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شيوخ العشائر: »بث الفتن بين شعوب شمال 
وشرق سوريا هدف االغتياالت«

فاجعة بريوت.. اإلدارة 
الذاتية تعزي، واحلكومة 

اللبنانية تعقد جلسة طارئة!

التي  األفعال  ردود  توالت 
تتضامن مع كارثة انفجار مرفأ 
أمس،  يوم  وقعت  التي  بيروت 
وبهذا الخصوص تقدمت اإلدارة 
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
اللبنانية  الدولة  إلى  بالتعازي 
حكومة وشعبًا، موضحة وقوفها 
والشعب  الحكومة  جانب  إلى 

اللبناني في محنته...«2

إلياس  اإليزيدي  البيت  عضو  قال 
سيدو بأن مجزرة شنكال كانت بدعم 
االحتالل  دولة  من  فعلية  ومساندة 
بأن  وأكد  داعش،  ومرتزقة  التركي 
أماكنهم  وترك  البيشمركة  انسحاب 
كان سبباً أيضاً فيما حصل من مجازر، 
حيث تركوا اإليزيديين لمصيرهم مع 

هجوم مرتزقة داعش..«4

سوق في حلبجة يتزين باإلنتاج المحلي نحات من آمد يحول 
مستودعه إلى أكاديمية لفن 

النحت واألعمال اليدوية

التنمر اإللكرتوين بمنبج؛ من يقف خلفه؟

إلياس سيدو: مجزرة 
شنكال تخطيط تركي 

وتنفيذ داعيش

كتاب تاريخ موجز للزمن.... أجوبة
 الفزيياء المعقدة

عفرين... االحتالل وحصار النار

الشهيدة زهرة بركل.. رسمت 
نهجًا حّرًا للمرأة

ُعِرفت المناضلة في قوى األمن الداخلي الشهيدة زهرة بركل في مجتمعها وبين 
رفاقها بروحها القيادية وقوة شخصيتها وشجاعتها إلى جانب شخصيتها المرحة، 
فكانت مثاالً للمرأة ذات اإلرادة الصلبة التي ال تهاب الصعاب وال تتوانى عن أداء 

واجباتها حتى ارتقت لمرتبة الشهادة...«3

استنكرت عشائر شمال 
وشرق سوريا اغتي�ال شيخ 
عشيرة العكيدات مطشر 

الهفل، وأشارت إلى 
الهدف من هذه االغتي�االت 
واستهداف شيوخ العشائر 

العربي�ة إنما لضرب األمن 
واألمان في شمال وشرق 

سوريا وبث الفتن بي�ن 
 كل 

ّ
شعوبها، وأكدوا أن

من دولة االحتالل التركي 
والنظام السوري وراء ذلك، 

وشددوا على ضرورة رص 
الصفوف ومساندة قسد 

إلفشال هذه االغتي�االت 
المستهدفة للمنطقة..«2

يتميز سوق ناحية بياره التابعة لمحافظة حلبجة 
المدينة  في  األسواق  باقي  عن  كردستان  بإقليم 
بألوانه ومحاله التراثية، وخاصة تلك التي تجّسد 
أصبح  ذلك  جانب  إلى  هورمان،  منطقة  ثقافة 
السوق مكاناً  لتصريف المنتجات المحلية، وهذا 
ما يجذب انتباه السياح، حيث يزور العشرات من 

السياح هذا السوق يومياً.

حلبجة  لمحافظة  التابعة  بياريِ  ناحية  وسوق 
وخاصة  المحلية  المنتجات  وبيع  بعرض  شهير 
منتجات منطقة هورمان إلى جانب الزي الكردي 

واألدوات التراثية المتعلقة بثقافة المنطقة.
مدن  من  محلية  منتجات  السوق  يستورد  كما 
ثقافة  لتقارب  نظراً  كردستان،  روجهالت 
المنطقتين التي ال تفصلهما سوى حدود مصطنعة 

بين إيران والعراق.
سكان  من  العشرات  يومياً  السوق  إلى  ويتوافد 
يشكو  لكن  أيضاً،  المجاورة  والمناطق  المنطقة 
أصحاب المحالت في السوق من ضعف حركة 
انتشار  نتيجة  األخيرة  األشهر  خالل  السوق 
قبِل  من  المتخذة  واإلجراءات  كورونا  فايروس 

الحكومة لمنع تفشي الفايروس.

الصغير  مستودعه  توت  أردال  النحات  حّول 
بعد  اليدوية  واألعمال  للنحت  عمل  ورشة  إلى 
استبعاده عن العمل من قِبل البلدية فيجّسد الحياة 

في الحجر والطين والخشب.
بعد قيام حكومة العدالة والتنمية وحزب الحركة 
القومية بتعيين وكالئها في بلدية آمد الكردستانية 
استبعاد  قرار  البلدية  أصدرت   ،2016 عام 
لهذا  فلم يستسلم  أردال توت عن عمله،  النحات 
فحّول  قيم،  عمل  إلنجاز  إرادته  لتتجدد  القرار 
مستودعه الصغير الذي ال يتجاوز مساحته 80 

م2 إلى ورشة عمل للنحت وألعماله اليدوية.
على  توت  أردال  يعمل  الصغيرة  ورشته  في 
والخشب،  والطين  الحجر  في  الحياة  تجسيد 

وتعليم النحت لعشاق هذا الفن الجميل.
التابعة  فارقين  ناحية  مواليد  من  توت  أردال 
لوالية آمد، يعمل في األعمال اليدوية منذ نعومة 

أظافره، مما جعله يتميز بِحٍس فني رائع.
عندما كان في فارقين كان يلعب بالطين واألسالك 
والخشب، ودرس الفن في المرحلة اإلعدادية كما 
التحاقه بالجامعة تعّرف على  اهتم بالرسم وبعد 

فن النحت حينها أدرك أن هناك فن للنحت.
في  يعمل  ولكنه  الحجر  هو  الرئيسي  اهتمامه 
الطين والخشب الطبيعي أيضاً، من وجهة نظر 
توت فأن النحت هو فن ثالثي األبعاد يمكن الناس 
من رؤيته ومالمسته من جميع الجهات فهو فن 
يعتبر  التاريخ حيث كان  قدم  قيم موجود  وشكل 

في ذلك الوقت نقشاً على الحجر.
يمارس فن النحت على الحجر منذ عشرين عاماً 
فهو اهتمامه الرئيسي، أما فن النحت على الخشب 

الطبيعي والطين فقد مارسه منذ ست سنوات.
طويالً  وقتاً  يستغرق  توت  لدى  المنحوتة  صنع 
والخشب.  والطين  الحجر  في  الحياة  ليجّسد 
ويعتبر ورشته الصغيرة أكاديمية للفنون اليدوية 

يعلم الفئة الشابة المهتمة بهذا الفن في آمد.
النحات والرسام توت يرغب بنحت تماثيل للعديد 
من األبطال والرواد الكرد ونصبها في الساحات 
ويحلم أن يصنع تمثاالً لرمز السالم؛ طاهر ألجي 
هذا  آمد   سور  في  ويضعها  األيام  من  يوم  في 
زعم  بحسب  البلدية  من  مساعدة  يتطلب  الحلم 
بالِحرف  االهتمام  تولي  ال  البلدية  أن  إال  توت 
اليدوية وحتى اآلن ليس هناك تمثال من صناعة 

يد توت في مدينته.
كما أوضح توت لوكالة أنباء الفرات ANF أنه 
وحزب  والتنمية  العدالة  حكومة  عينت  عندما 
كردستان،  بلديات  في  وكالئها  القومية  الحركة 
أزالوا جميع التماثيل من أماكنهم، بهذه الممارسات 
وتاريخه  الكردي  الشعب  هوية  طمس  يريدون 
»عندما عين البلدية الوكالء أزالوا جميع تماثيل 
القادة واألبطال ورموز الكرد من أماكنها، وفي 
مقدمتهم تمثال أحمدي خاني الذي أُنِشئ ونُصب 
في آمـــد في ذكرى مجزرة روبوسكي، واحترق 
قلبي لهذا، وعلى جميع النحاتين أن يحتجوا على 
هذه  خالل  من  سعوا  الشائنة،  الممارسات  هذه 
الكردي  التاريخ  لتشويه  الالأخالقية  التصرفات 
وطمسه، والقضاء على تراث شعب؛ نعم يمكنهم 
إزالة تمثال من ساحة ولكنهم أبداً لن يتمكنوا من 
محوه من قلب ومخيلة وعقل اإلنسان الكردي«.

انتشرت في هذه اآلونة في منبج وريفها ظاهرة التنمر على مواقع التواصل االجتماعي السيما على صفحات الفيس بوك وغيرها من السوشيال ميديا؛ ضد فئات 
اجتماعية مختلفة، ويراد بها الحط من منزلة هؤالء وتشويه صورهم والنيل من نجاحاتهم بالعمل...«6

سعى العالم ستيفن هوكينغ من خالل كتابه »تاريخ موجز للزمن«, لشرح 
العديد من األفكار الفيزيائية المعقدة، كالفضاء والوقت والثقوب السوداء 
والنجوم والكواكب، وغيرها من النظريات والتي من خاللها نكون فكرة 
ال  الناس  معظم  أن  الكاتب  يرى  أفكار  وهي  كوكبنا،  نشوء  كيفية  عن 
يعلمون عنها شيئاً وال يعبرون عنها سوى »هزة كتف«، يتكون الكتاب 
فيزيائيين،  علماء  ثالثة  عن  معلومات  إلى  باإلضافة  فصول،  من عشرة 
لهم  علماء  وهم  نيوتن،  وإسحاق  جاليلي  وجاليليو  أينشتاين  ألبرت  هم 
إسهامات كبرى في مجال الفيزياء، ويُختتم الكتاب بمعجم صغير عن أبرز 

المصطلحات العلمية المذكورة فيه...«8

أوقعت أنقرة السوريين في فخ الحدود المفتوحة في بداية األزمة، ثم بدأت بالتضييق عليهم تدريجيّاً 
حتى اإلغالق الكامل للحدود تحت طائلة إطالق النار على كل من يقترب منها ولو لم يكن عابراً لها، فيما 
تستمر داخل منطقة عفرين المحتلة كّل أنواع االنتهاكات بحق األهالي األصالء لدفعهم للخروج منها، 
وتُبتدع في هذا السبيل سياسة اإلفقار وفرض اإلتاوات واالختطاف لطلب الفديات، وبذلك أضحت المنطقة 

مغلقة بالنار من الداخل وعلى الحدود...«5
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ما هي أسباب كتمة النفس؟ شيوخ العشائر: »بث الفتن بين شعوب شمال وشرق 
سوريا هدف االغتياالت«

االحتالل التركي مستمر في حرب المياه 
على شمال وشرق سوريا

فاجعة بريوت.. اإلدارة الذاتية تعزي، 
والحكومة اللبنانية تعقد جلسة طارئة!

لجنة مناهضة التعذيب األوروبية: أوضاع 
السجن يف إمرايل غري مقبولة! رابطة نوروز الثقافية ُتحمل اإلهمال 

الحكومي مسؤولية تفجير بيروت

منظمة الصحة العالمية تكشف فوائد وأضرار الشاي األخضر
حقيقة )مرحلة كورونا الجديدة(

في  مفاجئ  بضيق  أحياناً  الناس  بعض  يصاب 
النفس(  )كتمة  بـ  البعض  يسّميه  ما  أو  التنفّس 
بعدم  وإحساساً  كبيراً  اضطراباً  لهم  يسبب  مّما 
أو  الصدر  في  ألم  أحياناً  يصاحبه  االرتياح 
وخزات متتالية وبذلك يضطر المصاب إلى أخذ 
من  إضافّي  مقداٍر  على  للحصول  عميق  شهيق 
األكسجين، وقد يصيبه دوار خفيف أو تعّرق في 
الوجه مع شحوب واصفرار وتغيّر في المالمح، 
الجسم،  عضالت  جميع  في  شديد  وإرهاق 
ويختلف ضيق النفس في مدّته وقّوته من شخص 
الضيق،  هذا  يخفيه  الذي  المرض  حسب  آلخر 
الشخص  يمارسها  التي  السلوكيّات  وحسب 
يومياً، وعمره، وعوامل أخرى كأن يكون مدخناً 
أو مدمناً للكحول وغيرها من العوامل التي تزيد 
النفس  ولكتمة  النفس،  كتمة  حدّة  من  تخفّف  أو 
مضاعفات أخرى تتراوح بين البسيطة والخطيرة 
في بعض األحيان، لذا ال بدّ من التوّجه للطبيب 

حدوثه  سبب  لتحديد  دقيقة  فحوصات  إلجراء 
وارتباطه بأمراض أخرى داخل الجسم، ويمكن 
إلى  تؤدّي  التي  األسباب  من  عدداً  نحصر  أن 

حدوث هذه الكتمة.

أسباب كتمة النفس

قد  النفس  كتمة  إّن  حيث  القلب:  في  أمراض  ـ 
تدّل أحياناً على وجود مشاكل في القلب كهبوط 
بمجهوٍد  القيام  أثناء  بوضوح  يظهر  الذي  القلب 
من  قسط  أخذ  عند  تدريجياً  ويختفي  كبير  بدنّي 
الراحة أو االستلقاء، كذلك فإّن وجود مشاكل في 
الشريان التاجي قد تسبّب هذه الكتمة يرافقها ألم 

في الصدر وتسارع في دقات القلب.
ـ أمراض في الجهاز التنفّسي: قد يحدث ضيق أو 

كتمة النفس إذا كان الشخص يعاني من الربو أو 
الحساسية أو التهاب القصبات المزمن خصوصاً 

عند المدّخنين وكبار السن أيضاً، وقد يصاحبها 
الرئة  وانتفاخ  الرئوي  والتليّف  قوي،  سعال 

وبعض الجلطات الرئويّة.
في  نقص  تعني  والتي  )األنيميا(:  الدم  فقر  ـ 
كريات الدم الحمراء في الدم والتي يترتّب عليها 
نقص إمداد الخاليا باألوكسجين وبالتالي الشعور 

بضيق النفس.

