 
االجتماع، بدا أن ترامب يدافع عن إجراء 
فرض  من  بدالً  تركيا  مع  مفاوضات 
إلى  تطور  الذي  األمر  قاسية؛  عقوبات 
نقاش حاد بين كل من ريش وترامب، وفقاً 

ألشخاص ُمطّلعين على االجتماع المغلق.
وقالت سوزان وراس المتحدثة باسم ريش 
»كان  الثالثاء:  يوم  من  متأخر  وقت  في 
العديد  بوجود  يعلمون  الغرفة  في  الجميع 

من الخيارات وكان هناك نقاش حاد حول 
جميع جوانب القضية«.

شريطة  تحدثوا  الذين  المسؤولون  وقال 
بدا  ترامب  إن  هويتهم  عن  الكشف  عدم 
يتحدث  أن  وحاول  بالموضوع  مهتم  غير 
بعيدة  أخرى  مواضيع  عن  االجتماع  في 
عن الموضوع الرئيسي أال وهو العقوبات 
بأحد  أدى  الذي  األمر  أنقرة،  القاسية على 
أن  ترامب  من  الطلب  إلى  الجمهوريين 

يُرّكز على العقوبات على تركيا.
أعضاء  مع  ترامب  موقف  ويتعارض 
الذين  الحزبين،  كال  من  الشيوخ  مجلس 
الواليات  على  يتعين  أنه  على  أصروا 
حّذرت  التي  العقوبات  متابعة  المتحدة 
ستواجهها  تركيا  أن  من  شهور  منذ  منها 
S-400. وكرر مجموعة من  لقبول نظام 
الديمقراطيين البارزين في مجلس الشيوخ، 
البيت  اجتماع  في  يشاركوا  لم  الذين 
ترامب  إلى  الثالثاء  رسالة  في  األبيض، 

بومبيو  الخارجية  وزير  مع  »يتفقون  أنهم 
والعديد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ 
على وجوب فرض عقوبات على تركيا وفقاً 
الديمقراطيين،  للقانون«. وكتبت مجموعة 
بقيادة عضو مجلس العالقات الخارجية في 
روبرت  السيناتور  الشيوخ،  مجلس  لجنة 
جانب  من  حاسم  إجراء  »بدون  مينينديز: 
الناتو  في  موقفنا  فإن  المتحدة،  الواليات 
روسيا  على  العقوبات  نظام  وقوة  سيهتز 
من  للعديد  وفقاً  ولكن  لنكسة«.  سيتعرض 
االجتماع،  من  خرجوا  الذين  الجمهوريين 
»كيف  على  أكبر  بشكل  المناقشة  رّكزت 
حد  على  أردوغان«،  مع  التفاوض  يمكننا 
من  بدالً  هوفن،  جون  السيناتور  تعبير 
الطريقة التي يمكن أن تُعاقب بها الواليات 
المتحدة. وقال السيناتور ديفيد بيردو، وهو 
البيت  اجتماع  بعد  لترامب،  آخر  حليف 
األبيض: »ما يحاول الرئيس فعله هو اتباع 
نهج أوسع بكثير لهذا الشيء«، مشيراً إلى 

أن مقاربة العقوبات الصارمة منطقية فقط 
»إذا نظرتم فقط إلى ما تحاول تركيا فعله 
لحلف  حليف  أول  تركيا  وستكون  اآلن«. 
قبل  من  للعقوبة  يخضع  األطلسي  شمال 
الحكومة  تحاول  لم  إذا  المتحدة  الواليات 
التي  العقابية  اإلجراءات  عن  التنازل 
لمعاقبة  عام 2017  في  الكونغرس  أقرها 
مع  تجارية  بأعمال  القيام  على  الكيانات 
صناعة الدفاع الروسية. ولقد أشار كل من 
أول  أنه  إلى  والديمقراطيين  الجمهوريين 
بشراء  قام  األطلسي  شمال  لحلف  حليف 

نظام أسلحة كبير من موسكو.

بألم  الشعور  بأنّه  الصداع  تعريف  يُمكن 
مناطق  في  ألم  يُرافقه  بحيث  الرأس  في 
العينين  فوق  كالمنطقة  الجسم؛  مختلفة من 
أو األذنين، أو خلف الرأس، أو في الجزء 
تقسيم  ويُمكن  الرقبة،  أعلى  من  الخلفي 
الصداع إلى صداع أولي وصداع ثانوي، 
فتجُدر  بينهما  الفرق  عن  الحديث  وعند 
اإلشارة إلى أّن الصداع األولّي غير ُمرتبط 
أّما  األخرى،  األمراض  من  نوع  بأّي 
الّصداع الثانوّي فهو الصداع الذي يحدث 
صحية  مشكلة  أو  بمرض  اإلصابة  نتيجة 
عالج  أّن  إلى  اإلشارة  وتجدر  معينة؛ 
الصداع يعتمد على العديد من العوامل؛ بما 

في ذلك نوعه، وشّدته، وعمر المريض.

عالج الصداع دون أدوية:
والعالجات  اإلرشادات  من  العديد  هناك   
المنزلية الطبيعة التي يُمكن اتّباعها للتّغلب 
إلى  للجوء  الحاجة  دون  الصداع  على 

األدوية، وفيما يأتي بيان ألبرزها:
ـ تناول كميات كبيرة من الماء: حيث يُعتبر 

من  للُمعاناة  شائعاً  سبباً  المزمن  الجفاف 
ويُساهم  النّصفي،  التوتر والصداع  صداع 
الذين  األشخاص  قِبل  من  الماء  تناول 
أعراض  تخفيف  في  الجفاف  من  يُعانون 
الصداع لديهم في غضون نصف ساعة إلى 
ثالث ساعات، ويُعتبر تناول كميات كافية 
في  وسيلة  بالماء  غنية  وأطعمة  الماء  من 

الحّد من اإلصابة بالّصداع. 
ـ تجنب تناول الكحول: فقد أثبتت الدراسات 
عن  مسؤوالً  يكون  قد  الكحول  تناول  أّن 
إثارة الّصداع النّصفي لدى ثُلث األشخاص 
الذين يُعانون من الصداع الُمتكرر، ويُعزى 
توّسع  في  يُساهم  الكحول  أّن  إلى  ذلك 
كميات  بتدفق  يسمح  مما  الدموية  األوعية 
الصداع،  حدوث  وبالتالي  الدم،  من  أكبر 
يعمل  الكحول  أّن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
كمدر للبول، وبالتالي فهو يُساهم في تكرار 
التبول الذي يُصاحبه فقدان الجسم لكميات 
من السوائل، وبالتالي الٌمعاناة من الجفاف، 

مما يُسبّب حدوث الصداع أو تفاقمه. 
 : بالهستامين  الغنية  األطعمة  تجنّب  ـ 

تناول  أّن  إلى  الدراسات  بعض  تشير  إذ 
يسبّب  قد  بالهستامين  الغنية  األطعمة 
لديهم  الذين  أولئك  لدى  النّصفي  الصداع 
على  األمثلة  ومن  به،  لإلصابة  قابلية 
واألطعمة  المعتقة،  األجبان  األطعمة  هذه 
واللحوم  الُمدخنة،  واألسماك  الُمخّمرة، 

الُمعالجة. 
األمثلة  ومن  العطرية:  الزيوت  استخدم  ـ 
إذ  الالفندر،  وزيت  النعناع  زيت  عليها 
تُعتبر هذه الزيوت ذات فعالية في التخفيف 

من أعراض الصداع.
ـ استخدام الكّمادات الباردة: إذ إّن تطبيقها 
على منطقة الرقبة والرأس فّعال في تقليل 
العصبي،  التوصيل  وإبطاء  االلتهاب، 
ذاته  الدموية، وهذا بحّد  وتضييق األوعية 
وبخاّصة  الصداع  ألم  تخفيف  في  يُساهم 
االستخدام  آلية  عن  أّما  النّصفي،  الّصداع 
فتتمثل بلف مجموعة من مكعبات الثلج في 
منشفة، ثّم وضع المنشفة على الرأس مّدة 
مّدتها  استراحة  تؤخذ  وبعدها  ساعة،  ربع 

ربع ساعة أخرى.

على  تحتوي  التي  المشروبات  تناول  ـ 
والقهوة،  الشاي  ذلك  في  بما  الكافيين: 
تحسين  في  فعالية  ذي  الكافيين  يُعتبر  إذ 
تضيّق  وزيادة  اليقظة،  وزيادة  المزاج، 
تخفيف  في  يُساهم  مما  الدموية،  األوعية 

أعراض الصداع بشكٍل إيجابي. 
ـ تجنّب الروائح القوية: فقد تكون الروائح 
القوية كتلك الناتجة عن العطور، ومنتجات 
عن  مسؤولة  السجائر  ودخان  التنظيف، 
الُمعاناة من الصداع النّصفي، ويُمكن القول 
في  فّعاالً  يكون  قد  لها  التّعرض  تجنّب  إّن 

الحد من اإلصابة بالصداع. 
تُساهم  فقد  العشبية:  العالجات  استخدام  ـ 
تخفيف  في  األعشاب  من  معينة  أنواع 
زهرة  أقحوان  مثل  الصداع  أعراض 
أو  اللبن،  بزهر  أيضاً  المعروف  الذهب 
نبات الزنجبيل، ويُنصح باستشارة الطبيب 
قد  لما  نظراً  العشبية  النباتات  تناول  قبل 
يسبّبه بعضها من آثار جانبية على اإلنسان.
يُنصح  إذ  الدافئة:  الضمادات  استخدام  ـ 
باستخدامها في حاالت الُمعاناة من صداع 
الضمادة  تُوضع  الحالة  هذه  وفي  التوتر، 
الدافئة على منطقة الُعنق أو مؤخرة الرأس، 
كما يُنصح بوضع قطعة قماش دافئة على 
المنطقة التي يشعر بها الشخص باأللم في 
األنفية،  الجيوب  صداع  من  الُمعاناة  حال 
ومّما ينبغي التنبيه إليه أّن أخذ حّمام ساخن 

قد يكون ُمفيداً أيضاً. 
والفروة:  الرأس  على  الضغط  تخفيف  ـ 
تسريحات  بعض  باتّخاذ  الضغط  ويتمثل 
خاصة  الفرس  ذيل  كتسريحة  الشعر؛ 
عصابة  أو  قبعة  ارتداء  أو  جداً،  الضيقة 
السباحة  نظارات  ارتداء  أو  الرأس،  على 

الضيقة جداً. 
الضوء  يُساهم  فقد  اإلضاءة:  تخفيف  ـ 
من  الُمنبعث  حتّى  الوامض  أو  الساطع 
من صداع  الُمعاناة  في  الحاسوب  شاشات 
الشقيقة، ولذلك يُنصح بتغطية النوافذ جيداً 
الشمس  ضوء  لتسلل  تجنّباً  النهار  أثناء 
على  الحرص  إلى  إضافة  الغرفة،  إلى 

الخروج  قبل  الشمسية  النظارات  ارتداء 
من المنزل، وفيما يتعلّق بأجهزة الحاسوب 
إلى  للّمعان  شاشة مضادة  بإضافة  فيُنصح 

الجهاز.
مضغ  كان  سواء  المضغ:  عن  التّوقف  ـ 
أو  الشفتين،  أو  األظافر،  أو  العلكة، 
المنطقة داخل الخدين، أو األشياء األخرى 
كاألقالم، إذ قد تكون هذه العوامل مسؤولة 
عن حدوث الصداع في العديد من الحاالت.
ـ ممارسة االسترخاء: إذ تُساهم العديد من 
الشعور  ضبط  في  االسترخاء  رياضات 
بالصداع والحّد من األلم، وتتضمن تمارين 
أو  التأمل،  أو  اليوغا،  االسترخاء ممارسة 

االسترخاء العضلي التدريجي. 
ـ التدليك: حيث يلعب تدليك الرقبة والمنطقة 
في  الرأس دوراً  العنق واألذن من  بين  ما 

تخفيف صداع التوتّر.

العالج بالتدخل الطبي والدوائي:
تستدعي  التي  الصداع  من  حاالت  هناك 
مراجعة الطبيب ويُنصح بمراجعة الطبيب 
يُعاني فيها الشخص من  التي  في الحاالت 
المعتاد،  من  أكثر  بشكل  الُمتكرر  الصداع 

بحيث يتمثل على النّحو اآلتي:
من  أكثر  بشّدة  يمتاز  الذي  الُصداع  1ـ 

الُمعتاد.
2ـ الُصداع الذي ال يتحسن أو يزداد سوءاً 
المتاحة  األدوية  استخدام  من  الرغم  على 

دون وصفة طبية. 
3ـ الُصداع الذي يحول دون قدرة الشخص 
أو  اليومية،  وأنشطته  بمهاّمه  القيام  على 

الذي يمنعه من النوم.
4ـ الشعور بالخدر، أو الضعف، أو الشلل 
الرقبة.  تصلّب  الجسم.  جانبّي  أحد  في 
الُمعاناة من مشاكل في الرؤية، أو التحّدث، 

أو المشي. 
5ـ الغثيان أو التقيؤ غير الُمرتبط باإلنفلونزا 

أو اإلفراط في تناول الكحول.

الطبيعيّة  الظواهر  من  عدداً  البحر  يشهد   
وتمر  والجزر،  المد  ظاهرتا  بينها  ومن 
بمرحلتين،  الظواهر  هذه  خالل  المياه 
فيها  إذ يرتفع  بالمد  المرحلة األولى  تتمثل 
فوق  تدريجي  بشكل  مؤقتاً  المياه  منسوب 
سطح المحيط أو البحر، أما المرحلة الثانية 
وهي الجزر إذ يتعّرض فيها منسوب المياه 
البحر،  سطح  مستوى  دون  لالنخفاض 
وتنشأ هذه الظاهرة نتيجة اجتماع عدد من 
التأثيرات بين قوى جاذبيتي القمر والشمس 
نفسها  حول  األرض  دوران  مع  بالتزامن 

أي تشّكل ما يسمى بقوة الطرد المركزيّة.

للمدة  وفقاً  والجزر  المد  أنواع  تتفاوت  ـ 
إّن  إذ  حدوثها،  لتكرار  تحتاجها  التي 
يوم ويسمى  يحدث كل نصف  نوعاً  هناك 
الحالة  بهذه  النصف يومي وتتساوى  بالمد 
الذروتان، وكذلك األمر بالنسبة لحضيضي 
الجزر، أما النوع اآلخر فقد يحدث كل يوم 
إذ يحدث ذروة واحدة للمد فقط وحضيضاً 
المد  النوع  للجزر ويطلق على هذا  واحداً 
اليومّي، أما النوع الثالث وهو المد المختلط 
حدوث  به  يتزامن  الذي  النوع  ذلك  وهو 

نوعين من المد والجزر في اليوم ذاته.
المياه  وانخفاض  ارتفاع  نسب  تتفاوت  ـ   

للموقع  وفقاً  والجزر  المد  ظاهرتي  في 
المناطق  في  ذلك  يختلف  إذ  الجغرافّي، 
الكرة  من  الشمالي  القطب  في  الكائنة 
قطبها  في  الواقعة  تلك  عن  األرضيّة 
الجنوبي مروراً بخط االستواء، إذ تتراوح 
ارتفاعات منسوب المياه في بعض المناطق 
إلى ما يفوق مئتي سم تقريباً بينما ال تتجاوز 

في مناطق أخرى 30 سم.
 خصائص المد والجزر أعلى المد: ويسمى 
أيضاً بذروة المد، وهي تلك الفترة الزمنيّة 
أعلى  إلى  المياه  منسوب  فيها  يصل  التي 
الفترة  وهو  الجزر،  حضيض  مستوياته. 

