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طبيب أردني يزرع 
3 آالف نوع من 

النباتات يف عيادته.. 
قصة عمرها 35 عامًا

رسالة آتنا دائمي المعتقلة »كل 
حكم جديد يؤكد أنين حرة«

السجينة  سراح  إطالق   المقرر  من  كان 
حزيران   4 يوم  دائمي“  ”آتنا  السياسية 
2020  بعد قضاء فترة سجنها لمدة  خمس 
محاكمتين  في  عليها  ُحكم  لكن  سنوات،  
أخريين بالسجن ما مجمله خمس سنوات و 
74 جلدة  ذلك بسبب فتح ملفات كيدية من 

قبل استخبارات قوات الحرس من جديد.
”آتنا  الصامدة  السياسية  السجينة  تلقي  وبعد 
دائمي“ الحكم  الجديد أي  عامين في السجن 
السجن  من  رسالة  أصدرت  جلدة   74 و 
اليوم  سراحي  إطالق  »يجب  فيها:   كتبت 
بعد مرور خمس سنوات، لكن الجميع يعلم 
أنه ما دامت الجمهورية اإلسالمية موجودة 

، فإن إيران هي سجن في كل مكان«.
دائمي“ في  وبدورها كتبت شقيقتها ”إنسية 
أصبحِت  لقد  آتنا،  المحقق  »أخبر  تغريدة: 
عديمة اإلحساس تجاه أحكام السجن. سيكون 
الجلد  أضافوا  ولهذا  لك.  جديدة  لدينا خطط 

إلى حكمها بالسجن«.

، ُحكم  في ملف سابق في حزيران 2019 
أشهر،  بالسجن ثالث سنوات وسبعة  عليها 
ومؤخرا في 4 حزيران ُحكم عليها بالسجن 

لمدة عامين آخرين و 74 جلدة.
فيما يلي النص الكامل للرسالة التي أرسلتها 

”آتنا دائمي“ من سجن إيفين:
كان من المقرر أن يطلق سراحي اليوم بعد 
خلف  سنوات  خمس  من  يقرب  ما  مرور 
دامت  ما  أنه  يعرف  الجميع  لكن  القضبان. 
إيران  فإن  موجودة،  اإلسالمية  الجمهورية 
هي سجن في كل مكان. لكنني حرة  لدرجة 
أنهم يعتقدون باستمرار يمكن أن يسجنوني 
مضحكة  األحكام  هذه  وأجد  جديد.  بحكم 

بالنسبة لي، حتى الجلد!
انتفاضة  في  قتلوا  الذين  على  حزنت  لقد 
في  بالرقص  اتهموني  ثم   ،  2019 شباط 

شهر محرم!
في  المضطهدين  األبرياء  على  أحزن  نعم، 

عصرنا وأقبل عقوبة الجلد بسببه.

هنيئًا للرجل الذي سيضرب جلدة. هناك مثل 
يتلقى  واحدة،  ضربة  يضرب  “من  يقول: 

ضربتين في المقابل.
لقد دأبوا على جلد الناس على  طول حكمهم. 
من  بالعديد  بالمقارنة   شيئًا  ليس  الجلد  هذا 
ورؤوس  قلوب  اخترقت  التي  الرصاصات 

أبناء شعبنا منذ 40 عاًما.
أنا مستعدة للتضحية من أجل العائالت التي 
فقدت أحباءها، وأولئك الذين اريقت دماؤهم.
التي  واألحكام  المزيفة  المحاكمات  هذه  إن 
أنني  لدرجة  سخيفة  هي  ضدي  أصدروها 
ال أفكر فيها حتى وأنا لن أحتج عليها حتى 
األخرى  للملفات  الوقت  لديهم  يكون  بحيث 

التي يريدون فتحها.
أنا حرة اليوم ألن الحرية ال تعني بالضرورة 
حكم  كل  القضبان.  حدد  خارج  تكون  أنك 
النهاية  أنني حرة. وسأقف حتى  جديد يؤكد 

مادمت حية.

ل الطبيب األردني نزار الحلبي عيادته  حوَّ
يرويها  النباتات  بمئات  مليئة  حديقة  إلى 

كل صباح قبل ارتداء معطف الطبيب.
أكثر من  قبل  بالنباتات  الحلبي  بدأ شغف 
35 عاماً عندما أهدته عمته نبتة صغيرة 

بمناسبة افتتاح عيادته الجديدة.
ومنذ ذلك الحين زرع أكثر من 3 آالف 
زهور  بينها  النباتات،  من  مختلف  نوع 
بالعاصمة  الصغيرة  عيادته  في  وصبار، 

األردنية عمان.
إنه  أبناء،  لـ4  أب  وهو  الطبيب،  وقال 
في  أسبوعياً  ساعتين  من  أكثر  يقضي 
المرء  باهتمام  األمر  مشبهاً  نباتاته،  ري 

بشخص عزيز على قلبه.
ويؤمن الحلبي كذلك أنَّ هذه النباتات لها 
الذين  مرضاه،  لتهدئة  بالنسبة  مفيد  أثر 
بشق  مقاعد،  ألنفسهم  يجدون  ما  عادة 
غرفة  تمأل  التي  النباتات  وسط  األنفس، 

االنتظار.
ولم يتخَل الحلبي عن نباتاته في الفترة التي 
إجراءات  األردنية  المملكة  فيها  فرضت 
عزل عام في مارس/آذار بسبب فيروس 

كورونا المستجد )كوفيد- 19(.
عيادته  على  يتردد  كان  أنه  وأوضح 

ويقضي ساعات طوال مع نباتاته.

عفرين خارج القانون 
وانتهاكات بالجملة

أمام  بالمطلق ومغلقة  القوانين، ومستباحةٌ  كّل  عن  خارجةٌ  منطقةٌ  الثالث عفرين  للعام 
اإلعالم، يعيث فيها المرتزقة فساداً، وما يِردُ من أخبارها هو الجزُء اليسيُر، فالمرتزقة 
بدعٍم من االستخبارات التركيّة يواصلون االنتهاكاِت ويهددون األهالي فيما لو تواصلوا 
مع أّي جهٍة وأدلوا بمعلومات حول الوضعِ القائم، وإذ ال رادع أخالقّي وال التزاَم بالقيم 
اإلنسانيّة فالجرائُم ترتكُب اعتباراً من السرقِة واإلتاوات والخطِف والفديات واالغتصاِب 

حتى القتل.«5

إبراهيم القفطان: »السبيل الوحيد يف إدارة سوريا هو اإليمان 

بأهداف الشعب الذي ناضل وضحى من أجل الوطن«

مشاريع الري يف الرقة تحتضر 
فهل سينقذها المعنيون؟!

مجلس المرأة يف شمال 
وشرق سوريا يضع خطة 

جديدة للنهوض بدور المرأة
أعرب رئيس حزب سوريا المستقبل إبراهيم القفطان عن إيمان الحزب بقدرة الشعب 
سوريا  بقوات  وثقتهم  االحتالالت،  لكافة  والتصدي  األزمات  تجاوز  على  السوري 
الديمقراطية أنها ستكون دائماً مع الشعب السوري وجنباً إلى جنب مع مطالبه، وطالب 
بالوقوف أمام من يعرقل قرارات مجلس األمن، وإفشال القرار 2254 المتضمن حل 
األزمة السورية ووقف إطالق النار، وعودة الُمهّجرين، وإعادة اإلعمار، ودستور 

جديد لسوريا، وانتخابات حرة ديمقراطية برعاية دولية.«4

جراء  سوريا  شمالي  في  المائية  السدود  منسوب  انخفاض  يتسبب 
إلى  تركيا  من  الفرات  نهر  عبر  المتدفقة  المياه  كميات  تقليل 
األراضي السورية بأضرار بالغة، هذه األيام، على  مشاريع الري 
في الرقة، ما يجبر المزارعين على استخدام محركات لضخ المياه 

إلى أراضيهم، األمر الذي يزيد من تكاليف زراعتهم«6

العمل  في  سوريا  وشرق  شمال  في  المرأة  مجلس  يستمر   -
بعد أن فتحت المؤسسات أبوابها من جديد في ظل التطورات 
العالم  في  كورونا  فايروس  وانتشار  حصلت  التي  األخيرة 
المرأة بشكل  لنهوض وتعزيز دور  ضمن خطة عمل جديدة 

فعال أكثر.«3

أحمد  سبعة  البني  عشيرة  وجيه  أكد 
دهيمان أّن السوريين شعب واحد ونسيج 
مشترك، وهم متشبثون بأرضهم، ولن 
المستمر  التركي  بالتوغل  يسمحوا 
إلى  وأشار  سوريا،  وشرق  شمال  في 
مواجهة  في  العربية  العشائر  استعداد 
لدحر  قوة  من  تملك  ما  بكل  االحتالل 
عدوانه على الشرق األوسط قاطبة«2

وجيه عشرية طي العربية: 
»متشبثون بأرضنا ولن 

نسمح لالحتالل الرتكي 
بالتوغل أكرث يف أراضينا«

انتفاضة عارمة لشابات إقليم الجزيرة تنديدًا 
بجرائم االحتالل الرتكي

استنكرت المرأة الشابة في إقليم الجزيرة ممارسات االحتالل التركي في شمال وشرق سوريا وهجماتها االحتاللية على مناطق 
باشور كردستان، وأكدن سيرهن على خطى المقاومة والدفاع حتى الرمق األخير، وناشدن نساء العالم قاطبة باالنتفاض واالنتقام 

للنساء المستهدفات من قبل االحتالل التركي ومرتزقته..2

مجزرة زيالن... 

حلقة أخرى من 

سلسلة مجازر 

تركيا

في  تهدف  تركيا  سياسة  كانت  لطالما 
أولوياتها إلى إمحاء الوجود الكردي، 
بحق  المجازر  من  الكثير  ارتكبت  وقد 
شعب باكور كردستان؛ فكانت المناطق 
في  اإلبادات  ألسوأ  مسرحاً  الكردية  
الكرد. فمن أجل فرض جملة من  حق 

قوانينها ضد هذا الشعب؟8

يفاجئ  لم  الُكردي-الُكردي  االتفاق 
ووطني  ُكردي  موقٌف  له  كان  من 
مجمل  من  ومتوازن  جاد  سوري 
السورية  األهلية  الحرب  حل  سبل 
الُكردية  القضية  وحل  عموماً 

خصوصاً«9

حين نتفق نحن، 
ويختلف “اآلخرون”..

عدسة 
روناهي
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ميديا نرص الدين

الزنيف: حاالته وأسبابه وطرق وأساليب إيقافه

توقعات بوجود محيطات تحت سطح بلوتو منذ نشأته

انتفاضة عارمة لشابات إقليم الجزيرة تنديدًا بجرائم االحتالل الرتكي  أهم المشروبات اليت تخفض الكوليسرتول
الجسم  في  السيء  الكوليسترول  مستويات  لخفض 
عليك التركيز على تناول أغذية ومشروبات معينة 
أخرى  ومشروبات  أغذية  تجنب  وعليك  مفيدة 

ضارة.
مشروبات تخفّض الكوليسترول: 

خفض  على  التالية  المشروبات  تناول  يساعد  قد 
بشكل  الجسم  في  السيء  الكوليسترول  مستويات 

تدريجي:
أحد  األخضر  الشاي  يعتبر  األخضر:  الشاي   -1
أنواع المشروبات الطبيعية التي تحتوي على نسبة 
مقاوًما  يجعله  مما  األكسدة،  مضادات  من  عالية 
طبيعيًا لعمليات األكسدة الضارة المسببة للسرطانات 
والمسببة كذلك اللتهابات األوعية الدموية التي ترفع 
من فرص اإلصابة بأمراض القلب والشرايين. كما 
أنه قد يساعد على منع ارتفاع مستويات الكولسترول 

السيء في الجسم.
عصائر  تساعد  قد  الحمضيات:  عصائر   -2
مستويات  خفض  على  المختلفة  الحمضيات 
هذه  تحتوي  إذ  الجسم،  في  السيء  الكوليسترول 
مضادات  من  نسبيًا  عالية  نسبة  على  العصائر 
مستويات  خفض  في  دوًرا  تلعب  قد  التي  األكسدة 
الذي  سي،  فيتامين  خاصة  الضار،  الكوليسترول 
كافية منه من مصادره  استهالك كميات  يساعد  قد 

بأمراض  اإلصابة  فرص  خفض  على  الطبيعية 
القلب عموًما.

3- عصير الرمان: قد يساعد شرب عصير الرمان 
السيء  الكولسترول  بانتظام على خفض مستويات 
ومنع أو إبطاء تراكم الدهون السيئة على الجدران 
الرمان  الدموية، الحتواء عصير  الداخلية لألوعية 
المفيدة  األكسدة  مضادات  من  عالية  نسبة  على 

لصحة القلب والشرايين.
عن  تبحث  كنت  إذا  البري:  التوت  عصير   -4
في  لتضمينها  الكوليسترول  تخفض  مشروبات 
عصير  تجرب  أن  عليك  اليومي،  الغذائي  نظامك 

التوت البري األحمر.
خفض  على  البري  التوت  عصير  يساعد  قد  إذ 
ورفع  الجسم  في  السيء  الكوليسترول  مستويات 
قد  مما  الجسم،  في  الجيد  الكوليسترول  مستويات 
يقلل من فرص اإلصابة بأمراض القلب والشرايين.

من  العديد  هناك  أخرى:  ومشروبات  عصائر   -5
في  إدخالها  الممكن  من  التي  الغذائية  المكونات 
العصائر الطبيعية لتحويلها لمشروبات قد يكون لها 
قدرة على خفض مستويات الكوليسترول السيء في 

الجسم، مثل المكونات التالية:
بذور  اللوز،  مثل:  والبذور،  النيئة  المكسرات  ـ 

الكتان، بذور الشيا.
ـ الشوفان والشعير.

ـ بعض أنواع الخضراوات، مثل: الكالي، السبانخ، 
الحلوة،  البطاطا  األفوكادو،  البروكلي،  الشمندر، 

الجزر، البندورة. 
)الفرسمونة(،  الكاكا  مثل:  الفواكه،  أنواع  بعض  ـ 
البرقوق، العنب، التوت بأنواعه، التفاح، اإلجاص.
ـ مكونات غذائية أخرى، مثل: الزنجبيل، الكركم.

نصائح أخرى لخفض الكوليسترول: 
في  الصحية  الدهون  تناول مصادر  على  ركز   -1

حميتك الغذائية، مثل: زيت الزيتون، األفوكادو.
2- أُقِلع عن العادات غير الصحية، مثل: التدخين، 
شرب  المشبعة،  بالدهون  الغنية  األطعمة  تناول 

الكحوليات.
3- احرص على ممارسة الرياضة بانتظام وخسارة 

الوزن الزائد.
تناول  على  واحرص  الطبيب  مع  حالتك  تابع   -4

األدوية التي وصفها لك بانتظام.
5- احرص على تضمين المكونات الغذائية التالية 
المشروم،  البصل  الثوم،  الطهي:  أثناء  في طعامك 

الفلفل الحلو.

قامشلو/ إيفا ابراهيم ـ استنكرت المرأة الشابة 
في إقليم الجزيرة ممارسات االحتالل التركي في 
شمال وشرق سوريا وهجماتها االحتاللية على 
باشور كردستان، وأكدن سيرهن على  مناطق 
األخير،  الرمق  حتى  والدفاع  المقاومة  خطى 
وناشدن نساء العالم قاطبة باالنتفاض واالنتقام 
التركي  االحتالل  قبل  من  المستهدفات  للنساء 

ومرتزقته..
انتقام«؛  الشابة...  المرأة  تحت شعار »انتفاضة 
نظم اتحاد المرأة الشابة بإقليم الجزيرة تظاهرة 
على مستوى إقليم الجزيرة، وذلك صباح اليوم 
مدينة  في  تموز  شهر  من  التاسع  )الخميس( 
االحتالل  جيش  لهجمات  استنكاراً  قامشلو؛ 
التركي على مناطق شمال وشرق سوريا وعلى 

منطقة حفتانين في باشور كردستان. 
تجمع  المرتفعة؛  الحرارة  درجات  ووسط 
دوار  أمام  الجزيرة  إقليم  نساء  من  العشرات 
الشهداء بمدينة قامشلو، رافعات الفتات تحتضن 
شعارات تستنكر هجمات جيش االحتالل التركي 
بحق المرأة وصور شهيدات مجزرة حلنج، كما 

وتوجهت  أوجالن،  هللا  عبد  القائد  رفعن صور 
مدينة  مركز  في  سوني  دوار  إلى  المتظاهرات 
قامشلو وسط زغاريد األمهات وترديد الشعارات 
التي تحيي مقاومة الشعوب واألمة الديمقراطية 

ومقاومة المرأة الحرة.  
ووقفن  سوني  دوار  أمام  المتظاهرات  وتوقفت 
دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ومن ثم ألقت 
عضوة اتحاد المرأة الشابة روزكار روني كلمة 
أمام المتظاهرات، وأشارت إلى أن هدف المحتل 

مناطق  في  الحرة  المرأة  إرادة  قتل  هو  التركي 
شمال وشرق سوريا والتي أدت دوراً ريادياً في 
جميع المجاالت والمجال العسكري بشكٍل خاٍص؛ 
واإلعالن  تموز   19 ثورة  اشتعال  بعد  وذلك 
ونظامها  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  عن 
الديمقراطي. واستنكرت روزكار هجمات دولة 
التركي على مناطق باشور كردستان  االحتالل 
سوريا،  وشرق  شمال  في  المحتلة  والمناطق 
داعية إلى الوقوف في وجه المحتل التركي وكل 
»لن  مشددة:  الكردي،  الشعب  على  يتعدى  من 
نناشد  وسنظل  يمتد،  أن  التركي  للعدوان  نسمح 
بأعلى صوتنا في الساحات إلى أن تتوقف دولة 
االحتالل التركي عن ممارساتها الالإنسانية ضد 
أبناء شعبنا«. وخالل التظاهرة؛ التقينا باإلدارية 
التي  الدين  نصر  ميديا  الشابة  المرأة  اتحاد  في 
استنكرت هجمات جيش االحتالل التركي على 
وعلى  عام  بشكٍل  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
المرأة بشكٍل خاٍص، ومنها الهجوم األخير بحق 
بمقاطعة  حلنج  قرية  في  مدنيات  نساء  ثالث 

كوباني.
وأكدت ميديا بأن هدف المحتل التركي من هذه 

يقع  كون  أوالً؛  المرأة  استهداف  هو  الهجمات 
المرأة  هما  أساسين؛  دورين  المرأة  عاتق  على 
األمة  قائد  أيضاً  ذكره  ما  أيضاً، وهذا  والشبيبة 

الديمقراطية عبد هللا أوجالن. 
وشددت على ضرورة القيام بالعديد من الفعاليات 
لصد هذه الهجمات سواًء من االنتفاضات أو إقامة 
دورات تدريبية توعوية، لتنظيم دور النساء في 

المجتمع لتأدية مهامهن على أكمل وجه. 
 واختتمت اإلدارية في اتحاد المرأة الشابة ميديا 
العالم  نساء  جميع  على  بأن  لقاءها  الدين  نصر 
أن  خاص،  بشكٍل  سوريا  وشرق  شمال  ونساء 
يخرجن  وأن  التركي  االحتالل  بجرائم  ينددن 
إلى الساحات إلى أن تتوقف الهجمات االحتاللية 

التركية على مناطق شمال وشرق سوريا. 

