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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

هيئة التحرير:
سوزان علي

برييفان خليل
عبدالرمحن حممد

التدقيق اللغوي:

ميسر املشعان

مركز األخبار ـ حّذرت دراسة 
نشرتها مجموعة »غلوبسك« 

إن النساء والفتيات اللواتي 
انضممن إلى داعش وغيرها من 

المجموعات المرتزقة، يُمثلن 
تهديداً كبيراً، وأّكدت بأنهن لسن 

عرائس كما يُعتقد ألن دورهن أكثر 
تطوراً في تلك الشبكات.

وجدت الدراسة التي أصدرتها 
مجموعة »غلوبسك« غير 

الحكومية، ومقرها سلوفاكيا، 
بعد تدقيق في بيانات 326 من 
المرتزقة األوروبيين الذين تم 

اعتقالهن أو ترحيلهم أو قتلهم منذ 
عام 2015 أن العديد من النساء 

والفتيات ما زلن يُمثلن تهديداً 
كبيراً رغم أنهن أقلية صغيرة بين 

»المرتزقة األجانب«...«2

الفكر  واختالف  والحلول  األفكار  لتباين  نظراً 
بمختلف  الواحد  المجتمع  أفراد  بين  السياسي 
في  الشعب  مشاركة  واعتبار  وأحزابه،  طوائفه 
السياسية في سوريا شكل  الحلول لألزمة  وضع 
فأننا  الحديثة؛  السياسية  الممارسة  أشكال  من 
نستنتج أن الفكر السياسي للمواطن السوري في 

إيجاد حلول لألزمة السياسية...«9

تأسيس  تم  قامشلو-  روناهي/ 
بتاريخ  المعلمين  اتحاد 
إقليم  في   ،2014/2/22
المنطقة  في  والكائن  الجزيرة 
قامشلو،  بمدينة  الصناعية 
شمال  في  تأسيسه  توالى  ثم 
ليقوم  جمعاء  سوريا  وشرق 
بتأمين  المعلمين  تجاه  بدوره 
ليخطوا  لهم،  المناسبة  البيئة 

نحو عطاٍء أفضل...«6

ملتقى العشائر الكردية.. دعوة 
للتكاتف ضّد التهديدات التركية

ن 
َ
احلل الدميقراطي ضمان لِم

وراء احلدود، وأمان ملن داخلها

احتاد املعلمني بإقليم اجلزيرة؛ جيتهد 
لالرتقاء بالعلم والتعليم

 
ً
جمموعة غلوبسك: »الداعشيات ميثلن تهديدا

 البارز«
ّ
 لدورهن

ً
كبريا

تأهيل المركز الثقافي في بلدة الجرنية

ع األرز في ديرك بعد أكثر من نصف قرن ُيزر

الثقافة  لجنة  بدأت  الطبقة-  روناهي/ 
بلدة  في  والفن  الثقافة  مركز  بتأهيل  والفن 
الجرنية بهدف استقطاب المثقفين واألدباء 
وتنمية المواهب األدبية والثقافية، بمدة لن 

تتجاوز40 يوماً.
تعمل لجنة الثقافة والفن في اإلدارة المدنية 
توسيع  على  الطبقة  لمنطقة  الديمقراطية 
بشكل  الطبقة  منطقة  لتشمل  عملها  دائرة 
من  واألدباء  المثقفين  والستقطاب  كامل، 
المنطقة وتنمية المواهب الفنية والثقافية في 

المنطقة.
والفن  الثقافة  لجنة  وضعت  اإلطار  وبهذا 
خطة إلعادة تأهل المركز الثقافي في بلدة 
بنحو  الطبقة  مدينة  شمال  الواقعة  الجرنية 
في  واألدباء  المثقفين  الستقطاب  65كم، 
من  عدد  بوجود  المعروفة  الطبقة؛  منطقة 

الشعراء واألدباء.

تأهيل املركز خالل 40يوم

المركز  تأهيل  مشروع  على  ولالطالع 
الثقافي في الجرنية كان لنا لقاء مع الرئيس 
اإلدارة  في  والفن  الثقافة  للجنة  المشترك 
علي  الطبقة  لمنطقة  الديمقراطية  المدينة 
والفن  الثقافة  لجنة  أن  أكد  والذي  عاليا 
الثقافي  مركز  تأهيل  بإعادة  البدء  بصدد  
مناقصة  الجرنية وذلك من خالل  بلدة  في 
تم إعالنها من قبل اللجنة، ومدة تنفيذ خطة 

تأهيل المركز الثقافي 40يوم.

من سجن إىل منارة
 للثقافة والفن

الثقافي  المركز  تأهيل  إلى أن  وأِشار علي 

في الجرنية له أهمية  كبيرة كون المركز 
تتبع  كثير  قرى  وهناك  المنطقة  يتوسط 
والمحمودلي،  صايكول  منها  للجرنية 
ثقافي  مركز  الفتتاح  كبيرة  حاجة  فهناك 
الكثير  تحتضن  الجرنية  منطقة  كون 
وشعراء  وأدباء  فنانين  من  المواهب  من 
وموسيقيين والمهتمين بالتراث. وشدد علي 
لمنطقة  ثقافية  ركيزة  يعتبر  المركز  بأن 
الجرنية ضمن المراكز التابعة للجنة الثقافة 

والفن.
والجدير بالذكر أن مرتزقة داعش كان قد 
تحرير  قبل  السجن  إلى  المركز  هذا  حول 
الديمقراطية  سوريا  قوات  يد  على  البلدة 
غضب  حملة  ضمن   2016 عام  أواخر 
الرقة  مدينة  تحرير  إلى  الهادفة  الفرات 
وريفها، فاألهالي يتأملون بأن يتحول ذلك 
المكان الذي سوده مرتزقة داعش بأفعالهم 

اإلجرامية إلى منارة للثقافة والفن.

على  عاماً(   44( علي  حاج  رفعت  يتابع 
ريف  في  كرك(  )كاني  قرية  أطراف 
خصوصاً  بشغف،  األرز  حقل  ديريك، 
وأن تجربته هذه ال تعتبر األولى بالنسبة له 
فحسب، بل هي أول تجربة لزراعة األرز 
على اإلطالق، بعد أن توقف هذا النوع من 

الزراعة في الجزيرة، منذ عقود.
في تقرير نشرته إحدى الوسائل اإلعالمية 
عن التجربة األولى لزراعة األرز في إقليم 
الزمن ذكر  بعد مضي عقود من  الجزيرة 
المزارع رفعت حاج علي  أن  التقرير  في 
مياه  تدفق  بعد  التجربة،  هذه  خوض  قرر 
القرية،  من  القريب  حجيرى(  )كاني  نبع 
الماضيين،  والربيع  الشتاء  فصلي  خالل 

بفضل هطول كميات كبيرة من األمطار.

بكده الشخصي خيوض جتربته

خمسة  »زرعت  تجربته  عن  علي  وقال 
تجربة،  واعتبرتها  األرز  من  دونمات 
المياه  كثرة  بسبب  العام،  هذا  وخصوصاً، 
لذلك  الماضي،  الشتاء  خالل  والينابيع، 
أعتبر  اآلن،  وحتى  البذار،  باستيراد  قمت 
يتعلق  ما  كل  قرأت  ناجحة.  التجربة 
بزراعة األرز على )اإلنترنت(، باإلضافة 
إلى أن كبار السن الذين كانوا شاهدين على 
زراعته في المنطقة، سابقاً، شجعوني على 

ذلك«.
إحدى  لتمتلئ  جهده  علي،  حاج  يبذل، 
على  ذلك،  بعد  ويعمل  بالمياه،  السواقي 
سدها وفتح المجال لتدفق المياه إلى ساقية 
أخرى، وهكذا حتى ينتهي من سقاية الحقل 

كله، بشكل دوري.
ويصف، حاج علي، تجربته بـ«الناجحة«، 
على  المزارعين  من  غيره  ويشجع 

توفرت  حال  في  األرز،  بزراعة  البدء 
لهذه  لما  والينابيع،  األنهار  مناطقهم  في 
الزراعة من أهمية على اعتبار أن األرز 
المنطقة، على  أساسية ومستهلكة في  مادة 

حد وصفه.

سيكرر جتربته إذا نجح
 يف مشروعه

»إذا توفرت لدي اإلمكانيات سأكرر تجربة 
زراعة األرز، العام المقبل، ألنها ناجحة، 
وهو من السلع األساسية، كما أشجع الجميع 
فإن  المياه  توفر  حال  وفي  زراعته،  على 
في  المتوفر  األرز  قليلة.  زراعته  تكاليف 
األسواق مستورد وبكميات كبيرة، وإذا قام 
المزارعون بزراعته فإن أهميته لن تكون 
أقل من المحاصيل األخرى في المنطقة«.

المزارعين  من  وهو  لحدو،  كبرو  يقول، 
القدامى ممن خاضوا تجربة زراعة األرز 
هذا  في  له  تجربة  آخر  إن  المنطقة،  في 
حين  عاماً،   40 نحو،  إلى  تعود  المجال 
زرع ثالثة هكتارات من األرز، وحصد، 

في ذلك العام، إنتاجاً وصفه بـ«الجيد«.
يبلغ لحدو، اآلن، )75 عاماً(، ويعيش في 
قرية )بركي( في ريف ديريك، ويقول إن 

المياه كانت متوفرة بكثرة، في ذلك الوقت. 

زراعة األرز ستنافس بقية احملاصيل

بكثرة  يزرع  األرز  »كان  ويضيف 
المحيطة  القرى  أغلب  وفي  باشوط  في 
والينابيع،  المياه  فيها  تتوفر  والتي  بنا، 
على  األرز  يطحنون  المزارعون  وكان 
األيام  مرور  ومع  الجرجرة،  طريق 
تقشر  وكانت  ديريك  في  طاحونة  أنشأت 
ويباع  جيداً  كان  واإلنتاج  المحصول، 
سهلة  األنواع  من  األرز  ويعتبر  للتجار، 
الزراعة، لكن مع مرور األيام، تضاءلت 
الينابيع،  وجفت  المزروعة  المساحات 
لكن  القمح منشرة،  تكن زراعة  لم  حينها، 
وبعد ظهور المؤسسات الزراعية وقيامها 
بشراء المحصول وتوزيع السماد، انتشرت 

زراعة القمح في المنطقة«.
يمضي، رفعت حاج علي، نهاره بين حقل 
تارة،  الضارة  الحشائش  مقتلعاً  األرز، 

ومغيراً اتجاه سير المياه، تارة أخرى.
الحاج  تجربة  المزارعون  سيخوض  هل 

علي؟
من  أكثر  يحتاج،  إنه  علي،  حاج  يقول، 
شهرين، ليصل إلى مرحلة جني محصول 
من  قسم  بتخزين  سيقوم  وبعدها  األرز، 
اإلنتاج كبذار، ليتمكن من الزراعة بكميات 

كبيرة، في العام المقبل.
وحتى ذلك الحين، يراهن بعض مزارعي 
المنطقة على مدى نجاح تجربة، حاج علي، 
سيخوضون  كانوا  إن  بعدها،  ليقرروا، 
اندثارها،  على  مضى  زراعية  تجربة 
النتائج  تكون  فهل  قرن،  نصف  من  أكثر 
إلى  األرز  زراعة  تعود  وهل  مشجعة؟، 
الواجهة لتنافس باقي المحاصيل الرئيسية؟. 

أمين نصري: 
»دولة االحتالل الرتكي تدعم اإلخوان عِرب القنوات اإلعالمية لديها«

كشف رئيس المنتدى العربي األوروبي للحوار وحقوق اإلنسان بجنيف أيمن نصري أنه سيتقدم بشكوى للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان 
التابعة لألمم المتحدة، في السادس عشر من شهر أيلول الجاري؛ للمطالبة بإدانة جماعة اإلخوان اإلرهابية وأذرعها في مصر...«4

حّل  أن  الكردية  العشائر  أكدت 
يصونه  سوريا  يف  الكردية  القضية 
جديد  دميقراطي  سوري  دستور 
األزمة  حلل  األساسي  املدخل  هو 
ودعت  برمتها،  واملنطقة  السورية 
التكاتف  إىل  السورية  الشعوب 
الرتكية،  للتهديدات  والتصدي  معًا 
سوريا  لقوات  العهد  وجددت 
جانبها  إىل  بالوقوف  الدميقراطية 
اإلدارة  جانب  وإىل  معتد،  أي  ضدّ 
الصعوبات  تذليل  حتى  الذاتية 

وإهناء املخاطر كافة...2

الربابة صوت 
الرتاث الغنائي 

ملنطقة الفرات
روناهي/ الطبقة: الربابة من أقدم 

اآلالت الموسيقية التي عرفها 
العرب، وقد أكد لنا عازف الربابة 

محمود الصياح أن الربابة من اآلالت 
الموسيقية األولى التي ُعرفت في 

الحضر والبدو كذلك، وتُغنى عليها 
ألوان الغناء الفراتي، وتتألف من إطار 

خشبي مستطيل وجلد وشعر الماعز، 
ويغلب عليها طابع الحزن، باإلضافة 

إلى القوس.
يعتبر تراث الفرات تراثاً حضارياً 

عريقاً يمثل ثقافة وفنون الشعوب التي 
عاشت على أرض الفرات عبر التاريخ، 

وللغناء الفرات تاريخ عريق وبقي 
هذا اللون من الغناء يغنى إلى هذه 

الفترة مع استخدام اآلالت الموسيقا 
التي تشتهر فيها المنطقة منها الربابة 

والدف والزمار...«8

»ملتقى وجيهات عشائر الفرات؛ رسم اهلوية 
الذاتية للمرأة«

روناهي/ الطبقةـ تعزز إدارة المرأة بالطبقة التالقي االجتماعي بزيادة 
الروابط االجتماعية؛ بغية إيجاد هوية تعددية تحترم كافة الشعوب، 
والملتقيات والتجمعات التي تنظمها لها دور في الحفاظ على النسيج 

االجتماعي....«3

استبداد أردوغان أشعل احلرائق يف 

مجيع أوراقه الداخلية واخلارجية

استبداد  أن  العوام  بهاء  السوري  الصحفي  قال 
أوراق سياساته  الحرائق في جميع  أشعل  أردوغان 
»المنطقة  يسمى  ما  أن  وأّكد  والخارجية،  الداخلية 
اآلمنة« هي لألتراك وليس للسوريين، وأضاف »لن 
يكون استقدام السوريين إليها إال رحلة حرب تشبه 
وغيرهم،  السوريون  فيها  اقتيد  التي  برلك”  “سفر 

ليقاتلوا في سبيل الدولة العثمانية...«5

اجلاهزية التامة لتوزيع املتطلبات 
الزراعية للموسم الزراعي اجلاري

العامة  لإلدارة  المشترك  الرئيس  ـ صّرح  قامشلو  روناهي/ 
للزراعة والثروة الحيوانية في إقليم الجزيرة المهندس أحمد 
سليمان ضمن االجتماع السنوي الثالث الذي أقيم في ناحية 
عامودا بتاريخ الرابع من الشهر الجاري عن أهمية الزراعة 

في شمال وشرق سوريا...«7
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نشرتها  دراسة  حّذرت  ـ  األخبار  مركز 
والفتيات  النساء  إن  »غلوبسك«  مجموعة 
من  وغيرها  داعش  إلى  انضممن  اللواتي 
كبيراً،  تهديداً  يُمثلن  المرتزقة،  المجموعات 
ألن  يُعتقد  كما  عرائس  لسن  بأنهن  وأّكدت 

دورهن أكثر تطوراً في تلك الشبكات.
مجموعة  أصدرتها  التي  الدراسة  وجدت 
ومقرها  الحكومية،  غير  »غلوبسك« 
من   326 بيانات  في  تدقيق  بعد  سلوفاكيا، 
أو  اعتقالهن  تم  الذين  األوروبيين  المرتزقة 
ترحيلهم أو قتلهم منذ عام 2015 أن العديد 
تهديداً  يُمثلن  زلن  ما  والفتيات  النساء  من 
كبيراً رغم أنهن أقلية صغيرة بين »المرتزقة 
الدراسة  امرأة شملتها  األجانب«. وبين 43 
وُمجنّدات  لهجوم،  خططن  بعضهن  »فإن 
يمكن  وما  الدعاية،  في  وناشطات  للنساء، 
أن يطلق عليه فعلياً ضابط لوجستي لحماية 
إحدى  محاولة  إلى  وأشارت  المرتزقة«|. 
الخاليا النسائية تفجير كاتدرائية نوتردام في 
باريس قبل ثالث سنوات، والجهود األخيرة 
التي بذلتها نساء معتقالت من مرتزقة داعش 

إلطالق حمالت تمويل جماعية.
الحرة:  قناة  نقلته  ما  بحسب  التقرير،  وقال 
امرأة مدرجة في  أكثر من 40  أن  »يتضح 
البيانات لسن مجرد عرائس؛ ألن  مجموعة 
اإلرهابية  الشبكات  في  يلعبنه  الذي  الدور 

بين  العالقة  الدراسة  أكثر تطوراً«. وبحثت 
أن  حقيقة  ذلك  في  بما  والمرتزقة  الجريمة 
لديهم سجالت إجرامية  المرتزقة  العديد من 
دراستها  تمت  التي  الحاالت  وثلث  عادية. 
يلعبون  ما  »غالباً  أجانب  بمرتزقة  تتعلق 
شبكات  أو  خاليا  قادة  أو  الجهاد  رواد  دور 
ولدى  أوروبا.  إلى  عودتهم  عند  جاذبة« 
االتحاد  مسؤولي  إبالغ  تم  التقرير،  تقديم 
بأن  األمنية  بالسياسة  المرتبطين  األوروبي 
أوروبا بجرائم اإلرهاب  المدانين في  معظم 
بعد  مماثلة  جرائم  ارتكاب  في  استمروا 
إطالق سراحهم، وكانت جهود القضاء على 
»التطرف« غير ناجحة في غالب األحيان. 
وقال بارت شورمان الباحث األمني بجامعة 
التقرير:  إعداد  في  ساهم  الذي  بهولندا  ليدن 
»يمكن للموظفين الهولنديين بعد سنوات من 
السجناء  من  فقط  اثنين  أن  اإلعالن  العمل 
األمر  »إن  وتابع:  التطرف«.  عن  تخليا 
الحاالت«.  معظم  في  المستحيل  من  قريب 
القضاء  حول  الدائر  النقاش  »إن  وأضاف: 
أنه  أعتقد  ال  لكن  علنياً  يبقى  التطرف  على 
مفيد«. وبدالً من ذلك، قال شورمان وغيره 
سلطات  »إن  التقرير:  على  عملوا  ممن 
فصل  على  فأكثر  أكثر  تُرّكز  السجون 
المتشددين الملتزمين عن عامة السجناء لمنع 

تطرف اآلخرين«.

مركز األخبار ـ فارقت اإلدارية في مجلس 
المرأة بمدينة منبج، هناء شريف حياتها إثر 
تعرضها لنوبة قلبية، بعد عودتها من عملها 
مساء أمس )األربعاء(. وكانت هناء الشريف 
وهي إحدى مؤسسات مجلس المرأة في منبج، 
تشغل منصب اإلدارية في المجلس، وشغلت 
ومنها  المجلس،  أخرى ضمن  مناصب  عدة 

عضوة العالقات الدبلوماسية, والناطقة باسم 
لجنة التدريب, وكما كانت عضوة في اتحاد 
المثقفين، وكانت تُعرف من المثقفات بمدينة 
منبج. وهي من مواليد 1973 بقرية بوراز 
ووري  هذا  كوباني.  لمدينة  الغربي  بريف 
جثمان اإلدارية هناء الشريف الثرى بالمقبرة 
الشمالية لمدينة منبج مساء أمس )األربعاء(.

أسوأ  من  واحد  هو  المضاف  السكر 
الغذائي  النظام  في  الموجودة  العناصر 
الحديث، فالسكر يوفر السعرات الحرارية 
يمكن  أنه  كما  مغذية  مواد  وجود  عدم  مع 
أن يلحق الضرر بالتمثيل الغذائي الخاص 
من  الكثير  تناول  الطويل.  المدى  على 
واألمراض  الوزن  بزيادة  مرتبط  السكر 
المختلفة مثل السمنة، ومرض السكري من 
النوع الثاني وأمراض القلب. ولكن كم من 
السكر هو أكثر من الالزم؟ وهل يمكنك أن 
تأكل القليل من السكر كل يوم دون ضرر، 

أو يجب تجنب تناوله قدر اإلمكان؟
الطبيعية  السكريات  بين  نفرق  أن  يجب 

والسكر المضاف.
السكريات  بين  التمييز  جداً  المهم  من 
المضافة والسكريات الطبيعية التي تتواجد 
الفواكه  مثل  األطعمة  في  طبيعي  بشكل 
الصحية  األطعمة  هي  هذه  والخضروات. 
التي تحتوي على الماء واأللياف والمغذيات 
الدقيقة المختلفة، والسكريات الموجودة بها 

غير ضارة.
أما السكريات المضافة هي تلك التي تمت 
إضافتها إلى األطعمة. السكريات المضافة 
العادي  المائدة  سكر  هي  شيوعاً  األكثر 
المعروف بالسكروز أو شراب الذرة عالي 
وزنك  إنقاص  تريد  كنت  إذا  الفركتوز. 