ـ بعض أمراض الكلى أو الكبد: كحدوث قصور 
الشخص  قدرة  على  يؤثّر  مّما  التهابها  أو  فيها 
يسبّب  وذلك  البدني  المجهود  أداء  في  المصاب 

كتمة النفس.
من  أحياناً  النفس  كتمة  تحدث  نفسيّة:  أسباب  ـ 
بأّي مجهود  القيام  أسباب عضوية وال  أّي  دون 
بدني زائد وإنّما بسبب تعّرض الشخص لمشاكل 
نفسيّة كالكآبة أو التوتر أو القلق أو األرق الليلي، 
في  مؤقّتاً  ضيقاً  للشخص  تسبّب  قد  فجميعها 

التنفس.

مركز األخبار ـ استنكرت عشائر شمال وشرق 
مطشر  العكيدات  عشيرة  شيخ  اغتيال  سوريا 
الهفل، وأشارت إلى الهدف من هذه االغتياالت 
واستهداف شيوخ العشائر العربية إنما لضرب 
وبث  سوريا  وشرق  شمال  في  واألمان  األمن 
دولة  من  كل  أّن  وأكدوا  شعوبها،  بين  الفتن 
ذلك،  وراء  السوري  والنظام  التركي  االحتالل 
وشددوا على ضرورة رص الصفوف ومساندة 
المستهدفة  االغتياالت  هذه  إلفشال  قسد 

للمنطقة.. 
على  مستمر  بشكل  الخارجية  األجندات  تعمل 
إحداث بلبلة وشرخ بين العشائر والقبائل العربية 
دولة  خاص  وبشكل  سوريا،  وشرق  شمال  في 
في  قذرة  أساليب  تتبع  التي  التركي  االحتالل 
عبر عمالئها،  نائمة  كتجنيد خاليا  المجال،  هذا 
والقيام بعمليات اغتيال لزرع الفتن في المنطقة، 
وضرب العشائر بعضها ببعض، وتأليب الشعب 

على اإلدارة الذاتية.

العشائر  وجهاء  من  عدد  اغتيال  تم  مؤخراً؛ 
العربية الذين ُعرفوا بعملهم الدؤوب على ترسيخ 
المحبة  روابط  وتوطيد  الشعوب،  أخوة  مبادئ 
مجلس  عضو  اغتيال  كعملية  الوطنية،  واللحمة 
 ،2018 آذار  في  علوش  عمر  المدني  الرقة 
الزور  دير  لمجلس  المشترك  الرئيس  واغتيال 
مروان فتيح في شهر كانون األول عام 2018، 
بشير  اغتيال  تم   2018 الثاني  تشرين   2 وفي 
العفادلة  عشيرة  شيخ  واغتيال  الهويدي،  فيصل 
أكبر عشائر الرقة، ورئيس لجنة عشيرة البكير 
في مجلس القبيلة، والمتحدث باسم قبيلة العكيدات 
تموز،   31 في  القصار  سليمان  الزور  دير  في 
وآخرهم شيخ عشيرة العكيدات مطشر الهفل في 

الثاني من آب الجاري.
طي  عشائر  إحدى  سبعة،  بني  عشيرة  وجيه 
العربية في تل حميس أحمد دهيمان؛ أدان العمل 
اإلجرامي ضد القبائل العربية وقبيلة العكيدات، 
الهفل،  الجدعان  الحمود  مطشر  الشيخ  واغتيال 
واستهداف الشيخ إبراهيم الخليل العبود الجدعان 

الهفل.  
هذا  »إن  هاوار:  أنباء  لوكالة  حديثه  في  وأكد 
وبث  الفتن  إلحداث  إال  هو  ما  الجبان  االعتداء 
أجندات  لصالح  العربية،  القبائل  بين  البلبلة 
الزور؛  دير  ريف  في  حدث  وما  خارجية، 
لم  ما  والرقة،  الحسكة  منطقة  في  سيحصل 
على  القبض  ويُلقى  والشعوب،  العشائر  تتكاتف 

الجناة الحقيقيين، وتقديمهم للعدالة«.
والمواطنين  العشائر  جميع  من  دهيمان  وتمنى 
والوصول  اإلجرامية،  األعمال  لهذه  حد  وضع 
محاكمة  ومحاكمتهم  معهم  والتحقيق  الجناة  إلى 
متمسكة  المنطقة  شعوب  أن  إلى  وأشار  عادلة، 
مساعدة  علينا  »يجب  وشدد:  الوطن،  بهذا 
مقتل  وراء  الحقيقة  معرفة  في  المعنية  الجهات 

الشيخ مطشر الهفل«.
السلم  إيجاد  العربية  العشائر  »تحاول  وأضاف: 
للكشف  بعضها،  حول  وااللتفاف  المنطقة،  في 
عن كل من يسيء لهذا الوطن والشعب وكل من 

يحاول زعزعة األمن واالستقرار«.
وقدّم دهيمان في نهاية حديثه العزاء إلى عشيرة 
الحمود  مطشر  للشيخ  فقدهم  على  العكيدات 
خسروا  بأنهم  وأوضح  وسائقه،  الهفل  الجدعان 
أحد رموز العشائر العربية في ريف دير الزور.
لمجلس  العام  المنسق  استنكر  جانبه؛  ومن 
حواس  الشرقية  المنطقة  في  واألعيان  العشائر 
جديع في حديث له مع وكالة أنباء هاوار، وندد 
العبارات،  بأشد  الشرقية،  المنطقة  عشائر  باسم 
االغتياالت التي يقوم بها النظام السوري والدولة 
العشائر  ووجهاء  رؤساء  بحق  الفاشية  التركية 
في المنطقة. وقال حواس جديع: »إن الهدف من 
االغتياالت معروف للقاصي والداني، واستهداف 
في  السائد  األمن  لضرب  هو  المنطقة  شيوخ 
الديمقراطية  سوريا  قوات  تديرها  التي  المنطقة 

وخلق فتنة مذهبية وطائفية ودينية وعرقية«.
األمن  بسط  في  الفضل  أن  إلى  جديع  وأشار 
األولى  بالدرجة  يعود  المنطقة؛  في  واألمان 

وأعيان  ووجهاء  الديمقراطية  سوريا  قوات  إلى 
العشائر الذين لهم دور في التقارب والتعايش بين 
الشعوب، وتكاتفها ضد كل الهجمات، وقال: »إن 
هذا األمان والتماسك بين الشعوب الموجودة في 
والنظام  التركية  الدولة  لمصلحة  ليس  المنطقة 
وجهاء  ضد  بجرائم  يقومون  لذلك؛  السوري. 

عشائرنا في المنطقة«.
وبيّن جديع أن الغاية من استهداف وجهاء وشيوخ 
العشائر بات معروفة لدى الجميع؛ ألن العشائر 
واالخالقية  اإلنسانية  بالمهمة  قامت  والقبائل 
والوطنية الملقاة على عاتقها في مساندتها لقوات 

سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب.
وناشد المنسق العام لمجلس العشائر واألعيان في 
ورؤساء  وجهاء  جديع  حواس  الشرقية  المنطقة 
للقيام  المنطقة  في  الموجودة  والقبائل  العشائر 
بواجبهم اإلنساني واالخالقي أمام هذه الهجمات 
ومساندة  ودعم  الصفوف  ورص  واالغتياالت، 
المؤامرات  إلفشال  الديمقراطية  سوريا  قوات 

الفرات  نهر  مياه  أزمة  تزال  ال  ـ  األخبار  مركز 
قائمة على وقع االنخفاض الكبير لمنسوب المياه 
داخل األراضي السورية؛ جراء خفضه من الجانب 

التركي منذ أيار المنصرم.
وذكرت إدارة السدود في شمال وشرق سوريا أن 
البحيرات قد فقدت ما يقارب 3 مليار متر مكعب 
البالد  في  المياه  مخزون  إجمالي  من  المياه،  من 
»14 مليار« خالل ثالثة أشهر، أي ما يعادل 33 

مليون متر مكعب من المياه بشكل يومي.
وألقت كارثة انخفاض منسوب الفرات بظاللها على 
بالطاقة  السورية  والبلدات  المدن  عشرات  تغذية 
باإلنتاج  لحقت  أضرار  جانب  إلى  الكهربائية، 
المحلي من األراضي الزراعية على ضفاف النهر 
بمساحة 400 ألف هكتار، ما تسبب بغالٍء واضح 

في أسعار المنتوجات الزراعية المحلية.
من  الكهربائية  الطاقة  توليد  ساعات  وتقلصت 

محطتي الفرات وتشرين بنسبة 33% بدًءا من شهر 
حزيران الماضي، لتولد السدود الطاقة الكهربائية 
12 ساعة فقط، بعدما كانت 18 ساعة يوميّاً توزع 
جانب  إلى  سوريا.  وشرق  شمال  مناطق  على 
المناطق  الشرب في عدٍد من  مياه  نقص  يعدّ  ذلك 
تركيا  خفِض  عن  الناجمة  المشاكل  من  السورية، 
الحياة  شريان  تعتبر  التي  المياه  من  البالد  لحصة 

لماليين السوريين.
عام  دمشق  مع  المبرمة  االتفاقية  أنقرة  وتخرق 
بـ500  سوريا  تزويد  على  تنص  والتي   ،1987
العراق  تحصل  الثانية؛  في  المياه  من  مكعب  متر 
على 60% من تلك الكمية، وذلك ما تخالفه تركيا. 
إذ؛ تتراوح الكمية المتدفقة إلى األراضي السورية 

بين 150 و 250 متر مكعب في الثانية.
شتى  في  يستخدم  حيويّاً؛  مورداً  المياه  وتعدّ 
خالل  النزاعات  من  الكثير  تحمل  فيما  المجاالت 

األعوام الخمسة األخيرة بين مناطق شمال وشرق 
سوريا وتركيا، حيث تتعمد األخيرة عن قطع المياه 
التي  والعدوان  الحرب  سياق  في  صيف  كل  في 

تخوضها ضد الشعب السوري.
االنتهاك  سابق  وقت  في  العراقي  البرلمان  وأدان 
على  العراقيين  ماليين  حياة  يهدد  الذي  التركي 
الحكومة  تعلق  لم  فيما  ودجلة،  الفرات  نهري 

السورية في دمشق حول الموضوع.
ويرى مراقبون أن إغالق بوابات الفرات ودجلة، 
إلرضاخ  التركي؛  االحتالل  دولة  تشهره  سالٌح 
النزاعات  ظل  في  وإداراتها  المنطقة  شعوب 
الدائرة. وتحبس ستة سدوٍد تركية مياه نهر الفرات 
قبل تدفقها إلى سوريا، من بينها سد أتاتورك ثاني 
أكبر السدود في الشرق األوسط والذي يخزن 48 

مليار متر مكعب من المياه.

مركز األخبار - توالت ردود األفعال التي تتضامن 
يوم  وقعت  التي  بيروت  مرفأ  انفجار  كارثة  مع 
الذاتية  اإلدارة  تقدمت  الخصوص  وبهذا  أمس، 
الدولة  إلى  بالتعازي  سوريا  وشرق  لشمال 
إلى  وقوفها  موضحة  وشعبًا،  حكومة  اللبنانية 

جانب الحكومة والشعب اللبناني في محنته.
جاء ذلك عبر بيان أصدرته اإلدارة الذاتية لشمال 

وشرق سوريا، ومما جاء في نص البيان:
المدوي  االنفجار  نبأ  الحزن واألسى  ببالغ  »تلقينا 
آب  من  الرابع  يوم  بيروت  مرفأ  ضرب  الذي 
الضحايا  عشرات  ضحيته  راح  والذي  الجاري، 
مادية  خسائر  إلى  باإلضافة  الجرحى،  ومئات 

جسيمة«.
لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  »إننا  أضاف:  البيان 
مشاعرنا  صادق  عن  نعرب  إذ  سوريا  وشرق 
الشقيق  اللبناني  الشعب  مع  وتضامننا  وتعاطفنا 
التعازي  بأحر  ونتقدم  الصعبة،  الظروف  في هذه 
للجرحى،  العاجل  الشفاء  متمنين  الضحايا،  لذوي 

وعزاؤنا لدولة لبنان حكومة وشعبًا. مع أمنياتنا أن 
واالستقرار،  األمن  ويسوده  محنته  لبنان  يتجاوز 

ا«. ويعود قويًّا مستقرًّ
وفي سياق متصل انعقدت اليوم، األربعاء، جلسة 
في  الرئاسي  بالقصر  اللبنانية  للحكومة  طارئة 
بعبدا، لبحث تداعيات انفجار مرفأ بيروت، الذي 
مقتل 100 شخص وإصابة  اآلن عن  أسفر حتى 
أربعة آالف آخرين. ومن المقرر أن يعقد مجلس 
طارئة  جلسة  المتحدة  لألمم  التابع  الدولي  األمن 
لبحث  العربية،  المجموعة  من  بطلب  أيضاً، 
اللبناني  العلُم  س  نُّكِ كما  بيروت.  انفجار  تداعيات 
عند مدخل القصر الجمهوري في بعبدا، والسرايا 
حسب  االنفجار  ضحايا  على  حدادًا  الحكومية، 
بينما خصص  لبنان،  الوطنية لإلعالم في  الوكالة 
بعمالت  حسابات  أرقام  اللبناني  الوزراء  مجلس 
المتضررين  لمساعدة  لبنان  مصرف  في  مختلفة 
في مدينة بيروت، التي أعلنت عنها الدولة »مدينة 

منكوبة«.

التعذيب  مناهضة  لجنة  قالت   - األخبار  مركز 
التابعة لمجلس أوروبا )CPT(: إن النظام الذي 
لم  إمرالي  سجن  في  السجناء  له  يخضع  كان 
يتحسن على اإلطالق منذ آخر زيارة في 2016.