سبعة  البني  عشيرة  وجيه  أكد  ـ  األخبار  مركز 
السوريين شعب واحد ونسيج  أّن  أحمد دهيمان 
مشترك، وهم متشبثون بأرضهم، ولن يسمحوا 
وشرق  شمال  في  المستمر  التركي  بالتوغل 
سوريا، وأشار إلى استعداد العشائر العربية في 
لدحر  قوة  من  تملك  ما  بكل  االحتالل  مواجهة 

عدوانه على الشرق األوسط قاطبة.
 تشكل التهديدات التركية المتواصلة بالتوسع في 
جغرافية األراضي السورية قلقاً لدى المواطنين 

اآلمنين في بيوتهم والُمهّجرين قسراً من منازلهم 
في المخيمات بشمال وشرق سوريا، وذلك بعد 
الجرائم المستمرة بحقهم من قبل دولة االحتالل 

التركي ومرتزقتها.
واستنكر وجيه عشيرة البني سبعة أحمد دهيمان، 
تل  ناحية  ريف  في  العربية،  طي  قبيلة  من 
حميس؛ التهديدات التركية على كامل الجغرافية 
السورية، وقال: »نحن شعب سوريا متمسكون 
أبيض«،  تل  إلى  إدلب  من  المحتلة  بأرضنا 

مشترك،  ونسيج  واحد،  شعب  »نحن  وأضاف: 
قديمة  عصور  ومنذ  األديان،  جميع  ومن 

متعايشون على هذه األرض«.
 وصرح دهيمان »إن العشائر العربية لن تسمح 
وشرق  شمال  في  المستمر  التركي  بالتوغل 
لواء  واقتطع  السابق  في  فعل  كما  سوريا، 
اسكندرون السوري«. وأكد أن العشائر العربية 
مستعدة لمواجهة االحتالل بكل ما تملك من قوة، 

لدحر هذا العدوان من كافة الشرق األوسط.
وتساءل دهيمان: »أين الدول العربية من التوسع 
التركي في كل من شمال وشرق سوريا والعراق 

الدول  تأخذ  أن  ضرورة  على  وشدد  وليبيا؟«. 
العربية موقفاً ثابتاً وواضحاً من العدوان التركي 
على مناطقنا، فخطر تركيا ال يهدد أمن الشمال 

السوري، وإنما يهدد الوطن العربي كامالً.
ورفض وجيه عشيرة البني سبعة أحمد دهيمان 
في نهاية حديثه أي تدخل خارجي على األرض 
السورية، وأضاف: »لن نسمح بمزيد من التدخل 

التركي في أرضنا«. 

ضبط 80 طن من الطحين يف 

مستودعات بريف قامشلو

مشروع القرار الروسي بخفض 

المساعدات يواَجه بعدم التصويت 

يف األمم المتحدة

وجيه عشرية طي العربية: »متشبثون بأرضنا ولن نسمح 

لالحتالل الرتكي بالتوغل أكرث يف أراضينا«

في  التموين  ضابطة  صادرت  ـ  األخبار  ركز 
الطحين ضمن  مادة  من  طنًّاً  قامشلو 80  مدينة 
أربع مستودعات كائنة في أرياف مدينة قامشلو، 
أصحابها  بحق  المناسبة  اإلجراءات  واتخذت 

الذين كانوا ينوون بيعها في السوق السوداء.
في الوقت الذي تعاني فيه مناطق إقليم الجزيرة 
تمكنت ضابطة  الخبز،  مادة  في  حاد  نقص  من 
أربع  ضبط  من  قامشلو  مدينة  في  التموين 
الطحين،  مادة  من  طنًّاً   80 تحوي  مستودعات 

يقومون  المستودعات  هذه  أصحاب  كان  حيث 
بخلط الطحين األسمر واألبيض »الزيرو« وبيعه 

بسعر الطحين » الزيرو« لألفران الخاصة.
إقليم  في  التموين  إلدارة  المشتركة  الرئاسة 
أنباء  لوكالة  أوضح  جلود  السالم  عبد  الجزيرة 
مراقبتها  من  كثّفت  التموين  ضابطة  أن  هاوار 
أربع  ضبط  من  وتمكنت  المطاحن،  على 
مستودعات من الطحين، وقال: » تم القبض على 
اإلجراءات  اتخاذ  وسيتم  الطحين  تجار  شبكة  

وفرض  الطحين،  بمصادرة  بحقهم  القانونية 
الجهات  إلى  تسليمهم  ثم  ومن  مالية،  غرامات 

المعنية لمحاسبتهم أصواًل«.
أحد  الطحين  سرقة  أن  إلى  السالم  عبد  وأشار 

األسباب التي ساهمت في أزمة الخبز.
شخًصا،   12 من  الطحين  تجار  شبكة  وتتألف 
أفراد  باقي  على  القبض  إللقاء  جاٍر  والبحث 

الشبكة

مركز األخبار - ما زالت المصالح المتعارضة 
الخمس  الدول  وبخاصة  الشأن  ذات  للدول 
تُلقي بظاللها  العضوية في مجلس األمن  دائمة 
لبعض  وتهدأ  وتتفاقم  السورية  األزمة  على 
الوقت وتعود للتوتر مرة أخرى كلما تضاربت 

المصالح وتصادمت.
آخر هذه المضاربات كان رفض غالبية أعضاء 
قرار  مشروع  على  التصويت  األمن  مجلس 
اإلنسانية  المساعدات  خفض  هدفه  كان  روسي 
غربي  شمال  المعابر  أحد  إغالق  عبر  األممية 

سوريا.
الماضي  الثالثاء  روسيا  معارضة  ذلك  وسبق 
لمشروع قرار تقدمت به كل من ألمانيا وبلجيكا 
حول تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا،  
واحد  معبر  على  اإلبقاء  إلى  موسكو  وتسعى 
ولمدة ستة أشهر إليصال المساعدات فيما تدعو 
ألمانيا وبلجيكا إلى اإلبقاء على المعبرين ولمدة 

عام كامل.
أعضاء  من  األقل  على  أعضاء  تسعة  ورفض 
القرار  مشروع  الـ15  الدولي  األمن  مجلس 
أعلن  حيث  عشر،  خمسة  بين  الروسي، 
الرئيس الدوري لمجلس األمن السفير األلماني 
لم  القرار  “مشروع  إن  هيوسغن  كريستوف 
من  الالزم  العدد  على  يحصل  لم  ألنّه  يُعتمد 

األصوات”.
وقال دبلوماسيون أن الدول الثالث التي صوتت 

وجنوب  وفيتنام  الصين  هي  روسيا  جانب  إلى 
إفريقيا، في حين صوتت ضده كل من الواليات 
وبلجيكا  وألمانيا  وفرنسا  وبريطانيا  المتحدة 
وإستونيا وجمهورية الدومينيكان، بينما امتنعت 
عن التصويت كل من تونس والنيجر وأندونيسيا 

وسانت فنسنت-غرينادين.
ورفضت روسيا في جلسة سابقة مشروع قرار 
إلى  الحدود  عبر  المساعدات  إيصال  آلية  تمديد 
الدخول  نقطتي  عبر  واحد  عام  لمدة  سوريا 
مع  الهوى  وباب  السالم  باب  في  الحدوديتين 

تركيا.
إلى  المساعدات  إيصال  عن  الحديث  ويجري 
شمال غرب سوريا التي تحتلها تركيا مع هيئة 
والمصنفة  سابقاً  النصرة  )جبهة  الشام  تحرير 
على الئحة اإلرهاب الدولي( إلى جانب مرتزقة 
مناطق  استثناء  يتم  حين  في  الوطني،  الجيش 
شمال وشرق سوريا عبر اإلبقاء على معبر تل 
كوجر/ اليعربية مغلقاً أمام المساعدات اإلنسانية.

قّسم أهل العلم واالختصاص حاالت النزيف بحسب 
أّما  خارجّي،  ونزيف  داخلّي  النزيف  إلى  مصدره 
النزيف الداخلّي فيُعّرف على أنّه النزف الناتج عن 
الداخلية  األعضاء  أو  الدموية  األوعية  أحد  إصابة 
النزف  أّما  منها،  الدم  خروج  إلى  أدى  بضرر 
يحدث  الذي  النزف  أنّه  على  فيُعّرف  الخارجّي 

الجسم  الجلد أو أحد فتحات  الدم من  نتيجة خروج 
الطبيعيّة مثل األنف، والفم، والشرج، والمهبل.

 ومن الجدير بالذكر أّن التعّرض لجرح بسيط في 
بعض الحاالت قد يؤدي إلى نزف كميّة كبيرة من 
مثل  حساّسة  منطقة  في  الجرح  كان  حال  في  الدم 
الفم. وهذا ال يمنع أّن أغلب حاالت النزيف تتوقف 

نتيجة عمليّة طبيعيّة يقوم بها الجسم تتمثل بتكوين 
خثرة دمويّة بمساعدة الصفائح الدمويّة.

اإلسعافات األوليّة لوقف النزيف: 
التي  األوليّة  اإلسعافات  إجراءات  من  عدد  هناك 
ومنها  للنزيف،  التعّرض  حال  في  بها  القيام  يجب 

ما يلي:
ـ رفع اليد أو الساق فوق مستوى القلب في حال كان 

النزيف ناتجاً عن جرح بأحدهما.
الهدوء،  على  المحافظة  على  الشخص  مساعدة  ـ 
ويُنصح بمساعدة الشخص على االستلقاء في حال 

كان النزيف شديداً.
ـ محاولة إزالة األوساخ في حال وجودها في منطقة 

الجرح.
كان  حال  في  والصابون  بالماء  الجرح  غسل  ـ 

الجرح صغيراً، مع تجنّب غسل الجروح الكبيرة.
 ـ تطبيق ضغط خفيف فوق منطقة الجرح باستخدام 
ضمادة طبيّة، أو قطعة مالبس لعشر دقائق، وفي 
نظيفة  قطعة  استخدام  يمكن  بالدم؛  امتالئها  حال 
إزالة  عدم  ويجب  أخرى،  دقائق  لعشر  أخرى 
الضمادة أو قطة المالبس للنظر إلى الجرح خالل 

هذه المدّة لمنع عودة النزيف.
ـ إلصاق ضمادة طبيّة نظيفة على الجرح بعد توقف 

النزيف. عدم إزالة أي جسم مغروز في الجرح.
ـ الحرص على جلوس المصاب وحني رأسه لألمام 

في حال اإلصابة بنزيف األنف لمنع نزول الدم إلى 
المعدة، وكذلك لتخفيف الضغط على أوردة األنف 

للمساعدة على إيقاف النزيف. 
العالجات المنزليّة لوقف النزيف: 

هناك عدد من العالجات المنزليّة التي يمكن تطبيقها 
الجروح  حاالت  في  النزيف  وقف  على  للمساعدة 

البسيطة، ومنها ما يلي:
ـ الثلج: يساعد وضع الثلج فوق منطقة الجرح على 
زيادة  على  يساعد  مّما  الدمويّة،  األوعية  انقباض 
انتفاخ  وتخفيف  الدمويّة،  الخثرة  تشّكل  سرعة 
الجرح، ويفّضل وضع الثلج في قطعة قماش جافة 
الثلج  الجرح، وعدم وضع  ونظيفة ووضعها على 

بشكل مباشر على الجرح.
ـ الشاّي: يُعدّ استخدام أكياس الشاي لوقف النزيف 
في األسنان من العالجات المنزليّة الشائعة، ويمكن 
استخدام أكياس الشاي األخضر أو الشاي األسود، 
إذ يساعد الشاي على وقف النزيف بسبب احتوائه 
الدم،  تخثّر  عمليّة  تُحفّز  التي  العفص  مادة  على 

وبسبب تأثيرها القابض لألوعية الدمويّة.
ـ الفازلين: تحتوي العديد من مستحضرات التجميل 
على مادة الفازلين، وهي مادة زيتيّة وشمعيّة، ويتّم 
الناتج  النزيف  حاالت  في  شائع  بشكٍل  استخدامها 

عن الجروح البسيطة.
مضادات  استخدام  يمكن  التعّرق:  مضادات  ـ 
العرقيّة  الغدد  انقباض  على  تساعد  التي  التعّرق 
ومنع التعّرق في عالج النزيف الناتج عن الجروح 

على  احتوائها  بسبب  وذلك  الخارجية،  البسيطة 
قبض  على  يعمل  الذي  األلومنيوم  كلوريد  مرّكب 
وقف  على  المساعدة  وبالتالي  الدمويّة  األوعية 

النزيف.
ـ غسول الفم: يمكن استخدام غسول الفم للمساعدة 
الكحول،  على  احتوائه  بسبب  النزيف  وقف  على 
مّما  الدمويّة،  األوعية  قبض  على  قدرة  له  والذي 
يساعد على تشّكل الخثرة الدمويّة ووقف النزيف. 

الدراسات  أظهرت  حيُث  والزنك:  سي  فيتامين  ـ 
فاعليّة فيتامين سي والزنك في المساعدة على وقف 

النزيف وتحفيز تشّكل الخثرة الدمويّة.
 حاالت تستدعي مراجعة الطوارئ

طلب  فيها  يجدر  التي  الحاالت  بعض  هناك   
الطوارئ نذكر منها ما يأتي:

ـ في حال كان النزيف ناتجاً عن إصابة في الوجه.
حيوان  لعّضة  التعّرض  نتيجة  النزيف  كان  إذا  ـ   

أو إنسان.
ـ إذا كان الجرح عميقاً.

ـ عدم توقف النزيف بعد 15-20 دقيقة على الرغم 
من اتخاذ اإلسعافات األوليّة..
 ـ في حال كان النزيف شديداً.

منطقة  في  جرح  وجود  نتيجة  النزيف  حدوث  ـ  
البطن أو الصدر. 

خالل  الكزاز  لقاح  المصاب  أخذ  عدم  حال  في  ـ 
السنوات العشر الماضية.

على عكس ما كان يعتقد العلماء، فإن كوكب بلوتو 
قد يكون كوكبًا صالًحا للعيش على سطحه, ورغم 
لكن  جدًا،  بارد  كوكب  بصفته  حاليًا  مشهور  أنه 
ن  تكوَّ ساخنًا  عالًما  كان  أنه  ترجح  جديدة  دراسة 
من  إنه  إلى  النتيجة  هذه  وتشير  وعنف،  بسرعة 
محيط  على  بلوتو  احتوى  قد  يكون  أن  المحتمل 
تحت سطحه منذ بداية نشوئه، وأفاد علماء أن هذا 
األمر من شأنه رفع احتمالية استضافة هذا الكوكب 
تكّون  قد  بلوتو  أن  سابقة  دراسة  افترضت  للحياة، 
كايبر  حزام  في  باردة  جليدية  صخور  تجمع  من 
)أجسام  نبتون  مدار  وراء  األجسام  من  حلقة  وهو 
وراء نبتونية(, وعلى الرغم من الدليل على وجود 
لكن  السميكة،  المتجمدة  قشرته  تحت  سائل  محيط 
باحثون اقترحوا أن المحيط تحت السطح ظهر بعد 
ذوبان  بعد  وذلك  الكوكب،  نشأة  من  طويل  وقت 
الجليد بفعل الحرارة المنبعثة من العناصر المشعة 

المتواجدة في قلب بلوتو.
تكّون  بداية  أن  على  العلماء  يجادل  اليوم،  وأما   
بلوتو كانت ملتهبة بفعل قوة انفجارية كبيرة، وهذا 
على العكس من الرأي الذي يزعم أن تكون بلوتو 
هذه  في  األول  الباحث  قال  لقاء  وفي  بارداً،  كان 
من  الكواكب  عالم  بيرسون«  »كارفور  الدراسة 
ننظر  عندما  كروز:  سانتا  في  كاليفورنيا  جامعة 

إذ  فإننا نرى كوكبًا متجمدًا جدًا،  اليوم،  بلوتو  إلى 
درجة   380( كلفن   45 نحو  سطحه  حرارة  تبلغ 
تحت الصفر على مقياس فهرنهايت، و228 درجة 
وأردف  سيليسيوس(  مقياس  على  الصفر  تحت 
قائاًل »إنه أمر مدهش حقا, فبالنظر إلى التسجيالت 
أنه  االستنتاج  يمكننا  السطح،  ذلك  الجيولوجية من 
أسهمت  متقدة  نشأة  لبلوتو  كان  سريع  نحٍو  وعلى 
تحت  المحيط  لتكوين  يكفى  بما  داخله  تسخين  في 
بـ»المميزات  يعرف  ما  العلماء  حلل  وقد  سطحه، 

