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عني احلقيقة

فنانة تشكيلية من كوباني واجهت كافة العراقيل 
والتحديات لتحقيق أحالمها، ومن خالل موهبتها 
فكرتها  إليصال  تسعى  لوحاتها  في  بالتفنن 

وأحاسيسها لمحبي الفن.
الذي  الفنون  من  نوع  التشكيلي  الفن  يعتبر 
إبداع  من  النابعة  والتخيالت  األفكار  يعبّر عن 
المواد  لتحويل  يسعى  إذ  ومهاراته،  الشخص 
في  الفن  ويسهم  معبرة،  أشكال  إلى  األولية 
نظر  وجهات  أو  ومعلومات  مواضيع  إيصال 
لألمور,  رؤيته  طريقة  حسب  الشخص  وينقله 

ويصيغه بشكل مميز عن غيره.
مدينة  من  جمو  نورهان  التشكيلية  والفنانة 
كوباني، تهوى فن الرسم منذ طفولتها، وحاولت 
طريق  عرقلت  التي  الحواجز  كسر  إرادة  بكل 
تنهض  أن  واستطاعت  لهوايتها،  وصولها 
ترسم   وهي  موهبتها،  من خالل  عاٍل  لمستوى 
احترافي  بشكل  المبدعة  بأناملها  الفنية  لوحاتها 
لتعبر عن فكرها وإحساسها المرهف، وتساهم 
الفن  لتعليم  تدريبية  دورات  على  باإلشراف 

التشكيلي، وتهدف إلى تطوير نفسها أكثر.

أكادميية يكتا هركول كانت 

فرصة تاريخّية

كانت  فقد  الرسم  فن  إلى  تميل  طفولتها  منذ 
هو  حلمها  بأن  ومعلماتها  معلميها  تخبر  دوماً 
أن تصبح فنانة تشكيلية وبحسب نورها لم يكن 

هناك اهتمام بفن الرسم في المدرسة.
إقليم  في  أكاديمية  بوجود  نورهان  سمعت 
تلك  إلى  االنضمام  فقررت  للفنون  الجزيرة 
األكاديمية لتتلقى التدريب وتطور موهبتها عن 
آنذاك،  الكردية  للغة  ُمدّرسة  كثب، حيث كانت 
ولكن لشدة حبها وشغفها للرسم تركت التدريس 
فرصة  تجدها  كانت  حيث  لموهبتها  وتفرغت 

كبيرة إيجاد مثل تلك األكاديمية. 
تعلمت الطرق األساسية للرسم وكيفية استخدام 
خالل  من  الصحيح  بالشكل  ومزجها  األلوان 

الدروس التي كانت تتلقاها.
كانت  عندما  بخيوطها  شاعت  نورهان  موهبة 
أكاديمية  إلى  وانضمت  عمرها  من  الثامنة  في 
الشهيد يكتا هركول في إقليم الجزيرة لتتقدم أكثر 
بفنها وتدرب على الفن التشكيلي في األكاديمية 
األكاديمية  في  بقيت  حيث  سنوات،  خمس  منذ 
مدة عام ونصف حيث تعلمت ما يخولها للرسم 

بشكل أكاديمي فني أكثر. 
امتلكت الثقة من خالل انضمامها إلى األكاديمية 
ترهبها  أن  دون  ثقة  بكل  ترسم  أصبحت  فقد 

الريشة.

علّمت 25 ُمتدرب وُمتدربة

بعد االنتهاء من التدريب في األكاديمية سارت 
والفن  الثقافة  مركز  إلى  لالنضمام  بمشوارها 
في كوباني لتعلّم غيرها فن الرسم فكانت تدرب 

معارض  بعدة  وشاركت  الفنية  المواهب  ذوي 
النجاح  ورغم  وخارجها،  كوباني  داخل  فنية 
الذي حققته ووصولها إلى مرحلة من التقدم إلى 
أنها ترغب تطوير فنها أكثر وتصل إلى مستوى 

أكثر حرفية.
خدو  باقي  مركز  في  للعمل  نورهان  التحقت 
للثقافة والفن في مدينة كوباني منذ أربع سنوات 
أقيمت  منها  فنية  معارض  عدة  في  وشاركت 
في قامشلو، عامودا كوباني، كما أشرفت على 
تدريب مجموعتين من هواة فن الرسم من الفئة 
ومتدربة  متدرب   25 لعددهم  وصل  الشابة 
من  مجموعة  تدريب  على  لإلشراف  وتستعد 
تنمي  وهي  القادمة،  الفترة  في  الهواة  األطفال 
موهبتها بشكل مستمر وتدرب نفسها في مرسم 

الفنان التشكيلي محمد شيخو في كوباني.

كل فنان لُه أسلوب وقالب ُمعني

الفن التشكيلي بحسب نورهان يتطلب أساسيات 
األدوات  خالل  من  متكامالً  يكون  أن  ويجب 
المستوى  على  لتظهر  واأللوان  التشكيلية 
وهناك  إيصاله،  المراد  والمضمون  المطلوب 
تجريدي  كالسيكي،  وهي  للرسم  طرق  عدة 
كل  معرفة  البداية  في  يجب  لذلك  وغيرها، 
 JINNEWS الطرق، وتقول عن الفن لوكالة
وأحاول  معين،  وقالب  أسلوب  له  إنسان  »كل 
أحسها  التي  الفكرة  أوصل  أن  لوحاتي  عبر 

إيصالها  أرغب  ال  لكن  معناها،  بحسب  للناس 
عانوا  قد  وأطفالنا  شعبنا  ألن  مؤلمة،  بصورة 
سابقاً من الحروب والمجازر، وال أريد أن أزيد 
من آالمهم  أكثر، وأفضل أن أعبر عن اآلمل 

دائماً في لوحاتي«.

شقت طريقها لوحدها

العراقيل  من  عدد  نورهان  وواجهت 
العائلة  جهة  من  االجتماعية  والضغوطات 
إذ  هوايتها،  ممارسة  بدأت  عندما  والمجتمع 
كانوا ينظرون لموهبتها بطريقة السخرية، ولم 
تجد دعماً جدياً من قبل عائلتها التي كانت تحثها 

اإلصرار  ولكن  بدراستها،  فقط   االلتزام  على 
واإلرادة اللتان كانتا في داخلها حفّزتاها للوصول 
إلى أحالمها, وقاومت الصعوبات  بكل تصميم 
بثقة  طريقها  تشق  أن  واستطاعت  وعزيمة 
والتفوق،  النجاح  من  عالية  لمستويات  وترتقي 
على  المشرفين  قبل  من  كبيراً  تشجيعاً  والقت 

تدريسها ورفيقاتها.
وفي ختام حديثها تطرقت نورهان إلى طموحها 
نفسي  أطور  أن  المستقبل  في  قائلة:« طموحي 
أكثر في موهبتي، وأن أقدم شيء له قيمة ومعنى 
كما  والعالم،  المجتمع  على  تأثير  له  ويكون 
التوجه  فنية  تملك موهبة  فتاة  لكل  نداء  وجهت 
مجانية،  دورات  توجد  إذ  الثقافي  المركز  إلى 

وهذه فرصة لهن حتى يطورن مواهبهن«.

أزمة الموّلدات بقامشلو.. المواطن يشتكي 
دون رد من المعنيين

أزمة  حول  قامشلو  في  المواطنين  شكاوي   
الكهرباء تزداد يوماً بعد يوم في ظل درجات 
المولّدات  بعض  وفقدان  المرتفعة  الحرارة 
الحال  سيبقى  متى  فإلى  وإزالتها  فاعليتها 

هكذا؟ سؤال برسم المعنيين...«6

املرحلة الثانية من خميم مهجري كري سيب 
تنتهي ببناء 250 خيمة لقاطنيه

بدران جيا كرد: االحتالل الرتكي يهدف لضرب 
المشروع الديمقراطي يف شمال وشرق سوريا

 أكدت اإلدارية في مؤتمر ستار ميادة 
التركي  االحتالل  دولة  أن  رمضان 
إرادة  إلضعاف  الوسائل  بكل  تسعى 
وشمال  آفا  روج  في  الحرة  المرأة 
االنتهاك  خالل  من  سوريا  وشرق 
الصارخ للقوانين الدولية التي تنص 

على حماية حقوق اإلنسان....«3

الناجح  السياسي  تقول:  نظرية  ثمة 
وينظر  شيْء،  كل  في  يُشِكَّك  أن  عليه 
يبة إلى مقاربات الطرف اآلخر  بعين الِرّ
واستخالص المفازات وتوقعها حتى يبلغ 
هذه  والحال  إليه،  يسعى  الذي  الهدف 
الكردية  األطراف  على  تنطبق  أن  يجب 
وخصوصاً  استثناء  دون  ومن  جميعاً 
تجاه الدوائر اإلقليمية والدولية المحيطة 
بهم والقوى التي تتربص بهم شراً وهذا 

هو الصواب...«9

»دولة االحتالل الرتكي تسعى 
لوأد إرادة املرأة احلرة«

الُكرْد ودائرة املؤامرة

رسالة األطفال للعامل يف
 مهرجان السالم

مهرجان  والفن  الثقافة  لجنة  انهت 
الذي  الطبقة  منطقة  في  السالم  
استمر ثالث أيام من تاريخ الثالثين 
من شهر حزيران وحتى الثاني من 
شهر تموز، في الطبقة والمنصورة 
إخراج  والجرنية؛ والذي كان هدفه 
األطفال من التشتت والضياع بسبب 
الظروف الراهنة ووضعهم تحت ظل 

راية الثقافة والفن...«8

الخيم  من  عدد  بنصب  المخيم،  من  الثاني�ة  المرحلة  سبي  كري  أبيض/  تل  مهجري  مخيم  إدارة  استكملت 
اإلضافية بعد تأخر استجابة المنظمة الداعمة للخيم ومستلزماتها لفترة. وأكد اإلداري بمخيم مهجري كري 
 اإلدارة في الوقت الراهن بصدد إعداد خطة لمرحلة ثالثة لتوسيع المخيم الستيعاب 

ّ
سبي علي الندى أن

موجة أخرى من المهجرين من المناطق المحتلة..«2

شمال  في  الذاتي�ة  لإلدارة  المشتركة  الرئاسة  نائب  قال 
وشرق سوريا بدران جيا كرد: »إن دولة االحتالل التركي 
سوريا،  في  السيايس  الحل  أمام  رئيسية  عقبة  تقف 
 
ً
ومنطلقا  

ً
مرتكزا سوريا  جعل  وتريد  اإلرهاب  ترعى  وهي 

للمرتزقة ضد كل من يعادي مشاريعها في المنطقة«. 
خالل  من  حاولت  التركي  االحتالل  دولة  أن  إلى  وأشار 
مواقفها  في  لها  شركاء  إيجاد  األخير  آستانا  مؤتمر 
العدائي�ة ضد الشعب الكردي؛ لتشريع وتثبيت وجودها 

واحتاللها لمناطق من شمال وشرق سوريا...«4

نورهان الكوبانية... من ُمتدربة إىل ُمعلمة ُمحرتفة بالفن التشكيلي

عدسة روناهي

تصوير: نشتيمان ماردنلي
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عيل الندى

المرحلة الثانية من مخيم مهجري كري سيب

 تنتهي ببناء 250 خيمة لقاطنيه
عين عيسى/ حسام اسماعيلـ  استكملت إدارة مخيم 
مهجري تل أبيض/ كري سبي المرحلة الثانية من 
المخيم، بنصب عدد من الخيم اإلضافية بعد تأخر 
ومستلزماتها  للخيم  الداعمة  المنظمة  استجابة 
سبي  كري  مهجري  بمخيم  اإلداري  وأكد  لفترة. 
بصدد  الراهن  الوقت  في  اإلدارة  أّن  الندى  علي 
إعداد خطة لمرحلة ثالثة لتوسيع المخيم الستيعاب 
موجة أخرى من المهجرين من المناطق المحتلة..

اليوم  سبي  كري  مهجري  مخيم  إدارة  وباشرت 
مع  والتنسيق  بالتعاون   2020/7/5 )األحد( 
في  خيمة   250 بناء  الالجئين  شؤون  مفوضية 
المرحلة الثانية منه؛ إليواء العوائل التي تم إدخالها 
من المهجرين؛ بسبب الظروف اإلنسانية وصعوبة 
التي  االقتصادية  الظروف  ظل  في  أمورهم  تدبر 
أغلبهم  كان  حيث  عام،  بشكل  سوريا  بها  تمر 

يقطنون في مدينة الرقة وأريافها، وقسم آخر منهم 
فر من المناطق المحتلة بسبب المضايقات، وانعدام 
االحتالل  يحتلها جيش  التي  المناطق  في  الخدمات 

التركي ومرتزقته. 
بمخيم مهجري كري سبي علي  اإلداري  وبحسب 
الندى؛ فإنه باستكمال بناء هذه الخيم ستكون المرحلة 
الثانية من المخيم قد اكتملت، واآلن اإلدارة بصدد 
إعداد خطة لمرحلة ثالثة لتوسيع المخيم الستيعاب 
المحتلة،  المناطق  المهجرين من  موجة أخرى من 
دورها  تنتظر  مسجلة  عائالت  أسماء  جانب  إلى 
وأضاف  المقررة.  التوسعة«  »مرحلة  تنفيذ  بعد 
واإلغاثية  اإلنسانية  المنظمات  »استجابة  الندى: 
بتقديم  ونطالبهم  للغاية،  المخيم ضعيفة  في  العاملة 
ذكره  والجدير  المخيم«.  لقاطني  الدعم  من  المزيد 
في  إنشاؤه  تم  سبي  كري  مهجري  مخيم  بأن 

الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني من العام 
بعد  المنصرم؛ الستيعاب موجات المهجرين قسراً 
العدوان التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، 
وأسس المخيم على مرحلتين كل مرحلة تستوعب 

ما يقارب الـ 500 خيمة.

شعار  تحت   - إسكندر  غاندي  لكي/  كركي 
األزمات  لتخطي  األوحد  الحل  هو  »الحوار 
إقليم  في  المثقفين  اتحاد  أقام  المجتمعات«؛  في 

الجزيرة، فرع كركي لكي ندوة ثقافية استضاف 
إبراهيم  المستقبل  سوريا  حزب  رئيس  فيها 
الحوار  أهمية  كلمته  في  تناول  الذي  القفطان 

الفكري، والسياسي في المجتمع السوري، حيث 
المثقفين  الندوة وأمام جمع من  القفطان في  بين 
إلى حوار جدي  بقوله: »إننا في سوريا بحاجة 
سوريا  بها  مرت  التي  األهوال  لتخطي  وبناء 
الحوار  أن  إلى  وأشار  األزمة«،  سنوات  خالل 
هو الطريق نحو تحقيق العدالة المجتمعية وبدون 
الحوار ستكون العدالة المجتمعية عدالة مشوهة 
بين  القائمة  الخالفات  حدة  يردم  الحوار  وأن 
المختلفين،  بين  الفجوة  يقلص  أنه  كما  األفكار 
وأكد أن أي حوار سيكون مصيره الفشل إن كان 
أفكار من طرف واحد. وذكر  مبنياً على طرح 
يتحاور  عندما  تتطور  المجتمعات  أن  القفطان 
حقيقة  محاور  كل طرف  ويستوعب  المختلفون 
وعندما  المجتمع،  عليها  المبني  والتنوع  التعدد 

يدرك كل طرف أن حل النزاعات، والصراعات 
بالمختلف«.  االعتراف  شجاعة  إلى  يحتاج 
وأشار القفطان إلى أن مصيبة أمة اقرأ، والشرق 
األوسط هي في وجود عقلين لديهم عقل قياسي، 
وعقل جمعي، وكالهما يدمر المجتمعات، منوهاً: 
البحثي«،  المعرفي  العقل  هو  نريده  ما  »إن 
ما  هو  والجمعي  القياسي،  العقل  »إن  مضيفاً: 
األسنة،  الراكدة  كالمياه  راكداً  المجتمع  يجعل 
في  ذلك  ألجل  المتغير  حالة  هي  الحوار  فحالة 
لدينا علم معرفي،  يكون  أن  الحوار يجب  حالة 
كان،  مما  نتجرد  أن  علينا  يتوجب  سوريا  ففي 
العلم  عن  سنبحث  عندها  سيكون  عما  ونبحث 
والجمعي«.  القياسي،  العلم  عن  ال  المعرفي، 
وتابع: »ال توجد حقيقة مطلقة، فالحقيقة المطلقة 

اإلنسان«.  مقدس سوى  يوجد  وال  اإلنسان  هي 
موضحاً أنه ال يجب الحوار باسم المقدس، وأن 
عدم الحوار هو أول بوابة من بوابات التطرف؛ 
فمن يريد نفي اآلخر ال يريد الحوار؛ ألنه يفكر 
ذلك  ألجل  سيكون  فيما  يفكر  وال  كان،  فيما 
العقل  امتالك  الحوار هو  أهم دعامة من دعائم 
المعرفي فتوحد الفرقاء يكون بحالة الحوار فقط 
على  كلمته  في  القفطان  عرج  كما  غيره،  دون 
أهمية الحوار الكردي ـ الكردي مؤكداً أن نجاحه 
دروب  من  ودرب  السوري،  المجتمع  لكل  قوة 
وقد  هذا  السوري،  الديمقراطي  المجتمع  بناء 
تخللت الندوة نقاشات مستفيضة بين الحاضرين 

أغنت موضوع الندوة.

حزمة تدابري تصدرها اإلدارة الذاتية 

للوقاية من كورونا

مناهضة االحتالل الرتكي بحملة 

تواقيع ميدانية 

إبراهيم القفطان: »أّي حوار سيكون مصريه الفشل إن كان 

مبنيًا عىل طرح أفكار من طرف واحد«

لشمال  الذاتية  اإلدارة  اتخذت  ـ  األخبار  مركز 
وشرق سوريا جملة من التدابير للحد من انتشار 
على  الحفاظ  على  وشددت  كورونا،  فيروس 
التباعد االجتماعي، فيما أشارت إلى أن الخطوة 
الفيروس بشكل ملحوظ في  انتشار  جاءت  بعد 

مناطق سيطرة الحكومة السورية ودول الجوار.
لشمال  الذاتية  لإلدارة  التنفيذي  المجلس  أصدر 
الجاري،  تموز   4 األحد  اليوم  سوريا  وشرق 
المعابر  بإغالق  القاضي   70 رقم  القرار 
اإلجراءات  من  جملة  والمتضمن  الحدودية، 

والتدابير للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
الحدودية  المعابر  كافة  إغالق  القرار  وتضمن 
 13 في  الواقع  االثنين  يوم  صباح  من  اعتباراً 
تموز الجاري وبشكل كامل، واعتباًرا من تاريخ  
إلى  تدخل  إنسانية  حالة  أي   2020-7-13
مناطق اإلدارة الذاتية ستخضع للحجر الصحي 
جنازات  إدخال  ويمنع  كما  يوًما.   /14/ لمدة 
الموتى بسبب جائحة كورونا إلى مناطق اإلدارة 
الذاتية لشمال وشرق سوريا. إضافة إلى الحفاظ 
خيم  العبادةـ  دور  في)  االجتماعي  التباعد  على 
الكبرى(.  االجتماعات  ـ  األعراس  العزاءـ 
ويُستثنى من هذا القرار الطالب، إلى حين انتهاء 
الطبية  االحتياطات  اتخاذ  االمتحانات، مع  فترة 

واإلجراءات الصحية الالزمة.
بعد  الذاتية  اإلدارة  قبل  من  الخطوة  هذه  وتأتي 
مناطق  في  ملحوظ  بشكل  الفيروس  انتشار 

سيطرة الحكومة السورية ودول الجوار.