المياه  مستوى  فيها  ينخفض  التي  الزمنية 
إلى أدناه.

 
أهمية المد والجزر:

البحار  بتطهير  هاماً  دوراً  تؤدي  ـ   
والمحيطات وتخليصها من الشوائب. 

ـ تطهر مصبّات األنهار مما علق بها من 
الرواسب.

ـ تستخدم كأسلوب لتحديد مواعيد رحالت 
السفن وخاصة حاالت الدخول إلى الموانئ 

القريبة من المناطق الضحلة. 

عالقة المد والجزر بالقمر: 
وثيقاً  ارتباطاً  والجزر  المد  ظاهرة  ترتبط 
إذ  واألرض،  والقمر  الشمس  بحركة 
البحار  مياه  تأثر  نتيجة  الظاهرة  هذه  تبدأ 
والقمر  الشمس  بجاذبيتي  والمحيطات 
إلى  ذلك  في  السبب  ويعّزى  كبير  بشكل 
كون القمر يكون هو األقرب إلى األرض 
فيكون تأثيره على األرض أكبر من الشمس 
بالرغم من صغر حجمه، وبذلك فإّن القمر 
هو العامل األساسّي لحدوث هذه الظاهرة، 
ومن الجدير بالذكر أّن الكرة األرضية تمر 
بالقمر ففي كل مرة يحدث  خالل دورانها 
القريبة  للواجهة  وفقاً  ما  مكان  في  المد 
يحدث  والجزر  المد  فإن  وبذلك  القمر  من 
ساعة،  عشرة  اثنتي  كل  أي  يومياً  مرتين 
وكما يؤثر القمر تأثيراً واضحاً في ارتفاع 
مداره  في  القمر  بموقع  ذلك  ويكون  المد 

بالنسبة لكوكبي الشمس واألرض. 
قمة  في  والجزر  المد  ظاهرة  وتكون 
نشاطها عندما يكون القمر محاقاً أو بدراً، 
حد  أقصى  إلى  المياه  منسوب  يرتفع  إذ 
الشمس  وقوع  إلى  ذلك  في  السبب  ويعود 
القوة  تأثير  ويكون  واحد  باتجاه  والقمر 
القمريّة أي جاذبيّتها عند أقصاها، ويكون 
عند  أيضاً  الظاهرة  في هذه  كبير  تأثير  له 
الوثيقة  للعالقة  ونظراً  الكسوف،  حدوث 
سميت  والجزر  بالمد  القمر  تربط  التي 
طاقة المد والجزر باسم الطاقة القمريّة، إذ 
إنّها تلك الطاقة الحركيّة التي تحدث نتيجة 
ودوران  والشمسيّة  القمرية  الجاذبية  تأثير 
األرض حول محورها وتخزينها بالتيارات 

المائيّة، وهي من أنواع الطاقة المتجددة.

11أخبار صحة وعلوم2

تقرير/ سالفا أمحد

أمحد جدوعأمينة كلوسارا العلي

الصداع وأنواعه

املد واجلزر وعالقتهما بالقمر

 للعدوان
ّ
تالحم السوريني رد

وثائق تثبت ارتكاب االحتالل الرتكي اجلرائم بعفرين

جدل واسع يف البيت األبيض حول العقوبات األمريكية على تركيا
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بطولة  2019/7/5م،  بتاريخ  شهدنا 
كثيراً،  المطلوب  المستوى  دون  للبراعم 
أن  المقرر  كانت من  البطولة  إن  وبالرغم 
الخالفات  ولكن  واألشبال  للبراعم  تكون 
أن  على  الختام  في  أرست  المدربين  بين 
تحيز  ولنشهد  فقط،  للبراعم  بطولة  تكون 
في التحكيم من قبل بعض الحكام باإلضافة 
إلى حالة من الفوضى العارمة في الصالة 
الرياضية التي كانت غير مكيّفة والالعبين 
من  الصراخ  عن  ناهيك  ِشواء  حالة  في 
بعض المدربين والالعبين في أجواء بعيدة 

كل البعد عن الرياضة.
المشكلة الدائمة كما ذكرنا في بداية التقرير 

المشكلة من مدربين  الفنية  اللجان  هي في 
مراكزهم  بالعبين  يشاركون  أنفسهم  هم 
إلى  الوصول  بهدف  لذلك  النوادي،  باسم 
اللقب تظهر حالة تحيز في التحكيم من قبل 
بطوالت  نشهد  الختام  وفي  منهم،  البعض 

غير ناجحة.
السابقة  البطوالت  في  الالفت  واألمر 
وخاصةً بطولة البراعم الماضية إنه ال يتم 
للمشاركة  الالعبين  من  معين  عدد  تحديد 
ممتلئة  صالة  لنشهد  وزن،  لكل  بالبطولة 
ضيقة  الوقت  بنفس  وهي  الالعبين  من 
وغير قادرة الستيعاب هذا العدد الكبير من 
الالعبين والحديث عن صالة لعبة الكاراتيه 

الرياضي  االتحاد  مقر  ضمن  الواقعة 
بطولة قادمة للناشئني فهل بقامشلو.

يخُكتب هلا النجاح؟؟؟

الكاراتيه  بطولة  الجمعة  غٍد  بعد  ستقام 
في   ،2006 ـ   2005 لمواليد  للناشئين 
الرياضي  االتحاد  اللعبة ضمن مقر  صالة 
الفنية  اللجان  على  يجب  لذلك  بقامشلو، 
الحكام  وعلى  البطولة  على  والمشرفة 
االحتكام للغة الضمير والوجدان واالبتعاد 
بل  ولناديه،  له  الشخصية  المصلحة  عن 
ونجاح  العامة  المصلحة  وضع  يجب 
إن  رغم  االعتبارات،  كل  فوق  البطولة 
هذا األمر صعب ولكن قد يتحقق لو عادوا 
المدربين وراجعوا أنفسهم قليالً، ووضعوا 
نجاح البطولة فوق مصلحتهم سنشهد تغيير 
في  ولكن  الكاراتيه،  لعبة  حالة  كامل  في 
نشهد  فلن  المنوال  بنفس  االستمرار  حال 
وال  اللعبة  واقع  على  حقيقي  تغيير  أي 
هي  األكبر  والخاسر  البطوالت،  نجاح 
تتطلع  التي  العمرية  والفئات  البراعم  هذه 

لألفضل.

روناهي / قامشلوـ  أقيمت منافسات الجولة 
الجزيرة  إقليم  أندية  دوري  من  الثالثة 
على  األولى  للدرجة  القدم  بكرة  للشباب 
الجولة  وشهدت  الجزيرة،  إقليم  مالعب 
للطريق  تعادالت مثيرة وفوز كبير  أربعة 

على خبات.
واحد  طرف  من  كانت  األولى  المباراة 
كبيراً  فوزاً  الطريق  نادي  فيها  وسجل 
بدون  أهداف  وبثمانية  خبات  نادي  على 
كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  أرضية  على  رد 
بقامشلو، الطريق سجل في الثواني األولى 
من المباراة هدفه األول وختم الشوط األول 
في  واستطاع  نظيفة  بخماسية  لصالحه 
الشوط الثاني تسجيل ثالثة أهداف أخرى، 

ولتصبح النتيجة ثمانية أهداف بدون رد.

وفي باقي المباريات كانت اإلثارة موجودة 
المباريات  وانتهت  المباريات  كافة  في 
األربعة من أصل خمس مباريات بالتعادل، 
أهداف  بدون  السلبي  التعادل  سيطر  حيث 
وبرخدان،  جودي  ناديي  شباب  لقاء  على 
كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  أرضية  على 
اإليجابي  التعادل  سيطر  بينما  بقامشلو، 
بهدفين لهدفين على مباريات: سري كانيه 
وسردم والصناديد وعمال الجزيرة وأهلي 
الجولة  ختام  وبعد  واألسايش،  عامودا 
للمجموعتين  األندية  ترتيب  أصبح  الثالثة 

على الشكل التالي:
ترتيب المجموعة األولى:
1ـ الطريق 9 نقاط +14.

2ـ عمال الجزيرة 4 نقاط +6.

3ـ الصناديد 4 نقاط +1.
4ـ قامشلو 0 نقطة -6.
5ـ خبات 0 نقطة -15.

المجموعة الثانية:
1ـ األسايش 7 نقاط +3.

2ـ سري كانيه 7 نقاط +3.
3ـ جودي 2 نقطة -1.

4ـ برخدان 2 نقطة -1.
5ـ سردم 2 نقطة -2.

6ـ أهلي عامودا 2 نقطة -2.

العد  يبدأ  األربعاء،  اليوم  من  اعتباًراً 
انطالق  على  يتبقى  واحد  لعام  التنازلي 
دورة األلعاب األولمبية الصيفية المقررة 

في العاصمة اليابانية )طوكيو 2020(.

جرى  بما  كبيراً  فخراً  المنظمون  وأبدى 
إنجازه خاصة في االستاد الرئيسي للدورة، 
لكن بعض القضايا تشغل اليابانيين بشكل 

كبير ربما على رأسها حالة الطقس.

لم  االفتتاح،  حفل  من  واحد  عام  وقبل 
بشأن  مخاوف  أو  شكوك  أي  هناك  تعد 
االستاد الوطني الذي يحتضن حفل افتتاح 

األولمبياد في 24 تموز 2020.

 24 2020من  طوكيو  أولمبياد  ويقام 
بعدها  وتقام  آب،  من  التاسع  حتى  تموز 
دورة األلعاب األولمبية لذوي االحتياجات 
آب   25 بين  )البارالمبياد(  الخاصة 

والسادس من أيلول.

وتجدر اإلشارة إلى أنها المرة األولى التي 
األولمبية  األلعاب  اليابان  فيها  تستضيف 

منذ 56 عاماً.

وكان أولمبياد طوكيو 1964 قد أقيم في 
شهر تشرين أول، الذي تكون فيه درجات 
الحرارة أقل بكثير مقارنة بشهري تموز/ 

آب.

للدورة  المنظمة  اللجنة  أبدت  ذلك  ومع 
الحرارة  بدرجات  كبيراً  انشغاالً  المقبلة، 
أنها  معتبرة  واألعاصير،  المرتفعة 

»قضية رئيسية« بالنسبة لها.

موجة  اليابان  شهدت  واحد،  عام  فقبل 
حارة قياسية استمرت لنحو أسبوعين قبل 

وقوع أعاصير.

بسبب  وفاة  حاالت  اليابان  وسجلت 
األسباب  من  وغيرها  الشمس  ضربات 
المتعلقة بالطقس في تموز 2018 تعادل 
الحاالت  عدد  أضعاف  ثالثة  من  أكثر 
وصلت  حيث  واحد،  بعام  قبلها  المسجلة 
حالة   127 منها  وفاة،  حالة   1032 إلى 
الصحة  وزارة  أرقام  طوكيو، حسب  في 

وحكومة مدينة طوكيو.

وفي العاصمة طوكيو فقط، نقلت سيارات 
إلى  شخصاً   7449 إجمالي  اإلسعاف 
لضربة  التعرض  بسبب  المستشفيات 
وآب  تموز/  شهري  خالل  الشمس، 
يسجل  لم  عدد  وهو  الماضي،  العام  من 
حسب  باليابان،  أخرى  مقاطعة  أي  في 
لمكافحة  اليابانية  الوكالة  أوضحته  ما 

الحرائق والكوارث الطبيعية.

ودفعت توقعات درجات الحرارة المرتفعة 
اللجنة المنظمة لتغيير مواعيد بدء بعض 
الطلق،  الهواء  في  تقام  التي  المنافسات 
والسيدات  الرجال  الماراثون  سباقا  منها 
حيث جرى تقديم موعد انطالقهما ساعة 
واحدة ليبدآن في الساعة السادسة صباحاً 
بتوقيت   21:00( المحلي  بالتوقيت 
الحرارة  درجات  لتفادي  غرينيتش( 

المرتفعة.

اللجنة  فيه  تواصل  الذي  الوقت  وفي 
استعدادية  جوانب  في  العمل  المنظمة 
بتنفيذ  طوكيو  حكومة  تقوم  محددة، 
مشروع تغطية مسافة 136 كيلومتراً في 
طرق وسط المدينة بطبقة خاصة للتخفيف 

من تأثير الحرارة.

صيف  في  التجريبية  المراحل  وخالل 
العام الحالي، ستقيم حكومة المدينة مراوح 
وخيام ورشاشات رذاذ بالقرب من مواقع 

استضافة الفعاليات األولمبية.

مشكلة  المنظمة  اللجنة  تواجه  كذلك 
أخرى تتمثل في ازدحام السكك الحديدية 

واالختناقات المرورية في العاصمة.

ويتنقل في العاصمة طوكيو يوميا ثمانية 
العدد  يزيد  أن  ويتوقع  مواطن،  ماليين 
الذروة  أيام  في  ألف شخص  بواقع 650 

خالل فترة األولمبياد.

يتضاعف  أن  المنظمة  اللجنة  وتتوقع 
العاصمة  وسط  طرق  على  االزدحام 
يجِر  لم  إن  المقبل،  الصيف  في  طوكيو 

اتخاذ التدابير لتفادي األمر.

الحكومة  بدأت  الماضي،  االثنين  ومنذ 
تجريبية  عملية  طوكيو  في  والشركات 
االزدحام  تخفف  أن  شأنها  من  لتدابير 
عن  العمل  منها   ،2020 أولمبياد  خالل 

بعد أو في توقيتات تتسم بالمرونة.

مواطن  ألف   600 يشارك  أن  ويتوقع 

الذي يستمر حتى  التجريبي  البرنامج  في 
السادس من أيلول المقبل.

المنظمة  اللجنة  من ناحية أخرى، أعلنت 
أن  الجاري  تموز  من  سابق  وقت  في 
تذاكر  بيع  عملية  من  األولى  المرحلة 
2ر3  نحو  بيع  سجلت   2020 طوكيو 

مليون تذكرة.

مئات  طرح  سيجرى  المقبل،  آب  وفي 
الثانية،  المرحلة  في  التذاكر  من  األالف 
وقدرت اللجنة المنظمة عدد التذاكر التي 
ماليين،  تسعة  من  بأكثر  متاحة  ستكون 
حسب ما نقلته وكالة أنباء »كيودو« عن 

مصادر لم تكشف عنها.

طوكيو  أولمبياد  المنظمة  اللجنة  وتصف 
بأنه »أولمبياد إلعادة اإلعمار«،   2020

في  التعافي  جهود  إلى  إشارة  في  وذلك 
عنيف  زلزال  من  اليابان،  شرق  شمال 
وموجات مد عاتية )تسونامي( وقعت في 
مفاعالت  ثالثة  تدمير  إلى  وأدت   2011
في محطة »فوكوشيما دايتشي« النووية.

خلفت  قد  الطبيعية  الكوارث  تلك  وكانت 
القتلى والمفقودين  أكثر من 18 ألف من 
بينما لم يتمكن عشرات اآلالف من العودة 
من  القريبة  المناطق  في  منازلهم  إلى 
محطة فوكوشيما دايتشي، نظراً للمخاوف 

من التلوث اإلشعاعي.

فوكوشيما  من  األولمبية  الشعلة  وتنطلق 
في 26 أذار 2020 وتستمر جولتها لمدة 
الـ47  المقاطعات  جميع  في  يوماً   121

باليابان.