التمددية« لسطح بلوتو.
عن  الجيولوجية  المالحظات  بين  العلماء  قارن 
هورايزون  نيو  مسبار  التي رصدها  بلوتو  كوكب 
ناسا، عند مروره  األمريكية  الفضاء  لوكالة  التابع 
النماذج  العام 2015 وبين  بلوتو في  قرب كوكب 
القديمة  بلوتو،  كوكب  وتطور  لنشوء  المختلفة 
بلوتو باردة، فيجب  إذا كانت نشأة  منها والحديثة، 
وقت  في  لالنضغاط  المتجمدة  قشرته  تتعرض  أن 
الجليد  ذوبان  بفعل  ذلك  الكوكب،  عمر  من  مبكر 
المشعة,  العناصر  من  المنبعثة  للحرارة  نتيجة 
ويجب أيًضا أن تتمدد ذات القشرة الحقًا بعد تحلل 
لكن  الكوكب,  حرارة  وانخفاض  المشعة  العناصر 
االنضغاط  على  واضحة  عالمة  يجدوا  لم  العلماء 
رغم تصويرهم لجزء قديم من سطح الكوكب بتقنية 

عالية الدقة، وإذا كانت نشأة بلوتو سريعة وعنيفة، 
فإن الحرارة الناتجة عن تصادم الصخور التي منها 
إلى  أدى  بلوتو، قد تالشت بسرعة نسبيًا ما  تكّون 
نشوء  وبالتالي  أيًضا  بسرعة  الجليدية  القشرة  نمو 

تمددية في وقت مبكر من عمر كوكب  خصائص 
بلوتو, ورغم توقف عملية االنجماد بارتفاع الحرارة 
المنبعثة من النشاط اإلشعاعي لكنها عادت مع تحلل 
العناصر المشعة, وببطء كّونت عملية االنجماد هذه 

بنًى تمددية، وأيًضا وجد الباحثون خصائص تمددية 
المثال:  الثلجي، منها على سبيل  بلوتو  على سطح 
تشققات في قشرته، ونظام محيّر من قمم وقيعان ما 

يجعلنا نعتقد أن لبلوتو نشأة ساخنة.
شيوع  احتمالية  أن  أعتقد  بيرسون:  صرح  وقد 
عند  كايبر  حزام  كويكبات  في  الجوفية  المحيطات 
الباحثون  قال  إثارة،  اإلشارات  أكثر  هي  نشوئها 
بلوتو والكواكب  أن  إلى  إن هذه االكتشافات تشير 
إيرس  مثل:  كبير  حزام  في  األخرى  القزمية 
وماكيماكي وهاوا ميا, ربما احتوت على محيطات 
تحت سطحها منذ تكونها األمر الذي من شأنه أن 

يعزز فرصة استضافة هذه الكواكب للحياة.
غفلنا  لعلنا  قائاًل:  بيرسون  يكمل  الختام  وفي 
بالصدفة عن بعض التضاريس القديمة التي سجلت 
تستطيع  أنك  فرغم  واسع,  نطاق  على  ضغوطات 
الكثير من دراسة جيولوجيا ربع واحد من  معرفة 
عن  ستغفل  الوقت  ذات  في  لكنك  األرض  سطح 
الكثير, إلى هذه اللحظة يمكننا فقط التعامل مع ما 
فضائية  مركبة  يتطلب  األمر  معطيات,  من  نملك 
لبقية سطح  إلى هناك والتقاط صور  للسفر  أخرى 
فوتنا  قد  ما  معرفة  من  فعاًل  نتمكن  حتى  الكوكب 

قبالً.
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محررة الصفحة - ميديا غامنمحرر الصفحة - جوان محمد

نرصى عباكة

سحب قرعة دورة فقيد 
الرياضة »دفاع حبو«

مجلس المرأة يف شمال وشرق سوريا يضع خطة 
جديدة للنهوض بدور المرأة

نجمة اليد المصرية: 
تعافيت من كورونا 
ولم أعلم بإصابيت

بطلة الجوجيتسو ريم 
الهاشمي تفكر يف 

علوم الفضاء

النجمة يعين أول امرأة 
يف منصب رياضي

تاريخ حافل باإلنجازات لألم عويش فما هو؟

روناهي / قامشلو ـ ُسحبت قرعة دورة 

حبو«  »دفاع  الرياضة  لفقيد  القدم  كرة 

مبشاركة 16 فريقاً وذلك مبجمع كالسيكو 

دوار  جنوب  عامودا  طريق  عىل  الواقع 

مندوبني  وبحضور  بقامشلو،  جركني 

ملواليد  وهي  املشاركة،  الفرق  عن 

1985ومادون.
الفقيد الرياضي »دفاع حبو«  كان العباً لنادي 
كرة  للعبة  سوريا  في  أخرى  وأندية  الجهاد 
الفنية  اللجنة  في  أيضاً  كعضو  وعمل  القدم، 
بإقليم  الرياضي  االتحاد  في  الطاولة  للكرة 
للكرة  الجزيرة باإلضافة أنه كان العباً ومدرباً 
بتاريخ  المنية  الطاولة في اإلقليم أيضاً. ووافته 

2020/6/3، إثر مرض عضال.
مجموعة من أصدقاء الفقيد قاموا بتنظيم دورة 
كروية لمواليد 1985ومادون وفاًء له وسحبت 
بمجمع  وذلك  الفرق  مندوبين  بحضور  القرعة 
يستضيف  سوف  والذي  الرياضي  كالسيكو 

كامل مباريات الدورة.
وقسمت الفرق المشاركة على أربعة مجموعات 
غداً  وستنطلق  فريقاً،   16 عددها  بلغ  والتي 

بمباراة  مساًء،  التاسعة  الساعة  بتمام  الجمعة 
ستجمع بين فريقي روني ودفاع، بينما المباراة 
الثانية ستقام بين فريقي هفال قدوربك والمستقبل 

بتمام الساعة العاشرة مساًء.
أربعة  على  المشاركة  الفرق  توزيع  وتم 
القرعة من  التالي عبر سحب  مجموعات وفق 

قبل الحاضرين من مندوبي الفرق:
ـ هفال  دفاع  ـ فريق  األولى: روني  المجموعة 

قدوربك ـ المستقبل.
المجموعة الثانية: الصناعة ـ الحبوب ـ الشباب 

ـ المحامون.
المجموعة الثالثة : أربيل ـ شركة جميل ـ آفدارـ 

جودي عامودا.
المجموعة الرابعة: الطريق ـ المهندسين ـ جين 

سبور ـ أصدقاء دفاع.
لمواليد 1985ومادون،  ذكرنا هي  كما  الدورة 
أما بخصوص من يلعب في دوري إقليم الجزيرة 
يسمح لهم باللعب ولكن لكل من هم 40 سنة وما 
مجموعة  كل  من  الثاني  للدور  وسيتأهل  فوق، 

أصحاب المركزين األول والثاني.

اإلدارية  المناصب  البحرينية،  المرأة  اقتحمت 
تعيين  عن  أعلن  الذي  النجمة  نادي  بوابة  عبر 

سعاد ياسين رئيًسا لجهاز كرة السلة.
في  الوحيدة  المرأة  ياسين  سعاد  وستكون 
عندما  البحرينية،  لألندية  اإلدارية  األجهزة 
تستهل عملها بدءاً مما تبقى من الموسم الحالي 
كورونا.وقالت  فيروس  جائحة  بسبب  المتوقف 
سعاد ياسين في تصريح لكووورة: »سعيدة بهذا 
أهداف  لتحقيق  طاقتي  بكل  وسأعمل  التعيين، 
مجلس اإلدارة عبر تقديم كامل الدعم لفرق كرة 

السلة، من أجل تحقيق النتائج اإليجابية«.
للعبة  مديراً  داوود  هشام  النجمة،  نادي  وعين 
الطويلة  اإلدارية  خبرته  ظل  في  الطائرة  كرة 

مع النادي.

روناهي/ الطبقة- يستمر مجلس املرأة يف شامل 

ورشق سوريا يف العمل بعد أن فتحت املؤسسات 

أبوابها من جديد يف ظل التطورات األخرية التي 

حصلت وانتشار فايروس كورونا يف العامل ضمن 

املرأة  دور  وتعزيز  لنهوض  جديدة  عمل  خطة 

بشكل فعال أكرث.

سوريا  شرق  شمال  في  المرأة  مجلس  يشرف 
الحياة  عودة  بعد  المرأة  مجالس  عمل  على 
لطبيعتها نتيجة التوقف الذي سببه حظر التجوال 
عمل  آلية  ضمن  كورنا  جائحة  فرضته  الذي 
المرأة على كافة األصعدة  جديدة إلعادة نشاط 
في  الخمول  بعد  المجتمع  في  دورها  وتعزيز 

الفترة السابقة. 

أعامل جديدة بعد عودة العمل

صحيفتنا  التقت  الموضوع  هذا  وحول 
في  المرأة  في مجلس  اإلدارية  مع  »روناهي« 
المرأة في شمال شرق  الطبقة ومنسقية مجلس 
سوريا نصرى عباكة التي بدأت حديثها بالقول: 
عودة  بعد  جديدة  عمل  آلية  بوضع  قمنا  »أننا 
الحياة إلى طبيعتها، ووسعنا العمل على نطاق 

أكبر بعد أن كان في مناطق محددة.
العودة  بعد  مؤخراً  أنجزت  التي  األعمال  ومن 
إلى العمل هو افتتاح مركز ثاني في مدينة الرقة 
العمل  في  التنسيق  بهدف  قامشلو  لمركز  تابع 
المحررة  العربية  المناطق  في  واالجتماعات 
وتسهيل التواصل وإقامة الفعاليات بشكل أكبر. 

لجنة مشاركة يف

 صياغة الدستور السوري

لهم  لجنة  تواجد  إلى  عباكة  نصرى  ولفتت 
تشارك في صياغة دستور سوريا الجديد على 
مستوى شمال شرق سوريا وأخرى تشارك في 

في مناقشة قانون المرأة. اإلدارات  في  الهيكلية  إعادة  يخص  وفيما 
نصرى  ذكرت  الذاتية،  اإلدارة  مناطق  جميع 
»نؤيد هذه التغيرات لعدم التمسك في المناصب 
بالشكل  العمل  تسيير  هو  فالهدف  والسلطة، 
والمنصب،  بالكراسي  التمسك  وليس  الناجح 
ونبارك للجميع بالتغيرات، ونتمنى لهم التوفيق 

والنجاح والتقدم نحو األفضل«. 
وأكدت نصرى عباكة بأنهن يسعين إلى تحقيق 
أحالم المرأة في جميع مناطق اإلدارات الذاتية 
مجلس  عامة.  والعالم  خاص  بشكل  والمدنية 
دور  له  كان  سوريا  وشرق  شمال  في  المرأة 
وجه  على  والمرأة  ككل  المجتمع  توعية  في 
الخصوص بفعاليات عدة وعن هذا األمر قالت: 
»قمنا بحمالت توعية وكان لدينا برامج إرشاد 
هادفة  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  نفسي 
لرفع المعنويات ورفع الطاقة اإليجابية لتجاوز 
شهدت  التي  الماضية  الفترة  خالل  الصعوبات 

زيادة في العنف ضد المرأة على كافة األصعدة 
حظر  بسبب  والجنسية  واالقتصادية  المنزلية 

التجوال«.. 

مواجهة الصعوبات والتحديات..

واختتمت اإلدارية في مجلس المرأة في الطبقة 
ومنسقية مجلس المرأة في شمال شرق سوريا 
نصرى عباكة بأنه نتيجة الحجر الصحي عانت 
المرأة كثيراً ولم تعد تمتلك تلك المعنويات القوية 
بهذا  رسالة  فوجهت  لعملها  المناسب  والعزم 
بنفسها  لتقوي إرادتها  للمرأة نفسها  الخصوص 
لتتمكن من مواجهة التحديات والصعوبات التي 
تقف عائقاً أمام طريقها ومتابعة نضالها والبدء 
من جديد بتقدم أكثر من السابق وتمنت التوفيق 

والنجاح لها على كافة األصعدة.

الفقيد الرياضي »دفاع حبو«  كان العباً لنادي 
الجهاد وأندية أخرى في سوريا للعبة كرة القدم، 
للكرة  الفنية  اللجنة  في  أيضاً  كعضو  وعمل 
الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد  في  الطاولة 
باإلضافة أنه كان العباً ومدرباً للكرة الطاولة في 
اإلقليم أيضاً. ووافته المنية بتاريخ 2020/6/3، 

إثر مرض عضال.
الفقيد قاموا بتنظيم دورة  مجموعة من أصدقاء 
كروية لمواليد 1985ومادون وفاًء له وسحبت 
بمجمع  وذلك  الفرق  مندوبين  بحضور  القرعة 
يستضيف  سوف  والذي  الرياضي  كالسيكو 

كامل مباريات الدورة.
وقسمت الفرق المشاركة على أربعة مجموعات 
غداً  وستنطلق  فريقاً،   16 عددها  بلغ  والتي 
بمباراة  مساًء،  التاسعة  الساعة  بتمام  الجمعة 
ستجمع بين فريقي روني ودفاع، بينما المباراة 
الثانية ستقام بين فريقي هفال قدوربك والمستقبل 

بتمام الساعة العاشرة مساًء.

أربعة  على  المشاركة  الفرق  توزيع  وتم 
من  القرعة  عبر سحب  التالي  وفق  مجموعات 

قبل الحاضرين من مندوبي الفرق:
هفال  ـ  دفاع  فريق  ـ  األولى: روني  المجموعة 

قدوربك ـ المستقبل.
المجموعة الثانية: الصناعة ـ الحبوب ـ الشباب 

ـ المحامون.
المجموعة الثالثة : أربيل ـ شركة جميل ـ آفدارـ 

جودي عامودا.
المجموعة الرابعة: الطريق ـ المهندسين ـ جين 

سبور ـ أصدقاء دفاع.
لمواليد 1985ومادون،  هي  ذكرنا  كما  الدورة 
أما بخصوص من يلعب في دوري إقليم الجزيرة 
يسمح لهم باللعب ولكن لكل من هم 40 سنة وما 
مجموعة  كل  من  الثاني  للدور  وسيتأهل  فوق، 

أصحاب المركزين األول والثاني.

أول  الهاشمي،  الكريم  عبد  هللا  عبد  ريم  أكدت 
بطلة عالم إماراتية لفئة الكبار في الجوجيتسو، 
والتي تدرس هندسة الفضاء في جامعة خليفة، 
مسبار  رحلة  أخبار  كافة  كثب  عن  تتابع  أنها 
الذي  الملموس  للتطور  بالفخر  وتشعر  األمل، 

تحققه اإلمارات في هذا التخصص.
اإلمارات  ريادة  يعكس  االهتمام  أن  وأضافت 
وقدرتها على  الفضاء،  في علوم  ودولياً  إقليمياً 
نتائجها  تنعكس  كبرى  علمية  إنجازات  تحقيق 
على العالم، وتؤكد مكانتها المرموقة بين الدول 
صاحبة اإلسهامات في بناء الحضارة اإلنسانية.
أنهت  والتي  عاماً(،   20( الهاشمي  ريم  وقالت 
الثاني بهندسة الفضاء، وتعد  دراستها في العام 
هذا  تدرس  القتالية  األلعاب  في  عالم  بطلة  أول 
التخصص، أنها رأت بعينها مدى اهتمام العالم 
بجهود اإلمارات في مجال علوم الفضاء خالل 
من  مجموعة  مع   2018 نهاية  العلمية  رحلتها 

الباحثين والرواد من مختلف دول العالم.
فلوريدا  إلى  بها  قامت  رحلتها  أن  وأوضحت 
بالواليات المتحدة األمريكية، بعد فوزها بإحدى 
راشد  بن  محمد  مركز  في  البحثية  المسابقات 
للفضاء، مؤكدة أنها عاشت لحظات لن تنسى عند 
الخروج من مجال الجاذبية األرضية، والدخول 

في مجاالت أخرى ألغلفة القمر والمريخ.
وأكدت ريم الهاشمي أن كل من تحدث معها في 
بالواليات  أسبوعا  استغرقت  التي  الرحلة  تلك 
تقدير  بكل  لإلمارات  ينظر  كان  المتحدة، 
وموطن  الفرص  أرض  أنها  ويؤكد  وإعجاب 

اإلبداع وقبلة المبادرات واالبتكار.

أنها  اإلمارات،  أنباء  لوكالة  ريم  وأوضحت 
تخصصها  في  الرياضة  ممارسة  من  استفادت 
عادت  التي  الفوائد  أهم  وأن  الفضاء،  بهندسة 
عليها من تميزها في رياضة الجوجيتسو، اللياقة 
رواد  في  تتوفر  أن  يجب  التي  العالية  البدنية 

الفضاء.
على  قدرتها  من  زادت  الرياضة  أن  وأضافت 
الذهني  الصفاء  لمرحلة  والوصول  التركيز 
والصبر والتحمل، باإلضافة إلى روح المغامرة 
والشجاعة والثقة بالنفس واتخاذ القرار المناسب 

في الوقت الصحيح.
الجوجيتسو،  رياضة  خالل  من  أنها  ونوهت 
كل  قيمة  وتدرك  وقتها  تنظم  كيف  تعلمت 
تعتبر  وأنها  مفيد،  هو  فيما  الستثمارها  لحظة 
نفسها محظوظة بانتمائها لإلمارات وبمسيرتها 

الرياضية والعلمية.

عن  الكردستاني  التحرر  حركة  على  تعرفت 
في  حياتها  فكّرست  بها،  وآمنت  أبنائها  طريق 
المنية،  وافتها  والمناضلين حتى  الحركة  خدمة 
الالتي  العربيات  النساء  أوائل  من  عويش  األم 
التسعينات،  في  أوجالن  هللا  عبد  بالقائد  التقين 
باإلنجازات في رصيدها  حافالً  تاريخاً  لتسطر 

كامرأة لخدمة وطنها.
األم عويش صفوك من مواليد 1935من أصول 
ميركا  قرية  من  كردي  من  تزوجت  عربية، 
ميرا الواقعة في منطقة كوجرات واستقروا في 
القرية، وأنجبت أربع شابات وشابين، بعد وفاة 
زوجها عام 1979، أصبحت األم عويش بمثابة 
بسماٍت  وتحلّيها  الستة،  ألوالدها  واألب  األم 
حميدة جعلت منها مدرسة من الصبر والشجاعة 
إلى أن  المبدأ ربّت أوالدها  والقوة، وعلى هذا 

أصبحوا شباباً.
في عام 1984 تعرف أوالد األم عويش على 
في  وجودهم  أثناء  الكردستاني  التحرر  حركة 
المرحلة  في  دراستهم  إكمال  بغية  ديرك  مدينة 
األم  أسرة  تعرفت  الطريقة  وبهذه  اإلعدادية، 

عويش على الحركة.
في بداية األمر، كانت األم عويش غير راضية 
النشاط  ضمن  والعمل  أوالدها  انضمام  عن 
التنظيمي للحركة، وكانت كباقي األمهات تُشجع 
أوالدها على إتمام الدراسة إلى جانب خوفها من 

انضمامهم للحركة وتوجههم إلى الجبال.
في عام 1986 زار وألول مرة عدد من مناضلي 
الحركة منزل األم عويش، حينها تعرفت إليهم 
عن قرب، وتغير رأيها حول الحركة، وجعلت 
يوميًّا مجموعات من  لتتوجه  لها،  ا  مقرًّ منزلها 
تلقّي  بهدف  عويش  األم  منزل  إلى  المناضلين 
اآلالف  خضع  الشكل  وبهذا  الفكري،  التدريب 

من الشباب والشابات من جميع أجزاء كردستان 
األم  منزل  في  والتنظيمية  الفكرية  للتدريبات 

عويش.