التدخل  وتيرة  تزايد  مع  ـ  األخبار  مركز 
إلى  وصوالً  كردستان  إقليم  في  السافر  التركي 
توسعت  الجوي  والقصف  العسكري  التدخل 
المحتلة  التركية  القوات  بطرد  المطالبة  حملة  
مدن  أحياء  لتشمل  كردستان  إقليم  أراضي  من 
إقليم كردستان، وأطلقت شبيبة جنوب  ونواحي 
الفاشية  »أوقفوا  حملة  أيام  قبل  كردستان 
ومستقلة«،  حرة  كردستان  أجل  من  واالحتالل 
جنوب  في  التواقيع  جمع  يتم   ذلك  إطار  وفي 
االحتالل  قوات  بخروج  للمطالبة  كردستان، 

التركي من أرض كردستان.
حشد  إلى  تهدف  الشبيبة  أطلقتها  التي  الحملة 
قوات  إلخراج  والعالمي،  الكردي  العام  الرأي 
جنوب  مناطق  جميع  من  التركي  االحتالل 
شبابية  تنظيمات  وتقوم  والعراق،  كردستان 
كردستان  جنوب  مناطق  كافة  في  مراكز  في 
بجمع التواقيع ميدانياً على عريضة، من سكان 
النواحي و المدن، إضافة إلى حملة جمع تواقيع 

.)Change.org( إلكترونية على موقع
تكية  و  بازيان  ناحيتي  اليوم  وصلت  الحملة 
الحملة  ومطالب  أهداف  تتضمن  و  بالسليمانية، 
: طرد القوات التركية بكافة أشكالها إضافة إلى 
قواعدها العسكرية و االستخبارتية من أراضي 
كردستان   إقليم  برلمان  قرار  وتطبيق  اإلقليم. 
طرد  يجب  بموجبه  و   2003 عام  الذي صدر 
تقاعست  بينما  البالد،  من  األجنبية  القوات 
الحكومة عن تنفيذه. كما تدعو الحملة إلى إغالق 

المجال الجوي أمام الطيران التركي.
يذكر إن الحملة تهدف للوصول إلى /100 ألف/ 
والمنظمات  الجهات  إلى  تسليمها  سيتم  توقيع  
هذه  على  تّطلع  أن  المفترض  من  التي  المعنية 
منظمة   « هي  المفترضة  الجهات  و  المطالب، 
إقليم  وبرلمان  العراقي  البرلمان  المتحدة،  األمم 
والحكومة  كردستان  إقليم  وحكومتي  كردستان 

المركزية«.

فوائد شرب اليانسون

توابل صديقة للقلب

                 عالج حصى الِكىل طبيعًيا
األمالح  تراكم  من  الكلى  حصى  تتكون 
والمعادن لتشكل حصى بأحجام مختلفة، ويبدأ 
المسالك  إلى  تنتقل  وقد  الكلى  في  تكونها عادة 
حصى  ِلعالج  طرق  هناك  هل  لكن  البولية، 

الكلى طبيعيًا؟
أن  شأنها  من  التي  األسباب  من  العديد  هناك 
الرغم  وعلى  الكلى،  بحصى  اإلصابة  تسبب 
العالج  طرق  أن  إلى  األسباب  اختالف  من 
موحدة, إليك طرق عالج حصى الكلى طبيعيًا 

في المنزل:
1- شرب الماء: من أهم أسباب اإلصابة بحصى 
الكلى هو الجفاف، بالتالي شرب كميات كافية 
هذه  من  يحميك  أن  شأنه  من  يوميًا  الماء  من 
حصى  من  التخلص  في  يساهم  كما  اإلصابة، 

الكلى في حال تكونها.
يوميًا  الماء  من  كوب   12 حوالي  شرب  إن 
منطقة  من  الكلى  حصى  تحريك  في  يساعد 

خارج  ثم  ومن  البولية  المسالك  باتجاه  الكلى 
الجسم.

2- الريحان: يحتوي الريحان أو ما يعرف باسم 
الحبق على مواد نباتية تعمل على إعادة توازن 
حمض اليوريك، مما يُصعّب من عملية تكوين 

الحصى في الكلى.

من  الريحان  استخدام  يعتبر  ذلك  جانب  إلى 
طرق عالج حصى الكلى طبيعيًا، وذلك بسبب 
احتواءه على حمض الخليك، وهي مادة تساعد 

في تحليل حصى الكلى.
الزيتون  زيت  يمتاز  البكر:  الزيتون  زيت   -3
البكر بفوائده الصحية العديدة وبما فيها التخلص 

من حصى الكلى.
المسالك  تشحيم  على  الزيتون  زيت  يعمل  إذ 
البولية مما يساعد في انتقال الحصى من الكلى 

وخروجها من الجسم.
قم بتناول القليل من زيت الزيتون على الريق 
كل يوم وقبل النوم للتقليل من أعراض اإلصابة 

بحصى الكلى والمساعدة في التخلص منها.
4- عصير الرمان: عصير الرمان من الطرق 
طبيعيًا،  الكلى  حصى  عالج  في  تساعد  التي 
تعمل  التي  األكسدة،  بمضادات  أنه غني  حيث 
الكلى  بحصى  اإلصابة  خطر  تقليل  على 
حال  في  الجسم  من  خروجها  في  والمساعدة 

اإلصابة بها.
قم بتناول عصير الرمان أو بذور الرمان يوميًا 

للتمتع بفوائده.
على  الليمون  يحتوي  الليمون:  عصير   -5

تحليل  في  تساعد  والتي  السترات،  تدعى  مادة 
الكالسيوم المتراكم وبالتالي تفتيت حصى الكلى.
قم بتناول عصير الليمون على الريق صباًحا، 

ومن ثم قبل بعدة ساعات من وجبة العشاء.
يفضل أن يتم صنع عصير الليمون منزليًا من 

أجل الحصول على عصير طبيعي.
مثل  تماماً  التفاح  خل  يعمل  التفاح:  خل   -6
الليمون من خالل تفتيت حصى الكلى  عصير 

بسبب مادة السترات الموجودة فيه.
التفاح مع  قم بوضع ملعقتين كبيرتين من خل 

كوب من الماء وتناوله يوميًا قبل الوجبات.
الطبيب  استشارة  ضرورة  إلى  اإلشارة  تجدر 
لعالج  منزلية  طريقة  أي  اتباع  قبل  المختص 
الكلى، وباألخص في حال كنت تعاني  حصى 

من مشكلة صحية أخرى.

على  للحفاظ  وطبيعية  بسيطة  أداة  التوابل  تعد 
صحة قلبك دون إثقال جسمك بالمواد الكيميائية 
من  الوقاية  في  تساعد  قد  فهي  الثمن،  غالية 
نقص  مثل  الشائعة،  القلب  بأمراض  اإلصابة 
القلب،  ضربات  انتظام  وعدم  القلب،  تروية 

وتصلب الشرايين.
من  تُعّزز  أن  شأنها  من  التي  التوابل  أفضل 

صحة قلبك:
1- الكركم: يحتوي الكركم على مركب يسمى 
قوية مضادة  يتمتع بخصائص  الذي  الكركمين 
لألكسدة وااللتهابات، مما يعزز من صحة القلب 

اإلصابة  خطر  من  ويقلل  الدموية،  واألوعية 
بالعديد من األمراض المرتبطة بالقلب. 

يساعد الكركم في زيادة الدورة الدموية، ويمنع 
القلبية،  بالنوبات  واإلصابة  الدم،  تخثر  من 
أكسدة  تثبيط  طريق  عن  الشرايين  وتصلب 

الدهون وخفض الكوليسترول. 
شرب  أو  الطبخ،  في  الكركم  استخدام  يمكنك 
كوبًا من حليب الكركم الدافئ يوميًا، أو تناوله 

كمكمل غذائي.
2- القرفة: توفر القرفة الحماية ضد العديد من 
األحماض  إطالق  تمنع  فهي  القلب،  أمراض 

الدموية  الصفائح  أغشية  من  االلتهابية  الدهنية 
في الدم، مما يحافظ على سماكة الدم المناسبة.

ضغط  بارتفاع  اإلصابة  فرصة  من  يقلل  هذا 
الدم، الذي قد  يلحق الضرر بالشرايين.

الثالثية  الدهون  خفض  في  القرفة  تساعد  كما 
لقلبك  مهم  أمر  وهو  الضار،  والكوليسترول 

ليعمل بشكٍل صحيح.
للحصول على فوائد القرفة المفيدة حقًا للقلب، 
يوميًا،  األقل  على  منه  صغيرة  ملعقة  تناول 
يمكنك رش مسحوق القرفة في دقيق الشوفان، 

والشاي، والعصائر، والحساء، والسلطات.
من الجدير بالذكر، أنه  يجب على األفراد الذين 
استخدامها،  تجنب  القرفة  من حساسية  يعانون 
وكذلك اولئك الذين يتناولون أدوية ميوعة الدم.
على   الفلفل  يحتوي  الحريف:  الفلفل   -3
خصائص مضادة لألكسدة، مما يزيد من تمدد 
ومنع  االلتهابات،  ومكافحة  الدموية،  األوعية 

تجلط الدم . 
الثالثية،  الدهون  من  الحد  على  الفلفل  يساعد 
السعرات  وحرق  السيء،  والكوليسترول 
الذي  األمر  الوزن،  وتخفيف  الحرارية، 

الرئيسية  الوقاية من عوامل الخطر  يساهم في 
ألمراض القلب. 

لصحة  الضرورية  الفلفل  فوائد  على  لتحصل 
حريف  فلفل  من  صغيرة  ملعقة  أضف  القلب، 
إلى كوب من الماء الساخن، وشربه عدة مرات 

في األسبوع.
في  اإلفراط  عدم  أنه  بالذكر،  الجدير  من 
النساء  على  ينبغي  كما  الحريف،  الفلفل  تناول 
هذه  تجنب  واألطفال  والمرضعات،  الحوامل، 

التوابل.
4- الثوم: يصنف الثوم على أنه أحد أكثر توابل 
القلب،  لصحة  جدًا  مفيد  وهو  شعبية،  الطهي 

نظًرا لخصائصه المضادة لاللتهابات.
الجمعية  مجلة  في  نشرت  دراسة  أظهرت 
بين  قوية  عالقة  وجود  للتغذية  األمريكية 

استهالك الثوم وتعزيز صحة القلب.
الكوليسترول  الرتفاع  فعااًل  عالجاً  الثوم  يعد 
الدم، والكوليسترول السيء، وزيادة  الكلي في 
الدم،  وارتفاع ضغط  الدموية،  الصفائح  تراكم 
اإلصابة  خطر  تقليل  في  يساهم  الذي  األمر 

بأمراض القلب.

فص  نصف  تناول  أن  إلى  الدراسات  تشير 
نسبة  من  يخفض  قد  يوميًا،  الثوم  من  واحد 
الكوليسترول في الدم لديك بنسبة قد تصل إلى 

تسعة بالمئة. 
وتمدد  االسترخاء،  على  الثوم  يساعد  كما 
عمل  آلية  من  يعزز  مما  الدموية،  األوعية 

الدورة الدموية.
للحصول على فوائد الثوم الالزم لصحة القلب، 
تناول فص إلى اثنين من الثوم المطحون يوميًا، 
يمكنك أيًضا تناول مكمالت الثوم، بعد استشارة 

الطبيب.
بخصائصه  الزنجبيل  يتميز  الزنجبيل:   -5
المضادة لاللتهابات، التي من شأنها  أن تخفض 

نسبة الكوليسترول الضار.
يساعد  العنصر النشط في الزنجبيل الذي يدعى 
الدموية،  األوعية  استرخاء  في  جرول  بالجين 

وتحفيز تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم.
الطازجة  الزنجبيل  جذور  استخدام  يمكنك 
الصلصات،  إلى  وإضافته  اليومي،  الطبخ  في 
مشروبات  وحتى  والحساء،  المقلية،  والبطاطا 

الفواكه والخضروات.

الفصيلة  إلى  األنيسون  أو  اليانسون  ينتمي 
التي  الحوليّة  النباتات  من  يُعدّ  وهو  الَخيميّة، 
والتي  سنتيمتراً،   60-40 بين  طولها  يتراوح 
الطهي  في  طويلة  فتراٍت  منذ  استُخِدمت 
وألغراض طبيّة أيضاً، إذ إنّها تُزَرع غالباً من 
أجل الحصول على بذورها القابلة لألكل، وذات 
اللذيذ،  والمذاق  المقبولة،  العطريّة  الرائحة 
والتي تمتلك العديد من الفوائد الطبيّة، وتُقطف 
من  لونها  يتحّول  عندما  اليانسون  نبات  ثمار 
األخضر إلى الرمادّي، وتجدر اإلشارة إلى أّن 
الكاملة،  كالبذور  عدة  بأشكال  يتوفر  اليانسون 
أو كمطحون، أو كزيت، أو حتى كُمستخلص.

فوائد اليانسون:
فوائد  الفعاليّة  درجة  حسب  اليانسون  فوائد 

ُمحتملة الفعاليّة: 
الُمصابين  المرضى  حاالت  من  التحسين   -1
بعسر الهضم الوظيفّي:، وجدت دراسة نشرت 
 Journal of Research in مجلّة  في 
تناول  أّن  Medical Sciences عام 2014 
اليانسون  لمطحون  الهضم  بعسر  المصابين 
هؤالء  لدى  الحياة  نوعية  تحسين  في  ساهم 
أُخرى أجريت  األشخاص, كما ذكرت دراسةٌ 
أعراض  لديهم  تظهر  الذين  األشخاص  على 
عسر الهضم أّن استهالكهم لمطحون اليانسون 
التقليل من  بعد كّل وجبٍة رئيسيٍّة قد ساهم في 

هذه األعراض.
2- التخفيف من اآلالم الُمرافقة لمرضى متالزمة 
القولون المتهيّج: يمكن لتناول كبسوالت زيت 
متالزمة  أعراض  من  يُخفّف  أن  اليانسون 
واالنتفاخ،  البطن،  كألم  المتهيّج,  القولون 
واإلسهال، وشدّة اإلمساك، والصداع، والتعب، 

ز،  واالرتجاع المعدّي المريئّي، وصعوبة التبرُّ
هناك  تزال  ما  لكن  الحياة،  نوعيّة  وتحسين 
حاجةٌ للمزيد من الدراسات حول كيفية تأثيره.

فوائد ال توجد أدلّة كافية على فعاليتها:
1- التحسين من األعراض الُمصاحبة لمرض 
الربو األرجّي: وهو الربو الناتج عن ردّ فعل 
تحّسسي، وقد أشارت دراسة أولية أجريت على 
الفئران عام 2003 إلى أنّه يمكن للُمستخلص 
اليانسون ومجموعة  الذي يحتوي على  المائي 
أُخرى من األعشاب أن يُثبّط إفراز الهستامين 
في  ومناعيّاً  كيميائيّاً  الخاليا  تحفيز  الناتج عن 
الدراسة، مّما أدى إلى التحسين من اضطرابات 
النوم، وشدّة الُسعال وعدد مرات تكراره لدى 
التنفس،  قياس  مؤشرات  وتحسين  المرضى، 
التي  للهواء  الحيوية  السعة  مستوى  مثل: 
أكبر  استنشاق  بعد  إخراجها  الجسم  يستطيع 
كمية من الهواء بالشهيق والمعروف اختصاراً 

 .FVC ratio/FEV1 بـ
الذين  األشخاص  اإلمساك:  من  التخفيف   -2
يعانون من اإلمساك ويتناولون إحدى المركبات 
التي تحتوي على اليانسون وغيره من األعشاب 
يمتلكون تأثيراً ُمليّناً يخفف من اإلمساك، وذلك 
من خالل تحسين وظائف األمعاء، وزيادة عدد 

مرات اإلخراج.
3- التقليل من االكتئاب عند مرضى متالزمة 
كبسوالت  لتناول  يمكن  المتهيّج:  القولون 
من  يُحّسن  أن  اليانسون  زيت  على  تحتوي 
أعراض االكتئاب الخفيف إلى المتوسط والذي 
يشيع حدوثه لدى األشخاص الذين يُعانون من 
متالزمة القولون المتهيّج، ولكن ما زالت آلية 
فإّن  وبالتالي  واضحة،  غير  الزيت  هذا  تأثير 

هناك حاجة للمزيد من الدراسات لتأكيد ذلك. 
4- التقليل من مستويات سكر الدم لدى مرضى 
عام  نُشرت  دراسةٌ  أشارت  حيث  السكري: 
2018، والتي أُجريت على مرضى السكري 
يمتلك  اليانسون  بذور  مكّمالت  تناول  أّن  إلى 
الدم،  والدهون  السكر  لمستوى  خافضاً  تأثيراً 
إضافةً إلى أنّه ُمضاد لعمليّة التأكسد، وبالتالي 
الصحة،  تُحّسن  التي  األطعمة  من  يُعدُّ  فإنّه 
وتساعد على تقليل التوتر واالكتئاب الناجم عن 

اإلصابة ببعض األمراض كالسكري.
يُنصح  أنّه  إلى  التنبيه  يجدر  أخرى  ومن جهٍة 
مرضى  قِبل  من  اليانسون  استهالك  عند 
السكري باالنتباه لمستوى سكر الدم، ومراقبة 

مؤشرات انخفاضه. 
دراسة  وجدت  التشنُّجات:  من  التقليل   -5
 Journal of Ethno مجلّة  في  نُشرت 
pharmacology عام 2007، والتي أُجريت 
على الفئران أنّه يمكن لُمستخلص اليانسون أن 
يساهم في عمليّة استرخاء العضالت من خالل 
كولين،  األستيل  عن  الناتج  االنقباض  تثبيط 
قديماً  اليانسون  استخدام  سبب  يُفّسر  وهذا 

كعامل مخفف للتشنُّجات.
فوائد اليانسون للمرأة: 

هناك مجموعةٌ من الفوائد التي قد تحصل عليها 
ُمستخلصاته  أو  لليانسون  تناولهّن  عند  اإلناث 
الهبّات  حدوث  مرات  عدد  من  كالتقليل 
التي   )Hot flashes )باإلنجليزيّة:  الساخنة 
استهالكهنَّ  عند  الطمث  انقطاع  بعد  تحدث 
من  والتحسين  اليانسون،  بذور  لمستخلص 
المبايض  تكيُّس  لمتالزمة  الُمرافقة  األعراض 

 2018 عام  في  نُشرت  دراسةٌ  وجدت  حيث 
تحتوي  التي  الكبسوالت  الستخدام  يمكن  أنّه 
الدورة  تُنّظم  أن  أخرى  ومادة  اليانسون  على 
من  وتقلل  الطمث  قلّة  من  وتحّسن  الشهريّة، 
النساء  لدى  التستوستيرون  هرمون  مستويات 

الالتي يُعانين من متالزمة تكيُّس المبايض.
فوائد اليانسون للرجيم: 

ال توجد دراسات تُبيّن عالقة اليانسون بنزول 
عام  في  نُشرت  دراسةٌ  وجدت  ولكن  الوزن، 
أّن  الفئران  على  أُجريت  والتي   ،2017
ُمستخلص فاكهة اليانسون قلّل من زيادة الوزن 
أُخرى  دراسة  ذكرت  بينما  ملحوظ،  بشكٍل 
 Global Journal of Pure نُشرت في مجلّة
 and Applied Chemistry Research

عام 2015 أنّه يمكن استخدام اليانسون كفاتح 
للشهيّة.