الطبقة  مدينة  في  الصحي  القطاع  يستمر 
وضرورة  المنطقة  لنساء  خدماته  بتقديم 
الحامل،  المرأة  وخصوصاً  بهن  العناية 
والعمل على مراقبة الحمل لديها باإلضافة 

لتقديم العالج لها من األمراض المزمنة. 
تقدم اإلدارة المدنية الديمقراطية في منطقة 
وأقسام  الصحية  للمراكز  الدعم  الطبقة 

المشفى الوطني حسب اإلمكانات المتوفرة 
بإشراف لجنة الصحة، وأهمها قسم النسائية 
للمريضات  المجانية  خدماته  يقدم  الذي 
أهم  النسائية من  قسم  مقابل، ويعتبر  دون 
لما  الوطني  بالمشفى  الموجودة  األقسام 
للنساء، وخاصةً  يقدمه من رعاية صحيّة 
لذوات األمراض المزمنة والحوامل منهن 

كمراقبة الحمل والسكر والضغط ومعالجة 
باإلضافة  والمزمنة  الحادة  االلتهابات 

لمتابعة حاالت اإلسقاطات المتكررة.

الكادر الطيب لقسم النسائية

يقدمه  الذي  الفعال  الدور  على  ولالطالع 
المنطقة  في  الحوامل  للنساء  النسائية  قسم 
الرئيسة  مع  لقاًء  روناهي  أجرت صحيفة 
المشتركة للجنة الصحة في منطقة الطبقة 
قسم  أن  على  أكدت  التي  إبراهيم  نورس 
طبيعية  والدة  »غرفة  يضم؛  النسائية 
وغرفة  نسائية  وجراحة  عمليات  وغرفة 
سرير   18 يضم  النسائية  وجناح  مخاض 
لطاقم  باإلضافة  العمليات«،  وغرفة 
و23  ممرضات   10 من  يتألف  تمريض 
قابلة و7 أطباء اختصاص نسائية وجراحة 
على  يعمل  النسائية  قسم  أن  كما  نسائية، 
كافة  ويستقبل  يومياً،  ساعة   24 مدار 
الحاالت وخاصة اإلسعافية ومراقبة الحمل 
والنزف وأحياناً استئصال الرحم، وتزور 
المشفى  ألن  النسائية  قسم  المريضات 
بينما  يقدم خدمات مجانية و بشكٍل كامل، 
عالية حسب  تكلفة  ذات  الخاصة  المشافي 

قولها. 

أهمية العيادة النسائية

الحاالت  أغلب  أن  إلى  نورس  وأشارت 
الحمل  لمراقبة  النسائية  للعيادة  المراجعة 
القيصرية  العمليات  نتيجة  القطب  وفك 
التثقيف  العيادة  تقدم  كما  الضماد،  وتغيير 
تخص  مراجعات  وهناك  الصحي 

النسائية  كااللتهابات  المرضية  الحاالت 
واالضطرابات الطمثية، كما يستقبل القسم 
واستقبال  والنزف  التاسع  الشهر  حوامل 
بشكٍل  الضغط  وارتفاع  القيصرية  حاالت 
دائم، حيث بلغ عدد حاالت الوالدة الطبيعية 
حوالي  400 حالة شهرياً، كما تم إجراء  

حوالي 84 عملية قيصرية.

ضرورة متابعة األم املريضة 
بالسكري

وأضافت نورس أن هناك أمراض تخص 
حيث  السكري،  بمرض  المصابة  األم 
الجنين  على  يؤثر  ما  السكر  لديها  يرتفع 
عند  أما  الجنين،  فيكبر  حجمه  في  ويزيد 
الحمل  مراقبة  يتم  السليمة  الحامل  المرأة 
عندها ويتم إجراء التحاليل الكاملة لها من 
وجود  عدم  من  والتأكد  وسكر،  دم  زمرة 
ارتفاع للتوتر الشرياني المسمى باالنسمام 
الحملي، وهنا يقدم للحامل بعض المقويات 
والفيتامينات وبعض اإلرشادات بخصوص 

التغذية السليمة واالهتمام بصحتها.

أضرار إهمال مراقبة احلمل
 يف األشهر األخرية

المرأة  متابعة  أهمية  عن  نورس  وتابعت 
الحامل لوضع جنينها وعدم إهمال صحتها 
إجراء  إلى  تؤدي  قد  أضرار  من  خوفاً 
الشهر  في  القيصرية، وخصوصاً  العملية 
أو  الحوض  ضيق  نتيجة  وذلك  التاسع 
بسبب  أو  الشرياني  التوتر  ارتفاع  بسبب 
القلب  أمراض  وكذلك  معينة،  أمراض 
المرافقة أو أمراض أخرى مرافقة، وذلك 
إنهاء  يتطلب  ما  المرافق  االختالط  حسب 

الحمل بإجراء العملية القيصرية.

أهمية زيارة العيادة النسائية

مراجعة  ضرورة  إلى  نورس  ونوهت 
للتعرف  النسائية  العيادة  وزيارة  الحوامل 
الحامل  للمرأة  السليمة  العادات  على 
مستمر،  بشكٍل  اإلرشادات  واتباعها 
رغم  المطلوب  التغذية  بنظام  وااللتزام 
ضعف الثقافة الصحية في بعض المناطق، 
وضرورة  فيها  معدومة  تكون  تكاد  حيث 
دوري  بشكٍل  النسائية  العيادة  مراجعة 
يقوم  حيث  الحامل،  األم  لدى  وخصوصاً 
عن  يقل  ماال  النسائية  العيادة  بمراجعة 

1200 حالة شهرياً. 

هذه  على  فعلها..  على  وقادرة  قوية  »أنا 
السماء  بزرقة  تتزيّن  أن  البيضاء  الورقة 
األحرف  أسطرها  بين  تتراقص  وأن 
بذاكرتي  علقت  التي  واألرقام  والكلمات 
على مدار سنة كاملة«، هكذا تُحّدث رنيم 
نفسها في أول أيام مناظرة بكالوريا )اختبار 

ختم الدروس الثانوية( لسنة 2019.

تتنّقل الفتاة ملسافة كيلومرت 
وحدها على كرسيها املتحرك

من منزلها بمنطقة الجديدة بمحافظة منوبة 
عند  ثقة،  بكل  المعهد  إلى  تونس  شمالي 
العريضة  بابتسامتها  والدتها  تودع  الباب 
طول  وعلى  الخارج  في  لتستقبلها  البريئة 
يغدقونها  الذين  المارين  تحيات  الطريق 

بمشاعر الحب واالحترام.
بنات  كل  عن  تختلف  شابة  السهيلي  رنيم 
إعاقتها  والدتها  منذ  رافقتها  جيلها  وأبناء 
يديها  تحريك  من  تمنعها  التي  الجسدية 
إلعاقتها،  تستسلم  لم  ولكنها  وقدميها، 
لتسلّق سلّم  وخلقت من ضعفها قوة جبارة 

النجاح.
تكتب بقلم يف فمها جبميع 

مراحل دراستها  

واكتشفت رنيم منذ كانت في سن الخامسة 
من العمر قدرتها على الكتابة عبر إمساك 
القلم بفمها، فعلمت أنها هبة من هللا وتعودت 
المراحل  في  الدراسة  سنوات  خالل 
االبتدائية واإلعدادية والثانوية على الكتابة 
بتلك الطريقة بكل سالسة وإلى االرتقاء من 

سنة إلى أخرى.
وتقول للجزيرة نت: »تقبلُت األمر بطريقة 
ال يتخيلها أي إنسان واعتبرُت إعاقتي أمراً 
عادياً ولجأُت منذ صغري إلى الخروج من 
المنزل، فأنا اجتماعية ألبعد الحدود ومحبة 

للحياة وال أعترف بشعور الوحدة«.
ضعف  بلحظات  سنة(   19( رنيم  ومّرت 
نفسها  تتمالك  ما  سرعان  لكنها  قليلة، 
التي  والفشل  الحزن  وتتغلّب على مشاعر 
بروح  متسلحة  قلبها  إلى  التسلل  تحاول 

المقاومة التي تتحلى بها.
وجدت رنيم في عائلتها السند القوي الذي 
كل  تساعدها  التي  العون  ويد  عليه  تعتمد 
الطريفة  بكلماته  يبدع  الذي  فوالدها  حين، 
ووالدتها  تشجيعها  في  الخاصة  وطريقته 
بكل  واهتمت  شيء  كل  تحّملت  التي 
وتسقي  تطعم  تزال،  وال  ابنتها  تفاصيل 
عوامل  كلها  وتدّرس،  المالبس  وتغيّر 

ساعدتها في الصمود والتحدي.

انعدام وسائل النقل اخلاصة 
حباملي اإلعاقة...

ال  »فرحتي  رنيم:  والدة  سعيدة  وتقول 

توصف بنجاح ابنتي وأعتبرها أول فرحة 
رنيم  تعبي،  كل  أنستني  حياتي  في  حقيقية 
تعتبر  وابنتي  وصبورة  وخلوقة  حنونة 

نفسها كاملة ال ينقصها شيء«.
من  قلقها  سعيدة  تخف  لم  المقابل،  وفي 
التنقل  في  رنيم  تنتظر  التي  الصعوبات 
جراء  الجامعية  للدراسة  منطقتها  خارج 
خاصة  عمومي  نقل  وسائل  توفر  عدم 

بمتميزي اإلعاقة.
وتعرضت رنيم ألكبر مشكلة حين تعطب 
من  حرمها  مما  مّرتين  المتحرك  كرسيها 
الدراسة لمدة أشهر، غير أنها تعتبر نفسها 
محظوظة بنظرة المجتمع لها ال باعتبارها 
حاملة إعاقة بل متميزة بها نظراً إلى طبيعة 
المحيط المسالم واإليجابي الذي تعيش فيه، 
أو  الشفقة  نظرات  فيه  تلمس  لم  والذي 

السخرية.
وهيبة  بن  لمياء  الفلسفة  مادة  أستاذة  تقول 
تثق  تلميذتها  إن  رنيم  عليها  تدرس  التي 
إشكال  أي  لديها  وليس  وبقدراتها  بنفسها 
بتقبلها  منبهرة  وأنها  بإعاقتها  يتعلق  فيما 
لألمر، وتعايشها معه وتصالحها مع ذاتها 

في هذه المسألة.
معطاءة  وروح  كبير  بذكاء  رنيم  وتتمتع 
في  أستاذتها  وساعدت  لليأس  تستسلم  وال 
التعامل معها مثل أي تلميذ طبيعي، فكانت 
بالنجاح  إيجابية وُكللت مجهوداتها  النتيجة 
في تموز المنصرم في أهم اختبار تعليمي 
في تونس بحصولها على شهادة البكالوريا.
القوي  العربية عادل عبد  اللغة  أستاذ مادة 
والثبات  العزيمة  في  درساً  رنيم  من  تعلم 

واإلصرار على النجاح إال أن ما يحز في 
للدولة  الرسمي  الجانب  تقصير  هو  نفسه 
التلميذة  حققته  الذي  باإلنجاز  االحتفاء  في 
يديها  عن  بدالً  للكتابة  فمها  استعملت  التي 
بصحة  يتمتعون  من  يحقّقه  لم  ما  وحققت 

سليمة.

يعتبر قيّم عام )نائب مدير( معهد ابن عرفة 
اإلرادة  في  نموذجاً  رنيم  الدريدي  رضا 
عديد  على  تغلبت  إنها  وقال  واالجتهاد 
وأنها  المتحرك،  وبكرسيها  الصعوبات 
تحدت برد وأمطار الشتاء وحرارة الصيف 
لتصل إلى مبتغاها بابتسامة متفائلة حالمة، 
الدولة مزيداً  أمله في أن تولي  معرباً عن 
االحتياجات  وبذوي  برنيم  االهتمام  من 
على  لتشجيعهم  عامة  بصورة  الخاصة 

االستمرار والتميز.

بة للحياة« ِ »أنا اجتماعية ومخُ

ميهوب  ضياء  المقرب  وصديقها  زميلها 
إنها  وقال  صديقته،  عن  بالحديث  رّحب 
الفتاة المحاربة والطموحة والموهوبة التي 
تكتب وترسم وتتميز بعشقها لآلخرين في 
تحقيق  على  وبتشجيعهم  وخارجه  المعهد 

أحالمهم وتبعث فيهم األمل واإليجابية.
وتحلم رنيم بالتخصص في مجال الصحافة 
قلبها وإنها ستعمل  إلى  إنه األقرب  وتقول 
حقيقة،  إلى  وتحويله  حلمها  تحقيق  على 
رافعةً شعار »عدم إهدار الوقت في البكاء 

والوقوف على األطالل«.

3رياضة مرأة10

تقرير/ جوان حممد

تقرير/ جوان روناهي

نورس ابراهيم

روناهي/ قامشلو ـ تعاني لعبة الكاراتيه منذ سنوات من نفس املشكلة وهي اخلالفات بني 
املدربني كوهنم أنفسهم جلان فنيّة ومُشرفة على البطولة ومدربني مشاركني مبراكزهم وممثلني 
لألندية يف البطولة ولذلك نشهد بطوالت دون املستوى، ومنها فاشلة بامتياز فهل سنشهد يف 

البطولة القادمة األمر ذاته.

العمليات  الطبقة  يف  الوطين  املشفى  يف  والتوليد  النسائية  قسم  جيري  ـ  الطبقة  روناهي/ 
الصحي  الوضع  متابعة  ويعمل على  اجملانية،  للمعاينة  باإلضافة  الطبيعية  والوالدة  القيصرية 

لألم احلامل يف األشهر األخرية من احلمل.

حمررة الصفحة/ميديا غامن حمرر الصفحة/ جوان حممد

رة لقسم النسائية«
ّ
«املرأة حباجة لزيارات متكر

رنيم جتتاز اختبار الثانوية العامة بقلم يف فمها!!!