وتحسين صحتك، عليك أن تبذلي قصارى 
على  تحتوي  التي  األطعمة  لتجنب  جهدك 

السكريات المضافة.

ما هي الكمية اآلمنة من السكر التي يمكن 
تناولها في اليوم؟

هذا  على  بسيطة  إجابة  توجد  ال  لألسف، 
السؤال، فبعض الناس يمكنها تناول بعض 
آخرين  أن  حين  في  ضرر  دون  السكر 
ووفقاً  اإلمكان.  قدر  ذلك  تجنب  ينبغي 
قدر ممكن  فأكبر  األمريكية  القلب  لجمعية 
من السكريات المضافة يمكن أكله في اليوم 

الواحد هو:
في  حرارية  سعرة  للرجال: 150  بالنسبة 
اليوم الواحد أي ما يعادل 37.5 جرام أو 

9 مالعق صغيرة.
في  حرارية  سعرة   100 للنساء:  بالنسبة 
اليوم الواحد أي ما يعادل 25 جرام أو 6 

مالعق صغيرة.
األشخاص  فقط على  تنطبق  األرقام  وهذه 
غير  ووزن  جيدة  بصحة  يتمتعون  الذين 
زائد. ولكن من المهم أن نالحظ أنه ليست 
هناك حاجة للسكريات المضافة في النظام 
غرض  أي  تخدم  ال  أنها  حيث  الغذائي 
فسيولوجي أي أنها ليست لها قيمة غذائية 

وكلما قل تناولها كلما كان أفضل للصحة.

المسؤول  الجهاز  هو  التنفسي  الجهاز   
عن إدخال األكسجين إلى خاليا الجسم 
ثاني  وإخراج  وظائفها  بأداء  لتقوم 
نفسها،  اللحظة  في  الكربون  أكسيد 
الشهيق  طريق  عن  العمليّة  هذه  وتتّم 
األكسجين  يدخل  إنّه  حيث  والزفير؛ 
بعمليّة  والفم  األنف  طريق  عن  للجسم 
تسمى الشهيق، ويتم إخراج ثاني أكسيد 
الكربون عن طريق الفم بالزفير؛ حيث 
إّن عمليّة التنفس تتّم بشكل تلقائي دون 
توقّف حتى أثناء النوم، فمن خالل فرق 
الضغط داخل الرئة تتّم عملية األكسدة 
التي يصدر عنها ثاني أكسيد الكربون، 

وتتّم االستفادة من األكسجين. 
مكونات الجهاز التنفسي:

الوجه،  منتصف  في  يقع  األنف:  ـ   
وهو عضٌو بارز يختلف شكله وحجمه 
بالجلد، ومن  من شخص آلخر مغطّى 
مخاطية  أغشية  على  يحتوي  الداخل 
الهواء  تنقية  على  تعمل  وشعيرات 
وتصفيته من الشوائب واألتربة، وكذلك 
تعمل على تسخينه حتى ال يضّر الرئة 

ويسبّب األمراض. 

مغطّاة  قناة  عن  عبارة  وهو  البلعوم:  ـ 
مخاطي؛  بغشاء  األمامية  الناحية  من 
حيث إنّه ممتد من األنف والجزء الخلفي 
والطعام.  الهواء  إدخال  عن  مسؤول 
الحنجرة عبارة عن غضروف يحتوي 
أوتار  فيه  توجد  عضليّة  طيّات  على 
وهي  الهواء،  بمرور  تتحّرك  صوتيّة 
تُغلق  األصوات  إصدار  عن  المسؤولة 

بلسان المزمار وتفتح برفعه. 
عن  عبارة  وهي  الهوائية:  القصبات  ـ 
أنابيب غضروفية صغيرة تشبه الدائرة. 
عن  عبارة  وهي  الهوائية:  الشعاب  ـ 
في  الشجرة  تشبه  أصغر  تفّرعات 
شكلها. الرئة: تقع في منطقة التجويف 
بلوري،  غشاء  يحيطها  الصدري، 
الضلوع  من  الخارج  من  محميّة  وهي 

والقفص الصدري والعمود الفقري. 
ـ الغشاء الجنبي: وهو عبارة عن غشاء 
بالرئة،  ملتصقة  األول  جهتين:  ذي 

واألخر في القفص الصدري.
ـ األوعية الدموية الرئوية: والتي تخرج 
وتذهب  وتتفّرع  الرئوي،  الشريان  من 

إلى كلتا الرئتين. 
المحافظة على صحة الجهاز التنفسي:

تجعلك  فهي  الرياضة:  ممارسة  إّن  1ـ 
بشكٍل  أكسجين  استنشاق  إلى  بحاجٍة 
الرئتين  تنشيط  على  يعمل  مّما  أكبر 
وتوسعتهما، وزيادة قدرة الحويصالت 
على التخلص من الهواء القديم، وكذلك 
فإّن الرياضة تلعب دوراً هاماً في تقوية 
فّعال  دور  له  الذي  الحاجز  الحجاب 
على  ذلك  وينعكس  التنفس،  عملية  في 
صّحة الجهاز التنفسي، وهناك تمارين 
تقّوي  فهي  بها؛  القيام  يمكن  معيّنة 

الجهاز التنفسي بالتحديد مثل اليوغا. 
2ـ العناية بالنظافة الشخصيّة؛ حيث إّن 
هناك العديد من األمراض التي تصيب 
التنفسي  الجهاز  عبر  تنتقل  األشخاص 
تُسبّب  التي  والبكتيريا  الفيروسات  مثل 
الرشح واإلنفلونزا وااللتهابات وغيرها 
التي تؤثّر سلباً على الرئة، وعلى قدرتها 
الجسم  وتزويد  التنفس،  بعمليّة  للقيام 
المحافظة  ويمكن  الالزم،  باألكسجين 
خالل  من  الشخصية  النظافة  على 
خطوات بسيطة جداً كغسل اليدين جيّداً 

وعدم  الطعام،  تناول  وقبل  باستمرار 
مالمسة األسطح العامة قدر اإلمكان.

3ـ اإلقالع عن التدخين: يعتبر التدخين 
لدمار  شيوعاً  األسباب  أكثر  من 
الرئتين  وتلف  التنفسي  الجهاز  صحة 
على  يحتوي  إنّه  حيث  وضعفهما؛ 
الجهاز  بصحة  مضرة  كيميائيّة  مواد 

التدخين  عن  التوقف  وعند  التنفسي، 
جهازك  على  واضحاً  تحّسناً  ستالحظ 
يقتصر  ال  بأنّه  العلم  على  التنفّسي، 
بل  فقط؛  المدّخن  على  التدخين  ضرر 
ما  طريق  عن  بجواره  من  على  أيضاً 

يُسّمى بالتدخين السلبي.
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فك شفرة التحكم في بناء ونمو 
أجسام الكائنات

الحد اآلمن لتناول 
السكر يومياً

الكردية في  القضية  الكردية أن حّل  العشائر  أكدت 
سوريا يصونه دستور سوري ديمقراطي جديد هو 
والمنطقة  السورية  األزمة  لحل  األساسي  المدخل 
التكاتف  إلى  السورية  الشعوب  ودعت  برمتها، 
العهد  وجددت  التركية،  للتهديدات  والتصدي  معاً 
لقوات سوريا الديمقراطية بالوقوف إلى جانبها ضّد 
تذليل  حتى  الذاتية  اإلدارة  جانب  وإلى  معتد،  أي 

الصعوبات وإنهاء المخاطر كافة...
شهدائنا  لدماء  »وفاء  شعار  تحت  ـ  األخبار  مركز 
ومكتسباتنا«؛  شعبنا  عن  دفاعاً  مقاومتنا  تستمر 
اليوم  سوريا  وشرق  شمال  أعيان  هيئة  عقدت 
)الخميس( ملتقى العشائر الكردية؛ وذلك في منتجع 
ممثلي  من   1200 بمشاركة  ديرك  بمدينة  بردايس 
العشائر الكردية في شمال وشرق سوريا »كيكان، 
شيخان،  كابار،  أومري،  عزيزا،  دنا،  خيركا، 
طي،  كجا،  هساري،  دازواني،  برازا،  دقوري، 
باتوا،  ميرا،  رشا،  موسى  جوبرا،عليكا،  أومركا، 

باوليا، هسنا، هارونا، ميرسيني، كبكا«.
وحضر الملتقى ممثلون عن وحدات حماية الشعب 
األمن  وقوات  الديمقراطية  سوريا  وقوات  والمرأة 
وممثلي  الديمقراطية  سوريا  ومجلس  الداخلي 
مؤسسات المجتمع المدني ومؤتمر ستار واألحزاب 
شيوخ  من  الضيوف  من  وعدد  والمثقفين  السياسية 

ووجهاء العشائر العربية.
وبهذا الخصوص؛ تحدث عضو اللجنة التحضيرية 
يوسف حاجي حول انعقاد هذا الملتقى قائالً: »الهدف 
وآخر  التركية  التهديدات  مناقشة  الملتقى  هذا  من 
التعايش  وكيفية  السياسية  الساحة  على  المستجدات 

السلمي بين شعوب المنطقة«.
توحيد  الى  أيضاً  الملتقى  »يهدف  حاجي:  وأضاف 
له مناطق شمال  تتعرض  الكردي حيال ما  الصف 
والجماعات  التركية  التهديدات  من  سوريا  وشرق 

المرتزقة«.
تلتها   صمت,  دقيقة  بالوقوف  الملتقى  أعمال  بدأت 
الترحيبية  سوريا  وشرق  شمال  أعيان  هيئة  كلمة 
واألعيان  العشائر  مجلس  رئيس  ألقاها  بالضيوف 
حواس جديع, رّحب فيها بالضيوف وجميع الحضور 
الذين حضروا ملتقى العشائر الكردية, ونّوه إلى أن 

هذا الملتقى يُعقد في مرحلة حساسة تمر بها المنطقة, 
وال سيما ما تشهده المنطقة من تهديدات جمة من قبل 

مرتزقة داعش والدولة التركية المحتلة.
ومن جانبها؛ دعت عضوة المنسقية العامة لمؤتمر 
ستار آسيا عبد هللا ممثلي ووجهاء القبائل والعشائر 
الكردية لرص الصفوف ضد التهديدات التركية، وأن 
المطالبة بتحرير عفرين من أولى مخرجات  تكون 
البطوالت  عن  بداية  وتحدثت  العشائر.  ملتقى 
تُوّجت  الكردي والتي  الشعب  قادها  التي  العسكرية 
إلى  تطّرقت  وكذلك  داعش،  مرتزقة  بهزيمة 
البطوالت الكبيرة التي جسدتها المرأة الكردية على 
والسياسية.  العسكرية  سيما  وال  األصعدة  مختلف 
وأضافت: »ال تزال المقاومة مستمرة ضد التهديدات 
في  شمال وشرق سوريا  مناطق  لها  تتعرض  التي 
الوقت الراهن وفي مقدمتها تهديدات الدولة التركية، 
وما يدور في عفرين من مقاومة بطولية يوضح ذلك 
بشكل أكبر«. ودعت آسيا عبد هللا العشائر والقبائل 
الكردية للتكاتف ضد التهديدات التي تهدد المنطقة؛ 
الكردية  والقبائل  العشائر  مختلف  »على  قائلة: 
الكردية  السياسية  واألحزاب  العشائر  ووجهاء 
المنطقة  عن  للدفاع  مستمر  بشكل  العمل  الحاضرة 
ضد التهديدات التي تتعرض لها، ورص الصفوف 
في سبيل العمل على تحرير عفرين الكردية، وعليه 
أولى  من  عفرين  تحرير  موضوع  يكون  أن  يجب 
التركي،  االحتالل  وإنهاء  الملتقى،  هذا  مخرجات 
الشعب  له  يتعرض  ما  تجاه  حازم  موقف  وإبداء 
الكردي؛ ألن المواقف الحازمة هي التي من شأنها 

إيقاف هذه التهديدات«.
والدفاع  الحماية  أهمية  على  هللا  عبد  آسيا  وشددت 
عن المكتسبات التي حققها الشعب الكردي في روج 
التي تحققت  آفا وشمال سوريا؛ قائالً: »المكتسبات 
في روج آفا وشمال سوريا؛ جاءت نتاج التضحيات 
الكبيرة التي قدمها الشعب الكردي. لذا؛ يتوجب علينا 
إلى  الوصول  حتى  المكتسبات،  هذه  على  الحفاظ 
حل للقضية الكردية وبالتالي حل األزمة السورية، 
على  القادرة  التجربة  هي  آفا  روج  تجربة  ولتكون 

حّل هذه األزمة«.
ستار  لمؤتمر  العامة  المنسقية  عضوة  وعاهدت 
وتيرة  »تصعيد  بـ  حديثها  ختام  في  هللا  عبد  آسيا 

المكتسبات  هذه  على  للمحافظة  والنضال  المقاومة 
من التهديدات الخارجية كافة«.

وبدوره؛ أّكد عضو الهيئة التنفيذية لحركة المجتمع 
وشرق  شمال  مناطق  أن  خليل  آلدار  الديمقراطي 
الشعوب  ودعا  جدية،  لتهديدات  تتعرض  سوريا 
هذه  لمواجهة  طارئ«  »ألي  واالستعداد  للتالحم 

التهديدات.
بمختلف  الذاتية  االدارة  مناطق  »إن  وأضاف: 
من  المنطقة  على  الحفاظ  من  تمكنت  شعوبها 
ثورة  تحريف  في  الراغبة  الخارجية  التدخالت 
أن  إلى  وأشار  واالستعباد،  الظلم  ضد  الشعب 
التهديدات التي تواجهها المنطقة حالياً تأتي في إطار 
به  تقوم  وما  الشعوب،  هذه  تالحم  ضرب  مساعي 
السياق  هذا  في  يدخل  اآلن  التركي  االحتالل  دولة 
في  الذاتية  اإلدارة  مناطق  شعوب  إلرادة  الرافض 

شمال وشرق سوريا«.
مناطق  على  التركية  التهديدات  أن  خليل  وأّكد 
شمال وشرق سوريا هي تهديدات جدية، وأضاف: 
»وعلينا كشعوب المنطقة االستمرار في العمل على 
هجوم  أو  طارئ  ألي  والتحضير  الشعوب،  تالحم 
قد تتعرض له المنطقة، وتتطلب المرحلة االستعداد 

بشتى الوسائل لمواجهة هذه التهديدات«.
وشّدد خليل على أن االدارة الذاتية وتجربتها كفيلة 
الخارجية،  والتهديدات  الهجمات  لكافة  حد  بوضع 
السورية:  لألزمة  حل  إلى  للوصول  السبيل  وهي 
»وليس كما يُرّوج لها بمحاولة االنفصال أو تجزئة 
المنطقة، وإن اإلدارة في هذا السياق ُمستعدة بشكل 
دائم للحوار مع كافة األطراف للوصول إلى حل لهذه 
خليل:  وأضاف  وأكثر«.  أكثر  تتعمق  التي  األزمة 
»وبهدف الوصول إلى حلول تناسب كافة األطراف 
يتوجب تمثيل إرادة شعوب المنطقة، ودون تفضيل 
تعمل  لجنة  وأي  آخر،  طرف  حساب  على  طرف 
على الدستور السوري يجب أن تُمثل مختلف شعوب 
المنطقة. وبدون تمثيل كافة األطراف السورية، وال 
فإنها  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  شعوب  سيما 
لن  والشعوب  اإلدارة  وهذه  الفائدة،  عديمة  ستكون 

تكون معنية بالدستور«.
االتفاقية  من  أردوغان  تهرب  »إن  خليل:  وقال 

األمريكية؛  المتحدة  والواليات  تركيا  بين  األخيرة 
المنطقة«،  هذ  في  التركي  االحتالل  أهداف  يبين 
التركي من خالل  وأضاف: »تُصر دولة االحتالل 
تصريحاتها األخيرة على إدخال الجيش التركي إلى 
المتحدة  الواليات  التزام  عدم  حجج  تحت  المنطقة، 
األمريكية بمنطقة أمن الحدود. مخططات أردوغان 
واضحة حيال مناطق شمال وشرق سوريا وشعوب 
والتي  المقاومة  في  الكبيرة  تجربتها  بعد  المنطقة 
المرتزقة  المجموعات  من  العديد  دحر  من  تمّكنت 
التهديدات،  من  نوع  ألي  التصدي  من  وستتمكن 
والشعب بات يدرك حقيقة أهداف أردوغان وحزب 

العدالة والتنمية«.
ودعا خليل األحزاب السياسية الكردية في الخارج 
بالعودة إلى الوطن، وقال بهذا الصدد: »على جميع 
ال  والتي  الخارج  في  الكردية  السياسية  األطراف 
التخلي  الخارجية  األطراف  ببعض  مرتبطة  تزال 
والشعب،  الوطن  إلى  والعودة  األطراف  هذه  عن 
أجل  من  والعمل  الكردية،  القضية  لصالح  والعمل 

خدمة هذا الشعب الذي ضحى طيلة هذه الفترة«.
المجتمع  لحركة  التنفيذية  الهيئة  عضو  وشّدد 
أن  على  حديثه  ختام  في  خليل  آلدار  الديمقراطي 
وحدة الشعب الكردي ستساهم في تسريع الوصول 
مقدمتها  وفي  الكردي  الشعب  »تخدم  أهداف  إلى 
تحرير المناطق الكردية وأولها عفرين، كلنا إيمان 
المبذولة في عفرين والشهباء ستكون  المقاومة  بأن 

بداية تحرير عفرين«.
الختامي  البيان  بإصدار  أعماله  الملتقى  واختتم 
لحركة  المشترك  الرئيس  قبل  من  قُرئ  الذي 
فيه:  وجاء  حسو  غريب  الديمقراطي  المجتمع 
بأن  العالمي  العام  للرأي  نعلن  المجتمعون  »نحن 
حل القضية الكردية في سوريا حالً عادالً ويصونه 
دستور سوري ديمقراطي جديد هو المدخل األساسي 
لحل األزمة السورية والمنطقة برمتها، وبأن اإلدارة 
خمسة  من  أكثر  منذ  المؤسسة  الديمقراطية  الذاتية 
أعوام، كانت وما تزال سبب األمن واالستقرار الذي 
الوطن وأخوتنا  نحظى به ويحظى به شركاؤنا في 
في العيش المشترك، ووحدة المصير ورفاق الخندق 
ومسيحيين  مسلمين  وأرمناً  وسرياناً  عرباً  الواحد 

وإيزيديين«.

يُطلقها  التي  التهديدات  »نرفض  البيان:  وتابع 
الفاشية،  التنظيمات  وكل  لداعش  الداعم  أردوغان 
واألمن  السالم  تحقيق  إلى  يرنو  جهد  كل  وتنسف 
واالستقرار في سوريا والمنطقة، وإن هذه التهديدات 
أضعاف  التركي  الداخل  على  حتى  سلباً  تؤثر 
مضاعفة، وهي مخالفة لقوانين اإلدارة الذاتية لشمال 
السورية  السيادة  نفسه  الوقت  وفي  سوريا،  وشرق 
حسن  لعالقات  الناظمة  الدولية  والعهود  والمواثيق 

الجوار«.
»النظام  يسوقها  التي  المسوغات  »إن  وأضاف: 
خاصة  الصحة،  من  لها  أساس  ال  باطلة  التركي« 
أن النظام التركي عاجز عن رصد حالة مخالفة من 
قبلنا تهدد أمن تركيا وكل بلدان الجوار، إنما عكس 
بأن  الجميع  يعلم  كما  نعلم  الصحيح، حيث  ذلك هو 
تل  احتالل  في  المساهمين  أشد  من  أردوغان  نظام 
رصاصة  نطلق  لم  الفاشي.  داعش  قبل  من  أبيض 
ألننا  التركية  والحدود  التركي  الشعب  على  واحدة 
أزماتنا عن  الحوار وحل  إلى  طالب سالم ونسعى 
طريق اإلدارة الذاتية التي تؤكد سيادة سوريا ووحدة 

ترابها«.
السورية  »الشعوب  بيانه  في  العشائر  ملتقى  ودعا 
واحداً  صفاً  بالوقوف  سوريا  جغرافية  كامل  على 
المتحدة  الواليات  دعا  كما  التهديدات«.  هذه  ضد 
األمريكية التي تقود التحالف الدولي ضد اإلرهاب 
األمن  ومجلس  المتحدة  واألمم  االتحادية  وروسيا 
حقوق  منظمات  وكافة  العربية  والجامعة  الدولي 
»والعمل  ذلك  في  مسؤولياتها  تحمل  إلى  اإلنسان 
جرابلس  في  لمناطقنا  التركي  االحتالل  إنهاء  على 
مقدمتها  وفي  سوريا  مناطق  وكل  وإدلب  وإعزاز 
عفرين المقاومة التي لن تهدأ حتى عودة األمان إلى 

أهلها وشعبها األصيل«.
كما دعت العشائر »السلطات في دمشق لفتح حوار 
جدي مسؤول مع مجلس سوريا الديمقراطية بهدف 
حل أزمتنا والقطع على كل محاولة للمساس بأمننا 

وترابنا وعودة الئقة لسورية على جميع شعوبها«.
العهد  بيانه  ختام  في  الكردية  العشائر  ملتقى  وجدد 
الديمقراطية ضد  بالوقوف إلى جانب قوات سوريا 
الديمقراطية  الذاتية  إدارتنا  جانب  وإلى  معتدي  كل 

حتى تذليل كافة التحديات وإنهاء كافة المخاطر.