تقسيم منزلها إىل أقسام 

مخصصة للمناضلني

إلى  بالتوجه  المناضلون  بدأ   1988 عام  وفي 
جبال كردستان، هنا أصرت األم عويش تقسيم 

منزلها إلى أقسام مخصصة لمناضلين.
نتيجة لعملها النضالي والبطولي، تعرض منزل 
قبل  من  للمداهمات  مرات  عدة  عويش  األم 
كانت  مرة  كل  في  أنها  إال  السورية،  الحكومة 
تقف بجسارة وقوة أمام عناصرهم وتمنعهم من 
المنزل،  في  وحدهن  بناتها  أن  بحجة  الدخول 
وبهذه الطريقة أنقذت حياة عشرات المناضلين.

لم تنتِه مهمة األم عويش هنا، بل كانت تحمي 
المناضلين فتقوم بحراستهم خوفاً من اعتقاالت 

الحكومة السورية للمناضلين آنذاك.
في عام 1990 قررت ابنة األم عويش الصغرى 
التحرر  حركة  إلى  االنضمام  تمي«  »جاندا 
أكاديمية  في  التدريب  تلقيها  بعد  الكردستاني، 

»الشهيد عكيد قورقماز« في لبنان.
من  مجموعة  مع  آفا  روج  إلى  جاندا  عادت 
الرفاق بتوجيه من القائد عبد هللا أوجالن لينتقلوا 
فيما بعد إلى جبال كردستان، ولتودع والدتها، 
تأمين  يتم  إلى أن  أيام،  المنزل عدة  والبقاء في 
األثناء  هذا  وفي  الجبال،  إلى  العبور  طريق 
قامت األم عويش بخياطة زي عسكري البنتها 

بيديها لتتوجه به إلى جبال كردستان.
جيش  مع  الكريال  قوات  اشتباكات  إحدى  وفي 
االحتالل التركي عام 1995 ترتقي جاندا إلى 

مرتبة الشهادة.

تثبت مرة أخرى شجاعتها

ضغوطات  ورغم  جاندا،  شهادة  إعالن  لدى 
عويش  األم  نصبت  آنذاك  السورية  الحكومة 
منطقة  من  آخر  شهيد  مع  البنتها  عزاء  خيمة 
أخرى  مرة  لتثبت  منزلها  أمام  كوجرات 

شجاعتها.     
في 15 آب 1991 قررت األم عويش التوجه 
إلى لبنان مع ابنها للقاء القائد عبد هللا أوجالن، 

حينها كانت أول امرأة عربية تلتقي بالقائد.
على  إصرارها  من  زاد  القائد  مع  اجتماعها   
متابعة النضال، وتقديم كل ما بوسعها للحركة.

في  عويش  األم  استمرت  األساس  هذا  وعلى 
تعرضت  أن  إلى  ملل،  أو  كلل  دون  نضالها 
حبالها  وانقطعت  مرات،  عدة  قلبية  لنوبات 
الكالم  على  قادرة  غير  وأصبحت  الصوتية، 
حتى  مرضها  وقاومت  وصارعت  والحركة، 
بتاريخ 29 حزيران عام2020،  المنية  وافتها 
لمنطقة  التابعة  ميرا  ميركا  قرية  في  ودفنت 

الكوجرات.

ما قاله أبناء األم عويش عنها

وكالة هاوار التقت بأبناء األم عويش، وتحدثوا 
ابنتها  قالت  حيث  النضالية،  مسيرتها  عن 
جميلة تمي: »حب أمي للوطن زاد من روحها 

الوطنية، فجعلت كل األسرة تتعلق بفكر وفلسفة 
لكل  القوة  مصدر  هي  وكانت  أوجالن،  القائد 
الضغوطات  من  الرغم  وعلى  األسرة،  أفراد 
والصعوبات التي كانت تتعرض لها األسرة من 
قبل الحكومة السورية، إال أن أمي لم تتوقف عن 

نضالها بل زادت من عزيمتها«.
والدتهم  درب  سيواصلون  أنهم  جميلة  وأكدت 
التحرر  حركة  لخدمة  حياتها  كرست  التي 

الكردستاني.
كانت  »أمي  تمي  زكي  محمد  ابنها  قال  فيما 
مثااًل لألم المناضلة والمضحية من أجل وطنها 
وحماية أبنائها، بعد تعرفها على حركة التحرر 
الحركة،  لهذا  حياتها  رسخت  الكردستاني 

وبفضلها انضم اآلالف من الشبان للحركة.
كل  تعامل  كانت  أمي  زكي:  محمد  وأضاف 
من  العديد  واستشهاد  ولدها،  أنه  على  مناضل 

نفسها  في  ترك  إليهم  تعرفت  الذين  المناضلين 
أثًرا كبيًرا، منهم الشهيد محي الدين وأحمد وزنار 
الذين استشهدوا على الحدود أثناء توجههم إلى 
إلى  باإلضافة  هاشم  والشهيد  كردستان،  جبال 

شهادة جاندا وغيرهم من الشهداء«.

أوصت بدفنها يف مزار الشهداء

المناضلين  بين  المتواصل  نضالها وعملها  بعد 
أوجالن،  القائد  لفكر  حياتها  وتكريس  والشعب 
الشهداء  مزار  في  بدفنها  عويش  األم  أوصت 
الشهداء،  مزار  في  أُدفن  أن  وقالت: »وصيتي 
لقد خدمُت بين المناضلين، وأود أن أكون بينهم 

في مماتي أيًضا«.

تقرير/ جوان محمد
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حين نتفق نحن، ويختلف “اآلخرون”..
إبراهيم القفطان:

 »السبيل الوحيد يف إدارة سوريا هو اإليمان بأهداف 
الشعب الذي ناضل وضحى من أجل الوطن«

أبناء الحسكة: 

»القائد أوجالن يقوم بتوعية الشرق األوسط أما الدول 
الرأسمالية فتحركها وفق مصالحها«

أهداف وغايات التدخل الرتكي يف ليبيا

االتفاق الُكردي-الُكردي لم يفاجئ من كان له موقٌف 
ُكردي ووطني سوري جاد ومتوازن من مجمل سبل 
القضية  وحل  عموماً  السورية  األهلية  الحرب  حل 
حدثاً  يكن  لم  الُكردي  فاالتفاق  خصوصاً.  الُكردية 
طارئاً أو تغييراً نوعياً طرأ من دون مقدمات، مما 
الجاد  والتفاهم  التقارب  هذا  فهم  عدم  علينا  يتوجب 
والهادف على أنه جاء على حين غرة دون أن يكون 
لذلك تحضيٌر مسبق وتفاهماٍت متكاملة أدت بالنتيجة 

إلى هذا االتفاق.
لكي نفهم “االتفاق الُكردي الجديد”، وسبُب وصفي 
أنه تم  لالتفاق “بالجديد” ناجٌم عن أمر آخر، وهو 
واإلقليمي،  المحلي  العام  الرأي  أمام  عنه  اإلعالن 
كبرى  دولة  له  والتمهيد  التحضير  في  كما وشارك 
وما  كانت  التي  األمريكية،  المتحدة  الواليات  وهي 
األرض  على  الفاعلة  القوى  أهم  إحدى  تمثل  تزال 
السورية ككل والُكردية منها على وجه الخصوص.

بطبيعة الحال هذا ال يعني أنه لم يكن هناك خالٌف 
سياسي في األصل، فالخالف كان قائماً، وكانت له 
أبعاده وتداعياته. إال أن طبيعة هذا الخالف دفعتني 
الخالف  أن  القول:  ثم  ومن  التساؤالت  هذه  إلثارة 

الحرب  سنوات  خالل  سوريا  في  الُكردي-الُكردي 
بالخالفات  مقارنة  حقيقياً  خالفاً  يكن  لم  السورية 

األخرى في المحيط والوسط السوري.
بحد  وقائماً  فبالرغم من أن الخالف لم يكن مستقالً 
ذاته بين قوى ُكردية سورية سياسية نَِشطت خالل 
النزاع  طرفي  فكال   – السورية  الحرب  سنوات 
كان مرتبطاً بمحور ُكردي إقليمي، قنديل من جهة 
أنه ظل خالفاً  إال  -؛  ثانية  وأربيل من جهة أخرى 
ونزاعاً ودوداً إلى حد كبير، وخصوصاً إذا ما قارناه 
المعارضة  شهدتها  التي  والنزاعات  بالخالفات 
األهلية  الحرب  سنوات  خالل  السورية  العربية 
لهياكل وشخصيات  السورية، حيث شاهدنا سقوطاً 
فشيئا وما نزال، في حين كان على  االئتالف شيئاً 
وأكثر  السوري،  للشعب  ممثالً  يكون  أن  االئتالف 
من  أكثر  سوريا(  )مستقبل  للمستقبل  اآلن  جاهزية 

أي وقت مضى.
الُكردي  الُكردي-  الخالف  مرحلة  تشهد  لم  فمثالً 
لفض  طرف  أي  من  بوادر  أو  إشارات  أية 
يمكننا  حيث  عسكرية،  بطريقة  والنزاع  الخالف 
الواقع  وأسير  سلمياً  ظل  الخالف  إن  القول  بالكاد 
والتدخالت  ككل،  السورية  األهلية  الحرب  )واقع 
في  لإلرهاب  واألوسع  األقوى  والظهور  األجنبية، 
بطرق  حله  إلى  التطلع  مع  والعالم(  المنطقة  عموم 

سياسية بعيدة قدر اإلمكان عن حسمه عسكرياً. هذا 
أفراد  بعض  )اعتقال  الصدامات  بعض  اعتبر  وال 
األحزاب، أو التضييق على عمل بعض المؤسسات 
اإلعالمية أو منع البعض اآلخر من دخول مناطق 
معينة( التي حدثت بين القوى الُكردية نزاعاً مسلحاً 
أو بوادر لحلول عسكرية انطالقاً من مبدأ المقارنة 
الذي تحدثنا عنه أعاله، ثم وبالنظر إلى أن الخالف 
ما  وهذا  السلم،  زمن  في  وليس  الحرب  زمن  في 

يجب علينا فهمه جيداً.

بحلته  الُكردي  االتفاق  أن  القول  يمكننا  وبالمجمل 
والهياكل  الديمقراطية  سوريا  ومجلس  الجديدة، 
النفوذ  تحالف  مناطق  في  والعسكرية  السياسية 
)المكون  المحلية  الفاعلة  القوى  مع  الُكردي 
والتضامن  المثال(  سبيل  على  والسرياني  العربي 
عن  تركيا  كشفت  أن  بعد  وخصوصاً   – الدولي 
أي  ضد  العسكري  بالحل  وقامت  أوراقها  كل 
فيدرالية،  أو  ذاتية  إدارة  لتأسيس  يهدف  مشروع 
حيث وصل بها األمر أن وظفت مرتزقة سوريين 
واحتلت أراضي, وتسببت بأزمة إنسانية ألجل هذا 

الُكرد  أن  إلى  مجملها  في  تشير  الغرض–بوادر 
وحلفاءهم من السوريين قد باتوا اآلن أكثر استعداداً 
نجد  الذي  الوقت  في  سوريا(،  )لمستقبل  للمستقبل 
السياسية في أسوأ حاالتها  السورية  المعارضة  فيه 
وأكثرها بعثاً على خيبة أمل السوريين؛ ونجد أفراد 
مجرد  إلى  تحولوا  قد  المسلحة  المعارضة  فصائل 
مرتزقة وقتلى مأجورين ولصوص ليس في سوريا 
في  لمرتزق  فكيف  أيضاً.  ليبيا  في  وإنما  فحسب، 
للجميع  وطناً  يبنوا  أن  إسطنبول  في  وسياسي  ليبيا 

في سوريا!

 1299 عام  في  العثمانية  السلطنة  تأسيس  منذ 
للدولة  وتأسيسه  أتاتورك  كمال  يد  على  وسقوطها 
األول/  تشرين  في  المزعومة   الحديثة  التركية 
أكتوبر عام 1923 وإلى يومنا هذا، تمارس الدولة 
بحق  والتشريد  والنهب  واالحتالل  القتل  التركية 
جاهدة  وتحاول  توقف  دون  المنطقة  ودول  شعوب 
الخصوص  وجه  وعلى  العثماني،  الميراث  إعادة 

الميثاق الملّي.

 وازدادت ممارسات هذه الدولة أكثر خالل الـ 30 
سنة األخيرة، وباألخص بعد سيطرة حزب العدالة 
والتنمية على الدولة التركية الذي يتبع نهج اإلخوان 
حيث،  العثمانية،  اإلمبراطورية  وميراث  المسلمين 
تخلق  واليوم  الفتن  خلق  ومن  تدخالتها  من  زادت 

في  والبرية  البحرية  الحدود  حول  الصراعات 
الشرق األوسط.

اتفاق  إبرام  تم   1982 عام  في  أنه  بالذكر  الجدير 
بين  البحرية  للحدود  دولي رسمت بموجبه خريطة 
باالتفاق،  تلتزم  لم  التركية  الدولة  أن  إال   ، البلدان 
الحدود  بخرق  تقوم   حيث  انتهاكاتها.  في  وتستمر 
بالتنقيب  وبدأت  وقبرص،  واليونان  مصر  مع 
ذلك  ليس  المتوسط.  البحر  في  الطاقة  عن مصادر 
بإبرام  قامت  تدخالتها  شرعنة  أجل  فمن  فحسب، 
اتفاق مع حكومة السراج في ليبيا، حول المساعدات 
ترَض  لم  االتفاق  هذا  البحري.  واألمن  العسكرية 
عنه القوى اإلقليمية والدولية، ألنه يخالف القوانين 
الدولية ويزيد من الخالفات بين الدول المطلة على 
تعقيد  من  زادت  وكذلك  المتوسط،  البحر  ساحل  

األزمة الليبية.
لتحقيق مصالح العثمانية الحديثة، وبذريعة أن ليبيا 
جزء من الميراث العثماني، قام أردوغان باستخدام 

ذلك  من  وأكثر  الغرض،  لهذا  السراج  حكومة 
بشكل  السياسي  اإلسالم  استخدم  أهدافه  ولتحقيق 
جيد، وحّول تركيا إلى حاضنة للتنظيمات اإلرهابية، 
“شرق  من  وا  فرُّ الذين  داعش  عناصر  احتضنت 
بأسماء  ودمجهم  صفوفهم  تنظيم  وأعاد  الفرات” 
الشرقية،  مراد،  “السلطان  تنظيمات  مع  مختلفة 

الجيش الوطني، الحمزات، سليمان شاه وغيرها.
المرتزقة  لتدريب  سادات  شركة  بافتتاح  قام  كما 
بإرسال  وقام  الحروب،  مناطق  إلى  وإرسالهم 
اآلالف من هؤالء المرتزقة إلى ليبيا، واآلن يقاتلون 

اج ضد الجيش الليبي. إلى جانب حكومة السرَّ
أزمة  إلى  حولّها  ليبيا  في  عسكرياً  تركيا  بتدخل 
دولية، والتي ُعقدت من أجلها عدة اجتماعات، وكان 
الهدف األول من هذه االجتماعات قطع الطريق أمام 
التدخل التركي في ليبيا، ورفع يدها عن ليبيا وكل 
على  السيطرة  تركيا  تحاول  حيث  المتوسط  البحر 

الطرق ومصادر الطاقة فيه.

إن التدخالت التركية في كل المنطقة  تجري تحت 
تربط  التي  قطر  وبمساعدة  السياسي  اإلسالم  مظلة 
وهي  أال  مشتركة،  راديكالية  أيديولوجية  بينهما 
أصبحت  التي  المسلمين؛  اإلخوان  أيديولوجية 
مصدراً لإلرهاب، والتي تعتبر بريطانيا مهندستها.

 1940 عام  في  قامت  بريطانيا  أن  المعروف  من 
الحركة لخلق جيل  لهذه  الدعم  بتقديم  بشكل رسمي 
“األصوليين”  الراديكاليين  المسلمين  من  جديد 
العلمانية  الحركات  ضد  وسيلة  واستخدامهم 
والشيوعية التي تعتبرها بريطانيا عدوة لها، واآلن 
أصبحت تركيا مركزاً لهذه الجماعة؛ مما جعل من 
التي  اإلرهابية؛  للجماعات  الرئيسي  المركز  تركيا 

أدخلت المنطقة في الفوضى وفي حرب مفتوحة.
انتهاكاتها  من  التركية  الدولة  أهداف  إن  شك  دون 

وتدخالتها باألخص في ليبيا والمنطقة تتمحور حول 
ما يلي:

والتغيير  والنهب  االحتالل  على  التغطية  ـ 
الديموغرافي التي تمارسها تركيا في شمال وشرق 

سوريا.
ـ وضع يدها على مصادر الطاقة والبترول في ليبيا.
ـ من أجل منع انهيار حكومة السراج للحفاظ على 
إلى  الليبية  األزمة  بتحويل  قامت  تركيا،  مصالح 

أزمة دولية على غرار سوريا.
ـ احتالل مساحة واسعة من المياه الدولية، للوصول 

إلى الشواطئ الليبية.
ـ فتح شركات في ليبيا عن طريق حكومة السراج، 

للمساعدة في ازدهار االقتصاد التركي المنهار.

