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السالم  حمامة  دوار  إنشاء  ـ  الحسكة  روناهي/ 
بالحسكة خطوة مهمة إلزالة الفوضى مما خلق 

ارتياح شعبي لدى أبناء المنطقة.

الرئاسة  بإشراف  المختصة  الورش  عملت 
المشتركة في بلدية الشعب بالحسكة، على وضع 
اللمسات األخيرة المتمثلة بتجهيز إنارة وتركيب 
السالم  دوار حمامة  رخام وبالط ألرض ساحة 
تزيين  وتم  كما  المفتي،  جسر  شمال  الواقع 
الحمامة  رمز  يحمل  الذي  السالم  بتمثال  الدوار 
مستمر  العمل  أن  حيث  المنصة،  على  البيضاء 
العمل  ويأتي هذا  االنتهاء من تجهزيه  إلى حين 
ضمن مشاريع المدينة الخدمية, ومقومات جمالية 
عدة تقوم فيها بلدية الشعب ألجل تحسين الواقع 

الخدمي في المدينة...
وشرح  المشروع,  تفاصيل  عن  أكثر  للحديث 
المقدمة  التجهيزات  كافة  ومعرفة  العمل  آلية 
روناهي  صحيفة  التقت  المشروع,  هذا  إلنجاح 
والبلديات  البيئة  للجنة  التنفيذي  المكتب  بعضو 
في مقاطعة الحسكة »محمد حسين محمد« الذي 
قرية  من  الدوار  »يبدأ  قائاًل:  العمل  عن  تحدث 
المفتي إيصااًل بحي تل حجر, وإنشاء هذا الدوار 
منتصف  في  يقع  كونه  للغاية,  إيجابيًا  أمرًا  كان 
وتابع محمد حسين  الحجم«.  بهذا  حيين سكنيين 
متباينة  انطباعات  الدوار خلق  إنشاء  بأن  حديثه 
لدى الناس, حيث رأى البعض, بأن ترك الطريق 
مفتوحًا أفضل من وضع دوار في منتصفه, ولكن 

الشريحة الكبيرة أيدت هذا اإلنشاء بشدة.

تحديث الطرق ضمن املدينة 
رضورة ملّحة

الوصل  صلة  هي  الطرق  بأن  أيضًا  وذكر 
مختلف  بين  ما  وسهولة  بأمان  للتنقل  الرئيسية 
التعداد  زيادة  ومع  السكنية,  واألحياء  المناطق 
 ٍ السكاني الذي تشهدُه مدينة الحسكة, زاد بشكل 
طبيعي عدد المركبات, األمر الذي أدى إلى تشكل 

اعتصامات في شمال وشرق سوريا 
تنديدًا بمجزرة حلنج 

تقرير/ آالن محمد 

دوار حمامة السالم 
بالحسكة سير نحو التنظيم

بخسائر محدودة انتهاء موسم حصاد 2020

مهرجان روج آفا 
السابع للثقافة والفن 

حاضر هذه السنة

سمري راغب: »لدى 
أردوغان مشروع توّسعي 

استعماري يستهدف 
المنطقة برمتها«

وعود وحلول خدمية 
قريبة ُيطلقها مجلس 

ناحية الشدادي

الشهيدتان زهرة بركل 
وأمينة وييس خّلفتا إرثًا 

من النضال النسوي..

عمال املياومة يشتكون 
من قلة أجورهم فمتى 
سُينَظر يف أمورهم؟؟؟

خسائر كبيرة، وفقدان مساحات واسعة من األراضي الزراعية نتيجة الحرائق التي واكبت الموسم الزراعي لصيف عام 2019، وقد تداركت 
االدارة الذاتية وبالتعاون مع المؤسسات المعنية وشرائح مجتمعية عدة هذا األمر في موسم 2020 مما قلل الخسائر بشكل كبير، وكانت الخسائر 

محدودة مقارنة بالموسم الماضي...«5

روج  مثقفي  التحاد  اإلدارية  الهيئة  عقدت 
آفا كردستان HRRK اجتماعها االعتيادي 
وبحضور غالبية أعضائها في مركز االتحاد 
بمدينة قامشلو في الشهر الجاري؛ حيث تناول 
المهرجان  ومنها  مواضيع  عدة  االجتماع 

الثقافي واإلبداعي واألدبي السنوي...«8

للتنمية  العربية  المؤسسة  رئيس  أكد 
سمير  الدكتور  االستراتيجية  والدراسات 
لتصعيد  عديدة  أسباب  هناك  بأن  راغب 
عدة  في  التركية  العسكرية  التدّخالت 
بلدان عربية بالتزامن مع تكرار استدعاء 
خطاب »عثماني« متكرر، موضحًا أن من 
واالنتشار  العدواني  التصعيد  أسباب  بين 
العسكري التركي هو رغبة أردوغان في 
معارك  في  وجيشه  شعبه  وإشغال  إلهاء 

خارجية؛ خوفًا من اإلطاحة به...«4

واالحتجاجات  الشكاوي  من  موجة  بعد 
لقلة  الشدادي  ناحية  أبناء  أطلقها  التي 
الخدمات الُمقّدمة من مجلس الناحية مثل 
توّعد مجلس  الخبز والماء والكهرباء؛ 
الناحية بتوفير كل ما يلزم المواطن في 

األيام القليلة القادمة...«7

في  والناشطات  بركل  زهرة  وضعت 
التنظيم  في  بصمتهن  النسوية  الحركة 
حقوقيات،  ناشطات،  كنَّ  فقد  النسائي، 
حقوق  حماية  الوحيد  همهن  عادالت، 
وتركت  أجلهن،  من  والنضال  النساء 
إرثًا  خلفهن  ويسي  وأمينة  بركل  زهرة 

من النضال النسوي...«3

نتيجة الغالء السائد منذ بداية الثورة 
في سوريا، والذي زاد بشكل ال ُيحتمل 
نتيجة العقوبات األخيرة تحت مسمى 
»اإلدارة  أصدرت  »قيصر«،  قانون 
عدة  سوريا«  وشرق  لشمال  الذاتية 
قرارات، منها؛ رفع أجور الموظفين 
والعاملين في اإلدارة بنسبة %150، 
ظل  في  األسعار  غالء  لمواجهة 
السورية  الليرة  صرف  سعر  هبوط 
إصدار  يتم  لم  إنه  إال  الدوالر،  أمام 
أي قرار بخصوص رفع أجور العمال 
الغالء  بسبب  األمّرين  يعانون  الذين 

الفاحش...«6

شهادة بولتون عن ترامب وبوتين وسوريا
أهم ما يؤكده كتاب مستشار دونالد ترامب السابق لألمن القومي، جون 
باستثناء  رّبما  بالعرب،  األمريكي  الرئيس  ازدراء  مدى  هو  بولتون، 
متوّلي العهد السعودي محّمد بن سلمان لما يمثله هذا األخير من مصلحة 
اقتصادية ولما تربطه بصهر ترامب جاريد كوشنير من صداقة وتواطؤ. 
فإن هاجس ترامب شبه الوحيد في الشرق األوسط، كما يتجّلى من خالل 

شهادة بولتون، هو إيران....«9

الستشهاد  أدى  والذي  كوباني  بمقاطعة  حلنج  على  التركي  االحتالل  لدولة  الهمجي  بالهجوم   
ً
تن�ديدا

ثالث نساء مدني�ات، وكذلك هجماتها على مناطق باشور كردستان؛ انتفضت شعوب شمال وشرق 
سوريا ضّد سياسة االحتالل تلك، منددين بالصمت الدولي في غض الطرف عن جرائم االحتالل التركي 

وسياسته البعيدة كل البعد عن األخالق والقيم..«2

محمد حسين محمد

الضروري  من  فبات  المرورية,  االزدحامات 
تحديث الطرقات داخل المدينة, والطرق المؤدّية 
دقيقة,  دراسٍة  وفق  يتم  الخطط  هذه  وتنفيذ  لها, 
بهذا  والمعنية  المختصة  الجهات  مع  وبالتنسيق 

الشأن.
أو  مرورّية,  إشارات  وضع  بصدد  بأنهم  وأكد 
وضع نقاط لشرطة المرور )ترافيك( لإلشراف 
على تنظيم حركة السير, وبالتالي تجنب االزدحام 

مع  التنسيق  حاليًا  ويتم  السير,  قوانين  ومخالفة 
مركز المرور, لدراسة الجدوى العملية وتطبيقها 

فيما بعد.

ارتياح لدى السائقني واملاّرة

كسائق  يعمل  الذي  )محمود(  المواطن  أوضح 
تكسي, بأّن إنشاء الدوار, خطوًة إيجابية, وسيحد 
بشكٍل كبير من تجاوز السرعة الجنونّية لبعض 
أو  حسيٍب  دون  تتم  كانت  والتي  المركبات, 
رقيب, وأضاف محمود بأّن الدوار سيخفف من 
ِحّدة األزمة المرورية التي تحصل على الطرق 

الفرعّية المؤدّية إلى الطريق الرئيسي.
ومن جهٍة أخرى, أضاف الشاب )عاصم( , وهو 
من سكان حي المفتي, بأنه كان يتمنى لو تّم إنشاء 
الدوار منذ زمنٍ  بعيد, وبحسب وصفِه قال: »لقد 
حركة  لتخف  الطويل  االنتظار  من  نعاني  كنا 
المرور لكي نتمكن من العبور إلى الجهة األخرى 
الخدمّية,  المشاريع  هذه  مثل  إلنشاء  وبالتالي 
خاصة  جماليٍة  إضفاء  ناحية  من  خاصًا,  طابعًا 
بشكٍل  يساهم  أخرى,  جهٍة  ومن  العام,  للمظهر 
واألنظمة,  بالقوانين  االلتزام  فرض  في  كبير 
والتقيد بحركة المرور بعيدًا عن التهور, وخدمة 

الماّرة الراجلين. 
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أنواع الحساسية وعالجها

ثالث تصادمات »هائلة« صنعت نظامنا الشمسي

أميركا الالتينية تصل عتبة الـ 100ألف 
وفاة بكورونا

عالج أمريكي ينجح في منع عودة اإلصابة بسرطان الثدي من جديد اعتصامات في شمال وشرق سوريا تنديداً بمجزرة حلنج 
نجحت شركة أمريكية في التوصل لعالج  يسمى 
في  المتمثل  الرئيسي  الهدف  حقق    Verzenio
الحد من خطر عوده ظهور السرطان في المراحل 
المبكرة وذلك طبقا لدراسة في مرحلة متأخرة على 

العقار، حسبما ذكرت وكالة »رويترز«.

أشكال  لعالج  بالفعل  الدواء  على  الموافقة  وتمت 
ليس  ولكن   ، الثدي  سرطان  من  أخرى  معينة 
لتقليل فرص تكرار اإلصابة بالسرطان، الدراسة 
السرطان،  نمو  عوده  في  نجاحه  أثبتت  الحديثة 
وعلى الرغم من التقدم المحرز في عالج سرطان 
شائع  فرعي  نوع  مع   ٪  30 حوالي  فإن  الثدي، 
من سرطان الثدي المبكر معرضون لخطر عودة 
إنها  األمريكية  األدوية  شركة  وقالت  السرطان. 
ستقدم بيانات التجربة إلى السلطات التنظيمية قبل 

نهاية عام2020.

من  باحثون  أجراها  جديدة  دراسة  وكشفت 
يخضعن  اللواتي  النساء  أن  وبريطانيا  السويد 
احتمال  يقل  الثدي  لسرطان  المبكر  للفحص 
 ،٪40 بنسبة  المرض  بسبب  للوفاة  تعرضهن 
من  مبكرًا  الثدي  اكتشاف سرطان  يساعد  حيث 
العالج المبكر، وهو أفضل طرق تقليل الوفيات 
وزيادة عدد الناجيات من هذا المرض، وفقًا لما 
البريطانية.  ذكره موقع جريدة »دايلي ميرور« 
وخالل الدراسة اختبر الباحثون بيانات أكثر من 
نصف مليون امرأة مؤهلة لفحوصات التصوير 
أولئك  نتائج  بين  العلماء  للثدي وقارن  الشعاعي 
يجرين  لم  الالتي  مع  الفحص  أجرين  الالتي 
الفحص، ووجد الباحثون انخفاضًا بنسبة 41 ٪ 
القاتلة و25 ٪ في حاالت  في حاالت السرطان 

سرطان الثدي المتقدمة.

تعرف الحساسية على أنها ردة الفعل التي يقوم بها 
أو  الحيوانات  وبر  مثل  معينة  لمواد  المناعة  جهاز 

لسعة النحل
فعندما يواجه جسم اإلنسان أحد المواد الغريبة يقوم 
بإنتاج مواد مضادة لهذه األجسام الغريبة فينتج الجسم 

عن 
ظهور  ذلك  عن  وينتج  الهيستامين  هرمون  ذلك 
الحساسية على جسم اإلنسان وتظهر الحساسية بعدة 

أشكال
الجلد  الحساسية على  فقد تظهر  الجسم  ومناطق في 
أو في الجيوب األنفية أو في األعضاء الهضمية أو 

التنفسية
ومن أشهر أنواع الحساسية حساسية الدم وحساسية 
تصيب  التي  والحساسية  الجلد  وحساسية  الحلق 

األطفال
ولكل منها أسبابها وتتفاوت درجة خطورة الحساسية 

من شخص آلخر فهناك من يكون مستوى الحساسية 
عنده

متوسط وهناك من يكون خطير وفي الغالب ال يوجد 
عالج لهذا النوع من الحساسية ولكن يمكن تخفيفها 

بالمضادات الحيوية. 

حساسية الدم 
حساسية الدم نوع من األنواع التي يصاب بها الكثير 

والتي يوجد منها الكثير من األنواع مثل الحساسية
وهناك  الكلى   وحمى  الدوائية  والحساسية  الغذائية 
ظهور  منها  الدم  لحساسية  األعراض  من  الكثير 

بعض االنتفاخ 
حول العين وحول اللسان كما أن الشعور بالدوار مع 
حساسية  أعراض  من  القيء  أو  باإلسهال  اإلصابة 

الدم
مع  الجلد  في  الشديدة  الحكة  أعراضها  من  وأيضًا 
بقع حمراء عليه ومن طرق عالج حساسية  ظهور 

الدم ما يلي: 
- تقوية الجهاز المناعي بتناول جميع المواد المفيدة 
والتي تحتوي على كل ما يحتاجه الجسم من فيتامينات 

وأمالح وغيرها من المواد المفيدة للجسم. 
-استخدام طب األعشاب حيث يمكن عالج حساسية 
الدم ببعض األعشاب مثل الزنجبيل والحنكة وعشبة 

الخطمي.
في  متخصص  طبيب  زيارة  على  الحرص  يجب 
الدم  حساسية  أعراض  من  أي عرض  ظهور  حالة 

والحرص على تناول
ما يصفه الطبيب من أدوية.

التهابات  الدم من  ما يصاحب حساسية  يمكن عالج 
على الجلد باستخدام بعض المراهم التي تحتوي على 

نسبة
كبيرة من الجليسرين والزنك مع الحرص على عدم 

حك الجلد المصاب قدر اإلمكان.

حساسية الجلد 
مثل  عوامل  عدة  نتيجة  الجلد  حساسية  تحدث 
تحدث  وقد  والجرب  كاألكزيما  الجلدية  األمراض 
تسبب  التي  األمراض  بعض  نتيجة  الجلد  حساسية 
جفاف الجلد مثل السكر وأمراض الغدد واألمراض 
التناسلية كم أن التعرض ألشعة الشمس لفترة مبالغ 
فيها من أسباب اإلصابة بحساسية الجلد ويمكن عالج 

حساسية الجلد بالكثير من األعشاب: 
الجلد  حساسية  عالج  في  ستخدم  السوداء  الحبة   -
عن طريق خلط ملعقة منها مع ملعقة عسل وتناولها 
أو عن طريق دهن زيتها على المكان المصاب من 

الجلد.

الجلد  حساسية  عالج  في  أيضًا  البابونج  يستخدم   -
والتخفيف من التهابات الجلد عن طرق غلي البعض

منه في الماء وشربه مرتين يوميًا.

الحساسية الصدرية 
الربو  اسم  أيضًا  الصدرية  الحساسية  على  يطلق 
ويصيب الربو الكبار والصغار والحساسية الصدرية 

هي مرض من
ممرات  في  تهيج  تسبب  التي   المزمنة  األمراض 
بالمخاط  تمتلئ  الممرات  هذه  تتهيج  وعندما  التنفس 

فتنقبض العضالت
أكثر  التنفس  الممرات مما يجعل  الموجودة في هذه 
والرغبة  التنفس  بضيق  اإلنسان  ويشعر  صعوبة 

الشديدة في
الكحة والسعال ومن طرق عالجها:

للحساسية  وتام  مؤكد  عالج  اآلن  حتى  يوجد  -ال 
المزمنة  األمراض  من  ذكرنا  كما  ألنها  الصدرية 

والتي تسمر
مع المريض طوال العمر حتى أن خفت شدتها بعض 

الوقت.
من  توسع  التي  البخاخات  بعض  استخدام  -يتم 
للحساسية  الهوائية كعالج مؤقت  والممرات  الشعب 

الصدرية. 

قامشلو/ إيفا ابراهيم ـ تنديدًا بالهجوم الهمجي 
بمقاطعة  حلنج  على  التركي  االحتالل  لدولة 
نساء  ثالث  الستشهاد  أدى  والذي  كوباني 
باشور  مناطق  على  هجماتها  وكذلك  مدنيات، 
وشرق  شمال  شعوب  انتفضت  كردستان؛ 
منددين  تلك،  االحتالل  سياسة  ضّد  سوريا 
جرائم  عن  الطرف  في غض  الدولي  بالصمت 
االحتالل التركي وسياسته البعيدة كل البعد عن 

األخالق والقيم..