الحداثة  حزب  رئيس  نائب  أّكد  ـ  األخبار  مركز 
الديمقراطية ماهر التمران بأن عدم إشراك اإلدارة 
شمال  جغرافية  على  الموجودة  وشعوبها  الذاتية 
وشرق سوريا أمر سينسف أي نجاح ممكن لعملية 

إعداد الدستور السوري الجديد.
هاوار  أنباء  وكالة  أجرته  لقاء  خالل  حديثه  وجاء 
استبعاد شعوب شمال وشرق سوريا  تبعيات  حول 
في  ومشاركتهم  السوري  الدستور  صياغة  عن 

إعداده.
ويأتي هذا في حين توقع المبعوث األممي إلى سوريا 
غير بيدرسن أن يتم تشكيل اللجنة الدستورية أواخر 
تحركات  مع  تزامناً  وذلك  الجاري،  أيلول  شهر 
دولية لتشكيل لجنة دستورية ما يزال الخالف حول 

أعضائها قائماً إلى اآلن.
استبعاد  بالقول: »إن  التمران حديثه  واستهل ماهر 
الدستورية  اللجنة  من  سوريا  وشرق  شمال  ممثلي 
ببعضهما،  مرتبطين  اثنين  أمرين  بتقديري  يعني 
األول أن عوامل تكريس الحل في سوريا لم تنضج 
بعد، إذ يشي عدم حضور فريق فاعل وأساسي في 
إنتاج الحل بعدم القدرة بعد على إنجازه، وحينما ال 
يتم احترام قواعد إنتاج الحل فذلك يعني مزيداً من 

الوجع واأللم المستمر الذي ينتظر البلد والسوريين، 
القدرة  األتراك  منح  استمرار  فهو  الثاني  األمر  أما 
حل  لتكريس  واقعي  أساس  نضوج  إعاقة  على 
العصابية في  التخريبية  إرادتهم  لجم  سياسي وعدم 
اللجنة  من  سوريا  وشرق  شمال  ممثلي  استبعاد 

الدستورية«.
وتابع: »في الواقع ليس ثمة بديل إذا أراد المجتمع 
الدولي واألطراف الفاعلة في الحدث السوري إنهاء 
المعاناة السورية، سوى الركون إلى معادالت القوة 
التي يتشكل الواقع السوري وفقها وحولها، تلك التي 
سوريا  وشرق  شمال  ممثلي  إن  جلية  بهيئة  تقول 
طرف رئيسي ومحوري في صياغة مستقبل البالد 

ال يمكن أبداً تجاوزه«.
بالتأسيسي  للدستور  وصفه  سبب  التمران  وشرح 
سيُشّكل  الجديد  الدستور  ألن  »تأسيسي  قائالً: 
األساس الذي اتفقت عليه الشرعية الدولية لتأسيس 
الذي  السياسي  االنتقال  ولتحقيق  الجديدة،  سوريا 
النظام  تعنت  أحدثها  التي  األزمة  مع  القطع  يُنجز 
ورفضه االستجابة لالحتجاجات السلمية التي بدأت 

في آذار من عام 2011«.
الخلل  تالفي  يعني  الذي  هو  »تصويبي  وأردف: 

الُمتكّون في العقد االجتماعي غير الديمقراطي الذي 
تمثل في دستور سوريا قبل عام 2011، وذلك الذي 
السورية،  االحتجاجات  اشتعال  بعد  السلطة  أنتجته 
األرضية  يحققا  ولم  ديمقراطيين،  يكونا  لم  فكليهما 
وتُنهي  الصراع  فتيل  وتطفئ  السالم،  تضمن  التي 

عوامل الخلل في الواقع السوري«.
عن  الذاتية  اإلدارة  تغييب  أن  إلى  التمران  وأشار 
االشتراك  عن  ممثليها  إبعاد  حيث  من  الدستور 
الفعال في إنجازه، أو عدم األخذ بما تقرره تجربتها 
ونمط  السلطة،  توزيع  وشكل  الدولة،  هيئة  في 
يكون  لن  للبالد،  تقترحه  الذي  الشامل  الديمقراطية 
كل ذلك إال تغييباً لعوامل إرساء وإنجاح هذا العقد 
االجتماعي من الناحية البنيوية من جهة واستمرار 
توافر عوامل الصراع وعدم االستقرار في سوريا 
في  ديمقراطي  غير  اجتماعي  عقد  إنتاج  حيث  من 

المحصلة من جهة ثانية.
وأّكد نائب رئيس حزب الحداثة الديمقراطية ماهر 
التمران في ختام حديثه على أن عدم إشراك اإلدارة 
اللجنة  في  سواء  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
الدستورية أو تغييب نموذجها وإرادتها في الدستور 
الجديد، أمر سينسف كل نجاح ممكن لعملية إعداد 

دستور جديد لسوريا، ينسفه شكالً ومضموناً.

مركز األخبار - أقام مجلس الرقة المدني واإلدارة 
مع  بالتعاون  الطبقة  لمنطقة  الديمقراطية  المدنية 
مهرجاناً  المنطقة  في  العاملة  المنظمات  إحدى 
للطفولة حمل اسم مهرجان »ألوان للطفولة« وذلك 
ترفيه  بهدف  الثاني؛  الحي  في  قرطبة  بمدرسة 

األطفال قبل افتتاح المدارس.
وحضر المهرجان لجنة التربية والتعليم في الطبقة 
وعدد  الطبقة  منطقة  ومعلمي  المثقفين  واتحاد 
تقديم عروض  البرنامج  األطفال. تضمن  من  كبير 
العودة  إلى  األطفال  تحث  أطفال  فرق  قدمتها  فنية 
للمدارس وكذلك فقرات ترفيهية ومسابقات وتوزيع 

هدايا على األطفال.
صحيفتنا  أجرت  المهرجان؛  هامش  وعلى 
»روناهي« لقاء مع اإلداري في لجنة التربية والتعليم 
بالطبقة وائل حرب الذي أكد على أن هذا المهرجان 
الرقة  مجلس  بين  بالتعاون  قرطبة  مدرسة  في  أقيم 
المدني واإلدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة 

وإحدى المنظمات العاملة في المنطقة.
هو  المهرجان  من  الهدف  أن  إلى  حرب  وأشار 
بداية  مع  للطالب  وتشجيعياً  ترفيهياً  حافزاً  جعله 
العام الدراسي ضمن إطار االستعدادات قبل افتتاح 

أيلول،  شهر  من  الخامس عشر  في  الدراسي  العام 
ترفيهية  نشاطات  عدة  على  المهرجان  ويحتوي 

للطالب بالتنسيق مع بعض المعلمين المختصين.
 والجدير بالذكر أن مهرجان ألوان الطفولة امتد على 
اليوم األول في مدينة الرقة والثاني  أيام كان  ثالثة 

في بلدة عين عيسى والثالث في مدينة الطبقة.

ملتقى العشائر الكردية.. دعوة للتكاتف ضّد التهديدات التركية

ماهر التمران: »نجاح الدستور السوري الجديد مرهون 
بإشراك ممثلي اإلدارة الذاتية فيه«

»ألوان الطفولة«.. مهرجان ترفيهي لألطفال قبل افتتاح المدارس

مجموعة غلوبسك: »الداعشيات يمثلن 
تهديداً كبيراً لدورهّن البارز«

يف ية في مجلس المرأة بمنبج هناء شر وفاة اإلدار

بجامعتي  الباحثين  من  فريق  تمكن 
أوالفيد  دي  وبابلو  األميركية  كولومبيا 
اإلسبانية من إماطة اللثام عن تقنية جديدة 
التي  الكيفية  وراء  الجينية  الشفرة  لفك 

تتطور وتنمو بها أعضاء الجسم.
نحو  كبيرة  خطوة  يمثل  الذي  األمر 
معرفة الطريقة التي يقوم بها الجسم ببناء 
المختلفة بشكل صحيح ودقيق،  أعضائه 
مما سيلقي بظالله على فهم أعمق لتطور 

الشيخوخة وحدوث األمراض.
بدورية  الطريقة  تلك  تفاصيل  نشرت 
آب  نهاية  كوميونيكيشانز«  »نيتشر 

المنصرم.
من  تمكنوا  كيف  العلماء  أوضح  حيث 
تلعبه  الذي  الدور  لدراسة  تقنية  ابتكار 
»جينات  تدعى  الجينات  من  مجموعة 
ذبابة  أعضاء  ونمو  بناء  في  هوكس« 
كان  الذي  األمر  منهجي.  بشكل  الفاكهة 

صعباً ومعقداً للغاية في ما سبق.
الحمض  في  هوكس  جينات  تتواجد 
المملكة  كائنات  بكل  الخاص  النووي 
الجينات  تلك  تقوم  حيث  الحيوانية؛ 
حيوانات  إلى  األجنة  نمو  في  بالتحكم 
بالغة، وذلك من خالل توجيه نمو أعضاء 
وفي  صحيحة  بطريقة  المختلفة  الجسم 
أماكنها المضبوطة. ويمكن تشبيه جينات 
هوكس بالمهندس المعماري للجسم الذي 
يمتلك مخططات بناء األعضاء المختلفة 

لتكوين جسم سليم.
مجموعة  إنتاج  عبر  الجينات  تلك  تعمل 
»عوامل  تدعى  البروتينات  من  خاصة 
مجموعة  مع  سويا  تعمل  التي  النسخ« 
تدعى  المشابهة  البروتينات  من  أخرى 
حيث  المساعدة«،  هوكس  »عوامل 
يقومان جنباً إلى جنب باالرتباط بمناطق 
وذلك  النووي،  الحمض  من  مختلفة 
وتعطيل  الجينات  بعض  تشغيل  بغرض 
البعض اآلخر في أوقات متباينة وبتناسق 

مدهش.
التعبير  في  التحكم  ذلك  خالل  ومن 
وتطور  نمو  توجيه  يمكن  الجينات  عن 
الذي  األمر  المختلفة؛  الجسم  أعضاء 

كامل  باستخدام  سيمفونية  عزف  يشبه 
جينات  تلعب  فيما  األوركسترا،  آالت 
هوكس دور المايسترو لتخرج المعزوفة 

على أكمل وجه.

العثور على »حجر رشيد«!

بشكل  التعقيد  بالغة  العملية  تلك  أن  إال 
حال دون فهم كيفية حدوثها بشكل كامل. 
الباحث  هومبريا  جيمس  ذلك  ويوضح 
الرئيسي من الجامعة اإلسبانية عبر البيان 
الجينات  تلك  إن  »حيث  قائالً  الصحفي 
تشارك بشكل معقد في العديد من مناحي 
النمو والتطور، فإنه من الصعوبة عزل 
بمفرده  هوكس  جينات  من  واحد  جين 
لدينا  لتصبح  الزمن؛  عبر  نشاطه  وتتبع 
إذ  حلها،  يمكن  ال  للغاية  معقدة  معادلة 

تحتوي على الكثير من المجاهيل«.
وخالل دراسة نمو وتطور حشرة ذبابة 
الفاكهة التي تحتوي مادتها الوراثية على 
الفريق  عثر  هوكس  جينات  من  ثمانية 
للغاية  بالصدفة على جزء مميز  البحثي 
.)2+vvl1( من حمضها النووي يدعى

التأثير عليه  يتم  بأنه  الجزء  ويتميز ذلك 
كلها  الثمانية  هوكس  جينات  بواسطة 
أعطى  الذي  األمر  الفاكهة؛  ذبابة  في 
العلماء الفرصة المثالية إلمكانية دراسة 
دقيق وغير  بشكل  عائلة جينات هوكس 

مسبوق.
نشاط  في  بالتحكم  الباحثون  قام  حيث 
)vvl1+2( بشكل يتيح لهم معرفة كيفية 
عمل كل جين من جينات هوكس بشكل 

منفرد.
الناتجة  البيانات  تحليل  خالل  ومن 
بواسطة الحاسوب عبر خوارزمية معقدة 
كولومبيا؛  بجامعة  الباحثون  طورها 
بذبابة  هوكس  جينات  دراسة  أمكن 
الفاكهة بشكل غير مسبوق. ويصف ذلك 
البدء  نقطة  لدينا  »اآلن  قائالً  هومبريا 
بشكل  هوكس  جينات  عمل  شفرة  لفك 
حجر  على  العثور  يشبه  األمر  منهجي؛ 
الجينية  الشفرة  فك  في  لمساعدتنا  رشيد 

لنمو وتطور الجسم«.
لفهم  واعداً  أمالً  الطريقة  تلك  تمثل 
الكيفية التي تؤثر بها جينات هوكس على 
ذبابة  في  ليس  بأكمله،  النووي  الحمض 
الفاكهة فقط بل في الكائنات األخرى، بما 

فيها اإلنسان في المستقبل.
الذي يوضحه ريتشارد مان  وهو األمر 
جامعة  من  بالدراسة  المشارك  الباحث 
قائالً  الصحفي  البيان  عبر  كولومبيا 
الشفرة،  تلك  لفك  مفتاحاً  بحثنا  »يوفر 
أي وقت مضى  أكثر من  أقرب  لنصبح 
من فهم كيف تقوم جينات هوكس في بناء 
العملية  تلك  تتعطل  أو كيف  جسم سليم، 

في حال اإلصابة بالمرض«.
تقرير/ مصطفى اخلليل
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بالهجمات  عبرها المرأة والنساء عموماً 
شمال  مناطق  على  الصارخة  التركية 

وشرق سوريا.

التجمع كان ناجحًا

تجمعاً  الملتقى كان  بأن  ناديا  وأوضحت 
بأعداد  به  شاركن  النساء  ألن  ناجحاً؛ 
المرأة  بقضايا  االهتمام  نتيجة  كبيرة 
العديد  شهد  أنه  وخصوصاً  والمنطقة، 
سوريا  مجلس  قبل  من  المشاركات  من 
لشمال  الذاتية  واإلدارة  الديمقراطية 
المرأة  حماية  ووحدات  سوريا  وشرق 
والتحالف  المستقبل  سوريا  وحزب 
ومجلس  السوري  الديمقراطي  الوطني 
المدنية  واإلدارة  السورية  المرأة 
والعديد  الطبقة،  منطقة  في  الديمقراطية 
من وجيهات عشائر الطبقة والرقة ودير 

الزور ومنبج.

»أمسعت صوتها احلر 
ألبناء سوريا« 

الكثير  تبذل  المرأة  بأن  ناديا  وذكرت 
المقابل،  تطلب  ال  لكنها  الجهود  من 
الجماعية  الكينونة  للمرأة  حقق  والملتقى 
للقيود  كسرها  خالل  من  واالجتماعية 

المرحلة  بإدارة  وتميزها  االجتماعية، 
فقد  التركي،  باالحتالل  للتنديد  لتصل 
في  سوريا  ألبناء  الحر  صوتها  أسمعت 
جديرة  بأنها  وأكدت  والخارج  الداخل 
قبولها  وعدم  التالقي،  بروابط  بتمسكها 
ألنها  والخارجية  االجتماعية  للضغوط 
إصرارها  نتيجة  كان  ذلك  وكل  حرة، 
وأنها  الجهود،  من  المزيد  بذل  على 
تهديدات  من  يجري  ما  أن  اعتبرت 
من  كل  ومستقبل  ومستقبلها  أمنها  يهدد 
تضمه الجغرافية والخريطة السورية من 

شعوب.
وتفكيكها  سوريا  دمار  بأن  ناديا  وبينت 
والمحاوالت في احتاللها من قبل بعض 
ودون  هوية  دون  بقاءك  يعني  الدول 
مستقبل، وهذا ما جرى للشعوب التي لم 
تحافظ على تماسكها، وأصبحت مشردة 
اللجوء  مخيمات  في  العالم  أصقاع  في 

لتأخذ فتات المساعدات.
وأكدت بالقول: »لن نتخلى عن سوريتنا، 
شمال  في  والمرأة   مستمرة،  وملتقياتنا 
الحياة  بحقها في  وشرق سوريا متمسكة 
السوري،  التراب  على  بكرامة  والعيش 
الفرات  فأن ملتقى وجيهات عشائر  لهذا 
وأثبت  للمرأة،  الذاتية  الهوية  رسم 
التعددية  وهويتها  المجتمع،  في  وجودها 
والتنوع في األرض والنسيج السوري«. 

نبذ اخلالفات اليت 
ختدم احملتل..

في  العالقات  لجنة  في  اإلدارية  ونوهت 
في  والعضوة  الطبقة  في  المرأة  إدارة 
سوريا  وشرق  شمال  في  المرأة  إدارة 
الذي  الملتقى  دور  إلى  محمد،  ناديا 
التي تمارسها المرأة في  ساند الخيارات 
تحافظ  »فالمرأة  قائلةً:  وأضافت  الحياة، 
على جمع الشمل، وتمثل السالم واأللفة 
دعت  ما  وهذا  والمجتمع،  العشيرة  في 
له وجيهات العشائر خالل اللقاء لتحقيق 
وحدة المصير، ونبذ كل تفكك قد يصيب 
مصالح  ويخدم  االجتماعي،  النسيج 
الفاشية  التركية  التهديدات  وأهداف 
التكوين  تهدد  إنسانية  مأساة  باتت  التي 
عموماً؛  المرأة  وتكوين  العشائري 
مساحتها  ضمن  المرأة  التقاء  كان  لذلك 
عائلتها  يدعم  ضروري  االجتماعية 
وتكوينها لتكون بعيدة عن اآلراء العبثية 
وكرامتها،  بقائها  مصير  تهدد  قد  التي 
وجودها  من  تحررت  أن  بعد  وخاصةً 
البالية، وخرجت  العادات  الضيق ضمن 
من بوتقتها االجتماعية إلى عالمها الحر، 
وحطمت تلك الخياالت بقراراتها الذاتية 

وخياراتها الجديدة«.

»الشهيد  روضة  لكي-  كركي  روناهي/ 
من  العديد  وضعت  تولهلدان«  األفتريا 
الخطط للعام الجديد، فكان للبحث في نظام 
لالستفادة  كبير  شأن  العالمية  الروضات 
منها واتباعها ليكون هناك نتائج إيجابية 

في تحسين شخصية الطفل.

أهم  من  األطفال  رياض  مرحلة  تعتبر 
بداية  في  الطفل  بها  يمر  التي  المراحل 
الخارجي،  العالم  على  وتعرفه  حياته 
حيث أنه في هذه المرحلة تتبلور شخصية 
الطفل ويقل تعلقه بوالديه تدريجياً استعداداً 
أشخاص  هناك  أن  ويكتشف  للمدرسة، 
وأخواته  والديه  غير  به  ويعتنون  يحبونه 
في  اتجاههم،  واالطمئنان  باألمن  فيشعر 
متكامالً  نمواً  الطفل  ينمو  المرحلة  هذه 
إذا أتيحت له الفرص الشتى للنمو السليم، 
جانبها  من  األطفال  رياض  دور  وألهمية 
أولت اإلدارة الذاتية اهتماماً ملحوظاً  بها، 
في  الروضات  من  العديد  افتتحت  حيث 
مختلف مناطق روج آفا والشمال السوري، 
يقارب  ما  ففيها  لكي،  ناحية كركي  ومنها 
5 روضات، ولنكون مليمين بدور رياض 
األطفال في العناية بالطفل؛ كان لصحيفتنا 
»الشهيد  روضة  في  اإلدارية  مع  لقاًء 
الرميالن  مدينة  في  تولهلدان«،  األفتريا 

لؤيا بيدو.

التشجيع على تنمية القيم 
االجتماعية للطفل

وتزويده  المدرسية  للحياة  الطفل  »تهيئة 
العقلي  نموه  مع  تتناسب  التي  بالمعلومات 
الذوق  وتنمية  االبتكاري  نشاطه  وتشجيع 
المهارات  على  وتدريبه  عنده،  الجمالي 
السليمة  العادات  على  وتعويده  الحركية 
حسن  على  وتمرينه  حواسه  وتربية 
استخدامها، كل هذه األمور ضمن مخططنا 
لهذا العام ونطمح بأن يخرج الطفل من هنا 
مهيأ من كافة النواحي للمدرسة«، هذا ما 

أكدته لنا اإلدارية في الروضة لؤيا بيدو.
وأضافت بالقول: »اختيار المعلمة يجب أن 
يكون بدقة، فمن الضروري أن تكون ملمة 
في  تعليمه  وطريقة  الطفل،  نمو  بمراحل 
الروضة، واإللمام بحل المشاكل السلوكية، 
اللباقة  ناحية  من  الصفية  اإلدارة  ومعرفة 

والثقافة واألخالق وحسن التصرف«.
تسجيل  وآلية  المعلمات  لعدد  بالنسبة  أما 
في  »يوجد  قائلةً:  لؤيا  نوهت  األطفال، 
معنية  معلمة  كل  معلمات  أربع  الروضة 
منذ  الروضة  في  التسجيل  وبدأ  بصف، 
أسبوع تقريباً، حيث سجلنا ما يقارب 60 
أربعة  إلى  نقسمهم  وسوف  وطفلة،  طفل 

صفوف«.