فوائد زيت اليانسون:
عادةً  العطري  اليانسون  زيت  يُستخدم   
وهو  الحلويات،  من  للعديد  النكهة  إلضافة 
بالذكر  الجدير  ومن  الفوائد،  من  العديد  يمتلك 
مضاٍد  تأثير  أعلى  امتلك  اليانسون  زيت  أّن 
بذوره  في  المتوفر  الراتين  ومركب  لألكسدة 
بتأثيرهما  يُعرفان  آخرين  مركبين  مع  مقارنة 
هيدروكسي  البوتيل  وهما:  لألكسدة،  المضاد 
تولوين  هيدروكسي  والبوتيل  األنيسول، 
مجلّة  في  نُشرت  ِمخبريّة  لدراسة  وفقاً  وذلك 
 International Journal of Essential

Oil Therapeutics عام 2008.
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ج بايرن ميونخ بطالً لكأس ألمانيا بعد فوزه  توُّ
على باير ليفركوزن )4-2(، في المباراة النهائية 
التي جمعت بينهما على الملعب األولمبي بمدينة 

برلين.
أالبا،  ديفيد  طريق  عن  جاءت  بايرن  أهداف 
ليفاندوفسكي  وروبرت  جنابري  سيرجي 
»ثنائية«، في الدقائق 16، 24، 59 و89، بينما 
سجل سفين بيندر وكاي هافيرتز »ركلة جزاء« 

هدفا ليفركوزن في الدقيقتين 63 و95.
جاءت المحاولة األولى في المباراة عن طريق 
بايرن، بعدما أرسل كومان كرة عرضية داخل 
ليفاندوفسكي  قابلها  ليفركوزن،  جزاء  منطقة 

بضربة رأسية علت المرمى.
لكومان،  الجزاء  منطقة  داخل  كرة  وتهيأت 
اليسرى  الزاوية  أقصى  في  وضعها  ليحاول 
بين  سهلة  ذهبت  لكنها  ليفركوزن،  لحارس 

أحضان األخير.
إحراز  أالبا من  تمكن  الدقيقة 16،  ومع حلول 
ركلة  طريق  عن  البافاري  للفريق  التقدم  هدف 
داخل  بإتقان  النمساوي  الالعب  نفذها  حرة، 

الشباك.
ليفركوزن،  شباك  يصطاد  أن  مولر  وكاد 
بعدما قابل تسديدة لجنابري بلمسة خاطفة نحو 
المرمى، لكن الحارس لوكاس هراديكي أبعدها 

ببراعة عن مرماه.
بايرن  صعّب  األول،  الشوط  انتصاف  ومع 
كيميتش  مرر  بعدما  ليفركوزن  على  المهمة 

الكرة إلى جنابري، الذي انطلق صوب منطقة 
داخل  إلى  زاحفة  أرضية  كرة  مسدداً  الجزاء، 

المرمى، ليعزز تقدم بايرن بهدف ثاٍن.
وأضاع ليون بايلي فرصة تقليص النتيجة على 
من  عرضية  تمريرة  تلقى  بعدما  ليفركوزن، 
موسى ديابي، لكنه أطاح بالكرة أعلى العارضة.
وحاول العبو ليفركوزن ضرب الدفاع البافاري 
فخ  في  وقعوا  لكنهم  عديدة،  بينية  بتمريرات 
التسلل أكثر من مرة، لينتهي الشوط األول بتقدم 

بايرن )0-2(.
وأضاع ليفاندوفسكي فرصة سهلة، بعدما انطلق 
الكرة،  له  ومرر  الجزاء،  منطقة  داخل  كومان 
لكن المهاجم البولندي أطاح بها خارج الملعب.

شن  بعدما  النتيجة  يقلص  أن  ليفركوزن  وكاد 
ديابي هجمة مرتدة سريعة من الجانب األيمن، 
الخالي  فوالند،  كيفن  إلى  عرضية  كرة  ليمرر 
بغرابة من تحت  الكرة مرت  لكن  الرقابة،  من 
أقدامه، لتضيع فرصة الهدف األول على فريقه.
عن  بايرن  جانب  من  سريعاً  العقاب  وجاء 
تمريرة  تلقى  الذي  ليفاندوفسكي،  طريق 
ويسدد  لنفسه  ليهيئها  نوير،  مانويل  من  طولية 
في  ليفركوزن  حارس  فشل  الطائر،  على  كرة 
التعامل معها، لتمر من بين أقدامه وتتجاوز خط 
بهدف  تقدمه  تعزيز  في  بايرن  لينجح  المرمى، 

ثالث.

ولم تمر سوى أربع دقائق فقط حتى نجح سفين 
بيندر في تقليص النتيجة لليفركوزن بعدما قابل 
متقنة،  كرة عرضية من ركنية بضربة رأسية 

سكنت شباك نوير.
وواصل ديابي إمداد زمالئه بتمريرات حريرية، 
جزاء  منطقة  قلب  إلى  عرضية  كرة  مرًسال 
بايرن، لكن فوالند وهافيرتز فشالً في توجيهها 

إلى داخل الشباك.
وأهدر ليفاندوفسكي فرصة الهدف الرابع، بعدما 
عرضية  كرة  بيريسيتش  إيفان  البديل  أرسل 
البولندي  المهاجم  قابلها  الجزاء،  منطقة  داخل 

بلمسة مباشرة، مرت بجوار القائم.
يسارية  تسديدة  من  مرماه  هراديكي  وأنقذ 

لبيريسيتش من داخل منطقة الجزاء.
وقبل نهاية الوقت األصلي بدقيقة واحدة، أهدى 
ليفاندوفسكي،  إلى  حريرية  تمريرة  بيريسيتش 
الذي واجهها بوضع كرة ساقطة من فوق حارس 
ليفركوزن، مسجالً الهدف الرابع بطريقة رائعة.
ونجح فوالند في صيد شباك نوير في الوقت بدل 
الضائع، لكن الحكم المساعد رفع رايته بداعي 

وجوده في التسلل.
ولجأ الحكم لتقنية الفيديو، ليتبين وجود لمسة يد 
دفعه الحتساب ركلة  مما  ديفيز،  ألفونسو  على 
هافيرتز،  لها  انبرى  ليفركوزن،  لصالح  جزاء 
الذي نفذها ببراعة، محرزاً هدف فريقه الثاني، 
قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بفوز بايرن 

.)2-4(

روناهي / قامشلو ـ أقامت إدارة نادي األسايش 
الرياضي، مباراة كرنفالية للكرة الطائرة تحت 
قلوبنا«  في  باٍق  شمدين  سليم  »محمد  شعار 
وجمعت بين ناديي سردم واألسايش، وذلك في 

قرية تل زيوان بريف قامشلو. 
صفوف  ضمن  العب  كان  سليم  محمد  الفقيد 
نوبة  إثر  وتوفي  الطائرة  للكرة  األسايش  نادي 

قلبية ودماغية بتاريخ 2020/6/26.
كرنفالية  مباراة  أقيمت  للفقيد  ووفاًء  وتكريماً 
للكرة الطائرة جمعت بين ناديي سردم واألسايش 
رياضيين  بينهم  من  جماهيري  وبحضور 
وإدارات نوادي وفرق من مختلف المناطق في 
تل  قرية  الكرنفال  واحتضنت  الجزيرة،  إقليم 
زيوان بريف قامشلو مسقط رأس الالعب محمد 

سليم.
وكلمات  صمت  بدقيقة  الراحل  خلدت  المباراة 
سردم  على  األسايش  بفوز  وانتهت  البدء  قبل 
بواقع شوطين مقابل شوط واحد، وفي الختام تم 

تقديم دروع تذكارية لعائلة الفقيد.

نشاط  الهالل  فريق  نظم  متصل  سياق  وفي 
شكران  دار  مخيم  في  الطائرة  للكرة  رياضي 
لروح  وتكريماً  وفاًء  كوردستان،  بإقليم  بهولير 

الفقيد محمد سليم شمدين، وأقيمت مباراة انتهت 
بفوز شباب الهالل على رجال الهالل بشوطين 

مقابل شوط واحد.
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بايرن ميونخ بطاًل لكأس ألمانيا 
عىل حساب ليفركوزن

مباراة كرنفالية »محمد سليم شمدين 
باٍق يف قلوبنا«

لوكلري: سرعة فرياري بعيدة 
عن التوقعات

نجمة برشلونة تفتح النار 
عىل االتحاد اإلفريقي

تقرير/ جوان محمد

تقرير/ ليكرين خاين

حذّر فيراري من أن سيارته بعيدة عن سرعتها، 
التأهيلية  التجارب  إن  قال  لوكلير  شارل  لكن 
/ سباقات  موسم  افتتاح  في  النمسا،  لسباق 
فورموال 1/ للسيارات، لم تكن حتى قريبة من 
التوقعات. وكان السائق القادم من موناكو، أول 

المنطلقين على حلبة ريد بول، العام الماضي.
لكنه تأهل في المركز السابع هذه المرة، وكانت 
كاملة  ثانية  بحوالي  تقل  له،  لفة  أفضل  سرعة 
أول  مركز  انتزع  الذي  بوتاس،  فالتيري  عن 

المنطلقين مع مرسيدس.
وبطل  لوكلير،  زميل  فيتل،  سيباستيان  وفشل 
العالم أربع مرات مع رد بول، في دخول قائمة 
األوائل العشرة، وسيبدأ السباق من المركز 11.
وقال لوكلير »لسوء الحظ هذا هو المكان الذي 
نوجد فيه حالياً، لكن علينا التحلي باإليجابية في 
العثور  للغاية  الصعب  التي من  اللحظات،  هذه 

فيها على إيجابيات«.
بالنتيجة  تتأثر معنوياتنا  وأضاف »ال يمكن أن 
وكانت ليست ما نتوقعه، فلسنا قريبين حتى من 

المكان الذي نتوقعه«.
واكتشف فيراري العديد من العيوب في تصميم 
وتعهد  جديد،  مسار  اتخاذ  في  وبدأ  السيارة، 
في  الهواء  ديناميكية  على  تحديثات  بإجراء 

في  الموسم  سباقات  ثالث  أجل  من  السيارة، 
المجر.

محركات  تستخدم  التي  الثالثة  الفرق  لكن 
فيراري، واجهت متاعب على حلبة رد بول.

أنطونيو جيوفيناتسي  ألفا روميو،  ثنائي  وتأهل 
و19،   18 المركزين  في  رايكونن،  وكيمي 
بينما جاء سائقا هاس، رومان جروجان وكيفن 

ماجنوسن، في المركزين 15 و16.
السائقين آلخر  لقب  نال  الذي  فيراري،  واحتل 
الثاني  المركز   ،2007 في  رايكونن  مع  مرة 
العالم الموسم الماضي، لكن شكوكاً  في بطولة 

ثارت حول قانونية محرك الفريق.
في  سرية  لتسوية  اإليطالي  الفريق  وتوصل 

نهاية المطاف، مع االتحاد الدولي للسيارات.
»ال  فيراري  فريق  رئيس  بينوتو،  ماتيا  وقال 
تأهيلية  تجارب  كانت  أنها  إلنكار  معنى  يوجد 
ستكون  الموسم  بداية  أن  ندرك  كنا  محبطة.. 
صعبة، وهذه النتيجة أكدت لنا أن األمر سيكون 

كذلك، أكثر حتى مما كنا نتوقع«.
من  جانب  كل  بدقة  نحلل  أن  »علينا  وأضاف 
لماذا  فهم  ومحاولة  بالمنافس،  ومقارنته  أدائنا، 

توجد هذه الفجوة«.

برشلونة  مهاجمة  أوشواال،  أسيسات  انتقدت 
اإلفريقي  االتحاد  سيدات،  النيجيري  والمنتخب 
نسخة  إلغاء  قراره  بسبب  )كاف(؛  القدم  لكرة 

2020 من كأس إفريقيا النسائية.
الحالية  النسخة  إلغاء  بيان،  في  الكاف،  وأعلن 
في  مقررة  كانت  والتي  النسائية،  المسابقة  من 
تشرين الثاني المقبل؛ بسبب الظروف الصعبة.

التي  أوشواال،  أسيسات  أغضب  الكاف،  قرار 
اإلفريقية  بالنسخة  البريطانية  لإلذاعة  قالت 
لكرة  يبدو جيدا  أفريكا(: »هذا ال  )بي بي سي 
القدم النسائية في إفريقيا، وتحديداً عندما نكافح 
البطولة  تستضيف  التي  الدولة  إيجاد  أجل  من 

النسائية كل عامين«.
هذا  على  نكون  أن  يمكننا  »ال  وأضافت: 

يجب  معيب،  ألمر  إنه   ،2020 في  المستوى 
والقوانين  األنظمة  إلى  العودة  االتحاد  على 
وجعلها  النسائية،  القدم  كرة  إصالح  من  للتأكد 

من أولوياتهم القصوى«.
جائحة  عذر  تقبل  برشلونة  هدافة  ورفضت 
يعطوا  أن  »يجب  البطولة:  إللغاء  كورونا 
هذا  النسائية،  القدم  كرة  لتسويق  األولوية 
مسابقة  تزال  ال  أوروبا،  في  موجود  االهتمام 
دوري أبطال أوروبا للسيدات مستمرة، ولم يتم 

إلغاؤها«.
وختمت: »لو أراد االتحاد تأجيلها لعام 2021 
فال بأس، ولكن أن يتم إلغاؤها، نحتاج إلى تفسير 
مناسب، هذا أشبه بالتقدم خمس خطوات لألمام 

مقابل التراجع 10 خطوات للخلف«.

»دولة االحتالل الرتكي تسعى لوأد إرادة المرأة الحرة«

جمع 600 توقيع إلطالق سراح زينب جالليان والحملة مستمرة

في  اإلدارية  أكدت  لكي-  كركي  روناهي/ 
مؤتمر ستار ميادة رمضان أن دولة االحتالل 
إرادة  إلضعاف  الوسائل  بكل  تسعى  التركي 
وشرق  وشمال  آفا  روج  في  الحرة  المرأة 
سوريا من خالل االنتهاك الصارخ للقوانين 
حقوق  حماية  على  تنص  التي  الدولية 

اإلنسان.

تدخلها  في  التركي  االحتالل  دولة  تستمر 
الدولة  شؤون  في  والالشرعي  قانوني  الال 
احتاللها  بعد  األمر   بها  ووصل  السورية، 
إلى  السوري  الشمال  من  واسعة  ألجزاء 
تناضل  التي  السورية  المرأة  استهداف 
فيها  يتمتع  مركزية  ال  دولة  بناء  أجل  من 
الجميع بحقوقهم المشروعة، فاستهداف دولة 
االحتالل التركي للمرأة الحرة هو استهداف 
في  المرأة  شيدتها  التي  الديمقراطية  للقيم 
مناطق شمال وشرق سوريا، وللتوقف على 
االعتداءات المستمرة التي يمارسها االحتالل 
التركي على المرأة، خاصةً من قتل واغتيال 
لنا  كان  للمناضالت،  واستهداف  واغتصاب 
ناحية  لقاًء مع اإلدارية في مؤتمر ستار في 

جل آغا ميادة رمضان.

سعيها لوأد إرادة املرأة

دولة  تسعى  ورفيقاتها  زهرة  »باغتيال 
االحتالل التركي إلى وأد إرادة المرأة الحرة 

وبهذه  سوريا،  وشرق  وشمال  آفا  روج  في 
المحتلة  التركية  الدولة  تستهدف  الممارسات 
الحالة الديمقراطية التي شاركت في تشييدها 
بهذه  سوريا«،  وشرق  شمال  في  المرأة 
ستار  مؤتمر  في  اإلدارية  أبدت  الكلمات 
دولة  لممارسات  استنكارها  رمضان  ميادة 
االحتالل التركي الغير شرعية والتي ال تفرق 

بين عجوز وطفل وامرأة، بحسب تعبيرها.
االحتالل  دولة  به  قامت  ما  ميادة  وأدانت 
العزل  المدنيين  بحق  انتهاكات  من  التركي 
روج  ثورة  على  القضاء  إلى  تهدف  والتي 
اإلدارة  تطور  ومنع  سوريا  وشمال  آفا 
المحتل  »يسعى  وقالت:  فيها،  الديمقراطية 
األراضي  ودخول  إلفشالها  الوسائل  وبكل 

السورية بذريعة دحض اإلرهاب، ناهيك عن 
االنتهاكات التي تقوم بها بحق الشعب ونهب 
سوريا،  وشرق  وشمال  آفا  روج  خيرات 
محاولةً النيل من الفكر الديمقراطي الحر الذي 
المشترك  والعيش  الشعوب  أخّوة  إلى  يهدف 
وحرية المرأة عبر انتهاكات صارخة لحقوق 

اإلنسان«.