هللا  عبد  القائد  على  المفروضة  القيود  وحول 
أوجالن ورفاقه المسجونين في جزيرة تركية قالت 
وحثت  مقبولة،  غير  االعتقال  ظروف  أن  اللجنة 
الخارجية،  االتصاالت  من  المزيد  منحه  على 

وكذلك التقليل من الحبس االنفرادي.
ووفقًا لتقرير اللجنة بشأن زيارة عام 2019 إلى 
السجناء  جميع  إلى  اللجنة  تحدثت  حيث  تركيا، 
جداً  قليل  إمرالي  إلى سجن  الوصول  فإن  حينها، 
ونادر، وقالت اللجنة: إن السجناء األربعة مازال 
ست  لمدة  كمجموعة  باالجتماع  فقط  لهم  يُسمح 
من  مؤلفة  وكمجموعة  األسبوع،  في  ساعات 
شخصين لمدة ثالث ساعات أخرى في األسبوع، 
اليومية في  التمارين  أثناء  في حين ظل االجتماع 

الهواء الطلق محظوًرا.
يقضون  السجناء  أن  تقريرها  في  الجنة  وأشارت 
تصل  حيث  االنفرادي  السجن  في  أوقاتهم  أغلب 
مدة الحبس االنفرادي في األسبوع إلى 159 ساعة 
وجهة  ومن  األسبوع،  في  ساعة   168 أصل  من 

نظر اللجنة، فإن هذا الوضع غير مقبول«.
الكامل  شبه  للغياب  أسفها  عن   CPT وأعربت 
للزيارات األسرية في السنوات األخيرة ألوجالن، 
منذ  محاميه  من  الزيارات  طلبات  رفض  وكذلك 

عام 2019.
اللجنة أضافت: »يجب إقامة توازن بين االعتبارات 
للسجناء  األساسية  اإلنسان  وحقوق  األمنية 
للزيارات  مستدام  نظام  إلى  ودعت  المعنيين«، 
إلى  والمحامين  األسرة  أفراد  قبل  من  المنتظمة 

إمرالي«.
المفهوم  »إن  تقريرها:  ختام  في  اللجنة  وأكدت 
األساسي لنظام احتجاز األشخاص المحكوم عليهم 
بالسجن المشدد مدى الحياة معيب بشكل أساسي، 
وال بد من إصالح شامل لنظام احتجاز السجناء«. 

عثمان  حنان  قدمت  ـ  إيبو  األخبار/ صالح  مركز 
الدموي  التفجير  اللبناني لضحايا  للشعب  تعازيها 
إهمال  وحملت  بيروت،  العاصمة  في  الهائل 
الذي  بيروت  تفجير  مسؤولية  اللبنانية  الحكومة 
تسبب بتدمير نصف المدينة تقريباً، وقالت: »إن 
إحداث  في  تسببت  التي  األمونيوم  نترات  شحنة 
منذ  بيروت  ميناء  في  متواجدة  الهائل  الدمار 
اللبنانية  للحكومة  الجدي  التعامل  2014، وعدم 
في  السبب  هي  البالد  في  المتالحقة  األزمات  مع 

كل هذا الدمار«.
وأشارت رئيسة رابطة نوروز الثقافية االجتماعية 
في لبنان، إلى التعاطي السلبي للحكومة اللبنانية مع 
مطالب الشعب اللبناني على مر السنوات الماضية، 
والتي طالب فيها بالعيش الكريم والحرية، وتابعت: 
السياسية،  الناحية  من  كبيرة  أزمة  تعيش  »لبنان 
األهلية  الحرب  زعماء  بين  متقاسمة  فالسلطة 
ألسلوب  يرتقي  ال  الشعب  مع  وتعاملهم  اللبنانية، 
أزمات  مع  التفجير  هذا  وتزامن  الحكيمة،  القيادة 

اقتصادية وتداعيات جائحة كورونا التي زادت من 
أوجاع الشعب اللبناني«.

ورجحت حنان عثمان أن يكون سبب التفجير شحنة 
العنبر 12  في  تخزينها  تم  التي  األمونيوم  نترات 
بالمرفأ، في الوقت الذي تضاربت فيه األنباء عن 
شحنة أسلحة تابعة لحزب هللا أو قصف اسرائيلي 
النهاية  أو تورط تركي، وقالت: »المسؤولون في 

هم زعماء لبنان«.
وطالبت حنان بتغير الحكومة اللبنانية الحالية لفتح 
وإعادة  لبنان  مسار  تصحيح  إعادة  أمام  الطريق 
لم  نتائج حرب تموز  إلى أن  لها، وأشارت  الحياة 
يتم حلها بعد، لذا يجب أن يكون هناك تغير سياسي 

في الوقت الحالي.
االجتماعية  الثقافية  نوروز  رابطة  رئيسة  وأنهت 
في لبنان حنان عثمان تصريحها الخاص لصحيفتنا 
أن أملها كبير في أن تعود بيروت لجمالها ورونقها 
الجميلة  الساحلية  المدينة  هذه  أن  بيد  الخاص، 

لكنها  تاريخها  في  النكسات  من  للعديد  تعرضت 
عادت إلى سابق عدها وتابعت: »لذا؛ نحن كرابطة 
نوروز الثقافية على ثقة أن بيروت ستنهض مجدداً 

من تحت الركام وتدب فيها الحياة مجدداً«.

ـ فوائد الشاي األخرض

أشارت  القلب:  بأمراض  اإلصابة  خطر  تقليل  ـ 
الشاي  أنَّ  إلى   ،2016 عام  نُشرت  دراسةٌ 
مستويات  خفض  على  يساعد  أن  يمكن  األخضر 
وخطر  االنبساطي،  الدم  وضغط  الكوليسترول، 
الذكور  عند  الدم،  شحميات  بفرط  اإلصابة 
إلى  باإلضافة  التاجية،  القلب  بأمراض  المصابين 
وجود ارتباط عكسي بين خطر اإلصابة بأمراض 
األخضر  الشاي  واستهالك  التاجية،  الشرايين 
بأمراض  المصابين  غير  الذكور  عند  المتكرر 
يوميّاً  أكواب   3 استهالك  يقلل  أن  ويمكن  القلب، 
من الشاي األخضر خطر إصابة اإلناث بأمراض 

الشرايين التاجية بشكٍل ملحوظ.
الرحم:  بطانة  بسرطان  اإلصابة  خطر  تقليل  ـ 
لعدّة  شمولي  وتحليٌل  منهجيةٌ  مراجعةٌ  أشارت 
إمكانية وجود  إلى  دراسات، نُشرت عام 2016، 
خطر  وتقليل  األخضر  الشاي  شرب  بين  ارتباط 
اإلصابة بسرطان بطانة الرحم، وقد أشار التحليل 
للحصول  الدراسات  من  للمزيد  حاجة  وجود  إلى 
على استنتاجٍ واضح، وتحديد أسباب هذا االرتباط 

بشكٍل دقيق.
- المساهمة في خفض مستويات الكوليسترول في 
نُشر  دراسةً،  تحليٌل شموليُّ يضم 14  أشار  الدم: 
أو  األخضر  الشاي  ُشرب  أنَّ  إلى   ،2011 عام 
في  وملحوظ  كبير  انخفاٍض  إلى  أدَّى  مستخلصه 
أن  دون  الدم،  في  الضار  الكوليسترول  مستويات 

يؤثر في مستويات الكوليسترول الجيّد.
أشارت  الدم:  ضغط  خفض  على  المساعدة  ـ 
مراجعةٌ منهجيةٌ نُشرت في عام 2015، وضّمت 
أو  األخضر  الشاي  استهالك  أنَّ  إلى  دراسةً،   14
في ضغط  ملحوٍظ  انخفاٍض  إلى  أدّى  مستخلصه، 
الدم عند البالغين المصابين بزيادة الوزن والسمنة، 
وقد أشارت إلى وجود حاجة لمزيد من الدراسات 
عالية الجودة، وبأعداد مشاركين أكثر لتأكيد فعالية 
اإلشارة  وتجدر  الدم،  ضغط  في  األخضر  الشاي 
إلى أنَّه من المحتمل أن يُسبب الكافيين في الشاي 
المصابين  عند  الدم  ضغط  ارتفاع  إلى  األخضر 
بارتفاع ضغط الدم، ولكن قد يكون هذا التأثير أقّل 
عند األشخاص الذين يستهلكون الكافيين من الشاي 

األخضر والمصادر األخرى بشكٍل منتظم.
المبيض: أشارت  تقليل خطر اإلصابة بسرطان  ـ 
عام  نُشرت  دراسةً   22 شملت  منهجيةٌ  مراجعةٌ 
للشاي األخضر  إيجابّي  تأثيٍر  إلى وجود   ،2012
في  المبيض  سرطان  حالة  تحسين  في  ومكّوناته 
من  أنَّ  إلى  أشارت  كما  المخبريّة،  الدراسات 
األخضر من خطر  يُقلّل شرب شاي  أن  المحتمل 

اإلصابة بسرطان المبيض.
باركنسون:  بداء  اإلصابة  خطر  تقليل  احتمالية  ـ 
االضطرابات  أكثر  ثاني  باركنسون  داء  يُعدُّ 
العصبية التنكسية شيوعاً حول العالم، وقد أشارت 
المركبات  أنَّ  إلى   ،2016 عام  نُشرت  مراجعةٌ 
والتي  األخضر،  الشاي  في  الموجودة  الفينولة 
مفيدة  وتأثيرات  لألكسدة  تمتلك خصائص مضادّة 
اإلصابة  خطر  تقليل  على  تساعد  قد  لألعصاب، 

بداء باركنسون.

فوائد الشاي األخرض لخسارة الوزن

أشارت مراجعةٌ منهجيةٌ لعدد من الدراسات نُشرت 
حول  الدراسات  هذه  نتائج  أنَّ  إلى   ،2012 عام 
تأثير الشاي األخضر في التقليل من الوزن مختلفة، 
ولكن لوحظ أنَّه يمكن للشاي األخضر أن يساهم في 
األشخاص  لدى  ملحوظ  غير  بشكٍل  الوزن  فقدان 
الذين يُعانون من زيادة في الوزن، أو السمنة، كما 
على  المحافظة  في  ملحوظاً  تأثيراً  يمتلك  ال  أنَّه 

الوزن المفقود.

أرضار الشاي األخرض

بالنسبة  آمناً  غالباً  األخضر  الشاي  شرب  يُعدُّ  ـ 
تناوله  عند  وذلك  األصحاء،  البالغين  لمعظم 
بكميات معتدلة، ومن الممكن لهذا المستخلص أن 
يسبب اضطراباً في المعدة، واإلمساك عند بعض 
األشخاص، كما قد يُسبّب بعض المشاكل في الكبد 

والكلى في حاالت نادرة.
الشاي األخضر  أمان شرب  المحتمل عدم  ـ ومن 
لفتراٍت طويلٍة، أو بجرعاٍت عالية، فنظراً لمحتوى 
شربه  يسبب  فقد  الكافيين،  من  األخضر  الشاي 
التي  الجانبية  اآلثار  بعض  حدوَث  كبيرة  بكميات 
تتراوح شدّتها بين الخفيفة إلى الخطيرة، وتشمل: 
والتقيؤ،  النوم،  ومشاكل  والعصبية،  )الصداع، 
ضربات  انتظام  وعدم  واالنفعالية،  واإلسهال، 
القلب، والرعاش، وحرقة الفؤاد، والدُّوار، وطنين 
يحتوي  كما  واالرتباك(،  والتشنجات،  األذنين، 
مرتبط  كيميائيٍّ  مرّكٍب  على  األخضر  الشاي 

بإصابات الكبد عند استهالكه بجرعاٍت عالية.
شربهم  أمان  المحتمل  فمن  لألطفال  بالنسبة  ا  أمَّ ـ 
للشاي األخضر بالكميات المستخدمة في األطعمة 
والمشروبات، ولكن ال توجد معلومات كافية حول 
بالنسبة  األخضر  الشاي  مستخلص  تناول  سالمة 
لألطفال، وقد تمَّ اإلبالغ عن حاالت تلف الكبد لدى 
بالغين استخدموا مستخلص الشاي األخضر، لذلك 
مستخلص  تناول  بتجنّب  الخبراء  بعض  يوصي 
الشاي األخضر بالنسبة لألطفال الذين تقل أعمارهم 

عن 18 سنة.

في  األخضر  الشاي  شرب  أمان  المحتمل  ومن  ـ 
فترة الحمل، بكمياٍت تصل إلى ستة أكواب يومياً، 
من  مليغراٍم   300 يُقارب  ما  على  تحتوي  والتي 
استهالك  أمان  عدم  المحتمل  من  ولكن  الكافيين، 
فترة  أثناء  الكافيين  من  مليغراٍم   300 من  أكثر 
تم ربط ذلك بزيادة خطر اإلجهاض،  فقد  الحمل، 
الشاي  يزيد  قد  كما  السلبية،  اآلثار  من  والعديد 
األخضر من خطر إصابة األجنّة بالعيوب الخلقية 

المرتبطة بنقص حمض الفوليك.
خالل  يمّر  الكافيين  أنَّ  بالذكر  الجدير  ومن  ـ 
يؤثر  أن  ويمكن  الثدي،  حليب  إلى  ليصل  الجسم 
المرضع مراقبة  لذا يجب على األّم  في الرضيع، 
استهالكها للكافيين للتأكد من عدم تجاوز استهالك 
مصادر  من  يومياً  أكواب  ثالثة  إلى  كوبين 
الُمرضع  استهالك  يؤدي  أن  يمكن  إذ  الكافيين، 
للكافيين بكميات كبيرة إلى إصابته بمشاكل النوم، 

واالنفعالية، وزيادة نشاط األمعاء.

محاذير استخدام الشاي األخرض

ـ األشخاص المصابون بفقر الدم: يُمكن أن يسبب 
فقر  حالة  سوء  زيادة  األخضر  الشاي  ُشرب  لهم 

الدم. 

يُمكن  القلب:  في  بمشاكل  المصابون  األشخاص  ـ 
أن يسبّب لهم الكافيين الموجود في الشاي األخضر 

عدم انتظام ضربات القلب.
يُمكن  السكري:  بمرض  المصابون  األشخاص  ـ 
األخضر  الشاي  في  الموجود  الكافيين  يؤثر  أن 
يُنصح  لذا  الدم،  سكر  مستويات  في  التحكم  في 
يشربون  مّمن  بالسّكري  المصابون  األشخاص 
الشاي األخضر بمراقبة مستويات سكر الدم بعناية.