أمس  ليلة  التركي  االحتالل  جيش  قصف 
حلنج  قرية  في  مدنيين  يقطنه  منزاًل  )الثالثاء( 
جنوب شرق مدينة كوباني؛ ما أدى إلى استشهاد 
الوحشي  الهجوم  لهذا  وتنديدًا  نساء،  ثالث 
والهجمات على حلنج بمقاطعة كوباني ومناطق 
شعوب  من  المئات  تظاهر  كردستان،  باشور 

شمال وشرق سوريا صباح اليوم )األربعاء(. 
المرتفعة،  الحرارة  درجات  قامشلو؛ وسط  ففي 
ساعات  في  قامشلو  أبناء  من  المئات  تجمع 
في  المتحدة  األمم  مقر  أمام  الباكر  الصباح 
قامشلو، رافعين صور النساء اللواتي استشهدن 
»عضوتا  وهن  حلنج،  قرية  في  أمس  ليلة 
مال  وهبون  بركل،  زهرة  ستار  مؤتمر  منسقية 
والفتات  مدنية«،  وهي  ويسي،  وأمينة  خليل، 
أطفالنا  وصرخات  شهدائنا  »دماء  عليها  ُكتب 
ستحاسبكم«، »ال للصمت الدولي تجاه ما ترتكبه 
الفاشية التركية من إبادة بحق الشعب الكردي«، 
العالمي  األمن  تهديد على  التركية هو  »الفاشية 
فلنقف معًا ضد هذا اإلرهاب«، كما رفعوا أعالم 
بوحشية  منددة  شعارات  ورددوا  ستار،  مؤتمر 
وضرورة  التركي  االحتالل  دولة  مخططات 
انتهاكاتها  على  الفاشية  التركية  الدولة  محاسبة 

التي ترتكبها بحق شعوب شمال وشرق سوريا.
دقيقة  المتظاهرون  وقفت  التظاهرة  وخالل 
منسقية  وباسم  الشهداء،  ألرواح  إجالاًل  صمت 
أدلت  الجزيرة؛  الذاتية إلقليم  اإلدارة  في  المرأة 
الجزيرة  بإقليم  الثقافة  لهيئة  المشتركة  الرئيسة 
بصدد  العام،  الرأي  إلى  بيانًا  حسن  روضة 
في  التركي  االحتالل  ارتكبها  التي  المجزرة 
الدولة  »عملت  نصه:  في  وجاء  حلنج،  قرية 
التركية ُمنذ بداية الحراك الشعبي واندالع ثورة 
مع  وتواطئت  الشعب،  معاداة  على  تموز   19
على  الهجوم  في  متعددة  إرهابية  مجموعات 
مناطق شمال وشرق سوريا، وعندما باءت كافة 
محاوالتها بالفشل في التدخل بشكٍل غير مباشر، 
بين  المنطقة  تهدد  وباتت  مباشر  بشكٍل  تدخلت 
احتالل  ذلك  فكان  باحتاللها،  واآلخر  الحين 
دلت  والتي  سبي  وكري  كانيه  وسري  عفرين 
التوسعية لالستفادة من ضعف  على مخططاتها 
من  قدر  أكبر  الحتالل  السورية،  الحكومة 
األراضي السورية مطبقة بذلك الميثاق المّلي«.

والهجمات  التهديدات  هذه  أن  إلى  البيان  وأشار 
ال زالت مستمرة حتى اآلن على مناطق شمال 
وشرق سوريا، ناهيك عن الممارسات التعسفية 
الالإنسانية التي تشهدها المناطق المحتلة من قبل 
األخيرة  الهمجة  وما  التركي،  االحتالل  جيش 
أدت الستشهاد  والتي  بكوباني  قرية حلنج  على 
عدة نساء مدنيات من بينهن الناطقة باسم مؤتمر 
جريمة  سوى  بركل  زهرة  كوباني  في  ستار 

حرب. 
على  المتكررة  الهجمات  هذه  البيان  واستنكر 
مناطق شمال وشرق سوريا، وطالب المنظمات 
االخالقي  بواجبها  القيام  في  والحقوقية  الدولية 
على  التركية  الدولة  لمحاسبة  تحقيق  بفتح 

خطاهم  على  بالسير  البيان  وعاهد  جرائمها. 
لتحقيق أمانيهم بالنصر. 

وبعد االنتهاء من قراءة البيان، اختتمت التظاهرة 
منظمات  صمت  مستنكرين  هتافات؛  بترديد 
في  النساء  بحق  يحدث  ما  إزاء  اإلنسان  حقوق 

مناطق شمال وشرق سوريا. 
المرأة  ساحة  في  األهالي  اجتمع  كوباني؛  وفي 
التي  للجرائم  مناهضة  شعارات  ورددوا  الحرة 
الشعب  بحق  التركي  االحتالل  دولة  ترتكبها 
الكردي والمرأة الكردية على وجه الخصوص. 
وانطلقت التظاهرة من دوار المرأة الحرة مرورًا 
بساحة الحرية وانتهاًء بساحة الشهيد عكيد التي 

توقف فيها األهالي وألقيت هناك عدة كلمات.
وقالت روشن حاجم في كلمة ألقتها باسم حركة 

األخير  الهجوم  »إن  الفرات:  إقليم  في  المرأة 
مجرزة  ذكرى  اقتراب  مع  يتزامن  النساء  على 
في  داعش  مرتزقة  ارتكبها  التي  حزيران   25
من  أكثر  ضحيتها  وراح   ،2015 عام  كوباني 

233 مدني«.
كوباني،  مجزرة  مع  »تزامنا  روشن:  وبّينت 
الجريمة  في  شريك  إنه  التركي  االحتالل  يؤكد 
التي ارتكبها داعش بحق شعبنا مرة أخرى خالل 

قصف منازل المدنيين في قرية حلنج«.
كما وألقى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في 
اإلدارة الذاتية بإقليم الفرات محمد شاهين كلمة 
قال فيها: »مرة أخرى تطال يد االحتالل منزاًل 

للمدنيين وتقتل من به«.
وأضاف: »هذه الهجمات تضرب عرض الحائط 

اإلدارة  بين  أبرمت  التي  الدولية  االتفاقات  كل 
المتحدة  كالواليات  الدولية  واألطراف  الذاتية 
»إن  شاهين:  وأوضح  وروسيا«.  األمريكية 
االتفاقات كانت تنص أال يتعدى أي طرف على 
معروفًا  بات  التركي  االحتالل  أن  غير  اآلخر، 

بالتعدي على المواثيق الدولية واألممية«.
وتابع: »إن الدبلوماسية بالنسبة لنا كإدارة ذاتية 
استراتيجي  مبدأ  هي  سوريا  وشرق  لشمال 
وأساسي, وكلنا ثقة بالدبلوماسية. لكن؛ االحتالل 
بالسبل  يعترف  وال  توسعية  أهدافه  التركي 

الدبلوماسية السياسية«.
االتحاد  لحزب  العام  المجلس  عضوة  وألقت 
الديمقراطي في إقليم الفرات عائشة أفندي باسم 
»االحتالل  فيها:  قالت  كلمة  الشهداء  عوائل 
التركي يهدف الى طمس الهوية الثقافية الكردية 
بحق  يرتكبها  التي  الجرائم  هذه  عبر  ومحوها 

شعبنا«.
وأضافت: »نحن أمهات الشهداء نناشد المجتمع 
الدولي، وفي مقدمتهم أمريكا وروسيا أن يقدموا 
الهجمات  حيال  الشهداء  ألمهات  واضحًا  موقفًا 

التركية على األهالي العزل«.
وفي الوقت الذي تشهد فيها مناطق شمال وشرق 
سوريا وشمال العراق هجمات وحشية من قبل 
القتل التركية, تشهد المسارح الدولية صمتًا  آلة 
على  إنسانية  ال  ومؤامرات  وتحالفات  مقيتًا، 

شعوب المنطقة عامة.
كما توجه المئات من أبناء ناحية جل آغا وكركي 
للتظاهر؛  الساحات  إلى  إقليم الجزيرة،  لكي في 
جيش  يرتكبها  التي  والجرائم  بالمجازر  تنديدًا 

االحتالل التركي.

في  يبدو  ما  قد حدث على  تسارعًا  إن  العلماء،  قال 
عملية تكّون النجوم في مجرة درب التبانة بالتزامن 
أكثر من 4.5 مليار،  قبل  الشمسي  مع نشأة نظامنا 
أصغر  ومجرة  مجرتنا،  بين  الصطدام  نتيجة  سنة 
أن  ذلك  ويعني  ريوس.  ساجيتا  اسم  عليها  يطلق 
يكون هذا الحدث الجلل قد مهد الطريق لنشأة نظامنا 

الشمسي. 
وأوضح العلماء أن اصطدامًا مثل هذا ال يشمل عادة 
لتهيئة  يؤدي  قد  لكنه  النجوم،  بين  مباشرًا  تصادمًا 
المثال عن  سبيل  على  وذلك  النجوم  لتشكل  الوضع 
طريق زيادة كمية الغاز في المجرة، أو بالمزج بين 

سحب من الغازات.
مرة  المجرتين اصطدمتا ألول  أن  العلماء  وأضاف 
الحين  ذلك  ومنذ  سنة.  مليارات  ستة  من  أكثر  قبل 
عبرت مجرة ساجيتا ريوس، وهي مجرة قزمة أقل 

مرتين  مرة،  آالف  بعشرة  التبانة  درب  من  حجمًا 
نجومها  معظم  يضم  الذي  الهائل  مجرتنا  قرص 
البالغ عددها نحو مئة مليار نجم. ورافق التصادمات 
في  النجوم  تشكل  من  فورة  المجرتين  بين  الثالثة 

درب التبانة.
وكشف مرصد غايا التابع لوكالة الفضاء األوروبية 
 6.2 بين  ما  قبل  للنجوم،  طويلة  تكّون  عملية  عن 
باالصطدام  ارتبطت  سنة  مليار  و4.2  سنة  مليار 

األول.
وترتبط فورتان أخريان من تكون النجوم باالصطدام 
سنة  مليار   1.9 قبل  ذروتهما  بلغتا  المجرتين،  بين 
مئات  بضع  منهما  كل  واستمرت  سنة،  ومليار 

الماليين من السنين.
وقال »توماس رويث الرا«، عالم الفلك لدى معهد 

بإسبانيا، ورئيس  الكناري  الفلكية في جزر  الفيزياء 
أستر  )نيتشر  دورية  في  ُنشر  الذي  البحث  فريق 
ونومي(، تتقاطع بعض أجزاء ساجيتا ريوس ودرب 
التبانة لكن النجوم ال تتصادم, اصطدام نجمين شيء 

نادر حقا«.
من  مواد وغازات  إضافة  »أواًل حدثت  قائاًل  وتابع 
الغازات  كمية  زيادة  إلى  أدى  مما  ريوس،  ساجيتا 
وثانيًا  جديدة،  نجوم  لتكّون  مهد  مما  مجرتنا،  في 
ساجيتا  من  الغازات  من  سحب  بين  التصادم  حدث 
ريوس ودرب التبانة، مما أشعل فتيل تشكل النجوم 

من جديد«.
الجاذبية  في  االستقرار  لعدم  يمكن  »ثالثًا  وأضاف 
طريق  عن  النجوم  يشكل  أن  التقاطع  عن  الناجم 
التسبب في تموجات في كثافة الوسط الغازي الواقع 

بين النجوم.

بالفيروس  إصابة  مليون   2.1 من  أكثر  ُسجلت 
الالتينية  أميركا  في  كورونا  »كوفيد-19« 
الوفيات  حصيلة  تجاوزت  بينما  والكاريبي،  
ال«100ألف« وفاة أكثر من نصفها في البرازيل، 
حسب إحصاء أعدته وكالة فرانس برس، استنادا 
الوباء،  بدء  منذ  المنطقة  في  رسمية  أرقام  إلى 

وُتعتبر البرازيل والمكسيك والبيرو وتشيلي األكثر 
تضررا منه.

القارة  في  تفشيه  كوفيد-19  وباء  ويواصل 
األميركية فيما تظهر بؤر محلية جديدة في أوروبا، 
أدت الثالثاء إلى فرض الحجر مجددا في كانتونين 
بؤرة  باتت  التي  الالتينية  أميركا  وفي  ألمانيين. 

الفيروس، تبقى البرازيل ثاني أكثر الدول تضّررا 
من جراء الوباء في العالم، بعد الواليات المتحدة. 
أميركا  في  الصغيرة  الدولة  هندوراس،  في  أما 
الوسطى البالغ عدد سكانها 9 ماليين نسمة، فتبلغ 
الحصيلة الرسمية 300 وفاة، غير أن مكاتب دفن 

الموتى، ترجح حصيلة أعلى بخمس مرات.

إقليم  في  الذاتية  اإلدارة  ـ طالبت  األخبار  مركز 
الفرات دولة روسيا االتحادية والواليات المتحدة 
تستهدف  التي  للهجمات  حٍد  بوضع  األمريكية 

المدنيين في شمال وشرق سوريا.
اإلدارة  أصدرته  كتابي  بياٍن  في  ذلك  وجاء 

عقب ساعات من قصٍف تركي بطائرة ُمسّيرة، 
مساء  حنلج  قرية  في  للمدنيين  منزاًل  استهدف 
من  ثالث  استشهاد  إلى  وأدى  )الثالثاء(،  أمس 

النساء المدنيات.
وخالل البيان نددت اإلدارة الذاتية إلقليم الفرات 

وحّملت  الجبان«،  التركي  اإلرهابي  بـ«الهجوم 
الهجوم  هذا  مسؤولية  االتحادية  روسيا  دولة 
المبرمة  االتفاقية  بحسب  السابقة،  والهجمات 
تتحمل  أن  على  تنص  والتي  أشهر  سبعة  منذ 
ودعت  واالستقرار،  األمن  مسؤولية  روسيا 
بالتزاماتها  القيام  إلى  الروسية  الدولة  اإلدارة 

الهجمات اإلرهابية من  والوقوف في وجه هذه 
وشرق  شمال  أبناء  بحق  التركي  االحتالل  قبل 

سوريا.
المتحدة  الواليات  الذاتية  اإلدارة  ودعت  كما 
األمريكية والتحالف الدولي إلى القيام بواجبهم، 

أهالي  بحق  الهجمات  هذه  لمثل  حد  ووضع 
ومناطق شمال شرق سوريا، وفق اتفاقية وقف 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في  النار  إطالق 
المتحدة األمريكية ودولة  الواليات  المبرمة بين 

االحتالل التركي.

جثث ضحايا داعش تقارب الـ6000 في 25 موقعًا

اإلدارة الذاتية تندد بجرائم االحتالل التركي وتدعو التحالف الدولي في القيام بواجبه

سياسات ممنهجة ضد المسيحيين ما زالت تمارسها تركيا

مركز األخبار ـ  يقترب فريق االستجابة الدولية 
في مجلس الرقة المدني من إتمام البحث وانتشال 
الجثث من الموقع رقم »25«  في سلسلة المواقع 
الي تركتها مرتزقة داعش كمقابر جماعية، بينما 
اآلن  حتى  انتشالها  تم  التي  الجثث   عدد  بلغ 

»5900« جثة.
انتشال  في  األولية  االستجابة  فريق  ويستمر 
الجثث من المقابر الجماعية المنتشرة في الرقة 
من  االنتهاء  من  الفريق  اقترب  حيث  وريفها، 
الرقة  الحمرات في ريف  ببلدة  موقع تل زيدان 
الشرقي التي عثر فيها على 175 جثة، ويكشف 
عن مقبرتين جديدتين لضحايا مرتزقة داعش بين 
بلدتي حزيمة وبلدة الحكومية شمال مدينة الرقة 
ومقبرة قرية المحمودلي التابعة لمنطقة الطبقة.
الخميس  ياسر  األولية  االستجابة  فريق  قائد 
أوضح أن أغلب الجثث المنتشلة هي لمدنيين تم 

وبطرق غير شرعية، باإلضافة إلى وجود أكثر تل زيدان تأخر بسبب ردم الجثث بشكل مباشر وجودهم في المنطقة، مبينًا أن العمل في مقبرة إعدامهم ميدانيًا من قبل مرتزقة داعش في فترة 
مع  العظام  واختالط  واحدة  حفرة  في  جثة  من 

بعضها.
أخذ  يتم   « بقوله  العمل  أوضح طريقة  الخميس 
عينات من كل جثة قبل دفنها بالطريقة الشرعية 
وذلك  الرقة،  مدينة  شمال  البيعة  تل  مقبرة  في 

بغية تحليلها والتعرف على صاحبها ».

تحليل  في  التأخر  سبب  الخميس   أرجع   كما 
مما  المستخدمة،  األجهزة  قلة  إلى  العينات 
سّبب تأخًرا في التعرف على الكثير من الجثث 
مؤكدًا أنه في المستقبل القريب سيتم توفير تلك 
رقم  المقبرتين  على  العمل  سيتم  وأنه  األجهزة. 
26 في ريف بلدة حزيمة، ورقم 27  في ريف 
مدينة الطبقة بعد تقسيم فريق العمل إلى قسمين .

مركز األخبار ـ قال الباحث في الشؤون الدولية 
ألكسندر جورالخ في مقال  في مركز كارنيغي 
مستقبل  إن  األلماني،   »DW« موقع  على  له 
االضطهاد  بسبب  مهدد  تركيا  في  المسيحيين 
سياسات  عن  الناجم  التسامح  وعدم  المستمر 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
فما تزال أنقرة ونتيجة فشلها في كل من سورية 
في  المسيحيين  اضطهاد  التحول صوب  وليبيا، 

تركيا الذين يعانون من شتى أنواع االضطهاد
انشغال  »مع  الموقع:  حسب  جورالخ   وقال 

التي   ،19-COVID جائحة  بمحاربة  العالم 
تحاول  اجتماعية،  وبطالة  عالميًا  ركودًا  سببت 
للضغط  الوضع  هذا  استغالل  التركية  الحكومة 

أكثر على األقليات«.
في  المسيحيين  تهميش  إن  جورالخ،  وأضاف 
تركيا ينمو بسرعة حيث يتبنى أردوغان مزيجًا 
ويحاول  اإلسالموية،  والسياسات  العثمانية  من 
من  كل  في  لفشله  الدينية  األقليات  استهداف 

سورية وليبيا.
السياسة  على  األمثلة  ببعض  استشهد  جورالخ 

العدائية التركية للمسيحيين بمصادرة األراضي 
وتدمير كنائس اآلشوريين، وهي واحدة من أقدم 
القس  اضطهاد  وكذلك  المسيحية،  المجتمعات 
على  دلياًل  تعّد  والتي  بلسان،  سيفر  السرياني 
انتهاكات الحقوق التي تواجهها األقليات الدينية 

في تركيا.
سيفر  مصير  »إن  جورالخ:  ألكسندر  وختم 
يعكس  حكمه،  ينتظر  يزال  ال  الذي  بلسان، 
مصير أقلية ليس لها مستقبل مؤكد في وطنها«.
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أقيمت  ومتدرب  12متدربة  حوالي  بمشاركة 
للكرة  نوعها  من  األولى  هي  تحكيمية  دورة 
الطائرة وحاضر فيها الكابتن مازن الهزاع، على 
وعملية.  نظرية  دروس  وتناولت  يومين  مدار 
الطبقة  في  الرياضي  االتحاد  قبل  من  ونظمت 

وريفها بالتعاون مع مركز الباشق العالمي.