المرأة  إدارة  تعزز  الطبقةـ  روناهي/ 
بزيادة  االجتماعي  التالقي  بالطبقة 
هوية  إيجاد  بغية  االجتماعية؛  الروابط 
تعددية تحترم كافة الشعوب، والملتقيات 
في  دور  لها  تنظمها  التي  والتجمعات 

الحفاظ على النسيج االجتماعي.

لترسيخ  الطبقة  في  المرأة  إدارة  تسعى 
دورها االجتماعي ضمن الحمالت التي 
تقوم بها مثل حملة؛ »توحدنا ـ انتصرنا 
ـ سنقاوم لنحمي ..ال لالحتالل التركي«، 
باالعتماد على الدور الثقافي واالجتماعي 

وفهم الدور السياسي المنوط بالمرأة. 
من  المجتمع  في  دورها  المرأة  وتعزز 
أجل تحقيق أهدافها والعمل على تعزيز 
من  وذلك  المختلفة،  القطاعات  أنشطة 
المستمرة  واللقاءات  التالقي  خالل 
تفرزه  ما  وخصوصاً  قضاياها،  لدعم 
تلحق  التي  الفاشية  التركية  التهديدات 

الضرر بمصيرها ومستقبلها.
وماذا  المرأة،  مكتسبات  على  ولالطالع 
حققت من الملتقيات، وأهمية التالقي ضد 
التهديدات التركية الهمجية، والتعبير عن 
دورها السياسي واالجتماعي في المجتمع 
طاقاتها  باستغالل  الرائد  دورها  إلبراز 
تعرقل  التي  القيود  وتحطيم  وميزاتها، 
الحفاظ على مكتسباتها؛  لمتابعة  نجاحها 

التالي  اللقاء  روناهي  صحيفتنا  أجرت 
مع اإلدارية في لجنة العالقات في إدارة 
إدارة  في  والعضوة  الطبقة  في  المرأة 
ناديا  سوريا  وشرق  شمال  في  المرأة 

محمد.

ضرورة التالقي

المرأة منبثق  أن دور  أكدت على  والتي 
من ضرورة التالقي مع جميع الشعوب، 
مع  مؤخراً  التالقي  كان  ذلك  ومن 
عبرن  اللواتي  الفرات  عشائر  وجيهات 
التركية  التهديدات  لجميع  رفضهن  عن 
المرأة  بكرامة  تمس  التي  الفاشية، 
سوريا  بوحدة  تمسكَن  حيث  ووجودها، 
ضرورة  على  وأكدن  وشعباً،  أرضاً 
سوريا  قوات  بوتقة  في  اندماجهن 
المرأة  حماية  ووحدات  الديمقراطية، 
للحفاظ على عدم ضرب وحدة الشعوب 
أو إقصاء أي شعب في المنطقة، لوجود 
حول  تلتقي  التي  اإلنسانية  الروابط 

اإلنسان واإلنسانية.
وأشارت ناديا محمد إلى أهمية اللقاءات 
العامة التي تقرب وجهات النظر، وتجمع 
النساء على متابعة اهتماماتهن كما حدث 
ـ سنقاوم  انتصرنا  ـ  في حملة؛ »توحدنا 
لنحمي ال لالحتالل التركي« التي نددت 
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لؤيا بيدو

حمررة الصفحة/ميديا غامن حمرر الصفحة/ جوان حممد

»ملتقى وجيهات عشائر الفرات؛ رسم الهوية الذاتية للمرأة«

يا؛ سعٌي لتقديم كل جديد لألطفال روضة الشهيد األفتر

ناديا حممد

روناهي / قامشلوـ  من جديد يعود للصدارة 
الجولة  في  فقدها  أن  بعد  األسايش،  نادي 
بعد  ذلك  وجاء  الطريق،  لمصلحة  السابقة 
أهداف  بثالثة  الصناديد،  نادي  على  فوزه 
ملعب  أرضية  على  واحد،  هدف  مقابل 
إطار  ضمن  بقامشلو،  كجو  هيثم  الشهيد 
أندية  دوري  من  التاسعة  الجولة  منافسات 
إقليم الجزيرة للرجال بكرة القدم »الدرجة 

األولى«.
بدايته  في  الدوري  تصدر  األسايش  وكان 
عاد  وبعدها  لسردم  بعدها  من  ليتنازل 
السابعة،  الجولة  في  الصدارة  واسترجع 
الطريق  تصدر  الثامنة  الجولة  في  ولكن 
الدوري، وفي الجولة التاسعة فاز األسايش 
هدف  مقابل  أهداف  بثالثة  الصناديد  على 
هيثم  الشهيد  ملعب  أرضية  على  واحد، 

كجو.
ولتشتعل  الدوري،  مجدداً  بذلك  وتصدر 
المنافسة بين العديد من النوادي على لقب 
الدوري وتصدر مرحلة الذهاب، وخاصةً 
بدون  بهدفين  على جودي  فوز سردم  بعد 
رد والذي قفز بذلك إلى مركز الوصيف، 
قبل  ما  وهي  قادمة  نارية  جولة  ولنستقبل 
المراكز  أصحاب  يتقابل  بحيث  األخيرة، 
مع  سردم  البعض،  بعضها  مع  األولى 
ديربيات  الطريق  مع  واألسايش  الصناديد 
نارية قادمة، ونتائجها ستكون هامة بالنسبة 
لسلم الترتيب، والذي هو على الشكل التالي 

قبل انطالق الجولة العاشرة:
1ـ األسايش 19 نقطة +13.

2ـ سردم 17 نقطة + 9.

3ـ الطريق 17 نقطة +7.
4ـ الصناديد 15 نقطة +6. 
5ـ برخدان 13 نقطة +11.

6ـ عمال الجزيرة 13 نقطة+7.
7ـ واشوكاني 9 نقاط -7.

8ـ خبات 7 نقاط -2.
9ـ قامشلو 7 نقاط -5.

10ـ جودي 6 نقاط -6.
11ـ سري كانيه -2 نقطة -25.
جدول مباريات الجولة العاشرة:

الخميس 2019/9/12:
ـ الصناديد × سردم ـ ملعب تل كوجر.

السبت 2019/9/14:

هيثم  الشهيد  ملعب  الطريق   × األسايش  ـ 
كجو بقامشلو.

ـ جودي × واشوكاني ـ ملعب رميالن.
ـ خبات × برخدان ـ ملعب شهداء درباسية.

األحد 2019/9/15:
ملعب  ـ  كانيه  سري   × الجزيرة  عمال 

الشهيد هيثم كجو بقامشلو
تبدأ جميع المباريات بتمام الساعة الرابعة 

عصراً.

دور  في  قدًما  اإلسباني،  برشلونة  فريق  وضع 
الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا للسيدات، 
بعد أن حقق فوزاً مهماً، على مضيفه يوفنتوس 
ذهاب  لقاءات  ضمن   )0-2( بنتيجة  اإليطالي، 

دور الـ32.
ريازان  مضيفه  على  الفرنسي  ليون  فاز  كما 
من  الدور  نفس  في   ،)0-9( بنتيجة  الروسي، 

المسابقة األوروبية.
بطل  شباك  هز  من  اإلسباني  الضيف  وتمكن 
 39 الدقيقة  منذ  للسيدات،  اإليطالي  الدوري 
أليكسيا  اإلسبانية  المهاجمة  عبر  األول  للشوط 
بوتياس، قبل أن تضيف المدافعة اإلسبانية مارتا 
توريخون الهدف الثاني بالدقيقة 72 من الشوط 

الثاني.
ريازان  مدينة  في  الفرنسي  الضيف  عن  أما 
النرويجية  المهاجمة  على  فاعتمد  الروسية، 
شباك  هزت  والتي  هيغيربيرغ،  آدا  الدولية 
الخصم ثالث مرات، في الدقائق 27 و39 و70 

من ضربة جزاء.

الدولية ويندي  الفرنسية  المدافعة  قبل أن تقلدها 
رينارد بتسجيل أيضاً 3 أهداف بدقائق 31 و77 
دزينيفر  األلمانية  من  لكل  هدف  مقابل  و90، 
ماروزسان، بالدقيقة 12، والفرنسيتين أماندين 

هنري وأمال ماجري بالدقيقتين 37 و78.
نسخ،  أربع  آخر  بطل  ليون،  نتيجة  تعتبر  وال 
األعلى في مباريات ذهاب دور الـ32 من أبطال 
أوروبا، فقد انتصر فريق فولفسبورغ األلماني 
الكوسوفي  ميتروفيستا  فريق  مستضيفه  على 

بنتيجة ساحقة قوامها )0-10(.
اليوم  الـ32  دور  ذهاب  مباريات  وتستكمل 
الخميس بـ5 مواجهات، وتأتي في مقدمتها لقاء 
آرسنال  فريق  الممتاز  اإلنكليزي  الدوري  بطل 
فيرونتينا،  الدوري اإليطالي فريق  مع وصيف 
فريق  سيستقبل  حين  في  األخير،  أرض  على 
الدوري  بطل  الصربي  سوبوتيكا  سبارتاك 

اإلسباني فريق أتلتيكو مدريد.
يذكر أن مباريات اإلياب من الدور ذاته ستجرى 

في يومي 25 و26 من شهر أيلول الحالي.

روناهي / قامشلو ـ تختتم منافسات دوري 
أندية إقليم الجزيرة لفئة األشبال غداً الجمعة 
بمباراة نهائية ستجمع بين ناديي األسايش 
وسردم، في نهائي جديد بين الناديين على 
بقامشلو،  كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  أرضية 
األسايش  أشبال  يثأر  وهل  اللقب  فلمن 

للرجال والناشئين؟؟؟.
والتنافس  النهائية  المباريات  مسلسل 
ناديي  بين  دائماً  أمر  أصبح  األلقاب  على 
بأن حتى  المفارقة  ولكن  األسايش وسردم 
اآلن لم يفلح األسايش بالفوز في أي مباراة، 
وجمع األلقاب كانت لسردم، وأخر األلقاب 
كان لقب دوري الناشئين بحيث فاز سردم 
الماضية  الجمعة  يوم  النهائية  المباراة  في 

الترجيح  ركالت  بفارق  األسايش  على 
األصلي  الوقت  انتهاء  بعد   ،4×5 بنتيجة 

بهدف لهدف.
وكان في موسم 2018، أحرز سردم لقب 
حساب  على  أيضاً  السوبر  وكأس  الكأس 
بين  مستمر  التنافس  وحالياً  األسايش 
الناديين على صدارة الدوري لفئة الرجال 
متصدر  األسايش  ولكن   ،2019 لموسم 

بفارق نقطتين عن سردم.
أرضية  على  غداً  ستقام  النهائية  المباراة 
بتمام  بقامشلو  كجو  هيثم  الشهيد  ملعب 
اللقب  فلمن  عصراً،  الرابعة  الساعة 

لألسايش أم سردم؟؟؟.

قال االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا(، 
الدولية  المؤسسة  في  مسؤولين  إن 
مشجعة  وفاة  عقب  إيران  سيزورون 
نفسها  إحراق  متأثرة بجروحها جراء 
احتجاجاً على إلقاء القبض عليها لدى 

محاولتها حضور مباراة.
المعروفة  خضياري  سحر  وتوفيت 
ألوان  بسبب  الزرقاء(،  )الفتاة  باسم 
»استقالل  المفضل  فريقها  قميص 
يوم  المستشفيات  بأحد  طهران«، 
نفسها  إحراق  بعد  الماضي  االثنين 
إصدار  من  خوفاً  المحاكم  أحد  أمام 
نتيجة  أشهر  ستة  لمدة  بسجنها  حكم 
محاولتها التسلل إلى أحد مالعب كرة 

القدم متنكرة في زي رجل.
وفقا  األجنبيات  بدخول  يسمح  وبينما 

يحظر  المباريات،  لحضور  لقيود 
على المرأة اإليرانية دخول اإلستادات 
منذ  الرجال  فرق  مباريات  لمتابعة 

الثورة اإلسالمية عام 1979.
اللقاءات  الفيفا أن  وذكر متحدث باسم 
اإليرانيين،  الكرويين  المسؤولين  مع 
المقبلين،  األسبوعين  خالل  المتوقعة 
تمثل جزءاً من االستعدادات التي تقوم 
ستخوضها  التي  للمباريات  إيران  بها 
في تصفيات كأس العالم، حيث ستلعب 
في  كمبوديا  أمام  أرضها  على  إيران 
األول  تشرين  أكتوبر  من  العاشر 
المقبل، وال تمثل رد فعل خاص على 

وفاة سحر خضياري.
الفيفا  مسؤولو  سيفحص  ذلك،  ومع 
االتحاد  بها  قام  التي  االستعدادات 

للنساء  للسماح  للعبة  اإليراني 
اإليرانيات بحضور مباراة كمبوديا.

قد  الفيفا  رئيس  إنفانتينو  جياني  وكان 
السابق  في  اإليرانية  السلطات  حث 
بما  ملموسة«  »خطوات  اتخاذ  على 
األجنبيات  والنساء  لإليرانيات  يسمح 

بشراء التذاكر وحضور المباريات.

الجولة  منافسات  الجمعة  غداً  تقام  ـ 
الرابعة من دوري أندية إقليم الجزيرة 
لسيدات كرة القدم وفق الجدول التالي:

الجمعة 2019/9/13:
ـ عمال الجزيرة × قنديل ـ الساعة 11 

صباحاً.
ـ أهلي عامودا × فدنك ـ الساعة 11 

صباحاً.
أندية  دوري  منافسات  إطار  ضمن  ـ 
القدم  بكرة  للشباب  الجزيرة  إقليم 
النتائج  سجلت  األولى«،  »الدرجة 

التالية:
فاز األسايش على أهلي عامودا بثالثية 

نظيفة.
كما فاز سردم على سري كانيه بهدفين 

لهدف.
لفئتي  الطائرة  للريشة  بطولة  تقام  ـ 
السبت  يوم  وذلك  والناشئين،  األشبال 
بتمام القادم المصادف 2019/9/14، وذلك  بعامودا  الرياضية  الصالة  في 

الساعة التاسعة صباحاً.
روناهي / قامشلو

تقرير/ جوان حممد

األسايش يعتلي الصدارة من جديد وجولة 
ية قادمة نار

برشلونة يضع قدماً في ثمن نهائي 
دوري أبطال أوروبا للسيدات

نهائي األشبال: واستمرار
 مسلسل الثأر

وفد من الفيفا يزور إيران بعد انتحار »الفتاة الزرقاء«

ياضية.. حقيبة روناهي الر

تقرير/ ليكرين خاني

الربنامج اخلاص بالروضة 
وتقسيم احلصص

وحول البرنامج الخاص بالروضة وتقسيم 
الحصص، أضافت لؤيا بالقول: »الحصص 
تبدأ  الدوام  بداية  في  حيث  أيضاً،  مقسمة 
الطفل  بها  يستمتع  التي  الرياضة  حصة 
ومن  اختالفها،  على  هواياته  ويمارس 

مخصصة  قاعة  في  الفطور  يتناولون  ثم 
عليهم  المعلمات  مراقبة  وتكون  للطعام، 
بالنسبة  أما  آداب األكل،  لتعليمهم  مستمرة 
للروضات  المخصصة  الدروس  لبرنامج 
فهي تعليم األطفال على حروف األبجدية، 
العرب  فيها  يسكن  الرميالن  مدينة  كون 
يتعلم  طفل  كل  لذلك   والسريان؛  والكرد 
لغته األم، ويتعرف على اللغات األخرى«.
الشهيد  روضة  في  اإلدارية  واختتمت 
حديثها  بيدو  لؤيا  تولهلدان«  »األفتريا 

وتجهيز  التحضيرات  »بخصوص  قائلةً: 
الروضة؛ بدأنا بترميم الروضة منذ أسبوع 
تقريباً وسوف تكون جاهزة قريباً الستقبال 
األطفال، كما أنه تم صيانة غرفة األلعاب 

وجلب ألعاب جديدة مناسبة ألعمارهم«.
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الحل الديمقراطي ضمان ِلَمن وراء الحدود، 
وأمان لمن داخلها

أيمن نصري: »دولة االحتالل التركي تدعم اإلخوان 
ِعبر القنوات اإلعالمية لديها«

محمد الشامي: »دولة االحتالل التركي ثاني أكبر دولة في عدد 
المعتقلين بالعالم«

الدولة العثمانية ستة قرون من الحروب واإلرهاب

حمرر الصفحة/رفيق ابراهيم حمرر الصفحة/ رفيق ابراهيم

واختالف  والحلول  األفكار  لتباين  نظراً 
الفكر السياسي بين أفراد المجتمع الواحد 
واعتبار  وأحزابه،  طوائفه  بمختلف 
مشاركة الشعب في وضع الحلول لألزمة 
أشكال  من  شكل  سوريا  في  السياسية 
الممارسة السياسية الحديثة؛ فأننا نستنتج 
أن الفكر السياسي للمواطن السوري في 
إيجاد حلول لألزمة السياسية في سوريا 
يتلخص في ضرورة إعادة تقييم المرحلة 

المعركة الدائرة اآلن بين لبنان وتركيا، 
اللبناني  الرئيس  تصريح  أعقاب  في 
إن  فيه  قال  والذي  عون،  ميشال 
دولة  إرهاب  مارست  العثمانية  »الدولة 
محاوالت  »كل  وأن  اللبنانيين«،  تجاه 
تقابل  كانت  العثماني  النير  من  التحرر 
الطائفية«،  الفتن  وإذكاء  والقتل  بالعنف 
مضيفا أن« إرهاب الدولة الذي مارسه 
خصوصا  اللبنانيين  على  العثمانيون 
أودى  األولى،  العالمية  الحرب  خالل 
بين  ما  الضحايا  من  اآلالف  بمئات 
معركة  والسخرة«،  والتجنيد  المجاعة 
ردت  بعدما  خصوصاً  الوطيس.  حامية 
الخارجية التركية، واعتبرت تصريحات 
للدولة  سافرة  »إساءة  اللبناني  الرئيس 
التصريحات  أن  مؤكدة  العثمانية«، 
حد  على  مسؤولة  وغير  للغاية  مؤسفة 
تتطور خالل  قد  المشكلة  هذه  تعصبها، 
المرحلة القادمة، ما دفعتني للوقوف قليالً 
أمام بعضاً من ميراث الدولة العثمانية، 
ستة  طيلة  اإلسالمي  العالم  التي حكمت 
قرون، وبالتحديد من 27 تموز 1299م 

حتى 29 تشرين األول 1923م.
وقد نشأت الدولة الُعثمانيَّة، بدايةً – وفق 
التاريخية-  المصادر  كافة  تؤكده  ما 
خدمة  في  تعمل  تُركمانيَّة  ُحدود  كإمارة 

الغارات  وترد  الروم،  سالجقة  سلطنة 
بعد  لكن  اإلسالم،  ديار  عن  البيزنطيَّة 
استقلَّت  الِذكر  سالفة  السلطنة  ُسقُوط 
اإلمارات التُركمانيَّة التابعة لها، بما فيها 
اإلمارة الُعثمانيَّة، التي قُدِّر لها أن تبتلع 
يعدها  الوقت.  بُِمرور  اإلمارات  سائر 
مؤسسها  إلى  نسبة   – الُعثمانيُّون  عبر 
إلى أوروبا  عثمان األول بن أرطغرل- 
1354م،  سنة  بعد  ة  مرَّ ل  ألوَّ الشرقيَّة 
وخالل السنوات الالحقة تمكَّنوا من فتح 
إمارتهم  لت  فتحوَّ البلقانيَّة،  البالد  أغلب 
ل  أوَّ وكانت  كبيرة،  دولة  إلى  الصغيرة 
في  قدم  موطئ  لها  تتخذ  إسالميَّة  دولٍة 
القسطنطينية  افتتحوا  بعدها  ثم  البلقان، 
اإلمبراطوريَّة  وأسقطوا  1453م،  سنة 
عشر  أحد  عاشت  أن  بعد  البيزنطيَّة 
قرنًا وزيادة، وذلك تحت قيادة الُسلطان 
التاريخ،  ما سطره  ووفق  الفاتح.  محمد 
مجدها  ذروة  العثمانية  الدولة  بلغت  فقد 
عشر  السادس  القرنين  خالل  وقوتها 
أراضيها  فامتدت  عشر،  والسابع 
العالم  قارات  من  واسعة  أنحاء  لتشمل 
وأفريقيا،  وآسيا  أوروبا  الثالثة:  القديم 
الصغرى  آسيا  كامل  لها  حيث خضعت 
وأجزاء كبيرة من جنوب شرق أوروبا، 
ووصل  أفريقيا.  وشمالي  آسيا،  وغربي 

والية،  إلى 29  العثمانية  الواليات  عدد 
وكان للدولة سيادة اسمية على عدد من 
الدول واإلمارات المجاورة في أوروبا، 
فعليًا  جزًءا  يُشكل  بعضها  أضحى  التي 
من الدولة مع مرور الزمن، بينما حصل 
االستقالل  من  نوع  على  اآلخر  بعضها 
الشَّام  الُعثمانيُّون  ضمَّ  وعندما  الذاتي. 
1517م،  سنة  والحجاز  ومصر 
وأسقطوا الدولة المملوكية بعد أن شاخت 
الخلفاء  آخر  تنازل  قوتها،  وتراجعت 
د  ُمحمَّ القاهرة  في  الُمقيم  العباسيين 
لِلُسلطان  الخالفة  عن  على هللا  المتوكل 
أصبح  الحين  ذلك  وُمنذ  األول،  سليم 