ـ األشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم: يُمكن 
األخضر  الشاي  في  الموجود  الكافيين  يزيد  أن 
بارتفاع  المصابين  األشخاص  عند  الدم  ضغط 

ضغط الدم. 
القولون  متالزمة  من  يعانون  الذين  األشخاص  ـ 
في  الموجود  الكافيين  يؤدي  أن  يمكن  العصبي: 
بكمياٍت كبيرة  تناوله  عند  الشاي األخضر خاصةً 
القولون  وأعراض  اإلسهال،  حالة  تفاقم  إلى 

العصبي.

أن  العالمية  الصحة  منظمة  أعلنت  وقت  في  ـ 
فريقها الذي يبحث في منشأ تفشي كوفيد - 19 
المنظمة  تستعد  حيث  الصين،  في  مهمته  أنهى 
من  أكبر  مجموعة  لنشر  المتحدة  لألمم  التابعة 
خرج  بها،  المشتبه  التفشي  منطقة  في  الخبراء 
بتصريحات  بالمنظمة  الطوارئ  قسم  رئيس 
مهمة عن الموقف الحالي للفيروس بعد أكثر من 

7 أشهر على ظهوره.
العالمية  الصحة  لمنظمة  العام  المدير  وقال  ـ 
)الفريق  إن  غيبريسوس  أدهانوم  تيدروس 
الدولي( سينتشر في ووهان، المدينة التي يعتقد 
الماضي.  العام  أواخر  فيها  بدأت  الجائحة  أن 
والصين  العالمية  الصحة  منظمة  أن  مضيفاً 
صاغتا )االختصاصات(، دون أن يوضح المزيد 

من التفاصيل.
)إن  صحفي  مؤتمر  في  غيبريسوس  وقال  ـ 
الذي  العالمية  الصحة  لمنظمة  الطليعي  الفريق 
وضع  في  مهمته  اآلن  أنهى  الصين  إلى  سافر 
األساس لمزيد من الجهود المشتركة لتحديد منشأ 
ووهان  في  الوبائية  الدراسات  وستبدأ  الفيروس 
للحاالت  للعدوى  المحتمل  المصدر  لتحديد 

المبكرة(.
الناتجة عن  ـ وأضاف أن )األدلة والفرضيات( 
العمل )ستمهد الطريق إلى مزيد من الدراسات 

على األمد الطويل(.
ارتفاع  خضم  في  التصريحات  هذه  وجاءت  ـ 
حصيلة اإلصابة بالجائحة في الواليات المتحدة 
محققون  يسعى  وبينما  والهند،  والبرازيل 
من  انتقل  وكيف  الفيروس  منشأ  توضيح  إلى 

الحيوانات إلى البشر أواخر العام الماضي.
ـ وفي السياق، أشار الدكتور مايكل ريان، رئيس 
إلى  العالمية،  الصحة  بمنظمة  الطوارئ  قسم 
سيتم  إنه  وقال  الوبائي(  المشهد  في  )الفجوات 
والبيانات  إجراؤها  يجب  التي  الدراسات  تقييم 

التي يجب جمعها.

من  المكون  الطليعي  الفريق  أن  وأوضح  ـ 
شخصين لم يعد من الصين، ولم يتم )استجوابه( 

حتى اآلن.
الحقيقية هي  الطريقة  )إن  قائالً  ـ وأردف ريان 
الذهاب إلى التجمعات البشرية التي تشكلت أوالً، 
ثم العودة بشكل منهجي بحثاً عن اإلشارة األولى 
التي تم من خاللها عبور حاجز األنواع الحيوانية 
اختراق  تم  أين  تفهم  أن  بمجرد  البشرية،  إلى 
الدراسات بطريقة أكثر  تنتقل إلى  الحاجز فإنك 

منهجية من ناحية الحيوان(.
ـ لم يقدم المكتب الصحفي التابع لمنظمة الصحة 
برس(  )أسوشيتد  معه  تواصلت  الذي  العالمية، 
االختصاصات  تفاصيل  الصحفي،  المؤتمر  بعد 
ولم يقل ما إذا كان سيتم نشرها للجمهور وكذلك 
يمكن  متى  أو  الدولي  الفريق  إلى حجم  يشر  لم 

إرساله إلى الصين.
أجروا  الفريق  أعضاء  إن  المنظمة  وقالت  ـ 
الصينيين خالل  نظرائهم  مع  مكثفة(  )مناقشات 
وأجروا  أسابيع،  ثالثة  استغرقت  التي  الزيارة 
مناقشات عبر دوائر تلفزيونية مغلقة مع علماء 
الفيروسات وعلماء آخرين في ووهان - بما في 

ذلك معهد ووهان للفيروسات.
وقال الرئيس األميركي دونالد ترامب في أبريل 
الماضي أنه رأى أدلة تدعم النظرية القائلة بأن 

معهد ووهان للفيروسات هو أصل الفيروس.
كبيرة  بيركس،  ديبورا  الدكتورة  وقالت  ـ 
بالبيت  المستجد  كورونا  فيروس  مستشاري 
غير  بشكل  )منتشر  الفيروس  إن  األبيض، 
في  العدوى  وإن  المتحدة،  الواليات  في  عادي( 
بمثابة  األميركية  والريفية  الحضرية  المناطق 

)مرحلة جديدة( للجائحة في البالد.
ـ لكن ريان رد على مثل هذه التصريحات قائالً 
أنه ال يعتقد أن القصد هو )خلق شعور بمرحلة 
جديدة ولكن لتذكير جميع الدول حقاً بأن المرض 

لم يزول مطلقاً(، 



6 أب  2020 الخميس

العدد 987

6 أب  2020 الخميس روناهيروناهي

العدد 987

103 المرأةالرياضة

محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

الشهيدة زهرة بركل.. رسمت نهجًا حّراً للمرأة

سوزان حسين تكشف ديكتاتورية 
األنظمة الذكورية بحق المرأة

ضد  التعسفية  بإجراءاتها  التركية  الدولة  تستمر 
المناطق  في  بحقها  الجرائم  أبشع  المرأة وممارسة 
وتركيا  سوريا  وشرق  وشمال  المحتلة  السورية 
وباكور كردستان، بهدف إخماد قوة اإلرادة لديها، 
الهيمنة  فرض  إلى  والوصول  صوتها،  وكتم 

السلطوية عليها.
إن حملة االعتقاالت والعنف بحق النساء في باكور 
لفرض  محاولة  هي  المحتلة  والمناطق  كردستان 
وخالل  المنظمة،  المرأة  على  السلطوية  الهيمنة 
حملة  التركية  السلطات  شنت  الماضية  األسابيع 
ومثقفات  سياسيات  نساء  طالت  واسعة  اعتقاالت 
محاولة  في  السجون،  في  بهن  وُزّج  وإعالميات، 
الرئيسة  أفادت  الخصوص  بهذا  النساء.  لترهيب 
المشتركة للمجلس التشريعي في مدينة منبج سوزان 
الدولة  انتهاكات  أن  هاوار«  »أنباء  لوكالة  حسين 
كردستان  وباكور  تركيا  في  المرأة  بحق  التركية 
اعتقاالت  من  به  تقوم  ما  وخاصةً  مقبولة،  غير 
والمثقفات  الناشطات  النساء  من  للكثير  عشوائية 

واإلعالميات في محاولة لفرض الهيمنة السلطوية 
على المرأة المنظمة.

مساعي لطمس صوت الحقيقة..

االنتهاكات  بهذه  تريد  التركية  »الدولة  وأضافت: 
حقيقة  ينقلن  ال  كي  اإلعالميات،  هوية  تطمس  أن 
والواقع  النواحي،  كافة  من  المتدهورة  األوضاع 

المزري في الداخل التركي«.
قبل  من  المحتلة  المناطق  له  تتعرض  ما  وحول 
بداية  منذ  بأنه  سوزان  قالت  التركي  االحتالل 
داعش  من  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  تحرير 
والعسكري،  السياسي  المجال  في  المرأة  شاركت 
تبرز  أن  النضال، واستطاعت  وكانت في ساحات 
دورها الريادي فيها، مؤكدةً بأن هذا لم يرق لتركيا، 
فمارست انتهاكات بحقها من تهجير قسري وعنف 

وخطف واعتداء، بحسب تعبيرها.

فرض القيود عىل املرأة

والمناطق  كردستان  وباكور  تركيا  في  فقط  وليس 
المرأة  على  القيود  هذه  تفرض  بسوريا  المحتلة 
الجرائم،  ألبشع  المرأة  تتعرض  أيضاً  إيران  ففي 
من  الكثير  هناك  بأن  حسين  سوزان  ذكرت  حيث 
الدول الديكتاتورية تريد فرض القيود على المرأة، 
كإيران، حيث حكم النظام اإليراني على معلمة اللغة 
بتهمة  أعوام،   10 بالسجن  محمدي  زارا  الكردية 
تدريسها اللغة األم. ودعت سوزان كافة النساء إلى 
زارا  للمعلمة  الحرية  وطلب  والتحرك  االنتفاض 
الظلم واالستبداد  السماح بممارسة  محمدي، وعدم 
بحق النساء، وناشدت المنظمات بالكف عن صمتها 

تجاه ما يحصل بحقهن.

الرسمية  عبر صفحاته  برشلونة،  نادي  أعلن 
تضامنه  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
االنفجار  بعد  بيروت،  اللبنانية  العاصمة  مع 

المدوي الذي ضرب مرفأ بيروت.
أمس  مساء  بيانه  في  الكتالوني،  النادي  وقال 
ضحايا  أسر  إلى  التعازي  »خالص  الثالثاء 

انفجار بيروت«.
الهلع،  من  حالة  اللبنانية،  العاصمة  وتعيش 
بعد االنفجار الضخم الذي تسبب في عشرات 

الوفيات وآالف من الجرحى والمصابين.
سيتي،  مانشستر  ثنائي  عبّر  ثانية  جهة  من 
رياض محرز ورحيم سترلينغ، عن حزنهما 
يونس،  أمين  وقال  االنفجار.  جراء  الشديد 
يرسل  إنه  لبنانية،  أصول  من  األلماني  النجم 
صالته ومحبته إلى لبنان. كما أبدى البرازيلي 
نيمار نجم باريس سان جيرمان، تضامنه مع 

شعب لبنان.
وتضامن نادي مانشستر يونايتد اإلنكليزي مع 
بأن  اللبنانيين  لبنان، من خالل رسالة طالبت 

يكونوا أكثر قوة.
فقد  فيورنتينا،  العب  ريبيري  فرانك  أما 
نشر هو اآلخر، علم لبنان، عبر حسابه على 
تويتر، وقال »كلنا بيروت«. وتفاعل تشيلسي 
ومانشستر يونايتد، مع حادث بيروت العنيف، 
وساندوا الشعب اللبناني بعبارات تحمل الكثير 

من الحزن.
»قلوبنا  تويتر  عبر  تشيلسي  حساب  ونشر 
هذا المساء مع كل المتضررين من االنفجار 
حساب  وذكر  أقوياء«.  ابقوا  بيروت،  في 
والصالة  بالدعاء  »نتوجه  يونايتد  مانشستر 
في  األخير  االنفجار  من  المتضررين  لكل 

بيروت«.

في أول تمرين »كورونا« يضرب المنتخب السوري

حصاد الكالتشيو: يوفنتوس بطل 
العادة.. ولوكاكو أفضل صفقة

أندية ونجوم العالم 
يتضامنون مع بيروت

وصول  انتظار  طول  بعد  ـ  قامشلو   / روناهي 
سيقود  الذي  معلول  نبيل  التونسي  المدرب 
المنتخب السوري للرجال لكرة القدم فنياً، وبعد 
من  العديد  عن  أُعلن  التمرين  من  واحد  يوم 
لكرة  السوري  المنتخب  بين صفوف  اإلصابات 

القدم في اليوم التالي
وتلقى المنتخب السوري للرجال الحصة التدريبية 
األولى مع معلول في ملعب الحمدانية بحلب يوم 
اإلثنين الماضي، والذي كان قد دخل في معسكر 
مغلق، ولكن في اليوم الثاني - أي أمس الثالثاء 
القدم  لكرة  السوري  »العربي«  االتحاد  أعلن   -
عن ضرب الكورونا لمعسكر المنتخب وتسجيل 

واإلداري  الفني  الجهاز  صفوف  بين  إصابات 
لفحوصات  إخضاعهم  بعد  وذلك  والالعبين، 
طبية، وجاء ذلك عبر بيان رسمي صدر من قبل 

االتحاد »العربي« السوري.
وأشار البيان: »كشفت الفحوصات التي أجريت 
عن  واإلداري  الفني  والكادر  للمنتخب  لالعبي 
محمد  مارديكيان-  مارديك  الالعبين:  إصابة 
بفيروس  األحمد؛  أحمد  أشقر-  أحمد  عنز- 

كورونا«.
عساف  واإلداري:  الفني  الكادر  »ومن  وتابع: 
عليه  وبناء  أسعد،  مهند  غيبور-  وسام   - خليفة 
بعيداً  كامل  بشكل  والجهاز  الالعبين  عزل  تم 
عن مقر إقامة الفريق مع توفير الرعاية الالزمة 

لهم«.