وشرح  وعملية  نظرية  تدريبات  تناولت  الدورة 

103 المرأةالرياضة

محررة الصفحة - ميديا غامنمحرر الصفحة - جوان محمد

الشهيدتان زهرة بركل وأمينة ويسي خّلفتا إرثًا 

من النضال النسوي..

جيهان خضر: » أخذنا على عاتقنا مسؤولية تخفيف األزمة 
االقتصادية ودعم المرأة«

تعد لعبة الكرة الطائرة في الكثير من المناطق ذات الشعبية الثانية بعد لعبة كرة القدم، ولكنها تفتقر للفرق والخبرات بشكٍل عام في بعض المناطق 
اللعبة للتحكيم  ومنها الطبقة والتي أقيمت فيها دورة تحكيمية للكرة الطائرة وهي األولى من نوعها بهدف تشكيل قاعدة مستقبلية لهذه 

والتشجيع لممارسة هذه اللعبة.
الحركة  في  والناشطات  بركل  زهرة  وضعت 
النسوية بصمتهن في التنظيم النسائي، فقد كنَّ 
الوحيد  همهن  عادالت،  حقوقيات،  ناشطات، 
أجلهن،  من  والنضال  النساء  حقوق  حماية 
إرثًا  وتركت زهرة بركل وأمينة ويسي خلفهن 

من النضال النسوي.

جنوب  حلنج  قرية  في  للمدنيين  منزل  تعرض 
السابعة  الساعة  تمام  في  كوباني  مدينة  شرق 
والنصف من يوم أمس )الثالثاء(، لقصٍف بغارة 
لالحتالل  تابعة  استطالع  طائرة  نفذتها  جوية 

التركي.
منسقية  عضوتي  استشهاد  عن  الهجوم  وأسفر 
مؤتمر ستار زهرة بركل، وهبون مال خليل إلى 

جانب صاحبة المنزل أمينة ويسي.
من هي زهرة بركل؟

زهرة بركل البالغة من العمر 33 عامًا من مواليد 
بمدينة  حقوق  كلية  في  درست  كوباني،  مدينة 
بالقضية  تؤمن  وطنية  أسرة  من  وهي  حلب، 
 2013 عام  الثورة  بداية  في  انضمت  الكردية. 
لكل  الحرية  تحقيق  في  المرأة، طامحة  دار  إلى 
األحمر  الهالل  في  تطوعت  ثم  مظلومة،  امرأة 
إلى  انتقلت  الكردي لمعالجة المرضى. بعد ذلك 
الشعب في مدينة كوباني، وبقيت  ديوان مجلس 
فيه فترة من الزمن،  ثم عملت كرئيسة مشتركة 

لبلديات الشعب في مدينة كوباني.
استالمها  الشعب  بلديات  في  عملها  فترة  وتلت 
الرئاسة المشتركة لهيئة العدل في مدينة كوباني، 
وأعطت صورة للمرأة الحرة والعادلة في الهيئة.

تنظيم المرأة وتطوير فكرها
لمنسقية  كعضوة  بركل  زهرة  كوفئت  بعد  فيما 
مؤتمر ستار في إقليم الفرات عام 2018، وبذلت 

لمشاكلها،  وإيجاد حلول  الحرية  سبيل  في  جهدًا 
وقامت بتنظيم المرأة وتطوير فكرها.

إلى  بركل  ارتقت زهرة  النضال  من  أعوام  بعد 
ُمسّيرة  طائرة  استهداف  جراء  الشهادة  مرتبة 
حلنج  قرية  منازل  ألحد  المحتلة  التركية  للدولة 

جنوب شرق مدينة كوباني، ليلة أمس.
مواليد  من  ويسي  محمد  أمينة  المدنية  الشهيدة 
أم  كوباني،  مدينة  حلنج شرق  قرية  من   1965

لخمسة  أفراد، بنتين وثالثة شباب.
الوطنية،  بشخصيتها  ويسي  أمينة  تميزت 
المرأة،  ونشاطات  فعاليات  جميع  في  وشاركت 
الكرد  قضية  خدمة  في  طاقاتها  كل  ووضعت 

وحصول المرأة على حقوقها.

وكالة أنباء هاوار

الذاتية  اإلدارة  في  المرأة  هيئة  رئيسة  بّينت 
أن  جيهان خضر  لمناطق شمال وشرق سوريا 
الهيئة أخذت على عاتقها مسؤولية تخفيف األزمة 
الشعب وعلى  السلبية على  االقتصادية وتبعاتها 
اقتصاديًا  المرأة  ودعم  المرأة,  الخصوص  وجه 

من خالل المشاريع.
لمناطق  الذاتية  اإلدارة  في  المرأة  هيئة  باشرت 
شمال وشرق سوريا بعقد سلسلة من االجتماعات 
اإلدارات  في  المرأة  لجان  مع  المدن  كافة  في 
الذاتية, وذلك لدعم المرأة في المجال االقتصادي 
في  نضالها  مستوى  ورفع  مشاريع  خالل  من 

جميع المجاالت.

تداعيات قانون »قيرص«

  »JIN NEWS« بهذا الخصوص أجرت وكالة
الذاتية  اإلدارة  في  المرأة  هيئة  رئيسة  مع  لقاًء 
خضر,  جيهان  سوريا  وشرق  شمال  لمناطق 
التي تحدثت عن وضع المرأة والعنف الممارس 
االقتصادية  »قيصر«  قانون  وتداعيات  بحقها,  
وسلبياته على األوضاع المعيشية للشعب وعلى 

وجه الخصوص المرأة.
وأشارت جيهان قائلًة: »لقد ُفرض قانون قيصر 
وإحداث  عليها  للضغط  السورية  الحكومة  على 
أن  إال  الحالي,  النظام  في  جذرية  تغييرات 
معيشة  على  السلبي  تأثيره  له  كان  القانون  هذا 

المواطنين بشكل خاص«.
وتابعت جيهان بأنه لتجنب تداعيات هذه األزمة 
االجتماعات  قررنا عقد سلسلة من  االقتصادية, 
لإلدارات  سوريا  وشرق  شمال  مستوى  على 
جميع  في  المرأة  لجان  وممثالت  المرأة  ولجان 
خطوط المناطق, إليجاد الحلول الممكنة لمواجهة 
هذه األزمة, والمباشرة بوضع مشاريع  للوصول 
خصوصية  حسب  وذلك  سليمة,  قرارات  إلى 

المنطقة واإلمكانيات المتاحة فيها.

مشاريع اقتصادية تدعم املرأة

وصرحت جيهان بالقول: »لقد عقدنا اجتماعات 

دورة تحكيمية األولى من نوعها للكرة الطائرة في الطبقة

تقرير/ جوان محمد

ـ تعلن أكاديمية نادي دجلة الرياضي عن بدء 
افتتاح دورات تدريبية لجميع الفئات ولأللعاب 

التالية:
1ـ الكاراتيه: بإشراف المدرب راجي محمد.

2ـ الشطرنج: بإشراف المدرب كسرى خشو.
فقط(  )السيدات  وزن  وتخفيف  لياقة   -3

بإشراف مدربة متخصصة.
حي  في  الكائن  األكاديمية  مقر  في  وذلك 

الغربي، طريق عامودا.
ـ عقدت الرئاسة المشتركة للمجلس الرياضي 
أعضاء  كافة  ضم  اجتماعًا  كوباني  بمقاطعة 
 )1( المعشب  والملعب  المجلس  مكاتب 

والملعب المعشب )2(.
الواقع  تقييم  وتم  مطولة  نقاشات  ودارت 
النشاطات  بجميع  للبدء  والتحضير  الرياضي 
كورونا  وباء  بسبب  توقفت  التي  الرياضية 
في  وتطويرها  بالرياضة  االرتقاء  وكيفية 

المقاطعة.

فاز  القدم  لكرة  الودية  المباريات  ضمن  ـ 
فريق الوحدة من كوباني على فريق الجزيرة 
ملعب  أرضية  على  بنتجة3×2،  منبج  من 
إلقامة  السماح  بعد  اللقاءات  هذه  وتأتي  منبج 
المباريات بين األقاليم والمناطق المختلفة في 

شمال وشرق سوريا.
لكمال األجسام  الرياضية  الصالة  تم تجهيز  ـ 
ليبدأ  الداخلي  األمن  لنادي  البدنية  والقوى 
الموافق 24  اليوم األربعاء  التسجيل منذ يوم 
خلف  الداخلي  األمن  نادي  في  حزيران   /

المحكمة في مدينة الرقة.
بمقاطعة  الودية  المباريات  إطار  ضمن  ـ 
واليرموك  العمال  فريقي  تقابل  كوباني، 
بهدفين  العمال  فريق  بفوز  المباراة  وانتهت 
كولة  ملعب  أرضية  على  واحد  هدف  مقابل 

بكوباني.
روناهي / قامشلو

مدرب سيدات فولفسبورغ: العقلية 
الصحيحة وراء اإلنجاز المبهر

تأجيل كأس العالم للكاراتيه

حقيبة روناهي الرياضية

كل  وحركات  واألخطاء  العامة  القوانين  جميع 
حكم داخل الملعب واإلشارات الخاصة بكل حكم 
وتجسيد شخصية  وثاني  أول  راية وحكم  كحكم 
التعامل  المباريات وكيفية  الحقيقية ضمن  الحكم 
مع الالعبين، باإلضافة لمعلومات هامة عن اللعبة 
والصالة  والكرة  والشبك  الملعب  قياسات  مثل 
ميز  وما  بهم،  الخاص  واللباس  الالعبين  وعدد 
الدورة هو انضمام العنصر النسائي وهي ظاهرة 
تبشر بدخول المرأة الشابة الرياضية في الطبقة 
معترك جديد في مجال الرياضة من اللعب إلى 

التحكيم.
 وكل ما جاء في الدورة كان من أجل إعداد طاقم 
الرياضية  األحكام  تطبيق  على  قادر  تحكيمي 

بالشكل الصحيح، واإلشراف على البطوالت في 
ونشرها  اللعبة  وتشجيع  الطائرة،  للكرة  المدينة 
في المنطقة وفي الختام جرى اختبار للمتدربات 
من  استفادتهم  مدى  معرفة  بهدف  والمتدربين 

الدورة.

كانت  الرياضية  النشاطات  بأن  ذكره  الجدير 
منتصف  منذ  سوريا  وشرق  شمال  في  توقفت 
في  رسمي  بشكٍل  وعادت  الماضي،  آذار  شهر 
الصدد  وبهذا  الجاري،  حزيران  شهر  منتصف 
أصدر االتحاد الرياضي في الطبقة وريفها عفوًا 
السابقة  والعقوبات  المخالفات  جميع  عن  عامًا 

الفردية والجماعية منها.

على غرار بايرن ميونخ في كرة القدم للرجال، 
يسيطر نادي فولفسبورغ على الكرة النسائية في 

ألمانيا.
سيدات  مدرب  كليرمان  رالف  وتحدث 
فولفسبورغ، في مقابلة مع DW، عن سر نجاح 
تاريخ  في  السادس  الدوري  لقب  الفريق وحصد 

النادي، والرابع تواليًا.. وإليكم نص الحوار: 
ـ ما مدى رضاك عن هذا اإلنجاز؟ 

الدوري  نهاية  قبل  نقاط   8 بفارق  اللقب  ضمان 
طوياًل  نخاطر  كنا  كثيرًا،  يسعدنا  مراحل،   3 بـ 

بمواصلة الموسم إلى نهايته بسبب كورونا. 
ـ كيف تتفاعل مع البطولة بدون جمهور؟ 

األمر غير معتاد وال نريد التعود عليه أيضًا. كنا 
مثيرة  سلسلة  كورونا  قبل  وحققنا  فريق،  أحسن 
من االنتصارات، تحت الظروف الحالية ينقصنا 

الجانب العاطفي الخاص بالجماهير. 
النسائية  الكرة  على  كورونا  أزمة  تأثير  ما  ـ 

األلمانية؟ 
من الصعب التعبير عن ذلك، ألن األزمة لم تنتِه 
بعد، لكننا الدوري الوحيد في كرة القدم النسائية 
الذي تمكن من إنهاء الموسم. وبهذا حصلنا على 

الكثير من االعتراف دوليًا.
ـ هل كتيبة فولفسبورغ نادرة وال مثيل لها في 

ألمانيا؟ 
المستوى  نفس  على  البافاريون  يكون  العادة  في 
فولفسبورغ  بالتشكيلة.  األمر  يتعلق  عندما  معنا 
فرق  ببقية  مقارنة  بوضوح  يتألقان  وبايرن 
المنافسة  من  طوياًل  هوفنهايم  وتمكن  الدوري. 
في نفس المستوى وهو دومًا في السباق من أجل 

المرتبة الثانية.
وبايرن  فولفسبورغ  بين  الفجوة  أن  القول  يجب 
أكثر،  اتسعت  الدوري،  فرق  وبقية  وهوفنهايم، 
بعض  يشهد  ثالث  أو  سنتين  قبل  الوضع  وكان 

التقارب.
ماذا عن حظوظ الفريق في دوري األبطال؟ 

كنت مقتنعًا 100٪ بأننا سنصل مع فريقنا القوي 
لنا  وستكون  النهائي،  إلى  العادي  النظام  في 
أرغب  أعد  لم  اآلن  بالكأس.  للفوز  جيدة  فرصة 
في تقييم ذلك. ففي مباراة واحدة بدون إياب كل 
شيء ممكن، كما أننا ال نعرف أي فريق سيلعب. 
فريق  إلى  الموسم  بعد  سينتقلن  الالتي  الالعبات 
آخر غير جاهزات لدينا في المسابقة النهائية في 

آب.
ـ منذ 2013 يفوز الفريق بلقب على األقل كل 

عام.. ما السر؟ 
إلينا،  بالنسبة  مفاجئة  جاءت   2013 بطولة 
حيث  من  نكن  لم  وحينها  رائعة،  كانت  الثالثية 
قلل  بعدما  لكننا فزنا  ألماني،  المبدأ أفضل فريق 
هذا  تأكيد  من  تمكنا  وإذا  شأننا.  من  الكثيرون 

النجاح، فهذا فوق العادة.
لدينا في الفريق ومع المدربين، العقلية الصحيحة. 
وبالنسبة إلي ألكسندرا بوب نموذجية، جاءت إلينا 
كالعبة شابة حتى ولو أنه بإمكانها كسب الكثير 
في أماكن أخرى في برشلونة وباريس أو لندن. 
تقدم  وهي  عندنا.  بارتياح  ببساطة  تشعر  لكنها 

مجهودات مضاعفة. 
ـ ماذا عن القدرات المادية للنادي؟ 

ال يحق لنا أن نخفي بأنه على أساس اإلمكانيات 

نشغل  أن  علينا  يجب  لدينا،  المتاحة  االقتصادية 
في  أيضًا  نجحنا  لكننا  الثانية.  أو  األولى  المرتبة 

2013 بدون هذه اإلمكانيات المالية. 
ـ هل تقف أحسن الالعبات من الخارج في طابور 

لالنضمام للفريق؟ 
دوليًا،  متقدمة  مرتبة  منذ سنوات  نحتل  نحن  ال. 
لكن من ناحية المقومات نحن ال ننتمي إلى الفرق 
هذا.  إلى  بواقعية  النظر  يجب  األولى.  الثمانية 
أوروبية  لو عمرك 25 عامًا وأنت العبة  تخيل 
أو  ببرشلونة  تلتحق  أن  فرصة  ولك  متفوقة 
باريس سان جيرمان وليون وتشيلسي وآرسنال 

ومانشستر سيتي وبايرن وفولفسبورغ.
من  والجزم  حسابية،  بعملية  القيام  هنا  يمكن 
لدى  اللعب  األفضل  من  أنه  االقتصادية  الناحية 
معنا.  اللعب  من  أحسن  األولى  الثمانية  النوادي 
داخل  العائلية  بأجوائنا  ذلك  مواجهة  لنا  يمكن 
والمنطقة  فولفسبورغ  ففي  المدينة.  وفي  نادينا 
المجاورة، توجد جودة حياة عالية يتم في الغالب 

التقليل من شأنها.

منافسات  تأجيل  للكاراتيه   الدولي  االتحاد  أكد 
كأس العالم للعبة التي كان من المقرر أن تنظم 
الثاني المقبل،  في دبي من 17 إلى 22 تشرين 
لتقام في الفترة ما بين 16 و21 من نفس الشهر 

في 2021.
أنطونيو  اإلسباني  يرأسها  التي  الهيئة  وأعلنت 
مونديال  مواعيد  تغيير  بيان  في  إسبينوس 
االعتبارات  من  العديد  في  النظر  بعد  الكاراتيه 
المحلية  السلطات  والمفاوضات والمحادثات مع 

واللجنة المنظمة.
وسالمة  »رفاهية  فإن:  االتحاد  وبحسب 
اآلن  ضمانها  يمكن  ال  والمشجعين  المشاركين 

بسبب تفشي فيروس كوفيد-19«.
إنها  سهاًل.  القرار  يكن  »لم  إسبينوس:  وقال 
المرة األولى منذ 50 عامًا على انطالق بطولتنا 
العالمية التي ال يمكن فيها تنظيمها هذا الموسم«.
البطولة  أن  من  واثق  أنا  ذلك،  »ومع  وأردف: 
منافساتنا  تقدم  على  ستحافظ   2021 عام  في 

وستسطر صفحة جديدة من تاريخنا العام المقبل 
في دبي«.