منتصف  منذ  والناشطون  الناشطات  جمعت 
عموم  من  توقيع   600 المنصرم  حزيران 
حملة  إطار  في  وذلك  وأوروبا،  كردستان 
في  السياسية  المعتقلة  سراح  بإطالق  تطالب 

السجون اإليرانية زينب جالليان.
بإطالق  المطالبة  التواقيع  جمع  حملة  تستمر 
زينب  اإليرانية  السجون  في  المعتقلة  سراح 
مواقع  على  وأوروبا  كردستان  في  جالليان 
انستغرام،  )فيسبوك،  االجتماعي  التواصل 

تلغرام(.
وأطلقت التنظيمات المدنية والنسوية والسياسية 
حملة  كردستان،  روجهالت  من  وشخصيات 
للتضامن مع المعتقلة السياسية زينب جالليان 
وجاء  إيران،  في  السياسيين  السجناء  وكافة 
حقوق  ومراكز  دوائر  كافة  »نطالب  فيها:  
المدنيين  النشطاء  وجميع  العالمية  اإلنسان 
وكافة  النسويات  والناشطات  والسياسيين 
أحرار العالم لتبني قضية زينب جالليان وكافة 

السياسيين والمدنيين، والتضامن مع   السجناء 
حملة الحرية لـ »زينب جالليان«.

وجاءت الحملة بعنوان »نحن 
صوت زينب جالليان«.

مطالب الحملة

»اإلفراج  وهي:  عديدة  مطالب  وللحملة 
لتفشي  نظراً  جالليان.  زينب  عن  الفوري 
من  وبعض  زينب  وإصابة  كورونا  فايروس 
بالضغط  نطالب  بالجائحة،  اآلخرين  السجناء 
االلتزام  إلى  لدفعها  اإليرانية  السلطات  على 
الدولية،  والمواثيق  ومبادئه  اإلنسان  بحقوق 
المساجين. مطالبة منظمة  بغية حماية أرواح 
البرلمان  المتحدة،  األمم  الدولية،  العفو 

األوروبي، دول العالم، مراكز ودوائر حقوق 
وإيران وكردستان، وكافة  العالم  في  اإلنسان 
واإلعالميين  والمدنيين  السياسيين  النشطاء 
الناشطة  عن  لإلفراج  إيران  علی  للضغط 
الدعم  أشكال  بكافة  المطالبة  جالليان.  زينب 
والمساندة لتحقيق هذه النقاط. وتنظيم الفعاليات 
المطالبة بحرية زينب جالليان أمام السفارات 
اإليرانية والجهات المعنية. فسح المجال أمام 
فيديو  صور،  كتابات،  إلرسال  شخص  كل 
الحملة  تدعو  الحملة.  لهذه  أو رسائل تضامن 
التوقيع على العريضة اإللكترونية التي تطالب 
باإلفراج عن زينب جالليان، حيث سيتم توجيه 
هذه العريضة إلى منظمة العفو الدولية، األمم 
ومراكز  والدول  األوربي  والبرلمان  المتحدة 

حقوق اإلنسان«.

من هَي »زينب جالليان«؟؟؟

كردية،  سياسية  ناشطة  هي  جالليان  وزينب 
اُعتقلت  ماكو،  مدينة  في   1982 سنة  ولدت 
من قبل السلطات اإليرانية )قوات االطالعات 
السياسية  نشاطاتها  خلفية  على  اإليرانية( 
وتم سجنها.  مدينة كرماشان  في  سنة 2007 
لممارسات  اعتقالها  عملية  خالل  وتعرضت 

شنيعة؛ تعذيب جسدي ونفسي.
الثورة  »محكمة  أصدرت  اعتقالها،  بعد 
جالليان  زينب  بحق  اإلعدام  حكم  اإليرانية« 
منتهكةً  معدودة،  دقائق  ميداني وخالل  بشكل 
بتوكيل  لها  يُسمح  أن  دون  ومن  القانون، 
محامي للدفاع، وقد حصل ذلك تحت ظروف 

أمنية مشددة.
السجن  في  نضالها  من  سنوات  أربعة  وبعد 
عن  فضالً  إليها،  الموجهة  التهم  وإنكارها 
مستوى  على  العادلة  قضيتها  تدويل  فعاليات 
السجن  إلى  حكمها  تخفيض  تم  فقد  العالم، 
المؤبد. ويشار إلى أن زينب جالليان هي أول 

امرأة في ايران يصدر بحقها حكم المؤبد.

تعرضها ألقىس أنواع التعذيب..

ألقسى  عاماً   13 منذ  جالل  زينب  تتعرض 
أنواع التعذيب الجسدي والنفسي الذي تمارسه 
لذا  الثوري  والحرس  اإليرانية  المحكمة 
وبسبب  في خطر.  حياتها وصحتها  أصبحت 

الصحية وعدم إعطائها  الرعاية  إقصائها من 
األدوية الالزمة لها، أصيبت بضعف الرؤية. 
وفي اآلونة األخيرة أصيبت بفيروس كورونا 
السجن دون منحها حق  إدارة  بسبب المباالة 
للتعذيب  تعريضها  مواصلة  بل  العالج،  تلقي 

الجسدي والنفسي.
حقوق  منظمات  محاوالت  من  وبالرغم 
اإلنسان، العفو الدولية، األمم المتحدة، شبكات 
حقوق اإلنسان في إيران وكردستان، النشطاء 
إيران  تمارس  والمدنيين...الخ،  السياسيين 
جالليان  زينب  على  الضغوطات  من  المزيد 

بهدف القضاء عليها.
بتاريخ 28 أيار )الشهر الماضي( ومن دون 
زينب  الناشطة  نقلت  لعائلتها،  مسبق  إبالغ 
بأنها  واتضح  وارمين(،  )كرجكي  سجن  إلى 
تهميشها  نتيجة  كورونا  بفايروس  أصيبت 
وعدم تلقيها الرعاية الصحية وعدم حصولها 
في  حياتها  وأصبحت  الالزم،  الدواء  علی 
خطر. وبحسب ما أفاد والدها  لشبكات حقوق 
اإلنسان في كردستان، فأن زينب قد أصيبت 
إثر  وعلى  كورونا،  بسبب  الرئة  بأمراض 
معاناتها من اشتداد تداعيات المرض نقلت إلى 

المشفى تحت ظروف أمنية مشددة.
وحسب جمعية حقوق اإلنسان في روجهالت 
زينب  عن  المعلومات  آخر  فأن  كردستان، 
جالليان وفق ما جاء في اتصال صوتي لها مع 

ذويها فقد نقلتها السلطات إلى سجن كرمان.

ميادة رمضان

االستمرار يف الكفاح إلفشال 
مخططات املحتل

كما وأكدت ميادة رمضان بأن احتالل الدولة 
التركية ليس فقط باالضطهاد ودخول أراضي 
وبكافة  تعمل  أنها  بل  سوريا،  وشرق  شمال 
الوسائل من أجل زعزعة األمن واالستقرار 
أيضاً،  باالستقرار  تحظى  التي  المناطق  في 
األشخاص  من  العديد  بتمويل  بقيامها  وذلك 
ذوي النفوس الدنيئة، وتابعت بالقول: »حيث 
يعمل هؤالء األشخاص بالعديد من التحركات 
وحثهم  األهالي  بين  الرعب  بث  إلى  الهادفة 
خالل  من  الخاصة  الحرب  بسياسة  للهجرة 
الطائفية  النعرات  وإثارة  الكاذبة  الدعايات 

والتخويف ونقل المعلومات إليها«.
وفي الختام شددت اإلدارية في مؤتمر ستار 
ميادة رمضان بأن المؤامرة التركية مستمرة، 
والنساء  عامةً  آفا  روج  كشعب  وبدورهم 
خاصةً سيستمرن في تقديم التضحيات والعمل 
دولة  مخططات  إفشال  أجل  من  والكفاح 
بالعزيمة  عليها  والقضاء  التركي  االحتالل 

واإلرادة الحرة.
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محرر الصفحة - رفيق ابراهيم

بدران جيا كرد: 
»االحتالل الرتكي يهدف لضرب المشروع 

الديمقراطي يف شمال وشرق سوريا«

قال نائب الرئاسة المشتركة لإلدارة الذاتية في 
شمال وشرق سوريا بدران جيا كرد: »إن دولة 
االحتالل التركي تقف عقبة رئيسية أمام الحل 
اإلرهاب  ترعى  وهي  سوريا،  في  السياسي 
للمرتزقة  ومنطلقاً  مرتكزاً  جعل سوريا  وتريد 
المنطقة«.  في  مشاريعها  يعادي  من  كل  ضد 
حاولت  التركي  االحتالل  دولة  أن  إلى  وأشار 
شركاء  إيجاد  األخير  آستانا  مؤتمر  خالل  من 
العدائية ضد الشعب الكردي؛  لها في مواقفها 
لتشريع وتثبيت وجودها واحتاللها لمناطق من 

شمال وشرق سوريا.

ما متخض عن آستانا ال يعني 
السوريني بيشء

بها؛  المتعلقة  واألمور  المواضيع  تلك  وحول 
تحدث بدران جيا كرد للخبر 24 فقال: »دائماً 
في اجتماعات آستانا بين الدول اإلقليمية الثالثة 
أعمالهم  جدول  يتصدر  وإيران  وتركيا  روسيا 
ملف شمال شرق سوريا واإلدارة الذاتية، وفي 
موحد  بموقف  التحرك  يحاولون  اإلطار  هذا 
بأن  نعلم  ونحن  الذاتية.  اإلدارة  ضد  ومشترك 
فهي  ذلك،  وراء  يقف  من  هو  التركي  المحتل 
مع  وإيران  روسيا  موقف  توحد  أن  تحاول 
كمشروع  الذاتية  اإلدارة  وجود  ضد  موقفها 

وطني ديمقراطي دائم في المنطقة«.
وأضاف جيا كرد بقوله: »إيران تقف ضد هذا 
المشروع وتساند تركيا في موقفها، كما تساندها 
دمشق؛ ألنه ضمن مشروع اإلدارة الذاتية تحل 
لكردستان  المحتلة  والدول  الكردية،  القضية 
ترى حل القضية الكردية خطراً عليها، فلديهم 
سياسات ومخططات مشتركة للوقوف ضد أي 

من  جزء  أي  في  الكردية  القضية  لحل  تطلع 
أن  المفروض  من  كان  آستانا  في  كردستان. 
يناقشوا األزمة السورية. لكن؛ بدون السوريين 
وهذه  السوريين(،  من  بدالً  يقررون  أنهم  )أي 
بدون  قرارات  اتخاذ  فيها  يتم  التي  اآللية 
السوريين في قناعاتنا تأتي بمعنى أن قراراتهم 
مصلحة  في  وليس  مصالحهم  بموجب  تتخذ 
عن  يتمخض  ما  كل  لذلك؛  وشعوبها.  سوريا 
آستانا هو محض شكوك ولدى جميع الوطنيين 

السوريين«.
وبيّن جيا كرد؛ قائالً: »هناك عدة نقاط ناقشوها 
أنهم  حيث  للعلن،  نتائجها  وخرجت  آستانا  في 
يقولون إننا ضد أي كيان سياسي يجزأ سوريا 
وهم بذلك يقصدون بشكل مباشر اإلدارة الذاتية 
ويستهدفونها. إذا أردنا نقيم هذا األمر فنريد أن 
التي  هي  الذاتية  اإلدارة  مشروع  هل  نعرف؛ 
التي  تركيا  مشروع  أم  سوريا  لتقسيم  تسعى 
إدلب  من  انطالقاً  المرتزقة  المجموعات  تساند 
وعفرين وحتى سري كانيه/ رأس العين وكري 
تمارسها  التي  والسياسات  أبيض؟  تل  سبي/ 
هي  المناطق،  تلك  في  التركي  االحتالل  دولة 
مع  المناطق  تلك  وربط  سوريا  لتقسيم  محاولة 
تركيا، سواء من الناحية اإلدارية والسياسية أو 
واالقتصادية،  والعسكرية  الثقافية  الناحية  من 
والكل يعرف كيف أنهم أحرقوا العملة السورية 
واستخدموا بدالً عنها العملة التركية، وهذا كله 
أفعال  رؤية  ويجب  سوريا  تقسيم  على  دليل 

تركيا هناك وتقييمها«.

 تشكل خطراً عىل سوريا واملنطقة 
بأكملها

االحتالل  دولة  »إّن  بالقول:  كرد  جيا  وشدد 
التركيز  تحاول  عندما  اجتماع  كل  في  التركي 
تحاول  هي  إنما  الذاتية،  اإلدارة  مناطق  على 
عن  انتباهها  وتشتيت  العام  الرأي  تضليل 
التي تسيطر  المناطق  مشروعها االحتاللي في 
اإلدارة  ضد  شركاء  منهم  تجعل  وأن  عليها، 
على  ليس  خطراً  تركيا  تشكل  لذلك؛  الذاتية. 
سوريا  على  بل  فقط،  الذاتية  اإلدارة  مناطق 
في  الحل  أمام  عقبة  تقف  فهي  والمنطقة، 
االحتالل،  وتشرع  التجزئة  وتعمق  سوريا 
وتفرض رؤيتها على المشكلة السورية، وتمنع 
اتخاذ  من  السورية  باألزمة  الصلة  ذات  الدول 
كما  السورية،  األزمة  لحل  الصائبة  القرارات 
سوريا،  في  اإلرهاب  محاربة  يناقشون  أنهم 
في  موجود  اإلرهاب  سؤال،  موضع  وهذا 
تحارب  التي  وقسد  جدية  مشكلة  وهي  سوريا 
اإلرهاب خاصة داعش، وتركيا تدعي محاربة 
اإلرهاب. لكن؛ اإلرهابيين في وجهة نظر تركيا 
محاربتهم،  ويجب  الحماية،  ووحدات  قسد  هم 
وأن  لها  الجميع شركاء  من  تجعل  أن  وتحاول 
مناطق  وتحتل  سوريا  وشرق  شمال  تهاجم 
أخرى منها كما فعلت في عفرين وسري كانيه 

وكري سبي«.
في  فإنه  الجميع؛  يعرفها  كما  »الحقيقة  وأكد: 
تحتلها  التي  األخرى  والمناطق  وعفرين  إدلب 
تركيا يوجد فيها مئات اإلرهابيين والمرتزقة من 
وتنظيم  الدين  وحراس  النصرة  وجبهة  داعش 
القاعدة وجماعات أخرى مرتبطة بها وهم كلهم 
وهذا  لإلرهاب،  الدولية  القائمة  على  مدرجون 
اإلرهاب  محاربة  ويجب  الجميع،  أنظار  أمام 
والقضاء عليه والتخلص من السيطرة التركية؛ 
حل  إيجاد  المستحيل  فمن  ذلك  يتم  لم  إذا  ألنه 
لألزمة السورية. تركيا ترعى هذه المجموعات 

والعتاد  باألسلحة  وتمدها  سوريا  في  المرتزقة 
والمال وتساندها سياسياً ومعنوياً وتحافظ على 
قال:  حيث  بوتين  أوضحه  ما  وهذا  وجودها، 
»اتفقنا مع تركيا بأن تحل مشكلة جبهة النصرة 
تلتزم  لم  لكنها  إدلب،  في  المتطرفة  والمجاميع 
االحتالل  دولة  بأن  يعني  وهذا  باتفاقاتها«، 
وتدعمها،  عليها  المحافظة  تريد  التركي 
لتستخدمها كورقة ضد كل من يعاديها. وتحقيق 

أجنداتها من وراء ذلك«.
أخرى  »مرة  قائالً:  كرد  جيا  بدران  واستطرد 
من  أنه  وقالوا:  آستانا،  اجتماع  في  النقاش  تم 
في  السياسي  الحوار  تفعيل  يتم  أن  الضروري 
في  تأسيسها  تم  التي  الدستورية  اللجنة  إطار 
جنيف والعمل على استمراريتها، إذا هم يرون 
أن الحل السياسي لألزمة السورية سيكون من 
األزمة  حل  بأن  نرى  فإننا  اللجنة،  هذه  خالل 
السورية من خالل تلك اللجنة غير ممكنة وأنها 
لن تجدي نفعاً لحل المعضلة السورية؛ ألننا نؤكد 
السياسي  والحل  الحوار  أكدوا على  أيضاً  وهم 
للمشكلة السورية من خالل قرار مجلس األمن 
يتطابق  الدستور ال  »2254«، ولجنة صياغة 
القرار  ألن  الذكر؛  اآلنف  الدولي  القرار  مع 
في  السورية  الشعوب  كافة  تمثيل  على،  ينص 
لجنة صياغة الدستور، وال يوجد تمثيل إلرادة 
شعوب شمال وشرق سوريا واإلدارة الذاتية في 
تحقق  أن  الممكن  غير  من  لذلك؛  اللجنة.  هذه 
نتائج إيجابية، وحتى وإن ظهرت بعض النتائج 
فنحن غير ملزمين بها. من أجل ذلك ال بد من 
اللجنة،  هذه  في  السورية  الشعوب  كافة  تمثيل 
ومن الواضح بأن روسيا رضخت للضغوطات 
اإلرادة  بإبعاد  وقبلت  المجال،  هذا  في  التركية 
السياسية لشعوب شمال وشرق سوريا وإدارتها 

الذاتية عن هذه اللجنة.«

القضاء عىل مكاسب شعوب 
املنطقة والكُرد يف املقدمة

اإلطار  هذا  »في  بالقول:  كرد  جيا  وأردف 
تخدم  ال  المحتلة  التركية  الدولة  ممارسات 
ألزمتها،  حل  وإيجاد  السوري  الشعب  مصالح 
بل تريد أن تنتصر جماعة إخوان المسلمين في 
االحوال  وبكل  المتطرف،  اإلسالم  أو  سوريا 
الديمقراطية  مشروع  يكون  أن  تريد  ال  هي 
كحل لألزمة السورية وأن يحصل شعوبها وفي 
لم  إذا  حقوقهم.  على  الكردي  الشعب  مقدمتهم 
تكن هناك ديمقراطية في سوريا وشعوبها لم تنل 
اإلخوان  بيد  األمور  زمام  وأصبحت  حقوقها، 
من  ستخرج  سوريا  بأن  يعني  فهذا  المسلمين، 
أزمتها لتدخل إلى أزمة أعمق، أي أن المشكلة 
أخرى،  مناطق  إلى  تأثيرها  وسيتمدد  ستتوسع 
وستجعل من سوريا منطلق لإلرهاب واإلسالم 
أن  ويجب  كبير  خطر  يشكل  وهذا  المتطرف، 

يكون هناك مواقف حازمة ضد هذا التوجه«.