أعرب رئيس حزب سوريا املستقبل إبراهيم القفطان عن 

إميان الحزب بقدرة الشعب السوري عىل تجاوز األزمات 

سوريا  بقوات  وثقتهم  االحتالالت،  لكافة  والتصدي 

الدميقراطية أنها ستكون دامئاً مع الشعب السوري وجنباً 

إىل جنب مع مطالبه، وطالب بالوقوف أمام من يعرقل 

قرارات مجلس األمن، وإفشال القرار 2254 املتضمن حل 

املُهّجرين،  وعودة  النار،  إطالق  ووقف  السورية  األزمة 

وإعادة اإلعامر، ودستور جديد لسوريا، وانتخابات حرة 

دميقراطية برعاية دولية.

ُعقد أول أمس )الثالثاء( السابع من شهر تموز 
سوريا  لحزب  منبج  فرع  مؤتمر  الجاري؛ 
حزب  رئيس  كلمة  المؤتمر  وتخلل  المستقبل، 
أشار  التي  القفطان  إبراهيم  المستقبل  سوريا 
من  وسجل حضوراً  شهد  الحزب  أن  إلى  فيها 
خالل قادة بذلوا كل التضحيات من أجل سوريا 
قوى  تشكلت  التأسيس  بداية  ومنذ  ووحدتها، 
في  الشعب  وأماني  أحالم  عن  مدافعة  صلبة 

التحرر من االستبداد وإنهاء األزمة.
ولفت القفطان في كلمته إلى أنه »وعلى الرغم 
من كل األزمات التي تمر بها سوريا يعقد الحزب 
مؤتمراته لترسيخ التجربة التي علّمت الماليين 
النضال الديمقراطي والعيش المشترك بين أبناء 

الشعب السوري عبر تنظيم الجماهير«.
قاعة  في  للحاضرين  حديثه  القفطان  ووجه 
وضيوفنا  األعزاء  »رفاقنا  وقال:  المؤتمر 
الشعور  حق  لنا  أعمالنا،  نبدأ  ونحن  األكارم، 
خالل  للوطن  قدمناه  بما  واالعتزاز  بالفخر 
سقوط  من  سبقها،  والتي  الماضية  السنوات 
مشروع مرتزقة داعش بالدولة اإلسالمية على 
أيدي قوات سوريا الديمقراطية وبمؤازرة شعبنا 

وتنظيمه«.

موقفنا من احتالل الدولة الرتكية 
ألراضينا واضح

المستقبل  سوريا  حزب  أن  على  القفطان  وأكد 
التيارات  لوجود  المعارضين  أشد  من  يزال  ال 
من  نابع  موقفهم  وإن  التكفيرية،  والجماعات 
ـ  التكفيرية  الجماعات  ـ  بأنهم  كاملة  قناعة 
يشكلون خطراً على العالم وعلى وحدة الشعب 
السوري وسالمة أراضيه، وأردف في السياق 
ذاته: »وكذلك موقفنا واضح من الدولة التركية 
واحتاللها ألراضينا وتبنيها للفصائل اإلرهابية«. 
وأعرب عن إيمانهم بقدرة الشعب السوري على 
االحتالالت،  لكافة  والتصدي  األزمات  تجاوز 
ستكون  أنها  الديمقراطية  بقوات سوريا  وثقتهم 
إلى جنب مع  السوري وجنباً  الشعب  مع  دائماً 
مطالبه. ونوه القفطان إلى أن الحزب عازم على 
وأكمل  الشعب،  لصالح  القوى  موازين  تحويل 
قائالً: »اتجه حزبنا لمواقف أكثر تشدداً وصالبة 
بالعمل على تحويل موازين القوى لصالح شعبنا، 

الديمقراطية من خالل  القوى  لمؤتمر  والتمهيد 
قوة  للشعارات  تعطي  التي  الميدانية  المبادرة 
ملموسة«.  أهداف  إلى  لتتحول  المطلوبة  الدفع 
موقف  حول  االختالف  أن  القفطان  وأوضح 
الديمقراطية  الممارسة  روح  تعكسه  الحزب 
االختالف  »إن  بقوله:  وتابع  الحزب،  داخل 
فهذا  ازعاجاً،  يشكل  ال  الحزب  موقف  حول 
اعتزازاً  يشكل  المواقف  بعض  تجاه  االختالف 
لما  الحزبي؛  األداء  أكثر منه خلاًل في  وتقديراً 
داخل  الديمقراطية  الممارسة  روح  من  يعكسه 
كاماًل، وأن  ندّعي صفاء  أننا ال  الحزب، رغم 
الكمال  ندّعي  وال  األخطاء،  من  يخلو  حزبنا 
الطموح  مستوى  في  سياسية  كقوة  تشكيلنا  في 

الوطني الذي تأسس من أجله«.
الخطاب  تجديد  إلى  »سنسعى  وأضاف: 
على  تؤكد  التي  البديل  ثقافة  وتمكين  الوطني، 
كافة،  السوريين  بين  والمساواة  المواطنة  قيم 

القانون  واحترام  للمجتمع  االنتماء  قيم  وتدعيم 
والقيم اإلنسانية«.

مصلحة الشعب هي التي 

تبني مواقفنا

الحزب  مواقف  أن  على  القفطان  إبراهيم  وأكد 
أساس  على  تبنى  القضايا  ومعارضة  تأييد  من 
نتخذ  »إننا  السوري:  والشعب  سوريا  مصلحة 
مواقفنا من قناعاتنا التامة، نعارض ونؤيد حيثما 
التأييد  كانت مصلحة سوريا والسوريين، وهذا 
والمساندة يقومان على أساس الوحدة والصراع، 
فنحن ال نؤيد في المطلق وال نعارض دون تقديم 

اقترابها  لمدى  وفقًا  ونساند  نعارض  البديل، 
وابتعادها من أهداف شعبنا وخدمته«.

إلى  نتوجه  »وإننا  بالقول:  حديثه  في  ومضى 
بأنها  الديمقراطية  والقوى  السياسية  األحزاب 
الوجه  لتكون  أدائها  بتطوير  اليوم،  ُمطالبة، 
فكل  الديمقراطي،  الوطني  للمشروع  المدني 
السياسية  األحزاب  عنها  تتراجع  مساحة 
واإلرهاب  العنف  قوى  تملؤها  الديمقراطية 
والفوضى، ومن هنا نرى أن أمام القوى الوطنية 
تحديات كبيرة الستعادة الوجه الوطني لسوريا، 

وليس الوجه القومي أو الديني«.
الدولي  المجتمع  يقف  أن  ضرورة  على  وشدد 
بشأن  المتعلقة  القرارات  تطبيق  على  بحزم 
الحديث  إلى  القفطان  األزمة السورية. وتطرق 
عن االحتالل التركي لألراضي السورية وقال: 
األراضي  واحتالل  الخارجية  التدخالت  »وأما 
السورية من قبل تركيا وتبنيها للقوى اإلرهابية 
المبنية على ثقافة العنف، إن نظرتها ألي حوار 
والحشد  الوقت  كسب  إلى  سعيها  من  تنطلق 
ال  وإنه  والدمار،  الحرب  أدوات  من  لمزيد 
إال  يؤمن  مع من ال  السالم  للحديث عن  معنى 
من  أمام  بالوقوف  القفطان  وطالب  بالحرب«. 
القرار  وإفشال  األمن،  مجلس  قرارات  يعرقل 
ووقف  السورية  األزمة  حل  المتضمن   2254
وإعادة  الُمهّجرين،  وعودة  النار،  إطالق 
وانتخابات  لسوريا،  جديد  ودستور  اإلعمار، 

حرة ديمقراطية برعاية دولية.
سوريا  حزب  رئيس  أكد  حديثه؛  ختام  وفي 
»السبيل  أن  على  القفطان  إبراهيم  المستقبل 
وتاريخها  بحضارتها  سوريا  إدارة  في  الوحيد 
لن يكون عبر االستقواء والعنف، وال باالرتهان 
خالل  من  يكون  وإنما  خارجي  مشروع  ألي 
عالقات  وضبط  والمؤسسات  القانون  دولة 
الشعب  بأهداف  بالوطن وأطيافه وقواه  شركاء 
وفي  أجلها،  من  وضحى  ناضل  التي  وثوابته 
عمر  المستقبل  سوريا  حزب  شهداء  مقدمتهم 
وفرهاد  خلف  وهفرين  فتيح  ومروان  علوش 

رمضان«.

الدول  أن  الحسكة،  يف  املؤسسات  إداريو  أوضح 

الله  عبد  القائد  عىل  العزلة  بتشديد  تقوم  الرأساملية 

أوجالن؛ ألنه ميثل ثقافة الرشق األوسط, مشريين إىل أن 

إخراج  يريدون  ال  ألنهم  الناتو؛  باسم  تجري  االنتهاكات 

محاربة  العالقة.هدفها  األزمات  من  وشعوبها  املنطقة 

الكرد أينام كانوا

العزلة على  التركية فرض  السلطات  هتواصل 
في  إمرالي,  سجن  في  أوجالن  هللا  عبد  القائد 
األزمات  حل  عن  االبتعاد  تركيا  من  محاولة 
وخاصة  العزلة،  تشديد  خالل  من  وتعميقها 
أنه يستطيع حل األزمات  القائد  بعد أن أوضح 

العالقة في منطقة الشرق األوسط.

وصّرح القائد عدة مرات أنه يستطيع حل الكثير 
من القضايا العالقة في الشرق األوسط. ولكن؛ 
تركيا والكثير من الدول الرأسمالية ال تريد هذه 
الحلول؛ ألنها تستفيد من الخالفات التي تحصل 

في المنطقة.

الرأسمالية  والدول  التركية  السلطات  أن  كما 
تستفيد من تقييد فكر القائد عبد هللا أوجالن، في 
تمرير أجنداتها ومخططاتها الرامية إلى تعميق 

األزمات تماشياً مع سياساتها التوسعية.
ويؤكد الكثير من السياسيين والمثقفين أن إيجاد 
المنطقة  في  للقضايا  الحلول  أوجالن  هللا  عبد 
واألنظمة  السلطات  مصالح  مع  يتماشى  ال 
العنصرية التي ليس من مصلحتها نشر الوعي 

بين الشعوب في المنطقة. لذلك؛ اتفقت معاً على 
قطع فكر وفلسفة أوجالن عن شعبه.

اإلداري في أكاديميات المجتمع الديمقراطي في 
مقاطعة الحسكة عزيز علي أوضح: »إّن الدول 
الرأسمالية جميعها عملت من أجل اعتقال القائد 
عبد هللا أوجالن؛ ألنه يقوم بتمثيل ثقافة الشرق 
األوسط, فتركيا والدول الرأسمالية تقوم بتحريك 
الشرق األوسط حسب مصالحها وأفكارها, أما 
الدول  أمام  األوسط  الشرق  بتوعية  يقوم  القائد 

الرأسمالية«.
في  ُطبق  أوجالن  القائد  إليه  يدعو  الذي  الفكر 
الشعوب  أخّوة  من خالل  شمال وشرق سوريا 
واإلدارة الذاتية, وهذا ما تراه الدول الرأسمالية 
مخططاتها  أمام  عائقًا  تركيا  مقدمتها  وفي 
التوسعية. لذلك؛ تستمر في فرض العزلة على 

القائد عبد هللا أوجالن.
ضمن  الموجودة  الدول  من  »تركيا  وأضاف: 
حلف الناتو, وباسم الناتو تقوم بجميع االنتهاكات 

والمجازر بحق  جميع أجزاء كردستان«.
المنطقة  شعوب  من  المطلوب  أن  علي,  ونوه 
الوقوف صفًا واحدًا من أجل كسر العزلة على 

القائد عبد هللا أوجالن والعيش معًا في وطٍن حر.
لحركة  المشترك  الرئيس  بيّن  جانبه  ومن 
المجتمع الديمقراطي في مدينة الحسكة فرحان 
داؤود أن »هدف الدولة التركية من االنتهاكات 

هو إبادة الشعب الكردي«.
العزلة  وتشديد  بفرض  تقوم  »تركيا  وأضاف: 
على القائد من جهة، وترتكب الكثير من الجرائم 

وبضوء  المنطقة  شعوب  بحق  واالنتهاكات 
أخضر من أمريكا وروسيا من جهة أخرى«.

العربية  الدول  على  واجب  أنه  داؤود,  ورأى 
الوقوف مع الشعب الكردي في وجه االحتالل 
التركي ومرتزقته, »ألن تركيا تقوم باالحتالل 
واالنتهاكات بحق جميع الدول والشعوب وليس 

فقط ضد الشعب الكردي«.

راكان شيخي

آالن بريي
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تقرير/ رامان آزاد

نورة تحلم.. واقعية صادمة يف خيال امرأة أربعينية

ضفائر 

الصباح

في  القضايا  أصعب  من  المرأة  قضايا  مازالت 
العالم العربي، ال سيما في السينما. لكن المخرجة 
في  شائكة  قضية  تناولت  بوجمعة  هند  التونسية 
هند صبري،  بطولة  تحلم«  »نورة  األخير  فيلمها 
المجتمع  في  عنها  مسكوت  كثيرة  قضايا  بين  من 
قلما تظهر  التي  العاملة  الطبقة  بيئة  العربي، وفي 

في السينما التونسية.
يدور الفيلم حول »نورة« وهي امرأة عاملة، وأم 
بعد  أوالدها،  قوت  لكسب  تكافح  أطفال،  لثالثة 
سجن زوجها في قضايا سرقة وقتل ونصب، لكنها 
تقاتل أيضاً من أجل سعادتها، ومن أجل حقها في 

الحرية واالختيار، في ظل الظروف الصعبة.
بعد سجن زوجها، تتعرف نورة على »لسعد« الذي 
وتقرر  بومسعودي«  »حكيم  الممثل  بدوره  يقوم 
المتعددة،  وجرائمه  سجنه  بسبب  زوجها،  تطليق 
ولكن قبيل التطليق بأيام، يفرج عن الزوج »لطفي 
في  فوق رأسها  به  وتفاجأ  بعفو رئاسي،  عبدلي« 
مقر عملها. تتألق هند صبري في تمثيل دور المرأة 
وال  عاطفياً،  أو  إنسانياً  زوجها،  تطيق  ال  التي 
هذا  في  ويظهر  عنه.  المشاعر  تلك  إخفاء  تحاول 
الجزء من الفيلم، تناقضات األب، الذي يبدو محباً 
عطوفاً على أبنائه بالرغم من نفاد صبره، ومزاجه 
إلخبار  المناسبة،  اللحظة  نورة  تجد  ال  المتقلب. 
يكتشف  حتى  الطالق،  في  رغبتها  بشأن  زوجها 

شخصيته،  من  العنيف  الجانب  فيظهر  الحقيقة، 
وينتقم من نورة ولسعد بشكل قاس وهمجي.

أحكاماً  الفيلم مالئكة وأشرار، وال يطرح  يقدم  ال 
مطلقة، لكنه يقدم جوانب إنسانية من كل شخصية 
ربما  المشاهد  أن  حتى  الفيلم،  شخصيات  من 
ردود  بعض  في  القاسي  الشخص  مع  يتعاطف 

أفعاله، تبعا لسياق الحكاية.

رؤى غري مألوفة

تقوم المخرجة بتشريح العالقات غير المتكافئة بين 
العالقات  عقالنية  عدم  وكذلك  واإلناث،  الذكور 
العاطفية، بفضل نص يستند إلى قصة حقيقية، كما 
ترسم صورة دقيقة للمجتمع التونسي الذي ال يظهر 
العنف  غالبا في وسائل اإلعالم، وتعرض قضايا 
الذكورية،  والهيمنة  الشرطة،  وفساد  المجتمعي، 
المجتمع  نظرة  الضوء على  تسليط  إلى  باإلضافة 
له  تقبله  وعدم  وأبنائه،  المسجون  ألقارب  السلبية 
بعد خروجه من السجن، مما يدفعه إلى االستمرار 

في اإلجرام.

المشاهد  يتصور  كما  رومانسياً  الفيلم  يأت  لم 
قصته  في  واقعياً  جاء  لكنه  مشاهدته،  متابعة  قبل 
طريقة  في  والواقع  الحلم  بين  يتأرجح  القاسية، 
تفاصيل  لرواية  المخرجة  اختارتها  التي  السرد 
الحكاية، باإلضافة إلى اللغة السوقية التي اختارتها 
في كثير من مشاهد الفيلم، والتي تعيدنا إلى جدلية 
قديمة عن طرق تقديم الواقع في السينما، وهل يقدم 
المخرج الواقع كما هو تماما، أم يجعله أكثر جماال 

وأقل قسوة من خالل رؤيته الخاصة.

بدون أحكام

تحاول المخرجة أن تقدم القضية بدون أحكام منها 
تلميحات  أي  بدون  فيلماً  إذ صنعت  البطلة،  على 
الشخصيات  ورسمت  للشخصيات،  تقييم  أو 
تكسر  التي  المرأة  على  بتوازن، وركزت  الثالث 
العربية عن  السينما  المعتادة في  النمطية  الصورة 
المرأة األربعينية. ينتهي الفيلم فجأة دون إيحاءات 
الحلم،  النهاية، وتستفيق نورة من  تدريجية بقرب 

على رنين الهاتف، دون أن نعرف كمشاهدين من 
المتصل، وال أين بدأ الحلم وانتهى الواقع، لتترك 
المخرجة النهاية مفتوحة لكل االحتماالت المختلفة، 

تبعا لقرار كل مشاهد.