إزاء  امتنانه  عن  اإلسباني  المسؤول  وأعرب 
ورئيسه  للكاراتيه  اإلماراتي  االتحاد  تعاون 

ناصر الرزوقي.
وأقيمت النسخة األخيرة من كأس العالم للكاراتيه 
من  يقرب  ما  بمشاركة   2018 عام  مدريد  في 
بلدًا، وهو أعلى رقم  1200 رياضي من 131 

في تاريخ المسابقة.

هذه  وخالل  منبج  ومدينة  الفرات,  إقليم  في 
السياسي,  الوضع  إلى  تطرقنا  االجتماعات 
فترة  خالل  المنطقة  بها  مرت  التي  والظروف 
وقاية  أجل  من  فرضت  التي  التجوال  حظر 

إلى  باإلضافة  كورونا,  فيروس  من  الشعب 
النظر في وضع المرأة من كافة الجوانب والسبل 
لتدارك  اقتصاديًا  ودعمها  لتطويرها  الالزمة 

األزمة االقتصادية«.
و  آراء  بطرح  قمن  بأنهن  جيهان  وأضافت 
منها  القرارات  من  لجملة  للوصول  اقتراحات 
القيام بمشاريع اقتصادية تدعم المرأة من الناحية 
كافة  في  اآللية  هذه  اتباع  وسيتم  المعيشية, 

المناطق، بحسب قولها.
وأردفت جيهان بأنه في ظل األزمة االقتصادية 
الذاتية على  اإلدارة  تعمل  بها سوريا,  تمر  التي 
وضع برنامج على مستوى شمال وشرق سوريا 
االقتصادية  األزمة  خلية  تشكيل  خالل  من 

اقتصاديين وماليين لدراسة  المتكونة من خبراء 
األزمة ووضع التدابير الالزمة للحد من تأثيراتها 
المتوقعة اقتصاديًا, وقالت: »بدورنا كهيئة المرأة 
األزمة  هذه  تخفيف  كيفية  عاتقنا  على  أخذنا 
خاص,  بشكل  والمرأة  الشعب  على  االقتصادية 
التي  نعقدها  التي  االجتماعات  خالل  من  وذلك 
نسعى من خاللها دعم مشاريع المرأة إلى جانب 
ظروف  حسب  جديدة  اقتصادية  مشاريع  إقامة 

المنطقة«.
التي  االجتماعات  هذه  بعد  أنه  بالذكر  والجدير 
اللجان  ستباشر  ُتتخذ  التي  القرارات  و  تعقد 
والمؤسسات بالعمل والتحضير الفتتاح المشاريع 

التي تم النقاش عليها مسبقًا.
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وأالعيبها  التقليدية  مكائدها  تركيا  تواصل   
سنوات  منذ  عليها  دأبت  التي  الكالسيكية 
منطقة  في  واألمن  االستقرار  لزعزعة 
تغير  مع  عام،  بشكل  وإفريقيا  األوسط  الشرق 
الالعبين الذين تحركهم كعرائس مسرح الدمى 
وممولين  ومتطرفين  وأحزاب  مرتزقة  من 
لحركاتها اإلرهابية، وهي تظن بأن ما تقوم به 

هو األسلوب الذكي في التعامل ضمن نموذجها 
مئة  منذ  لنفسها  رسمته  الذي  المزعوم  الجديد 

عام. 
قواعد  إقامة  بحجة  العراقية  األراضي  انتهاك 
المناطق  استخدام  لمنع  المنطقة  في  مؤقتة 
على  التركي  للتطاول  سيناريو  آخر  المطهرة 
طبيعة  حول  التساؤل  يثير  العربية،  البالد 
المتنامية،  أردوغان  طيب  رجب  نظام  أطماع 
هذه األطماع االستعمارية التي تستهدف العرب 
ما  يبدو  ما  على  يكفيه  فال  األولى،  بالدرجة 

السياسية  الشؤون  في  وتدخله  ليبيا  في  أثاره 
البطل  المجاهد  لبلد  واالقتصادية  والعسكرية 
عمر المختار، وكل ذلك من أجل االستثمارات 
القائمة  العثمانية  والعنجهية  الموارد  واستغالل 
على التوسع الخبيث كالسرطان الذي ينهش في 

الجسد.
دعونا نعود للوراء قلياًل ونلقي نظرة تمعن على 
يسمى  كان  ما  مرحلة  عند  وتحديدًا  اللعبة  هذه 
الدخول  تركيا  أرادت  حيث  العربي،  بالربيع 
لمرحلة  لالنتقال  كفرصة  واستغلتها  بابها،  من 

العربية،  البلدان  شؤون  في  للتدخل  أخرى 
فقررت نشر قواعدها بشكل كبير حول الجزيرة 
بحجة  وسوريا  العراق  في  فنخرت  العربية 
في  وتموضعت  االنفصال،  من  ومنعهم  الكرد 
عن  خرجت  لألسف  التي  وقطر  الصومال 
ألردوغان  وجنحت  والعربية  الخليجية  اللحمة 
بشق  تحاول  واآلن  االستعمارية،  وسياساته 

األنفس أن تخلق لها مكانًا في ليبيا. 
في كل لعبة العبون وإن كانت تظن تركيا أنها 
تستعيد أمجادها بالتحرك الحر في المنطقة فهي 
تستيقظ من غفوتها ومن سباتها،  لم  تأكيد  بكل 
لها  تعرضت  التي  الكبرى  بالنكسات  فلنذكرها 
طرد  وأولها  الحرة،  العربية  الشعوب  يد  على 
الشعب المصري جماعة اإلخوان المسلمين من 
حكم مصر، وخسرت في السودان بعد اإلطاحة 
بحليفه البشير، وفي اليمن كانت خسارة جماعته 
تتوقع  ولم  اليمن.  في  المسلمين  االخوان  من 
ستقف  القوية  العربية  الشعوب  لحمة  أن  تركيا 
أمامها وستفشل مخططاتها، حيث أن الشعوب 
التعاطف  تستغل  بينما  الوطنية،  بالدولة  تؤمن 
تالعبهم  كشفت  عبثية  أيديولوجيا  خالل  من 
أنظمة  اختراق  تحاول  دولية  سرية  بمنظومة 
اإلرهابية  اإلخوان  بجماعة  المتمثلة  الدول، 
وما فعلوه مشتركين من دعم جماعات تكفيرية 
تم  األطفال  حتى  ولألسف  ولبيبا  سوريا  في 

استخدامهم وهذا وفق تقارير دولية محايدة. 
كبيرة  بصورة  تركيا  تنزف  كيف  نرى  واليوم 
اقتصاديًا بسقوط كلي لعملتها اضطرها لسحب 
التي  قطر  احتياطات  من  دوالر  مليار   15
كبرى  معضلة  في  بدخولها  وسياسيًا  تدعمها، 
مع أوروبا، وهو ما جاء في تقرير بيان االتحاد 
األوروبي، واقتراب موعد نهاية اتفاقية لوزان 
الثانية 1922 و 1923 التي أجبرت تركيا على 
توقيعها، وسيشهد العامان القادمان تحديًا حقيقيًا 
ألردوغان  مدوي  سقوط  إلى  يؤدي  قد  لها، 

وحزبه حزب العدالة والتنمية. 

أهم ما يؤكده كتاب مستشار دونالد ترامب السابق 
بولتون، هو مدى ازدراء  القومي، جون  لألمن 
الرئيس األمريكي بالعرب، رّبما باستثناء متوّلي 
هذا  يمثله  لما  سلمان  بن  محّمد  السعودي  العهد 
األخير من مصلحة اقتصادية ولما تربطه بصهر 
ترامب جاريد كوشنير من صداقة وتواطؤ. فإن 
هاجس ترامب شبه الوحيد في الشرق األوسط، 
كما يتجّلى من خالل شهادة بولتون، هو إيران، 
وذلك بالطبع ناجم عن تبّنيه الكامل لوجهة نظر 
وثيقة  إدارته،  في  الصهيونية  الضغط  جماعة 
بنيامين  إسرائيل  دولة  وزراء  برئيس  االرتباط 
نتانياهو، أما معظم حلفاء أمريكا العرب فيكاد ال 

يكون لهم ذكر.
مذكرات  في  هام  حضور  لسوريا  كان  وإذا 
بولتون، فالسبب ال يعود الهتمام ترامب بسياستها 
السوري  الملف  الرتباط  وحصرًا  بل  الداخلية، 
بالملف اإليراني، هذا ما يفصح بولتون عنه منذ 
البداية عند تناوله لموضوع »استخدام القوة« من 
نظام  استخدام  المتحدة عقابًا على  الواليات  ِقَبل 
آل األسد للسالح الكيماوي، فيقول: »كانت القوة 
العديدين  وغيره  األسد  لردع  مبّررة  العسكرية 
أو  النووية  )أو  الكيماوية  األسلحة  استخدام  عن 
نظرنا،  وجهة  من  المستقبل.  في  البيولوجية( 
ومن  جانبيًا،  استراتيجيًا  أمرًا  سوريا  كانت 
الخطر  إيران،  عن  يلهينا  أال  يجب  فيها  يحكم 
ترامب  محاولة  بولتون  يروي  ثم  الحقيقي.« 
الثرية  الخليجية  )الدول  العرب  حلفائه  إقناع 
بقاء  وتمويل  سوريا  في  قواتهم  بنشر  ومصر( 
القوات األمريكية على أرضها، بل أراد ترامب، 
وفق شهادة بولتون، أن يتحّمل الخليجيون كلفة 
االنتشار األمريكي زائد الربع، ثم رَفع طموحه 
إلى نصف الكلفة كربح صاف لواشنطن، ويعّلق 
بولتون قائاًل إنه كان واثقًا من أن ترامب سوف 
لم  إذا  سوريا  من  األمريكية  القوات  يسحب 
يحصل على مبتغاه من الدول العربية، وهذا ما 

جرى.
في  بولتون  يؤكدها  التي  األمور  ومن  هذا 
شهادته موقف الرئيس الروسي فالديمير بوتين 

أن  فيروي  سوريا،  في  اإليراني  التواجد  من 
بوتين طلب منه أن يبّلغ ترامب »أن الروس ال 
ال  وأن  سوريا  في  اإليرانيين  لوجود  يحتاجون 
منفعة لروسيا في ذلك ويضيف بولتون نقاًل عن 
بوتين، إن إليران أجندتها الخاصة بها، مرتبطة 
بأهدافها في لبنان، وهي ال تمت بصلة ألهداف 
روسيا وتخلق مشاكل للروس ولألسد، أما هدف 
السورية  الدولة  تدعيم  فهو  بوتين،  قال  روسيا، 
أفغانستان،  غرار  على  فوضى  دون  للحؤول 
روسيا  تريد  وإذ  أوسع،  أهداف  إليران  بينما 
أن  بوتين  يعتقد  لم  سوريا،  من  إيران  خروج 
بإمكانه تأمين انسحاب إيراني كامل ولم يبِغ أن 

تقّدم روسيا وعودًا ال قدرة لها على اإليفاء بها.
ترامب  هاجس  هو  غدًا  االنتخابي  الهاجس 
الرئاسية  االنتخابات  أجل  اقترب  كلما  الرئيسي 
األمريكية القادمة، التي يستميت للفوز بها ضمانًا 
لبقائه في كرسي الرئاسة لوالية ثانية، ثم أضاف 
السورية  المعارضة  تنتهز  أن  أنه يخشى  بوتين 
ومرتزقة داعش فرصة خروج القوات اإليرانية 
على  يفرض  بما  النظام  على  هجومًا  تشن  كي 
روسيا أن تحّل مكان القوات اإليرانية في القتال، 
الروسي  الرئيس  كان  لذا  ذلك.  تنوي  ال  وهي 
يطالب باتفاق واضح مع الواليات المتحدة على 
أمريكي  والتزام  السوري  للوضع  سلمي  حل 
األراضي  إلى  المعارضة  مرتزقة  دخول  بمنع 
السورية، شرطًا ألي تحّرك روسي إزاء إخراج 
إيران من ساحة المعركة، ويضيف بولتون أنه 
داعش  تدمير  هي  أولوياتنا  إن  بوتين:  أجاب 
لسنا  ونحن  اإليرانية،  القوات  كافة  وإخراج 
مشاركين في الحرب األهلية السورية، ثم يروي 
بولتون الحقًا ما نقله له نتنياهو عن لقائه ببوتين، 
وباألخص ما دار بينهما من حديث حول سوريا. 
أن  إيران  على  ينبغي  إنه  لنتنياهو  بوتين  قال 
ترحل عن سوريا، مؤكدًا أنه يشاطر غايتنا، لكن 
األسد يواجه مشاكل تحول دون أن يطلب بوتين 
يّتكل على  منه الضغط على اإليرانيين، فاألسد 
وشتى  إدلب  منطقة  في  للتقّدم  اإليرانية  القوات 
المجموعات المرتزقة هناك، كما يروي بولتون 

إخفاقه في  إزاء  ترامب الحقًا  ُخلق  كيف ضاق 
ومن  العرب  حلفائه  من  مبتغاه  على  الحصول 
من  نخرج  سوف  »متى  ترامب:  فقال  روسيا، 

سوريا؟ كل ما فعلناه هناك هو إنقاذ األسد.
الهاجس  أن  كيف  بولتون  رواية  من  ويتّضح 
االنتخابي غدا هو هاجس ترامب الرئيسي كلما 
القادمة،  الرئاسية األمريكية  اقتربت االنتخابات 
التي يستميت للفوز بها ضمانًا لبقائه في كرسي 
الرئاسة لوالية ثانية، وقد وصل به الهاجس إلى 
اإليراني،  الخارجية  وزير  للقاء  استعداده  حّد 
جواد ظريف، في مدينة بياريتز الفرنسية، خالل 
في  انعقدت  التي  السبع  الدول  مجموعة  قمة 
الصيف الماضي، متجاهاًل رأي صديقه نتنياهو 
خارجيته  وزير  السيما  إدارته،  أعضاء  وأهم 
مايك بومبيو ومعه بالطبع بولتون نفسه الذي أخذ 
يفكر باالستقالة منذ ذلك الحين. ويروي بولتون 
أن كوشنر، صهر ترامب، ومعه وزير الخزانة 
في  الرئيس  رغبة  على  أثنيا  منوشين،  ستيفن 
تحقيق ذلك اللقاء وما توّخاه منه، أال وهو »فوتو 
والمعروف  صورة،  التقاط  فرصة  أي  أوب« 
يرى  التي  الفرص  تلك  بمثل  ولعه  ترامب  عن 

فيها وسائط انتخابية أساسية، على غرار لقاءاته 
المشهدية والعبثية مع طاغية كوريا الشمالية، أو 
إلى  األقرب  الكنيسة  أمام  مؤخرًا  للتوراة  رفعه 

البيت األبيض في واشنطن.
في  خسارة  أال  ومنوشين  كوشنر  حجة  وكانت 
على  يغّلبان،  أيضًا  وهما  لظريف،  ترامب  لقاء 
ثانية  بوالية  ترامب  فوز  مصلحة  يبدو،  ما 
نتنياهو ظرفيًا  إزعاج  إلى جواره( على  )وهما 
فهو  األمر  في  الطريف  أما  ملموسة،  نتائج  بال 
عندما  بومبيو  فعل  رد  عن  بولتون  ينقله  ما 
)على  لبولتون  قال  وقد  الرجلين،  بموقف  علم 
إذًا  بومبيو(:  بقي  حيث  واشنطن  من  الهاتف 
لدينا منوشين وجاريد، اثنان من الديمقراطيين، 
يديران سياستنا الخارجية، والحقيقة أن في هذا 
الكالم إشارة مبطنة إلى كون الرجلين يهوديين 
)إذ إن أغلب اليهود األمريكيين يؤيدون الحزب 
ِقَبل  من  مستغربة  ليست  وهي  الديمقراطي(، 
بين  يجمع  الذي  بومبيو،  اإلنجيلي  المسيحي 
المغاالة في تأييد الدولة الصهيونية وكره اليهود، 
من  المسيحيين«  »الصهاينة  سائر  غرار  على 

اإلنجيليين األمريكيين الدعمين لدونالد ترامب.
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سمير راغب: »لدى أردوغان مشروع توّسعي 
استعماري يستهدف المنطقة برمتها«

أسباب  بأن هناك  راغب  الدكتور سمير  االستراتيجية  والدراسات  للتنمية  العربية  المؤسسة  رئيس  أكد 
عديدة لتصعيد التدّخالت العسكرية التركية في عدة بلدان عربية بالتزامن مع تكرار استدعاء خطاب 
»عثماني« متكرر، موضحًا أن من بين أسباب التصعيد العدواني واالنتشار العسكري التركي هو رغبة 

أردوغان في إلهاء وإشغال شعبه وجيشه في معارك خارجية؛ خوفًا من اإلطاحة به.

جاء ذلك خالل الحوار الذي أجرته معه وكالة 
فرات لألنباء، وإلى نص الحوار:

االنقالب«  »محاولة  ذكرى  اقتراب  مع  ـ 
التركية  التدّخالت  ترون  كيف  المزعومة؛ 
عن  الضباط  إلهاء  هدفها  وهل  المنطقة،  في 

اإلطاحة بأردوغان؟

أردوغان في معظم هجماته الخارجية العدوانية 
المستشارين  من  تنظيمي  هيكل  على  يعتمد 
لكنه؛  األتراك.  والضباط  العسكريين  والخبراء 
المرتزقة  خالل  من  يتوسع  المطاف  نهاية  في 
البلدان،  في  يدعمها  التي  المسلحة  والجماعات 
أو يقوم بنقلهم من ساحة صراع إلى أخرى كما 
فعل في ليبيا، وهو سبق أن قام بذلك بطريقة غير 
ترانزيت  إلى  بالده  تحويل  خالل  من  مباشرة 
إلى  دولة  نحو80  من  القادمين  لإلرهابيين 
سوريا والعراق من مرتزقة داعش. أما بالنسبة 
يعتمد  فهو  العراق  شمال  على  األخير  لعدوانه 
على الطائرات في القصف وكان المدنيون هم 

المستهدفون، وهذا غير مقبول على اإلطالق.