وتابع: »دولة االحتالل التركي لديها مخططات 
استعمارية في المنطقة وهي تعمل على إنجاحها، 
من  األخضر  الضوء  على  الحصول  وتحاول 
روسيا أو أمريكا لغزو مناطق جديدة في شمال 
وشرق سوريا، من النقاط التي تم مناقشتها في 
النفط  أن  الروسي؛  الطرف  من  خاصة  آستانا 
غير  بشكل  قسد  قبل  من  سرقتها  يتم  السوري 
قانوني، ويجب أن ترجع إيراداتها إلى الحكومة 
التوصيف  هذا  نستنكر  نحن  طبعاً  السورية. 
يد  على  تحريرها  تم  كلها  النفط  آبار  الخاطئ، 
اآلبار  هذه  ومعظم  داعش،  مرتزقة  من  قسد 
غير صالحة للعمل ومتوقفة، أما ما يتم تشغيله 
فوارداتها تذهب لشعوب المنطقة، وما يزيد يتم 
خدمة  في  مواردها  توظيف  ليتم  تجارياً  بيعه 

الشعب السوري«.
بيننا  قائالً: »ال يوجد أي حوار  ونوه جيا كرد 
مباشر  غير  حوار  هناك  كان  تركيا،  وبين 
األخير  تركيا  اجتياح  قبل  أمريكية  وبواسطة 
لمناطق سري كانيه وكري سبي، وبخصوص 
بعمق  كانت  والتي  اآلمنة  بالمنطقة  أسمتها  ما 
المباحثات  انتهت  األسف  مع  لكن  كم،  خمسة 
غير المباشرة بعد االجتياح. وفي الحقيقة توضح 
موقف المبعوث األمريكي جيمس جيفري خالل 
وعد  ما  على عكس  التي عمل  المباحثات  هذه 
بها. المخططات التركية توسعية واستراتيجية، 
والجنوبية  الجنوبية  بتوسيع حدودها  تفكر  فهي 
أيضاً  التوسعية  مخططاتها  ومن  الشرقية، 
احتالل خمس مناطق في باشور كردستان من 
كركوك إلى الموصل، باإلضافة إلى دير الزور 
والحسكة وحلب، هذه هي مخططاتها وأحالمها، 

وهي تعمل على احتالل هذه المناطق«.
الذاتية  لإلدارة  المشتركة  الرئاسة  نائب  واختتم 
في شمال وشرق سوريا بدران جيا كرد حديثه؛ 
الموضوع  يتعلق  عندما  خاص  »بشكل  قائالً: 
القضاء  األساليب  وبشتى  تعمل  فتركيا  بالكرد 
في  سواء  تحققت،  التي  المكاسب  جميع  على 
بند  وتحت  آفا  روج  في  أو  كردستان  باشور 
آفا،  روج  التركي  المحتل  اجتاح  ذاتها  الحجج 
وأيضاً تستخدم تلك الحج الواهية الجتياح باشور 
كردستان أيضاً، وهدفها في النهاية القضاء على 

مكاسب الشعب الكردي في كل مكان«. 

الُكرْد ودائرة المؤامرة

هل يدعم ترامب تدخالت أردوغان العسكرية يف ليبيا؟

ثمة نظرية تقول: السياسي الناجح عليه أن يُشِكَّك 
يبة إلى مقاربات  في كل شيْء، وينظر بعين الِرّ
وتوقعها  المفازات  واستخالص  اآلخر  الطرف 
حتى يبلغ الهدف الذي يسعى إليه، والحال هذه 
يجب أن تنطبق على األطراف الكردية جميعاً 
الدوائر  تجاه  وخصوصاً  استثناء  دون  ومن 
التي  والقوى  بهم  المحيطة  والدولية  اإلقليمية 

تتربص بهم شراً وهذا هو الصواب.
األوضاع التي تمر بها المنطقة وتحديداً المسألة 
الكردية جلٌي وواضح وال يحتاج إلى تفسيرات 
وقراءات عميقة، وواضٌح وضوح الشمس بأن 
استئناس العصافير بين بعِضها ليس سوى للفوز 
وخصوصاً  الصفراء،  الذرة  عرانيس  برأس 
في ظل تََرهُّل رأس اإلدارة األمريكية الراهنة 
بها  وجهله  المنطقة  في  الخاطئة  وسياساته 
الربح  في  الشركة  مدير  بمنطق  والتفكير 
والخسارة، بدءاً من الحقائق واألدلة والمعطيات 
التي  “الغرفة  كتابه  في  بولتون  أوردها  التي 
الكثير  فيه  كشف  والذي  األحداث”  شهدت 
الُكرد  ضد  ِحيكت  التي  المؤامرة  خيوط  من 
وكري  العين(  )رأس  كانيه  سري  الحتالل 
البربري  بالغزو  مروراً  أبيض(؛  )تل  سبي 
التركي اإليراني على باشور كردستان “منطقة 
لها  أساس  ال  مزيفة  وذرائع  بحجج  حفتانين” 
إلى  وصوالً  التخمة،  حتى  مريضة  وهلوسات 
الدول  رؤساء  بين  جمعت  التي  األخيرة  القمة 

الثالث روسيا وإيران وتركيا.
في  الناشئة  المعادالت  تقاطع  من  وانطالقاً 
والتي  الملموسة  الحسية  والمعطيات  المنطقة 
الكردية خطيرة  المرحلة  فإن  العين  تخطئها  ال 

جداً وهي مرحلة وجود أو ال وجود، وتستوجب 
استنفاراً سياسياً وعسكرياً على كل المستويات 
والجبهات، وخصوصاً أن القطبين المتناقَِضْين 
المتحاِلفَين ــ تركيا العثمانية ودولة الماللي في 
ـ ال تؤمنان مطلقاً بأية مشاريع ديمقراطية  إيرانـ 
في  المنطقة وقريبة من حدودها، وما جاء  في 
أشكال  من  شكٍل  ألي  الرافض  الختامي  بيانهم 
اإلدارات الذاتية أو محاوالت فرض واقع جديد 
بوتينية  وبموافقة  تحديداً  السوري  الشمال  في 
إالَّ تأكيدُ المؤكد وبال مواربات، ويُقرأ الموقف 
أنه ضوء  المنطقي على  بالتحليل  الروسي هذا 
أخضر للحرب التي تقوم بها تركيا على طول 
حدودها الجنوبية ضد الكرد وضد أي وجود لهم 
أو كيان، واحتالل المزيد من األراضي وتغيير 
والقتل  العسكرية  بالقوة  والقديم  الجديد  الواقع 

والتشريد والتدمير.
هذه الحسابات في الواقع الكردي سيراكم عليه 
الوجودية  االبتزازات والضغوطات  الكثير من 
آلمال  وقاتلة  كبيرة  تنازالت  إلى  تفضي  قد 
الكردي، وهذا ما يقتضي منا  وتمنيات الشعب 
جميعاً طرق األبواب المفتوحة، وإشهار أوراق 
في كل  واستخدامها  بها  والتلويح  لدينا  الضغط 
المحافل والمنصات الدولية والعربية وتجييرها 
أنه من  إذ  الكردي واضطهاده؛  الشعب  بقضية 
أو  التخمين  أو  التفكير  مجرد  بمكان  الخطيئة 
االعتقاد بأن تركيا تحارب جهة أو جماعة معينة 
من الكرد، ومن شواذ التفكير السليم من يظن أن 
في الذهنية التركية ترتيبات ودرجات ومستويات 
وكردي سيئ(،  جيد  )كردي  للكرد  وتصنيفات 
على  تشهد  والبعيدة  القريبة  التاريخية  والدالئل 
مسار السياسة التركية وتوجهها العنصري ضد 

الكرد جميعاً ومن دون استثناء.

التركي  الرئيس  بين  العالقات  تحسن  القى 
رجب طيب أردوغان ونظيره األميركي دونالد 
ففي  األخيرة،  اآلونة  في  كبيرا  اهتماما  ترامب 
الرئيسين  إن  أردوغان  قال  حزيران،  شهر 
دون  إيجابيا  ليبيا  في  التطورات  تواصال حول 
فما  المناقشات،  عن  جوهرية  تفاصيل  تقديم 
تأثير عالقاتهما الشخصية اإليجابية الحالية على 
األحداث هناك؟ أعلنت واشنطن دعمها لحكومة 
الوفاق الوطني المدعومة من تركيا في معركتها 
المشير  يقوده  الذي  الليبي  الوطني  الجيش  ضد 
روسيا  مثل  دول  تدعمه  والذي  حفتر،  خليفة 

ومصر وفرنسا واإلمارات العربية المتحدة.
الوفاق  لحكومة  المتحدة  الواليات  دعم  لكن 
سفارة  أن  حيث  دبلوماسيا،  يبقى  الوطني 
الواليات المتحدة في ليبيا موجودة في تونس قيل 
إن روسيا وّظفت أفرادا من عمالئها السوريين 
والسودانيين لتعزيز قوات مجموعة فاغنر لدعم 
حفتر، لكن فرنسا تعارض اإلجراءات الروسية، 
وتدين التدخل التركي في نفس الوقت، دون أن 
الواليات  فمثل  المادي،  الدعم  من  الكثير  تقدم 
إلى  األطراف  جميع  باريس  تدعو  المتحدة، 
االتفاق على وقف إطالق النار والتفاوض على 
التوتر في حوض  تسوية للصراع. كما اشتعل 
المتوّسط مع رغبة أنقرة في التنقيب عن المواد 
عليها  المتنازع  المناطق  في  الهيدروكربونية 
مع  اتفاقا  أبرمت  أهدافها  ولتحقيق  الشرق،  في 
اليونان  مثل  أطراف  اعتبرته  الوفاق  حكومة 
وقبرص غير قانوني، ويتساءل المرء عما إذا 
كان ترامب محقاً في تجنب أي تدخل في حرب 

ليبيا.
مجرد  األرجح  على  األزمة  تعدّ  إليه،  بالنسبة 
العالم”، وال  الجزء من  آخر في “ذلك  صراع 
والتضحية  األميركية  القوات  استثمار  يستحق 
سوريا،  شمال  في  شهدنا  وكما  جنودها،  بحياة 
للسماح  استعدادا  أكثر  األميركي  الرئيس  يبدو 
والتكاليف  األعباء  كّل  بتحّمل  التركي  لنظيره 
إلى  أردوغان  يتطلع  المقابل،  في  والمخاطر، 

الصراع،  من  يجنيها  أن  يمكن  التي  الفوائد 
ومكانته  صورته  على  تقتصر  مطامحه  ولكن 
أو  تركيا  مصالح  لتشمل  تمتد  وال  اإلقليمية، 
العبا  يكون  أن  التركي  الرئيس  يريد  شعبها. 
يستعيد  وأن  اإلقليمية،  الشؤون  في  رئيسيا 
القرون  في  توّسعت  التي  العثمانية  تركيا  نفوذ 
الماضية، وقد سعى في السابق إلى إرساء نفوذه 
االقتصادي  والتعاون  الدبلوماسية  خالل  من 
الحمالت  تكشف  لكن،  والتعليم،  واالستثمار 
العسكرية األخيرة في سوريا، وإنشاء قاعدة في 
قطر، والتدخل العسكري المباشر في ليبيا عن 
تضاعف استعداده الستخدام الموارد العسكرية 

لتوسيع نفوذه وتحقيق الهيمنة. 
أردوغان  يدفع  أن  نتوقع  أن  يمكننا  ليبيا،  في 
من  المدعومة  القوات  مع  الصراع  باتجاه 

المتواجدين  الروس  األفراد  وحتى  روسيا، 
أنه يرغب في دخول  نتصّور  هناك، ولكنّنا ال 
فالديمير  الروسي  الرئيس  مع  مفتوح  صراع 
بوتين، تعدّ استراتيجية الرئيس التركي محفوفة 
القوات  بين  الوثيقة  العالقات  ولكن  بالمخاطر، 
الرغم من  الروسية والتركية في سوريا )على 
بمثابة  تكون  قد  متعارضة(  ألطراف  دعمها 
أقصى  لتحقيق  العالقات  إدارة  لكيفية  نموذج 

فائدة مع “خسائر مقبولة”. 
أولئك  أردوغان حشد  يحاول  الوقت،  نفس  في 
لفرض  الروسية  الجهود  يعارضون  الذين 
سيطرته على الشؤون الليبية والنفط، ومن أجل 
تشتيت االنتباه عن تحركات تركيا في المنطقة 
االقتصادية الخالصة لقبرص ضد مصالح دول 
أنه يصرف االنتباه  مثل مصر وإسرائيل، كما 

عن سلوك حلفائه المتمّردين الوحشي في شمال 
أن يرجعوا  نتوقع  أننا  الرغم من  سوريا، على 
إلى دائرة الضوء مع أنشطتهم في ليبيا بعد أن 
جنّدتهم تركيا للقتال في صفوف حكومة الوفاق.
حدود  خارج  أردوغان  مغامرات  تقّوض  وال 
السياسي  الوضع  مراقبة  على  قدرته  بالده 
فخورين  قاعدته  في  الكثيرين  ونرى  الداخلي، 
التقارير  تركيز  مع  المنطقة،  في  وبأعماله  به 
تُرّكز  والتي  الحكومة  تخدم  التي  الصحافية 
على انتصاراته دون إيالء الكثير من االهتمام 
هو  وكما  االقتصاد،  أو  األرواح  في  للخسائر 
الحال في سوريا، إذا بقي عدد القتلى أو الجرحى 
من الجيش التركي منخفضا، فمن المحتمل أال 
يواجه ردّ فعل قويا من معظم الناخبين األتراك.

وقد يعيق دعمه حكومة الوفاق بدال من الواليات 
تركيا  على  عقوبات  لفرض  الدعوات  المتحدة 
الدفاع  نظام  بشرائها  موسكو  مع  لتواطؤها 
دول  معارضة  رغم  أس-400  الصاروخي 
على  األخير  الحكم  عن  ماذا  ولكن  الناتو، 
األميركية  القنصلية  في  الموظف  توبوز،  متين 
التجسس؟  بتهمة  يحاكم  والذي  إسطنبول،  في 
توبوز  على  إسطنبول  في  محكمة  حكمت  وقد 
ترامب؟  األمر  يهم  أال  ثماني سنوات.  بالسجن 

ربما ال يهتم كثيراً.
غير  أوال”  “أميركا  ترامب  موقف  يحيل 
في  المخلصين  الموظفين  وحتى  األميركيين، 
يستحق  ال  أقل  إلى وضع  الدبلوماسية،  بعثاتها 
الوزراء  ضد  العقوبات  سّن  مثل  إجراءات 
المواطن  قضيّة  في  ُطبّقت  والتي  األتراك، 
سجنته  الذي  برونسون  أندرو  القس  األميركي 
السلطات التركية أيضاً. وماذا عن التقارير التي 
التحقيقات  مكتب  أمر  ترامب  أن  إلى  أشارت 
غولن  هللا  فتح  أنشطة  في  بالتحقيق  الفيدرالي 
في الواليات المتحدة، لمعرفة ما إذا كان يمكن 
بتدبير  تركيا  تتهمه  الذي  الدين  رجل  ترحيل 

انقالب فاشل في 2016؟
غير  من  ولكن  صحيحة،  التقارير  تكون  قد 
فهو  قريبا،  غولن  ترحيل  نشهد  أن  المحتمل 
مقيم بشكل قانوني ودائم في الواليات المتحدة، 
ويتطلّب األمر إدانته بجريمة تمّكن من اعتماد 
قانون الهجرة األميركي لترحيله، وبينما قد يفّكر 
الكثيرون في الواليات المتحدة في ترحيل غولن 
لتحسين العالقات مع تركيا، ال يسيطر ترامب 
الواليات  في  القضاء  أو  العدالة  نظام  على 

المتحدة كما يفعل أردوغان في تركيا.
يبدو أردوغان متالعبا بليبيا وترامب، مستفيدا 
عن  االنتباه  لتشتيت  اإلقليمية  األوضاع  من 
المشاكل الداخلية، وتأخير العقوبات األميركية، 
وتوسيع  الخارج،  في  التركي  النفوذ  وتوسيع 
إذا  تتغير  قد  األمور  لكن  االنتخابية،  قاعدته 
في  جسيمة  خسائر  التركية  القوات  سّجلت 
ذلك  وعند  الخارجية،  معاركها  خالل  أفرادها 

سينقلب كل شيء رأساً على عقب.
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في  التركّي  االحتالل  مرتزقة  جرائم  تستمر 
عفرين في ظّل تعتيم إعالمّي، وظروف التهديد 
عنها  اإلعالن  حال  في  انتقاميّة  بأعمال  بالقيام 
جدوى  عدم  رغم  حولها،  الشكاوى  تقديم  أو 
القضائيّة  األجهزة  على  فالقائمون  الشكوى، 

واألمنيّة هم المرتزقة أنفسهم.

شنٌق مشبوٌه

صباح  ُعثر  أنّه  بوست«  »عفرين  موقع  ذكر 
الشاب  جثمان  على   ،2020/7/2 الخميس 
الشنق  عبر  متوفياً،  يوسف  مصطفى  محمد 
بشجرة الجوز قرب نبعة القرية بجوار المنزل 
الذي يسكنه مع عائلته في قرية ميركان بناحية 
مواليد 2002 وهو  والشاب محمد من  موباتا. 
قريتها  من  العائلة  تهجير  وتّم  لوالديه،  وحيد 
»لواء  مرتزقة  قبل  من  قاسمو  حج  األصليّة 
سمرقند« التي استولت على منزلها، ولم تُعرف 

ظروُف الحادث وفيما إذا كانت فعالً جنائيّاً.
أّن منظمة حقوق اإلنسان - عفرين ذكرت  إال 
نقالً عن مصادر من داخل عفرين أّن التهجير 
من القرية حاج قاسمو تّم إثر مضايقاٍت لرفِض 

العائلِة إرساَل ابنها للقتال في ليبيا.

خطٌف واغتصاٌب

اغتصاب  حاالت  المحتلة  عفرين  منطقة  تشهد 
لتلك  االحتالل  سلطات  تجاهل  مع  متكررة 
الحاالت، فالمجرم عنصر من فصائل المرتزقة 
الموالية ألنقرة، فتطوى القضية دون محاسبة ما 

يشجع على ارتكاب أمثالها.
أفادت مصادر من داخل عفرين لمواقع إعالميّة 
مرتزقة  من  عناصر  بأن  حقوقيّة  ومنظمات 
قرية  مختار  مع  ذهبوا  مراد«  »السلطان 
بقصِد  بالقرية  فتاة  خطبة  وطلبوا  »كوتانلي«، 
المرتزقة  فهدد  بالرفض،  الردُّ  فكان  الزواجِ، 
الفتاة وضربوه وأخذوا الفتاةَ عنوةً، لتعود  والدَ 
اغتصبها  وقد  أيام  بعد  والدها  منزل  إلى  الفتاة 

أربعة منهم.
جرائم  إّن  بل  وحيداً،  ليس  الحادث  هذا 
القصر  للفتياِت  القسرّي  والزواج  االغتصاب 
والمختطفاِت  المعتقالِت  ضد  الجنسّي  والعنف 
التركّي  االحتالل  ظِل  في  معدالتها  زادت 
التضييِق  سياِق  في  وتجري  عفرين،  للمنطقة 
المنطقة،  من  للخروج  لدفعهم  األهالي  على 
التهديِد  بسبِب  الجرائم  على  األهالي  يتكتم  فيما 
عدا  واالختطاف  والتعذيب  االنتقاِم  بأعمال 

أسباب اجتماعيّة.