عن املخرجة

الثورة  خالل  الفني،  مشوارها  بوجمعة  بدأت 
التونسية عام 2011م. وتقول في حديث إعالمي 
بهذا  بلدك  يمر  »عندما  الثورة  عن  لها  سابق 
الالوعي  على  تأثير  له  يكون  التغيير،  من  النوع 
ويتضمن  ممكن،  شيء  كل  أن  وتدرك  الجمعي، 
التي تريدها لنفسك. أراد الجميع  ذلك كل األشياء 
كانت  لي  وبالنسبة  الوقت،  ذلك  في  أشياء مختلفة 
أمنيتي أن أصنع األفالم«. تضيف »بدأت في أقل 
في  تكون  عندما  المرأة،  حياة  من  إثارة  الفترات 
األربعينيات، ينظر إليها العالم كأم، وشخص لديه 
واجبات تجاه عائلته. في ذلك الوقت قررت اتباع 

حلمي الذي كان مؤجالً ألكثر من 20 عاماً«.
وكاالت

أن نحب 

يعني أن نطيرَ مع فراشاِت الوقِت 

وال تلسعنا عقاربهُ 

إال عند الوداع في أعماق السماء 

نطفوا نبكي فرحنا مع غيمة 

نرقص مع نبضات املطر

 نرسم حلما على صفحات 
البحيرة 

وبسمة ندية بني ذرات صحراء

 من سرير يقظتنا
 نعد شمات الليل 

جنمع ضفائر الصباح 

لصنع أرجوحة لنا 

ولعصافير الوجد 

أن نحب 

يعني أنا نرى السماء تغمرنا 

والغيوم غزل بنات نقي 

تلتهم حزننا 

أن نرى البحر وفياً.. صغيراً 

نعانقه بعيونهم امواجه 

رموش تكنس لنا الطريق 

أن نرى احملال حال

 ويصبح النبض منبه لقرب اللقاء 
أن نلعب بالنار واملاء 

فنغرق بالنار 

ويحرق وجناتنا ماء  

عندها فقط 

تنفس من ايدينا 

ونرى من بني ضلوعنا 

نتكلم دون فم 

نكتب دون أوراق 

 تصبح الذاكرة هشة وصلبة
 جترح عند الوصال واخلصام
 نسمع الهدوء بني الزحام 

ونزدحم في الصمت 

أن أحبك 

يعني أن ال أخلط بني مكوناتك

ومكونات غيرك 

أضيف دقيق صبر

 ورشة شوق
 وأترك كعكة احلب تنضج

مجزرة زيالن... حلقة أخرى من سلسلة مجازر تركيا

أولوياتها  في  تهدف  تركيا  سياسة  كانت  لطالما 
إلى إمحاء الوجود الكردي، وقد ارتكبت الكثير 
من المجازر بحق شعب باكور كردستان؛ فكانت 
المناطق الكردية  مسرحاً ألسوأ اإلبادات في حق 
قوانينها ضد  من  جملة  فرض  أجل  فمن  الكرد. 
هذا الشعب، اتجهت تركيا لشن حمالت عسكرية 
على المناطق التي انتهت بمقتل وتهجير عشرات 
اآلالف من المدنيين الكرد؛ لتُصنّف بذلك مذبحة 
ديرسيم وكل من مأساة ثورة الشيخ سعيد بيران 
الجرائم  قائمة  ضمن  زيالن  وادي  ومجزرة 

التركية بحق الكرد.

آكري  ثورة  إبان  زيالن  مجزرة  وكانت 
بقيادة  كردستان  باكور  في   )1930/1927(
قوات  ارتكبت  باشا،  نوري  إحسان  الجنرال 
المروعة  المجازر  من  العديد  التركي  االحتالل 
بحق الشعب الكردي بسبب الخسائر واألضرار 
الجسيمة التي لحقت بها، ومن أشد تلك المجازر 
أثناء  زيالن  وادي  مجزرة  هي  وظلماً  إجراماً 
التجاء الكرد إلى وادي زيالن الواقعة في منطقة 
بطش  من  هرباً  وان  لمحافظة  التابعة  أرجيش 
بها  يقوم  التي  الوحشية  وأعماله  التركي  النظام 
جيشه الذي لجأ إلى الثأر واالنتقام من خالل قتل 

وحرق وهدم القرى.

انتهاكات بحق الشعب الكردي

ففي شهر تموز من عام 1930م؛ ارتكبت الدولة 
التركية مجزرة وادي زيالن بحق المدنيين الكرد 
حجي  وروى  واألطفال،  والنساء  الرجال  من 
الناجين  أحد  »اديشي«  قرية  سكان  من  حيدر 
»گه  الكرد  بحق  البشعة  الجريمة  هذه  تفاصيل 
ليي زيالن« )Gelî yê Zîlan(، والذي أصيب 
بطلقتين في فخذه آنذاك، حيث قال: »إن الجنود 

ميت  أنه  ويظنون  منه  بالقرب  يتجولون  كانوا 
الضحايا وقد خبأته  بين جثث  نفسه  وهو يحشر 
جدته في أحضانها، وروى كيف شاهد بأم عينيه 
المجزرة الرهيبة، التي كان يُقتل فيها أهله وأبناء 
تقطع  الضحايا كما  وتُقطع رؤوس  الكرد  جلدته 
رؤوس الدجاج، وقال: شاهدت امرأة حامل بَقَُروا 
أشنعها  ما  قتلوهما،  ثم  الجنيين  وأخرجوا  بطنها 
إلى  اإلنسانية،  بحق  ارتكبت  نكراء  جريمة  من 
جانب اآلالف من الجرائم األخرى التي ارتكبت 
كان  ذلك،   على  عالوة  الكردي،  الشعب  بحق 
أطفال الكرد ينتظرون دورهم في طوابير، لتشوه 
جماعية(  حفر)مقابر  في  ويرمونهم  أعضائهم 

لينزفوا حتى الموت ومن ثم يردمون بالرمال.

استمرار محاوالت االحتالل الرتيك 
إلخفاء آثار مجزرة زيالن

في حين لم تتم محاسبة الدولة التركية على كل 
ارتكبتها،  التي  الجماعية  واإلبادات  المجازر 
وتنتهج   تمارس  ماتزال  ذلك،  العكس من  وعلى 

تلك العقلية العنصرية والتي تتجسد في ارتكاب 
القدر من  بهذا  تكتفي  ولم  اإلنسانية.  جرائم ضد 
االجرام حيث صادرت الكثير من االراضي في 
التي  المجزرة  إخفاء  ارديش وذلك بهدف  ناحية 
التركي  االحتالل  وقام  كما  في زيالن.  ارتكبتها 
في  قرية   60 وتدمير  بإحراق  1930م؛   عام 
منطقة زيالن، وتم قتل اآلالف من سكانها. ووفقاً 
للمصادر الرسمية لتركيا، قتل 15 ألف  شخصاً 
محلية،  لمصادر  ووفقاً  المجزرة،  هذه  خالل 
وأقدمت  كما  شخصاً.  ألف   50 يقارب  ما  قتل 
تركيا على توطين القرغيز في أراضي وحقول 
وجوميك،  ميلك،  بونيزلي،  ساركوي،  بيرهان، 
والتي ارتكبت فيها معظم المجازر والتي مازالت 
سد  بناء  وتم  فيها.  موجودة  الجماعية  المقابر 
وتركت  دميرل  سليمان  عهد  في  كوجكوبرو 

المقابر الجماعية غارقة تحت الماء.

إعداد/ هايستان أحمد

آية اآلعرجي

عفرين خارج القانون وانتهاكات بالجملة

للعام الثالث عفرين منطقٌة خارجٌة عن كّل القوانني، 

ومستباحٌة باملطلق ومغلقة أمام اإلعالم، يعيث فيها 

املرتزقة فساداً، وما يرُِد من أخبارها هو الجزُء اليسرُي، 

فاملرتزقة بدعٍم من الصصاستخبارات الرتكيّة يواصلون 

مع  تواصلوا  لو  فيام  األهايل  ويهددون  االنتهاكاِت 

وإذ  القائم،  الوضعِ  حول  مبعلومات  وأدلوا  جهٍة  أّي 

بالقيم اإلنسانيّة فالجرائُم  التزاَم  ال رادع أخالقّي وال 

والخطِف  واإلتاوات  الرسقِة  من  اعتباراً  ترتكُب 

والفديات واالغتصاِب حتى القتل.

استشهاد مواطن كُردي متأثراً 
بالتعذيب الشديد

استشهد الثالثاء 2020/7/7 المواطُن الكردّي 
قرية  أهالي  من  بكو”،  إيبش  الرحمن  “عبد 
“كورزيليه عقب 20 يوم على إطالق سراحه، 
متأثراً بالتعذيِب الشديِد الذي القاه لدى مرتزقة 
اُعتقل  “فرقة الحمزة”. وكان عبد الرحمن قد 
وبعد  “الحمزة”  مرتزقة  يد  على  شهرين  قبل 
وأصيب  السجن،  في  الشديد  للتعذيب  تعرضه 
التنفس. ويذكر  السل وضيق  “إيبش” بمرض 
أن المواطن “عبد الرحمن” من مواليد 1982، 
متزوج، ولديه ثالثة أطفال، ويعمل في محل له 
لبيع الفول والفالفل في ساحة آزادي في مدينة 

عفرين.

الحكم بالسجن املُؤبد عىل 

شاب من عفرين

المؤبد  بالسجن  قراراً  تركيّة  محكمة  أصدرت 
إيبش،  عبدو  منان  الكردّي  الشاب  على 
بتاريخ  التركيّة  االستخبارات  اعتقلته  الذي 
الحارة  في  الكائن  منزله  من   2019/8/15
محيط  في  الكائن  “جندريسه  بمدينة  التحتانية 
األراضي  داخل  إلى  وساقته  األثرّي،  التل 
التركيّة، والتهمة الموّجهة للشاب منان االنتماء 
الذاتية”  “اإلدارة  فترة  إبان  العسكرية  للقوات 
قاصراً  كان  أنّه  األلغام، علماً  السابقة، وزرع 

يوم اعتقاله.

كشف أسامء املختطفات

 لدى مرتزقة “الحمزة” 

من  تأكد  أنّه  بوست”  “عفرين  موقع  نقل 
عبدو”  “فالنتينا  الُكردية  الشابة  أّن  مصادره 
كانت مختطفةً طيلة الفترة الماضية، في سجن 
مرتزقة “فرقة الحمزة” الكائن في “المقر العام 
الخاص بقوات األسايش سابقاً”. وكانت فالنتينا 
قد اختطفت من عفرين وأجرت اتصاالً بوالدتها 
بعد مضي 7 أشهر على اختطافها، وأخبرتها 
 8 االتصال  على  ومضى  كفرنبل،  في  أنّها 
أشهر، وفي 2020/5/29 اقتحم مسلحون من 
ريف دمشق مقر الحمزات وليتبين وجود نساء 

مختطفات لديهم.
ومن النساء المختطفات: )1- لونجين عبدو 2- 
روجين عبدو 3- روكان منال محمد 4- روشين 
سليمان 7-  ناديا   -6 نعسان  نازلي   -5 أموني 
استيرفان عبدو 8- فريدة حسن 9- هيفاء جاسم 
10- نيروز أحمد بكر 17 عاماً من أهالي قرية 
راجا، والتي أُطلق سراحها في 2020/6/2(. 
ُكرد  شبان  ثالث  هناك  الُكرد،  للفتيات  إضافة 
في مختطفون في المركز ذاته، وهم )1- حميد 
 -2 عشورا،  مست  قرية  مصطفى-  مصطفى 
محمد   -3 شيخورزيه،  حسن-قرية  أبو  آراز 

عدنان كوال- قرية كفرزيتيه(.
من جهة أخرى أقدم المرتزقة في 2020/7/5 
قرية  من  ملك  المغدورة  والدة  اختطاف  على 
من  سلسلة  بعد  شرا،  لناحية  التابعة  درويش 
الضغوطات والتهديدات التي تلقتها العائلة بغية 
التستر على الجريمة بحق ابنتهم وتبرأتهم من 

قتلها. وذلك حسب موقع عفرين 24.
مدينة  إلى  ذهبت  قد  كانت  ملك  الفتاة  والدة 
إعزاز بغية التعرف على جثة ابنتهم قبل نحو 
شهر، وتعرضت للتهديد من قبل االستخباراِت 
إلى  لدفعها  لها  الموالين  والمرتزقة  التركيّة 
وإخفاء  القضية  عن  كاذبة  بمعلومات  اإلدالء 
قبل  اختطافها  يتم  أن  قبل  الحقيقيّة  المعلومات 

ثالثة أيام واقتيادها إلى جهة مجهولة.
جثة  على  عثر   2020/6/7 بتاريخ  أنّه  يذكر 
فتاة مقتولة مرمية في األراضي الزراعيّة في 
قرية الفيرزيّة شرق مديمة إعزاز، وتم تداول 
نبيه  »ملك  القاصرة  الكرديّة  للفتاة  تعود  أنها 
جمعة خليل« والدتها ليلى سلو )16 عاماً( من 
شرا.  لناحية  التابعة   « »درويش  قرية  أهالي 
لفتاة  تعود  أنّها  لخبر  المسلحين رّوجوا  أّن  إال 
باب  مخيم  في  وتقيم  حلب  الكالسة-  حي  من 
وأّن  باضت«  محمود  »بيان  وتدعى  السالمة 

خالها قتلها بدافع الشرف. 

خطف وتعذيب مواطنني

بتوجيه  العسكريّة  الشرطة  مرتزقة  أقدمت 
يوم  بناحية معبطلي  التركيّة  من االستخبارات 
األربعاء 2020/07/08 على خطف عدد من 

أهالي قرية جوالقا بناحية جندريسه واقتادتهم 
اإلدارة  مع  التعامل  بتهمة  الناحية  مركز  إلى 
االبتزاز  بغرض  العسكريّة  والخدمة  السابقة 
عثمان  )محمد  وهم:  الفدية  وتحصيل  المادّي 
الرحمن  فريد، عبد  بن  بن مجيد، محمد رشو 

عثمان بن خليل(.
بأّن  عفرين  داخل  من  محليّة  مصادر  وأفادت 
االستخباراِت التركيّة برفقة ما يسمى بالشرطة 
2020/7/6على  اإلثنين  أقدمت  المدنيّة 
 26( سمو«  عمر  »لوند  المواطن  اختطاف 
عاماً( والدته خديجة من أهالي قرية »بعدينو«. 
وأضاف المصدر بأّن المواطن لوند اقتيد إلى 
معرفة  دون  عفرين  مدينة  في  السجون  إحدى 

سبب االختطاف.
كما أقدم مسلحو فصيل النخبة التابع لالحتالل 
التركي على اختطاف المواطن الكردّي محمد 
التابعة  درويشية  أهالي  من  مصطفى  علي 

لناحية شران واقتيد إلى وجهة مجهولة.
الكردّي  المواطن  النخبة  مرتزقة  واختطفت 
محمد علي مصطفى بسبب رفضه تسليم قطعة 
على  المرتزقة  اشترط  حيث  يملكها،  أرض 

مالية  فدية  دفع  مقابل  سراحه  إطالق  عائلته 
وقدرها ثالثة ماليين ل.س.

تعٍد ورضب 

عفرين  في  اإلنسان  حقوق  منظمة  موقع  أفاد 
أّن ثالثة مرتزقة تابعين لفصيل السلطان مراد 
بناحية  قسطل خضريا  قرية  على  المسيطرين 
بلبله أقدموا األربعاء 2020/7/8 على ضرب 
الشرطي أحمد علو بن عبد العزيز من أهالي 
القرية يشكل مبرح وجردوه من السالحِ عنوة 
وسلموه  للمقر،  الشرب  مياه  منحه  عدم  بحّجة 
إلى الشرطة العسكريّة دون اتخاذ أيّة إجراءات 
قانونيّة بحقهم، وال زال الشرطي محتجزاً في 

مركز الناحية.
»جيش  لمرتزقة  األمنّي  المسؤول  أقدم 
األحفاد« المدعو أبو سليمان المسيطرين على 
بتاريخ  األربعاء  بلبله  بناحية  حسنديرا  قرية 
2020/07/08 على ضرب الشاب سليم سيدو 
بحجِة  بالمعتقل  وزّجه  مبرحاً  ضرباً  حمزة 
أّن  منزله، علماً  في  قطعة سالحٍ  العثور على 
العامين  طوال  مراراً  تفتيشها  جرى  المنازل 
الماضيين وذلك منذ تاريخ اقتحامهم وسيطرتهم 
حجة  إال  هي  ما  السالح  وقطعة  القرية  على 

للترهيب وبث الرعب في نفوس الُكرد.
“سمرقند”،  مرتزقة  من  مسلحون  أقدم 
قبل  العائد  جهاد”  “أبو  المدعو  يتزعمهم 
مواطنين  اختطاف  على  ليبيا،  من  أيام  أربعة 
في قرية “داال” التابعة لناحية “موباتا بتاريخ 
العمل  رفضوا  أنهم  والسبب   .2020/7/4
والتعذيِب  للضرب  تعرضوا  وقد  بالسخرة 

الوحشّي واإلهانات، والمختطفون هم:
1-المسن عبد الكريم حمادة )65 عاماً(، وابنه 
أحمد  الكريم،  عبد  محمد  عاماً(،   27( ريزان 
عاماً(،   20( خالد  وابنه  عاماً(   48( عزيز 
نزار شكري جيلو )27 عاماً(، الشقيقان محمد 
رزكار  الشقيقان  جاية،  أحمد  علي  وشيار 

ومحمد أحمد عمر.
أحمد  “خالد  الشاب  تعرض  التعذيب،  ونتيجة 
عزيز”، ألذية كبيرةً نُقل على إثرها إلى مشفى 
في مدينة عفرين وهو في وضع صحّي حرج، 
هو  تعرض  فقد  حمادة  الكريم  عبد  المسن  أما 
اآلخر للضرب والتعذيب المفرط فقد وضعوه 
رفض  لكنه  منزله،  أمام  ورموه  شرشف  في 
الصدمة  بسبب  للعالج،  عفرين  إلى  الذهاب 

نفسيّة.
من  حنان”  محمد  “مالك  المدعو  توسط  وبعد 
هؤالء  أُطلق  المسلحين،  لدى  “داال”  قرية 
لم  ماليّة  فديات  دفع  بعد  الُمختطفين  سراح 

يُعرف مقدارها.