بالمنطقة،  التركية  التدّخالت  في  نظرتكم  ما  ـ 
يمكن  توسعي  مشروع  بالفعل  هناك  وهل 

تسميته بالعثمانية الجديدة؟ 

أجيال  بين  ويروجها  بالفكرة  يؤمن  أردوغان 
العثماني  االحتالل  إحياء  يريد  هو  كاملة، 
للمنطقة، قواًل واحدًا، فلديه مخطط يسير عليه؛ 
والخارج،  الداخل  في  أجندته  تنفيذ  أجل  من 
تغيير  بل  خارجي،  عدوان  فقط  ليس  فاألمر 
ويعتمد  تصوراته،  مع  ليالئم  التركي  للداخل 
على خريطة العثمانية وال يعتبر أن تركيا لديها 
لمعاهدة لوزان، وأعاد طرح  ثابتة وفقًا  حدودًا 
الفكرة عندما تحدث عن »الحدود العاطفية« في 
2016، ويعتبر أن الجغرافية العثمانية أكبر من 
تركيا وتبدأ من الموصل وتمتد إلى حلب والقرم 
والقوقاز وشمال إفريقيا، في 2019 بدأ يتحدث 
طرابلس  إلى  والحنين  األجداد  ميراث  عن 

ومصراتة وترهونة وغيرهم.
الخالف  استغالل  يحاول  أيضًا؛  العراق  وفي 
البنية  على ضرب  ويعمل  وهولير،  بغداد  بين 
حق  ممارسة  في  الكردية  للقدرات  التحتية 
الدفاع عن النفس، على الرغم من أن الكرد هم 
تركيًا،  المدعومة  داعش  على  انتصروا  الذين 
االنتصارات  حققوا  من  أيضًا  سوريا  في  وهم 
المدوية على داعش. ومن هنا أردوغان يستغل 
تتدخل  لن  العراقية  الحكومة  كون  التناقضات 
للدفاع عن الكرد. والكرد من الشعوب الرئيسية 
في تركيا، وهم أكثر من خمس السكان، وتمسك 
أردوغان باستهدافهم في الداخل والخارج دليل 
إمبراطورية،  إلنشاء  مساعي  أي  فشل  على 
فهي محاولة توسع فاشية ثبت فشلها على مدار 

التاريخ. 

في  تفسيره  يمكن  للكرد  التركي  العداء  هل  ـ 
أم  الجديدة  العثمانية  وإحياء  التوسعي  اإلطار 

أن هناك أمور أخرى؟

أردوغان  يمارسها  التي  العثمانية  هو  المحرك 
ثم  ومن  الرئاسي  النظام  ظل  في  فجة  بصورة 
يصل  كي  وأردوغان  وقادته،  الجيش  تهميش 
إلى الموصل؛ ال بد أن يدخل باشور كردستان، 
وال تأمين لحلب بدون إدلب ومناطق من روج 
آفا، عندما نتحدث عن تلك المناطق نتحدث عن 

خط الدفاع األول في المعارك.

في  التركي  الشعب  بإشغال  أردوغان  يقوم  ـ 
حروب خارجية، ما هدفه من ذلك؟ 

وحده.  أردوغان  حلم  ليست  الجديدة  العثمانية 
بينهم  ومن  الجدد«  »العثمانيين  كل  ولكن؛ 
متطرفين  وقوميين  وعلمانيين  أتاتوركيين، 
ولكن  وطنية  دولة  ليست  وتركيا  وأجانب، 
والعراق  متحركة،  أو  ومتغيرة  سائبة  حدودها 
التركي،  للتوسع  األولى  الدائرة  هما  وسوريا 
وهو يريد بالدرجة األولى على األقل أن يسيطر 
الكردية،  المناطق  على  بأخرى  أو  بطريقة 
ومع  للتدخالت.  كذريعة  الكرد  ورقة  ويستغل 
بإيران  الخليج  العالم بكورونا وانشغال  انشغال 
يجد  باالنتخابات؛  المتحدة  الواليات  وانشغال 
الواقع،  لألمر  ويفرض  قدم  موضع  أردوغان 
مناطق  في  الديموغرافي  التغيير  سياسة  وينفذ 
تكتيك  على  يعتمد  ثم  ومن  التماس،  خطوط 
ثم  ومن  خطوة،  والتراجع  خطوتين  التقدم 
يفرض سياسة األمر الواقع، ويعتبر ذلك »عمقًا 
أوغلو  داوود  أحمد  أسماه  كما  استراتيجيًا« 
مستشاره ووزيره ورئيس حكومته السابق الذي 

يسعى اآلن للعودة بوجه جديد.

ـ هل من تحرك عربي في هذا الصدد؟

العرب ال يتحركون وفق ماهية المصالح العامة 
السياسي  المستوى  على  التحرك  العربية، 
الخليج  يرون  العرب  كافي،  والدبلوماسي غير 
معني أكثر باليمن والتهديدات في الخليج العربي، 
من  جزء  العراق  في  إيران  نشاط  أن  ويعتبر 
المشهد العراقي، وأحيانًا دول خليجية فاعلة مثل 
االختراقات  ببعض  تقوم  والسعودية  اإلمارات 
مثل  والسياسيين  المعتدلة  الدينية  القيادات  مع 
أن  يريد  أحد  ال  ولكن؛  والصدر.  السيستاني 
يفتح جبهة  العراقية حتى ال  الحالة  في  ينخرط 
ضد نفسه، والمغرب العربي غير معني بصفة 
مستمرة، على الرغم من تمدد الطرفين اإليراني 

والتركي نحو المغرب العربي وشمال إفريقيا.
للمنطقة  حصارًا  تمثل  األتراك  تحركات 
العراق  شمال  في  موجود  تمدد  وهو  بأكملها، 
وفي  العربي،  المغرب  وفي  سوريا،  وشمال 
النقطة الفاصلة بين المغرب والمشرق في ليبيا، 
وفي  العربي،  الخليج  في  موجودون  واألتراك 
الصومال  وفي  وقطر  وجيبوتي،  الصومال 
والقرن األفريقي وهناك تقاسم األدوار بين قطر 
الوطن األزرق كانت  وتركيا، وفي ظل عقيدة 
تتمثل التوسعات في بحر إيجة والبحر األسود، 
العربي وخليج عدن وشرق  الخليج  في  وحاليا 
وجنوب المتوسط وبوابة البحر االحمر وبعض 

سواحله.
القومي  األمن  منظومة  أو  آللية  غياب  هناك 
خجواًل،  زال  ما  للمواجهة  والتحرك  العربي، 
يسمح  التهديدات  أولوية  حول  التوافق  وعدم 
في  نحتاج  التناقضات.  على  اللعب  ألردوغان 
العراق إلى العودة للحاضنة العربية أو تخفيف 
الصدام مع إيران حتى ال نحارب على أكثر من 
محور، وإيران وتركيا لديهم أوراق ضغط على 
المجتمع الدولي، العرب ليس لديهم ما يهددون 

به مع كل أسف.

ما  ثورات  عسكرت  التركي  االحتالل  دولة  ـ 
الحركات  ودعمت  العربي  بالربيع  ُسميت 
تحقيق  في  نجحت  هل  دولها،  في  اإلخوانية 

غاياتها في السيطرة على تلك الدول؟ 

النموذج التركي كان له شعبية وأردوغان نفسه 

بالربيع  ما سمي  لحين ظهور  شعبية  لديه  كان 
متعاطفًا  يكن  لم  العربي  المجتمع  العربي، 
من  شاهدناه  ما  كل  رغم  العربي،  الربيع  مع 
تعظيم وتبجيل للثورات، وأنا أيضًا أؤيد الثورة 
والتغيير لألوضاع التي كنا نعيشها، ولكن دعم 
دولة االحتالل التركي إلسقاط األنظمة العربية 
كان  المتأزمة  الحاكمة  األنظمة  هذه  فشل؛ ألن 
دعمها  إلى  باإلضافة  شعبي،  رصيد  أيضًا  لها 
لتداعيات سقوط اإلخوان من عنف، تحولت من 
ال  راديكالي  نظام  إلى  المسلمة  الدولة  صورة 
العثماني«. وحديثهم  يختلف حاله عن »الوالي 
والجميع  الناس،  استفز  العثمانية  إحياء  عن 
يعلم مساوئ االحتالل العثماني الذي سلم البالد 
العربية الحتالل آخر، فقد باعوا ليبيا لإليطاليين، 
وال يوجد مصداقية في أكذوبة تحرير األقصى، 
تركيا،  تطرحها  التي  اإلسالمية«  و«الدولة 
على  تعيش  ال  لدولة  مشوهة  صورة  أصبحت 
في  أو  الداخل  في  اإلسالمية  التعاليم  من  أي 
المسلمين،  من  ومحيطه  جيرانه  مع  عالقاته 
ونظامها يحاول أن يفرض نموذجًا إسالميًا في 
دول أخرى. وحتى فكرة الديمقراطية والحرية 
وباتت  الماضي،  من  أصبحت  اآلخر  وقبول 
دولة االحتالل التركي؛ تمارس أبشع األساليب 
ومصادرة  تهميش  إلى  تصل  التي  القمعية 
حقوق الشعوب بأكملها، واالنتقام السياسي من 
المستقل  القضاء  جعلت  بطريقة  المعارضين 
مبادئ  من  به  لتمتعها  تركيا  روجت  ما  وكل 
الحكم الرشيد كسبيل للوصول لعضوية االتحاد 
يومي  وبشكل  أيضًا،  أضحوكة  األوروبي 
وانتقام  وسياسيين  معارضين  اعتقال  يحدث 
أضاع  ذلك  وكل  واإلعالميين.  الصحفيين  من 
للديمقراطية  كنموذج  تركيا  له  ما روجت  قيمة 
بمشروع  دورها  ضمن  المعتدلة  اإلسالمية 
لموجات  واستغالال  الكبير،  األوسط  الشرق 
الماضية،  العقود  خالل  الديمقراطي  التحول 
وحتى عندما كانت تمارس دورها »كقوة سنية 
كبيرة« وتمكنت بذلك من التقارب مع الخليج، 
فقد ارتمت في أحضان القوة الفارسية الشيعية، 
ومعلن  واضح  بشكل  تركيا  أظهرت  وأخيرًا 
ومؤكد من رئيس نظامها وكل المسئولين مدى 
األطماع في الموارد والنفط السوري والعراقي 
االستراتيجي  والتمدد  والموانئ  الليبي  والغاز 

والقواعد العسكرية وغيرها.
ومشكلة أردوغان أن لديه مشروع يسير عكس 
اإلمبراطوريات  وكل  التاريخ،  حركة  اتجاه 

القائمة  واإلقليمية  الدولية  والتكتالت  سقطت، 
واالتحاد  فعالة،  وغير  ومتفككة  منقسمة 
خرجت  بريطانيا  واضح  مثال  األوروبي 
كألمانيا  الفاعلة  القوى  بين  واضح  واالنقسام 
وفرنسا وإيطاليا، والتوسع التركي في المنطقة 
مما  بسرعة  تنفيذه  يحاول  وهو  التكلفة  عالي 
وحتى  التركي  الداخل  على  تكاليفه  يضاعف 

على الممولين الخارجيين مثل قطر.

ـ لكنه إذا لم يحقق إحياء العثمانية ربما يسمح 
وهيمنة  استراتيجية  بسيطرة  التوسع  له 

إقليمية، ماذا تقول في ذلك؟

ال يمكن أن تكون المحصلة هيمنة استراتيجية؛ 
ألن المشاريع الفاشية دائمًا ال تعتمد على فكرة 
تدخالت الحد األدنى أو السياسات األقل تكلفة، 
أردوغان لديه »مشروع هجين« بين المشروع 
التي  اإلسالمية  الدولة  ومشروع  العثماني 
فشلت فيها داعش ومشروع فاشية عرقية ضد 
وفاشية  دينية  وفاشية  والعرب وغيرهم،  الكرد 
من  عسكرية  فاشية  بالضرورة  تتبعها  توسعية 
فشل  الهجين  المشروع  وهذا  االحتالل.  أجل 
في الحربين العالميتين األولى والثانية، وتركيا 
كانت طرف في الحربين وتعلم ذلك جيدًا. وما 
يقوم به حاليًا هو اندفاع القوة في الفراغ، فراغ 
 - عربية  حلول  إيجاد  وفي  العرب  فشل  في 
يعطيه  أن  ويحاول  العربية،  للمشكالت  عربية 
صبغة دينية أو عرقية وهو في األصل صراع 
على الثروة والسلطة، والعرب غير فاعلين في 
أو  الحرب  اتجاه  في  يسيروا  لم  فهم  الصراع 
الموائمة، ففي ليبيا قللوا من خطورة األمر في 
يقللون من خطورة األمر  أيضًا  ليبيا، والعرب 
وأردوغان  استفاقوا  العرب  اآلن  العراق،  في 
يدخل على الهالل النفطي، والوضع في شمال 
ليبيا،  التركي من  للتدخل  بالنسبة  أسهل  العرق 
فهي قريبة من الحدود وعنده شبه غطاء قانوني، 
للكرد  بد  ال  فقط،  العرب  في  ليست  والمشكلة 
من الوحدة والعودة للحاضنة الوطنية أو عودة 
الحاضنة الوطنية إليهم، ويتم حل مشكالتهم في 
إطار الدولة وفي إطار دستوري يحقق التناغم 

والتعايش، فالمصير مشترك والعدو واحد.

نظام  بقاء  من  الدولية  المواقف  عن  ماذا  ـ 
أردوغان؟

من  حزم  ثالثة  هناك  فعالة،  غير  مواقف 
العقوبات األمريكية واجبة التطبيق على أنقرة، 
بسبب أزمة منظومة اس-400 وكسر القرارات 
الدولية على إيران وفنزويال وغيرها، لم يتخذ 
أردوغان،  إيقاف  عن  عاجز  والعالم  قرار، 
ضغط  أوراق  لديها  التركي  االحتالل  دولة 
إلى  الهجرة  أمواج  سواء  العالمي  النظام  على 
وموقعها  الوظيفي  ودورها  والغرب،  أوروبا 
االستراتيجي بين روسيا وأوروبا، وذلك يجلب 
روسيا،  مقابل  أوروبا  شرق  في  الدعم  لها 
وهناك  حاالته  أضعف  في  العالمي  والنظام 
انشغال كبير بجائحة كورونا، وهناك خلل في 
منقسمون  العرب  ومثلما  األوروبية،  القيادة 

هناك انقسام أيضًا في أوروبا.

ـ أال يوجد خطوط حمراء؟

بالفعل  تجاوزت  التركي  االحتالل  دولة 
الحمراء  والخطوط  الحمراء،  الخطوط  كل 
العريضة أيضًا، والكل يؤجل لما بعد االنتخابات 
األمريكية وغيرها، وكان على المجتمع الدولي 
وتركيا  تتمادى،  ال  كي  معها  حازمًا  يكون  أن 
يزداد  وخطرها  المنطقة،  دول  كل  اآلن  تهدد 

يومًا بعد آخر.

ترامب والهروب 
من التنين الصيني.. 

إلى القيصر 
السوري )4(

في  السوري  باالقتصاد  ماحلَّ  كل  رغم 
مسبوق  غير  انهيار  من  األخيرة  األيام 
لليرة السورية، وحالة الضنك املعيشي 
التي لم يشهد مثلها املواطن السوري 
من قبل، كما أن الدول الداعمة لسوريا 
تعاني من مشاكل اقتصادية تُصّعب مد 
يد العون لها وتساعدها في إنقاذها مما 
هي فيه، وكان من املفترض واملنطقي أال 
يشرع الرئيس األمريكي ترامب في تنفيذ 
وصل  السوري  فاالقتصاد  قيصر،  قانون 
إلى حالة ال حتتمل مزيداً من الضغوط، 
ولكن ترامب ال يعترف بهذا املنطق، وأنه 
لينفذه  إال  القانون  هذا  على  يوقع  لم 
وللعالم  األمريكي  للشعب  ويثبت 
مستشاره  أن  لدرجة  فاشالً،  ليس  أنه 
له  كال  بولتون  القومي  لألمن  السابق 
النعوت ووصفه في كتابه الذي سينشر 
)أنه صورة ذابلة، وأن مستشاريه  الحقاً 
ويتهمونه  ظهره،  وراء  منه  يسخرون 
حلكم  مؤهل  غير  وإنه  والغرور،  باجلهل 
والية  حاكم  أن  بل  املتحدة(،  الواليات 
نيويورك أضاف إليه صفة جديدة عندما 
خاطبه قائالً: )قم بإظهار بعض األدب، 
وكان  املتحدة(،  الواليات  رئيس  أنت 
أقوى  مازال  أنه  إلثبات  األسهل  الطريق 
عنه،  قيل  كما  وليس  العالم،  في  رجل 
مبعاقبة  القاضي  قيصر  قانون  ينفذ  أن 
أن تطال  دون  وداعميه،  السوري  النظام 
تلك العقوبات الشعب السوري )هكذا 
يزعم رغم أن جتربة العقوبات السابقة 
الشعب هو  أن  العراق أكدت على  على 
بدأ  وبالفعل  وطأتها(،  حتت  يرزح  الذى 
في تنفيذ اخلطوات التنفيذية للقانون، 
وهيئات  شخصيات  عن  باإلعالن 
القانون  عقوبات  تشملها  سورية 
األسد،  بشار  عائلة  مقدمتها  وفى 
من  مبزيد  األمريكية  اإلدارة  أعلنت  كما 
وهيئات  شخصيات  تطال  العقوبات 
في  السوري  النظام  يصمد  وقد  أخرى، 
في  يصمد  ال  وقد  العقوبات،  تلك  وجه 
من  فإن  ذلك،  مآالت  كانت  وأياً  وجهها، 
القريب  السوري  املستقبل  أن  اليقني 
لن يكون مثلما كان، وأن املأزق السوري 
في طريقه إلى احلل. لكن؛ ماذا عن حال 
ما  ولنأخذ  املستقبل،  هذا  في  آفا  روج 
بشأن  وبالذات  العراق  لكردستان  حدث 
تركيا، نعلم أن تركيا كانت قد وضعت 
احلق  لنفسها  وتعطي  صارمة،  شروطاً 
جتاوز  حدث  إن  العسكري  التدخل  في 
هويتها،  )كركوك  وهي  منها  أي  على 
حامية  أنها  أساس  على  والتركمان 
مبا  للكرد  سياسي  تطور  وأي  لهم، 
وكانت  االستقالل(،  من  يقتربهم 
الرسمية  باملناصب  تعترف  ال  تركيا 
بالقيادات  تلتقى  كانت  إذ  اإلقليم،  في 
الكردية بصفتهم احلزبية ال الرسمية. 
إذ  السياسة،  في  ثوابت  ال  ألنه  لكن؛ 
تبخر الشرط األول والثاني وبقي الثالث 
استفتاء  جتربة  في  بقوة  ظهر  الذي 
أن  حق تقرير املصير، فقد أعلنت تركيا 
وأن  عراقية،  داخلية  مشكلة  كركوك 
الشعب  مكونات  من  مكون  التركمان 
كما  بهما،  لتركيا  شأن  وال  العراقي، 
الكردية  الزعامات  مع  التعامل  أصبح 
اإلقليم.  في  الرسمية  املناصب  وفق 
تركية  شروطاً  أن  أعتقد  فإنني  لذلك؛ 
ظل  في  آفا  لروج  بالنسبة  تتبخر  رمبا 
وقد  خصوصاً  الدولية،  املستجدات 
أثبتت اإلدارة الذاتية فيها ألكثر من مرة، 
أنها جزء من الشعب السوري، وضحت 
اإلرهاب،  من  إنقاذه  أجل  من  بالدماء 
وتوالت قرارتها املؤكدة لذلك، وآخرها ما 
أعلن عن متسك اإلدارة بالتعامل بالليرة 
السورية رغم ماحل بها. إنني أعتقد أن 
الغد سيصبح أكثر إشراقاً، ذلك ما أراه 
منطقياً نتيجة لقراءة فعلية ملقدمات 
باب  من  ذلك  يكون  أال  وآمل  قائمة، 

التمني، أو هو مجرد أضغاث أحالم.