المدير  معلول،  نبيل  التونسي  بأن  ذكره  وجدير 
اإلثنين  قاد  قد  كان  السوري  للمنتخب  الفني 
السوري  للمنتخب  األول  التمرين  الماضي 
مدينة،  أحمد  هم:  العباً،   23 بحضور  للرجال، 
حنان،  زكريا  الجويد،  حسين  عالمة،  إبراهيم 
الرزاق  عبد  مشلب،  خطاب  كردغلي،  خالد 
المحمد، سعد أحمد، أحمد أشقر، كامل حميشة، 
محمد عنز، خالد المبيض، محمد ريحانية، ماهر 
محمد  األحمد،  أحمد  الرفاعي،  وائل  دعبول، 
محمد  كواية،  كامل  المرمور،  محمد  مالطا، 
عالء  مردكيان،  مارديك  قلفا،  يوسف  البري، 

الدين الدالي.
وبحسب المعلومات فإن المعسكر أُلغَي في حلب 
ونقل إلى دمشق، بينما ذكر االتحاد الرياضي العام 
التابع للحكومة السورية إيقاف النشاط الرياضي 
الرسمي )بطوالت اتحادات األلعاب - معسكرات 
حتى  رياضية(  ومهرجانات  دورات   - داخلية 
كوادر  من  العديد  إلصابة  ونظراً  آخر،  إشعار 
كرة السلة من العبين ومدربين وحكام وإداريين 
 -  2019 موسم  إنهاء  تقرر  كورونا،  بفيروس 
2020، لفئتي »الرجال والسيدات«. وسط تفشي 
السورية  الحكومة  مناطق  في  كورونا  فيروس 
أمس  إصابة   45 سجلت  حيث  كبير،  بشكٍل 
الرسمية  اإلحصائيات  وبحسب  فقط،  الثالثاء 
السورية  للحكومة  التابعة  الصحة  وزارة  من 
بلغت 892 إصابة،  اليوم األربعاء  حتى صباح 
الشفاء 283، الوفيات 46، الحالة النشطة 563، 
عشرات  بحدوث  إعالمية  تقارير  وردت  بينما 
اإلعالم  تكتم  وسط  يومياً،  والوفيات  اإلصابات 

الحكومي السوري.

االجتماعي  التواصل  وسائل  شبكات  وضجت 
بانتقاد شخصية المدرب وشكله الذي يوحي بأنه 
السوري،  المنتخب  كفة  إدارة  على  قادر  غير 
والذي لم يصل لكأس العالم حتى اآلن ولو لمرة 
واحدة، بحيث تارة يتهم المدرب بالقضية وتارة 
تدخل  وتارة  والحكم،  الحظ  وتارة  الكرة،  اتحاد 
الوساطات وجهات عسكرية في تشكيلة المنتخب 
الرياضة  تبقى  األحوال  غالبية  وفي  السوري، 
وحتى  والمحسوبيات،  بالفساد  غارقة  السورية 

التحكيم  إلى طاولة محكمة  الملفات  وصلت هذه 
الرياضي المعروفة بالكاس.

مجموعته  ترتيب  سوريا  منتخب  ويتصدّر 
اآلسيوية  التصفيات  ضمن  األولى،  اآلسيوية 
 2022 العالم  كأس  إلى  المؤهلة  المشتركة، 
بفارق  نقطة   15 يملك  إذ   ،2023 آسيا  وكأس 
الثانية، وبسبب الخوف من  نقاط عن الصين   8
المسابقات  كافة  لت  أُّجِ كورونا،  فيروس  انتشار 

الرياضية.

اإليطالي، حيث  الدوري  منافسات  الستار على  أسدل 
للمرة  به  وتوج  اللقب  على  هيمنته  يوفنتوس  واصل 

التاسعة على التوالي.
نهاية  قبل  اإلسكوديتو  لقب  البيانكونيري  وحسم 
إنتر  عن  فقط  واحدة  نقطة  بفارق  بجولتين،  المسابقة 
ميالن، بعدما تعرض لخسارتين متتاليتين أمام كالياري 
وروما في مباراتي تحصيل حاصل. ويستعرض موقع 
والظواهر  اللقطات  وأبرز  الكالتشيو  ملخص  الكورة 

التي شهدها هذا الموسم:

رصاع املقدمة

قوياً  صراعاً  المسابقة  من  األولى  الجوالت  شهدت 
ومنافسة حقيقية من إنتر ميالن ليوفنتوس، بعدما تمكن 
النيراتزوري من تصدر الجدول أكثر من مرة، قبل أن 
يستعيد اليوفي الصدارة في الجولة 19 مستغالً سقوط 

اإلنتر بتعادله مع أتاالنتا.
ومع شخصية البطل التي اكتسبها يوفنتوس على مدار 
السنوات األخيرة ورغبته في كتابة تاريخ بفوزه باللقب 
التاسع على التوالي، لم ينجح أي فريق في التغلب عليه 
إنتر، التسيو،  أندية:   3 من  قوية  منافسة  رغم وجود 
ويمنح  ويتراجع  الثالثي  هذا  يسقط  أن  قبل  أتاالنتا، 

يوفنتوس اللقب بكل سهولة.
إنتر  يوفنتوس،  الرباعي:  بدخول  المسابقة  وانتهت 
أبطال  دوري  مسابقة  إلى  التسيو؛  أتاالنتا،  ميالن، 
الخامس  المركزين  وميالن  روما  واحتل  أوروبا، 
للدوري  الثنائي  ليتأهل  الترتيب،  على  والسادس 

األوروبي.
إال أن ميالن سيخوض مرحلة التصفيات، ويرجع ذلك 
لدور المجموعات بالرغم من  إلى تأهل نابولي أيضاً 
بلقب كأس  بالجدول، ألنه فاز  السابع  المركز  حصده 

إيطاليا على حساب اليوفي.

رصاع الهبوط

هبط كلٌّ من سبال وبريشيا وليتشي إلى الدرجة الثانية 

وكان الصراع على أشده في الجولة األخيرة.
فسبال وبريشيا هبطا قبل نهاية المسابقة بعدة أسابيع، 
إال أن ليتشي كانت أمامه فرصة في الجولة األخيرة، 
للفوز، إال أن  حيث احتاج لخسارة جنوى مع تحقيقه 
أمام  للهزيمة  تعرض  بعدما  أراد  كما  تسر  لم  األمور 
هيالس  على  جنوى  فاز  بينما   ،)3-4( بنتيجة  بارما 

فيرونا )0-3(.
صراع الهدافين

نفسه  تتويج  من  مهاجم التسيو  إيموبيلي  تمكن شيرو 
هدافاً للكالتشيو وللدوريات الكبرى هذا الموسم، بعدما 

سجل 36 هدفاً.
إيموبيلي  بين  قوياً  صراعاً  الهدافين  سباق  وشهد 
الدون  أن  إال  يوفنتوس،  نجم  رونالدو  وكريستيانو 
استسلم أمام رغبة إيموبيلي بعدما توقف البرتغالي عند 
31 هدفاً. وجاء روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميالن في 

المركز الثالث برصيد 23 هدفاً.

أفضل صفقة

الموسم  هذا  صفقة  أفضل  هو  لوكاكو  البلجيكي  يعد 
الماضي  الصيف  في  لإلنتر  انضم  بعدما  بالكالتشيو، 

قادماً من مانشستر يونايتد.
من  تمكن  أنه  إال  لها  تعرض  التي  االنتقادات  فرغم 
إثبات نفسه بسرعة في الدوري اإليطالي، بعدما ظهر 
منسجماً بشكل كبير مع الفريق، حيث تمكن من تسجيل 
23 هدفاً وصنع هدفين في 36 مباراة لعبها مع اإلنتر 
الفريق  تواجد  في  ساهم  ما  بالكالتشيو،  الموسم  هذا 

بالمركز الثاني.

أفضل املواهب

رأس  على  روما،  وسط  العب  زانيولو  نيكولو  يأتي 
المواهب البازغة هذا الموسم، فظهر بأداء مميز رغم 
التي تعرض لها في كانون  بالرباط الصليبي  إصابته 

الثاني الماضي.
كما تألق موسى بارو صاحب الـ21 عاماً، فبعد نصف 
موسم باهت مع أتاالنتا لم يشارك فيه بصفة أساسية، 
بولونيا،  إلى  الشتوية  االنتقاالت  فترة  في  بارو  انتقل 
تسجيل  من  تمكن  بعدما  األمثل،  بالشكل  نفسه  ليثبت 

تسعة أهداف.

الحصان األسود

ربما لن يُمنح فريق لقب الحصان األسود لهذا الموسم، 
الفني  المدير  بيولي  ستيفانو  إلى  يذهب  اللقب  أن  إال 
لميالن، الذي تمكن من قيادة الروسونيري بنجاح نحو 

التواجد بالمراكز المؤهلة للبطوالت األوروبية.
فبعد بداية موسم ضعيفة مع ماركو جيامباولو، تولى 
بعد  أنه  إال  البداية  في  وتذبذب  المسؤولية  بيولي 
ظهر  كورونا،  جائحة  بعد  الدوري  مسابقة  استئناف 

ميالن بشكل مغاير تماماً.
حقق  مباراة،   12 ميالن  لعب  النشاط،  عودة  فبعد 
يخسر  ولم   3 في  تعادل  بينما  مباريات   9 في  الفوز 
الروسونيري مطلقًا، بل وحقق انتصارات على التسيو 
ويوفنتوس المنافسين على اللقب، باإلضافة إلى روما 

ضمن سلسلته المميزة.

إعداد / جوان محمد

ُعِرفت المناضلة في قوى األمن الداخلي الشهيدة 
بروحها  رفاقها  وبين  مجتمعها  في  بركل  زهرة 
جانب  إلى  وشجاعتها  شخصيتها  وقوة  القيادية 
ذات  للمرأة  مثاالً  فكانت  المرحة،  شخصيتها 
اإلرادة الصلبة التي ال تهاب الصعاب وال تتوانى 

عن أداء واجباتها حتى ارتقت لمرتبة الشهادة.
قرية  في   محمد  بركل  زهرة  الشهيدة  ولدت 
نهر  ضفاف  على  كوباني  مدينة  غربي  بوراز 
مؤلفة  لعائلة  وتنتمي  1989م،  عام  في  الفرات 
من خمسة أخوات وأربعة أخوة وهي الصغرى 
حي  في  زهرة  تسكن  وكانت  أخواتها،  بين  من 

األسدية غربي مدينة منبج مع عائلة أخيها.

نبذة عن حياتها..

قرية  في  طفولتها  بركل   زهرة  الشهيدة  قضت 
بوراز، ودرست في مدرسة القرية حتى الصف 
الرابع، و بعد أن انغمرت قريتها بالمياه بعد بناء 
سد تشرين الواقع جنوب شرق مدينة منبج بـ20 
انتقلت  1999م،  عام  من  األول  كانون  في  كم 
الريف  في  حافر  دير  إلى  أسرتها  مع  زهرة 
الشرقي لمدينة حلب، وبعد مرور ما يقارب ثالثة 
أعوام تقريباً فقد والدها حياته، وبقت مع والدتها 
وأخيها وبعد مرور ستة أعوام انتقلت مع أغلب 
األهالي من قرية بوراز إلى قرية نعيمية التابعة 
حلب،  لمدينة  الشرقي  الريف  في  مسكنة  لبلدة 
األراضي،  في  الزراعة  عمل  هنالك  ومارسوا 
وبقوا في القرية إلى أن سيطرت مرتزقة داعش 
بين  االشتباكات  بدء  ومع  مسكنة  بلدة  على 
إلى  انتقلوا  داعش  ومرتزقة  السورية  الحكومة 

مدينة منبج بعد تحريرها.

مثاالً للمرأة املناضلة

وقريتها  مجتمعها  بين  زهرة  تعرف  كانت 
وحملت  والقوية،  المناضلة  للمرأة  ومثال  كقدوة 
من  والدتها  ورعاية  أخيها  مساعدة  مسؤولية 
خالل قيامها باألعمال الزراعية، وكانت تعرف 
بروح المسؤولية اتجاه الجميع، كما كانت تحب 
الطبيعة وحسب ما أفادت عائلتها بأن منزلهم كان 

مليئاً بشتى أنواع الزهور التي زرعتها زهرة.
وتحدثت بهذا الخصوص شقيقة الشهيدة »زهرة 
JIN NEWS  عن  لوكالة  بركل« وصديقاتها 
المسؤولية  وروح  بذاتها  وثقتها  زهرة  شجاعة 

التي كانت تتمتع بها.
الشهيدة »زهرة  شقيقة  البداية  في  أشارت  حيث 
منع  من  »بالرغم  بالقول:  بركل  أليف  بركل« 
النساء العمل إبان سيطرة مرتزقة داعش إال أن 
للعمل  للنساء  زهرة وبكل جسارة شكلت ورشة 
في األراضي الزراعية، إذ أنها كانت تأخذ دور 

إدارية فريق العمل آنذاك«.

انضاممها لقوى األمن الداخيل

منبج  مجلس  قبل  من  منبج  مدينة  تحرير  وبعد 
العسكري قصدت زهرة مع والدتها وعائلة شقيقها 
بالعمل فور وصولها في  مدينة منبج، وباشرت 
عامين،  لمدة  العسكري  سنا  هيوا  الشهيد  مشفى 
لترفع  الداخلي  األمن  قوى  إلى  انضمت  وبعدها 

من وتيرة عملها ونضالها في خدمة شعبها.
بلدة   أليف: »خالل سيطرة داعش على  وتابعت 
مسكنة  أقدموا على اعتقال أحد أشقائي والذي مر 
على اعتقاله ستة أعوام، فكان هذا من أحد دوافع 
الداخلي،  األمن  قوى  لصفوف  زهرة  انضمام 
لالنتقام من مرتزقة داعش وممارساتهم الشنيعة 
بحق األهالي، إذ أنها كانت تحن لشقيقها المعتقل 

لدى داعش«.

حامية املرأة من أي تهديد

وأوضحت أليف بأن زهرة كانت محبوبة من قبل 
كل من يحيطها لتمتعها بروح مرحة ولتواضعها، 
مشيرةً إلى أن زهرة كانت تعشق عملها في قوى 
إرادة وقوة وتفاني  الداخلي، وتسعى بكل  األمن 
تهديد  أي  من  والمجتمع  المرأة  حماية  أجل  من 

أو خطر.