سالطين آل ُعثمان ُخلفاء الُمسلمين.
وبالطبع هذه المقالة لن تستطيع أن تقف 
أمام ست قرون كاملة حكمت فيها الدولة 
في  هامة  محطات  هناك  فإن  العثمانية، 
مقدمتها  في  اإلمبراطورية،  هذه  تاريخ 
لم  حكموا  الذين  العثمانيون،  الخلفاء  أن 
الطويلة،  حكمهم  فترة  طيلة  همهم  يكن 
حمايتهم  أسبغوا  التي  بالدول  النهوض 
لهم،  تابعة  وأصبحت  واحتلوها  عليها 
يمكن  العثمانية  الدولة  تاريخ  إن  بل 
كان  فقد  »نهب«،  كلمة  في  اختصاره 
العربية  الدول  على  العثمانيون،  الوالة 
الوقت  طيلة  مشغولون  واالسالمية 
الهدايا  وإرسال  العالي  الباب  بإرضاء 
وتوطيد حكمه في مملكته، أما الشعوب 
آخر  في  فكانت  واالسالمية  العربية 
اهتمامات »العثملية« والكلمة صحيحة، 
الشام  في  إخواننا  عليها  يطلق  كما 
قرون،  ستة  وخالل  عثمان.  الى  نسبة 
منتصف  منذ  تنهض  أوروبا  كانت 
حكم  ضد  وتثور  عشر  الخامس  القرن 
يوطد  بينما  والكهنوت،  »الباباوات« 
من  بمزيد  دولتهم  أركان  العثمانيون 
التخلف واالنحطاط، وال يمكن القول إن 
تحت  رازحة  كانت  التي  الدول  من  أياً 
الحديث  التعليم  عرفت  العثماني  الحكم 
ونظام  السخرة  كانت  منه،  اقتربت  أو 
العبيد هو المتبع في كافة أركان الخالفة 
العثمانية، وبالطبع ليس غريبا أن يطلق 

العثمانية،  الدولة  على  المؤرخين  كافة 
عربي  وتدهور  انحالل  فترة  كانت  أنها 
هذه  وتوصف  نظير،  له  ليس  واسالمي 
المسلمين.  عند  الظالم  بقرون  القرون 
العثماني، هو حكمه  العهد  كان ما يميز 
الدول العربية واالسالمية بمجموعة من 
يظهر  كان  وعندما  له،  االذالء  التابعين 
بالقوة  له  التصدي  يتم  كان  قوي  حاكم 
والعمل على هزيمته وإفشال مشروعه، 
في  علي  محمد  مشروع  إفشال  ولعل 
من  يتم  كان  ما  على  مثال  أبرز  مصر 
والته  تجاه  العثماني  السلطان  جانب 

األقوياء.
في  أنه  أحد  على  خاٍف  وغير  وبالطبع 
لفظة  كانت  العثمانية،  الظالم  عصور 
تسلط  على  تدل  متداولة،  لفظة  الحريم 
كانت  الغرابة  في  غاية  وقصص  نساء 
العثمانية، ولو كانت  القصور  تحاك في 
بهذه  يحدث  كان  ما  تحكي  الجدران 
لحكت  وانحالل  فجور  من  القصور 
فالعثمانيون  وروايات،  وأهوال  فظائع 
بالتخلف  وتسيدوا  بالمؤامرة،  حكموا 

وكانت المرأة لعبتهم والذهب هو هدفهم 
الواليات والدول  األخير من وراء كافة 
التي وضعوا أيديهم عليها. قصة أخرى 
في  يدور  كان  ما  على  الداللة  واضحة 
ينظرون  كانوا  وما  العثمانية،  القصور 
قصة  وهي  والمرأة،  الرجل  تجاه  به 
وتدل  بها  يقومون  كانوا  التي  الخصاء 
ومشاكل  عقد  من  بداخلهم  ما  على 
»غزوات  من  نسائهم  على  وتخوفهم 
خارجية«، وهذه القصة انقلها بحذافيرها 
مما ورد عنها في موسوعة »ويكبيديا« 
وهى متاحة للماليين، وقراءتها لها داللة 
بالعبودية  حكمت  دولة  والختام  عميقة. 
إن  عليها،  الحكم  يكون  كيف  والتخلف، 
ما قاله الرئيس اللبناني ميشال عون فيه 

جزء كبير من الصواب والصحة.

للحوار  األوروبي  العربي  المنتدى  رئيس  كشف 
وحقوق اإلنسان بجنيف أيمن نصري أنه سيتقدم 
اإلنسان  لحقوق  السامية  للمفوضية  بشكوى 
التابعة لألمم المتحدة، في السادس عشر من شهر 
اإلخوان  جماعة  بإدانة  للمطالبة  الجاري؛  أيلول 
اإلرهابية وأذرعها في مصر، وهي الدورة األهم 
التي تأتي قبل توقف أكثر من خمسة أشهر، وأكد 
الشامل  الدوري  العرض  قبل  تأتي  أهميتها  بأن 
المقبل وسط  الثاني  تشرين  لملف مصر في 13 
توقعات بتحركات مكثفة من عدد من المنظمات 
الدولية بهدف تكوين رأي عام مضاد داخل أروقة 

المجلس الدولي لحقوق اإلنسان.
فرات  وكالة  أجرته  الذي  اللقاء  خالل  ذلك  جاء 
األوروبي  العربي  المنتدى  رئيس  مع  لألنباء 
للحوار وحقوق اإلنسان أيمن نصري حيث تحدث 
القضايا  من  عدداً  سيناقش  المنتدى  »إن  بالقول: 
المستمر  التحريض  رأسها  وعلى  الحقوقية 
لجماعات اإلخوان المسلمين على استخدام العنف 
خالل  من  القانون،  إنفاذ  ورجال  المدنيين  لقتل 
وبدعم  تركيا  من  تُبث  والتي  اإلعالمية  القنوات 
كما  الحاكم.  والتنمية  العدالة  حكومة  من  واضح 
السامية  للمفوضية  بشكوى  المنتدى  سيتقدم 
اإلرهابية  العمليات  إدانة  بضرورة  فيها  يطالب 
الُمنفِذ  الذراع  اإلرهابية  الحركات  تنفذها  التي 
وعلى رأسها حركة حسم ولواء الثورة، مطالبين 
الحقوقية  المنظمات  بحثِّ  السامية  المفوضية 
والتي  اإلرهابية  العمليات  تلك  بإدانة  الدولية 
يتنافى  ما  وهو  األبرياء  المواطنين  تستهدف 

الدولية  والصكوك  العهود  كل  مع  واضح  بشكل 
التي تدين وتحرم هذه العمليات، وتعتبرها جرائم 
الدولي  الدعم  تقديم  وتتطلب  اإلنسانية  حق  في 
من  المتضررة  للدول  الحكومي  وغير  الرسمي 

العمليات اإلرهابية«.
في  مستمر  »المنتدى  قائالً:  حديثه  نصري  وأكد 
حضور الفعاليات الجانبية التي تنظمها المنظمات 
التقارير  على  للرد  اإلخوان  لجماعة  التابعة 
بهدف  اإلنسان؛  حقوق  أوضاع  عن  المفبركة 
تشويه سمعة مصر أمام المجتمع من خالل تحويل 
الخالف الحقوقي إلى معركة إعالمية الهدف منها 
تصفية حسابات سياسية لصالح دول لها خالفات 

مع الدولة المصرية كالدولة التركية«.
وحول أهمية توقيت تقديم المنتدى هذه الشكوى؛ 
قال نصري: »إن عمل المنتدى هو تسجيل مواقف 
الداعمة لإلرهاب  الدول  ونقاط سوداء في سجل 
التي  التقارير  خالل  من  اإلرهابية،  والجماعات 
يصدرها وتوثّق هذه الجرائم والتي تعتبر منافية 
تماماً لكل الضوابط والقانونين الدولية التي تحمي 
القانون، وذلك من خالل  إنفاذ  المدنيين، ورجال 
حاصلة  منظمة  نحن  المتاحة.  األممية  اآلليات 
على الصفة االستشارية من المجلس االقتصادي 
آلية  مثل  المتحدة  لألمم  التابع  واالجتماعي 
الشكاوى، من خالل لجنة إجراء الشكاوى التابعة 
للمفوضية السامية والمداخالت الشفوية والمكتوبة 
أمام الدول األعضاء الـ47 خالل الدورات الثالث 

طوال السنة«.
»خطأ  هناك  أن  إلى  حديثه  في  نصري  وأشار 

دول  في  الحقوقية  المنظمات  من  العديد  فيه  تقع 
مع  الحقوقية  المواجهات  تحويل  وهو  المنطقة، 
فائز  مباراة  إلى  اإلخوانية  الحقوقية  المنظمات 
يتم  فادح  خطأ  هذا  أهداف  فيها  تُسجل  وخاسر، 
ومن  والدولي.  اإلقليمي  العام  للرأي  تصديره 
خالل تسجيل هذه النقاط السوداء نصبح جاهزين 
الدولي  المجتمع  من  االستفاقة  حدوث  حالة  في 
الحقوقية  التقارير  هذه  تكون  أن  األمن  ومجلس 
الموثقة بشهادات حية، هي دليل اإلدانة المستخدم 
لتوقيع العقوبات على الدول الداعمة لإلرهاب في 
المنطقة وأيضاً الجماعات اإلرهابية التي تنفذ هذه 

العمليات من خالل التمويل المتاح لها«.
االحتالل  دولة  من  كل  دعم  استمرار  وحول 
التركي وقطر للجماعات المتطرفة وعلى رأسها 
نصري:  قال  العالمي،  المسلمين  اإلخوان  تنظيم 
»تجفيف منابع اإلرهاب أصبح أمراً ملحاً وشديد 
العمليات،  هذه  وتيرة  تصارع  بسبب  األهمية 
بلبلة  وإحداث  المواطنين  ترويع  تستهدف  والتي 
مصر  رأسها  وعلى  المنطقة  دول  بعض  في 
القطري  النظام  مع  سياسي  خالف  لها  والتي 
جماعة  وتستخدم  واضح  بشكل  لإلرهاب  الداعم 
اإلخوان وحركة حسم ولواء الثورة لتنفيذ عمليات 

إرهابية«.
محوريين  »هناك  نصري:  أيمن  وأوضح 
كحقوقيين نبذل قصارى جهدنا لتعريف المجتمع 
تقدم  التي  الدول  وأيضاً  اإلخوان  بجرائم  الدولي 
قطر  رأسها  وعلى  واللوجيستي  الماضي  الدعم 
وتركيا، وأيضاً عرض كافة المستجدات لمواجهة 
القطري  النظام  يستخدمها  التي  اإلعالمية  اآللة 
وتصويرها  وجوههم  وتبييض  لتحسين  والتركي 
دول  في  للديمقراطية  الداعم  النظام  أنها  على 
الملف  كسياسيين،  الثاني  والمحور  المنطقة. 
األربع  في  كبير  بشكل  مسيساً  أصبح  الحقوقي 
منظمات  استخدام  خالل  من  األخيرة  سنوات 
مصداقيتها،  من  كبير  جزء  فقدت  دولية  حقوقية 
حّولت المجلس الدولي إلى ساحة تالسن سياسي 
عالمي أفقدته جزءاً كبيراً من قدرته على التأثير 
التي  الكبيرة  المجهودات  برغم  القرار  في صنع 

يقوم المجلس لتحسين أوضاع حقوق اإلنسان«.
واختتم رئيس المنتدى العربي األوروبي للحوار 
بالقول:  حديثه  نصري  أيمن  اإلنسان  وحقوق 
والقرار  كبير،  بشكل  سياسياً  أصبح  »القرار 
وتحديداً  المتحدة،  األمم  في  األعضاء  الدول  بيد 
الدول الكبيرة كالواليات المتحدة األمريكية، التي 
تستطيع من خالل إعالن جماعة اإلخوان جماعة 
إرهابية أن تقضي بشكل شبه كامل على قوة هذه 
الجماعة وأيضاً توجيه ضربة قوية للدول الداعمة 
لإلرهاب من توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية، 
نتيجة  الحالي  الوقت  في  الحدوث  صعب  وهو 

لوجود مصالح كبيرة مع هذه الدول«.

الحقوق  عن  للدفاع  الدولي  التحالف  يُنظم 
حقوق  انتهاكات  حول  ندوة  والحريات 
المتحدة  األمم  قصر  في  بتركيا  اإلنسان 
بجنيف، على هامش الدورة الثانية واألربعين 
في  الندوة  وستعقد  اإلنسان،  حقوق  لمجلس 
الندوة  وستتناول  الشهر،  هذا  من  العشرين 
والجرائم ضد  تركيا  في  المرأة  معاناة  واقع 
اإلنسانية وآليات المالحقة الدولية التي يجب 

أن تُتخذ بحقها.

االنتهاكات يف تركيا بلغت 
يفًا حدًا مخُ

فرات  وكالة  أجرت  الموضوع؛  هذا  وحول 
الدولي  التحالف  رئيس  مع  لقاًء  لألنباء 
للدفاع عن الحقوق والحريات محمد الشامي 
الذي تحدث قائالً: »إن الهدف من عقد هذه 
االنتهاكات  واقع  على  الضوء  تسليط  الندوة 
مخيف  حد  بلغت  والتي  تركيا  في  الحاصلة 
المنظمات  مختلف  منه  وحذرت  للغاية، 
الحجم  الخطر على  ناقوس  الدولية، وسندق 
الكبير من االنتهاكات المروعة الحاصلة في 
من  المريب  الصمت  حاجز  وكسر  تركيا، 
تجاه  الدولي  والمجتمع  الدول  مختلف  قبل 
ما يرتكبه النظام التركي من انتهاكات بحق 
واألقليات.  المرأة  وحقوق  اإلنسان  حقوق 
إليصال  للغاية  هام  المؤتمر  هدف  فإن  لذا؛ 
الداخل  في  ويعاني  عانى  من  كل  صوت 
التركي وخارجه من هذا النظام والتأكيد على 
واالنتهاكات  الجرائم  تلك  إيقاف  ضرورة 

واتخاذ مواقف حازمة وجادة تجاهها«. 
الندوة  في  المشاركة  الشخصيات  وحول 
الشخصيات  العديد من  الشامي: »هناك  قال 
الهامة ستحضر سواء على مستوى  الدولية 
المشاركة أو مستوى الحضور والتي ستناقش 
أوضاع المرأة في تركيا واالنتهاكات الواقعة 
عليها والجرائم ضد اإلنسانية وسبل تحقيق 
غالبية  العقاب،  من  اإلفالت  وعدم  العدالة 
المشاركات والمتحدثين هن من النساء وهذا 
إذ  نوعها،  من  أولى  بادرة  يعتبر  ذاته  بحد 
ستتحدث فيه كل من عضوة البرلمان التركي 
إرتان،  أوزجوك  وأن  مدينة  وعمدة  سابقاً 
وعمدة مدينة سيزري المناضلة ليلي أيمرت، 
بالحركة  والمناضلة  النسوية  والناشطة 
والسجينة  أياتك،  أوزان  بسويسرا  الكردية 
اإليزيدية المحررة من قبضة داعش حكيمة 

واالستعباد  للخطف  تعرضت  والتي  شالو 
داعش.  يد  على  أسرتها  أفراد  جميع  وقتل 
الباحثة واألكاديمية  ومن المقرر أن تشارك 
لألبحاث  كادي  معهد  مدير  أوسلن  كرستين 
والبرلمانية  الفرنسية،  ستراسبورغ  في 
سلوى الغربي عضو البرلمان الكتالني، فيما 
الباحثة  هستين  فلورا  الناشطة  النقاش  تدير 
إضافة  بريطانيا،  في  الجامعية  والمحاضرة 
الدوليين  المراقبين  من  واسعة  مشاركة  إلى 

وممثلين عن مؤسسات دولية وأممية«.

سنطالب مبحاسبة مجيع 
املتورطني بتلك اجلرائم

في  وبخاصة  الندوة  هذه  عقد  أهمية  وحول 
هذا التوقيت أجاب محمد الشامي بالقول: »له 

المخيفة  األرقام  ظل  في  للغاية  بالغة  أهمية 
من االنتهاكات والجرائم والتي ترتقي لجرائم 
حرب وجرائم ضد اإلنسانية، ارتكبها النظام 
التركي  النظام  رئيس  رأسه  وعلى  التركي 
أردوغان، ولذلك لعقد هذه الندوة أهمية بالغة 
المضمون  من  والهدف  التوقيت  حيث  من 
وتطرح  ستناقش  التي  والقضايا  والبرنامج 
في  ستنعقد  المكان، حيث  وأيضاً  الندوة  في 
قلب األمم المتحدة وعلى هامش الدورة 42 
لمجلس حقوق اإلنسان الذي سيناقش قضايا 

حقوق اإلنسان في العالم«. 
»سيكون  بقوله:  حديثه  الشامي  وأضاف 
كل  صوت  إليصال  انطالقة  بمثابة 
الداخل  في  حقوقهم  والمنتهكة  المظلومين 
المجتمع  ومطالبة  وخارجه،  التركي 
على  الضغط  من  المزيد  وممارسة  الدولي 
ومجلس  الدولي  والمجتمع  المتحدة  األمم 
االنتهاكات  جرائم  إليقاف  الدولي  األمن 
بحق  رادعة  مواقف  واتخاذ  التركي  النظام 
وكل  التركي  الرئيس  وبحق  التركي  النظام 
األجهزة  من  الجرائم  تلك  في  المتورطين 

األمنية والعسكرية التركية«. 

ربع مليون شخص يف
 السجون الرتكية

وشدد محمد الشامي في ختام اللقاء على أن 
انتهاكات  بملف  الدولي  التحالف  »اهتمام 
يأتي  تركيا  في  اإلنسان  حقوق  وجرائم 
على  والتعدي  المروع  التصاعد  ظل  في 

العامة، وحريات  والحريات  اإلنسان  حقوق 
العسكري  االنقالب  بعد  وخاصة  الصحافة 
أحكمت  حيث   ،2016 منتصف  الفاشل 
األجهزة التركية قبضتها الحديدية على الحكم 
والنشطاء  الحقوقيين  تجاه  القمع  وتمارس 
والبرلمانيين  والمحاميين  والصحفيين 
والمعارضين  منتخبين  بلديات  وأعضاء 
السياسيين، وقد تعرض الكثير منهم للسجن 

والتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة«. 
وبحسب آخر التقارير الدولية والتي أشارت 
يقبعون في  لوجود قرابة ربع مليون معتقل 
السجون التركية كثاني أكبر دولة بالعالم في 
التعذيب؛  لقضايا  باإلضافة  المعتقلين  عدد 
المعني  الخاص  المقرر  دعا  الذي  األمر 
بالتعذيب للتطرق صراحة لهذه المسائل في 
تصريح سابق له. ويذكر أن التحالف الدولي 
للدفاع عن الحقوق والحريات قد سبق وفتح 
ملف حقوق اإلنسان بتركيا في تموز الماضي 
وذلك على هامش الدورة الحادية واألربعين 
حول  ندوة  بتنظيم  اإلنسان  حقوق  بمجلس 
»السجون وجرائم التعذيب واإلخفاء القسري 
وانتهاكات حقوق اإلنسان« شارك فيها الكثير 
من الخبراء والمهتمين والمختصين ووسائل 
واألكاديميين  البرلمانيين  من  وعدد  اإلعالم 
اإلنسان  حقوق  ونشطاء  والمنظمات 
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات، وتعهد 
التحالف الدولي باالستمرار بمراقبة أوضاع 
الحقوق والحريات بتركيا ومالحقة مرتكبي 
اإلنسانية  ضد  والجرائم  االنتهاكات  تلك 

وعلى رأسهم أردوغان كمجرم حرب.
إبراهيم شعبان/ صدى البل

شاهوز حسن / صحيفة االحتاد الدميقرطية

السابقة، بكل سلبياتها وإخفاقاتها الداخلية 
تلك  من  العبر  واستخالص  والخارجية 
األزمة،  هذا  حل  في  لتوظيفه  المرحلة 
الجديدة،  وتحدياته  للمستقبل  واالستعداد 
واقتصادية  سياسية  منهجية  واستنباط 
الثوابت  على  تقوم  وجديدة  مختلفة 

الوطنية الراسخة.
واالقتصادية  السياسية  المنهجية  وهذه 
تحقيق  خالل  من  تبدأ  أن  يمكن  الجديدة 
والثقافية  والسياسية  الشعبية  المشاركة 
لألزمة  الحلول  صنع  في  التعددية 
الديمقراطي  النهج  وتعزيز  السورية، 
المجتمع  نحو رؤية  السياسي  النظام  في 
الديمقراطي؛ من خالل اعتماد األوراق 
سياسي  برنامج  إلى  وتحويلها  النقاشية 
النظر  وإعادة  واقتصادي،  واجتماعي 
في منظومة العالقات الدولية والتحالفات 
اإليجابية. ال يمكن مصادرة اآلراء كونه 
تبني  في  الحق  فرد  فلكل  حق مشروع؛ 
وعنوان  رحمة  واالختالف  يشاء،  ما 
فاحترامنا  والديمقراطية،  للحرية  أصيل 
للتعدد مبدأ متأصل في رؤانا ومقارباتنا، 
عند  ومغاالة  تطرف  أي  يزعزعه  وال 