اختطاف ثالث مسنني يف عفرين 
عىل ذمة حادث قبل ثالثة عقود

في  الرسميّة  األناضول  وكالة  نشرت 
التركيّة  السلطات  أّن  مفاده  خبراً   2020/7/4
اختطفت ثالث مسنين بعد مداهمة منازلهم في 
ضابٍط  قتِل  تهمة  إليه  ووجهت  عفرين،  مدينة 
لالختطاف  تبرير  وفي  عاماً.   30 قبل  تركّي 
قالت الوكالة إّن المسنين الثالثة، كانوا يعملون 
 1990/6/16 وفي  الحدود،  عبر  بالتهريب 
النار  بإطالق  التركي  الحدود  حرس  بادروا 
خالل محاولة تسلل إلى األراضي التركيّة عبر 

أدى  االشتباك  وأّن  )إسكندرون(،  هاتاي  والية 
فارق  مالزم،  برتبة  تركّي  ضابط  إصابة  إلى 
متأثراً  المستشفى  إلى  وصوله  قبيل  الحياة 

بإصابته البليغة.
وتقول الوكالة إّن أجهزة األمن راجعت مؤخراً 
تحقيقات  بعد  وتمّكنت  العيان،  شهود  إفادات 
مطّولة من التعرف على هوية أحد المشتبه بهم 
وهو “صالح عثمان )59 عاماً( ورد اسمه في 
عن  كشفت  التحريات  أن  وادّعت  التحقيقات، 
ووصفت  راجو.  ناحية  في  به  المشتبه  تواجد 
وزعمت  المحكمة،  األمنيّة  بالعملية  اعتقاله 
إليه،  المنسوبة  القتل  بجريمة  صالح  اعتراف 
وأنّه أفاد بأسماء شريكيه حسن عبد هللا ومحمد 

المحمد.
إلى  استناداً  االنتهاكات  توثيق  مركز  وأّكد 
مصادر وشهادات موثّقة زيَف ادعاءات الوكالة 
واألجهزة األمنيّة التركيّة، وأنَّ السيناريو الذي 
الثالث  فالمسنون  صحيح،  غير  روايته  تمت 
اعتداءات  بأي  شاركوا  أن  يسبق  لم  مدنيون 
وأّن  الحدود،  عبر  تهريب  بعمليات  قاموا  أو 
تطال  ممنهجة  تركية  حملٍة  من  جزٌء  اعتقالهم 
أهالي عفرين ممن رفضوا التخلّي عن أرضهم 
مفبركة  إعالميّة  مقاطع  في  إظهارهم  ليتم 

للدعاية.
للجهات  أو شكوى  وثيقة  أّي  وجد  تُقدم  لم  كما 
تطالب  الماضية  الثالثة  العقود  طيلة  السوريّة 
أتراك،  بقتل  متورط  عفرين  من  أحد  باعتقال 
رغم أّن التعاون والتنسيق األمنّي بين الجانبين 
السوري والتركّي كان وثيقاً جداً، وظّل التنسيق 
األمني فعّاالً رغم انقطاع االتصال الدبلوماسّي 

باعتراف مسؤولي البلدين.
من  دورية  أقدمت  بوست  عفرين  موقع  نقل 
“الشرطة  ومرتزقة  التركيّة  االستخبارات 
اختطاف  على   2020/6/30 في  العسكرية” 
 35( )برازي(،  نعمان  الرحمن  عبد  المواطن 
عاماً( من قرية بوزيكيه، من منزله في محيط 
مؤسسة البريد بمدينة عفرين واقتادته إلى سجن 
ماراته، بذريعة االنتماء للقوات العسكريّة خالل 
فترة “اإلدارة الذاتيّة” السابقة. وذكر الموقع أّن 
عبد الرحمن اُعتقل مرتين في وقت سابق، ودفع 
في المرة الثانية 3100 ليرة تركية لإلفراج عنه 

بسند كفالة.
أّن  عفرين،  في  اإلنسان  حقوق  منظمة  ذكرت 
دورية مشكلة من االستخبارات التركيّة ومرتزقة 
»الشرطة المدنية« اقتحمت في 2020/6/30، 
منازل في قرية داركريه، واختطفت المواطنين: 
عماد حسين قادر )35 عاماً(، عبدو بن محمد 
 50( عليكو  الدين  محي  عاماً(،   35( هللا  عبد 
عاماً(، جمال عمر عليكو )25 عاماً(، صبري 
إلى مراكز  أحمد محمد )40 عاماً(، واقتادتهم 

االعتقال التابعة لها.

تفجري سيارة بعبوة ناسفة

وافادت األنباء في صبيحة 2020/7/5 انفجار 
عبوة ناسفة بسيارة في مدينة عفرين، وما أدى 
تُعرف  ولم  آخر،  وإصابة  شخص  مقتل  إلى 
أو مدنيّاً.  هوية القتيل وصفته، إن كان مرتزقاً 
وتم تداول خبر مفاده مقتل أربعة أشخاص كانوا 

بداخلها فيما بعد

نرش الفكر التكفريّي
 وفصل عن العمل

لحقوق  االنتهاكات  مع  بالتوازي  أنّه  المفارقة 
اإلنسان والجرائم المرتكبة يسعى االحتالل لبناء 
المساجد بتوجيهات من مؤسسة الشؤون الدينيّة 
التطرف  أفكار  نشر  هي  والغاية  واألوقاف، 
والتشدد، وذلك بتعيين أئمة جدد أغلبهم ينتمون 
سابقاً«  النصرة  الشام »جبهة  تحرير  هيئة  إلى 

وعزل األئمة السابقين.
من  عدد  تعيين  تم  جندريسه  ناحية  ففي   
صالح  مساجد:  وشملت  والخطباء  األئمة 
في  الفرقان  الصديق،  بكر  أبو  األيوبّي،  الدين 
يالنقوزة، مساجد قرى: كورا، بافلور، آغجلة، 

سللور،  تل  حاجيالر،  جلمة،  كفرصفرة، 
توصية  وفق  عوف.  بن  الرحمن  عبد  رفعتية، 
أمنيّة من مرتزقة لواء محمد الفاتح وبتحريض 
من المستوطنين تّم تغيير إمام جامع قرية معمال 
ذو  إماٌم  وعيّن  المنحدر  راجو  بناحية  أوشاغي 
الشام  تحرير  هيئة  من  متشدد  تكفيرّي  سلفّي 

سابقاً »جبهة النصرة«.
مصطفى  من  بتزكية  تعيينه  تّم  إماماً  أّن  يذكر 
مسلم رئيس جامعة الزهراء في غازي عينتاب، 
ألقي القبض عليه مداهمة الشرطة المدنية بحي 
مجموعة  ضمن  وكان  عفرين،  بمدينة  الزيدية 
من أربعة رجال وأربع نساء من إدلب، وكان 
كذلك  وتستمر  للدعارة.  وكراً  يُستخدم  المنزل 
المؤسسات  مختلف  في  العاملين  فصل  عملية 
المعلمين  من  عدداُ  األخيرة  الفترة  في  وشملت 

في مجال التربية والتعليم والمخاتير.
فيما تفتتح مدارس دينية لألطفال الصغار بحّجة 
الرعاية واالهتمام، وتقدّم الهدايا لهم لتشجيعهم 
الدينيّة، علماً  تقبل األفكار  على االستمرار في 
أشخاص  المدارس  إدارة  على  القائمين  أّن 
أُميون، ولكنهم حملة لألفكار المتطرفة المتشددة 

والتكفيريّة.

رسقات علنية

بها  قام  السرقات  من  جملة  عفرين  شهدت 
مستوطنين بتواطؤ مع المرتزقة المسلحين منها 
سرقة محولتين للكهرباء في قريتي )كفرشيلة، 

معراته(.
استولت  راجو  بناحية  إكبس  ميدان  قرية  في 
هشام  أبو  المدعو  يقودها  مرتزقة  مجموعة 
الشامي ومعاونه أبو سليم على محصول القمح 
وبقايا الزرع )التبن( بالنسبة لألهالي المهجرين 
قسراً- وفرضت نسبة 10% من المحصول على 
األهالي في القرية بقوة السالح. وفي قرى بلبله 
سرق المستوطنون محصول السماق قبل أوان 

نضوجه.

إرضام النريان بالغابات 

جبل  في  مجدداً  المفتعلة  النيران  أضرمت 
اإلثنين  يوم  من  الليل  منتصف  قبيل  هاوار 
يومين  مدى  على  واستمرت   2020/06/29
الخميس  يوم  النيران  أُضرمت  أن  وسبق 
وقضي  مساحتها  واتسعت   2020/06/25
السرو  أشجار  من  الهكتارات  عشرات  على 
والصنوبر والبطم والبلوط، كما أّن النيران في 
حريق سابٍق شملت مساحات كبيرة من الغابات 
قرة  أوشاغي،  خليالك  ديرا،  )حسن  قرى  في 
الثروة  على  القضاء  والهدف  وقوطان(  كول، 

الحراجيّة واإلتجار بالحطب وتصنيع الفحم.

قطع لألشجار وتجريف
 وبحث عن اآلثار

تستمر عمليات الحفر وتجريف التربة في التلة 
قبل  بناحية راجو من  الكائنة شرق قرية كورا 
مرتزقة أحرار الشرقيّة بحثاً عن اآلثار واللقى 
التلة  على  أطلقوا  وقد  ثقيلة،  آلياٍت  باستخدام 
الثقيلة،  اآلليات  مستخدمين  الذهب«  »تلة  اسم 
الكرز،  أشجار  من   400 من  أكثر  وقطعوا 
وأكثر من عشرة أشجار من الزيتون وال تزال 

عمليات الحفر مستمرة حتى تاريخه.
المدعو  يقودها  مرتزقة  مجموعة  وتواصل 
الجبهة  لمرتزقة  التابع  أحمد  أبو  الجبلي  جمعة 
أرنده  قرية  في  األراضي  تجريف  الشامية، 
بناحية شيه، بحثاً عن اآلثار مستخدمين اآلليات 
األرض،  مع  التلة  تسوية  تمت  حتى  الثقيلة 
زيتون،  شجرة   500 بنحو  األضرار  وألحقِت 
وفي الوقت نفسه فإّن مجموعة أخرى من نفس 
قرب  بيري«  »تلة  منطقة  في  تنبش  الفصيل 

قرية كاخرة بعد موقع تلة زرافاكة.
وذكر موقع عفرين بوست أّن مرتزقة الحمزة 
في  الزيتون  أشجار  قطع عشرات  أقدموا على 

بناحية  تحتاني  يقع في سهل قرية كفردل  حقل 
ناصر.  الرحمن  عبد  للمواطن  عائدة  جندريسه 
من  تبقى  ما  الشاميّة  الجبهة  مرتزقة  وقطع 
قناة  محيط  في  نجار  فاروق  المواطن  أشجار 

المياه بحي األشرفية.

استيالء عىل البيوت وبيع 

لواء  مرتزقة  من  مسلحون  أربع  وأصيب 
بجروح  )العمشات(  شاه  سليمان  السلطان 
خطيرة نُقلوا إلى مشفى المنار إثر اشتباك مسلح 
الكردّي”  المواطن  منزل  االستيالء على  حول 

نهاد” في قرية كاخريه.
وأقدم مرتزقة “فرقة الحمزة” في 2020/7/1 
على طرد المواطن الكردّي “لقمان شيخو” من 
المنزل الذي يقطنه في قرية “ماراته واستولت 
عليه لتقوم بتوطين المستوطن المدعو “فياض” 
مرتزقة  متزعم  لدى  إعالميّاً  يعمل  الذي 
»الحمزة« المدعو »معتز عبد هللا«. وفي اليوم 
إبراهيم  »أبو  المواطن  أقدموا على طرد  نفسه 
يقطنه  الذي  المنزل  من  العربي”  المكّون  من 
المستوطن  مكانه  وأسكنت  سنوات،  سبع  منذ 
المدعو “خالد عبد هللا” شقيق متزعم المرتزقة 

في القرية.
ذكر موقع عفرين بوست أّن مرتزقة االحتالل 
تعود  المنازل  من  عدد  على  استولوا  التركّي 
ملكيتها إلى مواطنين كرد مهجرين، في أحياء 
القاطنين  وألزمت  عفرين،  مدينة  من  مختلفة 
بدفع بدل اإليجار الشهرّي، فيما تحولت المنازل 
الشاغرة إلى مقرات أو تسكن فيها المستوطنين، 

سمو  )جهاد  للمواطنين:  المنازل  ملكية  وتعود 
احمد سمو – محمود  – جيلو كردي – فوزي 
عزت  قنبر-  محمد   – قنبر  عبدو   – جوجو 
الحالي،  يوليو  من  مختلفة  أيام  في  عثمان(، 

وجميع هؤالء مهجرون خارج عفرين.
أقدم مرتزقة المنتصر باهلل على بيع ستة منازل 
تعود لمهجري عفرين في المنطقة الكائنة على 
 2500 مبلغ  مقابل  البلدي،  الملعب  طريق 
دوالر بواسطة السمسار المدعو “أبو علي” من 
في  فترة طويلة  منذ  يقيم  والذي  إعزاز،  أهالي 
المدينة، وتعود ملكية المنازل للمواطنين )محمد 
رشيد حمو، محمد خليل/كفردليه، محمد ناصر/

كوكبة، ومنزل كان عيادة أطفال(.
استولى مرتزقة جيش اإلسالم على منزل أرملة 
من  األشرفية،  بحي  “نظيفة”  تُدعى  كرديّة 
الشرطة  مرتزقة  وأهمل  قاسما”،  “حج  قرية 

العسكريّة شكواها 
ميلشيا  متزعم  وليد«  »ابو  المدعو  أقدم 
األشرفية  بحي  منزلين  بيع  على  »المعتصم« 
وبِيع  منزل،  لكّل  أمريكي  دوالر   650 بمبلغ 
حمزة  شيخ  الكردّي  المواطن  منزل  الميليشيا 
محيط  في  الكائن  أمريكّي،  دوالر   700 بمبلغ 
كبصو  »جمال  شقيق  واستولى  القوس.  مدخل 
متزعم مرتزقة »الجبهة الشامية« على منزلين 
أبو  الرحمن  عبد  الكردّي  للمواطن  عائدين 
وجوده  أنّه  رغم  ترميشا،  قرية  من  عبدو” 

بالمدينة ويقيم باإليجار بحي الزيدية.
فيما عثر على مجموعة مغلقة في الفيس بوك، 
باإلعالنات  خاصة  الكبير”  إدلب  “سوق  باسم 
ونشر  والمنهوبات،  البيوت  ببيع  الخاصة 
إعالناً  سعيد”  أبو  “الشامي  يُدعى  مستوطن 
منازل  عدة  بيع  خالله  عرض  المجموعة  في 
للمنزل  أمريكي  بمبلغ 700 دوالر  في عفرين 

الواحد.
حقوقية  منظمة   18 وّجهت   2020/1/4 في 
ومدنيّة مهتمة بالشأن السورّي والكردّي رسالة 
التي  إلى مسؤولين أوروبيين بشأن االنتهاكات 
تمارسها قوات االحتالل التركّي، ومرتزقتها في 
المناطق التي تحتلها في شمال سوريا. ودعت إلى 
“ممارسة الضغط على تركيا عبر اإلجراءات 
القانونيّة لوقف عدوانها على المناطق التي تحتلها 
في سوريا، وتأمين العودة اآلمنة للنازحين إلى 
ديارهم، وإنصاف المتضررين من ممارساتهم 
من خالل مالحقة مرتكبي الجرائم وتقديمهم إلى 
العدالة ومعاقبتهم” ووجهت الرسالة إلى: ماريا 
لمجلس  العام  األمين  بوريتش  بيتشيفونيتش 
أوروبا وروبرت راجنار سبانو رئيس المحكمة 
مجلس  وممثلي  اإلنسان  لحقوق  األوروبية 

أوروبا والمحكمة األوربية لحقوق اإلنسان.
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حوادث مشبوهة وخطف واغتصاب يف عفرين

»ويكي قصور«.. مبادرة توثيق رقمي للقصور التاريخية المغاربية
موقع  الماضي  حزيران  من  األول  في  أطلق 
»ويكي قصور« على شبكة اإلنترنت ليستوعب 
عمل فريق من المتطوعين في الدول المغاربية 
انطلق منذ أكثر من عام للتوثيق الرقمي الشامل 
محلياً  يعرف  ما  أو  المحصنة،  التراثية  للقرى 
الرقمية  الموسوعة  على  »القصور«،  باسم 

العالمية »ويكيبيديا« وموقعين مكملين لها.
ورأى مشروع »ويكي قصور« النور في آذار 
تقوده  تطوعي  فردي  عمل  ضمن  م؛   2019
شهبون  نسيمة  المغربية  المعمارية  المهندسة 
لسد النقص الكبير في المعلومات المتوفرة حول 
العنكبوتية،  الشبكة  في  المغرب  في  القصور 
وذلك عن طريق التوثيق بالنص والصور على 
البيانات  قاعدة  وموقعي  ويكيبيديا،  موسوعة 
والوسائط  الصور  ومكتبة  بيانات«  »ويكي 
متصل  الموقعين  وكال  كومنز«.  »ويكيميديا 
على  وتشرف  لها،  ومكمل  ويكيبيديا  بموسوعة 

الجميع مؤسسة »ويكيبيديا«.

شح املحتوى

السبب  أن  المشرع  على  المشرفين  ويوضح 
قصور«  »ويكي  مشروع  يطلقون  جعلهم  الذي 
لشحٍ في المحتوى الرقمي المنشور عن القصور 
إال  هناك  تكن  لم  مثالً  المغرب  ففي  المغاربية، 
باللغة  القصور على ويكيبيديا  ستة مقاالت عن 
أن  حين  في  العربية،  باللغة  وخمسة  الفرنسية، 

البلد يزخر بمئات القصور.

وتضيف المشرفة على المشروع »كنت واعية 
والمناطق  للتراث  المفتوح  التوثيق  بأهمية 
المشاريع  من  للعديد  يمكن  وكيف  األثرية، 
واألبحاث أن تجهض بسبب غياب المعلومات، 

أو صعوبة الوصول إليها«.
عدد  في  قصور«  »ويكي  مشروع  تقديم  وبعد 
من مؤتمرات مجتمع »ويكيميديا«، تم احتضان 
ويكيميديا  قبل مجموعتي مستخدمي  من  الفكرة 
في تونس والجزائر، بعدما انطلق العمل على يد 

المغرب، وأبدت  مجموعة مستخدمي ويكيميديا 
منظمة »ويكيميديا فرنسا« دعما كبيرا للمشروع 
اإلنجاز  أنشطته، وشارك في  ومّولت عددا من 
متطوعون من خارج دول المنطقة مثل األردن 

وفرنسا والواليات المتحدة.
ويقوم المشروع، الذي يشارك فيه بشكل مباشر 
عشرون متطوعاً، على التوثيق المفصل للقصور 
وحضارياً  معمارياً  تراثاً  بصفتها  المغاربية 
الدول  ينتشر في مناطق وسط وجنوب وغرب 
العيش  في  متفرد  نمط  عن  ويعبر  المغاربية، 

والبناء، والتأقلم مع البيئة الصحراوية الصعبة.