بطولة الكاراتيه هل ستكون مثل سابقتها؟؟؟

دوري الشباب: تعادالت مثرية وفوز كبري للطريق

الكوارث الطبيعية هاجس اليابان قبل أوملبياد طوكيو

جهاز االيكو

غرفة املعاينة

مريضة يف غرفة املعاينة
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وإليكم نص الحوار:
 - يدور نقاش حاد حول ماهية المنطقة اآلمنة 
السورية  الحدود  على  السوري  الشمال  في 
أخر  على  قراءنا  اطالع  يمكنكم  هل  التركية، 

التطورات في هذا السياق؟
توسيع  هي  التركي  بالمنطق  اآلمنة  المنطقة 
دائرة النفوذ واحتالل علني، ال يوجد خطر من 
شمال سوريا على تركيا وإنما العكس موجود، 
طبعاً كإدارة ذاتية نرى بإن المشروع التركي 
تتكرر  أن  نريد  ال  مقبولة،  غير  ومقترحاته 
والباب  جرابلس  مناطق  في  الموجودة  الحالة 
لها،  تابعة  واليات  تعتبرها  حيث  وإعزاز، 
والتجربة  االستقرار  هو ضرب  كذلك  الهدف 
الديمقراطية في مناطقنا، مواقف شركاؤنا في 
وهناك  الموجود  االستقرار  تؤيد  اإلطار  هذا 
اتصاالت بين دول من التحالف والدولة التركية 
ما  حماية  هو  موقفنا  األحوال  بجميع  المحتلة. 
تم إنجازه وحل كل األمور مع أي طرف كان 

بالحوار.
ـ هناك حديث عن أن هناك توافق على لجنة 
دعوة  هت  وجِّ هل  الجديد،  السوري  الدستور 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  مشاركة  إمكانية  حول 

وشرق سوريا في هذه المفاوضات؟
في  الحل  من  هام  جزء  هو  الدستور  طبعاً 
سوريا ومن الضروري أن يكون هناك دستور 
ديمقراطي يعكس الواقع العملي الموجود على 
ممثالً  الدستور  هذا  يكون  وكذلك  األرض، 
تعديل  أو  دستور  أي  السوريين؛ صياغة  لكل 

اإلرادة  مشاركة  بدون  الموجود  الدستور 
السياسية لشمال وشرق سوريا لن يكون طريقاً 
ومشاركتنا  ديمقراطياً  دستوراً  نؤيد  للحل. 
عملية  مواقف  اآلن  حتى  توجد  ال  فيه.  مهمة 
القوى  تدرك  أن  نأمل  لكن؛  مشاركتنا.  تؤكد 
ضرورة  سوريا  في  الحل  على  الحريصة 
إشراك شعبنا، ذلك عامل دعم مهم للحل وكذلك 
لشكل الدستور الديمقراطي الحقيقي في سوريا. 
القدس  اجتماع  ـ خرجت تصريحات عدة من 
الثالثي حول ضرورة إخراج القوات العسكرية 
»تركيا  رأسها  وعلى  سوريا  من  األجنبية 

وإيران«، كيف قرأتم تلك التصريحات؟
الصراعات الدولية موجودة في سوريا، وكذلك 
هناك اتفاقات دولية حول أمور معينة على ما 
يبدو في سوريا، طبعاً التواجد األجنبي كما يتم 
تسميته نتج عن عوامل أهمها إصرار أطراف 
خروج  العسكري،  المنطق  على  سوريا  في 
واالتفاق  الصراع  لحالة  تعود  القوات  هذه 
فيها  بما  الدولية  القوى  توظيف  بينها،  فيما 
أجل  من  المهم  لدورها  سوريا  في  الموجودة 
االستقرار ودعم الحوار والتوافق الديمقراطي 
مثالً  مهم،  دعم  عامل  السوري   - السوري 
تعتبر  اليوم  التركي  االحتالل  دولة  بأن  نرى 
تكرس  من  وهي  بسوريا  المعضلة  في صلب 
واقع االحتالل وتقوم بجرائم وفظائع وعفرين 
خير مثال، هذه التوجهات تخنق الحوار والحل 
شرعية  عدم  يؤكد  ما  التقسيم،  إلى  وتؤدي 

الممارسات التركية في سوريا.  

الروسي  الفشل  أظهر  إدلب  في  يجري  ما   -
وضعف النظام، كيف يمكن لهذه التطورات أن 
تؤثر على مستقبل الحل السوري، والعالقات 

التركية ـ الروسية؟
كما تحدثت؛ تركيا في مأزق وهي اآلن تحاول 
لها  السماح  بعد  روسيا  مع  التزاماتها  إيفاد 
الوقت نفسه حالة  باحتالل عفرين وتعيش في 
األحوال  جميع  في  الناتو.  حلف  مع  صعبة 
دولة االحتالل التركي بإدلب أيضاً في موقف 
ُمحرج، حيث دعمها للمتطرفين )حراس الدين، 
جبهة فتح الشام، الحزب التركستاني( وعجزه 
عن حمايتهم من النظام وروسيا. نحن نرى بأن 
وضع إدلب يتجه نحو تعقيدات إقليمية ودولية 
يتم  أن  إلى  الشكل  بهذا  شائكة، حيث ستستمر 
يوجد  وال  دولية  توافقية  صيغة  إلى  الوصول 
في  سيحدث  ما  نتاج  حالياً،  األقل  على  بديل 
إدلب سيكون له تداعيات على الوضع السوري 
وكذلك على العالقات التركية مع المرتزقة من 

جهة وتركيا وروسيا من جهة دون شك. 
 - تعود دولة االحتالل التركي للتهديد باحتالل 
تل رفعت واجتياح مناطق شمال شرق سوريا، 
وفي الوقت ذاته هناك تعاون روسي تركي في 
في  انتهاكاتها  حجم  تزايد  ظل  في  الشمال، 
عفرين، ماذا قّدمت اإلدارة الذاتية لفضح تلك 

االنتهاكات ضد الكرد بعفرين؟
عملية  ترجمة  حقيقة  عفرين  في  يحدث  ما 
الفاشية،  أردوغان  ومطامع  تركيا  لسياسة 
عدا  إدلب  في  ومرتزقتها  تركيا  ممارسات 

العهود  على  وتعدي  وتجاوز  خرق  إنها  عن 
مباشر  تآمر  وكذلك  كافة،  الدولية  والمواثيق 
على مستقبل الشعب السوري، كل االنتهاكات 
باطالع كافة  الذاتية  اإلدارة  توثيقها وتقوم  يتم 
في  حاضرة  عفرين  وقضية  عليها  المعنيين 
الذاتية،  اإلدارة  ولقاءات  عمل  جداول  كافة 
تدين  الخصوص  بهذا  أممية  تقارير  وصدرت 
تركيا ومرتزقتها ولكن ذلك غير كاف وال بد 
من مواقف مسؤولة أكثر حيال وضع عفرين 
وشعبها الُمهجر، تحرير عفرين خيار ال تراجع 
عنه وكل إمكاناتنا في خدمة تحريرها بتكاتف 

ونضال شعبنا المقاوم.
شبه  اليوم  التركي  االحتالل  دولة  باتت  ـ 
جديّة  مدى  ما  وسياسياً،  دبلوماسياً  معزولة 
أوروبا من  وبين  بينها  فيما  الحاصلة  األزمة 
أخرى  جهة  من  أمريكا  وبين  وبينها  جهة، 
 400 إس  منظومة  على  حصولها  جّراء 

وإصرارها على التنقيب في شرق المتوسط؟
كما  والتنمية  العدالة  سياسة  نتاجات  ارتداد 
أردوغان  عملي،  بشكل  ظهرت  ذكرت 
التدخل  المنطقة وإصراره على  في  ومطامعه 
الفتن والمشاكل يضع تركيا في موقف  وخلق 
تهدد  التي  الجماعات  تؤيد  ليبيا  ففي  محرج، 
وحدة ليبيا، وفي العراق تشرعن احتاللها وتقوم 
بعمليات إبادة، وفي مصر تدعم اإلخوان، وفي 
سوريا سياساتها واضحة وهو االحتالل ودعم 
االنتهاكات،  وارتكاب  والمرتزقة،  اإلرهابيين 
ومساعي تقسيم وحدة سوريا، وخلق النعرات 
االحتالل  تمارس  قبرص  وفي  والصراعات، 
أال  المعقول  غير  من  فيها.  السبعينيات  منذ 
يكون هناك نتائج عكسية على تركيا في ظل ما 
تفعل في المنطقة والعالم، خيارات التغيير في 
السياسات الدولية عليها مفتوحة، مع إصرارها 
يتبعه  الذي  والنهج  تلك،  ممارساتها  على 

أردوغان سيجلب الكوارث لها. 
من  عملي  انفتاح  هو  رؤيتنا  في  األمثل  الحل 
الديمقراطية  القوى  على  الدولية  الحكومة  قبل 
معالجة  في  الحوار  منطق  إلى  ولجوؤها  فيها 
قضاياها المحلية واإلقليمية دون ذلك لن تكون 
دولة االحتالل التركي بحالة جيدة كما يحاول 

أردوغان الترويج لذلك.

النطالق  الثامنة  الذكرى  مّرت  أيام  قبل   -
ثورة 19 تموز، السنوات الثمانية هذه مّرت 
منجزات  تُقيّمون  كيف  كثيرة؛  بمنعطفات 
الثورة وهل نحن ُمقبلون على مرحلة سياسية 

جديدة؟
المعاناة  ُعمق  من  تموز   19 ثورة   انبثقت 
والتهميش واإلنكار الذي عاناه الشعب الكردي 
الظروف  أحلك  في  األولى  خيوطها  ونسجت 
في  الوليد  تخنق  كانت  التي  والقمعية  األمنية 
مهده ولم تَر النور إال القليل ممن يملك اإلرادة 
في  اآلالف  اليوم  وبات  التضحية،  ويقدم على 
ِعداد المفقودين والمعتقلين والشهداء والمنفيين.  
ثورة 19 تموز كانت أمل الماليين منذ عقود 
الحرية  إلى  تتأمل  التي  العقيدة  وتلك  طوال 
الالمحدود  باالنخراط  دفع  قد  والديمقراطية 
الثورة،  فئات شعبنا ضمن صفوف هذه  لكافة 
واالمتيازات  والجاه  المال  إلى  يتطلع  أحد  ال 
على  تجسد  الذي  خياله  وراء  الركض  سوى 
أرضه، حيث ثورة أوجدت معناها الحقيقي في 
تغيير تقاليد سياسية متألفة والتي أرادت أن تنبّه 
الجميع بان السياسة الكالسيكية المتبعة لم تعد 
كل  تحولت  هكذا  الثورية؛  المهام  لتلبية  كافية 
قرية وكل حي وأغلب المنازل إلى مركز إلدارة 
فعالية ثورية ما سواء سياسية أو اجتماعية أو 
دفاعية أو ثقافية لتؤكد بأن هذه الثورة هي من 
صنيعة أبناء روج آفا وهم أصحابهم الحقيقيين 
وأنهم وجدوا كذلك عليهم االنفتاح نحو الشعوب 
األخرى إلقناعهم بأن النظرة القوموية الضيقة 
وال  واألمان  االستقرار  تجلب  أن  يمكن  ال 
يمكن بناء مستقبل ديمقراطي حر تضمه جميع 

الثقافات واألعراف.
والجانب االستراتيجي األخر لثورة 19 تموز 
إلى  طبيعي  غير  بشكل  المرأة  انخراط  هو 
صفوف الثورة والتي صبغت بلونها في جميع 
موازي  بشكل  لنقول  دعنا  النضال.  ميادين 
للرجل، بل حتى انتزعت مواقع نضالية أكثر 
تقدماً من الرجل وهذا التطور كان الفتاً للراي 
العام العالمي وليس السوري، وكانت ثورة بحد 

ذاتها ضمن ثورة روج آفا. 
زمنية  مرحلة  في  تعليمي  نظام  إنشاء  أن  كما 
يستهان  ال  التي  المنجزات  من  يعتبر  قياسية 
بها، حيث أن تعليم مئات اآلالف من األطفال 
بلغة األم وفتح كليات التعليم العالي خير مثال، 
وتبقى المؤسسة العسكرية هي الجانب األساسي 
والعمود الفقري للمشروع القائم، وهذه المؤسسة 
فتحت الطريق أمام تحقيق انتصارات تاريخية 
تجسيد  في  كفيالً  كان  دفاعي  نظام  وإنشاء 
الثقة  روح  وبث  الواقع  أرض  على  الثورة 
واإليمان بالمشروع أكثر فأكثر. وتّوج بجيش 
انتصر على أعتى القوى اإلرهابية في العالم، 
وتحوله إلى حليف هام لتحالف دولي تضم 79 
دولة ومنظمة وهذا ما أبهر العالم بانتصاراته 
الذي عجزت جيوش  التنظيم اإلرهابي  ودحر 
الدول من دحره وهكذا حولت مناطق اإلدارة 
الذاتية إلى مركز استقطاب دولي لتهتم وتدرس 
التي  النائية  المناطق  هذه  في  يجري  ما  حول 
كانت غارقة في الفقر واإلقصاء واالنغالق عن 
العالم الخارجي، حيث المرور المزدحم للوفود 
أي  يشهده  لم  واإلنسانية  والعسكرية  السياسية 

جزء آخر من سوريا. 
الباغوز  القضاء على داعش في  وبعد مرحلة 
السياسي  الحل  مرحلة  في  أصبحنا  جغرافيا 
بان  يعني  ال  هذا  ولكن  العسكري  من  أكثر 
من  قائماً  ما زال  فهو  العسكري زال،  التهديد 
الخاليا النائمة لداعش والتهديد التركي المباشر 
وسيكون هناك خطط واستراتيجيات عسكرية 
للمنطقة  السياسي  المستقبل  وبالطبع  مستدامة. 
إقليمية  توافقات  إلى  بحاجة  ما  نوعا  شائك 
الذاتية  اإلدارة  مناطق  تتمتع  لكي  ودولية 
بأن  القول  نستطيع  رسمي.  سياسي  باعتراف 
دحر  في  لعبناه  الذي  والمحوري  الهام  الدور 
داعش مع التحالف الدولي ما زال يحافظ على 
هذا  لذلك؛  االستراتيجي.  العسكري  موقعه 
الدور سيكون محورياً أيضا في الحل السياسي 
وعسكرية  سياسية  مقومات  المتالكها  لسوريا 

واقتصادية هامة للغاية.

إعزاز،  جرابلس،  مدن  تزور  أن 
في  سوريا  شمال  في  وعفرين  الباب، 
من  أنه  يعني  التركية  السيطرة  ظل 
الممكن أن تكون بحاجة لمترجم تركي 
– عربي، عند تحويل النقود أو زيارة 
وما  المدارس  إلى  الدخول  أو  المشفى 
أمست  التي  المحلية  المجالس  تسمى 
استخباراتية  وأوكاراً  مدنية  مخافر 
للدولة التركية على األراضي السورية. 
كما من الممكن أن تعتقد وللوهلة األولى 
بأنك في تركيا وليس في مدن سورية 
قاومت العثمانيين في زمٍن ما، وهويتها 
الثقافية واالجتماعية والسياسية متميزة 
وميرسين  إزمير  في  سائد  هو  عما 
التأكيد  التركية،  الشوفينية  معقل  حيث 
قد  المناطق  تلك  في  سوري  أنك  على 
يُعتبر إقحاماً وقحاً وغير منطقياً للهوية 
فقط  أعوام  ثالثة  بعد  وذلك  السورية، 
لألراضي  األتراك  الجنود  تدنيس  من 

السورية.

إدخال املرتزقة أشعَل األزمة 
السورية

خالل ثماني سنوات من عمر الصراع 
تركيا  حاولت  سوريا،  في  المستمر 
وبمنتهى اللصوصية البحث عن ثغرات 
ما  وغالباً  سوريا،  في  للتدخل  مالئمة 
كانت  التي  النيران  على  تتفرج  كانت 
األراضي  على  بنفسها  هي  تشعلها 
مباشر  تتدخل بشكل  أن  السورية دون 
فإدخال  العسكرية.  قواتها  طريق  عن 
عن  البلدان  كافة  من  داعش  مرتزقة 
وباعتراف  سوريا  إلى  الحدود  طريق 
اإلعالم التركي نفسه، ودعم المجاميع 
المعارضة  على  والسيطرة  المرتزقة 
ما  غالباً  والعسكري  السياسي  بشقيها 
كانت طُرقاً كافية لتحقيق غايات أنقرة 
أدواتها  فشل  إن  إال  قريبة.  فترة  حتى 
وكسب  “العثمنة”  حلم  تحقيق  في 
بالمدرعات  دفع  جانبهم،  إلى  المجتمع 
والطائرات الحربية التركية إلى التدخل 
االنحناء  رفضت  التي  األعناق  وكسر 
واختطفت  وهجرت  فقتلت  لسياساتها، 
المجتمعات  تزال  وال  وهددت  اآلالف 
ونسيجها  أمنها  على  حافظت  التي 
هجمات  مع  بالتوازي  االجتماعي 
أدواتها )داعش – النصرة – الفصائل 
المثال  كانت  عفرين  ولعل  المتشددة(، 

األبرز لتلك الجرائم.
عن  البحث  سيناريوهات  ظل  وفي 
لجأت  واالحتالل،  للتدخل  الحجة 
تركيا إلى إلصاق صفات سيئة وماكرة 
الكرد  وهم  األساسيين،  بخصومها 
في  قضيتهم  كانت  لطالما  السوريون، 
تًربك  التي  التقليدية  المشكلة  المنطقة 
وتُزعج تركيا منذ أكثر من قرن، لذا، 
لجأت إلى اتهامهم باالنفصال لشّل أي 
تأثير لهم في الحالة السياسية والعسكرية 
العثمانية  المشاريع  ولتمرير  السورية، 
التي ال يخجل أردوغان في البوح بها 
ليس ألقرب الناس منه بل حتى ألعدائه، 
ونجح إلى حّد ما في إقناع فئة سورية 
“المعارضة”  على  محسوبة  ضالة 
حروب  إلى  فدفعتها  االتهامات،  بتلك 
في  الكرد  مع  لها  داعي  ال  استنزاف 
أعداء  مع  فيه  تتفق  كانت  الذي  الوقت 
وإيران  روسيا  األساسيين  المعارضة 
على تقليص مساحات سيطرتهم مقابل 
مصالحها التوسعية، فبدأت بتقديم حلب 
عفرين،  مقابل  والغوطة  الباب،  مقابل 
لتنفصل الحلقات األخرى منها، درعا، 
بعد  المعلوم  غير  ومن  إدلب،  جنوب 
ما هو قادم وخاصة أن الحمى التركية 
السوريين  في طرد  األيام  مشتعلة هذه 
عيشهم  لقمة  في  وإذاللهم  تركيا  من 

وكرامتهم.