الفخر واالعتزاز بشهادتها

واالعتزاز  بالفخر  تشعر  بأنها  أليف  وأكدت 
عن  للحظة  ولو  تتواَن  لم  ألنها  زهرة  بشهادة 
تأدية واجباتها الوطنية والدفاع عن أرض الوطن 
في وجه األعداء، وقالت: »عندما أرى رفيقات 
زهرة أرى مالمح زهرة في عيونهن، فهي تشكل 

األمل في حياتي«.
دورة  أول  إلى  بركل  زهرة  الشهيدة  انضمت 
تدريبية في أكاديمية الشهيد محمود العلي لقوى 

األمن الداخلي بداية عام 2020م.
وأما عن حين سماع أليف لنبأ استشهاده زهرة، 
وصولي  ولدى  السوق  من  عائدة  »كنت  قالت: 
وأخبروني  منزلنا  في  أقربائي  شاهدت  للمنزل 
بأن أحد أقربائهم توفي وأنه يجب التوجه لتقديم 
العزاء لهم، لكن أخبرتهم أنني لست ذاهبة، وفي 
حين عودة زوجي سألني ما إذا كنت قد سمعت 
بصوت االنفجار أم ال، وأن ذلك حصل مع قوات 
توجهت  حينها  وشهداء،  جرحى  وهنالك  النجدة 
يتوقف  قلبي  وكاد  المجزرة،  مكان  إلى  بسرعة 

لدى سماعي نبأ استشهادها«.
نبأ  سماع  صعوبة  من  »بالرغم  أليف:  ونوهت 
استشهادها، لكنني فخورة ألنها قدمت روحها في 

سبيل الحفاظ على أرضها وحماية شعبها«.

»لن نرتاجع قيد أمنلة عن أهدافنا«

من  كل  »ليعرف  بالقول:  بركل  أليف  واختتمت 
وجودنا  على  والقضاء  إرادتنا  من  للنيل  يسعى 
وستبقى  أهدافنا  عن  أنملة  قيد  نتراجع  لن  بأننا 

إرادتنا وعزيمتنا قوية«.
بركل«  »زهرة  الشهيدة  رفيقة  قالت  وبدورها 
حسو:  جزائر  ميديا  النجدة  قوى  في  اإلدارية 
»خضعت مع زهرة لدورة تدريبية ذاتها، وكنُت 
باإلضافة  المعرفة،  من  الكثير  منها  اكتسب 
وروح  والتواضع  للرفاقية  مثال  كانت  أنها  إلى 
أنها كانت  إذ  اتجاه رفيقاتها وعملها،  المسؤولية 
دؤوب  بشكل  وتسعى  كبيرة  أهداف  تمتلك 

لتحقيقها«.
كانت  زهرة  »الشهيدة  بالقول:  ميديا  وأردفت 

وسعت  صلبة،  وإرادة  قوية  بشخصية  تتمتع 
على الدوام الكتساب المعرفة لتكون قادرة على 
إعطاء كل ما لديها لمن حولها، وتقدم المساعدة 
أنها  كما  عليها،  تعرض  التي  المشاكل  وتحل 
إرادة  صاحبات  يكّن  بأن  رفيقاتها  تشجع  كانت 
وعزيمة وفكر«. وذكرت ميديا خالل حديثها بأن 
األعمال  في جميع  السبّاقة  كانت  الشهيدة زهرة 
المسؤولية  بروح  لتمتعها  العسكرية،  والمهام 
والقيادة، وفي ذات اليوم الذي استشهد فيه طلبت 
بأن تكون ضمن تلك المجموعة التي توجهت إلى 

مكان تواجد اللغم.

»أعاهدها باالستمرار عىل خطاها«

ميديا  قالت  زهرة،  استشهاد  نبأ  سماع  وحيال 
باستشهادها  كثيراً  »تأثرت  حسو:  جزائر 
وأعاهدها  قوتي،  منها  استمد  كنُت  التي  فهي 
النضال  باالستمرار على خطاها ورفع مستوى 

لتحقيق أهدافها«.
الداخلي  األمن  قوى  أفادت عضوة  جانبها  ومن 
كوليزار مسلم حول هذا الموضوع قائلةً: »كنت 
مع الشهيدة زهرة في أغلب األوقات، وخضعنا 
الشهيد  أكاديمية  في  واحدة  تدريبية  لدورة  معاً 
محمود العلي، إذ كانت مصدر إلهام وقوة وإرادة 

بالنسبة لي«.
وحبها  وشغفها  شخصيتها  قوة  بأن  واستمرت 
بأنها  للعمل وتفانيها كان مثال يحتذى به، مبينةً 
جسدها  من  لتجعل  واجباتها  أداء  عن  تتواَن  لم 
درعاً لحماية رفاقها وشعبها، وفي كافة المهمات 
التي قامت بها في التدريب كانت دائماً األولى في 
أداء مهامها العسكرية، باإلضافة إلى مشاركتها 
الفعالة في الدروس الفكرية من خالل إبداء آرائها 

والنقاش حول كل موضوع، بحسب كوليزار.
بذلتها  التي  الحثيثة  بالجهود  كوليزار  وأشادت 
الشهيدة زهرة خالل تأدية عملها، منوهةً بأنه بعد 

وجهد  قوة  بكل  سعت  النجدة،  لقوات  انضمامها 
لرغبتها  وذلك  الخاصة،  القوات  إلى  لالنضمام 

في تقديم الخدمة لشعبها ووطنها.
قائلةً: »تحدثت  واختتمت كوليزار مسلم حديثها 
للمهمة  خروجها  قبل  معي  زهرة  الشهيدة 
وأخبرتني بأنها ودعت جميع الرفاق وأنها تتوجه 
إلى القوات الخاصة، لكن بعد مرور ساعة تلقيُت 

نبأ استشهادها«.

»الكلامت لن تويف ما حققته 
الشهيدة زهرة«

كما وتحدثت أسماء مصطفى محمد التي أشارت 
زهرة،  الشهيدة  بحق  توفي  لن  الكلمات  أن  إلى 
ألنها تعجز عن اإلتيان بصفاتها وخصالها التي 
شعبها،  وأبناء  رفاقها  بين  بها  ُعرفت  لطالما 
ومثال  لهن  القدوة  تمثل  كانت  زهرة  أن  مبينةً 
التعب  لم تعرف  العطاء والجهد والمحبة، وأنها 
والصعوبات بل كانت دائماً نشيطة وعلى رأس 

عملها، بحسب تعبيرها.
سمعت  التي  اللحظة  تلك  إلى  أسماء  وتطرقت 
فيها نبأ استشهاد زهرة قائلةً: »فقدان رفيقة مثلها 
باألمر  كان  عملها  في  وطليعية  للجميع  ُمِحبة 

الصعب علي«.
وعاهدت أسماء مصطفى محمد في ختام حديثها 
بمواصلة النضال ورفع وتيرة النضال لالستمرار 
على خطى الشهداء حتى تحقيق النصر والحرية.  
استشهدت  زهرة  المناضلة  أن  بالذكر  والجدير 
أثناء أداء مهامها العسكرية بانفجار للغم أرضي 
دوار  عند  الطريق  جانب  على  مزروعاً  كان 
الشهداء شرقي مدينة منبج في صباح الـ24 من 
شهر حزيران من العام الجاري، وشيع جثمانها 
في اليوم نفسه بمزار الشهداء جنوب مدينة منبج.
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إلياس سيدو: »مجزرة شنكال تخطيط 
تركي وتنفيذ داعشي«

منير أديب: »الوجود التركي في ليبيا إحياء 
لداعش واإلرهاب«

قال عضو البيت اإليزيدي إلياس سيدو بأن مجزرة شنكال كانت بدعم ومساندة فعلية من دولة االحتالل التركي ومرتزقة داعش، وأكد بأن انسحاب 
البيشمركة وترك أماكنهم كان سببًا أيضًا فيما حصل من مجازر، حيث تركوا اإليزيديين لمصيرهم مع هجوم مرتزقة داعش

صادف الثالث من آب الذكرى السنوية السادسة 
داعش  مرتزقة  ارتكبها  التي  شنكال  لمجزرة 
اإلرهابي بحق الشعب اآلمن األعزل في شنكال، 
راح ضحيته اآلالف من اإليزيديين، واختُطف 
اإليزيديات،  والنساء  األطفال  من  اآلالف 
قوات  انسحاب  بعد  المجزرة  هذه  وحدثت 
البيشمركة المفاجئ من مدن شنكال وضواحيها، 
َر  وسيطر مرتزقة داعش على تلك األماكن وُهّجِ
فيه،  ليحتموا  إلى جبل شنكال  سكانها، ولجؤوا 
العديد منهم من  وبقوا هناك عدة أسابيع ومات 
حماية  وحدات  قامت  أن  إلى  والمرض  الجوع 
وبدعم  البيشمركة  وقوات  والكريال  الشعب 
دولي من التحالف الدولي بإنقاذ بقية اإليزيديين 
لمناطق  وترحيلهم  شنكال  في جبل  الموجودين 

أكثر أماناً.

الهدف كان احتالل شنكال 
وإبادة اإليزيدين

وفي هذا السياق أجرت خبر 24 لقاًء مع عضو 
على  للوقوف  سيدو؛  إلياس  اإليزيدي  البيت 
كارثة شنكال التي راح ضحيتها آالف الشهداء 
ومجهولي  والمهجرين  المختطفين  من  وآالف 
المصير، حيث تحدث فقال: »إن هذه المجزرة 
استهدفت شعبنا اآلمن في شنكال بمؤامرة دولية 
على الشعب اإليزيدي األعزل. اإليزيديون منذ 
التاريخ يعيشون بوضع مسالم مع جميع الشعوب 
في المنطقة، ومع هذا فهم دوماً مستهدفون من 
قبل  من  وحديثاً  العثمانية،  التركية  الدولة  قبل 
المحتلة؛  التركية  الدولة  تساندها  التي  داعش 

قاموا  حيث  فظيعة،  مجزرة  بحقهم  فارتكبوا 
شخص   1293 بقتل  الهجوم  من  األول  باليوم 
منهم،  قسم  ُحرر  شخص،   6417 وخطف 
مجهولي  مفقودين  آخرون   1886 والزال 

المصير«.
مؤامرة  هناك  »كانت  بقوله:  سيدو  وأضاف 
تكتمل،  لم  ولكن  شنكال  كامل  على  لالستيالء 
اإليزيديين  بنجدة  الكريال  قوات  قامت  حيث 
شنكال  في  بعيدة  مسافات  إلى  والوصول 
واستطاعوا  الخفيفة،  الفردية  األسلحة  يحملون 
أن يحرروا شنكال من داعش، وإلى اآلن الدولة 
التركية تستهدف الكريال كونها وقفت في وجه 
هناك  كان  شنكال  مجزرة  وأثناء  المؤامرة. 
قوات البيشمركة وهم الذين كانوا يقومون بمهام 
الحماية هناك، ولكن مع هجوم داعش انسحبت 
الشعب اإليزيدي وحده  البيشمركة وبقي  قوات 
السهل  من  كان  لذلك  واإلبادة،  الموت  يواجه 
المجازر  وارتكاب  شنكال  دخول  داعش  على 
الفظيعة بحقهم وكان الهدف هو السيطرة على 
اإليزيديين  كبيرة من  أعداد  وقتل  كامل شنكال 
وتهجير اآلخرين إلى مناطق أخرى. ولكن هذه 
الشعب  حماية  وحدات  ألن  تكتمل  لم  المؤامرة 
آفا  روج  بين  آمن  ممر  وفتح  بالتدخل  قاموا 
وشنكال وقاموا بإنقاذ مئات اآلالف الذين كانوا 
محاصرين في الجبل والذين انقطع عنهم الطعام 

والشراب«.
وأشار سيدو بالقول: »اإليزيديون تعرضوا منذ 
والفرمان  والمجازر،  للفرمانات  التاريخ  فجر 
األخير كان بحق شنكال ألن شنكال هي منطقة 
يريدون من  كانوا  لداعش،  بالنسبة  إستراتيجية 
والسيطرة  آفا  روج  إلى  الدخول  شنكال  خالل 

فالمثلث  وديرك؛  كقامشلو  فيها  مناطق  على 
الحدودي كونه غني بالنفط كان هدفهم األساسي 
السيطرة على شنكال وااللتفاف على روج آفا«.
الدور  التركية  للدولة  بأن  سيدو  إلياس  وأكد 
الدولة  »تاريخ  وقال:  المجزرة  هذه  في  األكبر 
يستهدفون  فهم  ذلك،  على  شاهد  العثمانية 
اإليزيديين، واستهدافهم لشنكال ليس بجديد فهم 
يعتدون بذريعة وجود حزب العمال الكردستاني 
إبادة  هو  الرئيسي  الهدف  لكن  شنكال،  في 
اإليزيديين  ألن  الوجود  من  اإليزيدي  الشعب 
وبإنهاء  الكردية،  القومية  أساس  يعتبرون 
الوجود اإليزيدي فهم ينهون الوجود الكردي«.