حرائق

أضرم مرتزقة االحتالل التركي النيران بأشجار 
والمحاصيل  الحراجية  واألشجار  الزيتون 
الزراعية في قريتي “مياسة” و”برج القاص” 

في ناحية شيراوا، يوم اإلثنين 2020/7/6.
إضرام  المرتزقة  يواصل  أخرى  جهة  ومن 
بناحية  قرية حمام  في غابات وإجراء  النيران 
تركيا  إلى  ونقلها  أشجارها  وقطع  جندريسه، 

بوساطة من االستخبارات التركية.
في  المتزعم  علوان”  “مجد  المدعو  يقوم  أقدم 
مرتزقة “الجبهة الشامية على حرق منزل في 

األهالي  بسبب شكوى  قرية “عليقينا\الجديّدة” 
ضده إلى “الشرطة العسكرية”، والتي اكتفت 
المنزل  بأّن  علوان  وتذرع  شفوياً،  بتنبيهه 
»خلية تابعة لوحدات حماية الشعب«.  ويذكر 
 50 تضم  صغيرة  الكرديّة  “عليقينا  قرية  أّن 

منزالً، يُمارس بحق أهلها أسوأ معاملة.

معمل للحبوب املخدرة

 يف عفرين املحتلة

مؤخراً  ُكشف  أنّه  بوست  عفرين  موقع  ذكر 
السكري  افتتاح ثالثة مستوطنين من حي  عن 
لصناعِة  معمالً  أبنائها(  من  واثنين  )أم  بحلب 
وترامادول  )كابتاجون  مثل  المخدرة  الحبوب 
وبالتان ومعجون( باإلضافة إلى حشيش التتن 
ما  ويقع  للعيان  والمعمل ظاهر  أشهر،   3 منذ 
شرا،  ناحية  في  وقطمة  معرسكة  قريتي  بين 
في بستان كمال عزت. وتُباع منتجات المعمل 
للصيدليات في المنطقة وكذلك لقادة الميلشيات 

بعلم االحتالل التركّي.
يزن  أبو  يُدعى  إّن شخصاً  آخر  وأفاد مصدر 
ناحية  في  للمرتزقة  الحبوب  يبيع  الحمصّي 
مزة  كفر  قرية  في  يُزرع  الحشيش  وأّن  شرا. 
التابعة لناحية شرا في منزل المدعو إسماعيل 

اللهيبي.

رسقة مواٍش بغرض االبتزاز

 ودفع الفدية

الحمزة”،  “فرقة  من  مرتزقة  عناصر  شّن 
األحد  يوم  شاهر”،  “أبو  المدعو  بزعامة 
واعتداءات  ونهب  دهم  حملة   2020/7/5
التابعة  الفريرية  قرية  أهالي  على  واسعة 
الُكرد  من  )التي تضم خليطاً  لناحية جندريسه 
الُمكون  من  األهالي  رفض  بسبب  والعرب(، 
لإلتاوات  زيد(  بني  )عشيرة  فيها  العربّي 
ست  وسرقت  عليهم.  المرتزقة  فرضتها  التي 

سيارات وثالث دراجات نارية، إضافة لقيامها 
وقع  ما  وسرقة  كلها،  القرية  منازل  بمداهمة 
تحت أيدي مسلحيها من أموال، واقتحموا منزل 
بزوجته  وتحرشوا  القرية،  في  ُكردي  مواطن 
سورية،  ليرة  ألف  مئتي  مبلغ  منه  وسلبوا 
القرية،  سكان  رفض  بعد  “الغزوة”  أتت  فيما 
الخضوع لإلتاوات وعمليات السلب التي تقوم 
بها المرتزقة في القرية ألرزاقهم وممتلكاتهم. 

منزل  من  غنم  رأس   )11( المرتزقة  وسرق 
تتجاوز  بديع،  أبو  الملقب  حنو  أحمد  المواطن 
وذلك  ل.س.  المليون  ونصف  مليونين  قيمتها 
في محاولة البتزازه وإلزامه بدفع الفدية، األمر 
الفدية  حنو  أحمد  المواطن  فدفع  فعالً  حصل 
منظمة  نشرته  لما  وفقاً  مواشيه.  السترجاع 

حقوق اإلنسان – عفرين
القرية  مداهمة  المرتزقة  عاود  اإلثنين  ويوم 
المنازل  بهدِف سرقة ممتلكات األهالي وأثاث 
وكذلك سرقة سيارات ومواٍش. فلم يقف األهالي 
مكتوفي األيدي بل التصدّي للمرتزقة ومنعهم 
النار  إطالق  إلى  المرتزقة  فبادر  السرقة،  من 
الكثيف والعشوائّي، ما أدى إلى وقوع إصابات 
بين األهالي، ُعرف أّن أحدهم هو ابن للمواطن 
لم  فيما  العربّي،  المكون  من  حصيدة  محمد 

تعرف تفاصيل هوية البقية. 
مرتزقة  أّن  خاصة  محليّة  مصادر  وأفادت 
تابعين لما يسّمى »لواء سمرقند« قاموا بحملة 
حقول  شملت  السماق  لموسم  واسعة  سرقة 
تابعة  قرى  عدة  في  قسراً  المهّجرين  األهالي 
لناحية بلبله والقرى هي: رمضانو، حج قاسمو 

روتا/روتانلي، كوندي مزن.
كما تعرضت زوجة بكر شيخو أحمد من أهالي 
قرية روتا وهي مسنة وتقيم لوحدها في منزلها 
مستوطنين  أربع  قبل  من  بالسكاكين  للتهديد 
ووجهوا إليها ألفاظ نابية أثناء ذهابها إلى حقلها 
ما  السماق  محصول  لجني  قريتها  محيط  في 

اضطرها للهروب من الحقل.

عمليات تجميل خرقاء

المواقع  تداولته  ما  على  للرد  محاولة  في 
اإللكترونيّة حول إقدام مسلحي مرتزقة “لواء 
السلطان سليمان شاه” )العمشات(، على طرد 
مواطنين من منازلهم في قرية “كاخرة” بسبب 
عجزهم عن دفع الفديات المطلوبة وإسكانهم في 
خيم على أطراف القرية، قام مسلحو المرتزقة 
بفبركة لقاءاٍت مصورة لعدد من أهالي القرية، 
وهم يكررون جملة واحدة، بأن أحداً لم يطلب 
منهم إتاوة أو الخروج من منازلهم، وأّن الخبز 
المسجد  إمام  حديث  بالمجان.  عليهم  يُوزع 
“محمد حاجي”، الذي استشهد بآية قرآنيّة كان 
كلمة حٍق أُريد بها باطل، ألّن الصور التي تمَّ 
ناقل  وإذ وصف حاجي  مؤّكدة،  للخيم  تداولها 
الفاسق هو من  أّن  تجاهل  فإنه  بالفاسق  الخبر 
ممن  المتوقع  ومن  بيوتهم،  من  الناس  أخرج 
أن  عمشة”  “أبو  المدعو  مكتب  في  يجلس 
يمدحه ضماناً لسالمته، ولكن العجيب أن يُقارن 
شخٌص ضياَع وطٍن بربطِة خبز، ويحاول أن 
ينال رضا مرتزق بوصفه بـ”الحاج”، رغم أّن 
تداولتها مواقع  أبو عمشة معروفة، وقد  سيرة 
)فادي  إخوته  وعن  عنه  أنفسهم،  المسلحين 
به  تُوصف  ما  وأقل  يونس(،  وباسل،  ومالك 

تلك السيرة أنّها فظيعة ومرّوعة.
مختار القرية المدعو “أحمد قاسم” قال إنّه لم 
يسمع ولم يَر شيئاً من هذا القبيل، وأّن القرية 
بعد “تحريرها” تعيش حالة أمان والعالقة بين 
سكان القرية جيدة، وأّن هناك نحو 300 منزٍل 
)في  بالمهّجرين  يسّميهم  يسكنه من  القرية  في 
إشارة إلى المستوطنين، الذي حلّوا مكان سكان 
وتناسى  المهجرين(،  الُكرد  األصليين  القرية 
الحقيقيين!  البيوت  أصحاِب  مصيَر  المختار 
دامت  ما  يعودوا  ولم  بيوتهم  تركوا  ولماذا 
محمد  الشيخ  بقاء  ولعل  باألمان!  تنعم  القرية 
محلُّ  هو  قاسم  أحمد  والمختار  إماماً  حاجي 
السؤاِل، حيث قامت سلطات االحتالل بسلسلة 
من التغييرات طالت أئمة المساجد والمخاتير، 

وعيّنت مكانهم آخرين من المستوطنين.
أّن  واضحاً  كان  فقد  لقاءات  من  تبقى  وفيما 
كانت  المصّور  المقطع  في  األحاديث  معظم 
يمكن  وال  مباشر،  تلقين  صورة  في  تكراراً 
لوم األهالي فيما يقولون، فاألخبار الواردة من 

عفرين يوميّاً تفي باإلجابة.
التركيّة  الذي صنعته االستخبارات  أبو عمشة 
قتل  من  المحتلة  في عفرين  كثيرة  بجرائم  قام 
يسبقها  لألهالي  وتعذيب  واغتصاب  وخطف 
مثل  والجرائم  المشينة  األعمال  من  تاريخ 
وحتى  المخدرة  والحبوب  بالسالح  االتجار 

القوادة.

منان عبدو إيبش

ملك نبيه جمعة خليل

محمد عيل مصطفى

فالنتينا مصطفى رسالن

عبد الرحمن إيبش بكو
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غامن

تقرير/ إيريش محمود

تقرير/ محمد إبراهيم

172 مليون لرية سورية مخصصة لألعمال تداعيات قانون قيصر عىل الواقع المعييش يف شمال وشرق سوريا

الخدمية لبلدية عامودا وبلداتها

أكرث من مئة شاحنة عادت أدراجها 

قبل دخول األراضي األردنية

صرح تجاري وحضاري األول من نوعه عىل مستوى شمال مشاريع الري يف الرقة تحتضر فهل سينقذها المعنّيون؟!
وشرق سوريا سريى النور قريبًا

للبناء  الشامل  رشكة  تعمل   - الطبقة  روناهي/ 

األخرية من عمليات  والتعمري عىل وضع ملساتها 

التجاري  الطبقة  سنرت  مول  يف  والتجهيز  االكساء 

املزعم تسليمه مطلع شهر آب القادم.

في  الوحيد  السوق  هو  المركزي  الطبقة  سوق 
هذا  وريفها  المدينة  يخدم  والذي  الطبقة  مدينة 
ما سبب زيادة الضغط واالزدحام على السوق؛ 
الطبقة؛  سنتر  مشروع  فكرة  جاءت  هنا  ومن 
وانطلق هذا المشروع وفق المواصفات الحديثة 

كان  والذي  التجارية؛  الحركة  مع  تتناسب  التي 
الفترة السابقة. ولكن؛  من المقرر تسليمه خالل 
بسبب الحروب التي مرت بها المنطقة وجائحة 

كورونا أدت إلى تأخر التسليم.

للبناء والتعمير؛  وخالل زيارتنا لشركة الشمال 
التقت صحيفتنا »روناهي« بعضو المكتب الفني 
على  والمشرف  والتعمير  للبناء  الشمال  لشركة 

مشروع سنتر الطبقة أحمد الحسن.

ماذا يقدم املرشوع؟

ببدأ العمل على بناء مشروع مبنى سنتر الطبقة 
أصبح  واليوم  2018م،  عام  تموز  شهر  منذ 

العمل  ويكون  للتسليم,  جاهز  شبه  السنتر  مبنى 
في الوقت الراهن هو االكساء وإضفاء اللمسات 
كامل,  بشكٍل  لتجهيزه  المشروع  على  األخيرة 
يقارب  ما  المشروع  في  يعمل  ذكره  والجدير 
وبالطين  نجارين  بينهم  من  عامل،  مائة  ثالثة 
المشروع  لهم  قدم  جميعهم  حدادة  وورشات 
المول  وافتتاح  االنتهاء  وبعد  عمل.  فرص 
سيساعد المول في توفير فرص عمل أكبر ألبناء 
في  انخفاض  إلى  يؤدي  وبالتالي  الطبقة؛  مدينة 
ظل  في  الشباب  منها  يعاني  التي  البطالة  نسبة 
إلى  باإلضافة  المنطقة،  بها  تمر  التي  الظروف 
الحركة  وزيادة  للمدينة  اقتصادية  منفعة  توفير 

التجارية والنهوض بها نحو مستقبٍل أفضل.

مطاعم وصاالت رياضية 

وأخرى لألطفال

ييتألف المول من ثالثة طوابق؛ الطابق األرضي 
يضم أربعة وثمانون محالً بمساحة خمسة عشر 
ثالث  من  يتألف  األول  والطابق  مربعاً،  متراً 
وعشرين صالة؛ وثالثة مطاعم، والطابق الثاني 
ألعاب  صاالت  وأخرى  رياضة  صاالت  يضم 

ترفيهية لألطفال 

ملاذا تأخر إنجاز املرشوع؟

أكد عضو  المشروع؛  تأخير تسليم  وبخصوص 
والتعمير  للبناء  الشمال  لشركة  الفني  المكتب 
أحمد  الطبقة  سنتر  مشروع  على  والمشرف 
الحسن قائالً: »الحروب التي مرت بها المنطقة 
على  اعتمادنا  إلى  باإلضافة  كورونا؛  وجائحة 
شركة  أرباح  وهو  للمشروع  الوحيد  الداعم 
الشمال للبناء والتعمير؛ جميع هذه األسباب أدت 
إلى توقفنا عن العمل لفترة طويلة وهذا ما أدى 
بصدد  نحن  واليوم  المشروع.  تسليم  تأخير  إلى 
تسليم المشروع مطلع شهر آب المقبل من العام 

الجاري«.

القسم  في  اإلداري  صّرح   - قامشلو  روناهي/ 
عن  بوظو  حسين  عامودا  ناحية  ببلدية  الفني 
الميزانية المخصصة للبلدية والبلدات التابعة لها 
بـ 172 مليون ليرة سورية، كما أشار إلى أعمال 
عامودا  ناحية  شوارع  في  الزفتي  المجبول  مد 
لحين انتهاء شركة زاغروس من تزفيت شوارع 

مدينة قامشلو.

 « لصحيفتنا »روناهي  كان  الخصوص؛  وبهذا 
لبلدية عامودا  الفني  القسم  في  اإلداري  لقاء مع 
األعمال  عن  أفادنا  بدوره  الذي  بوظو  حسين 
المجتمع،  لخدمة  البلدية  ستقدمها  التي  الخدمية 
من  سورية  ليرة   350 مبلغ  »ُخصص  وقال: 
بلدية  الخدمية في  المعنية لألعمال  الجهات  قبل 
عامودا، والبلدات التابعة لها، وبعد ظهور وباء 
الحدودية،  المعابر  جميع  وإغالق  كورونا، 
وتدني الليرة السورية مقابل العمالت األجنبية؛ 
تم تقليص بعض المشاريع التي كان من المقرر 
إلى  المبلغ  تقليص  تم  كما  الناحية،  في  تنفيذها 

172 مليون ليرة سورية«.

قائمة  في  هي  التي  األعمال  إلى  بوظو  وأشار 
على  أعمالنا  »تقتصر  قائالً:  األولويات؛ 
ليس  كون  الضرورية؛  والخدمات  األولويات 
لدينا الميزانية الكافية لتنفيذ المشاريع المطروحة 
بمد  »سنقوم  وتابع:  كافة«،  تنفيذها  والمقررة 
ما  إلى  عامودا  شوارع  في  الزفتي  المجبول 
متر  و500  مكعب،  متر   1600 الـ  يقارب 
مكعب ألعمال الترقيعات، باإلضافة إلى وجود 
العمل  سيتم  مكعب  متر  بمسافة 200  شارعين 
األعمال  جميع  الزفتي.  المجبول  ومد  عليهما 
سيتم تنفيذها من قبل شركة زاغروس المختصة 

بمجال أعمال تزفيت الشوارع«.

وذكر بوظو بأنه في الوقت الحالي تقوم شركة 
زاغروس بمد المجبول الزفتي في مدينة قامشلو، 
بالعمل في  االنتهاء من شوارعها، ستقوم  وبعد 
هي  زاغروس  شركة  أن  علماً  عامودا،  ناحية 
الوحيدة التي تقوم بكافة أعمال المجبول الزفتي.

عامودا  لبلدية  المخصصة  للميزانية  وبالنسبة 

المخصصة  »الميزانية  قائالً:  بوظو  أضاف 
لبلدية عامودا هي 75 مليون ل.س، ومنها 40 
وهناك  الزفتي،  المجبول  لمد  مخصصة  مليون 
الزفتي  المجبول  لمد  مخصصة  شوارع  عشرة 
ومنها: »سيكون البدء من شارع مغسلة نوروز، 
وحتى الصالة الرياضية«، و »شارع جامع أبو 
بكر، حتى الجسر«، باإلضافة إلى عدة شوارع 
أخرى يجب أن تزفت، كما خصص 20 مليون 
ثالثة آالف  بكمية  المكسر  الحجر  لوضع  ل.س 

متر مكعب، و15 مليون لألعمال أخرى«.

ونوه اإلداري في القسم الفني ضمن بلدية ناحية 
عامودا حسين بوظو في نهاية اللقاء قائالً: »نقدم 
كل ما لدينا من إمكانات لخدمة المجتمع«. كما 
اآلليات  تقديم  المعنية  الجهات  من  بوظو  طالب 
المطلوبة لكل مدينة؛ كون شركة زاغروس تفتقر 
المناطق  تغطية  باستطاعتها  لتكون  لإلمكانات 
سبيه«  وتربه  وقامشلو،  »عامودا،  مثل  كافة: 
واختتم: »الميزانية المخصصة لألعمال الخدمية 
ليست كافية لتغطية كافة األعمال المخطط لها«.

أُعيدت أكثر من مئة شاحنة براد لنقل الخضار 
والفواكه السورية اليوم )األربعاء( 2020/7/9 
قبل أن تدخل األراضي األردنية؛ وذلك بسبب 
اشتراط وزارة الزراعة األردنية إبراز رخصة 
مرور )ترانزيت( مسبقة صادرة عنها؛ بهدف 
عبور األصناف المختلفة من الخضار والفواكه 
ذات المنشأ السوري واللبناني؛ وذلك منذ تاريخ 

الخامس من شهر تموز الجاري.  

الُمصدّرين  إبالغ  وعدم  القرار،  خلفية  وعلى 
بسوريا في الوقت المناسب، عاد عدد كبير من 
البرادات السورية المحملة بالخضار والفواكه، 
وبما يزيد على 100 براد، حسب عضو لجنة 
السورية  الزراعة  اتحاد غرف  في  الُمصدّرين 

أحمد بوز العسل.