تغيري أمساء املدن واهلدف 
الترتيك

العرب  ضرب  تركيا  محاولة  ومع 
معارك  في  البعض  ببعضهم  والكرد 
ليتسنى  المنتصر فيها تركيا فقط،  كان 
إلى  والوصول  جثثهم  فوق  القفز  لها 
جاهزة  التركية  الخطط  كانت  مآربها، 
لالستخبارات  أكبر  انخراط  وتنتظر 
السورية  الحالة  في  التركي  والجيش 
بالعلم  فبدأت  أكبر،  بشكل  لفرضها 
المواقع  على  ُرفع  الذي  التركي 
المدارس  إلى  وصوالً  بداية  العسكرية 
الخدمية،  والمؤسسات  والشوارع 
العمومية  السيارات  إلى  وصوالً 
قامت  كما  الفالفل،  بيع  ومطاعم 
المدن كتغيير اسم مدينة  بتغيير أسماء 
“جوبان  إلى  حلب  شمال  في  الراعي 
إلى  المعروف  عقيل  جبل  واسم  باي” 

تغيير  عن  ناهيك  البيرق”،  “بوالنت 
أسماء العشرات من القرى في مناطق 
الباب وعفرين وإعزاز، وكذلك أسماء 
ففي  والحدائق،  والشوارع  الساحات 
عفرين أُطلق تسمية “أردوغان” على 
ساحة “السراي” وأسماء تركية أخرى 
على بعض القرى الكردية، وفي إعزاز 
لحديقة  العثمانية”  تسمية “األمة  كانت 
علم  مع  عام   100 نحو  عمرها  عامة 
التركية  باللغة  وكتابات  كبير  تركي 
قامت  للسوريين.  بالنسبة  صدمة  أكثر 
وفرض  المدارس  أسماء  بتغيير  تركيا 
اللغة التركية بعد حظر الكردية بشكل 
المناطق،  بعض  في  والعربية  كامل 
الثقافي  المركز  تسمية  الفتاً  وكان 
باسم  عفرين  في  “مريمين”  قرية 
كما  التركي،  الرئيس  والدة  “تنزيلة” 
أبنائهم  تعليم  األهالي  على  فرضت 
المناهج  على  واالعتماد  التركية  اللغة 
السورية،  المناهج  عن  بدالً  التركية 
فيما وزعت على الطلبة شهادات تحمل 
التركية،  باللغة  وكتابات  التركي  العلم 
وافتتحت فروع لجامعاتها ونقاط البريد 
والمحاكم التركية والمراكز الدينية على 
للرئيس  تدعو  التي  العثمانية  الطريقة 
من  والمزيد  بالتوسع  وجيشه  التركي 
االحتالل. أزالت االستخبارات التركية 
واستبدلتها  السورية  االتصاالت  أبراج 
بالعملة  التعامل  وفرضت  بالتركية، 
السورية،  العملة  عن  بدالً  التركية 
عسكرية  محلية  هياكل  شكلت  كما 
واستخباراتية تتخذ من “العمل المدني” 
كواجهة لها وربطتها بشكل مباشر مع 
الواليات التركية القريبة كوالية هاتاي 
– إسكندرون التي عادة ما تفرض على 
إيداع  المحلية  والمجالس  الهياكل  تلك 
وكذلك  التركي،  البنوك  في  ميزانيتها 
الوالية  لدى  الرسمية  أوراقها  أرشفة 
رفيع  تركي  ضابط  ويقوم  التركية. 
المستوى على رعاية وتوجيه السياسات 
األراضي  في  التركية  واإلجراءات 
السورية، فهو يسكن في مدينة عفرين 
بعقد  ويقوم  مشددة،  حراسة  وسط 
الفصائل  مع  الدورية  االجتماعات 
والمؤسسات  والشرطة،  المسلحة، 
ومخاتير  المدارس  ومدراء  الخدمية 
القرى، حيث عادة ما يقوم ذاك الضابط 
بنقل تعليمات االستخبارات التركية إلى 

تلك الجهات.

سرقة اآلثار والزيتون 
واحملاصيل الزراعية

يوجد على األراضي السورية انطالقاً 
نحو  إلى عفرين  من جرابلس وصوالً 
 – واستخباراتية  عسكرية  نقطة   700
تنظيم  النقاط  تلك  تتولى  تركية،  أمنية 
في  وتوجيهها  االستخباراتية  العمليات 
تقوم  كما  السورية،  األراضي  باقي 
وإرسالهم  لصالحها  السوريين  بتجنيد 
اآلثار  أما  اإلرهابية.  العمليات  لتنفيذ 
تاريخها  في  تتعرض  فلم  السورية، 
اليوم  الحال  هو  كما  والتدمير  للنهب 
من  فأكثر  التركي.  االحتالل  ظل  في 
عفرين  في  سورياً  أثرياً  موقعاً   50
للنهب  تعرض  وإعزاز  وجرابلس 
ونقلت آثارها إلى تركيا، كما تم تدمير 
العديد من المواقع كموقع عين دارا في 
ألفي عام  أكثر من  الذي صمد  عفرين 
قبل أن تدمره الطائرات الحربية التركية 
في عام 2012. ربطت تركيا االقتصاد 
في تلك المنطقة بعملتها وأسواقها، فمع 
سرقة زيتون عفرين الذي وصل حتى 
أسواق أوروبا بقيمة نحو 100 مليون 
الحقيقيين  أصحابه  حرمان  بعد  يورو 
فرض  في  حرجاً  تركيا  تجد  لم  منه، 
على  يجب  التي  المحاصيل  نوعية 
المزارع السوري زراعتها في المناطق 
المحتلة تبعاً الحتياجات األتراك وليس 
في  فظّ  بشكل  قامت  حيث  السوريين، 
القمح  محصول  على  التسعيرة  فرض 
وكذلك  التركية،  الصوامع  إلى  ونقلته 
تركيا  تتحجج  حيث  للخضار،  بالنسبة 
الميليشيات  تدفع رواتب  من  بأنها هي 
أما  المسروقات.  تلك  من  لها  التابعة 
تعتبر  فهي  لها،  التابعة  الميليشيات 
يرفض  من  كل  لمعاقبة  القاتل  الذراع 
ترفع  كانت  وهي  االنتهاكات،  تلك 
العلمين، علم االنتداب الفرنسي والعلم 
التركي فوق مقراتها وكذلك على كتف 
الفترة  في  اكتفت  أنها  إال  عناصرها، 
األخيرة بالعلم التركي فقط، كما بالغت 
نفسها  تركية على  تسميات  إطالق  في 
و”محمد  أرطغرل”  “أشبال  كمسمى 
و”لواء  مراد”  و”السلطان  الفاتح” 
عبدالحميد”،  و”السلطان  سمرقند” 
دوراتها  على  تركية  أسماء  وأطلقت 

التدريبية وبعض عملياتها.
جدار  ببناء  تركيا  قامت  ومؤخراً، 

عازل في محيط منطقة عفرين لعزلها 
كما  السورية،  األراضي  عن  وسلخها 
للطيران  ومهابط  مخافر  ببناء  قامت 
وإسكان  سكانها  وطرد  المنطقة،  في 
التابعين  المسلحين  وعائالت  التركمان 
لها بدالً عنهم، في خطة خبيثة للتغيير 
االحتالل،  واقع  وفرض  الديمغرافي 
نشر  من  تخشى  ال  تركيا  أن  علماً 
حلب  مناطق  تتضمن  تركية  خرائط 
بصفتها  الخرائط  تلك  والالذقية ضمن 

أراضي تركية.

تكريس واقع االحتالل
 وطمس اهلوية

عدد الرموز واألعالم التركية وحاالت 
الهوية  وطمس  الديمغرافي  التغيير 
المدن  في  تشاهدها  التي  الثقافية 
ال  قد  تركيا  قبل  من  المحتلة  السورية 
نفسها،  التركية  األراضي  على  تجدها 
وهي تكرس واقع االنفصال التي تريد 
الوقت، حيث  مرور  مع  فرضه  تركيا 
فقدان  في  السوريين  تجربة  تزال  ال 
ماثلة  تركيا  لصالح  إسكندرون  لواء 
في األذهان، علماً أن ما تقوم به تركيا 
عندما  بها  قامت  ما  نفسه  هو  اآلن 
تركيا  يساعد  إسكندرون.  لواء  احتلت 
السوريين  بعض  خططها  تنفيذ  في 
أن  الرغم من  المستفيدين منها، وعلى 
المناطق  تستهدف  ال  اإلجراءات  تلك 
عربية  مناطق  حتى  بل  فقط،  الكردية 
أو  وجرابلس  كإعزاز  فيها  أكراد  ال 
حتى إدلب، إال أنهم عادة ما يتحججون 
للدعاية  التركي   – الكردي  بالصراع 
السوري  الشمال  تتريك  في  لتركيا 
نفسها.  تركيا  من  أكثر  لها  والتبرير 
األتراك  فيه  يطالب  الذي  الوقت  وفي 
الحرب  من  الهاربين  السوريين  بطرد 
كحملة  حمالت  ويطلقون  بالدهم  من 
السوريون أخرجوا من بالدنا”،  “أيها 
تدعوا تلك الفئة الضالة والمضللة مما 
السوري”  الوطني  “الجيش  يسمى 
تركيا إلى احتالل المزيد من األراضي 
وكأنها  الفرات)!(  شرق  في  السورية 
عندما  الفاشلة  تجاربها  من  تستفد  لم 
التركية  بالمدرعات  مصيرها  ربطت 

في إدلب أو حلب.
في  تركيا  به  تقوم  ما  العموم،  على 
الشمال السوري من جرائم وانتهاكات 
بحق الهوية السورية بحاجة إلى المزيد 
من التوثيق وتقديم الوثائق إلى الجهات 
الدولية المعنية، ومقاومتها بكافة السبل. 
فالجشع التركي الذي يختبأ خلف حجة 
يلتهم  “النظام”  أو  الكرد”  “وجود 
الهويات العربية والسريانية واآلشورية 
عبارة  وهو  رادع،  دون  الكردية  قبل 
عن مقدمة لما هو أسوأ، وحجم االذالل 
انتماءاتهم  بمختلف  للسوريين  التركي 
لتعزيزه  والطيران  المدفعية  واستخدام 
قبول  إلى  مجبرين  السوريين  يدفع  قد 
الواقع المفروض، ولذا على السوريين 
جميعاً الوقوف وقفة رجٍل واحد إلفشال 
ما تبقى من مخططات هذه الدولة، التي 
االحتالل  السالطين عقلية  بعقلية  تفكر 

والقتل والتدمير.

9سياسة آراء

يف حوار خاص مع مستشار اإلدارة الذاتية الدميقراطية لشمال وشرق سوريا بدارن جيا كرد، أكد على أنه مثة لقاءات بني عدد من دول التحالف الدويل 

املناهض لداعش ودولة االحتالل الرتكي فيما خيص املنطقة اآلمنة اليت تود دولة االحتالل الرتكي إنشاؤها يف مشال وشرق سوريا، مشريًا أن هدفهم األول 

هو محاية ما مت إجنازه من جتربة دميقراطية يف مشال وشرق سوريا باحلوار، داعيًا دولة االحتالل الرتكي حلل مجيع أزماهتا الداخلية واإلقليمية باحلوار. 

ودعا بدران جيا الكرد القوى الدولية احلاضرة يف سوريا لتوظيف جهودها حلل األزمة السورية ال تأزميها، منوهًا أن اإلدارة الذاتية الدميقراطية تسعى 

ألن يكون هلا دورًا بنّاء يف إهناء األزمة السورية ووضع احلل السياسي وصياغة دستور جديد لسوريا أساسه الدميقراطية والتعددية ووحدة البالد.
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إلى  أثري  وموقع  متنزه  من  جنديرس  تل 
ثكنة عسكريّة:

وتطرق التقرير الشهري أيضاً إلى انتهاكات 
الذي  جنديريسة  تل  في  التركي  االحتالل 
جنديرس  بلدة  من  الجنوبية  الجهة  في  يقع 
الواقعة إلى الغرب من مدينة عفرين على 
أكثر  من  جنديرس  بلدة  منها،  كم   20 بعد 
البلدات التي تعرضت للقصف )جواً وبراً( 
بعد  ما  لفترة  العائدة  الفضائية  والصور 
لمئات  التل خاصةً  تعرض  تؤكد  االحتالل 
القذائف الصاروخية وال نعلم مدى الضرر 

الذي أحدثته هذه القذائف. 
بعد احتالل المنطقة من قبل الجيش التركي 
من  العديد  وردت  له  الموالية  والفصائل 
التل  تعرض  إلى  تشير  التي  األخبار 
الكنوز  عن  البحث  بهدف  حفر  ألعمال 
االحتالل  سلطات  وقيام  األثرية  والدفائن 
ووثّقت  التل،  فوق  عسكرية  قاعدة  بإنشاء 
التل  تحويل  عفرين  في  اآلثار  مديرية 
الخبير  وقال  بالصور،  عسكري  لموقع 
»قمنا  الشهري:  تقريره  في  سينو  صالح 
الخاصة  مصادرنا  عبر  الموقع  باستطالع 
بأداء  قامت  بدورها  والتي  المنطقة  ضمن 
البصرية )  الوثائق  ببعض  وأفادتنا  المهمة 
لعمليات  التل  تعرض  أكدت  التي   ) صور 

الجنوبي  الطرف  في  الثقيلة  باآلليات  حفر 
تظهر  األخرى  والصور  التل  منحدر  من 
تكون  قد  الصنع  مسبقة  إسمنتية  جدران 
اآلنفة  العسكرية  بالقاعدة  المحاط  السور 
لحقت  التي  نعلم مدى األضرار  الذكر وال 

بالتل نتيجة مجمل ما تعّرض له التل.
ولكن وفق مصادر وشهود عيان من مدينة 
جنديريسة، والتي أكدت إن جيش االحتالل 
قامت  له،  الموالية  والفصائل  التركي 
باستخراج كميات كبيرة من المواد من التل، 
ووفق الشهود الذين تطابقات شهادتهم، أنه 
في  شاحنات  ستة  خرجت  أشهر  عدة  قبل 
من  ماهيتها  يعرف  لم  بمواد  محملة  الليل 
ولكن  التركية،  الحدود  إلى  واتجهت  التل 
الشيء المشترك بين شهادات الشهود وفق 
بطول  تمثال  يشبه  ما  وجود  هو  مصادرنا 
يتجاوز المتر والنصف في إحدى الشاحنات 
وكانت جميع الشاحنات مغطاة بقماش يمنع 

مالحظة ما في داخله.
موقع  للمديرية  الشهري  التقرير  وأورد 
تل  وهو  والنهب،  للتدمير  تعرض  أخرى 
غرب  جنوب  التل  يقع  األثرية،  بلوط  دير 
تقريباً  كم   )  30 ( بعد  على  عفرين  مدينة 
قرية  غربي  جنديرسة  لناحية  إدارياً  ويتبع 
دير بلوط ويبعد عن مركز الناحية حوالي 

) 6 ( كم ويعرف التل محلياً وفي المراجع 
والوثائق اإلدارية العائدة للقرن التاسع عشر 
بتل الجاجية والجدير بالذكر أن التل مسجل 
في قيود مديرية اآلثار السورية بالقرار رقم 
) أ / 244 ( لعام 1981 والصور الواردة 
سلطات  قيام  وتُظهر  تؤكد  المنطقة  من 
باستخدام  له  الموالية  والفصائل  االحتالل 
أعمال  إجراء  في   ) بلدوزر   ( ثقيلة  آليات 
حفر على التل حيث تظهر اآللية الثقيلة في 
التل إحداها في جنوب قاعدة  نقطتين على 
تماماً  نعلم  وال  السفح  على  واألخرى  التل 
مدى الضرر الذي تم إلحاقه بالتل ونوعية 

المكتشفات التي ظهرت خالل الحفر.