تفاصيل التوثيق

اعتمدها  التي  الثالثة  اإللكترونية  المواقع  فففي 
القائمون على المشروع، نشرت بيانات مفصلة 
عن مئات القصور المغاربية على شكل مقاالت 
القصور  إحداثيات  وتتضمن  ويكيبيديا،  في 
التابعة  اإلدارية  والمناطق  إليها،  المدن  وأقرب 
كانت  إذا  وما  للقصور،  الحالي  والوضع  لها، 
مأهولة أم ال. وفي موقع »ويكي بيانات«  نشرت 
البناء  وتقنية  القصور،  مساحة  عن  معلومات 
وغيرهما(،  والصخور  )الطين  فيها  المستعملة 
ونشر مئات الصور في موقع ويكيميديا كومنز.

وتقول نسيمة شهبون إن عملية التوثيق تتم عبر 
»أنشطة مبنية على التفاعل المباشر للمشاركين 
التصويرية،  الرحالت  مثل  القصور  سكان  مع 
واسعة،  لشريحة  مفتوحة  المشاركة  أن  كما 
المجال  في  المختصين  على  مقتصرة  وليست 

الهندسي«.

حصيلة املرشوع

الساعة  لحد  المشروع:  على  المشرفة  وتضيف 
على  قصر  مئتي  من  ألزيد  صفحات  إنشاء  تم 
وخمسون  مئتي  يقارب  وما  بيانات«،  »ويكي 

مقالة ومشروع مقالة على »ويكيبيديا«، وتحميل 
»ويكيميديا  على  ومئتي صورة  ألفان  من  أزيد 

كومنز«.

إدراج  إلى  المشروع  على  القائمون  ويهدف 
بيانات«  المغاربية على »ويكي  القصور  جميع 
بحلول العام 2021م، مما يعني إدراجها تلقائيا 
التفاعلية لموقع »ويكي قصور«،  الخريطة  في 
وبالموازاة مع ذلك يجري تكثيف إنشاء المقاالت 
ورفع الصور عبر ورشات التحرير والرحالت 

التصويرية.
وعن أوضاع القصور المغاربية، تقول نسيمة إن 
أحوالها متفاوتة بشكل كبير من قصر آلخر، ومن 
دولة ألخرى، مضيفة أنه باإلضافة إلى القصور 
وموريتانيا  والجزائر  المغرب  في  العشرة 
المصنفة تراثاً عالمياً لدى منظمة األمم المتحدة 
حديثاً  تم  )يونيسكو(،  والثقافة  والعلوم  للتربية 
تقديم مقترح لتصنيف تسعة عشر قصراً تونسياً 

ضمن التراث العالمي.
وفي المغرب، يقود مركز صيانة وتأهيل التراث 
األطلس  وجنوب  األطلس  بمناطق  المعماري 
القصور،  تأهيل  المشاريع إلعادة  مجموعة من 
ليبيا هي األكثر عرضة  القصور في  تبقى  لكن 
الدائر  المسلح  للخطر واإلهمال بسبب الصراع 

هناك منذ سنوات.

خريطة القصور

موقع  في  المنشورة  الخريطة  إلى  وبالنظر 
الساحقة  األغلبية  أن  يتبين  قصور«،  »ويكي 
المشروع  وثقها  التي  المغاربية  القصور  من 
)200( توجد في تونس والمغرب، والعدد األقل 
وموريتانيا  ثمانية،  الجزائر  المتبقية:  الدول  في 
القصور  وتظهر  واحد،  قصر  وليبيا  أربعة، 
وبرتقالية  زرقاء  نقاط  شكل  على  الخريطة  في 
وحمراء، ويعني األزرق أن القصر بُني بالطين، 
والبرتقالي أنه شيّد بالصخر، واألحمر للقصور 
التي لم يتم بعد إدراج مادة البناء المستعملة فيها.
شأن  من  أنه  المشروع  على  القائمون  ويرى 
تفاعلية  بطريقة  التراثية  المواقع  بهذه  التعريف 
السياحة  حركة  تشجيع  في  يسهم  أن  وسلسلة 
المعلومات  على  الحصول  وتسهيل  إليها، 
بيانات  توفير  للباحثين والمختصين، فضال عن 
ضرورية للجهات المشرفة على مشاريع تنموية 

تطال تلك المناطق.
وكاالت

رسالة األطفال للعالم يف مهرجان السالم

روناهي/الطبقة: أنهت لجنة الثقافة والفن مهرجان 

أيام  ثالث  استمر  الذي  الطبقة  منطقة  يف  السالم  

من تاريخ الثالثني من شهر حزيران وحتى الثاين من 

شهر متوز، يف الطبقة واملنصورة والجرنية؛ والذي كان 

بسبب  والضياع  التشتت  من  األطفال  إخراج  هدفه 

الثقافة  راية  ظل  تحت  ووضعهم  الراهنة  الظروف 

والفن.

األيام العصيبة والحروب التي مزقت البالد كان 
التجوال  أثر كبير على األطفال، تالها منع  لها 
توقف  كورونا  فايروس  جائحة  فرضته  الذي 
األطفال عن مدارسهم ونشاطاتهم، هذه األسباب 
دفعت لجنة الثقافة والفن في الطبقة إلى إطالق 
مهرجان السالم األول على مستوى شمال وشرق 
وإخراج  األطفال  ثقافة  إحياء  هدفه  سوريا، 

المواهب المدفونة والعمل على تطويرها 

أحداث اليوم األول للمهرجان

يوم  للمهرجان  األول  اليوم  في  االفتتاح  بدأ 
مركز  في  المصادف2020/6/30م  الثالثاء 
عن  ممثلين  بحضور  الطبقة  في  والفن  الثقافة 
اإلدارات والمجالس وجمهور كبير من األهالي 
جميعاً  باركوا  كلمات  عدة  والقيت  واألطفال،  
هذا العمل وشجعوا األطفال للعمل على أنفسهم؛ 
للمضي قدماَ لألمام تحت كنف الثقافة والفن، تال 
الكلمات انطالق فعاليات المهرجان السالم التي 
مسرحي  بعرض  لألطفال  السالم  فرقة  بدأتها 
اعطونا  السالم  اعطونا  أغنية  أنغام  واقع  على 
للمهرجان  الرئيسية  الفكرة  وهي  الطفولة، 
نحن  فكرة  إيصال  الفرقة  في  المشاركون  أراد 
والقتل  الدائرة  الحرب  عن  أبعدونا  األطفال 
والتشرد والضياع؛ نريد أن نعيش بسالم بهدوء 

نريد الغناء والرقص فقط، تالها عروض للفرق 
من  فرق  وأيضاَ  الطبقة  مركز  من  المشاركة 
المهرجان،  في  عروضها  شاركت  منبج  مدينة 
اآلالت  على  وعزف  وغناء  شعبي  رقٍص  من 

الموسيقية.

لحن السالم يطرب

 أسامع أطفال املنصورة

اليوم  فعاليات  انطلقت  ذاته  السياق  وفي 
المصادف   األربعاء  يوم  للمهرجان  الثاني 
2020/7/1م، بدأ االحتفال بكلمة التقتها الرئاسة 
المشتركة للجنة الثقافة والفن في الطبقة بيريفان 
على  الحفاظ  ضرورة  خاللها  من  أكدت  دودخ 
والعنف،  الحروب  دائرة  عن  أبعادهم  األطفال 
الثقافة  مركز  لفرق  فنية  عروض  الكلمة  تلى 
أطفال  من  كبيرة  مع مشاركة  الطبقة  في  والفن 
البهجة  وجوههم  على  ارتسم  المنصورة  بلدة 

والفرح والسعادة.

أوىل فعاليات مركز

 الثقافة والفن يف الجرنية

السالم  لمهرجان  واألخير  الختامي  اليوم  وفي 
في  والفن  الثقافة  مركز  في  فعالياته  انطلق 
بفرقة  م،   2020/7/2 الخميس  يوم  الجرنية 
أطفال  من  عارمة  سعادة  وسط  الكردي  الغناء 
وأهالي بلدة الجرنية، فمركز الثقافة بدوره نشر 
وأعاد الفرحة والغبطة ألهالي المنطقة، بعد أن 
حولته داعش في السابق إلى معتقل وحشي بث 
عرض  وبعد  الجرنية،  ألهالي  والرعب  الذعر 
الغناء الكردي بدأ عرض لفرقة الرقص الشعبي 

على أنغام أغنية يا ظريف الطول الشعبية. 
صحيفتنا  التقت  المهرجان  ألحداث  ومتابعةَ 
الثقافة  للجنة  المشتركة  الرئاسة  »روناهي« مع 

لمنطقة  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  في  والفن 
الطبقة »بيريفان دودخ«، والتي أشارت إلى أن 
استقطاب  هو  السالم  مهرجان  إقامة  من  هدفهم 
منطقة  في  الموجودة  المواهب  وإحياء  األطفال 
من  فرق  المهرجان  في  شارك  وقد  الطبقة.  
والشركسية  التركمانية  الفرقة  مثل  منبج  مدينة 
وفرقة الغناء الكردي وفرقة الرقص الشعبي في 
مركز الثقافة والفن في الطبقة، وهدفهم من هذا 
التنوع هو التأكيد على الوحدة بين كافة أطياف 
بيريفان دودخ  المنطقة. واختتمت  أهل  وثقافات 
يعيشوا  أن  حقهم  من  »األطفال  بالقول:  حديثها 
بسالم وسعادة بعيداً عن الحروب الدائرة حولهم، 
ونأمل من المهرجان أن يبقى األطفال تحت ظل 

راية الثقافة والفن«.
وفي سياق الخبر ذاته التقينا مع الطفلة المشاركة 
الكمجنة  على  تعزف  كانت  التي  المهرجان  في 
فرحتهم  إلى  نوهت  والتي  محمد«  »جوانا 
في  لألطفال  مهرجان  أول  قيام  بعد  الكبيرة 
الطبقة, والذي لعب دوراً هاماً بإخراج األطفال 
باألمل  ومدهم  والتعب؛  الحروب  أجواء  من 
آخر  لقاء  وفي  جديد.  من  لالنطالق  والعزيمة 
»وليد  الطفل  األطفال؛  جماهير  من  واحد  مع 
أحمد« أكد مدى سعادتهم بهذا المهرجان؛ وأراد 
أن يتواصل العمل على إقامة مثل هذه الفعاليات 
عن  الطفل  تبعد  بدورها  التي  والمهرجانات؛ 
الواقع الذي يُعاش في المنطقة وخلق جٍو خاٍص 

بهم يناسب تطلعاتهم وهواياتهم. 

تقرير/ محمد إبراهيم

جوانا محمد برييفان دودخ

ضفائر 
الصباح

مرْت سنوُن ُعجاٍف

وشهُر غّصٍة بعدها

تبخر الفصول يف الكالم

رُغَم ارتداء مالمحي قناع الصقيع

وحرَق املحيطات داخيل

تحرق حيتان صربها

األمطار تقصف نيازك روحي

داخيل ألُف حرب.. ثورة وخيبة

كاذب إعالم وجهي

صحٌف وْجَنايت منمقة ِبدِم شفاٍه

تنرش عىل خارطة هاليك أشالء جّنة

وحدها أمي..

تعلم هدنة السالم اْستُبِْدلَْت باالستسالم

وأصابعَك تنتف ريش الحامم

أصابعك التي كانت يوماً

أصابع بيانو بيضاء

تعزفني أوقات فرح يف وقت ما

آية األعرجي
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تقرير/ عادل عزيز 

قطع تركيا لمياه الفرات َشَيخ »حويجة زهرة«

أزمة المولدات بقامشلو.. المواطن يشتكي دون رد من المعنيين

لم تعد »حويجة زهرة«، /سبعة/ كم غرب مدينة 
كان  الذي  باأللق  تتمتع  سوريا،  شمالي  الرقة، 
قبل  مضت  عقود  طوال  للتنزه  السكان  يجذب 
بدء الحرب وسيطرة مرتزقة ما تسمى بالجيش 
على  )داعش(  متطرفي  ثم  السوري  الوطني 
الرقة، ليتبعها هذا العام قطع تركيا لمياه الفرات 
من  السكان  منع  ما  المعيشي،  الوضع  وتدهور 
ضفاف  على  النهرية  الرحلة  مستلزمات  تأمين 

الفرات.

يتوجهون  السورية  األزمة  قبل  السكان  كان 
بهدف  إلى »حويجة زهرة«  الصيف  في فصل 
برفقة  أوقات  وقضاء  العليل  بهوائها  االستمتاع 
مياه  انتشار  مناظر  وسط  العائلة  أو  األصدقاء 
واألراضي  السكنية  المنازل  بين  الفرات  نهر 

الزراعية.

ورغم وجود عدد من الحوائج )الجزر النهرية( 
كانت  زهرة  حويجة  أن  إال  الرقة،  ريف  في 

األكثر شهرة بينها.

وتشهد حويجة زهرة، هذا العام، إقباالً ضعيفاً من 
قبل السكان، فمع انخفاض قيمة الليرة السورية 
المنطقة  لم يعد بمقدور سكان  وارتفاع األسعار 
من  الصيفية  النهرية  الرحلة  مستلزمات  تأمين 
وبهذا  سابقاً،  اعتادوا  كما  معهم،  وفواكه  لحوم 
الخصوص كانت التقت وكالة نورث بريس مع 
أهالي المنطقة ليبدوا رأيهم حول حويجة زهرة 

قبل وبعد انقطاع المياه.

»مل تعد حويجة زهرة كام كانت يف 
سابق عهدها«

حيث قال إسماعيل األحمد )50عاماً(، وهو من 
قريته  في  الحياة  نمط  إن  سكان حويجة زهرة، 
تبدل عن السابق، وتابع: »فلم تعد حويجة زهرة 
في  كانت  كما  الناس  من  الكثير  يقصده  مكاناً 

سابق عهدها«.

انخفاض مستوى  الرقة فإن  وبحسب سكان من 
تركيا  قيام  بسبب  مؤخراً،  الفرات  نهر  مياه 
على  سلباً  أثر  المياه،  من  سوريا  حصة  بتقليل 
حويجة زهرة والتي كانت المياه تغمر الكثير من 

أجزائها.

انعكاسها عىل الرثوة البيئية 
واملنتجات الزراعية

وكانت اإلدارة العامة للسدود في »إقليم الفرات« 
الـ/27/ من شهر حزيران/ يونيو،  قد قالت في 
شمال  مناطق  عن  المياه  بقطع  قامت  تركيا  إن 
منسوب  انخفاض  إلى  أدى  ما  سوريا،  وشرقي 
مباشرة  »ينعكس  وذلك  الفرات،  نهر  في  المياه 

على الثروة البيئية والمنتجات الزراعية«.

وفي السياق ذاته قال علي العساف )47عاماً(، 
من سكان حويجة زهرة، إن تعداد سكان القرية 
في  أبناؤها  يعمل  أسرة،  حوالي/300/  يبلغ 

زراعة أراضيها الخصبة وتربية المواشي.

من  فإن حويجة زهرة هي  العساف،  وبحسب   
في  الصويا  بفول  ُزرعت  التي  المناطق  أولى 
بفعل  تكونت  التي  اللحقية،  تربتها  وتعد  الرقة، 
نقل المياه الجارية للتربة معها، صالحة لزراعة 
كافة المحاصيل الصيفية والشتوية، ففيها مزارع 
والتفاح  والدراق  والخوخ  والرمان  المشمش 

وغيرها.

اليمنى،  الفرات  نهر  ضفة  على  وتتموضع   
الرقة،  قبالة مدينة  الواقعة  المنطقة  في  وخاصةً 
وذلك  طبيعي  بشكل  تشكلت  والتي  حوائج  عدة 
جهات  من  لها  الفرات  نهر  مياه  إحاطة  نتيجة 
الحوائج  هذه  لتضفي  والشمال  والغرب  الشرق 
على  الجمال  من  المزيد  النهرية(  )الجزر 

المنطقة.

تحولت عام  أن حويجة زهرة  العساف،  ويذكر 
الرقة  مدينة  سكان  لعبور  مكان  إلى   2017

بين  ما  المعارك  اشتداد  أثناء  السفن،  بواسطة 
الديمقراطية،  سوريا  وقوات  )داعش(  مرتزقة 
والتي انتهت بتحرير األخيرة المنطقة نهاية العام 

نفسه.

من  كثيرة عدداً  ومناطق سورية  قرى  وشهدت 
العشر  السنوات  خالل  المتسارعة  األحداث 
الماضية من الحرب والحصار وحتى الكوارث 
تلك  لتضاف  المعيشية،  واألزمات  الطبيعية 
األحداث إلى قصص وأحداث سابقة من تاريخ 

تلك األمكنة.

أسباب تسميتها »زهرة«؟؟؟

الغرب  وأشجار  الطبيعية  المناظر  وليست 
وشجيرات  والطرفة  فراتية(  طبيعية  )أشجار 
فهذه  زهرة،  حويجة  تميز  التي  وحدها  السوس 
مأساوية  قصة حب  على  شاهدة  كانت  األدغال 
الفتاة زهرة،  بين  الماضي،  القرن  ثالثينات  في 
من  وشاب  اليوم،  اسمها  الحويجة  تحمل  التي 
الرقة، حسب ما يرويه كبار سن ومعمرون من 

قرية حويجة زهرة.

جوبها  ومعشوقها  زهرة  إن  المسنون  ويقول 
الفتاة،  أهل  قبل  من  شديدين  ورفض  بممانعة 
مجازفة،  من  فيه  ما  رغم  الزواج  قرار  فاتخذا 
وفضال السكن بالقرب من نهر الفرات في هذه 

الحويجة التي لم تكن مأهولة حينها.

لكن زهرة قُتلت برصاصة من بندقية أخيها الذي 
خشبي  قارب  عبر  الحويجة  إلى  تسلل  قد  كان 
صغير متوجهاً من ضفة الفرات اليسرى، وذلك 
إال  وحياتها،  الفتاة  حلم  أنهت  التي  للتقاليد  تبعاً 
أن قصتها بقيت مع تسمية هذه الحويجة باسمها.

وقال جاسم الموسى )71عاماً( إن أشياء كثيرة 
تلك  القتل  حادثة  منذ  في حويجة زهرة  تغيرت 
وحتى اليوم، منوهاً بأنها كانت باألساس المنازل 
عواميد  من  وسقوفها  الطين  من  مبنية  آنذاك 
منازل من  اليوم  الخشب. وتضم حويجة زهرة 
من  المكونة  الحديثة  البنايات  وبعض  اإلسمنت 
محيطها  عن  بمعزل  تعد  لم  أنها  كما  طابقين، 
معبد  فيها  الرئيسي  الطريق  أن  إذ  القروي، 

الشرب  مياه  بشبكتي  مخدّمة  وهي  باإلسفلت 
والتيار الكهربائي.