عىل الجميع االعرتاف بإرادة 
أهايل شنكال

المصير  ومجهولي  المختطفين  مصير  وعن 
شخص،   6400 »خطفوا  قائالً:  سيدو  تحدث 
سوريا  قوات  يد  على  منهم  البعض  ر  ُحّرِ
التي  المناطق  بتحرير  قاموا  الذين  الديمقراطية 
البيت  بين  تنسيق  وهناك  داعش،  عليها  سيطر 
من  أّيٍ  على  العثور  وعند  وقسد،  اإليزيدي 
المختطفين يتم التنسيق مع البيت اإليزيدي ويتم 
البيت اإليزيدي يقدم لهم  تسليمهم لهم، وبدوره 
والسكن  والمشرب  والمأكل  الصحية  الرعاية 
ويتم  المختطفين  أهالي  مع  التنسيق  ويكون 
وإلى  شنكال،  في  المرأة  مجلس  إلى  تسليمهم 
المرأة  إلى مجلس  تم تسليم 397 شخص  اآلن 

في شنكال«.
مصير  لمعرفة  الدولي  المجتمع  سيدو  وناشد 

في  ارتكبت  التي  »المجزرة  قائالً:  المختطفين 
جبين  لها  يندى     2014/8/3 بتاريخ  شنكال 
اإلنسانية، ومع ذلك فالمجتمع الدولي لم يحرك 
اإليزيديين  بحق  ارتكبت  التي  المجازر  ساكناً. 
كانت على مرأى ومسمع الجميع فلم تتدخل أي 
دولة، وإلى اآلن هناك اآلالف من المخطوفين 
مصيرهم مجهول ولم تتحرك األمم المتحدة وال 
الدول التي تتبجح بحقوق اإلنسان للبحث عنهم 
ومعرفة مصيرهم. وأعتقد بأن هؤالء موزعون 
في سوريا ودول أخرى ولم تقم أي جهة بالبحث 
إلياس  اإليزيدي  البيت  عضو  واختتم  عنهم«. 
سنوات  ست  »مرت  بقوله:  الحديث  سيدو 
على هذه المجزرة لكن إلى اآلن يعيش الشعب 
اإليزيدي أوضاعاً صعبة، هناك أكثر من 360 
ألف نازح ومهجر في باشور كردستان، وقسم 

تُقدم  لم  اآلن  إلى  و  أوروبا،  إلى  منهم هاجروا 
العراقي  الدستور  وحسب  لشنكال.  خدمات  أي 
إدارتها  عن  التعبير  أرادت  لو  منطقة  أي  فإن 
الذاتية فإنهم يقرون بذلك، وإلى اآلن لم تعترف 
شنكال  أن  العلم  مع  شنكال  في  الذاتية  باإلدارة 
أصبح لها مؤسسات موجودة على أرض الواقع 
شنكال،  حماية  وحدات  من  تحميها  وقوات 
للشعب  وأصبح  شنكال،  في  المرأة  ووحدات 
يجب  لذلك  تحميه.  وقوة  ذاتية  إدارة  اإليزيدي 
تعرض  اإليزيدي  فالشعب  بإرادته،  االعتراف 
الوجود  إنهاء  منها  الهدف  كان  فرماناً   73 لـ 
وجود  أساس  تعتبر  اإليزيدية  كون  اإليزيدي؛ 
يستهدفون  دائماً  واألعداء  الكردي،  الشعب 
الجانب القومي كونهم كرد ومن الجانب الديني 

كونهم يدينون باإليزيدية«.

الحركات  شؤون  في  والباحث  الخبير  أكد 
أن  أديب  منير  الدولي  واإلرهاب  المتطرفة 
التركي  النظام  نقل  وراء  من  األساسي  الهدف 
للمرتزقة واإلرهابيين إلى ليبيا هو إعادة إحياء 
الدولة المزعومة لمرتزقة داعش هناك، بدالً من 
وهناك  والعراق،  سوريا  في  سقطت  التي  تلك 
الكثير من الذين أُرسلوا إلى ليبيا كانوا منتمين 

لداعش أو جبهة النصرة.

تركيا الداعم واملمول 
ملرتزقة داعش

حيث  األنباء  لوكاالت  تصريح  في  ذلك  جاء 
بنقل  أردوغان  أهداف  من  جزءاً  »إن  قال: 
الوفاق  حكومة  لدعم  كان  ليبيا  إلى  المتطرفين 
الهدف  لكن  الشقاق(  بحكومة  وصفها  )التي 
الرئيسي هو إقامة دولة بديلة لدولة داعش التي 
أعلن عن سقوطها في 22 آذار من عام 2019 
ظهور  عن  اإلعالن  منذ  والعراق.  سوريا  في 
عام 2014،  حزيران  في 29  داعش  مرتزقة 
كانوا يتلقون الدعم والرعاية من تركيا ورئيسها 
 22 في  سقوطها  عن  أُعلن  أن  إلى  أردوغان 
سوريا  قوات  يد  على   2019 عام  من  آذار 

الديمقراطية والقوات العراقية، بمساندة التحالف 
الدولي، وعندما سقطت هذه الدولة بدأ أردوغان 

يبحث عن إنشاء مملكة بديلة لداعش«.
ليبيا  اختار  »أردوغان  بقوله:  أديب  وأشار 
منطقة  بكونها  ترتبط  ألسباب  تامة  وبعناية 
صراع اآلن، واستغل وجود ما يسمى بحكومة 
الحركات  مع  المتحالفة  اإلخوانية  الوفاق 
الداخل  في  المتطرفة  والتنظيمات  الميليشياوية 
من  ضخماً  عدداً  أردوغان  استقطب  الليبي. 
الداخل  إلى  وأرسلها  المتطرفة  المجموعات 
تونس،  من  حتى  أو  سوريا  من  سواء  الليبي، 
الذين ينتمون إلى تنظيمات متطرفة مثل أنصار 
حراس الدين، وليبيا هي مفتاح أفريقيا، واستغل 
أردوغان الوضع غير المستقر في ليبيا للوصول 
األخرى  اإلرهابية  المجموعات  عشرات  إلى 

المنتشرين في العواصم األفريقية.« 

ليبيا بديالً عن سوريا والعراق

وحول وجود شخصيات متطرفة مثل زياد بلعم 
تحدث  تركيا  في  وغيره  القاعدة  من  المقرب 
مرتزقة  يستقطب  لم  »أردوغان  فقال:  أديب 
عشرات  استقطب  بل  فقط،  والقاعدة  داعش 
المختلفة  المتطرفة  الراديكالية  المجاميع 
ودعمها  بإعدادها  وقام  وتنظيمياً،  أيديولوجياً 
فكرياً وعسكرياً لتقاتل جنباً الى جنب في ليبيا، 
لها  وأعد  المرتزقة  هؤالء  اختار  وأردوغان 

وانهيار  سقوط  عوامل  ليتالفى  كبيراً،  إعداداً 
على  كانت  والتي  والعراق،  في سوريا  داعش 

خالف مع المجموعات المرتزقة األخرى«.
وبخصوص إذا ما كانت تركيا تسعى إلى تحويل 
تطرفاً  أكثر  مجموعات  ظهور  لساحة  ليبيا 
وتجانساً، أكد أديب بقوله: »بكل تأكيد فإن تركيا 
تسعى لذلك وبذلت جهوداً كبيرة لتحقيقه، وهناك 
بكل تأكيد أسباباً دفعت تركيا لذلك، ومنها على 
سبيل المثال إقامة مشروع لإلسالم السياسي في 
دولة  بديلة عن  دولة  إلقامة  ويسعون  المنطقة، 
داعش لتحقيق ما تصبو إليه في السيطرة على 

المنطقة وخيراتها الكثيرة«.
الحركات  شؤون  في  والباحث  الخبير  واختتم 
حديثه  أديب  منير  الدولي  واإلرهاب  المتطرفة 

إمارة  إلقامة  ليبيا  اختارت  »تركيا  بالقول: 
إسالمية فيها تكون هي من تديرها، بعد سقوط 
المشروع اإلسالم السياسي في مصر والسودان، 
تونس،  في  للخطر  المشروع  ذات  وتعرض 
في  »داعش«  لربيبتها  المريع  السقوط  وأيضاً 

كل من العراق وسوريا.
نقلت  تركيا  أن  حقوقية  تقارير  عدة  وأكدت 
المتطرفين  من  مرتزق  آالف  عشرة  من  أكثر 
من سوريا إلى ليبيا، خاصة بعد تعاظم الضغط 
مناطق  إخراجهم من  عليها بضرورة  الروسي 
 2500 هؤالء  بين  ومن  السورية،  إدلب 
وغيرهم  التونسية  الجنسية  حملة  من  متطرف 
من األجانب، والذين كانوا معظمهم ينتمون إلى 

مرتزقة داعش اإلرهابي«.

أكار صبي أردوغان وكاشف جمجمته

االقتصاد التركي على بعد خطوة واحدة من الكارثة

التركي  الدفاع  وزير  يهدد  وصفاقة  بغرور 
نفسه  أكار دول عربية خليجية، وهو  خلوصي 
الذي قال قبل شهر خالل زيارة له إلى ليبيا )أننا 
اليوم  يستفيق في  أن  قبل  األبد(  إلى  سنبقى هنا 
التالي على وقع تدمير قاعدة الوطية الليبية التي 
ورادارات  صواريخ  أنظمة  فيها  تركيا  نشرت 
نحو  قبل  أعلن  الذي  أكار  نفسه  متطورة، وهو 
باشور  شهرين عن إطالق عملية عسكرية في 
كردستان بالحجة الواهية )محاربة حزب العمال 
الكردستاني(، دون أن يدرك أن جيشه أطلق منذ 
الماضي حتى اآلن 33  القرن  مطلع تسعينيات 
في  جميعها  فشلت  وقد  مماثلة  عسكرية  عملية 
القضاء على الحزب الكردستاني، ولكن الالفت 
في كل تصريحات أكار بخصوص ليبيا والعراق 
واليونان  وأرمينيا  وسوريا  كردستان  وباشور 

السياسة  التركي  المركزي  البنك  جعل  من 
سلبية  الحقيقية  الفائدة  ألسعار  الرسمية 
من خالل مراجعة توقعات التضخم الخاصة 
التركي،  المركزي  البنك  محافظ  وقال  بها، 
أنقرة  مراد أويسال، في مؤتمر صحفي في 
أسعار  تضخم  أن  يقدر  المركزي  البنك  إن 
المستهلكين ستسجل 8.9 في المئة بحلول 
التوقعات عن 7.4 في  العام. وزادت  نهاية 
الفائدة  سعر  من  أعلى  اآلن  وهي  المئة، 

القياسي للبنك البالغ 8.25 في المئة.

وأشار أويسال إلى أن البنك ليس لديه خطط 
إبطاء  في  للمساعدة  الفائدة  أسعار  لرفع 
التضخم، قائالً إن سياسته النقدية تتماشى مع 
تقديرات األسعار. وبدالً من ذلك، قال أويسال 
إنه يتوقع أن يدخل التضخم في اتجاه هبوطي 
في   12.6 بلغ  والذي  الشهر،  هذا  بداية  من 
المركزي  البنك  يتعرض  المئة في حزيران. 
التركي لضغوط سياسية إلبقاء أسعار الفائدة 
منخفضة أو سلبية، مما دفع بعض المستثمرين 
يكونوا  لن  النقدية  السياسة  بأن صناع  للتنبؤ 
قادرين على رفع تكاليف االقتراض حتى لو 
التوقعات  هذه  ساعدت  وقد  التضخم،  ارتفع 
السندات  أسواق  من  أجنبي  نزوح  إثارة  في 
انخفاض  على  وساعدت  التركية  واألسهم 

الليرة إلى مستويات قياسية.
وأقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
سلف أويسال، مراد تشيتينكايا، في تموز من 
العام الماضي لفشله في دعم سياساته المؤيدة 
تشيتينكايا،  إدارة  وتحت  االقتصادي،  للنمو 
رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بعد أزمة 
للمساعدة  معلقة  تركها  ثم  في 2018  العملة 
فشلوا  ولكنهم  واالقتصاد  الليرة  استقرار  في 

في ذلك.

 سليمان الحلبي
وشمبليون

متجاوران،  شارعان  يقع  القاهرة  وسط  في 
والثاني  احللبي  لسليمان  أحدهما 
األول للمناضل السوري احللبي  لشمبليون، 
وقتل  املظلومني  عن  دافع  الذي  العفريني 
الفرنسي كليبر، جزاًء وفاقاً ملا ارتكبه في حق 
الشعب املصري واألزهر الشريف ومشايخه 
فهي  الثاني  أما  حرمات،  وانتهاك  قتل  من 
معرفة  من  بعبقريته  متكن  فرنسي  لعالم 
كان  التي  الهيلوغروفية  اللغة  وكشف 
فك  خالل  من  الفراعنة،  ويكتبها  يتحدث 
اكتشفته  الذي  رشيد،  حجر  طالسم 
نابليون  حلملة  املصاحبة  العلمية  البعثة 
أصبح  الكشف  وبهذا  مصر،  على  بونابرت 
للدارسني،  الفرعوني كتاباً مفتوحاً  التاريخ 
ولذلك نحن أمام حالتني مرتبطتني باحلملة 
الفرنسية على مصر التي كانت تستهدف 
احتاللها، األولى بخليفة نابليون، وهو القائد 
فكان  نابليون،  ذكاء  ميتلك  لم  الذي  كليبر، 
قاتالً منتهكا للحرمات واملقدسات، بعكس 
املصريني،  الستمالة  سعى  الذي  سلفه 
احلالة  أما  اإلسالم.  إلى  مال  بأنه  أشاع  بل 
الثانية املرتبطة باحلملة، هي حرص نابليون 
على اصطحاب بعثة علمية كي تطلع على 
أسرار  اكتشاف  وحتاول  الشعب  هذا  واقع 
تاريخه توطئة الستعماره طويالً، وتشكلت 
تلك البعثة العلمية من أكثر من 150 عاملاً 
البذرة  هؤالء  وأصبح  العلوم،  مختلف  في 
)على  املصري  العلمي  للمجمع  اجلنينية 
غرار اجملمع العلمي الفرنسي(، وكان أهم ما 
يضمه هذا اجملمع، سفر ضخم يحمل اسم 
إليه  توصلت  ما  )وصف مصر(، وهو يصف 
البعثة الفرنسية عن مصر التاريخ واحلاضر، 
وحجر رشيد الذي كشف خالله شمبليون 
متحف  في  اآلن  معروض  الفرعونية  اللغة 
اقتناصه  من  إجنلترا  متكنت  أن  بعد  لندن، 
من الفرنسيني، أما شمبليون )جان فرانسوا 
شمبليون( فقد تواصل مع العالم جوزيف 
فورييه، الذي شغل منصب سكرتير البعثة 
على  بونابرت  نابليون  حملة  خالل  العلمية 
على  شجعه  والذي   ،)1801-1798( مصر 
مصر  غرام  في  فوقع  مصر،  تاريخ  دراسة 
اكتشاف  إلى  به  أدى  ما  وهذا  وتاريخها، 
اللغة الهيلوغروفية وهو في العقد الثالث 
على  احلملة  عثرت  وقد  فقط،  عمره  من 
ملكي  مرسوم  إلى  يعود  أنه  اتضح  حجر 
صدر عام 196 ق.م تخليداً للحاكم اليوناني 
)الهيلوغروفية  لغات  بثالث  بطليموس 
ومتكن  القدمية(  واليونانية  والدميوطيقية 
باليونانية  ومعرفته  بعبقريته  شمبليون 
يصل  أن  القبطية  باللغة  وكذلك  القدمية 
إلى معرفة لغة الفراعنة، وعن عشقه ملصر 
كله  كياني  )إن  لشقيقه  رسالة  في  يقول 
وفي  لي(،  بالنسبة  شيء  كل  إنها  ملصر، 
األبد  إلى  أرض مصر  رسالته األخيرة مودعاً 
بتاريخ 28 نوفمبر/ اإلسكندرية  من مدينة 