ما هو مصري القطع األثرية 
املخُستخرجة يف ظلِّ االحتالل؟

وعن مصير القطع األثرية المكتشفة حديثاً 
في عفرين، يقول الرئيس المشترك لمديرية 
اآلثار في عفرين، أن مصيرها ُمبهم وغالبية 
القطع التي تستخرج يتم سرقتها وبيعها في 
تركيا، وأخرى تقوم سلطات االحتالل بحد 
ذاتها بسرقته في وضح النهار دون المباالة 
صالح  الخبير  وتطرق  الدولية،  بالقوانين 
تمنع  التي  الدولية  القوانين  لبعض  سينو 
تدمير التراث اإلنساني، وتابع »لم يتركوا 
موقعاً أثرياً إال وتعّرض للسرقة والتخريب 

وفي وضح النهار باآلليات الثقيلة والصور 
الموثّقة العائدة لفترة االحتالل تؤكد تعرض 
والتعدي  لالنتهاك  األثرية  عفرين  مواقع 
كمواقع عين دارة والنبي هوري )سيروس( 
وخرابي رازه وتل جنديرس وتل ميدانكي، 
واألماكن  المزارات  عشرات  إلى  إضافةً 
الدينية، أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي 
والمواثيق  للقوانين  وسافر  فاضح  تحٍد  في 
اإلنساني  التراث  بحماية  الخاصة  الدولية 

أثناء النزاعات المسلحة«.
ومن بين هذه االتفاقيات، اتفاقية الهاي لعام 
عام  المعتمدين  وبروتوكوليها   )1954  (
) 1991 – 1999( واليونسكو )1970( 
األول  البروتوكول  شدد  كما  و)1972( 
لعام 1977 على  باتفاقيات جنيف  الملحق 
في  نصت  والتي  الثقافية  الممتلكات  حماية 
المادة ) 53 ( على أن تحظر ارتكاب أي 
اآلثار  ضد  الموجهة  العدائية  األعمال  من 
أماكن  أو  الفنية  األعمال  أو  التاريخية 
العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي 
شن   )  56  ( المادة  اعتبرت  للشعوب، 
التاريخية  اآلثار  تدمير  بغرض  الهجمات 
وجاء  البروتوكول  ألحكام  جسيماً  انتهاكاً 
االتفاقية  نفس  من  الثاني  البروتوكول 
تنص على حماية  التي   )  16 ( المادة  في 
الممتلكات الثقافية في حالة نشوب النزاعات 

ذات الطابع الغير دولي.
القرارات الصادرة عن مجلس  إضافة إلى 
 2014 لعام   )  2139  ( الرقم  ذو  األمن 
الذي دعا جميع األطراف إلى إنقاذ التنوع 
سوريا  وتراث  السوري  للمجتمع  الثري 
لحماية  المناسبة  الخطوات  واتخاذ  الثقافي 
وقرار  سوريا  في  العالمي  التراث  مواقع 
مجلس األمن ذو الرقم 2199 لعام 2015 
الذي ينص على حظر االتجار بالممتلكات 
ذو  والقرار  وسوريا  العراق  في  الثقافية 
الرقم ) 2347 ( الذي صدر واتُخذ بإجماع 
أعضاء مجلس األمن عام 2017 والمعني 

بحماية التراث اإلنساني«.

متى ستتحرك املنظمات الدولّية؟

وناشدت مديرية اآلثار بعفرين مجلس األمن 
والمنظمات األممية ذات الصلة ) اليونسكو 
ومواثيقها  واتفاقياتها  قراراتها  بتفعيل   )
التي تركيا من األطراف التي وقّعت عليها 
بحق  تحصل  التي  االنتهاكات  وإيقاف 
المواقع األثرية حتى هذه اللحظة ومالحقة 
تندرج  التي  الجرائم  هذه  عن  المسؤولين 
هذه  باعتبار  الحرب  جرائم  مسمى  تحت 
المواقع هي ُملك للبشرية ككل وليست حكراً 
الدولة  على  والضغط  عفرين  منطقة  على 
الموالية  والفصائل  قواتها  لسحب  التركية 
بعدها  الدامغة  باألدلة  أثبتت  والتي  لها 
بتحويل  وقامت  والتمدن  الحضارة  عن 
منطقٍة آمنة إلى بؤرة توتر يخشى اإلنسان 
آذاناً  بياننا هذا  يلقى  أن  آملين  فيها،  العيش 
تلك  السالم.  على  منفتحاً  وعقالً  صاغية 
التواصل  مواقع  في  انتشرت  التي  الصور 
األسبوع  اإلخبارية  والمواقع  االجتماعي 
الماضي، دفعت مديرية اآلثار في حكومة 
النظام للخروج عن صمتها إزاء انتهاكات 
خجولة  بدعوة  لتخرج  التركي  االحتالل 
نهب  من  تركيا  لمنع  الدولية  للمنظمات 
المناطق السورية  اآلثار في عفرين وباقي 
حكومة  تزال  ما  لكن  قبلها،  من  المحتلة 
المطلوب  وفق  تتحرك  ال  السوري  النظام 
لألراضي  التركي  االحتالل  ملف  لتحريك 
الخجولة  التصريحات  بعض  إال  السورية، 
أن  يؤكد  وهذا  كاهلها،  عن  الغبار  لنفض 
النظام السوري ال يتحرك من واجب وطني 
سوري في هذا المجال بل يراعي مصالح 

الدول المتحكمة بالقرار السوري.

ضمن النشاطات الموازية لمعرض الكتاب 
الطاولة  نقاشات  وفي  الثالث،  »هركول« 
حوارية  ندوات  تضمنت  التي  المستديرة 
تطرح قضايا ثقافية متنوعة، كان موضوع 
ندوة يوم الثالثاء 23-7- 2019، أساسيات 
المسرح المتكامل، بعد أن نوقشت في األيام 
في  األدب  اللغة،  قضايا  السابقة  الثالثة 

الحرب والسلم، واألسطورة.
المسرحيين  من  العشرات  وبحضور 
ومهتمين  ومخرجين  وممثلين  كتاب  من 
بالمسرح أدار الكاتب والمخرج المسرحي 
الحوارية  الندوة  نواف«  مال  »بشير 
النص  منها  عدة  محاور  في  جاءت  التي 
والجمهور والعرض المسرحي واإلخراج 
بالمسرح  النهوض  كيفية  في  ومحوراً 

وتطويره.

املسرح أرقى وأقدم الفنون

المسرح  عن  المحاور  تحدث  البداية  في 
وتأسيسه  تاريخه  من  شيء  وعن  وأهميته 

الفنون  في  الصدارة  يحتل  كان  وكيف 
في  موضحاً  رسمية،  وبرعاية  الشعبية 
هذا االتجاه:« كان المسرح واليزال يحتل 
تلك المكانة الراقية بين الفنون، وال يفوتنا 
كان  وألهميته  المسرح  أن  نذكر  أن  هنا 
يحظى بميزانية خاصة في اليونان القديمة، 
وتناثرت بذرة المسرح في انحاء المعمورة 
النتاجات  وتباينت  األوسط،  الشرق  ومنها 
الشكل  حيث  من  المسرح  ومستويات 
والمضمون والرسالة التي كان يرسلها«. 

ثم تناول المحاور كالً منها على حدة واستمع 
وفي  كل محور،  للمداخالت حول  الجميع 
المسرح وخصوصيته كانت اآلراء  حقيقة 
مؤسسة  المسرح  عن  على  مجتمعة  شبه 
إخضاعه  يمكن  ال  مستقل  ثقافي  وكيان 
لسلطة أو أيديولوجية حزبوية ضيقة، وإن 
قبلة  كان  كونه  في  تتجلى  المسرح  عظمة 
وجود  من  فيه  يكن  لم  وقت  في  الجماهير 
لوسائل التواصل على اإلنترنت أو لإلعالم 

أو لوسائط الترفيه األخرى.
حقيقة  إلى  المداخالت  بعض  إشارت  فيما 
مقرون  وألنه  المسرح  إن  وهي  هامة 

والتأثير،  التواصل  بالحرية والمباشرة في 
السلطة  من  ُمحارباً  الدوام  على  كان  فإنه 

المستبدة.

احلاجة إىل ورشات عمل مسرحي

أشار  المسرحي »شفزان محمود«  الممثل 
بحاجة  )نحن  عدة  نقاط  إلى  مداخلته  في 
ماسة إلى أعداد الممثل وتدريبه باستمرار، 
أهميته  العمل رغم  يستهلون هذا  الكثيرين 

وكذلك  العمل  من  التمكن  وضرورة 
من  الكثير  فهناك  للمخرج،  بالنسبة  الحال 
المبدعين،  المقلدين والقليل من  المخرجين 
المخرج  وكذلك  الجيد  الممثل  نعد  وعندما 
سنقدم  أننا  الشك  المناسب  النص  وننتقي 

عمالً مسرحياً ناجحاً(.

العمل الكامل غائب لكن 
الطموح حاضر دومًا

والسبل  والمعوقات  الصعوبات  محور  في 
المثلى للنهوض بالمسرح كانت الكثير من 
اآلراء مجتمعة على نقاط عدة منها مداخلة 
من المخرج المسرحي »وليد العمر« الذي 
اساسيات  من  الكثير  غياب  ظل  قال:)في 
جيل  إعداد  من  بد  ال  المتكامل  المسرح 
بمسرح  االهتمام  عبر  للمسرح  متكامل 
الطفل من حيث الكتابة له والعمل بما يخدم 
في  للعمل  وتهيئته  وتوعيته  الطفل  ثقافة 

مجال المسرح كتابة وإخراجاً وتمثيالً(.
رأيه  فكان  جقماقي«  »محمود  الكاتب  أما 
في ذلك:)ال بد من ورشات عمل مسرحية 
المسرح،  في  يعمل  من  كل  فيها  يتشارك 
التبعية،  قيود  من  محرراً  المسرح  وإبقاء 
االرتقاء  في  الكبرى  المسؤولية  وأن 
بالمسرح تقع على عاتق المؤسسات الثقافية 

ألنها األقدر على ذلك(.
نقاشات وحوار بناءة كانت حول أبو الفنون 
للوصول  الجميع  فيه  يجهد  الذي  المسرح 
إلى مستوى الئق، وإن كانت هناك همسات 
عتب متبادلة بين العاملين في المسرح من 
الثقافية  المؤسسات  وبين  وفرق  أشخاص 
والهدف  والفن،  الثقافة  هيئة  مقدمتها  وفي 
األسمى الوصول إلى مسرح يجد فيه الكل 

ذاته.

وتراثية،  يدوية  بقطع  منبج-  أقامت الجمعية الشركسية؛ معرضاً للتراث روناهي/ 

بالقرب من  الكائن  الجمعية  بناء  وذلك في 
المعرض  وتضمن  بحرات  السبع  دوار 
عروضاً للزي الشركسي، وأواني فخارية، 
وأدوات زراعية وقتالية، وأخرى لألشغال 
اليدوية، كما شملت أيضاً عروضاً للرقص 

الشعبي الشركسي.
هجرة  تؤكد  تاريخية،  مصادر  وبحسب 
في  منبج  مدينة  صوب  شركسية  عوائل 
منتصف القرن التاسع عشر، وبلغت 550 
عائلة، ويعتبر الشركس من أوائل الشعوب 

الحديث،  العصر  في  منبج  سكنت  التي 
لحقت  التي  والزالزل  الحروب  دمار  بعد 

بالمدينة في سنوات ماضية.
بالتنوع وغزارة  اتسم  الذي  المعرض  هذا 
العروض، يبدو أنه مزيج حضاري طويل، 
تجسد بالعديد من األدوات التراثية؛ كأدوات 
إلى  إضافة  الحبوب،  ودرس  الحراثة، 
قديمة،  موسيقية  وآالت  يدوية،  منسوجات 
قتالية؛  وأدوات  ونحاسية،  فخارية  وأواني 
كالسيف والرمح، وأزياء شركسية قديمة، 
أقيمت على  فنية. كما  عالوة على لوحات 
على  متنوعة  رقصات  المعرض؛  هامش 
أنغام موسيقى شركسية حماسية. وبحسب 
أغلب  فأن  المعرض،  على  القائمين 
لفترة قديمة تربو على  المعروضات تعود 
تعود  أنها  يفترض  عاماً،  والخمسين  المئة 
المدينة،  اتجاه  الهجرة الشركسية  منذ فترة 

بالتراث  الحافل  المعرض  هذا  أن  كما 
عديدة  مناطق  في  أقيم  الشعبي،  والفلكلور 

في سورية.
ومنذ تأسيس الجمعية الشركسية في15آب 
من العام 2018في ذكرى تحرير المدينة من 
رجس اإلرهاب، وهي تمارس دوراً على 
خالل  من  واالجتماعي  الثقافي  المستوى 
واالجتماعية  الثقافية  الفعاليات  من  العديد 
عبر إحياء ندوات ومحاضرات، فضالً عن 
كل  بإعجاب  حظي  الذي  الشعبي  الرقص 
من شاهده، فترك بصمة واضحة في نفوس 
وبالشكل  والفن،  الثقافة  ذوي  وبين  محبيه 
الشعوب  أخّوة  مبدأ  مع  يتوافق  الذي 
لشعوب شمال وشرق  المشترك  والتعايش 

سورية.

الكنيسة  إلى  الحبشي  موسى  دير  يتبع 
القرن  في  بناؤه  تّم  حيث  السريانية، 
القلمون  منطقة  في  ويقع  للميالد،  السادس 
العاصمة  عن  كيلومتراً   80 حوالي  ويبعد 
الشمالي،  الجزء  في  دمشق  السورية 
ونقوشه  الجميل  بتصميمه  يتميّز  حيث 
الجدارية المميّزة، والرسومات التي تملؤه، 
والمعلقّة  المنقوشة  الصلبان  إلى  باإلضافة 
على أبواب الكنيسة في الدير، ومن الجدير 
بالذكر بأنه تم تجديد وترميم هذا الدير في 
ثالثة  على  الدير  يحتوي  1556م.  العام 

أروقة على طول امتداده من الجهة الغربية 
المحراب  الشرقية والتي تحتوي على  إلى 
الكبير، كما ويضّم قبّة تعلوها نافذة كبيرة.