مخالفينا.
غير أننا نؤكد أن الجبهة الحالية المفتوحة 

فرصة  هي  الديمقراطي(  )المشروع 
لتقارب اآلراء دون التخلي عن مقاربات 
كل طرف من األطراف، ويجب توظيفها 
موحدة  مشاريع  نسج  في  القوى  لتجميع 
للمجتمعات والشعوب بعدما برز العجز 
بشعوبها  النهوض  في  لألنظمة  الحالي 
ضعف  للعيان  ظهر  وبعدما  وتنميتها، 
الجهة األخرى أي ما تسمى بالمعارضة.
في  الديمقراطي  المشروع  يتقدم  نعم 
األَولى واألحرى  أليس  كل حين، ولكن 
أصحاب  يتساءل  أن  واألجدى 
هذا  تقدم  أسباب  األخرى  األطروحات 
المشروع وعن أسباب ضمور مقارباتهم 
وسقوط جماهيريتهم وغيابهم الكلي عن 
َمَواِطِن الفعل المباشر؟ أليس من األنجع 
التيار،  ضد  تسبح  أال  األطراف  لهذه 
طوائفها  بكل  الجماهير  ترى  وهي 
الديمقراطي  الحل  حذو  تحذو  ومذاهبها 
سوف  خسارة  أكبر  إن  وأطروحاته، 
تنالهم هو زيادة فقدانهم لمصداقيتهم أمام 
خطأهم  للعيان  ُكشف  حيث  الجماهير، 
األيديولوجية  خنادقهم  وغلبة  المنهجي، 
في  االستراتيجية  المصلحة  على 

طروحاتهم ومقارباتهم.
والتعايش  الحوار  فكر  هيمنة  إن 

الديمقراطي  المشروع  على  المشترك 
ورفع يافطته المبدئية، تعطي ضماناً لمن 
وراء الحدود، وأماناً لمن في داخلها، في 
وفي  تصوراته،  وسماحة  منهجه  سلمية 
تبنيه لعالقة التعايش واالحترام المتبادل 
والمصالح المشتركة بين ثقافات مختلفة 
وهو  متنوعة،  وسياقات  متعددة  وأديان 
يعطي كذلك مؤشراً هاماً لجميع مكونات 
المشروع  هذا  بأن  الداخل  في  المجتمع 
ليس عنوان مرحلة ولكنه عنوان الحياة 

الرئيسي  همنا  كان  البداية  ومنذ  الحرة. 
هذا  بأن  التذكير  هو  األساسية  وغايتنا 
عن  تعبيراً  ليس  )المشروع(  المنهج 
حالة ضعف فاخترناه، وإنما هو األصل 
من  عداه  ما  كل  وأن  لدينا،  والمبدأ 
زائفة،  نَُسْخ  هي  وممارسات  منهجيات 
غير  وخيارات  وهمية،  ومعالجات 

صائبة وغير مدروسة.
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اآلالت  أقدم  من  الربابة  الطبقة:  روناهي/ 
الموسيقية التي عرفها العرب، وقد أكد لنا 
الربابة  أن  الصياح  الربابة محمود  عازف 
ُعرفت  التي  األولى  الموسيقية  اآلالت  من 
عليها  وتُغنى  كذلك،  والبدو  الحضر  في 
إطار  من  وتتألف  الفراتي،  الغناء  ألوان 
الماعز،  وشعر  وجلد  مستطيل  خشبي 
إلى  باإلضافة  الحزن،  ويغلب عليها طابع 

القوس.
عريقاً  تراثاً حضارياً  الفرات  تراث  يعتبر 
عاشت  التي  الشعوب  وفنون  ثقافة  يمثل 
وللغناء  التاريخ،  عبر  الفرات  أرض  على 
من  اللون  هذا  وبقي  تاريخ عريق  الفرات 
استخدام  مع  الفترة  هذه  إلى  يغنى  الغناء 
المنطقة  فيها  تشتهر  التي  الموسيقا  اآلالت 

منها الربابة والدف والزمار.
تغنى  التي  الموسيقية  اآلالت  من  والربابة 
عليها ألوان الغناء الفراتي وتعد من اآلالت 
وجلد  خشبة  عن  عبارة  وهي  القديمة، 
وشعر على األغلب يكون من شعر الماعز.

الربابة آلة موسيقية قدمية:

روناهي  لصحيفة  كان  الخصوص  وبهذا   
الصياح«   الربابة »محمود  لقاء مع شاعر 
والذي يعتبر من الشعراء العريقين بالعزف 
على الربابة في المنطقة، وهو أحد أعضاء 
تم  والتي  الشعبي  التراث  إحياء  فرق 
في  الثقافي  المركز  في  مؤخراً  تأسيسها 
وبدأ  الفراتي  التراث  إحياء  بهدف  الطبقة 
حديثه معنا عن التعريف بآلة الربابة قائالً:

الموسيقية  اآلالت  من  تعد  الربابة  )آلة 
قبلها سوى  آلة موسيقيّة  توجد  ولم  القديمة 
الفراتي األصيل، وتم  التراث  الناي، تمثل 
خشب  من  وتتكون  البادية  في  صناعاتها 

وجلد وشعر الماعز في أغلب االحيان(.

أحلانها عذبة وأغلبها حزينة:

الربابة  على  يغني  أنه  إلى  محمود  وأشار 
ألوان غنائية مختلفة حسب الطابع الغنائي 
المولية  عليها  يغني  الرقة  في  المنطقة  في 

من  الطربية  واأللوان  والعتابة  النايل 
الفرح والحزن وتأخذ الربابة طابع الحزن 
أكثر، وأما في البادية فيغنى عليها القصيد 
سويحلي..... يغنى  الجبل  وفي  البدوي 
بين  المشترك  التراث  من  وأصبحت  إلخ، 

المناطق.
آالت موسيقية عدة تمثل تراث الفرات:

وذكر محمود أنه يغني ويعزف على الربابة 
والعزف  الغناء  بدأ  منذ زمن طويلة حيث 
في  ذلك  1987م،  عام  منذ  الربابة  على 
إلى  مستمر  وهو  الشعبية،  الحفالت  إحياء 
اآلن في العزف ضمن فرقة إحياء التراث 

الشعبي في المركز الثقافي.
من  فقط  الربابة  ليست  محمود  وأضاف   
هناك  بل  لمنطقة  الشعبي  التراث  تمثل 
وتغنى  المنطقة  تراث  تمثل  عديدة  اآلت 
عليها األلوان الغناء الفراتي ومنها والدف 

والزمار.

الهجوم، تحرق في مسيرها األنيق جسد كل 
بينما أقف  التراب من دمائهم،  آثم، وتطهّر 
صريعاً  الداعشي  لذلك  أنظر  الساتر  فوق 

بجانبي، وبيده قنبلة لم تنفجر بعد«.
اتسمت قصص هذه المجموعة ببساطة في 
األسلوب، وعمق في المشاعر، فحلّقت بين 
عالمين، الواقع تارة، والخيال تارة أخرى، 
ناتجة عن رصد خبرات حياتية مثقلة باآلالم 

واألوجاع، في ظّل واقٍع ُمزٍر.

ال  أكاد  له،  قرأت  كلما  أنه  أُشير  أن  أود 
أجد مفراً أن أقف على نفسي متحمالً سيل 
والسباب  الشتائم  من  المتهاوية  القذائف 
قيامي  لمجرد  علي،  ينهال  سوف  الذي 
على  أكثر  تطاولت  ألني  ربما  بذلك، 
عن  بالنفس  النأي  وآثرت  منتقديه  رقاب 
عن  حدودي  وتجاوزت  الجماعة،  عباءة 
المسموح بها في الخطوط الحمراء باللغة، 
عروش  انتقاد  على  اجترأت  إني  السيما 
وممالك أدبية وفكرية في الشرق األوسط 
والعالم بأجمعه لم ينبِغ لها أن تكون كذلك. 
وحسبي  أخرى،  مرة  أشير  أن  أود  كما 
إنه  تثبت  والقرائن،  الشواهد  من  العديد 
وهي  إمبراطورية؛  أعظم  أمام  وقف 
عنوان  كان  مناظرة  في  الرأسمالية، 
وملعب  الحضيض  في  السقوط  خاسرها 

فضاءاتها؛ األسئلة المفتوحة المبعثرة.
األشرار؛  الطغمة  يناهض  وبقي وحيداً،   
كما فعل سرفنتس أمام الطواحين الهوائية. 
كما   - الجرم  بحجم  ليس  المؤامرة  وحجم 
يزعمون- الذي اقترفه بيديه، وليس بقدر 
هو  يصبح  حتى  الدينية  الموبقات  حرمة 
إلى ما آل إليه، ويلقى بالطبع شر ما صنع. 

ثقافته؟، هي  تكون  أن  مثله  لرجل  وكيف 
الجريمة  هامش  على  بحقه  إدانة  ثمرة 
النكراء، كي يالقي جزاء من جنس العمل، 
ترى  يا  ومن  المشهود.  بجرمه  ويدان 
وغدراً؟،  غيلة  به  لإليقاع  شراكه  نصب 
وحاول قتل شعبه معه، ومن يا ترى خطط 

لتصفية ثقافته؟.
 أعتقد أن من قام بذلك، أراد االنتقام من 
حكمته وبصيرته، ومرآتها وظلها الوارف 
مع العلم أنه كسب الرهان، وربح المعركة 
قبل خوضها، وخسر السلطان الملك، وما 
يمنعه؛  ما  غروره  أن  إال  إيمانه  ملكت 
لقاء  حفلة  وتقبل  بذلك،  يجهر  كالفرعون 
حتفه. ربما كنا بحاجة كي نتخلص من هذا 
حلبة  من  نفّر  وحتى  هؤالء،  مع  المأزق 
ثقافتنا  على  تفرض  ثم  ومن  أوالً،  النزال 
األمر  يصبح  وحتى  اإلقصاء،  يشبه  ما 
أن  المفترض  فمن  التوصيف،  لهذا  جلياً 
نرجع خطوتين للوراء، ونكشف التفاصيل 
األولى لهذا الرجل الذي أدانوه بهذا الجرم 

البشع.
 كتبي المبعثرة؛ كأفكاري لهذا الرجل كلما 
استحضرتني صوره الحزينة، أجد ملجأ إال 

إليه بالعودة إلى ما كتب من الفلسفة كالذين 
سبقوه في ذلك لكتابة المجد. وأخالني أنه 
أفصح  هو  ممن  أكثر  السالم  تاريخ  كتب 
لساناً وتبياناً عن العالم ونيابة عن البشر. 
فلماذا أخرجوه من حلبة النزال قبل إعالن 
بضربة  السلطان  سقط  وكيف  الفوز؟، 
له  وجهزت  بينهما،  امتحان  أول  في  منه 
جريرته،  ارتكاب  قبل  تهماً  أثرها،  على 
تكون  أن  قبل  المثيرة  بالتفاصيل  وأغرق 
جديدة  ثقافة  هنالك  تفاصيل.  أصالً  هناك 
سوى  شيء  في  أصحابها  عن  تختلف  ال 
الشوفينية  الثقافة  لذات  آخر؛  وجه  أنها 
أعداءها  أن  منظورها،  من  ترى  التي 
وجنون  العصبية  مساحة  أمام  صغار 
لألضعف،  االنصهار  ووظف  العظمة، 
على  نفسها  ترى  حيث  لألقوى  والبقاء 
حق في محاسبة أي أحد لم يقدم الوالء لها 
معروفاً،  الجميل  إليها  يرد  ولم  طواعية، 
فهو باعتبارهم معاق، وسيبقى كذلك حتى 

ترضى عنه تلك الثقافة. 
عرش  هزت  التي  هي  القاتلة،  الثقافة 
آذانه  وأصم  أقدامه،  تحت  من  السلطان 
ما  ألنه  والعثرات،  األخطاء  سماع  عن 

القدرة  فقدوا  قد  الخدم والحشم،  حوله من 
ولم  الفظيعة،  بقذارتهم  االعتراف  على 
أمام  مباذلهم  يروا  كي  للمرآة  ينظروا 
المقذع؛  ضعفهم  مقابل  شجاعته  جبروت 
ألنه امتلك فقط يقيناً صادقاً، أنه أقوى من 
كل المؤامرات التي أحيكت ضده، ووقف 
الشريرة.  مغامراتهم  أمام  عقبة  مرة  ذات 
على  به  لإليقاع  الفخ؛  له  رصد  من  إن 
خطيراً  جرماً  فعل  أنه  يدرك  غرة،  حين 
ال يغتفر، ونسى فعل نرسيس في أسطورة 
النرجسية اإلغريقية، وكيف هلك أمام ذاته 
واآلخرين،  نفسها  قتلت  التي  الثقافة  هو، 
وكأنها  كانت،  كيفما  اإلمالءات  وقبلت 
كما  األبوية؛  البطريركية  من  صادرة 
تحدث عنها هشام شرابي في كتاباته قبل 

نحو ثالثين عاماً من اآلن. 
الثقافة التي قتلت نفسها قبل أن يقتل الحالج 
على يد من حاولوا أن يُخرسوه بأمر من 
بالط أمير المؤمنين، واآلمر بأمر هللا. ال 
غياهب  وأودعوه  عليه،  قبضوا  أن  فرق 
فثقافتهم ال تميز بين  السجون أو صلبوه، 
صوت الرصاصة والرصاصة، وبين من 
الثقافة  الفكر.  يقتل  من  وبين  النفس  يقتل 

تحت  أرضها؛  على  الشعوب  قتلت  التي 
والوالئية،  والتبعية  التخوين  ادعاءات 
وشعبه؛  قيمه  عن  دافع  من  مصير  وكان 
االعتقال؛ كما حدث للحالج، فالقى حتفه، 
ورمي بجثمانه في نهر دجلة، وهم أيضاً 
يوافق  لم  بن حنبل؛ ألنه  أحمد  من جلدوا 
بالقرآن  اعترافه  على  المأمون  الخليفة 
مخلوقاً، وهم أيضاً من أحرقوا ابن المقفع؛ 
منها.  انبثق  التي  بثقافته  يعترفوا  لم  ألنه 
أو حياً،  ميتاً  والقتل  والنبذ  اإلقصاء  ثقافة 
ما  أسوأ  الجاهلية؛  من  اختارت  من  هي 
من  وأخذت  والعصبية،  السفه  من  فيها 
الرأسمالية؛ أقبح ما فيها من رأس المال، 
والدراويش،  والمساكين  للفقراء  تاركة 
األرض،  على  وجرسها  العملة  صوت 
وهي ذاتها الثقافة التي قادته منفياً عشرين 

عاماً في جزيرة إيمرالي.

صرخة عبر المدى انطلقت تجوب الطرقات 
الذي  الزمن  ذلك  في  الخالص،  عن  بحثاً 
ما،  يوماً  لم ترحمهم  التي  اختارتهم سهامه 
الزمن  ذلك  حدود  الصرخة  تلك  وعبرت 
ليبقى صداه عابقاً بصور األلم، التي مازالت 
التي  المنطقة  تلك  في  األعين،  أمام  ماثلة 
التي  والوقائع،  األحداث  هذه  فيها  جرت 

توقفت عندها هذه المجموعة القصصية.
تراب  من  )حفنة  القصصية  مجموعته  في 
)شوبدارين  مركز  عن  الصادرة  شنكال(، 
في  وتقع  2019م،  عام  للثقافة(،  روجه 
المتوسط، يتوقف  القطع  140 صفحة، من 
القاص جوان سلو عند منطقة شنكال ليروي 
تلك  ويكتب  ما،  يوماً  كانت  التي  المأساة 

المأساة بكلمات من ألم ووجع.

مناجــــــــــاة

خطيئة  أّي  هذا؟  جلل  أمٍر  أّي  إلهي!  »يا 
اقترفناها حتى يتكالب علينا كل أفّاق؟ يقتلنا 
سنهرب  أين  فإلى  لنفسه،  اخترعها  بحجة 

هذه المرة؟«
بهذه التساؤالت تبدأ إحدى شخصيات القصة 
المصير  عن  السماء  وتسأل  ذاتها،  بمناجاة 
الذي ستواجهه بعد مهاجمة عناصر داعش 
بأبنائها  وتنطلق  أسمالها،  لتحمل  لقريتها، 
لتتوالى  الخالص،  عن  بحثاً  المدى  تجوب 
وسبي،  وقتل  أسٍر  من  تباعاً  األحداث 
وتنتهي بالعبودية، ولكن أملها بالخالص لم 
يخُب، بل ظل مشتعالً، حتى تُكلل بالحرية.

استغراب
إثٍم  على  بقسوة  تُعاقب  أن  أصعب  ما 
يعيث  المجرم  أن  حين  في  غيرك،  به  قام 
في  الموت  فتنال  الناس،  في  وقتالً  فساداً 
غيّه  في  اآلخر  يستمر  بينما  الحرية،  سبيل 
مستمتعاً بما يقترفه، هذا ما رصده القاص، 
والدهشة  االستغراب  حالة  لنا  حين وصف 
التي بدت على الوجوه حين حدث تفجير في 
إحدى شوارع المدينة، ليخلّف وراءه الدمار 
والخراب، وفي وسط ذلك الغبار والضياع 
تنطلق  والسقوط،  الموت  برائحة  الممزوج 
باحثة  المكان،  فضاء  في  هائمة  األرواح 
بأنفسها عن  النأي  الخالص، ومحاولة  عن 

المكان الذي تلونت حجارته بدماء من كانوا 
هناك، ليبقى األلم قابضاً على جمر الوقت، 
في قلوب تلك األرواح الهائمة على وجوهها 
في  لغة متحكمة  والحديد  النار  بات  بلد  في 
مصائر الجميع، وتدفع بهم نحو الهاوية كل 
لحظة، ليكون تمسكهم بالحياة عبثاً، وتكون 
كل  في  المنتظر  مصيرهم  الفاجعة  النهاية 
زاوية، وشارع، وحتى في بيوت ال تدري 
متى يأتي الدور عليها، لتكون هي األخرى 

ضحية موت ُمعلن أمام أنظار الجميع.
»غبار بطعم الدم، شفاه جفت من الصدمة، 
يخفي  وأنين  الجمجمة،  يبرح  أذن ال  طنين 
الصرخات،  معها  اختلطت  األلم،  خلفه 
فقبل ذلك كانت تصرخ للفرح، واآلن باتت 
عينيها  لتفتح  تختنق،  الصامتة  صرخاتها 

على الخراب، إنه التفجير«.
أمل بالخالص

مهما طال الليل، فال بد للفجر أن يأتي، هذه 
هي سنة الحياة، وهكذا هي ليالي الظلم، كلما 
استمرت في سوادها، سيكون لها فجر األمل 
األنفس،  ظلمة  بنوره  ليزيح  بالمرصاد، 
سامحاً لألمل أن يشرق بضيائه في سمائنا، 
وقتها يأتي الخالص، هذا ما أكده لنا القاص 
حين عبّر عن الفجر كرمٍز للحرية الحمراء.
ساحة  المنير  بفجرها  الشمس  »ولجْت 
حاجزنا، بعد دقائق ال تزيد عن الثالثين من 

قال الصحفي السوري بهاء العوام أن استبداد 
أوراق  جميع  في  الحرائق  أشعل  أردوغان 
ما  أن  وأّكد  والخارجية،  الداخلية  سياساته 
وليس  لألتراك  هي  اآلمنة«  »المنطقة  يسمى 
استقدام  يكون  »لن  وأضاف  للسوريين، 
“سفر  تشبه  حرب  رحلة  إال  إليها  السوريين 
وغيرهم،  السوريون  فيها  اقتيد  التي  برلك” 

ليقاتلوا في سبيل الدولة العثمانية«.

بهاء  السوري  والصحافي  الكاتب  تحّدث 
الرئيس  بها  ُمنّي  التي  الخسائر  حول  العوام 
في  وحزبه  أردوغان  طيب  رجب  التركي 
نشرته  مقال  في  وذلك  والخارج  الداخل 

صحيفة العرب.

املنطقة اآلمنة حلم وورقة 
حمروقة يف سياسات السلطان

تناقل  األهمية  من  »بكثير  العوام  يقول  حيث 
أميركية  دورية  أول  أخبار  العربي  اإلعالم 
تركية مشتركة شرق نهر الفرات في الشمال 
السوري, اعتُبرت الدورية خطوة على طريق 
الرئيس  بها  يحلم  التي  اآلمنة  المنطقة  إنشاء 
هذا  لكن  أردوغان،  طيب  رجب  التركي 
الحلم، كأحالم كثيرة غيرها، تحول إلى ورقة 

محروقة في سياسات السلطان.
نظام  تحويل  كان  أردوغان  انتصارات  آخر 
الرئاسي  إلى  البرلماني  من  بالده  في  الحكم 
صالحياته  زادت   ,2018 عام  منتصف 
كفه  تأثير  نضب  حتى  عنجهيته  فتضخمت 
على  فقط  ليس  أصابع،  بأربعة  الممدودة 
بأردوغان,  معجب  كل  على  وإنما  األتراك 
الرئيس  قوة  نقاط  وتحّولت  الموازين  انقلبت 

إلى مكامن ضعف«.