 روناهي القاهرة... ضياء روج آفا  

رجائي فايد

منى الرئيسي

 جلبير األشقر

شهادة بولتون عن ترامب وبوتين وسوريا

تركيا... ثالثة أعوام حتى السقوط
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

في عفرين... جرائُم قتٍل وحكايات الدم المهدور...

بخسائر محدودة انتهاء موسم حصاد 2020

جرائم االحتالل التركّي بحق عفرين لم تبدأ مع إعالن احتالل المدينة، بل إّن كل طلقة جريمة، وبذلك راكمت أنقرة من الجرائم حجمًا تنوء به السجالت والوثائق، 
وما حدث بعد االحتالل هو استباحة المنطقة، بتسليط شّذاذ اآلفاق عليها، الذين ال يكتفون بجرائم القتل فيختطفون من يتقدم بشكوى حول القتل ولذلك 

بقيت كثير من الجرائم طي الكتمان، وُأغلِق التحقيق فيها ضد مجهول

خطف وتعذيب وقتل وحرق

تّم الكشُف مؤخرًا عن جريمِة قتٍل راح ضحيتها 
والدته  حسن  شيخ  محمد  عكيد  الكردّي  الشاُب 
بناحية  كلثوم )24 عامًا( من أهالي قرية افراز 
صفحة  وأوردت   .2019/1/16 في  معبطلي 
منظمة حقوق اإلنسان – عفرين بعض تفاصيل 

الجريمة.
في البداية ُاختطف الشهيد عكيد من أمام محكمة 
عفرين التابعة لالحتالل التركّي من قبل مجموعة 
مسلحة بإيعاز من االستخبارات التركية واقتادوه 
وتمَّ  بقريته،  المحيطة  الزيتون  حقوِل  أحد  إلى 
تعذيبه على نحو متواصٍل بطريقة وحشية، وُقطع 
 Şehîd namirin ذراعه اليسرى لوجود عبارة
أرادوا  فقد  الكردّية،  باللغة  خالدون«  »الشهداء 
إخفاءها نهائّيا، ثم مزقوا جسده، وأحرقوا جسده 

بطريقة قاسية.
بعد ثالثِة أيام ُكشفت الجريمُة، اتهمت ما ُتسّمى 
الشرطة الحرة أفراد من عائلة عكيد بالجريمة، 
في مسعى لتضييِع الحقيقِة وتحويل األنظار عن 

الفاعِل الحقيقّي. 
شيخ  محمد  مظلوم  واسمه  عكيد  شقيق  ُاختطف 
بعد  مرات،  أربع  من  أكثر  عامًا(   40( حسن 
دخول قوات االحتالل التركّية والفصائل السورية 
الموالية لها. وكان آخرها بتاريخ 2020/5/28 
واستمر اختطافه لغاية 2020/6/19 حيث ُأطلق 
سراحه بعد دفع مبلغ فدية مالّية مقدارها مليون 
يتعرُض  كان  اختطاف  كّل  في  أنه  علمًا  ل.س. 
وأفادت  المتنوع  والتعذيب  المبرح  للضرِب 

األخيرة  المرة  في  تعرض  بأّنه  محلّية  مصادر 
ما  الكهربائّي  الصعِق  باستخدام  الشديد  للتعذيب 
أفقده القدرَة على النطق الطبيعّي مع اضطراباٍت 

نفسّية وعقلّية.
وتمَّ اختطاُف والد عكيد محمد واسمه محمد منان 
أربع  من  ألكثر  أيضًا  عامًا(   60( حسن  شيخ 
مرات، وفي كلِّ مرة يتمُّ تعذيبه بطريقة وحشّية، 
ثم ُيطلُق سراحه لقاَء فديٍة مالّية، والتهمُة المعتادة 

هي التعامُل مع اإلدارة الذاتّية سابقًا.

قتل الراعي الكُردي طاهر حبش 

قتل  جريمة  تفاصيل  بوست  عفرين  موقع  ذكر 
ذهنيًا”  “المعاق  حبش  طاهر  الُكردي  الراعي 
الموقع:  وقال  الشام«،  »فيلق  مرتزقة  يِد  على 
ال زال القتلُة طلقاء يتحكمون بمصائِر من تبقى 
من السكان األصليين في قرية ديكيه بناحية بلبلة 

دون محاكمٍة أو حساٍب.
محمد  طاهر  الُكردي  الشاب  أّن  التفاصيل  وفي 
قريته  من  الخروج  رفض  )39عامًا(  حبش 
العديد من أهالي القرى، وبينما كان يسرح  كما 
بقطيعه من المواشي بأواخر شهر آذار 2018، 
قرية  مفرق  قرب  هاوار”  “جبل  األحراش  في 
“شيخ” إلى جانب ُرعاة آخرين، وصل مرتزقة 
من فيلق الشام إلى المنطقة، وأطلقوا الرصاص 
نفوس  في  الذعر  أثار  ما  الهواء،  في  بغزارة 
من  يعاني  كان  الذي  طاهر  وحاول  الُرعاة، 
عليه  النار  مسلح  فأطلق  الهروب،  ذهنّية  إعاقة 
الفور.  ليستشهد على  قريبة،  مباشرة من مسافة 

من  واسعة  مساحات  وفقدان  كبيرة،  خسائر 
األراضي الزراعية نتيجة الحرائق التي واكبت 
وقد   ،2019 عام  لصيف  الزراعي  الموسم 
تداركت االدارة الذاتية وبالتعاون مع المؤسسات 
المعنية وشرائح مجتمعية عدة هذا األمر في موسم 
وكانت  كبير،  بشكل  الخسائر  قلل  مما   2020

الخسائر محدودة مقارنة بالموسم الماضي.
اندالع  أيضًا  الحالي،  الزارعي  الموسم  وشهد 
وشرق  شمال  من  مختلفة  مناطق  في  الحرائق 
سوريا، بعضها كان مفتعاًل وخصوصًا من قبل 
المناطق  في  ومرتزقته  التركي  االحتالل  جيش 
القريبة من المناطق التي يحتلونها، في حين إّن 
ميكانيكية  أعطال  نتيجة  اندلعت  أخرى  حرائق 
عوادم  من  الشرارات  وانطالق  الحصادات  في 

السيارات.
وتسّببت النيران التي اندلعت في مختلف مناطق 
باحتراق  الماضي  العام  سوريا،  وشرق  شمال 
مساحة تزيد عن 435500 دونمًا من األراضي 
والبقول،  الحبوب  بمحاصيل  المزروعة 

واستشهاد 14 شخصًا من المدنيين والعسكريين 
وقوى األمن الداخلي ورجال اإلطفاء أثناء إخماد 
الحرائق, بحسب اإلحصائيات التي كشفت عنها 
وشرق  شمال  في  والزراعة  االقتصاد  هيئة 

سوريا.

تدابري استباقية خّففت من 
الخسائر والحرائق

الجاري  العام  المحاصيل  موسم نضج  بدء  ومع 
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  سعت 
الحقول  وأصحاب  المزارعين  وبمشاركة 
المجتمع,  حماية  قوات  من  وبمساندة  الزراعية, 
المحاصيل  حماية  إلى  الداخلي,  األمن  وقوى 

الزراعية من النيران المفتعلة.
الزراعية  المحاصيل  حماية  عملية  في  وشارك 
حماية  قوات  من  عنصر  ألف   45 من  أكثر 
أشار  ما  حسب  الداخلي,  األمن  وقوى  إليه مسؤولين في الطرفين, إلى جانب المزارعين المجتمع 

وأصحاب الحقول.
سلسلة  مؤّسساتها  عبر  اإلدارة  واّتخذت  كما 
بسرعة  وإخمادها  الحرائق  نشوب  لمنع  تدابير 
قبل توّسعها وانتشارها وصعوبة السيطرة عليها, 
إذ بادرت برّش مبيدات األعشاب على أطراف 
الطرق الرئيسية للقضاء على األعشاب الشوكية 

على طرفي الطرق.
جهاز   1000 من  أكثر  اإلدارة  وّزعت  وأيضًا 
في  خصوصًا  المزارعين  على  يدوّي  إطفاء 
والطرقات  الحدود  من  بالقرب  الواقعة  المناطق 
ونشرها  اإلطفاء  سيارات  عدد  وزاد  الرئيسية, 

على الطرق الرئيسية وبين الحقول الزراعية.
الذاتية  اإلدارة  إجراءات  كل  رغم  ولكن 
ألحقت  أّنه  إاّل  والعسكرية,  األمنية  ومؤّسساتها 
دونمًا   135040 من  بأكثر  الضرر  الحرائق 
المنطقة, ترّكزت جّلها في  المزروعات في  من 
منطقتي سريه كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل 
أبيض في إقليمي الجزيرة والفرات على التوالي, 

ومرتزقته  التركي  االحتالل  جيش  قيام  بسبب 
بافتعال الحرائق ومنع سيارات اإلطفاء واألهالي 

من إخماد النيران.
اإلدارة  في  والزراعة  االقتصاد  هيئة  وبحسب 
الذاتية لشمال وشرق سوريا, توّزعت المساحات 
متفّرقة  جغرافية  في  بالحرائق  المتضّررة 
 60 من  أكثر  الحرائق  التهمت  إذ  بالمنطقة, 
من   وأكثر  الفرات,  إقليم  مناطق  في  دونم  ألف 
60500 دونم في إقليم الجزيرة, و14 ألف دونم 
في الريف الشمال والشرقي والغربي لمدينة دير 
الرقة,  مدينة  أرياف  في  دونم  و500  الزور, 

و40 دونمًا في مدينة الطبقة.

االحتالل الرتيك تعّمد إحراق 
املحاصيل ومنع إطفاءها

وقّدر المزارعون في المناطق المتاّخمة للمناطق 
التي  المساحة  ومرتزقتها،  تركيا  تحتّلها  التي 

ألف   100 بحوالي  باحتراقها  االحتالل  تسّبب 
المساحة  غالبية  تشّكل  المساحة  وهذه  دونم، 
وشرق  شمال  مناطق  عموم  في  المتضّررة 

سوريا.
حماية  في  الفضل  أّن  المزارعون  ويرى  
المزروعات العام الحالي، يعود إلى اإلجراءات 
عبر  الذاتية  اإلدارة  اّتخذتها  التي  االحترازّية 
وإلى  الزراعي,  الموسم  بداية  منذ  مؤّسساتها 
القّوات  قبل  من  للحقول  المستمّرة  الحراسة 

األمنية.
للمجلس  المشتركة  الرئيسة  أشارت  ومن جهتها 
التنفيذي في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 
بيريفان خالد بأّن وعي المجتمع حيال ما تتعّرض 
له المنطقة من هجمات تهدف إلى زعزعة األمن 
اإلدارة,  حول  الشعب  والتفاف  واالستقرار, 
والدعم والتعاون الذي حصل بين الطرفين, ساهم 
بالدرجة األولى في الحد من الحرائق والخسائر 

في موسم الحصاد العام الحالي.
وكالة هاوار

طاهر حبش  عكيد محمد شيخ حسن  كمال محمد علي

وتقدم أشقاؤه )فريد وصالح( بشكوى لدى نقطة 
عسكرّية تابعة لجيش االحتالل التركّي في قرية 
يحركوا  لم  االحتالل  جنود  أنَّ  إال  جيه/جبلية، 

ساكنًا.
وبعدها بفترة وجيزة، أقدمت دورية من مرتزقة 
أكبس/  »ميدان  قرية  من  قادمة  الشام”  “فيلق 
راجو« على اختطاف فريد حبش وشقيقه صالح 
وقضيا  »راجو«  في  سجن  إلى  وسيقا  حبش، 
أنواِع  فيه نحو شهر ونصف، القا خاللها شّتى 
التعذيب النفسي والجسدي، بسبب الشكوى ضد 
فترة  وخالل  التركّي.  المركز  لدى  المرتزقة 
منزل  اقتحام  على  المرتزقة  أقدم  االختطاف 
محتوياته  كامل  وسرقة  حبش  فريد  المواطن 
واالستيالء على شاحنة من نوع “هونداي” من 

أمام المنزل في القرية. وتّم اإلفراج عن الشقيقين 
 500 مبلغ  بدفع  إلزامهما  بعد  وصالح(  )فريد 
قتل  فتح ملف جريمة  بعدم  والتعهد  ألف ل.س، 

شقيقهما »طاهر«. 

قتل الشاب كامل محمد عيل

خيوطها  تكشفت  التي  المفجعة  الجرائم  ومن 
كمال  الكُردي  الشاب  تصفية  جريمة  مؤخرًا، 
محمد علي )17 عامًا( من أهالي قرية غزاوية 
بناحية شيراوا. وكان مقيمًا مع عائلته في قرية 
أمالك  وجود  بسبب  القريبة،  عبدالو”  “برج 
– اإلنسان  حقوق  منظمة  ونشرت  فيها،  للعائلة 

عفرين في 2020/6/9 خبرًا مفاده أّنه تعرض 
للخطف في 2018/05/27 وتم ضربه بأدوات 
وثم  جسمه،  أنحاء  في  البنادق  وأخمص  صلبة 
مرتزق  أطلق  أن  إلى  شجرة،  جذع  على  ُربط 
بموته،  عّجل  إذ  رأسه،  على  الرحمة  رصاصة 
وفق ما أفاد به أمام إحدى العوائل بالقرية، كما 
أّنه مع شخٍص من أهالي  روت مصادر أخرى 
سراقب، كانا يعمالن بري البساتين لياًل فتعرضا 
وجرى  مجهولين  مسلحين  قبل  من  للضرب 

تعذيبه وقتله عمدًا.
ولم ُينشُر الخبُر على وسائل اإلعالم وصفحات 
التواصل االجتماعّي في حينه، خشية أن تتعرَّض 
كما  القتل  جريمة  وُطويت  للمضايقات،  العائلة 

هي الحال مع كثير من الجرائم المرتكبة.

إعداد/ هايستان أحمد

مطماطة التونسية.. معمار متميز عبر الزمن

»رحلة سائح في مصر« فيلم للترويج السياحي

مهرجان روج آفا السابع للثقافة والفن حاضر هذه السنة

على امتداد عقود من الزمن، استطاع اإلنسان أن 
يرسم مالمح وجوده ويبرز قدرته على تسخير 
الطبيعة مهما كانت صعبة وقاسية ليصنع ظروًفا 
بذلك  ليخلف  واإلعمار،  والسكن  للعيش  مالئمة 
ونحن  سنشهده  ما  وهو  مميًزا  معمارًيا  أثًرا 
مدن  إحدى  في  األرض،  تحت  مدينة  نكتشف 

الجنوب التونسي. 

على بعد 450 كيلومتًرا من العاصمة التونسية 
وفي قلب صحراء الجنوب الملتهبة بحر ووهج 
الفتة  تجذبك  والحارقة،  الساطعة  الشمس 
تحت  والقصور  الكهوف  مدينة  مطمامة،  مدينة 
الجنوب  في  تقع  التي  القرية  هذه  األرضية، 
الشرقي التونسي، غرب مدينة »قابس« وتعرف 
 42 نحو  تبعد  التي  القديمة«،  بـ«مطماطة 
كيلومتًرا  و60  قابس«  »خليج  غربي  كيلومتًرا 

جنوًبا عن والية »مدنين«.

مناذج فريدة من نوعها

فريدة  نماذج  توجد  الجبلية  مطماطة  بلدة  في 
وهي  األرض،  تحت  المحفورة  البيوت  من 
المجتمعات  تراث  إلى  وتعود  بالكهوف،  أشبه 
األمازيغية التي سكنت هناك، وما تزال عدة أسر 
تتشبث بها. هذه البيوت التي تضم قاعدة دائرية 
ساكنيها  تقي  الصخر  في  محفورة  وعدة غرف 
من شدة الحر في فصل الصيف ومن الرياح في 
فيها  تنتشر  منطقة  في  تقع  وهي  الشتاء،  فصل 
مسافة  على  الزيتون  وبساتين  النخيل  أشجار 

365 كلم جنوب العاصمة التونسية.