رواية موسى الحبشي:
موسى  الناسك  وصل  المنطقة  هذه  في 
رحلة  بعد  األخيرة  رحاله  وحطّ  الحبشي 
منزل  من  هروبه  منذ  بدأت  وتنسك  تعبّد 
في  الملكي  البالط  تاركاً  ليلة زفافه  والديه 
ينام  والصحاري،  البراري  قاصداً  الحبشة 
والوحوش  األخطار  يتحدى  الكهوف  في 
على  يتدرب  نساك  عن  باحثاُ  الضارية 
أيديهم ويعتكف معهم متعبداً لربه، فوصل 
في بادئ األمر إلى صحاري  صعيد مصر 
وأقام في أحد أديرتها، ومن هناك قصد بيت 
بلدة  إلى  جاء  حتى  الشام  بالد  ثم  المقدس 
المقطع، عاش  يعقوب  مار  دير  في  قارة  
هناك حياة الزهد حتى هجر الدير متوجهاً 
في  المغر  وادي  في  صخري  كهف  إلى 
حيث  النبك  مدينة  بجوار  المدخن  الجبل 

أقيم ديره المعروف باسمه: دير مار موسى 
الحبشي.

أثناء هجوم هرقل أحد أباطرة بيزنطية في 
التعليم  تتبع  التي  األديرة  عام 640م على 
جملتهم  ومن  الرهبان  قُتل  االرثوذكسي، 
مار موسى الحبشي، فقد أمر اإلمبراطور 
بقطع رأسه وهكذا نال إكليل الشهادة، عندما 
علم والد مار موسى ملك الحبشة، باستشهاد 
ابنه جاء متخفياً إلى النبك وزار قبره وأثناء 
ذلك  شاهد الملك أن إبهام يده منفصلة عن 
وشيَّد  البنائين  بإحضار  الملك  فأمر  جسده 
مار  إصبع  وظل  ابنه  معبد  فوق  ديراً 
الدير حتى سنة  موسى محفوظ في كنيسة 
1940م حيث نقل الى كنيسة السريان في 
النبك، كان دير مار موسى ذا مكانةً عالية 
في منطقة القلمون) محافظة النبك سوريا( 
إثباتاً  ونجد  القدس،  بأديرة  لصلته  نظراً 
مخطوطات  من  عليه  ُعثر  ما  ذلك  على 
الثالث عشر والرابع  ونصوص في القرن 

بالنسبة  وموقعه  الدير  أهمية  تؤكد  عشر 
لكنيسة السريان األرثوذكس.

مكتبة الكنيسة الضخمة والتاريخية:
تمتد  أروقة  ثالثة  على  يحتوي  والبناء 
الرواق  ويرتفع  الشرق،  إلى  الغرب  من 
األوسط منتيهاً شرقاً بمحراب كبير تتّوجه 
نصف قبة، كما الربع الشرقي من الرواق 
األوسط حاجز من الخشب والحجر يرتفع 
ثالث  بمقدار  الكنيسة  أرض  مستوى  عن 
الهيكل  أو  األقداس  قدس  يفصل  درجات، 
موسى  مار  دير  الكنيسة، ظل  عن صحن 
القرن  حتى  تأسيسه  منذ  مزدهراً  الحبشي 
بعض  ذلك  على  والدليل  عشر  الثامن 
التي  والجداريات  والوثائق  المخطوطات 
وجدت في الدير في تلك الفترة، كما توجد 
أيقونات تحمل صورة مار موسى الحبشي 
اللون،  وكأنه فارس يمتطي حصانا أحمر 
على  فتحتوي  موسى  مار  دير  مكتبة  أما 
كنوز وكتابات تراثية، وهي ضخمة تضم 
النادرة،  والكتب  المخطوطات  من  العديد 

والنفيسة الوجود ويعود الغنى في المراجع 
إلى وجود الرهبان والمتعبدين الذين سلكوا 
مار  دير  قلب  في  والتعبد  الرهبنة  طريق 
همة  بكل  عملوا  الرهبان  هؤالء  موسى 
ونشاط على نسخ وتأليف  كل ما هو غالي 
ونفيس فأغنوا مكتبة الدير والكنيسة بالكتب 
والسريانية  العربية  والمخطوطات  الثمينة 

منها الدينية.

الثقافية  النشاطات  وكذلك  للكتاب  الثالث  املعرض  فعاليات  تستمر  قامشلو:  روناهي/   

املوازية له، من حماضرات وندوات حوارية ومعارض فوتوغرافية، إضافة إىل عرض عشرات 

نشاطات عدة ُتقيمها مديرية اآلثار يف عفرين، هبدف فضح سرقة االحتالل الرتكي للرتاث اآلالف من الكتب يف تظاهرة ثقافية مُفعمة بأجواء راقية مِن تعانق الثقافات وتكاملها.

احلضاري اإلنساني يف عفرين وختريب ما ال ميكن سرقته، إذ تعرضت عشرات املواقع األثرية 

ومرتزقته،  الرتكي  االحتالل  قِبل  من  مدروس  بشكٍل  والسرقة  للتدمري  الدينية  واملزارات 

وأخرها “تلة عني دارة ودرامى، وتلة قرية كمروك ودير بلوط” اليت باتت شبه مستوية بسطح 

األرض بواسطة جرافات وآليات ثقيلة ومت سرقة عدد من اآلثار والتماثيل البازلتية من تلك 

املواقع. وفيما يلي القسم الثاني من االنتهاكات الرتكية والصمت الدويل إزاء ذلك.
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دير موسى احلبشي تاريخ عريق زاخر باألحداث

آثار عفرين بني السرقة والتغييب
 والصمت الدويل الرهيب-2
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أو  طبيعي  شخص  كل  هو  المستهلك 
استهالكية  سلعاً  يشتري  اعتباري 

أو  زراعية  أو  غذائية  المختلفة  بأنواعها 
الحفاظ  دولة  أي  واجب  ومن  صناعية، 
على سالمة المستهلك وحمايته من أضرار 
بنص  وذلك  الصالحية؛  منتهية  المواد 
المراقبة  إلى  باإلضافة  صارمة  قوانين 
الشديدة والجوالت اليومية من قبل أعضاء 
في  اآلن  يحدث  ما  وهذا  التموين،  لجنة 
الذاتية،  اإلدارة  شمال سوريا ومنذ تشكيل 
وتشكيل البلديات واللجان التموينية بقوانين 
خطر  أي  من  المستهلك  يحمي  ونظام 
لجنة  بأعمال  ملمين  ولنكون  ضرر،  أو 
الضابطة التموينية؛ كان لصحيفتنا لقاًء مع 
اإلداري في لجنة الضابطة التموينية ببلدية 

كركي لكي أنس الهوار. 

حتقيق االستقرار التمويين ومنع 
االحتكار واملغاالة

المنطقة  في  التمويني  االستقرار  »تحقيق 
عملنا  في  إليه  نسعى  ما  وهو  واجبنا  من 
رغم  التموينية،  الضابطة  لجنة  ضمن 
المعوقات التي تواجهنا استطعنا أن نعطي 
صورة حسنة عن سوق ناحية كركي لكي؛ 
المواد  على  والمراقبة  الضبط  ناحية  من 
أضرار  من  المستهلك  وحماية  المستهلكة 
أنواعها،  بكافة  الصالحية  منتهية  المواد 
وكما نعلم أن في فصل الصيف تزداد كمية 
منتهية  المواد  على  المضبوطة  المخالفات 
الصالحية. ولكن؛ بفضل جوالتنا المستمرة 
المعوقات  تجاوزنا  وشتاًء  صيفاً  والمكثفة 
اإلداري  قاله  ما  هذا  الصيف«،  في فصل 

بلجنة الضابطة التموينية في البلدية.
سالمة  على  »حفاظاً  الهوار:  وأضاف 
السنة؛  من  األوقات  هذه  في  المواطنين 
نكثف من جوالتنا الصباحية والمسائية وال 
سيما على المحالت التي تبيع المشروبات 
سبيل  على  الغذائية،  والمواد  الغازية 

من  طرداً   218 ضبط  مؤخراً  تم  المثال 
المشروبات الغازية »الكوال«، وتم إتالفها 
أصوالً ومخالفة صاحب المحل وإحالته إلى 
القضاء، ففي بعض األحيان تتخذ إجراءات 
المواطنين  بسالمة  يتعلق  فيما  صارمة 
تصل إلى السجن والغرامة المالية وإغالق 

المحل«.
لجنة  في  اإلداري  أكد  اللقاء  نهاية  وفي 
لكي  كركي  ببلدية  التموينية  الضابطة 
»نس الهوار قائالً: »نناشد عبر صحيفتكم 
المواطنين لدى شرائهم أي مادة استهالكية 
المنتج  صالحية  انتهاء  تاريخ  من  التأكد 
في  نفسه  له  تسّول  بائع  أي  عن  وإبالغنا 
إلحاق الضرر بالمواطنين بسبب الجشع«.

استيراد  العراقية  الحكومة  إيقاف  البيض من تركيا بأزمة كبيرة لدى منتجي تسبب 

أزمة  خلقت  حيث  األتراك،  من  البيض 
ذبح 17  وتم  والعراق؛  تركيا  بين  البيض 

مليون دجاجة وإتالف مليون منها.
اضطر  األخيرة  يوماً  العشرين  وخالل 
إتالف  إلى  األتراك  من  البيض  منتجو 
مليون دجاجة بعد عجزهم عن توفير نفقات 

العلف.
اعتباراً من األول من أيار بدأت السلطات 
من  التركية  الواردات  بحظر  العراقية 
من  البيض  منتجو  واضطر  البيض، 
األتراك إلى الدفع بصادراتهم إلى العراق، 
إنتاجهم،  من  المئة  في   20 تشكل  التي 
عرض  تزايد  وأسفر  المحلية.  للسوق 
البيض في السوق المحلية عن تراجع كبير 
السعادة  من  حالة  خلق  مما  أسعاره؛  في 
من  حالة  قابلها  المواطنين  صفوف  في 

االنزعاج في صفوف منتجي البيض.
ممثلي  عن  الواردة  المعلومات  وتشير 

البيض  منتجي  ثمانية  إفالس  إلى  القطاع 
منذ بداية الحظر؛ نظراً لعجزهم عن تلبية 
ذبح  إلى  المزارعين  واضطرار  نفقاتهم 
العشرين  شهدت  كما  دجاجة،  مليون   17
نظراً  دجاجة  مليون  إتالف  الماضية  يوماً 

النتظارها في مسالخ الدجاج.

نفاذ البيض بعد ستة أشهر

مدير  دوغان،  سافاش  تناول  جانبه؛  من 
شركة خاصة إلنتاج البيض، أبعاد األزمة 
بقوله: »في األول من أيار بدأ حظر العراق 
القطاع  وشهد  التركية.  البيض  لواردات 
أزمة بسبب هذا الوضع، حيث لم تتساوى 
أيار  شهر  ومنذ  المبيعات.  مع  المشتريات 
تم ذبح 16 مليون دجاجة، وخالل العشرين 
يوماً الماضية تم إتالف مليون دجاجة. تمت 

عملية اإلتالف هذه بسبب امتالء المسالخ، 
لعجزهم  هذا  إلى  اضطروا  فالمنتجون 
عن توفير العلف، وباتت العبوة التي تبلغ 

تكلفتها 12 ليرة تُباع مقابل 6 ليرات«. 
إفالس  في  الوضع  هذا  »تسبب  وأضاف: 
/7 ـ 8/ مزارعين، وفي حال استمرار هذا 
الوضع سينفد البيض بعد ستة أشهر، ولن 

يتعافى هذا السوق بسهولة«.

هذا وذكر دوغان أن الدعم الحكومي للذبح 
والتلف وزيادة التحفيز على التصدير وفتح 
مجاالت التصدير بين الدول وخفض قيمة 
الضريبة اإلضافية المفروضة على البيض 
والبالغة 8 في المئة إلى 1 في المئة مثلما 
حدث في السلع الغذائية األساسية األخرى 
يترقبها  التي  الرئيسية  بين اإلجراءات  من 

القطاع.

شركة  على  عقوبات  واشنطن  فرضت 
المزعوم  انتهاكها  بسبب  صينية  طاقة 
النفط  قطاع  على  المفروضة  للقيود 
التي  بكين،  حفيظة  أثار  ما  اإليراني، 
طالبت الواليات المتحدة »بتصحيح هذا 

التصرف الخاطئ«.

األمريكية  الخزانة  وزارة  وأدرجت 
االثنين شركة »تشوهاى تشن رونج«، 
على  لي،  مين  يو  التنفيذي،  ورئيسها 
»مواصلة  بذريعة  العقوبات  قائمة 

شرائهم النفط من إيران«.

وأضافت الوزارة في بيان أنه »تم منع 
الشركة )التي تديرها الحكومة الصينية( 
المعامالت  من  التنفيذي  ومديرها 
أو  المصرفية  المعامالت  أو  األجنبية 
الواليات  عليها  تسيطر  التي  العقارية 

المتحدة«.

مايك  األمريكي  الخارجية  وزير  وعلق 
إننا  قلنا  »لقد  قائالً:  ذلك  على  بومبيو 
العقوبات  تتجاوز  جهة  أي  سنعاقب 

ونحن نعني ذلك«.

الخطوة،  هذه  بكين  انتقدت  جهتها؛  من 
بأن  الصينية  الخارجية  وزارة  وأفادت 
بكين تعارض بقوة فرض العقوبات على 
مع  الصين  تعاون  أن  مضيفة  الشركة، 

إيران سليم بموجب القانون الدولي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية 
هوا تشون ينغ: »نحث الواليات المتحدة 
الخاطئ  التصرف  هذا  تصحيح  على 
على  القانونية  غير  عقوباتها  وإنهاء 

الشركات واألفراد«.

المتحدة  الواليات  »تتجاهل  وأضافت: 
الحقوق المشروعة لجميع الدول وتطبق 
للقانون  انتهاك  هذا  عشوائياً،  عقوبات 

الدولي«.

يذكر أن إدارة الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب شددت العقوبات على إيران، بعد 
النووي  االتفاق  من  واشنطن  انسحاب 
الدولية  والسداسية  طهران  بين  المبرم 
النفطية  إيران  صادرات  إيصال  بهدف 
إلى الصفر ودفعها على إعادة التفاوض 

على االتفاق.

لتقرير نشرته وكالة »بلومبرغ«  ووفقاً 
فإن الشركة الصينية استمرت في شراء 
بمتوسط  العقوبات  رغم  اإليراني  النفط 
من  األولى  الخمسة  األشهر  خالل  بلغ 
يوميا،  برميل  ألف  الجاري 156  العام 
مقارنة بـ106 ألف برميل في 2018، 

و157 ألف برميل في 2017.

الطاقة  مجموعة  توقعت  جهتها  من 
استيراد  الصين  تواصل  أن  العالمية 
حوالي 260 ألف برميل من إيران في 
شراء  يتم  أن  متوقعة  المقبلة،  األشهر 
أكثر من 70% منها من قبل »تشوهاى 

تشن رونج«.