املنطقة اآلمنة.. سفربرلك جديدة 
للقتال يف سبيل العثمانيني

الدورية  تحريك  تأخر  »لقد  العوام:  ويوضح 
معه  وتأخرت  كثيراً،  التركية  األميركية 
المنطقة اآلمنة, لم تعد تمثل هذه المنطقة شيئاً 

أنها  يدركون  هم  السوريين,  لالجئين  بالنسبة 
استقدامهم  يكون  ولن  لهم،  وليست  لألتراك 

إليها إال رحلة حرب تشبه “سفربرلك”.

وحدة سوريا ال تعين شيئًا ملن حيتل عفرين

يطردهم  من  الالجئين  أمان  عن  يبحث  ال 
وحدة  تعني  ال  عنوة,  بالدهم  إلى  ويعيدهم 
يحتل  لمن  شيئاً  أراضيها  وسالمة  سوريا 
عفرين, ال يريد إنهاء الحرب في سوريا من 
يدعم جبهة النصرة واإلخوان المسلمين، وال 
يكترث لحياة الالجئين من جعلهم ورقة ضغط 
كلما  األوربيين  وجه  في  بها  يلّوح  وتهديد 

توترت عالقته بهم«.

ميكن شراء صمت أردوغان 
ببضعة مليارات من الدوالرات

وحول ورقة الالجئين السوريين يقول العوام: 
»في ورقة الالجئين تحديداً، فإن األوروبيين 
لم يعد يقلقهم ذلك التهديد التركي بفتح األبواب 
أمام السوريين الراغبين في القدوم إلى القارة 
العجوز, احتاطوا لألمر عبر إجراءات عدة, 
فيمكن  السورية  األزمة  انتهاء  حين  وإلى 
مليارات  ببضعة  أردوغان  صمت  شراء 
كثيراً  تقضم  ولكنها  سنوياً,  الدوالرات  من 
األوروبي  االتحاد  مع  تصالحه  فرص  من 

وانضمامه للتكتل.

أردوغان يفقد ثقة الالجئني 
والداخل الرتكي والعامل 

دعم  ورقة  إن  القول  يمكن  عام  بشكل 
بالنسبة  احترقت  السورية  للثورة  أردوغان 
أجمع,  وللعالم  التركي  وللداخل  لالجئين 
اإلرهاب  على  حربه  ورقة  احترقت  كما 
يحاربه  الذي  داعش  إرهاب  سوريا,  شمال 
يحاربه  ال  الذي  الكرد  وإرهاب  كله،  العالم 
اإلرهاب خسر  محاربة  في  أردوغان,  سوى 
أردوغان ثقة األتراك، وتعّمقت خسارته بعدما 

استباح البالد في ما أسماه مالحقة االنقالبين 
فتح  المعارض  الداعية  منظمة  مع  المتآمرين 

هللا غولن.«

أردوغان مارس اإلرهاب وأشعل 
احلرائق يف مجيع أوراق سياساته

وحول تداعيات ذلك على داخل حزب العدالة 
والتنمية أضاف العوام »قادة حزب أردوغان، 
من  أكثر  يعرفون  والتنمية،  العدالة  حزب 
السلطان  الذي مارسه  غيرهم حجم اإلرهاب 
وهو “يكافح” اإلرهاب. تهديد الرئيس األسبق 
تجاوزات  بفضح  أوغلو  داود  أحمد  للحكومة 
أردوغان في إدارة أمن البالد، يدلل على ذلك 
اغتيال  نبأ  على  يوماً  بوضوح وربما نصحو 

داود أوغلو بسبب هذه التهديدات.
أردوغان  طيب  رجب  استبداد  أن  الحقيقة 
سياساته  أوراق  جميع  في  الحرائق  أشعل 
نمو  ورقة  فخسر  والخارجية،  الداخلية 
االقتصاد وورقة “صفر مشاكل” في عالقاته 
وعائلته  بطانته  فساد  أن  كما  الخارجية، 
إلى خسارة  أنوف األتراك، وقاد حزبه  أزكم 
االنتخابات البلدية األخيرة في مدن عدة على 

رأسها إسطنبول وأنقرة.
أردوغان  نرجسية  تسببت  االقتصاد  في 
االستثمار  وهروب  الوطنية  العملة  بتراجع 
تسجلها  كانت  التي  النمو  معدالت  األجنبي. 
الجديدة  األلفية  من  األول  العقد  في  البالد 
بلة  الطين  زاد  وما  تراجع،  إلى  انقلبت 
سياسية  قرارات  على  األميركية  العقوبات 
مع  دونكيشوتية  مواجهة  بها  أراد  ألردوغان 

الواليات المتحدة«.
ويضيف الصحافي السوري: »سياسة الدولة 
المتصالحة مع محيطها اإلقليمي والدولي التي 
كان يتغنى بها حزب العدالة والتنمية انتهت، 
نسج أردوغان لنفسه عداوات تمتد في جهات 
األرض األربع، ولم تعد تسمع في خطبه إال 
أحزاٍب وأشخاص،  أو  لدوٍل  والوعيد  التهديد 
وكأن العالم يتربص بتركيا ويحيك مؤامرات 

كونية ضد أردوغان ليل نهار.
فيفضل  والحلفاء  األصدقاء  لقائمة  بالنسبة 
أردوغان لغة االبتزاز في الحوار معهم، وهذا 

القصيرة  القائمة  باعتبار أن هذه  يبدو منطقياً 
تضم إما دوالً ضعيفة تبحث عن الحماية لدى 
األتراك، وإما دوالً ترتبط معها تركيا بمصالح 
تؤسس  وال  استثنائية  ظروف  خلقتها  مؤقتة 

لتحالفات استراتيجية طويلة األجل«.

احلرائق اتسعت والسيطرة عليها 
بات صعبًا

في  اشتعلت  التي  »الحرائق  الكاتب:  ويرى 
العام  هذا  رقعتها  اتسعت  أردوغان  سياسات 
الصعوبة.  بغاية  أمراً  عليها  السيطرة  وباتت 
المزعومة  السلطان  قدسية  الحرائق  التهمت 
ونالت من أعمدة حزبه الذي يحكم البالد منذ 
الحزب  قادة  من  العديد  أدرك   .2002 عام 
ينجو  ومن  تغرق  بدأت  أردوغان  سفينة  أن 
أخرى،  سياسية  حياة  له  تُكتب  قد  بنفسه 
أن  وبدل  واالنقالبات,  االستقاالت  فتوالت 
زمن  استرداد  أوهام  من  السلطان  يصحوا 
البيت  ترتيب  ويعيد  العثمانية  اإلمبراطورية 
المنشقين  الحرب على  أعلن  الداخلي لحزبه، 
وصانع  دربه  رفيق  يوماً  كان  من  وطرد 

أمجاده.

جمددًا رجل أوروبا املريض يعود 
ولكن هذه املرة من معارك افتعلها

تولد  عندما  أسوأ  هو  ما  أردوغان  ينتظر 
أحزاب جديدة منافسة له على يد رفاق األمس 
الذين أبعدهم أو حاربهم أو غدر بهم في حزب 
العدالة والتنمية. هذه األحزاب الجديدة ليست 
ستنسج  وإنما  بالوهن،  حزبه  ستُصيب  فقط 
األكثرية  تسحب  المعارضة  مع  تحالفات 
لسلطانه  حداً  وتضع  أردوغان  من  النيابية 

وحكمه«.
إال  ألردوغان  تعد  »لم  العوام:  بهاء  ويختتم 
الخارجية  السياسة  في  مهترئة  أوراق  بضع 
ذلك  بينها  من  جوع,  من  تُغني  وال  تُسِمن  ال 
الشريط األمني الذي يقاتل، ليل نهار، من أجل 
أردوغان  يدرك  السوري,  الشمال  في  رسمه 
إال  الفرات  شرق  يُسلموه  لن  األميركيين  أن 
واشنطن  تجعل  بمعجزة  أو  عالمية  بحرب 

زاهدة بأي تواجد لها في الشرق األوسط.

بأنفاس متعبة،  يقارع خصومه  السلطان بات 
أوروبا  رجل  أخرى  مرة  ليكون  عاد  وقد 
المريض، لكن هذه المرة ليس بسبب حروب 
معارك  نتيجة  وإنما  الخارج،  من  عليه  ُشنّت 
افتعلها بنفسه ضد الداخل والخارج، وخاضها 
بعقلية اإلسالم السياسي الذي ال يعرف العيش 
دون أعداء مهما جنى من مكتسبات في حالة 

السلم«.

وكالة هاوار

خططها  مع  تتماهى  ممارسات  تركيا  تواصل 
المحتلة  عفرين  ديموغرافية  تغيير  إلى  الرامية 
التركية  الدولة  حدود  إلى  مستقبالً  وضمها 
من  الممارسات  تلك  الئحة  وتطول  المحتلة، 
األصليين  عفرين  لسكان  وقتل  خطف  عمليات 
وحرق لبساتين الزيتون مصدر الرزق األساسي، 
تاريخهم  من  المنطقة  أهالي  اجتثاث  ناهيك عن 

عبر سرقة اآلثار وتدمير المواقع األثرية.
الـ  في  عفرين  على  التركي  الهجوم  بداية  ومع 
20 من كانون الثاني عام 2018، تكشفت النوايا 

التركية الحقيقية من الهجوم.
والقرى  األثرية  للمواقع  تركيا  استهداف  وكان 
اآلهلة بالسكان ودور العبادة والنقاط الطبية في 
عفرين، تكتيكات اتبعتها تركيا ضمن استراتيجية 
ومشروعهم  الكرد  على  القضاء  في  تتمحور 
من  عفرين  واقتطاع  سوريا،  في  الديمقراطي 
بعد  التركية  الدولة  حدود  إلى  وضمها  سوريا 
إنجاز مهمة إفراغ عفرين من الكرد بشكل كامل 
الموالين  والتركمان  المرتزقة  عوائل  وتوطين 

لتركيا في المقاطعة المحتلة.
ومع مرور نحو عام ونصف العام تواصل تركيا 
احتلتها  التي  عفرين  في  التكتيكات  ذات  تطبيق 
تركيا ومجموعات مرتزقة تابعة لها في الـ 18 

من آذار 2018.

تكتيكات تركية ضمن 
اسرتاتيجية القضاء على الكرد

الخطف  عمليات  هاوار  أنباء  وكالة  ووثّقت 
الممتدة  الفترة  في  المدنيين  طالت  التي  والقتل 

أيلول  مطلع  وحتى  الفائت  آب  شهر  بداية  من 
التركية معظم  الحالي. وطالت حمالت الخطف 
و7  شهر  خالل  عفرين  مقاطعة  ونواحي  قرى 
أيام ، حيث ُخطف نحو 130 مدنياً، فقد خطف 
من ناحية موباتا 21 مدنياً، ومن ناحية بلبلة 13 
مدنياً، ومن شيه 7 مدنيين، ومن شرا 33 مدنياً، 
ومنطقة  مدنيين،   8 خطف  راجو  ناحية  ومن 
جندريسه 16 مدنياً بينهم نساء، وشيراوا مدنيين، 
بها  المحيطة  والقرى  مدينة عفرين  ومن مركز 

30 مدنياً.
وال يزال مصير الغالبية العظمى من المخطوفين 
مجهوالً. وكما قتل في الفترة ذاتها ثالث مدنيين 
بينهم امرأة مسنة، ومدني من شيراوا وآخر من 

ناحية شيه.

حماربة السكان األصليني يف 
مصدر قوتهم

وال تقتصر الجرائم التي ترتكبها الدولة التركية 
على عمليات الخطف والقتل، بل تمتد إلى حرب 
تركيا  وتعمد  األصليين.  السكان  ضد  اقتصادية 
إلى حرق كروم الزيتون وبالتالي سلب مصدر 
بطريق  أي  األصليين،  للسكان  الوحيد  الرزق 
بعد  المقاطعة  من  النزوح  إجبارهم على  أخرى 
الجوع  بمواجهة  البقاء  أو  رزقه  مصدر  زوال 

الذي يفرضه االحتالل.
إلى  وتُرسل  فتُقطع  الحراجية،  األشجار  أما 
الخضراء  الجبال  باتت  حتى  هناك  للبيع  تركيا 
في عفرين جرداء. وفي الفترة الممتدة من بداية 
شهر آب الفائت وحتى األسبوع األول من أيلول 

الحالي، أقّدم مرتزقة االحتالل التركي على قطع 
300 شجرة حراجية في ناحية موباتا، و أشجار 

أخرى في قرية »روطا« التابعة لناحية شية.
كما قطعت المئات من أشجار الزيتون التي تزيد 
أعمارها عن 70 عاماً في كل من نواحي موباتا، 
إلضرام  باإلضافة  وراجو،  جندريسه  شرا، 
النيران في أشجار الزيتون بناحية شرا، وغابات 
باسوطة في شيراوا، وإضرام النيران باألشجار 

في جبل قازقلي بناحية جندريسه.
باإلضافة إلضرام النيران في األشجار الحراجية 
في قرية عمارا وغابات حراجية بقرى حج قاسم 

ودال وروتا بناحية موباتا.
 112 اللواء  مرتزقة  أقدم  آخر  جانٍب  ومن 
التركي  التابعين لجيش االحتالل  الثالث  واللواء 
على حرق أكثر من ألف شجرة زيتون في ناحية 

»خازيانا«  قرية  في  ذاتها  الناحية  وفي  موباتا، 
أقدم المرتزقة على قطع أكثر من خمسة  آالف 

شجرة زيتون.
لمقاطعة عفرين  ومنذ احتالل تركيا ومرتزقتها 
جيش  حرق  الماضي  العام  من  18آذار  في 
أكثر  تبلغ  مساحة  ومرتزقته  التركي  االحتالل 
من 15 ألف هكتار من أشجار الزيتون والغابات 

واألشجار الحراجية.

فرض مبالغ كبرية على األهالي بغية 
إجبارهم على النزوح من عفرين

الُمتبّعة  األساليب  في  التركية  الدولة  وتبرُع 
لتهجير السكان األصليين من عفرين فعدا القتل 

والخطف وسلب مصادر الرزق، تفرض مبالغ 
على  إجبارهم  بغية  المقاطعة  سكان  على  مالية 
النزوح. ومن ذلك إن المجلس المحلي في ناحية 
تسهيالً  رقمي  تسلسل  وفق  المنازل  قّسم  بلبله 
لعملية نهبها. وتفرض مبالغ مالية على األهالي 
وفق التسلسل الرقمي على المنازل، وجرى ذلك 
بالتحديد في قريتي قزلباش وبيله في ناحية بلبله، 

وفُرض على كل عائلة دفع مبلغ 200 دوالر.
السكان  عليها  حافظ  التي  األراضي  تسلم  ولم 
الزمن  األصليون بعرق جبينهم طيلة عقود من 
مرتزقة  وأصدر  المرتزقة.  ممارسات  من 
السلطان سليمان شاه )العمشات( بتاريخ 10 آب 
وعقارات  األراضي  مالك  يُجبر  قراراً  الفائت 
أخرى  دفع غرامة قدرها 1000 دوالر، ومن لم 
يدفع ستُحجز على ممتلكاته ويطرد من عفرين.

مساعي تركيا القتالع عفرين من 
جذورها التارخيية

التركي  االحتالل  يواصل  متصل،  سياق  وفي 
وتدمير  عفرين  لمقاطعة  األثرية  المعالم  سرقة 

األماكن األثرية.
وقام االحتالل التركي بعمليات الحفر والتجريف 
قوشا  بيباكا،  قرى  بين  الواقع  التل  في  للتربة 
اآلثار  عن  بحثاً  بلبله  لناحية  التابعين  وشرقا 
»التركسات  من  الثقيلة  اآلليات  مستخدمين 
والباكر واقتلعوا المئات من أشجار الزيتون. وتم 
تنقيب وحفر تل جرناس األثري الواقع في قرية 

سنارة في ناحية شيه، وتل قرية علكة في شرا.
وكالة هاوار
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حمررة الصفحة/هايستان أمحد

استبداد أردوغان أشعل الحرائق في جميع أوراقه الداخلية والخارجية

ين...انتهاك صارخ لإلنسانية جرائم تركيا في عفر

»الثقافة التي ُقِتلت«

قراءة في كتاب )حفنة من تراب شنكال( 
للقاص جوان زكي سلو

الربابة صوت التراث الغنائي 
لمنطقة الفرات

هيفا حسن 

آزاد كردي

هيفا حيدر حسن

تقرير/ مصطفى اخلليل
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تأهيلها وكانت البداية بترميم السور وإزالة 
عملية  في  والبدء  الحديقة  من  األوساخ 

زراعة بعض األشجار المختلفة فيها. 
الحدائق  بعض  اللطيف  عبد  جمال  وعدد 
لمتابعة  إليها  االنتقال  سيتم  التي  الالحقة 
زراعة  ومنها  وزراعتها؛  فيها  العمل 
حديقة حي المهاجع، ومن ثم يتم العمل في 

حدائق الحي األول وحدائق المدارس.

جتهيز حوالي 45 حديقة

الحدائق  عدد  أن  إلى  اللطيف  عبد  وأشار 
تم  حيث  مهملة؛  الحدائق  وكانت  كبير 
تأهيل بعضها تأهيالً جزيئاً لتصل لحوالي 
تأهيل بعضها بشكٍل  35 حديقة، كما وتم 
في  حدائق  عشرة  لحدود  لتصل  كامل 

منطقة الطبقة. 
كامل  تأهيل  سيتم  اللطيف  عبد  وقال 
المدارس  في  الموجودة  الحدائق 
العام  أن  خصوصاً  متتابعة،  وبخطوات 
دائرة  وأن  األبواب  على  الجديد  الدراسي 
الحدائق والتشجير تنتظر افتتاح المدارس 
لمتابعة تأهيل حدائقها بعد أن أهلت الدائرة 

مدرستي ابن زيدون وعمر المختار.

صعوبات تعرتض االهتمام باحلدائق

»هناك  قائالً:  حديثه  اللطيف  عبد  وتابع 

في  تعترضنا  التي  الصعوبات  بعض 
مع  المواطنين  تجاوب  عدم  وهي  العمل 
دائرة الحدائق من أجل االهتمام بالحدائق 
الذين  األطفال  وتنبيه  منزلهم  من  القريبة 
المياه  وصنابير  الحديقة  بأشجار  يعبثون 
لوجود  باإلضافة  األشجار،  لسقاية  المعدة 
تخريب  عمليات  من  متعددة  حاالت 
من  القلع  وحاالت  وكسرها،  األشجار 

مكان زراعتها«.

التنسيق بني دائرتي احلدائق 
والتشجري والنظافة

والتشجير  الحدائق  دائرة  رئيس  ونوه 
وجود  أّن  اللطيف  عبد  جمال  الطبقة  في 
بالقرب  القمامة  وحاويات  مكبات  بعض 
داخل  للقمامة  انتشار  تسبب  الحدائق  من 
أهمية وجود  ذلك على  وينعكس  الحديقة؛ 
وأشاد  األماكن،  هذه  مثل  في  الحديقة 
دائم  تنسيق  بوجود  اللطيف  عبد  جمال 
مؤكداً  والنظافة،  الحدائق  دائرتي  بين 
المكبات  هذه  لنقل  اقتراحات  وجود  على 

والحاويات من مكانها.

وفي نفس السياق حدثتنا المعلمة واإلدارية 
في اتحاد المعلمين نجالء عواك قائلةً: »اتحاد 
المتطلبات  من  الكثير  لنا  حقق  المعلمين 
وفتح أذهاننا فكرياً، ثقافياً، واجتماعياً، كما 
الطرق  بشتى  حقوقنا  تأمين  على  يقوم  أنه 
الممكنة، فمن خالل إعطاء الدفاتر الصحية 
المعلم  يحتاجه  الذي  المادي  الدعم  وتقديم 

ُحلت الكثير من هذه المشاكل«.
ونوهت حول المشاكل األخرى التي تواجه 
قائلةً:  حلها،  على  االتحاد  ويقوم  المعلم 
أثناء  مشكلة  المعلم  يواجه  عندما  »فمثالً 
ومن  االتحاد  إلى  تقرير  برفع  يقوم  فرزه، 

بمناقشة  االتحاد  يقوم  التقرير  هذا  خالل 
ويتم  لها،  المناسب  الحل  وإيجاد  المشكلة 
للمعلم  يحدث  فعندما  مادياً  مساعدته  أيضاً 
بدعمه  االتحاد  يقوم  ما  نوع  من  معضلة 

مادياً ومساعدته حسب اإلمكانات«.
في  واإلدارية  المعلمة  تمنت  الختام  وفي 
اتحاد  لدائرة  عواك  نجالء  المعلمين  اتحاد 
المعلمين مشاريع أوسع والنجاح والتقدم في 

عملهم.

السورية  األزمة  بداية  »في  وأضاف: 
اإلنتاج  انخفاض  من  مناطقنا  عانت 
المؤسسات  تأسيس  وبعد  الزراعي، 
الذاتية  لإلدارة  التابعة  الزراعية  والمراكز 
الديمقراطية، وتقديم الدعم للمزارعين من 
الزراعية،  والمستلزمات  المتطلبات  كافة 

لحين  التقدم  من  نوعاً  تحقق  مناطقنا  باتت 
تحقيق االكتفاء الذاتي«.