هذه البيوت تختلف اختالفًا كبيرًا عن غيرها، وإن 
الجانب  على  لها  مشابهة  إنشاءات  توجد  كانت 
اآلخر من الحدود في ليبيا إلى الجنوب الغربي. 
بيوت  توجد  المنطقة  من  أخرى  أنحاء  وفي 
األرض.  فوق  الصخر  في  منحوتة  ومخازن 
وبينما هجرت أسر كثيرة بيوتها المحفورة تحت 
من  بعض  يبدو  ال  مختلفة،  ألسباب  األرض 
سكان  ويعتمد  عنها.  للتخلي  مستعدين  فيها  بقوا 
الزيتون  زراعة  على  معيشتهم  في  مطماطة 
والسياحة، وقد أصبحت البلدة وجهة منشودة بعد 
تحويل أحد كهوفها إلى فندق اسُتخدم في تصوير 

فيلم »حرب النجوم« خالل السبعينيات.

هندسة معامرية تجاري املناخ

امتداد  على  التاريخية  المدن  من  الكثير  توجد 
بخصائص  تتميز  وجميعها  العربي  الوطن 
مدينة  أن  إال  غيرها،  في  نجدها  ال  معمارية 
أكثر  من  تبقى  التونسي  الجنوب  في  مطماطة 
المعماري  طابعها  بحكم  وغرابة  تميزًا  المدن 
وأخذت  العصور  امتداد  على  به  عرفت  الذي 
اسمها من إحدى القبائل البربرية التي استوطنت 
اإلسالمي.  الفتح  قبل  تونس  من  شاسعة  مناطق 
لهذه  المختلف  المعماري  النمط  أصبح  وقد 
في  هام  دور  ذا  الكهوف  داخل  المبنية  المنازل 
سكان  عليه  يحرص  أمر  وهو  السياح،  جذب 

المدينة، من خالل حسن استضافة الزائرين. 

ففي الوديان القاحلة بالمنطقة الجبلية في جنوب 
في  قرون  منذ  السكان  بعض  يعيش  تونس 
شدة  من  الوقاية  لهم  توفر  األرض  تحت  بيوت 
فصل  في  الرياح  ومن  الصيف  فصل  في  الحر 
الشتاء. وعرفت مدينة مطماطة باسمها البربري 

من  مكونة  كهوف  في  منازلها  وبنيت  »اتوب« 
المؤونة ومنها ما  غرف منها ما يستخدم لحفظ 
ممرات  جميعا  ذلك  بين  وتربط  للنوم  يستخدم 
الكهوف ساللم  أفنية  بين  أرضية، وكذلك تربط 
هذه  أن  للدهشة  والمثير  األرض.  في  محفورة 
الخصائص المعمارية الفريدة قد أوجدت للمدينة 
آلية تكييف طبيعية تمنحها الرطوبة في الصيف 

والدفء في الشتاء.

الروايات والحكايات حول املدينة

محيط  وحول  األرض،  باطن  في  كبيرة  حفرة 
هذه الحفرة توجد كهوف محفورة بشكل هندسي 
منمق، وقع استخدامها كغرف أو أماكن لتخزين 
»المونة«  وبيوت  والشعير  والقمح  الحبوب 
المنازل  بعض  توجد  كما  طارئ،  لكل  تحسًبا 
أو  خندق  بينها  ويربط  متعددة  حفًرا  تضم  التي 
ممر تحت األرض يسمى »السقيفة«، والظاهر 
لعين الرائي أن  كل منزل مكون من باحة منزل 
رئيسية واسعة تزينها الرسوم، وتتفرع منها حفر 
أخرى هي بقية غرف المنزل. ومن الداخل فإن 
باللون  جدرانها  مدهونة  الصخرية  البيوت  هذه 
ومن  »الجير«،  مادة  وهي  الخالص  األبيض 
الصخور  في  المنحوتة  الغرف  هذه  مميزات 
المنازل،  إلى  باإلضافة  الصحراوية  والجبال 
يوجد في مدينة مطماطة كذلك »قلعة قصر جمعة 
الداخلية  المنطقة  على  تطل  والتي  الشامخة« 

للمدينة تليها االنحدارات الصخرية القاسية. 

تقول الروايات والحكايات إن هذه المدينة تحت 
قبيلة  إلى  نسبة  مطماطة  مدينة  سميت  األرض 
أمازيغية قديمة، لم تستطع أن تقاوم جحافل بني 

هالل وهي من أشهر الهجرات العربية إلى شمال 
الحادي  الهجري/  الخامس  القرن  في  إفريقيا 
عشر الميالدي، وتعرف »بالهجرة الهاللية« في 
التراث الشعبي العربي، فيما يصفها ابن خلدون 
كذلك  وتعرف  إفريقيا،   إلى  العرب  بانتقال 
القبائل  أغلب  أن  إلى  نسبة  القيسية«  »بالهجرة 
المهاجرة تندرج تحت الفرع القيسي من العرب 
الفاعلين  من  الهاللية  الجازية  وكانت  العدنانية، 

األساسيين في تغريبة بني هالل المشهورة.

املحافظة عىل الشكل املعامري

واستقرت هذه القبائل في شمال إفريقيا، وشاركت 
السياسية  الحروب والفتوحات والصراعات  في 
والعسكرية التي قامت في المنطقة وفي حوض 
تعريب  في  الحاسم  األثر  لها  وكان  المتوسط، 
البربرية  القبيلة  إفريقيا. وقد عجزت هذه  شمال 
إلى  أهلها  فهاجر  هالل،  بني  مع  التأقلم  على 
واتخذوا  قابس  مدينة  من  الوعرة،  المنطقة  هذه 
لهم  الرملية سكًنا  باطن األرض والصخور  من 
العدو،  لخطر  تفادًيا  باطنها  في  مأواهم  فحفروا 
والتي  والساللم  األنفاق  استخدام  إلى  لجأوا  وقد 
هذه  إلى  للوصول  بالخطر،  الشعور  عند  ُتزال 

المدينة الكهف.

وإلى يومنا هذا رغم زحف السنون والتحوالت 
المناخية والتضاريسية وانتقال العديد من السكان 
للسكن في مطماطة الجديدة، ال تزال هذه الكهوف 
الطابع  ذات  على  تحافظ  البربرية  والمنازل 
المعماري الذي يكشف قدرة الكائن البشري على 
التكيف مع الصعوبات القاهرة والصعبة في أي 

زمان ومكان.

 21 يوم  واآلثار،  السياحة  وزارة  أطلقت 
عنوان  تحت  ترويجيًا  فيلمًا   ،2020 حزيران 
)رحلة سائح في مصر( وذلك في ظل اإلعالن 
الوافدة  السياحة  الستقبال  مصر  استعداد  عن 
من  اعتبارًا  المصري  السياحي  المقصد  إلى 
الفيلم ضمن  هذا  إنتاج  يأتي  حزيران 2020م. 
الوزارة ممثلة في  تدشنها  التي  الدعائية  الحملة 
الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، تحت 
على   ”Same Great Feelings عنوان 
التواصل االجتماعي  شبكة اإلنترنت ومنصات 
المختلفة في األسواق الرئيسية المصدرة للسياحة 
وأوروبا  العربي  الخليج  دول  من  مصر  إلى 
ألمانيا وإيطاليا والتشيك وأوكرانيا،  وآسيا منها 

كمرحلة أولى.

من  عدد  على  الفيلم  إلى عرض  باإلضافة  هذا 

القنوات التليفزيونية العربية والدولية، وقد قامت 
الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتمويل 
الحملة الدعائية للفيلم، كما قام االتحاد المصري 
السياحيين  والمستثمرين  السياحية  للغرف 

بتمويل إنتاج الفيلم.

التواصل  إلى  الدعائية  الحملة  هذه  وتهدف 
بهدف  والدولي  العربي  الجمهور  مع  والتفاعل 
التي  والتدابير  االستعدادات  على  اطالعهم 
أخرى  مرة  السائحين  الستقبال  مصر  اتخذتها 
بعد اتخاذ كافة اإلجراءات االحترازية، استعدادًا 
لعودة السياحة وجعل إقامة السائحين بها ممتعة 
وتميز  تنوع  إظهار  الوقت  نفس  وفي  وآمنة 

المنتج والمقصد السياحي المصري.

وقد تم التواصل مع عدة دول خليجية وأوروبية 

من أجل عرض الفيلم فيها، خاصة للدول التي 
تعد مصدرًا للسياحة المصرية، وتم التعاون في 
هذا الملف مع وزارة الخارجية وسفراء الدول 
في مصر، مؤكدًا أنه تواصل أيضًا مع وزراء 
التجربة  أجل عرض  من  دول  عدة  في  سياحة 
ظل  في  الفنادق  استعداد  من  والتأكد  المصرية 

كورونا.

وأوضح أن هناك معايير محددة تم وضعها لكافة 
المطاعم سواًء السياحية أو التي تتبع المحليات، 
االجتماعي،  التباعد  يأتي على رأسها ضرورة 
وارتداء الكمامة وغيرها من المعايير، الفتًا إلى 
أنه ال يوجد أي استعجال في فتح المطاعم قبل 

التأكد من تطبيق هذه الضوابط بدقة.

وكاالت

روج  مثقفي  التحاد  اإلدارية  الهيئة  عقدت 
االعتيادي  اجتماعها   HRRK كردستان  آفا 
االتحاد  مركز  في  أعضائها  غالبية  وبحضور 
تناول  الجاري؛ حيث  الشهر  قامشلو في  بمدينة 
االجتماع عدة مواضيع ومنها المهرجان الثقافي 

واإلبداعي واألدبي السنوي.

أّن  األعضاء  أكد  االتحاد،  بجائزة  يتعلق  فيما 
درويش  السيد  هو  العام  هذا  للجائزة  المانح 
فرحو رئيس المعهد الكردي في بروكسل والتي 
قيمتها ألف دوالر أمريكي, وقد ناقش األعضاء 
السبعة  المرشحين  بين  من  الفائز  اختيار  آلية 
الذين تم ترشيح أسمائهم في االجتماع الماضي 
اختيار  تم  التصويت  وبعد  اإلدارية،  للهيئة 
شخصين لنيل الجائزة مناصفة بينهما هذا العام، 
الهيئة  أعضاء  جميع  على  األسماء  وستعرض 
اإلدارية، شريطة أن يبقى ذلك غاية في السّرية 
حتى اإلعالن  في آخر يوم من مهرجان روج 

آفا.

أما بالنسبة للمهرجان الثقافي واإلبداعي واألدبي 
في  انطالقته  على  االتفاق  تّم  لالتحاد  السنوي 

لالفتتاح,  كيوم  2020/7/10م   الجمعة  يوم 
بحيث يستمر حتى سبعة أيام متتالية، ويتضمن 
وعربية،  كردية  وقصصية  شعرية  أمسيات 
التشكيلي،  للفن  ومحاضرات وندوات، معرض 
مسرح، سينما، وموسيقى، والذي سيعلن فيه اسم 
الفائز بجائزة HRRK لإلبداع، وأوكلت مهمة 
في  النشاطات  للجنة  المهرجان  نشاطات  تنظيم 
االتحاد, وفي هذا الّصدد اقترحت الهيئة أن يقام 
تيمنًا  خضراء(  )ينابيع  شعار  تحت  المهرجان 
في  وللمشاركة  كانيه،  وسري  عفرين  بمدينتي 
المهرجان يجب التواصل مع المركز في قامشلو 
ـ   425124 ـ  »األرضي  اآلتية:  األرقام  على 

الجوال ـ 0954770104«.

لعبه  الذي  الكبير  بالدور  األعضاء  وأشاد 
مؤسس  كعضو  يوسف  حليم  والمبدع  الروائي 
عمله  من  عامًا  عشر  ستة  مدى  على  لالتحاد 
كعضٍو فعال في االتحاد، وإّن تفّرغه للكتابة ال 
يمنعه من أن يكون عضوًا فخريًا معنويًا ضمن 
االتحاد. ورفعت إلى المؤتمر القادم توصية بهذا 
يليق  بشكل  تكريمه  وبخصوص  الخصوص. 

بجهده والتزامه وحرصه على مسيرة االتحاد.

كما ناقش األعضاء مشاركة االتحاد في معرض 
في  ُيعقد  سوف  الذي  للكتاب  السنوي  هركول 
فّعالة  مشاركة  خالل  من  2020/7/20م، 
بنتاجات االتحاد من كتب ومجالت، إلى جانب 
حسين  سالم  من  كل  نتاجات  توقيع  حفل  إقامة 
وآراس حسو وبرزو محمود وكوني رش ومريم 

تمر في صالة المعرض.

وفيما يتعلق بافتتاح مركز االتحاد في ديريك، أكد 
بنسبة  لالفتتاح  جاهز  المركز  أّن  عبدو  محمود 
قبل رئاسة  بّد من االطالع عليه من  90٪ وال 
الستكمال  اإلدارية،  الهيئة  وأعضاء  االتحاد 

النواقص وتحديد يوم االفتتاح بشكٍل رسمي.

االتحاد  بين  بالعالقة  الخاص  الملف  أّما 
ضرورة  على  الحضور  شّدد  فقد  وأعضائه، 
تنشيط العالقات االجتماعية بين األعضاء وإلزام 
االتحاد بالوقوف إلى جانب أعضائه أينما كانوا, 
وذلك حسب النظام الداخلي, وقبل نهاية الجلسة 
آغا  السيدين علي جل  قبول عضوية  تم رسميًا 
وراكان شيخي كعضوين في اتحاد مثقفي روج 

آفا كردستان.
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الشكاوي  من  موجة  بعد  ـ  الشدادي  روناهي/ 
واالحتجاجات التي أطلقها أبناء ناحية الشدادي 
لقلة الخدمات المقدمة من مجلس الناحية مثل 
الخبز والماء والكهرباء؛ توعد مجلس الناحية 
القليلة  األيام  في  المواطن  يلزم  ما  كل  بتوفير 

القادمة.

الشدادي عالء  ناحية  لمجلس  المشترك  الرئيس 
»روناهي«  لصحيفتنا  حديث  خالل  من  العمر 
ُتقدم  كانت  التي  الخدمات  »إن  قائاًل:  أشار 
شحيحة نوعًا ما والتقصير ُيحسب علينا ونعمل 
خبز  من  األساسية  الخدمات  لتوفير  حاليًا 
المنزلي  الغاز  إلى  باإلضافة  وكهرباء،  وماء 
والمحروقات. وفي الفترة الحالية؛ نعمل جاهدين 

لتوفير هذه الخدمات«.

 

األولوية للخبز  

الشدادي  ناحية  مجلس  عمل  أولويات  من  إن 
تأمين مادة الخبز من خالل تأمين كميات كبيرة 
يخفف  مما  الناحية؛  فرني  لصالح  الطحين  من 
أسعار  ارتفاع  بعد  المواطنين  عن  كبيرًا  عبئًا 
للمواطنين؛  الشرائية  القدرة  وانخفاض  القمح 
مما دفعهم للتوجه لألفران بسبب السعر المدعوم 
الذي تقدم خالله ربطة الخبز؛ حيث يباع الربطة 
الواحدة )14 رغيف( بسعر 125 ليرة سورية، 

الطحين  من  إضافية  كمية  المجلس  أمن  كما 
من  طن  بثالثة  يقدر  والذي  الكوبراتيف  لفرن 
الكمية  لتصبح  ثانية  بهدف تشغيل وردية  القمح 
الكمية  إلى  تضاف  يوميًا  طن  سبعة  اإلجمالية 
المقدمة للفرن اآللي المقدرة بعشرة طن يوميًا؛ 
على  للقضاء  تكفي  ال  الكمية  هذه  أن  العلم  مع 
مشكلة عدم توفر مادة الخبز. ولكن؛ تعتبر كحل 
األفران؛  عند  التجمع  ظاهرة  لتالفي  إسعافي 
شفهية  موافقة  على  المجلس حصل  بأن  ويذكر 
لبناء ثالثة أفران في المنطقة؛ الفرن األول في 
خط الحريري شرق ناحية الشدادي، والثاني في 
عبدان غرب الناحية، والثالث في بلدة الحدادية 

شمااًل.

صعوبات وضغوطات

ولكن؛  جدًا.  واسعة  الشدادي  ناحية  أرياف 
توفر  وعدم  القمح  أسعار  في  الغالء  موجة  بعد 
الحطب بشكل كاف توجه أهالي األرياف التابعة 
الخبز  مادة  على  للحصول  األفران  إلى  للناحية 

مما خلق أزمة في المادة.

ونوه العمر: »من الصعوبات التي تواجههم هي 
الموافقات التي ال تدخل حيز التنفيذ؛ إنما تعطي 
نوعًا من الطمأنينة فقط, وتدخل هذه الموافقات 
حيز التنفيذ عندما يأتي كتاب رسمي من المكتب 

التنفيذي يفيد بالبدء بالعمل«.

حلول ملشكلة املياه

وأشار الرئيس المشترك لمجلس ناحية الشدادي 
عالء العمر أن بلدية الشعب في ناحية الشدادي 
والريف  الناحية  في  المياه  لتوفير  جاهدة  تعمل 
جديدة  صهاريج  تأمين  خالل  من  لها  التابع 
تملكها  التي  القديمة  الصهاريج  إلى  تضاف 
مع  بالتعاون  يعملون  أنهم  وأضاف  البلدية؛ 
الفرات  نهر  مياه  إليصال  المنظمات؛  إحدى 
الشدادي عن طريق محطات ضخ الصور  إلى 
من  قطعية  وعود  على  حصلوا  وقد  والصبحة 
جاهزًا  العمل  يكون  أن  على  العاملة  المنظمة 
بشكل كامل بتاريخ األول من شهر تشرين األول 

العام الجاري.

خالل 15 يوماً الكهرباء ستصل الناحية

وأكد العمر من خالل حديثه أن مشكلة الكهرباء 
هي مشكلة مؤقتة سيتم حلها خالل مدة أقصاها 
15 يومًا وذلك بعد تأمين القطع الالزمة لتشغيل 
عنفات توليد الكهرباء الموجودة في معمل الغاز 
للناحية  كهرباء  وإعطاء  الشدادي  ناحية  شرق 

بمعدل 14 ساعة يوميًا.

املحروقات ستوزع عن طريق 

الكومينات

وفي نهاية اللقاء؛ أفادنا الرئيس المشترك لمجلس 
ناحية الشدادي عالء العمر: »إن مادة المازوت 
متوفرة على كافة األصعدة سواء كانت للزراعة 
أو لتشغيل مولدات الكهرباء وبإجراءات بسيطة 
وأضاف  عليها«.  الحصول  المواطن  يستطيع 
أنهم يعملون جاهدين لزيادة كمية الغاز المنزلي 
يتم  وسوف  شهريًا  جرة   5000 بمعدل  للناحية 
إلى  والكاز  البنزين  مادتي  إيصال  على  العمل 
لتخفيف  وذلك  الكومينات؛  طريق  عن  األهالي 

التجمعات الحاصلة على محطات المحروقات.