وكاالت

للتنقيب،  اإليطالية  »إيني«  شركة  أعلنت 
بدء   ،2019/7/23 بتاريخ  الثالثاء  يوم 
جنوب  نفط  حقل  تطوير  عقد  من  اإلنتاج 
المصرية،  الغربية  الصحراء  في  مليحة 

على بعد نحو 130 كم شمال واحة سيوة.
منطقة  دراسة طرح 11  من  تنتهي  مصر 
المتوسط،  البحر  غرب  الغاز  عن  للتنقيب 
ووفقاً لتقرير نشرته الشركة اإليطالية على 
موقعها، فإن اإلنتاج الحالي من بئري نفط، 

يبلغ نحو 5000 برميل يومياً، ومن المتوقع 
بحلول  يومياً  برميل  إلى 7000  يصل  أن 
شهر أيلول 2019. وينقل النفط ويعالج في 
شركة  تديرها  التي  مليحة  مصنع  منشآت 
بالتساوي  مملوكة  شركة  وهي  »عجيبة«، 
مع شركة النفط والغاز الحكومية المصرية. 
يذكر أنه تم اكتشاف العديد من اآلبار جنوب 
غرب مليحة في عام 2018، ويخطط اآلن 

لحفر آبار استكشافية أخرى في المنطقة.

في ناحية تل رفعت التي تتعرض للقصف 
االحتالل  قبل  من  المقصود  العشوائي 
تدريب  لجنة  عمل  يتوقف  لم  التركي 
المجتمع الديمقراطي بسب هذه األوضاع، 
بل سعت إلى متابعة عملها الدؤوب، حيث 
قامت بتأهيل أربعة مدارس من أجل افتتاح 
الدورة التي ستستمر لمدة شهر، كما قامت 
مستوى  لرفع  صيفية  دورات  بفتح  اللجنة 
الطالب وتقويتهم في اللغات األخرى مثل؛ 

الفرنسية واإلنكليزية. 

املئات من الطلبة انضموا للدورة

لجنة  في  العضو  مع  التقينا  الصدد  وبهذا 

تل  بناحية  الديمقراطي  المجتمع  تدريب 
رفعت لوند عمر ليطلعنا على الدور الذي 
»بعد  قائالً:  حدثنا  والذي  اللجنة،  به  تقوم 
التدريب  لجنة  قامت  الدراسي  العام  انتهاء 
من  أما  للمتفوقين،  تكريمية  حفلة  بإقامة 
أجل الطلبة الذين كانوا يعانون من ضعف 
العربي  مادة  في  وباألخص  المواد  في 
واإلنكليزي والفرنسي؛ قامت بافتتاح دورة 
صيفية من أجل تقويتهم في تلك المواد، وتم 
تعيين خمسة مراكز بهذا الخصوص وهي؛ 
محمد  ومدرسة  التربوي،  التجمع  مدرسة 
والكومين  عليتو  أسعد  ومدرسة  جمال، 
العاشر والكومين الرابع عشر، حيث انضم 

المئات من الطلبة للدورة«.

أقيمت  التي  الجديد  المنهاج  دورة  عن  أما 
تم  الدورة  هذه  بأن  لوند  قال  للمدرسين، 
على  المدرسين  تعريف  أجل  من  افتتاحها 
بتاريخ   انطلقت  والتي  الجديد  المنهاج 
من  مواد  أربعة  وتتضمن   ،2019/7/1
المنهاج االبتدائي التي تكون بحاجة للشرح 
وهي؛ »الرياضيات واللغة الكردية والعلوم 
تدريبهم  على  ويقوم  االجتماع«،  وعلم 
مدرسين مختصين، وقد انضم إلى الدورة 

ما يقارب ثمانون مدرس/ـة حسب قوله.
تستمر  »سوف  قائالً:  لوند  وأضاف 
عدد  إرسال  تم  كما  شهر،  لمدة  الدورة 
مستواهم  لرفع  لألكاديمية  المدرسين  من 

التدريسي، وعددهم 28 مدرساً«. 

لمعان  المدرسة  أشارت  ذاته  السياق  وفي 
عدنان بركات بأن مستوى هذه الدورة جيد 
المدرسين/ ناحية تحليل وتعريف  من  جداً 
يعطي  هذا  بأن  وأكدت  المنهاج،  على  ات 
الدروس  تحليل  على  القدرة  المدرس 
واضح.  بشكٍل  المعلومة  وإيصال  للطلبة 
التي  فائدة من  أكثر  الدورة  هذه  واعتبرت 
أسلوب  ناحية  من  المجال  هذا  في  سبقتها 
قبل  من  النقاش  يتم  كما  المعلومة،  إيصال 
المدرسين/ات على كل النقاط حسب لمعان.

التحضري للبدء بدورات 
االختصاص

رشيد  عمر  المدرس  ذكر  السياق  وبهذا 
حدو قائالً: »قمنا بااللتحاق بدورة المنهاج 
تبدأ  حيث  رفعت،  تل  ناحية  في  القائمة 
صباحاً  الثامنة  الساعة  تمام  في  الدورة 
الثانية عشر ظهراً،  الساعة  لغاية  وتستمر 
وكيفية  المواد  تدريس  أسلوب  تقييم  ويتم 
شرح الدروس للطلبة، أي تتضمن الناحية 
على  تقييم  وهنالك  والعملية،  النظرية 
أسلوب المدرسين والمدرسات في التعامل 
مادة  كل  نهاية  في  أنه  كما  والحضور، 
تقييم  أجل  من  للمدرسين  امتحانات  هنالك 

مستواهم من كل الجوانب«.
هناك  العام  هذا  »في  قائالً:  عمر  واختتم 
العديد من المدرسين/ات يقومون بالتحضير 
للدخول في دورة االختصاص التي سوف 
دورة  انتهاء  بعد  الثامن  الشهر  في  تنطلق 
الختص  نفسي  بتحضير  وأقوم  المنهاج، 

بمادة الفلسفة«. 
الطالبة  الخصوص  هذا  في  وأشارت 
نالت  والتي  منال  حسن  زليخان  المتفوقة 
بأنها  التاسع؛  الصف  في  األولى  الدرجة 
التي  معلوماتها  لترسيخ  بالدورة  التحقت 
على  لتحافظ  الماضي  العام  في  أخذتها 
أن  من  بالرغم  بأنه  وأضافت  إمكاناتها، 
إال  اإلعدادية  للمرحلة  تعتبر  الدورة  هذه 
الطلبة من كل  تقوية مستوى  تفيد في  أنها 

المستويات ليكونوا من المتفوقين.

فّعل أهالي حي الشيخ مقصود بمدينة حلب 
أول مشروع زراعي من نوعه في منطقة 
للحي،  الذاتي  االكتفاء  لتحقيق  الشقيف، 
من  األسواق  في  األسعار  احتكار  وكسر 

خالل اإلنتاج المحلي للخضار.
مقصود  الشيخ  حي  أبناء  من  عدد  باشر 
بمشروع زراعي كأول تجربة لهم، بهدف 
المحلي  االستهالك  من  حاجتهم  تأمين 

فيها  العاملة  اليد  لوفرة  نظراً  للخضار 
عالوةً  المساعدة،  المناخية  والظروف 
األراضي  من  مساحات  وجود  على 

الصالحة للزراعة.

بعد شهرين حصد العمال
 مثار جهدهم 

الحي  أهالي  من  أشخاص  أربعة  بدأ 
الزراعية،  بالمشاريع  الخبرة  ذوي  من 
بزراعة الخضار في خطوة تعتبر األولى 
أرض  ضمن  الشيخ  حي  في  نوعها  من 
عبر  دونم،   2 مساحتها  تبلغ  زراعية 
استصالح األرض وحرثها ونقل شاحنات 
والتسميد  إليها  األحمر  التراب  من 
الطبيعي، ومد شبكات مياه الري بالتنقيط.
بعدها أخذ العمال بزراعة البذور والشتل 
منها؛  الصيفية  الخضار  أصناف  بكافة 
»الخيار والبندورة واللوبيا والباميا والقثاء 

والقرع  والكوسا  والباذنجان  والبطيخ 
والفلفل«، وواظبوا على االعتناء بالبستان 
الزراعي قرابة الشهرين حسب متطلبات 
الخضروات من حيث كمية المياه والسماد 

الطبيعي.

حّولوها من أرض
ثِمرة  قاحلة إىل مخُ

قاحلة  دونم من أرض  العمال 2   وحّول 
يستفيد  الخضروات  لزراعة  أرض  إلى 

منها اآلالف من األهالي.
وبعد شهرين حصد العمال ثمار جهدهم، 
حيث يقومون بجني المحصول كل يومين 
بحي  المحلي  السوق  في  بيعها  ثم  ومن 
الشيخ المقصود وبائعي األشرفية بأسعار 

مناسبة وتُقّدر بنصف قيمة السوق.
التقت  المشروع  حول  المزيد  ولمعرفة 
أحد  مع   ANHA هاوار  أنباء  وكالة 

بمنطقة  الخضار  بستان  في  المزارعين 
أوضح  الذي  حسكيلو،  سعيد  الشقيف 
كانت  األرض  أن  حديثه  مستهل  في 
قاحلة، »فقررنا أن نفتح مشروع زراعة 
الخضار في الحي لتأمين احتياج األهالي 
والتحكم  االحتكار  ظاهرة  على  والتغلب 
البيع  خالل  من  األسواق  في  باألسعار 

بنصف القيمة«.
وخالل  المشروع  أن  حسيكلو،  ونّوه 
جميع  أن  وخاصةً  نجاحاً  حقق  شهرين 
إنتاجاً  أعطت  ُزرعت  التي  األصناف 
جيداً، وأثبتت أن األرض صالحة لجميع 

أنواع الخضار.
وعن خطواتهم القادمة بيّن حسكيلو، بأنهم 
بعد شهر،  الخريفية  الخضار  سيزرعون 
قبل  البالستيكية  البيوت  تجهيز  وسيتم 
القادمة  األيام  وفي  الشتاء،  فصل  حلول 
المشروع  أرض  مساحة  توسيع  سيتم 

الزراعي.

مجلس  في  التغيير  كتلة  عن  النائب  أعلن 
جمعه  عن  محمد،  كاوا  العراقي  النواب 
تواقيع ألكثر من 50 نائباً، لمناقشة القصف 

التركي المتكرر على باشور كردستان.
محمد  كاوا  التغيير  كتلة  عن  النائب  وقال 
 :ANF لألنباء  فرات  لوكالة  تصريح  في 
ضد  التواقيع  لجمع  بحملة  بدأنا  »لقد 
العراقية  األراضي  في  التركي  التواجد 
الحدودية  للمناطق  المستمر  والقصف 
والذي أسفر عن استشهاد وجرح المدنيين 
وتشريد المواطنين الكرد العراقيين في هذه 

المناطق«.

»كان بإمكاننا مجع
 عدد أكرب من التواقيع«

توقيع   52 »جمعت  قائالً:  كاوا  وكشف 
النواب العراقي وقدمت  لنواب من مجلس 
محمد  النواب  مجلس  رئيس  إلى  الطلب 

أكبر  عدد  جمع  بإمكاننا  وكان  الحلبوسي، 
الداخلي  النظام  حسب  ولكن  التواقيع،  من 
أقدم  أن  أستطيع  العراقي  النواب  لمجلس 
طلب ب 25 توقيع، ولكن أنا جمعت 52 

توقيع«.
الكردستانية  السياسية  الكتل  بأن  وأضاف 
إال  الحملة  مع  متضامنين  كانوا  بأغلبيتهم 
كتلة كردستانية بعينها وبسبب عالقتها مع 
التركية )في  تركيا وتحالفات مع الحكومة 
إشارة إلى الديمقراطي الكردستاني(، ولكن 
مختلف الكتل البرلمانية كان لديهم استجابة 

جدية لهذا الموضوع«.
البرلمان  رئيس  إدراج  إمكانية  وحول 
في  األعمال  جدول  ضمن  الموضوع  هذا 
العراقي  النواب  لمجلس  القادمة  الجلسات 
أجاب قائالً: » لحد اآلن لم يدرج الموضوع 
رئيس  مسؤولية  وهذه  األعمال  جدول  في 
نناقش  أن  جميعاً  ومسؤوليتنا  البرلمان 
مجلس  رئيس  وبحضور  الموضوع  هذا 
الداخلية  وزراء  السادة  وأيضاَ  الوزراء 
األخرى  المعنية  والوزارات  والخارجية 

لنخرج بقرار ملزم واتخاذ خطوات حازمة 
خرق  قبول  وعدم  الموضوع،  هذا  حول 

السيادة العراقية«.

جيب عدم قبول خرق
 السيادة العراقية

العراقي  النواب  مجلس  على  بأنه  وأكد 
الخروقات  لمناقشة  جلسة  تخصيص 
والقصف  العراقية  للسيادة  المتكررة 
باشور  من  واسعة  لمناطق  العشوائي 
من  ال  وردع  رادع  أي  بدون  كردستان 
قبل الحكومة االتحادية وال من قبل حكومة 
باشور كردستان، ومناقشة سبل اعتراض 
أو  قرار  إصدار  طريق  عن  القصف  هذا 
والطرق  الخارجية  وزارة  عبر  أو  قانون 
»نحن  بالقول:  تأكيده  مجدداً  الدبلوماسية، 
النواب  مجلس  رئاسة  إلى  الطلب  قدمنا 

ونحن بانتظار جواب الرئاسة«.

التركي يقصف  ويذكر أن جيش االحتالل 
المناطق الحدودية لباشور كردستان ويشن 
جانب  إلى  القرى  هذه  على  مدفعيّاً  قصفاً 
إلى  أدى  مما  المستمرة،  الجوية  الغارات 
المواطنين  من  المئات  وجرح  استشهاد 
المدنيين األبرياء، وتسبب بزعزعة األمن 
من  يقارب  ما  وتهجير  المناطق  تلك  في 

400 قرية من سكانها.
بأسلحته  التركي  االحتالل  جيش  واجتاح 
الثقيلة الحدود ودخل إلى عمق أكثر من 30 
داخل أراضي باشور كردستان،  كيلومتراً 
لتصل إلى عمق 50 كم في مناطق أخرى، 
وتتوزع له مقرات عسكرية واستخباراتية 

في تلك المناطق.

7مجتمع وشبيبة اقتصاد وبيئة6

تقرير/ ليكرين خاني
تقرير/  شيار كرزيلي

حمررة الصفحة/برييفان محي حمررة الصفحة/ميديا غامن

تدريب  جلنة  قامت   ،2019/2018 الدراسي  العام  انتهاء  بعد   - الشهباء  روناهي/ 
مستوى  لرفع  صيفية  دورات  بفتح  وشرياوا  الشهباء  مقاطعة  يف  الدميقراطي  اجملتمع 
»األحداث  من  كل  وهي  نواحي،  أربعة  ويف  اجلديد،  باملنهاج  لتعريفهم  املدرسني/ات 

وأحرص وشرياوا وتل رفعت«.

جلنة تدريب اجملتمع الدميقراطي مستمرة
 بدعمها للطلبة يف الشهباء وشرياوا

من أرض قاحلة إىل بستان لشىت أنواع اخلضار الصيفية!!!

هل من رادع لقصف احملتل الرتكي املتكرر ملناطق باشور كردستان؟؟؟

أنس اهلوار

 ملحوظ يف املخالفات بكركي لكي
ٌ
قوانني صارمة ونقص

قطع املنتجات الرتكية خيلق أزمة يف تركيا

بدء إنتاج النفط من الصحراء الواليات املتحدة تفرض عقوبات على الصني
الغربية مبصر

روناهي/ كركي لكي ـ أكد اإلداري يف جلنة الضابطة التموينية ببلدية كركي لكي أنس اهلوار 

يف  العالقة  إثبات  من  متكنوا  املخالفات؛  ضبط  وجوالت  املستمرة  املراقبة  خالل  ومن  أنه 

كانت  كلما  تقل  اليت  املضبوطة  املخالفات  وكمية  اليومية  املراقبة  بني  ما  عكسي  تناسب 

املراقبة شديدة واجلوالت مكثفة.