الحال تغري يف الحويجة

نهر  ضفة  على  زهرة  حويجة  وقوع  وبسبب 
الفرات اليمنى، كانت أراضيها عرضة لفيضان 
النهر وارتفاع منسوب المياه في السابق والذي 

كان يؤدي إلى تلف المحاصيل الزراعية.

من  وغيرها  الحويجة  في  تغير  الحال  ولكن 
األراضي الزراعية في حوض الفرات بعد بناء 
غرب  كم   /52/ الطبقة،  مدينة  في  الفرات  سد 
الرقة، في سبعينات القرن الماضي إذ تم تنظيم 
مجرى النهر وتشييد مشاريع الري الحديث، كما 
يقول المعمر حمود الجاسم )91عاماً( من سكان 

حويجة زهرة.

الجاسم: »كنا نخاف أن تخرب  ويضيف حمود 
الفيضان،  مياه  بسبب  البيضاء  الذرة  محاصيل 
القطن  زراعة  يعرفون  المزارعون  يكن  ولم 

آنذاك إال على نطاق ضيق«.

قامشلو  يف  املواطنني  شكاوي  قامشلو-  روناهي/ 

يوم يف ظل  بعد  يوماً  تزداد  الكهرباء  أزمة  حول 

درجات الحرارة املرتفعة وفقدان بعض املولّدات 

فاعليتها وإزالتها فإىل متى سيبقى الحال هكذا؟ 

سؤال برسم املعنيني.

موجة  اشتداد  ظل  في  للكهرباء  مزري  وضع 
الحر والتي وصلت إلى 45 درجة مئوية مؤخراً. 
انتشار   2014 العام  بداية  في  شهد  قد  وكان 
شتى  في  حي  بكل  خاصة  الكهربائية  المولدات 
أرجاء مدينة قامشلو، وذلك في محاولة لتغطية 
عدم وجود الكهرباء داخل المدن برمتها من قبل 
أو  البديلة  الكهرباء  أن  إال  المستثمرين،  بعض 
المولدات الخاصة ليست حالً كامالً حيث يعاني 
أبناء المنطقة في الوقت الحالي من قلة الكهرباء 
إزالة  وسط  الخاصة  المولدات  خدمات  وسوء 

البعض منها في األيام القليلة الماضية.

تعتمد األغلبية الساحقة من أحياء مدينة قامشلو 
إلى  تتبع  التي  الكبيرة  الكهرباء  مولدات  على 
كوميناتها )وهي لجان شعبية تدير أمور األحياء( 
بعد انقطاع التيار الكهربائي منذ بداية األزمة في 
سوريا بشكٍل عام منذ تسع سنوات إال أن بعض 
بدون  إزالة مولداتهم  المولدات قرروا  أصحاب 

علم البلدية.

هل من حلول مناسبة وبديلة؟

»أحمد  المواطن  مع  التقينا  الخصوص  وبهذه 
حسن« من مدينة قامشلو، حيث أكد لنا ضرورة 
إيجاد حلول سريعة حول موضوع إزالة المولدات 
ووضع سعر مناسب يتناسب مع وضع المعيشي 
للمواطن، مؤكداً على أن انقطاع الكهرباء سبب 
الضرر األكبر وانعكس بشكل مباشر على حياة 
بدائية على  المنطقة وباتوا يعيشون حياة  أهالي 
سوريا،  في  الدائر  الصراع  من  سنوات  مر 
ويتساءل ما هو البديل للحصول على الكهرباء 

في حال إزالة المولدات؟، وتابع بالقول: »الكثير 
من أصحاب المولدات ال يبالون بوضع المواطن 
المال في نهاية كل شهر  لديهم تحصيل  والمهم 
وبدون ضبط ساعات العمل، وخاصةً فيما يتعلق 
بتعويض المواطنين بالكهرباء في حال توصيلها 

أثناء تشغيل المولدة«.

أزمة الكهرباء من جديد..

وأشار حسن إلى أنه طرأ تحسن كبير على وضع 
األخيرة،  الفترة  في  قامشلو  مدينة  في  الكهرباء 
للتيار  التقنين  عاد  حتى  يدم,  لم  األمر  هذا  لكن 
بتحسن  الوعود  رغم  االنقطاع  مع  الكهربائي 
الوضع، إال أنه تأزم أكثر إذ أدت األجواء الحارة 
»المولدات«  الكهرباء  عن  البدائل  تعطل  إلى 

أكثر وإزالة البعض منها. 

بمطالبة  حديثه  حسن«  »أحمد  المواطن  وختم 
وتوفير  الكهرباء  لوضع  جذرية  بحلول  البلدية 
سعر  ووضع  المولدات،  إزالة  حال  في  بدائل 

محدد.

األمل بوصول صوتهم إىل املعنيني

»مجدل  المواطن  مع  التقينا  ذاته  السياق  وفي 
شاكر« حيث أوضح لنا بأن الحصار المفروض 
منذ سنوات والذي تسبب بأزمة في جميع مناطق 
وبالتالي  الكهرباء  أزمة  تدهور  إلى  أدى  البالد 
كان وضع المولدات الحل في تغطية عدم توفر 
الكهرباء، وقال: »لكن رفع سعر األمبير ضعفاً 
كاهل  على  ثقيالً  عبئاً  شكل  األساسي  للسعر 
المواطن ذو الراتب أو المورد المالي المتوسط 

والمتدني«.

وتأمل وصول صوتهم إلى الجهات المعنية وأخذ 
أوضاع المواطنين بعين االعتبار

تكليف لجنة لحل األزمة

وأردف شاكر بوجوب تكليف لجنة للوقوف على 
أزمة المولدات وحلها بأسرع وقت ممكن، ونوه 
مولداتهم،  بإزالة  قاموا  المولدات  أصحاب  بأن 
البلدية  مطالباً  للغاية،  صعباً  أصبح  والوضع 
مشيراً  مناسب،  حل  لوضع  إجراءات  باتخاذ 
إلى  أدى  والذي  الدوالر  أسعار  ارتفاع  أن  إلى 
السلع  بارتفاع كافة  السورية تسبب  الليرة  تدني 

والمواد »مما شكل عائق على عاتق المواطن«، 
على حد تعبيره.

وختم المواطن »مجدل شاكر« حديثه بضرورة 
ووضع  بجدية  المولدات  موضوع  إلى  التطرق 
حلول بديلة للمولدات في حال إزالتها وإيجاد حل 

جذري للكهرباء.

لم  المولدات  أصحاب  معظم  بأن  بالذكر  وننوه 
يدلوا لنا بتصريح حول أسباب إزالة مولداتهم، 
سعر  رفع  عدم  هو  اإلزالة  أسباب  أن  ويرجح 
األمبير من قبل لجنة المولدات في البلدية، علماً 
المواطنين برفع  تم إعالمنا من قبل بعض  بأنه 
سعر األمبير من قبل بعض أصحاب المولدات، 
عدم  وسط  الواحد  لألمبير  ل.س   )2500( إلى 
وحاولنا  هذا  البلدية،  من  رسمي  قرار  صدور 
من  تصريح  على  للحصول  أسبوع  منذ  جهدنا 
البلدية حول هذا الموضوع ولكن لم نلَق أي رد.

بوضع حلول  الذاتية  اإلدارة  دور  يأتي  هنا  من 
الموضوع  وأخذ  المولدات،  لمشكلة  جذرية 
بجدية في ظل ارتفاع درجة الحرارة األمر الذي 
زاد معاناة المواطنين وسط إزالة المولدات من 

بعض األحياء دون وجود حلول بديلة. 

مجدل شاكر أحمد حسن

ابراهيم املحمد عيل املحيسن

تقرير/ محمد إبراهيم

تقرير/ إيريش محمود

محطة معالجة مياه الصرف الصحي يف المنصورة.. نحو بيئة نقية وسليمة

توقعات بارتفاع ملحوظ يف سعر صرف 

اليورو خالل الستة أشهر القادمة

جملة من األعمال اليت قدمتها بلدية عامودا خدمة للمجتمع

الرئاسة املشرتكة  نائب  ـ رّصح  روناهي/ قامشلو 

حواس  محمد  عامودا  ناحية  يف  الشعب  لبلدية 

حسو عن األعامل الخدمية التي تقوم بها البلدية 

املعنية  الجهات  حسو  طالب  كام  يومي،  بشكل 

وأشار  العمل،  لسهولة  املطلوبة  اآلليات  بتأمني 

إىل املشاكل التي تعاين منها البلدية وأهايل ناحية 

عامودا.

»روناهي«  لصحيفتنا  كان  الخصوص؛  وبهذا 
الشعب  لبلدية  المشتركة  الرئاسة  نائب  مع  لقاء 
الذي  حسو  حواس  محمد  عامودا  ناحية  في 
في  المتعلقة  الخدمية  األعمال  عن  بدوره  أفادنا 
بجملة  السنة  بداية  في  »قمنا  قائالً:  البيئة  قسم 
المنصفات،  الحدائق،  في  الخدمية  األعمال  من 
في  تتواجد  حيث  دوارات،  عدة  إلى  باإلضافة 
بلدية عامودا خمس حدائق ثالث منها مستثمرة 

تابعة  عامة  منهما  واثنتان  الخاص،  للقطاع 
رئيسية  منصفات  ثالث  أيضاً  وهناك  للبلدية، 
 – عامودا  قامشلو،   – عامودا  »منصف  ومنها 
الدرباسية، عامودا ـ حسكة«، أما بالنسبة للدوار 
ومنها  أربع  فهناك  عامودا؛  ناحية  في  الموجود 
ودوار  الحسكة،  الدرباسية،  المرأة،  »دوار 
نوروز  دوار  أنشئت  عامودا  وبلدية  نوروز«، 
وبمساعدة منظمة إنقاذ الطفل من حيث األشجار 

واإلنارة«.

توزيع 580 شجرة عىل البلدات

األشجار  بزراعة  »قمنا  قائالً:  حسو  ووأشار 
والدوارات،  الطرق  ومنصفات  الحدائق  في 
البلدات  على  األشجار  بعض  بتوزيع  قمنا  كما 
التابعة لبلدية ناحية عامودا، وهناك أربع بلدات 
منها »بلدة سنجق، توبو، توبز، وبلدة جاغر«، 
وكان عدد األشجار المخصصة من قبل الجهات 
شجرة،   580 وبلداتها  عامودا  لبلدية  المعنية 
ومنها: العفس، السرو، الصنوبر، وأنواع أخرى 

من األشجار«.

بلدية  بها  التي قامت  وحدثنا حسو عن األعمال 
عامودا في ظل انتشار وباء كورنا المستجد في 
العالم قائالً: »قمنا بتاريخ األول من شهر آذار، 
حتى تاريخ العاشر من شهر حزيران المنصرم 
للعام الحالي، بتعقيم وغسل شوارع المدينة كافة؛ 
القصابين،  الجوامع وسوق  تعقيم  إلى  باإلضافة 
وسوق الخضرة، مع اتخاذ التدابير الالزمة لمنع 

انتشار وباء كورونا في المنطقة«.

عدة مشاكل ونواقص من ناحية 
الرصف الصحي

ثالث  »هناك  قائالً:  المشاكل  عن  حسو  ونوه 
مكب  مشكلة  ومنها  عامودا  بلدية  في  مشاكل 
منطقة  في  الصحي  الصرف  ومشكلة  القمامة، 
»نهر  عامودا  نهر  ومشكلة  رومي«،  »حسين 
المعنية  الجهات  حسو  طالب  كما  داري«. 
المشاكل  هذه  لمعالجة  الالزمة  التدابير  باتخاذ 
اآلليات  كون  اآلليات؛  وتأمين  الضرورية، 
المواصفات  بتلك  ليست  البلدية  في  الموجودة 

المطلوبة.

الشعب  لبلدية  المشتركة  الرئاسة  نائب  واختتم 
في ناحية عامودا محمد حواس حسو حديثه عن 
أعمال جمع القمامة في عامودا قائالً: »يتم جمع 
المبيدات  برش  قمنا  كما  يومي،  بشكل  القمامة 
الحشرية في شوارع مدينة عامودا كافة، وقمنا 
البيئة؛  لقسم  العمال  عدد  زيادة  بمطالبة  أيضاً 
المدينة، واالعتناء  نظافة  الحفاظ على  أجل  من 

بالحدائق، ومنصفات الطرق«.

روناهي/ الطبقة ـ تخلصاً من الكثري من 

املشكالت الصحية والبيئة وتعقيامً للمياه؛  

تعود محطة معالجة مياه الرصف الصحي يف 

املنصورة إىل العمل بعد توقف دام لسبعة 

أعوام، حيث ستحل الكثري من املشكالت 

العالقة التي كانت تسبب الرضر لألهايل..

محطة  المنصورة  في  الشعب  بلدية  افتتحت 
السبت  يوم  الصحي  الصرف  مياه  معالجة 
بتاريخ 2020/6/4 بعد توقف شبه تام دام سبعة 
أعوام بهدف التخلص من مشاكل أقنية الصرف 

الصحي. 

في  وخصوصاً  الحرارة  درجات  ارتفاع  ومع 
الصحي  الصرف  مياه  تسبب  الصيف  فصل 
مشاكل  المحطة  من  تخرج  كانت  التي  الخامية 
بيئية وصحية وانتشار لألوبئة والحشرات التي 
فبعد  المنصورة,  بلدة  ألهالي  الضرر  تسبب 
االنتهاء من عملية تأهيل وتجهيز محطة معالجة 

ستقضي  بالعمل  وبدئها  الصحي  الصرف  مياه 
على الكثير من المشاكل وأهمها مشكلة الطوفان 
بدورها  تعمل  المحطة  كون  الصرف  أقنية  في 

على التعقيم والرفع. 

املرأة ودورها الفعال

 عىل األصعدة كافة

معالجة  محطة  افتتاح  ألحداث  تغطيتنا  وخالل 
االحتفال  مراسم  بدأت  الصحي؛  الصرف  مياه 
الشهداء  أرواح  على  صمت  دقيقة  بالوقوف 
الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  من  كلمات  تالها 
لمنطقة الطبقة والمكتب الفني ببلدية الشعب في 
إعادة  أهمية  على  جميعها  أكدت  المنصورة؛ 
تأهيل المحطة وعودتها للعمل بعد انقطاع أعوام 
عن العمل بما فيها من فوائد كثير للبيئة وألهالي 

المشترك  للرئيس  كلمة  وفي  المنصورة؛  بلدة 
المدنية  اإلدارة  في  والبلديات  المحلية  لإلدارة 
أكد  المحمد  إبراهيم  الطبقة  لمنطقة  الديمقراطية 
من خاللها على دور المرأة على األصعدة كافة 
  PLC الـ  والبرمجة  التحكم  نظام  إلى  وأشار 
محطة  في  تعمل  مهندسة  عمله  على  تشرف 

المعالجة.

أحداث افتتاح املحطة

مع  »روناهي«  صحيفتنا  التقت  السياق؛  وفي 
المنصورة  في  الشعب  لبلدية  المشترك  الرئيس 
علي المحيسن والذي بدأ حديثه قائالً: »بعد عمل 
وجهد كبير تم تأهيل وتجهيز محطة معالجة مياه 
الصرف في المنصورة واليوم يتم افتتاح المحطة 
بشكل رسمي وطاقة كاملة بعد توقف دام ألعوام 
بسبب ظروف الحرب التي مرت بها المنطقة«. 

اإلصالحات التي طبقت عىل املحطة

يقارب %75  ما  استبدال  »تم  المحيسن:  وأشار 
للعمل،  الصالحة  غير  الموجودة  المعدات  من 

حقن  لجهاز  تفتقد  كانت  المحطة  أن  باإلضافة 
الكلور المعقم وأيضاَ تفقد نظام البرمجة والتحكم 
التي  المضخات  استبدال  تم  وأيضاَ    PLC الـ 
مضخات  وتركيب  جيدة  غير  الفنية  حالتها 
بمساحة  تجميع  حوض  إنشاء  تم  كما  إضافية, 

108 متر مكعب«. 

في  الشعب  لبلدية  المشترك  الرئيس  واختتم 
المنصورة علي المحيسن حديثه قائالً: »المحطة 
أهالي  من  نسمة  ألف   30 من  أكثر  تخدم  اليوم 
بلدة المنصورة كانوا يعانون من مشاكل طوفان 
أقنية الصرف الصحي داخل البلدة؛ وأيضاَ من 

الحشرات الضارة والمزروعات في البلدة«.

 1.20 اليورو  يبلغ  أن  اقتصادي  خبير  توقع 
إذا  وذلك  المقبلة،  الستة  األشهر  خالل  دوالر 
بشأن  اتفاق  إلى  األوروبي  االتحاد  توصل 

صندوق للتعافي من تداعيات أزمة كورونا.

يهدف  للتعافي  صندوق  محادثات  وعززت 
األكثر  االقتصادات  إنعاش  في  للمساعدة 
األخص  وعلى  كورونا،  فيروس  بفعل  تضررا 
إيطاليا وإسبانيا، آمال التضامن في التكتل الذي 
يستخدم العملة الموحدة، واحتمال حدوث انتعاش 
األوروبية  األصول  دفع  مما  سريع،  اقتصادي 

لالرتفاع في األشهر األخيرة.

أوروبا  في  االستثمار  استراتيجية  رئيس  وقال 
برايفت  »سيتي  لدى  وإفريقيا  األوسط  والشرق 
لتوقعات  عرض  خالل  ساكس  جيفري  بنك« 
البنك: »نعتقد أن اليورو سيرتفع قليالً على مدى 
األشهر الستة المقبلة ألسباب من بينها الموافقة 
ليس  األوروبي.  لالتحاد  التعافي  صندوق  على 
في  تحرك  لكنه؛  تماماً.  دوالر   1.20 لمستوى 

ذلك االتجاه«.

ستنكمش  الثانوية  السندات  »هوامش  وأضاف: 

الماضية،  أشهر  الستة  في  انكمشت  لقد  أكثر، 
 90  -  70 نطاق  إلى  تنكمش  قد  أنها  ونعتقد 
نقطة أساس بسبب أن المخاطر المتعلقة بإيطاليا 
وإسبانيا ستنخفض فور أن تتلقيا تحويالت مالية 

من )دول( أساسية في أوروبا«.

وجرى تداول اليورو عند نحو 1.12 دوالر يوم 
الجمعة بتاريخ 2020/7/2، بعد أن ارتفع أكثر 

من خمسة بالمئة منذ شهر أيار الماضي.

وكاالت