وأكد المسؤول أنه هناك عدداً من البرادات تقف 
األردن،  مع  الحدودي  نصيب  منفذ  في  حالياً 
معه  يتعامل  الذي  الجمركي  المخلص  أن  مبيناً 
المصدر في سوريا يجب أن يذهب إلى وزارة 
على  الحصول  أجل  من  األردن  في  الزراعة 

الُمصدرة  المواد  من  بند  لكل  مرور  رخصة 
لم  ما  وهو  التصدير،  موعد  قبل  مسبق  بشكل 
يعلمه المصدرون في سوريا قبل بدء التطبيق؛ 

وهذا بحسب صحيفة الوطن السورية.

الخضار  تصدير  لجنة  عضو  قال  بدوره؛ 
محمد  السوري  الهال  سوق  في  والفواكه 
الرسائل  من  العشرات  تلقت  اللجنة  إن  العقاد 
واالتصاالت من سائقي البرادات المتوقفة أمام 
تعمل على  اللجنة  وإن  الحدودي،  منفذ نصيب 
التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الموضوع 

وإيجاد الحلول المناسبة.

ولفت إلى أن معظم البرادات محملة بالخضار، 
وبخاصة البندورة، بنسبة 70 بالمئة من إجمالي 
الحموالت، مشيراً إلى أن هناك مشكلة إضافية 
األراضي  عبر  البرادات  طريق  تعترض 
الترانزيت  تكاليف  ارتفاع  وهي  األردنية، 
نقل  المناقلة عبر  إلى مشكلة  والرسوم، إضافة 
الحموالت من البرادات السورية إلى البرادات 

األردنية.

في شمالي  المائية  السدود  انخفاض منسوب  يتسبب 
نهر  المتدفقة عبر  المياه  كميات  تقليل  سوريا جراء 
بأضرار  السورية  األراضي  إلى  تركيا  من  الفرات 
الرقة،  في  الري  مشاريع  على   األيام،  هذه  بالغة، 
لضخ  محركات  استخدام  على  المزارعين  يجبر  ما 
تكاليف  من  يزيد  الذي  األمر  أراضيهم،  إلى  المياه 

زراعتهم.

مجبرين  أنفسهم  الرقة  ريف  في  مزارعون  يجد 
على تحمل تكاليف إضافية خشية التعرض لخسارة 
وسقايتها  زراعتها  مصاريف  دفعوا  التي  مواسمهم 
حتى اآلن، وحول تأثير انقطاع مياه الري في الرقة 
أشار العديد من المزارعين لوكالة نورث برس إلى 

األضرار التي لحقت بهم نتيجة ذلك.

»مل تصلنا مياه الري منذ بداية 
املوسم«

وهو  عاماً(،   67( الحمود  العثمان  خليل  قال  حيث 
الرقة،  مزارع من قرية الحكومية، /20/ كم شمال 
قرابة  لسقاية  المحركات  استعمال  إلى  اضطر  إنه 
الري،  مياه  انقطاع  بسبب  القطن  من  دونم   /100/
وال  الموسم  بداية  منذ  الري  مياه  تصلنا  »لم  وتابع: 
نعلم ما السبب؟ مرة يقولون إن منسوب نهر الفرات 
الكهرباء  توفر  عدم  إن  يقولون  ومرة  انخفض  قد 
يمنع تشغيل محطات الري، وكل هذه األمور تسبب 

الضرر لنا نحن المزارعين«.

لمرة واحدة  وأضاف أن تكلفة ري كل /30/ دونماً 
برميل  أنه يشتري  إذ  ليرة سورية،  ألف  تبلغ /84/ 
كثير  ليرة، وأردف: »وهذا  ألف  بـ /42/  المازوت 

جداً، فالقطن يحتاج إلى ري كل عشرة أيام«.

ويرى » خليل العثمان الحمود« أن من واجب مكتب 
الري  مياه  تأمين  المدني  الرقة  مجلس  في  الري 
للمزارعين، وإن لم يتوفر ذلك »يترتب على المكتب 

على األقل تأمين ترخيص المازوت في المحطات«.

»ال يتوفر ري ثابت يف حقولنا«
وهو  عاماً(،   51( الكدرو  أحمد  قال  جانبه،  ومن 
أرض  قطعة  ولديه  »الحكومية«  قرية  من  مزارع 
مزروعة بالذرة الصفراء: »ال يتوفر ري ثابت في 
حقولنا، النخفاض منسوب المياه في المحطات وعدم 
انتظام تشغيلها بسبب االنقطاع المستمر للكهرباء«.

وأضاف: »اشتريت محركاً يعمل على الديزل لري 
لحظة  أي  في  ينقطع  قد  النظامي  الري  ألن  الحقل 
تكبدتها حتى  التي  للتكاليف  نظراً  كارثة،  لي  مسبباً 

اآلن«.

مل يزرع أرضه هذا املوسم بسبب 
نقص املياه

من  عاماً(،   62( الخطاب  العلي  محمد  يزرع  ولم 
مدينة  شمال  كم   /15/ تبعد  التي  ميسلون  مزرعة 
في  المياه  نقص  بسبب  الموسم  هذا  أرضه  الرقة، 
بزراعة  المغامرة  استطع  »لم  السابقة،  المواسم 
األرض خشية انقطاع المياه وسط الموسم، وبالتالي 

تكبد خسارة ال تعوض«.

 /28/ من  مكونة  كبيرة  عائلة  »الخطاب«  ويعيل 
فرداً، وال يوجد لديه أي مصدٍر آخر للرزق أرضه 
بالقول: »لو كنت  تبلغ /30/ دونماً، حيث نوه  التي 
أمتلك القدرة لحفرت بئراً ورويت أرضي ولكن هذا 

المشروع مكلف جداً«.

صعوبة تشغيل مضخة املياه بسبب 
انقطاع الكهرباء

وقال في سياق الموضوع المسؤول في مكتب الري 
بالرقة شيخ نبي خليل، لـ »نورث برس«، إن مساحة 

 /88/ تبلغ  الرقة  في  المروية  الزراعات  أراضي 
ألف هكتار، وتوجد /23/ محطة لضخ المياه، لكنهم 
يواجهون صعوبة في تشغيلها بسبب انقطاع الكهرباء 
المياه في سد  انخفاض منسوب  بشكٍل متكرر عقب 
الفرات، األمر الذي انعكس سلباً على مشاريع الري.

وأضاف »الخليل« أن انخفاض »منسوب الفرات« 
المياه الالزمة لضخها في  بنقص كمية  تسبب أيضاً 
قنوات الري، وتابع: »كان من المفترض أن تضخ 
الثانية  في  المياه  من  مكعب  متر   /95/ المحطات 
المياه  انخفاض  ولكن  الوقت،  هذا  مثل  في  الواحدة 
دفع إلى تخفيض نسبة الضخ إلى /75/ متر مكعب 

وهي كمية قليلة«.

مضيفاً بأنه يتم ضخ المياه نهاراً إلى الريف الغربي 

»نعمل  بالقول:  ويؤكد  الشرقي،  الريف  إلى  وليالً 
الرئيسي  المخزون  من  المياه  سحب  على  حالياً 

للبحيرة، لكن هذا األمر يشكل خطراً على السد«.

»انخفاض املياه قد يؤدي إىل تصّحر 
املنطقة«

نبي  شيخ  بالرقة  الري  مكتب  في  المسؤول  وحذر 
المياه قد يؤدي إلى تصّحر  الخليل من أن انخفاض 
المقام  في  تعتمد  كونها  اقتصادياً  وانهيارها  المنطقة 
الغذاء  مصدر  تعتبر  التي  الزراعة  على  األول 

الرئيسي للسكان، بحسب قوله.

وكانت اإلدارة العامة للسدود في شمال شرقي سوريا 

عن  الماضي،  يونيو  حزيران/  أواخر  أعلنت  قد 
انخفاض  بسبب  الكهربائية،  التغذية  ساعات  خفض 
منسوب مياه سدي الفرات وتشرين بسبب قطع تركيا 

للمياه.

وقال في خضم هذا الموضوع رئيس غرفة العمليات 
وقٍت  في  بيرم،  جهاد  المهندس  تشرين،  سد  في 
عبر  المائي  الوارد  إن  برس«،  »نورث  لـ  سابق 
نهر الفرات ال يتعدى /200/ متر مكعب من المياه، 
رغم أن االتفاقات تنص على أن يكون الوارد المائي 

/500/ متر مكعب في الثانية.

وتنص اتفاقية أبرمت بين سوريا وتركيا عام 1987 
بمعدل  مياه  تدفق  بتوفير  التركي  الجانب  تعهد  على 
/500/ متر مكعب في الثانية إلى األراضي السورية.

شمال  يقطنون  سوري  مليون  خمسة  من  أكثر  بات 
وشيكة,  إنسانية  كارثة  على  مقبلين  البالد  وشرق 
جراء األوضاع المعيشية الصعبة بفعل تطبيق قانون 
المتحدة  الواليات  فرضته  الذي  للعقوبات  قيصر 
تل  معبر  إغالق  واستمرار  البالد,  على  األمريكية 
المساعدات  وجه  في  الحدودي  اليعربية  كوجر/ 

اإلنسانية بعد الفيتو الروسي.

بدأت تداعيات قانون قيصر للعقوبات الذي فرضته 
الواليات المتحدة األمريكية على سوريا، تطفو على 
السطح, وأثّرت بشكل سلبي في حياة المواطنين في 
من  الذاتية  اإلدارة  مناطق  تسلم  ولم  البالد,  عموم 
الوحيد  المساعدات  التداعيات بعد إغالق معبر  هذه 
مجلس  في  الروسي  الفيتو  عقب  للمنطقة  الواصل 

األمن.

يستهدف  القانون  أن  األمريكية  التصريحات  ورغم 
الحكومة السورية, والمسؤولين فيها إلى جانب أسرة 
تأثرت  أيضاً  الذاتية  اإلدارة  مناطق  أن  إال  األسد، 
المعيشي  الواقع  على  انعكس  ما  وهذا  بالعقوبات، 
للسكان، وفي سياق هذا الموضوع كانت لوكالة أنباء 
التقرير  خالل  من  األهالي  آلراء  استطالعاً  هاوار 

التالي:

»غري قادرين عىل تأمني

 احتياجاتهم األساسية«
عالء  االقتصادي  الخبير  أشار  السياق،  هذا  وفي 
غير  األمريكية  التصريحات  أن  إلى  فرحان  الدين 
وقال:  الواقع,  أرض  على  يدور  ما  مع  متطابقة 
»بحسب التصريحات األمريكية فإن مناطق اإلدارة 
وأن  للعقوبات،  قيصر  قانون  من  مستثناة  الذاتية 
أمريكا سوف تقدم الدعم للمنطقة, ولكن ما نراه من 
واقع معيشي صعب في الفترة الراهنة ال يدل على 
تأمين  على  قادرين  غير  السكان  من  فالعديد  ذلك, 
احتياجاتهم األساسية«، الفتًا إلى أن هذا األمر سيؤثر 

سلبًا في األمن واالستقرار في المنطقة.

أما الُمهّجر قسراً من مدينة سريه كانيه/ رأس العين 
التي تحتلها تركيا حاليّاً والذي يقطن ناحية الدرباسية، 
أثّر  قانون قيصر  بأن  فقد أشار   , فريد مال درويش 
»نحن  وتابع:  المعيشية،  أوضاعهم  في  كبير  بشكل 
المعيشة،  وغالء  المنازل،  أجور  ارتفاع  من  نعاني 
مثل  الرئيسة  والمواد  الخضروات  أسعار  وارتفاع 
ماذا  نعلم  ال  نحن  واألدوية،  األطفال  وحليب  الخبز 
باليد  وليس  كثيراً،  تضررنا  الغالء,  هذا  مع  نفعل 

حيلة«.

عزيز علي من أهالي مدينة الحسكة وصاحب محل 
تجاري، أشار إلى أن قانون قيصر عاد بآثار سلبية 
على المنطقة أيضاً, نتيجة انهيار قيمة الليرة السورية 
أمام العمالت األجنبية, ونتيجة ارتفاع أسعار السلع 
الغذائية التي تأتي إلى المنطقة من مناطق الحكومة 

أو من الخارج.

مل تُستنَث مناطق اإلدارة الذاتية من 
تداعيات العقوبات

لن  أنه  عمر  جلنك  االقتصادي  الباحث  يرى  فيما 
تُستثنى مناطق اإلدارة الذاتية من تداعيات العقوبات 
وما  تداعيات  »أي  وقال:  سوريا,  على  المفروضة 
مباشر  وبشكل  ستؤثر  دمشق  على  القانون  سيخلفه 
في مناطق اإلدارة الذاتية أيًضا, فعلى سبيل المثال، 
فقدان بعض األدوية وغالء أسعارها, باعتبار المواد 
البالد  األولية المخصصة لصناعة األدوية ال تدخل 

إال عبر دمشق«.

منذ  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  معظم  وتشهد 
منتصف حزيران المنصرم فقدان العديد من األدوية 
من المستودعات والصيدليات, وغالء أسعارها, كما 

أكد أهالي ناحية كركي لكي لوكالة هاوار.

ويأتي قانون قيصر للعقوبات في وقت يشهد المعبر 
تعبر من خالله  الذي  اليعربية-  -تل كوجر/  الوحيد 
وشرق  شمال  مناطق  إلى  اإلنسانية  المساعدات 

والمساعدات  المنظمات  أمام  تاّماً  إغالقًا  سوريا، 
اإلنسانية األممية, بعد أن أُغلق في الـ 10 من كانون 
الثاني المنصرم عقب فيتو روسي في مجلس األمن.

المشترك  الرئيس  نائب  يقول  السياق  هذا  وفي 
لمديرية العالقات الخارجية في اإلدارة الذاتية لشمال 
المعبر  يزال  ال  »حالياً  كعيط:  فنر  سوريا،  وشرق 
قبل  من  مستمرة  فتحه  بإعادة  الوعود  تماماً,  مغلقاً 

الخارج«.

أربعة إىل خمسة مليون نسمة 
محرومون من املساعدات 

وشرق  شمال  مناطق  »في  قائالً:  كعيط  وأضاف 
إلى الخمسة مليون  سوريا يقطن ما يقارب األربعة 
وجميعهم  والالجئين،  النازحين  جانب  إلى  نسمة, 
محرومون من المساعدات الممنوحة لسورية, لوقوع 
جميع المعابر بيد الحكومة السورية من جهة, وفي يد 
التركي ومرتزقته من جهة أخرى, األمر  االحتالل 
الذي يمنع وصول المساعدات إلى قاطني المنطقة«.

العالقات  لمديرية  المشترك  الرئيس  وطالب 
الذاتية لشمال وشرق سوريا،  الخارجية في اإلدارة 
فنر كعيط روسيا االتحادية بعدم استخدام حق النقض 
الفيتو حيال قرار إعادة فتح المعبر, وقال: »موضوع 
المعبر  موضوع إنساني بحت, وبعيد عن السياسة، 
ونتمنى من روسيا عدم تسيسه, ألن األعداد الهائلة 

من أهالي شمال وشرق سوريا لديهم ضرورة ملحة 
بالحصول على هذه المساعدات المقدمة«.

لشؤون  السامي  المتحدة  األمم  مفوض  وكان 
من   18 الـ  في  قال  قد  غراندي،  فيليبو  الالجئين، 
تسييس  »إن  األمن:  مجلس  أمام  الماضي  حزيران 
الوضع اإلنساني في سوريا ساهم إلى حد كبير في 
بلغ  حيث  الماضي،  العام  في  الالجئين  عدد  زيادة 
 13.2 اللجوء  وطالبي  والنازحين  الالجئين  عدد 
مليون سوري، وإن سوريا دخلت عامها العاشر من 
النزاع، وعلى الرغم أن الحرب قد خفّت حدتها، إال 
أن الصراع  السياسي والعسكري ال يزال ظاهًرا في 

بعض المناطق«.

وجاء إغالق معبر تل كوجر تحت ضغوط مارستها 
كل من روسيا والصين على األمم المتحدة، مهددتين 
باستخدام حق النقض الفيتو, في جلسة األمم المتحدة 
في 10 كانون الثاني من العام الجاري, وشملت إلى 
جانبه إيقاف عمل معبر الرمثة على الحدود السورية 
تحت  الواقعة  المعابر  على  فقط  واإلبقاء  األردنية, 

سيطرة الحكومة السورية واالحتالل التركي.

فتح املعرب سيؤثر بشكل 

إيجايب يف معيشتهم
حميس  تل  ناحية  أهالي  من  الجاسم  أحمد  المواطن 
في الريف الشرقي لمدينة قامشلو بيّن أن فتح المعبر 
سيؤثر بشكل إيجابي في معيشتهم, وقال: »في حال 
وأيضاً  السلع,  توفير  في  سيساهم  فإنه  المعبر  فتح 
من  سيخفف  مما  األهالي،  إلى  المساعدات  وصول 

المعاناة في المنطقة«.

االقتصادي جلنك عمر,  الباحث  أكد  الحلول  وحول 
الحل  أن  فرحان  الدين  عالء  االقتصادي  والخبير 
للوعود  بدائل  عن  الذاتية  اإلدارة  بحث  في  يكمن 
دعم  على  واالعتماد  كوجر,  تل  ومعبر  األمريكية, 
الجمعيات المحلية, والمشاريع الزراعية والصناعية 

المحلية, لتخفيف األعباء على المواطنين.

المرحلة  لتفادي  الذاتية  اإلدارة  إجراءات  أن  وبيّنا 
حتى اللحظة هي إيجابية, من حيث افتتاح جمعيات 
الرئيسة,  الغذائية  المواد  بعض  ودعم  استهالكية, 
محدودة,  تبقى  أنها  إال  الموظفين,  أجور  ورفع 
أكبر  بشكل  والضغط  المزيد,  تقديم  الضرورة  ومن 
المساعدات  أمام  كوجر  تل  معبر  افتتاح  أجل  من 
اإلنسانية, ألن استمرار إغالقه سيشكل كارثة كبيرة 

تواجه السوريين في هذه المنطقة.

أحمد الحسن

حسني بوظو