العامة  لإلدارة  المشترك  الرئيس  ونوه 
إقليم  في  الحيوانية  والثروة  للزراعة 
اللقاء؛  نهاية  في  سليمان  أحمد  الجزيرة 
والبحوث  والمراكز  المؤسسات  بأن جميع 

وتقديم  الفالحين  لخدمة  تأسست  الزراعية 
تحقيق  لحين  كافة  الزراعية  المتطلبات 
االكتفاء الذاتي، كون تعتبر الزراعة مورداً 

أساسياً لمعظم سكان المنطقة.

االقتصاد  لجنة  تعمل   - المنصورة  روناهي/ 
محطة  في  ميغا   10 محولة  تشغيل  على 
من  فوائد  المحولة  ولهذه  الحرية،  سد  تحويل 
المنصورة  بلدة  المنزلي ومد  االستهالك  ناحية 

بالكهرباء من الناحية الزراعية والصناعية.
المدنية  اإلدارة  في  االقتصاد  لجنة  تعمل 
الديمقراطية لمنطقة الطبقة على تأمين الكهرباء 
شبكة  أن  المعلوم  ومن  كامل،  بشكٍل  للمنطقة 
سيطرة  خالل  للتدمير  تعرضت  الكهرباء 

مرتزقة داعش على المنطقة.
وبهدف تأمين الكهرباء لمنطقة المنصورة وحل 
مشاكل الكهرباء وقلة ساعات التشغيل، عملت 
اللجنة على جلب محولة 10 ميغا ووضعها في 
محطة التحويل في سد الحرية الواقع شرق بلدة 
المنصورة بنحو خمسة كم، كما وللمحولة فوائد 
كبيرة على المنطقة تتعدى االستهالك المنزلي 

إلى مجاالت الزراعة والصناعة.

تركيب حمولة يف حمطة حتويل 
سد احلرية

ولالطالع على مراحل تشغيل وتركيب محولة 
لصحيفتنا  كان  الحرية؛  سد  في  ميغا   10
للجنة  المشترك  الرئيس  مع  لقاء  »روناهي« 
الديمقراطية  المدينة  اإلدارة  في  االقتصاد 
لمنطقة الطبقة أحمد سليمان الذي أكد أن لجنة 
تركيب  مشروع  تنفيذ  على  تعمل  االقتصاد 
محولة 10 ميغا في محطة التحويل بسد الفرات 

ووضعها في الخدمة.
وأشار سليمان إلى أن مرحلة تركيب المحولة 
توصيل  على  العمل  ويتم  انتهت،  قد  اإلنشائية 
عوازل  من  المحولة  إلى  الكهربائي  التيار 
جاٍر  والعمل  كهربائية،  تحكم وخاليا  ولوحات 
في هذا المجال بهدف االنتهاء من كافة عمليات 

اإلنشاء الميكانيكية والكهربائية.

روناهي/ قامشلوـ  صّرح الرئيس المشترك 
الحيوانية  والثروة  للزراعة  العامة  لإلدارة 
سليمان  أحمد  المهندس  الجزيرة  إقليم  في 
الذي  الثالث  السنوي  االجتماع  ضمن 
من  الرابع  بتاريخ  عامودا  ناحية  في  أقيم 
في  الزراعة  أهمية  عن  الجاري  الشهر 
شمال وشرق سوريا، وأكد بأنه سيتم تقديم 
المتطلبات الزراعية كافة للفالحين للموسم 
الجديد من »البذار، األسمدة، المحروقات، 

وغيرها«.
العمود  الزراعي في سوريا  القطاع  يعتبر 
ومورد  المجتمعي،  لالقتصاد  األساسي 
أساسي لمعظم مناطق شمال وشرق سوريا، 
تعّرض  فقد  الجزيرة،  إقليم  في  وبخاصة 
القطاع الزراعي النتكاسات ونواقص كثيرة 
في ظل السنوات الثورة السورية وبخاصةً 
الحرائق التي اندلعت بفعل الفاعل في العام 
الحالي، ويعتمد القطاع الزراعي في وقتنا 
والتنسيق  والتطوير  البحث  على  الراهن 

والتعاون بين المزارعين، والنهوض لتلبية 
عانت  حيث  كافة،  الفالحين  احتياجات 
سياسات  من  مناطق شمال وشرق سوريا 
بالرغم من  أبنائها  التجويع والتهجير بحق 
المناطق  أكثر  يعتبر من  الجزيرة  إقليم  أن 
إنتاجاً للزراعات االستراتيجية في سوريا، 
المساحة  حيث  من  األولى  المرتبة  ويحتل 
الزراعية؛ كون أن غالبية سكانها يعتمدون 

على الزراعة كمصدر رئيسي لهم.
لصحيفتنا  كان  الخصوص؛  وبهذا 
المشترك  الرئيس  مع  لقاًء  »روناهي« 
الحيوانية  والثروة  للزراعة  العامة  لإلدارة 
في إقليم الجزيرة أحمد سليمان الذي حدثنا 
رغم  البذار  إكثار  مؤسسة  »إن  قائالً: 
إمكانياتها البسيطة أّمنت 50 ألف طن من 
توزيعها  يتم  وسوف  وجيزة،  بفترة  البذار 
على المزارعين في مناطق شمال وشرق 
لسنوات  البذار  إكثار  يحتاج  كافة.  سوريا 

حتى تحقق االكتفاء الذاتي«.

المتنفس  الحدائق  تعد  ـ  الطبقة  روناهي/ 
الطبيعي في المدن وهي الرئة البيئية التي 
الذي  الحي  في  وأهلهم  األطفال  يرتادها 
يعيشون فيه من أجل التسلية والترويح عن 

النفس.
مدينة  في  والتشجير  الحدائق  دائرة  تعمل 
تأهيل  إعادة  في  االستمرار  على  الطبقة 
المدينة  وأحياء  شوارع  داخل  الحدائق 
لتلك  الحسن  والمنظر  الجمال  إلضفاء 

المناطق ليقصدها األطفال مع ذويهم.
المدينة  في  الخضراء  األشجار  وتعتبر 
المناظر جذباً لألطفال  وحدائقها من أكثر 
المنظر  نتيجة  واألقرباء  األهل  بصحبة 
المكان  يعطيه  الذي  الجميل  الطبيعي 

والبيئة لعين المشاهد.
وتتعدد  الطبقة  منطقة  في  الحدائق  وتكثر 
أطرافها  وعلى  المدينة  داخل  مساحتهم 
من  مناسب  بعدد  المدينة؛  لتنظيم  نتيجة 

الحدائق وفي األحياء والشوارع كافة.
ولالطالع على أخر أعمال دائرة الحدائق؛ 
مع  لقاء  »روناهي«  صحيفتنا  أجرت 
رئيس دائرة الحدائق والتشجير في الطبقة 

جمال عبد اللطيف.

زراعة حديقة احلي اجلنوبي

العمل  بأن  لصحيفتنا  اللطيف  عبد  وأكد 
داخل  الحدائق  تأهيل  إعادة  في  مستمر 
الحي  حديقة  آخرها  وكان  المدينة، 
الجنوبي والتي انتهى العمل فيها بزراعة 
السور  تأهيل  تم  وكذلك  شجرة،   130
وإيصال خط مياه للحديقة لسقاية األشجار 

المزروعة.
األشجار  أنواع  بأن  اللطيف  عبد  وأشار 
التي تم زراعتها في حديقة الحي الجنوبي 
هي  األشجار  تلك  وأبرز  متنوعة،  كانت 
المروحي،  »النخيل  الخضرة  الدائمة 
الزعرور  السرو،  شجر  المثمر،  النخيل 
األنواع  لبعض  باإلضافة  والصنوبر«، 
كالتين  المثمرة  األشجار  من  المختلفة 
»هدفنا  وأكد:  وغيرها،  والتوت  والرمان 
طبيعياً  متنفساً  الحديقة  هذه  تكون  أن 

ألطفال الحي الجنوبي وقاطنيه«.
وأضاف عبد اللطيف بأن هناك مشاركات 
في عملية التشجير من عمال البلدية ولجنة 
خالد  الشهيد  وأكاديمية  المحلية  اإلدارة 

عليوي ووحدة مياه الطبقة.

حديقة شارع فلسطني عمل مرحلي

حالياً  العمل  يتم  بأنه  اللطيف  عبد  وذكر 
إعادة  أجل  من  فلسطين  في حديقة شارع 

على  عفرين  إقليم  في  الشعب  بلدية  تعمل 
إنشاء شبكات للصرف الصحي في مخيمات 
إلى تجهيز مكب للنفايات  الشهباء، إضافةً 
وانتهائها من تعبيد الطريق الواصل ما بين 
ناحية أحرص وتل قراح في إطار خطتها 

الخدمية استعداداً لفصل الشتاء .

عددًا من املشاريع تعمل
 على تنفيذها..

عفرين  إقليم  في  الشعب  بلدية  وضعت 
الشتاء  لفصل  لالستعداد  خطتها  ضمن 
وأهالي  الشهباء  ألهالي  الخدمات  وتقديم 
من  عدداً  المخيمات  في  القاطنين  عفرين 

المشاريع التي تعمل على تنفيذها.
بلدية  ورش  عملت  القليلة  وبإمكانياتها 
الشعب على إنشاء خطوط رئيسية وفرعية 
للصرف الصحي ضمن مخيمات برخدان 
إلنشائها  واستخدمت  وعفرين،  وسردم 
الرئيسة   للخطوط  إنش   10 بقطر  أنابيب 
إلى  الفرعية،  الشبكات  لتمديد  إنشات  و6 
شبكة  تمديد  في  العمل  استمرار  جانب 

الصرف ضمن مخيم الشهباء .

العمل على توفري املياه
 النظيفة لألهالي

ولتوفير المياه النظيفة لألهالي تُعقّم  لجنة 
المياه مياه اآلبار التي تُغذي األهالي بمياه 
وضع  عبر  المنزلي  واالستهالك  الشرب 
واستخدام  داخلها  مركزية  تعقيم  أجهزة 

مواد تعقيم أساسية للمياه.
وعانى أهالي عفرين القاطنين في المخيمات 
الكثير من الصعوبات من الناحية الخدمية 
وتراكم  األهالي،  بين  األمراض  وانتشار 
مياه األمطار في فصل الشتاء أمام خيمهم، 
وتداركاً لهذه الصعوبات قامت اللجنة الفنية 
في بلدية الشعب وبإمكانياتها القليلة تسوية 
الطرق في المخيمات وفتح المعابر لتسهيل 

مرور المياه خارج المخيم.
في  وترميمها  الطرق  تعبيد  ناحية  ومن 
من  الشعب  بلدية  انتهت  الشهباء،  مقاطعة 
أعمالها في تعبيد الطريق الواصل ما بين 
كم   3 بطول  قراح  وتل  أحرص  ناحية 
بـ 10  قُّدرت  وبسماكة  أمتار   6 وبعرض 
تعبيد  إلى  البلدية  أعمال  تتوجه  فيما  سم، 
ودير  كفرنايا  ناحية  إلى  الواصل  الطريق 
جمال أيضاً ، وتسعى بلدية الشعب لتأمين 

مادة اإلسفلت لتعبيد ما تبقى من الطرقات 
المتضررة في مقاطعة الشهباء.

معاناتهم من ناحية تأمني 
املواد األولية

وتعاني بلدية الشعب في إقليم عفرين الكثير 
المواد  تأمين  ناحية  من  الصعوبات  من 
قبل  من  المفروض  والحصار  األولية، 
الباهظة  المبالغ  وفرض  السوري،  النظام 

إلدخال المواد.
جديدة  أماكن  الشعب  بلدية  وتُحضر 

الجهة  في  النفايات  لمكبات  ُمخصصة 
عانى  حيث  فافين،  ناحية  من  الشرقية 
انتشار  التهجير  فترة  خالل  األهالي  منها 

األمراض واألوبئة.
في  الحشرية  المبيدات  البلدية  ورشت 
كافة القرى والنواحي في مقاطعة الشهباء 
وضمن  الصيف،  فصل  خالل  مرتين 
مخطط البلدية رّشت المبيدات للمرة الثالثة 

أيضاً في جميع القرى والنواحي.
يعملون على خدمة األهالي وفق إمكانياتهم
في  الشعب  لبلدية  المشترك  الرئيس  وقال 
إقليم عفرين فائق أحمد بهذا الصدد: »نعاني 

من صعوبات كبيرة من ناحية تأمين المواد 
حصار  نتيجة  الخدمية  األعمال  الستكمال 
المالية  المبالغ  وفرض  للمنطقة،  النظام 

الضخمة إلدخالها«.
 أحمد أشار أنهم يعملون على خدمة األهالي 
الشعب  بلدية  أن  ُمنّوهاً  إمكانياتهم،  وفق 
بإتمام مشاريعها  الحالي  تستمر في الوقت 
والتحضير  الصيف  فصل  مخطط  ضمن 
للشتاء، وخاصةً في المخيمات التي عانى 

قاطنيها الكثير خالل الشتاء المنصرم.

وكالة هاوار

روناهي/ قامشلو- تم تأسيس اتحاد المعلمين 
الجزيرة  إقليم  في   ،2014/2/22 بتاريخ 
بمدينة  الصناعية  المنطقة  في  والكائن 
قامشلو، ثم توالى تأسيسه في شمال وشرق 
المعلمين  تجاه  بدوره  ليقوم  جمعاء  سوريا 
نحو  ليخطوا  لهم،  المناسبة  البيئة  بتأمين 

عطاٍء أفضل.
روح  تنمية  على  يعمل  المعلمين  اتحاد 
صفوف  بين  الجماعي  والعمل  التعاون 
المعلمين، ويجسد الروح التوعوية وتحسين 
أنه  كما  جوانبه،  بكافة  المعيشية  الظروف 
يساهم في تطوير المستوى الثقافي وتربوي، 
فالمعلم بشكل خاص يقود جيل كامل ويبني 
له أفكار ذات طابع تعليمي تثقيفي وتربوي 
الناشئ  للجيل  القدوة  يكون  أن  عليه  فيجب 
الجديد، كما إن قضية إعداد المعلم وتنميته 
قضية  بل  ثانوية،  قضية  ليست  مهنياً 
وبخاصةً  الحياة،  تطورات  تمليها  مصيرية 
نحن نعيش في عصر التحديات والتحوالت 
والتعليم  بالعلم  االرتقاء  أجل  ومن  الهامة 
وتدريب  إعداد  ونظام  المعلمين،  ونوعية 
المعلم حيث تم تشكيل اتحاد المعلمين، وذلك 
من خالل برامج تزودهم بالمعارف التربوية 
العوامل  من  للعديد  واستجابة  التعليمية، 
الحادثة  بالتغيرات  الوعي  أبرزها  من  التي 
المهنة  هذه  لمكانة  ودعماً  معها،  والتكيف 
وتمكيناً للمعلم من القيام برسالته الحقيقية في 

المجتمع وفقاً للمتغيرات السريعة.

املهام والواجبات املخُلقاة 
على عاتقهم

كانت لصحيفتنا روناهي  الخصوص  وبهذا 
لقاًء مع اإلداري في اتحاد المعلمين بشمال 

والذي  عرب«  »إبراهيم  سوريا  وشرق 
حدثنا حول هذا الموضوع قائالً: »عندما يتم 
ككل  ودورهم  المعلمين  اتحاد  عن  الحديث 
التي  والواجبات  والمهام  المجتمع  بناء  في 
تُلقى على عاتقهم، فقد حدثت تطورات كثيرة 
في اآلونة األخيرة سواًء من الناحية العلمية 
كتدريب المعلمين على المناهج الجديدة، أو 
من الناحية االجتماعية بتقديم الدعم المعنوي 
والمادي لهم، كما أن الدعم الذي يتم تقديمه 

يختلف من منطقة ألخرى«.
دعم معنوي ومادي..

الدعم  حول  حديثه  في  عرب  أشار  وقد 
إقليم  »ففي  قائالً:  المعلمين  إلى  يُقدم  الذي 
ما  لحادث  المعلم  يتعرض  عندما  الجزيرة 
أما  له،  المادي  الدعم  بتقديم  مساعدته  يتم 
الدفاتر  تجهيز  تم  فقد  الصحية  الناحية  من 
الجزيرة  إلقليم  بالمعلمين  الخاصة  الصحية 
لألقاليم  تجهزيها  يتم  واآلن  خطوة،  كأول 
ُجهزت  التي  الدفاتر  هذه  أن  كما  األخرى، 
بالتعاون بين اتحاد المعلمين واتحاد األطباء 

لتناسب الطرفين«. 
وأضاف عرب قائالً: »قمنا بالجوالت على 
لرؤية  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  كافة 
العمل،  آلية  وسير  المدارس  تجهيز  كيفية 
وتفعيلها  المعلمين  اتحاد  نظام  بوضع  لنقوم 
اختيار  ويتم  األخرى،  المناطق  كافة  في 
مدرس/ـة تابع التحاد المعلمين وتبدأ بتقييم 
ذاته  السياق  وفي  المدارس،  في  العمل 
والمنطقة  الناحية  مستوى  على  العمل  يتم 
االتحاد،  باسم  للحديث  إداريين  واختيار 
والجدير ذكره بأن العمل الذي قمنا به هذه 
السنة تطور بشكل كبير مقارنةً بالسنة الفائتة 

ونتجه كل سنة نحو األفضل«.

اتحاد  في  اإلداري  وّجه  حديثه  ختام  وفي 
إبراهيم  سوريا  وشرق  بشمال  المعلمين 
عرب حديثه لألهل والمعلمين قائالً: »اتحاد 
المعلمين تأسس للوقوف على تلبية رغباتهم 
وضمان  الالزمة،  االحتياجات  وتأمين 
حقوق المعلمين والطالب على حٍد ِسواء«. 

كيفية تخطي المعوقات التي تواجههم؟
المشترك  الرئيس  حدثنا  ذاته  السياق  وفي 
قامشلو  مقاطعة  في  المعلمين  التحاد 
المعلمين  كونفرانس  عن  مراد  كوران 
المعوقات  تخطي  وكيفية  مؤخراً  عقد  الذي 
انعقاد  مؤخراً  »تم  قائالً:  تواجههم،  التي 
مقاطعة  مستوى  على  المعلمين  كونفرانس 
تواجه  التي  المشاكل  لمناقشة  قامشلو 
الحلول  وإيجاد  خاص،  بشكٍل  المعلمين 

المناسبة لها«.
بمقاطعة  انعقد  الذي  المؤتمر  في  جاء  وقد 
قامشلو العديد من االقتراحات البنّاءة ومنها؛ 
»اقتراح تنفيذ المشاريع القديمة التي ستكون 
بمثابة دعم مادي يعود عليه بالفائدة، وبناء 

مكتبة خاصة بهم«.
المعلمين  التحاد  المشترك  الرئيس  واختتم 
سبب  مراد  كوران  قامشلو  مقاطعة  في 
عملهم  بين  والفرق  المعلمين،  اتحاد  بناء 
وعمل إدارة المدارس قائالً: »تأسس اتحاد 
والرفع  المعلمين  خدمة  أجل  من  المعلمين 
النفسية،  الناحية  من  سواًء  معنوياتهم  من 
بيننا  فالفرق  واالقتصادية،  االجتماعية، 
خدمة  على  نقف  إننا  المدارس  إدارة  وبين 
المعلمين، بينما إدارة المدارس تقوم بمراقبة 
عمل  سير  وآلية  المدارس  تجهيز  كيفية 

المعلمين، والطالب«.
وضع احللول للمشاكل
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تقرير/ إيريش حممود

تقرير/ ماهر زكريا

تقرير/ مصطفى اخلليل

حمررة الصفحة/برييفان محي حمررة الصفحة/ميديا غامن

يرة؛ يجتهد لالرتقاء بالعلم والتعليم يع المتطلبات الزراعية للموسم الزراعي الجارياتحاد المعلمين بإقليم الجز ية التامة لتوز الجاهز

محولة 10 ميغا.. لحّل مشاكل تجهيز 45 متنفس طبيعي بالطبقة
الكهرباء في المنصورة

أعمال خدمية في مخيمات الشهباء استقبااًل لفصل الشتاء

تقرير/ يارا حممد

كوران مراد أمحد سليمانإبراهيم عرب   جنالء عواك   

فوائد تركيب احملولة للمنطقة

وذكر سليمان أن للمحولة فوائد كثيرة للمنطقة 
والصناعية  االقتصادية  الجوانب  جميع  من 
مجال  ففي  والزراعة،  المنزلي  واالستهالك 
الزراعة وبعد االنتهاء من المشروع سيتم البدء 
تطبيق  أجل  من  الزراعية  المشاريع  بتغذية 
المشاريع،  لتلك  القادم  للعام  الشتوية  الخطة 
المنطقة،  في  الصناعية  المنشآت  كافة  وتغذية 
وكما ستؤمن المحولة الكهرباء لبلدة المنصورة 
من  النهر  جانب  على  الواقعة  القريبة  والقرى 
جانب الشامية بالكهرباء وبساعات تشغيل أكثر 

من الوقت الحالي.

وضع احملولة يف طور اخلدمة

للجنة  المشترك  الرئيس  نوه  اللقاء؛  نهاية  وفي 
االقتصاد في اإلدارة المدينة الديمقراطية لمنطقة 
الطبقة أحمد سليمان بأنه في األيام القليلة القادمة 

سيتم وضع المحولة في طور الخدمة.

أمحد سليمان

مجال عبد اللطيف