روناهي/ قامشلو - أشار اإلداري في قسم البيئة 
الخدمية  األعمال  إلى  علي  عناد  قامشلو  ببلدية 
ومنها،  المجتمع  لخدمة  البلدية  قدمتها  التي 
ضمن  مختلفة  بأنواع  شجرة   4300 زراعة 
الحدائق الموجودة كافة في مدينة قامشلو، وأكد 
أن البلدية قدمت بعض الخدمات لحملة التشجير 

التي أطلقها أهالي حي الهاللية.

زراعة األشجار يف حدائق املدينة

ووبهذا الخصوص؛ كانت لصحيفتنا »روناهي« 
قامشلو  ببلدية  البيئة  قسم  في  اإلداري  مع  لقاء 
األعمال  عن  بدوره  أفادنا  الذي  علي  عناد 
قامشلو  لمدينة  البيئة  قسم  قدمها  التي  الخدمية 
شهر  بداية  في  األشجار  بزراعة  »قمنا  قائاًل: 
العام  أيار المنصرم من  آذار وحتى نهاية شهر 
الحالي، كما قمنا بزراعة األشجار في منصفات 
الطرق، والحدائق مثل حديقة شهيد شبال في حي 
الهاللية تم زراعة كافة األشجار فيها، باإلضافة 

إلى زراعة 300 شجرة في منصف الطريق في 
قرية هيمو، وأيضًا تم زراعة عدد من األشجار 
في مزار الشهداء«.  وأضاف: »هناك ما يقارب 
بتنظيف  وقمنا  قامشلو،  مدينة  في  حديقة   34
كافة الحدائق، وتقليم األشجار الموجودة ضمنها 
بهدف الحفاظ على جمالها. ومن أنواع األشجار 
الالكسترو،  »العفس،  هي  بزراعتها  قمنا  التي 
وقد  والنخيل«  الصنوبر،  السرو،  الجوري، 
وصل عدد األشجار التي تم زراعتها في مدينة 
و300  آالف  أربعة  يقارب  ما  إلى  قامشلو 

شجرة«.

تقديم يد العون لحملة
 تشجري طوعية

الهاللية  حي  أهالي  معظم  »قام  علي:  وأضاف 
ونحن  الحي،  ضمن  طوعية  تشجير  بحملة 

بئر  حفر  ومنها  الخدمات،  بعض  قدمنا  بدورنا 
خدمة  وتوصيل  األشجار،  لسقاية  ارتوازي 
قبل  من  عامل  تعيين  إلى  باإلضافة  الكهرباء، 
من  حمايتها  بهدف  األشجار  لحراسة  البلدية 

القطع«.

ال كلل وال ملل!!

المدينة  في  النظافة  خدمة  أعمال  ووحول 
باإلضافة إلى جمع القمامة، قال عناد علي: »إّن 
أعمال تنظيف منصفات الشوارع مستمرة بشكل 
يومي من قبل عمال بلدية قامشلو، كما أن هناك 
القمامة في  لجمع  يقارب 50 عامل مختص  ما 
شوارع مدينة قامشلو كافة، حيث يبدأ العمل من 
الحادية عشرة صباحًا،  وحتى  السادسة  الساعة 
مساًء.  التاسعة  حتى  السادسة  الساعة  ومن 
وضمن هذه المدة الزمنية يتم فيها ترحيل القمامة 

الرئيسية،  الشوارع  على  كافة  الحاويات  من 
باإلضافة إلى الشوارع الفرعية«. وأكد علي بأن 
الـ  القمامة يقارب  التي تقوم بجمع  عدد اآلليات 

40 ـ 50 آلية في مدينة قامشلو.

أيضًا  يقومون  البلدية  عمال  بأن  أيضًا  وذكر 
بتنظيف سوق الهال الموجود في مدينة قامشلو 
بعد الساعة العاشرة لياًل، باإلضافة إلى تنظيف 
»لدينا  وتابع:  يومي،  وبشكل  القصابين،  سوق 
عمال  يقوم  حيث  الحشرات،  لمكافحة  حملة 
البلدية برش المبيدات الحشرية في كافة شوارع 
الفترة  في  المبيد  رش  عملية  وتبدأ  قامشلو، 
السابعة  وحتى  الخامسة  الساعة  من  الصباحية 

صباحًا«.

واختتم اإلداري في قسم البيئة ببلدية قامشلو عناد 
علي حديثه قائاًل: »إن خدمة تنظيف المنصفات 
األعمال  كافة  نقدم  سوف  باإلضافة  مستمرة، 
األشجار  سقي  خالل  من  للحدائق،  الخدمية 
ألنها  نظيفة  تبقى  لكي  ومتابعتها؛  وتنظيفها 
التي نواجهها  الصعوبات  متنفس األهالي. ومن 
المواطنين  تقيد  عدم  هي  الخدمية  أعمالنا  في 
لذا؛  لها.  المخصص  الوقت  في  القمامة  بإلقاء 
نرجو من جميع المواطنين االلتزام بموعد إلقاء 

القمامة، والمحافظة على نظافة المدينة«.
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تقرير/ عادل عزيز

تقرير/ إيريش محمود

تقرير/ حسام دخيل

رداً على المرتزقة: »سنعمل على إعادة الحياة إلى أرضنا«

عمال المياومة يشتكون من قلة أجورهم فمتى
 سينظر في أمورهم؟؟؟

قسم البيئة ببلدية قامشلو في خدمة المجتمع والمواطن 
على مدار الساعة

وعود وحلول خدمية قريبة يطلقها مجلس ناحية الشدادي

إبراهيم«  »إيبو  العم  حّول  االحتكار  لكسر 
بستان  إلى  منزله  من  ُقصفت  التي  المساحة 
الخضار  أنواع  مختلف  فيها  زرع  صغير، 

والفواكه إلى جانب تربية الحيوانات.

بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتموينية في 
المواطنين  الكثير من  توّجه  أرجاء سوريا  كافة 
في مدينة حلب إلى طرق وأساليب عدة لتخفيف 
المشكلة، من خالل زراعة المساحات الزراعية 

الزراعة على  إلى  بالخضار، باإلضافة  الضيقة 
أسطح المنازل.

العم إيبو إبراهيم من قرية بوراز التابعة لناحية 
الشيوخ في مقاطعة كوباني يعيش مع أسرته منذ 
الواقعة في  أكثر من 13 عامًا في قرية »بنو« 
منطقة الشقيف بمدينة حلب، حالها كحال الكثير 
الخضار  زراعة  في  عملت  التي  األسر  من 

لتالفي مشكلة غالء األسعار.

يقيض معظم وقته يف الزراعة 
ورعاية الحيوانات..

يعمل إبراهيم في إحدى كومينات الحي، وأثناء 
وجوده في المنزل يقضي معظم وقته مع زوجته 
ُمعّدا  الحيوانات،  ورعاية  الزراعة  في  وابنته 

إياها بمثابة هواية يمارسها في أوقات فراغه.

في  الخضار  من  كثيرة  أنواعًا  إبراهيم  وزرع 
بستانه الصغير مثل »الخس، النعناع، البقدونس، 
الخيار،  الفاصولياء،  اللوبيا،  البقلة،  البصل، 

زراعة  إلى  باإلضافة  والباذنجان«،  البندورة 
الرمان،  »التين،  كـ  األشجار  من  عدد  أنواع 

التفاح والعنب«.

أسرته  مع  إبراهيم  يربي  الزراعة  جانب  وإلى 
األرانب،  »الماعز،  كـ  الحيوانات  من  العديد 

الدجاج، الحمام، والنحل«.

إن  هاوار،  أنباء  وكالة  لكاميرا  إبراهيم  يقول 
الدوالر  مقابل  السورية  الليرة  قيمة  »انخفاض 
الغذائية،  المواد  لبعض  التجار  إلى احتكار  أدى 
قمت  المشكلة  هذه  ولتفادي  أسعارها،  ورفع 
لتخفيف  الخضار  من  كثيرة  أنواع  بزراعة 

مصروفي«.

ليست املرة األوىل التي يلجأ فيها للزراعة

ههذه ليست المرة األولى التي يلجأ فيها إبراهيم 
للزراعة، فأثناء قصف مرتزقة االحتالل التركي 

الحي  على  السوري  الوطني  بالجيش  تسمى  ما 
جهة  من  المرتزقة  فرضه  الذي  والحصار 
والحكومة السورية من جهة أخرى عام 2012 
زراعة  على  إبراهيم  عمل   ،2016 عام  إلى 

الخضار لسد احتياجات أسرته وجيرانه منها.

منذ  الزراعة  في  يعمل  أنه  إلى  إبراهيم  وأشار 
إلى قرية  انتقالي  قائاًل: »بعد  الصغر، وأضاف 
اندلعت  أعوام،  بأربع  الشقيف  منطقة  في  بنو 
إلى  أدى  الذي  األمر  الحي،  في  الثورة  شرارة 
ظل  في  الغذائية  للمواد  األهالي  تأمين  صعوبة 
الحصار الخانق، مما دفعني إلى زراعة الخضار 

في ذلك الوقت«.

ونوه إيبو في نهاية حديثه، أن منزله وأسوة بباقي 
منازل الحي نال نصيبه من القصف، وأضاف: 
تم  التي  األماكن  في  األشجار  بزراعة  »قمت 
الذين  للمرتزقة  ردًا  ليكون  منزلي،  في  قصفها 
نعمل  سوف  بأننا  أرضنا  تخريب  على  يعملون 

على إعادة الحياة إليها«.

روناهي/ قامشلو- نتيجة الغالء السائد منذ 
بداية الثورة في سوريا، والذي زاد بشكل ال 
يحتمل نتيجة العقوبات األخيرة تحت مسمى 
الذاتية  »اإلدارة  أصدرت  »قيصر«،  قانون 
لشمال وشرق سوريا« عدة قرارات، منها؛ 
اإلدارة  في  والعاملين  الموظفين  أجور  رفع 
األسعار  غالء  لمواجهة   ،%150 بنسبة 
السورية  الليرة  هبوط سعر صرف  في ظل 
أمام الدوالر، إال إنه لم يتم إصدار أي قرار 
يعانون  الذين  العمال  أجور  رفع  بخصوص 

األمرين بسبب الغالء الفاحش.

على  والحصول  العمل  في  الحق  يعتبر 
األجر لتأمين قوت المعيشة من أولى الحقوق 
قوة  لجميع  تتوفر  أن  بد  ال  التي  اإلنسانية 
ومكافحة  العمل،  سوق  في  المتواجدة  العمل 
الفقر تتطلب إتاحة الفرصة للفقراء للحصول 
على فرصة عمل دائمة، وعلى أجور تتناسب 
مع الوضع المعيشي، إال أن أغلبهم يتقاضون 
أجور قليلة للحصول على قوت يومهم والتي 

ال تكاد تسد رمق العمال وأسرهم.

»عرشة آالف تكاد ال تكفي لسد 
االحتياجات يومياً«

المواطن  مع  التقينا  الموضوع  هذا  وحول 
مدينة  سكان  من  وهو  حسن«  علي  »أحمد 
قامشلو وأب لخمسة أوالد ويبلغ من العمر67 
سنة، حيث قضى عمره بالعمل الشاق ويعمل 
بأجر يومي، حيث كان قد درس للصف الثاني 
الثانوي، ولم يتم توظيفه في وقته بسبب عدم 

انتمائه إلى شبيبة البعث.

أصبح  المعيشي  الوضع  بأن  حسن  أكد  
و   3000 بين  تتراوح  أجورهم  أما  صعبًا، 
مشيرًا  يوميًا،  سورية  ليرة  آالف   4000
إلى عدم توافق األجور مع الواقع المعيشي، 
وقال: »يحتاج العامل يوميًا إلى عشرة آالف 
ل.س، لكي يؤمن قوت يومه ويعيل أسرته«.

»التجار يبيعون بالدوالر
 فهل نحن يف أمريكا؟«

السبب  هو  الدوالر  ارتفاع  بأن  حسن  وتابع 
الرئيسي في ارتفاع أسعار المواد الرئيسية، 

وأردف قائاًل: »الوضع المعيشي أصبح صعبًا 
»المواطنون  بالقول:  التجار  منتقدًا  للغاية«. 
وليس  سوريا  وشمال  آفا  روج  في  يعيشون 
في أمريكا حتى يتعاملون بالدوالر والتعامل 
في  نحن  فهل  السورية،  الليرة  هو  األساسي 

أمريكا؟«.

منوهًا بأن عملهم ليس مستمر بشكل يومي، 
األسبوع،  في  واحدًا  يوم  يعملون  أحيانًا  بل 
ولهذا يلجؤون باقي األيام إلى تأمين متطلباتهم 
اليومية بالدين، وأحيانا ال أحد يدينهم المال، 

على حد تعبيره.

حديثه  حسن«  علي  »أحمد  المواطن  وختم 
برفع  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  بمطالبة 
أجور اليد العاملة، وضبط األسعار وذلك من 

أجل »العيش بكرامة«.

تأمني لقمة العيش وبأجر قليل

المواطنة  مع  التقينا  متصل  سياق  وفي 
مقاطعة  سكان  من  وهي  المحمد«  »أميرة 
قامشلو، والبالغة من العمر )21( سنة. بسبب 
أميرة  تعمل  الصعبة  المعيشية  األوضاع 
بأجٍر زهيد  قامشلو  بمدينة  المطاعم  أحد  في 
كون  العيش  لقمة  وتأمين  أهلها،  لمساعدة 
قولها،   بحسب  سيء«،  المادي  »وضعهم 
الثامنة صباحًا حتى  الساعة  تعمل من  حيث 
يتجاوز  ال  وبأجر  عصرًا  الرابعة  الساعة 
)2500( ليرة سوري يوميًا، أكدت لنا أميرة 
مقارنًة  جدًا  قليل  تتقاضاه  الذي  األجر  بأن 
»المعيشي  والوضع  الراهنة  باألوضاع 

الصعب«.

أخذ موضوع اليد العاملة 

بعني االعتبار

وأكملت أميرة بأنه بالرغم من صعوبة عملهن 
يتلقين  اآلن  إلى  يتقاضينه  الذي  األجر  وقلة 
انتقادات من المجتمع بخصوص عمل المرأة 
في بعض المحالت، مؤكدًة على أنهن يعملن 
يحتجن  ال  وحتى  كريمة  حرة  حياة  لعيش 
االقتصادي،  استقاللهن  وليحققن  األخرين، 
وطالبت اإلدارة الذاتية بأخذ موضوع عمال 
كما  أجورهم  ورفع  االعتبار  بعين  المياومة 

رفعوا رواتب الموظفين.

اجتامع لرفع أجور اليد العاملة

الرئيس  مع  التقينا  الموضوع  هذه  وحول 
قامشلو  في  الكادحين  التحاد  المشترك 
بأن  لنا  أوضح  حيث  قرطميني«  »إبراهيم 
العمال المعروفين بالعمل بما يسمى »السوق 
السوداء« يعانون كثيرًا من ظروف معيشية 
ويتم  قليلة  أجور  يتقاضون  حيث  صعبة، 
استغاللهم من قبل البعض سواًء كانوا عمال 

النجارة أو الحدادة أو عمال المطاعم.. إلخ.

لقسم  الجتماع  التجهيز  »سيتم  قائاًل:  وتابع 
أسعار  رفع  لمناقشة  وذلك  البناء،  مقاولي 
اليد العاملة بأجور تناسب الوضع المعيشي، 
وباألخص القسم المهني )البناء( حيث يعمل 
األكثرية في هذا المجال، وسيتم عقد اجتماع 
إلى  واالستماع  العاملين  أوضاع  لمناقشة 

آرائهم قريبًا«..

تشكيل لجان تحرضية

وأردف قرطميني بأنهم يعملون على تشكيل 

على  مؤتمر  عقد  أجل  من  تحضرية  لجان 
آراء جميع  أخذ  ليتم  الجزيرة،  إقليم  مستوى 
العمال في جميع المجاالت ومناقشة األجور 
المعيشي  الواقع  مع  يتناسب  بما  اليومية 
تحديد  يتم  لم  »لكن  بالقول:  ونوه  الحالي، 
موعد انعقاد المؤتمر حتى اآلن، كما أن مهمة 
اللجان التحضرية جمع العمال وباألخص قسم 
الكهرباء،  الصحية،  -الزريقة،  كقسم  البناء 
السراميك-  الحدادة،  النجارة،  اإلعمار، 
أساس  هو  المجتمع  في  البناء  قسم  ويعتبر 

العمل«.

رضورة مراعاة ظروف العاملني

وختم الرئيس المشترك التحاد الكادحين في 
قامشلو »ابراهيم قرطميني« حديثه بمطالبته 
إلى  الخاصة  القطاعات  وأصحاب  المقاولين 
لديهم،  العاملين  ظروف  مراعاة  ضرورة 
ورفع أجورهم كونهم يمرون بمراحل صعبة 
للغاية، مؤكدًا بأن األكثر تضررًا في األزمات 

هو العامل كونه األساس لبناء المجتمع.

خدمة  في  وجهدهم  العاملة  الطبقة  دور  إن 
مستوى  على  ليس  خالق  دور  هو  المجتمع 
بل  المجتمع فحسب،  والبناء ورفاهية  العمل 
في  المقدمة  التضحيات  بحجم  أمره  يتعدى 
واستقاللهم،  وأمنهم  أوطانهم  تطور  سبيل 
ولذلك يجب إعادة النظر في وضعهم وحماية 
بما  أجورهم  ورفع  االستغالل  من  حقوقهم 
المعيشي الصعب بأسرع  الواقع  يتناسب مع 
أي  تطبيق  يتم  لم  اآلن  إلى  وقت ممكن ألنه 
قرار يساهم في تحسين أجورهم بشكٍل فعلي.

اميرة المحمد أحمد علي حسن ابراهيم قرطميني

عناد علي

عالء العمر 