سمح  )أخيراً  قال:   1829 الثاني  تشرين 
املقدسة،  أرضه  بتوديع  العظيم  آمون  لي 
من  الثالث  أو  الثاني  في  مصر  سأغادر 
القدامى  أهلها  أن غمرني  بعد  األول  كانون 
وآمون  ومعروف(،  جميل  بكل  واملعاصرون 
العظيم الذي كان يقصده هو إله مصر في 
القاهرة  إلى شوارع  الفراعنة. فعودة  عصر 
وشمبليون،  احللبي  سليمان  تضم  التي 
فكال االسمني يضمهما متحف في باريس، 
متثال  )اجملرم( والثاني  األول يضم جمجمته 
)فريدريك  الشهير  الفرنسي  املثال  صممه 
الشهير  احلرية  متثال  صاحب  بارتولدي( 
وإذا كانت جمجمة سليمان  نيويورك،  أمام 
على  الباريسي  املتحف  في  مازالت  احللبي 
إلينا  تعود  أن  الواجب  فمن  قاتل،  جملرم  أنها 
أهله  عن  دافع  بطل  ملناضل  أنها  على 
ووطنه كما حدث بالنسبة لرفات من كانوا 
أبطاالً  وأصبحوا  فرنسا  نظر  في  مجرمني 
في احلالة اجلزائرية، كما أن متثال شمبليون 
فيه إهانة بالغة للتاريخ الفرعوني إذ وضع 
الفراعنة،  ملوك  أحد  رأس  على  حذاؤه 
عن  يتواصل  واحلديث  ملصر،  العاشق  وهو 
ومتثال شمبليون،  احللبي  جمجمة سليمان 

وإلى حديثنا القادم.

 روناهي القاهرة... ضياء روج آفا  

رجائي فايد
خورشيد دلي

مارك بنتلي

وأحياناً  السياسي  بلغة  تحدثه  هو  وفرنسا… 
طموحاته  وكاشف  أردوغان  باسم  المتحدث 
الجامحة وأحالمه العثمانية مع أن الرجل وزير 
بأمور  التحدث  منه  يقتضي  دفاع، وهو منصب 
وما  ذلك؟  وراء  السر  فما  سياسية،  ال  عسكرية 

هي طبيعة عالقته بأردوغان؟
يقول صحفي تركي فار من بالده بسبب مالحقة 
سلطات أردوغان له، جرت العادة في تركيا إنه 
في حال حصول انقالب عسكري، أن نكون أمام 
المعادلة التالية: إذا نجح االنقالب يصبح رئيس 
الثمن،  دفع  يتم  فشل  وإذا  للبالد  رئيساً  األركان 
لكن الذي جرى خالل المحاولة االنقالبية الفاشلة 
تماماً،  ذلك  عكس  كان   2016 عام  صيف  في 
لألركان  رئيساً  كان  الذي  أكار  ترقية  جرى  إذ 
ثم  ومن  للدفاع،  وزيراً  أردوغان  وعيّنه  وقتها، 
دفاع  وزير  مسبوقة ألي  منحه صالحيات غير 
في تاريخ تركيا، بل إن أردوغان منع البرلمان 
إفادة  إلى  االستماع  من  الدستورية  والمحكمة 
مع  الفاشلة،  االنقالبية  المحاولة  بشأن  أكار 

لوضع  ذريعة  االنقالب  من  اتخذ  أردوغان  أن 
وقد  السجون.  إلى  الجيش  صفوف  في  مناوئية 
الذي  وهو  ذلك  كل  تنفيذ  في  أداته  أكار  كان 
الجيش  قادة  كبار  من  إدارية  بقرارات  تخلص 
المناوئين لحكم أردوغان والسيما الذين عارضوا 
للجماعات  ودعمه  سوريا  في  العسكري  تدخله 
بينهما،  الخاصة  العالقة  هذه  وبحكم  اإلرهابية، 
أردوغان، ويتحدث  يتقمص شخصية  أكار  بات 
وقلبه،  دماغه  مكنونات  عن  ويكشف  بلسانه، 
فيتسلل إلى التراب السوري والعراقي والليبي… 
الجوار  في  والغاز  النفط  على  بالسيطرة  ويحلم 
الجغرافي، يستعيد األحالم العثمانية إلى درجة أنه 
ينتقد اتفاقية لوزان التي حددت حدود الجمهورية 
التركية ويدعو للعودة إلى الميثاق الملي. مع أن 
اتفاقية لوزان هي التي حفظت تركيا من االنهيار 
وجمهوريته،  ألتاتورك  كبيراً  نصراً  وسجلت 
لكن المشكلة كل المشكلة في عقل أردوغان الذي 
السالطين،  منطق  خارج  يفكر  أن  يستطيع  ال 
في  المنطق  هذا  زرع  أردوغان  أن  واألخطر 
دماغ معظم مسؤوليه من أمثال أكار وغيره، إلى 
الصندوق  بنفس  يفكرون  باتوا  أن هؤالء  درجة 
دفع  ما  وهو  أردوغان،  به  يفكر  الذي  المغلق 

بوزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية أنور 
قرقاش إلى الرد على التصريحات االستفزازية 
الباب  منطق  »إن  بالقول  التركي  الدفاع  لوزير 
العالي والدولة العليا وفرماناتها مكانه األرشيف 
التاريخي … وإنه ال مكان لألوهام االستعمارية 
عن  تركيا  تتوقف  أن  واألنسب  الزمن،  هذا  في 

تدخلها في الشأن العربي«.
لدول  وتهديداته  أكار  تصريحات  الواقع،  في 
تعتقد  من  تجاه  ضغائن  تحمل  خليجية،  عربية 
تركيا أنهم ساهموا في وضع نهاية لإلمبراطورية 
العثمانية قبل نحو قرن من الزمن، وهو في تهديده 
العثمانية  بين  الحاصل  التزاوج  من  ينطلق  هذا 
واإلخوانية في العالم العربي، كما ينطلق من حقد 
تركيا  بكف  المطالبة  العربية  الدول  ضد  أعمى 
العربية  للدول  الداخلية  الشؤون  في  التدخل  عن 
وزعزعة استقرارها، لكن العمى األيديولوجي، 
السلطاني … كل  والغرور  القاتلة  والطموحات 
ذلك، يمنع أردوغان وصبيانه من أمثال أكار من 
رؤية الحقيقة التي تقول إن تركيا تتحول تدريجياً 
هذا  ستقاوم  الشعوب  وإن  استعمارية  دولة  إلى 

االستعمار حتى النهاية.

الماضي،  تموز  في  أويسال  وصول  ومنذ 
خفّض البنك أسعار الفائدة إلى 24 في المئة، 
المرتفعة  الفائدة  أسعار  أن  أردوغان  يؤكد 
مع  تتعارض  نظر  وجهة  وهي  تضخمية، 
االقتصادية  والنظرية  االقتصادي  المنطق 
التقليدية، التي تؤكد أنه يمكن استخدام الفائدة 
عكسي،  بشكل  التضخم  على  للسيطرة  كأداة 
إلى  التركي  التضخم  يتباطأ  أن  المتوقع  ومن 
وهو  المقبل،  العام  نهاية  بحلول  بالمئة   6.2
التضخم  إلى  بالنظر  تحقيقه،  يستحيل  قد  أمر 
للبنك  الحالية  والسياسات  المدى  طويل 

المركزي التركي.
لم يحقق البنك المركزي التركي هدفه الرسمي 
للوصول إلى معدل متوسط المدى من التضخم 
بنسبة 5 في المئة منذ طرحه قبل نحو عقد من 
الزمان، كان أدنى معدل تضخم في نهاية العام 
على مدى السنوات العشر الماضية 6.2 في 
عام  وفي   ،2010 عام  في  تحديده  تم  المئة، 
العام  نهاية  في  تضخًما  البنك  توقع   2019
عند  العام  لينهي  فقط  المئة،  في   6.7 بنسبة 
التضخم  توقعات  تزال  ال  المئة.  في   11.8
أقل   2020 لعام  المركزي  للبنك  المعدلة 
بكثير من توقعات السوق، يرى المصرفيون 
إلى  سيتراجع  المستهلكين  أسعار  تضخم  أن 
وفقًا  األول،  كانون  بحلول  المئة  في   10.2
للتوقعات  المركزي  للبنك  شهري  الستطالع 
نُشر في تموز، ويتوقعون تراجع التضخم إلى 
8.4 في المئة في عامين، وال يزال ذلك أعلى 
يأتي  لعام 2021.  المركزي  البنك  من هدف 
نهج البنك الحذر تجاه التضخم وسط ضغوط 
إلى  الليرة  وانخفضت  الليرة،  على  متجددة 
مقابل   7.269 بلغ  منخفض  قياسي  مستوى 
الدوالر في أوائل أيار، وانخفضت هذه النسبة 
بمقدار 0.4 في المئة لتصل إلى 6.95 مقابل 
الخسائر  ومدد  الماضي،  األربعاء  الدوالر 
إلى 13 في المئة منذ األول من كانون الثاني 
الماضي، ويتوقع المحللون المزيد من االنهيار 

لليرة التركية في المراحل القادمة.
وقد دفع إعالن البنك المركزي تيم آش، مراقب 

األسواق  استراتيجي  وكبير  المخضرم  تركيا 
الناشئة لشركة “بلو باي أسيت منجمنت” في 
“السياسة  دورة  اتخاذ  على  الحث  إلى  لندن، 
أسعار  انخفاض  تأثير  إلى  مشيراً  النقدية”، 
المستثمرون  فر  التركية،  الليرة  على  الفائدة 
األجانب من أسواق السندات واألسهم التركية 
هذا العام بسبب مخاوف بشأن السياسة النقدية 
واالقتصادية غير التقليدية، ويمتلكون اآلن أقل 
التركية  األسهم  سوق  في  األسهم  نصف  من 

ألول مرة منذ أكثر من عقد ونصف.
مقابل  الليرة  سعر  في  انخفاض  أي  ويضع 
التضخم  على  ضغًطا  الرئيسية  العمالت 
للسلع  كبيراً  مستورداً  باعتبارها  تركيا  في 
مرتفعة  تكلفة  ذات  تصبح  التي  االستهالكية، 
النفط  من  كل  وتستورد  الليرة،  انخفاض  مع 
والغاز الطبيعي الذي تستهلكه، وتشكل السلع 
والمواد الخام المستوردة أكثر من ثلثي السلع 
الجاهزة الُمصدّرة من قبل الشركات التركية.

لسياسات  المركزي  البنك  دعم  وتُرجم 
أنه  إلى  للنمو  المؤيدة  االقتصادية  أردوغان 
من  المليارات  عشرات  إنفاق  إلى  اضطر 

العمالت  من  احتياطياته  من  الدوالرات 
األجنبية هذا العام لدعم الليرة، وعادة ما تقوم 
البنوك بزيادة أسعار الفائدة للمساعدة في وقف 

ضعف العملة. 
من  القليل  اآلن  يمتلك  المركزي  البنك  لكن 
احتياطيات العمالت األجنبية، حيث أبقى البنك 
أسعار الفائدة منخفضة، مما سمح ألردوغان 
وحكومته بإغراق االقتصاد بقروض رخيصة 
من البنوك الحكومية للمساعدة في تعزيز النمو 
االقتصادي، وقد أدت هذه السياسة إلى حدوث 
طفرة في الطلب على االئتمان ودفعت وكاالت 
بورز”  آند  “ستاندرد  ذلك  في  بما  التصنيف 

إلى التحذير من االختالل في االقتصاد.
نيويورك  صحيفة  مع  لها  حديث  وفي 
كبيرة  سينوسي،  مايا  قالت  الثالثاء،  تايمز 
إيكونوميكس”،  “أكسفورد  في  االقتصاديين 
أن  تعني  التركية  االقتصادية  “السياسات  إن 
من  المزيد  في  قريبًا  تغرق  أن  يمكن  البالد 
التركي  واالقتصاد  المالية”،  االضطرابات 
“يقف على بعد خطوة واحدة فقط من حدوث 

أزمة وكارثة كبيرة. 
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

عفرين... االحتالل وحصار النار كتاب »تاريخ موجز للزمن«.. أجوبة الفيزياء المعقدة

مدينة إيفران المغربية... سويسرا األمازيغية

إعداد/ رامان آزاد إعداد/ هيلين علي

أوقعت أنقرة السوريين في فخ الحدود المفتوحة 
عليهم  بالتضييق  بدأت  ثم  األزمة،  بداية  في 
تحت  للحدود  الكامل  اإلغالق  حتى  تدريجيّاً 
منها  يقترب  من  كل  على  النار  إطالق  طائلة 
ولو لم يكن عابراً لها، فيما تستمر داخل منطقة 
بحق  االنتهاكات  أنواع  كّل  المحتلة  عفرين 
األهالي األصالء لدفعهم للخروج منها، وتُبتدع 
في هذا السبيل سياسة اإلفقار وفرض اإلتاوات 
أضحت  وبذلك  الفديات،  لطلب  واالختطاف 

المنطقة مغلقة بالنار من الداخل وعلى الحدود.

جرمية عىل الحدود

التركيّة  الجندرمة  أّن  ذكر موقع عفرين بوست 
نهاد  “خليل  الُكردي  الطفل  على  النار  أطلقِت 
شيخو” )15 عاماً( من قرية “فيركان” بناحية “ 
شرا، أثناء محاولة اجتياز الحدود، وأفاد مراسل 
أوقفت سيارتهم  الجندرمة  أن  “عفرين بوست” 
وأطلقت الرصاص مباشرة، وقتلت الطفل على 
السلطات  رفضت  فيما  سؤال،  أّي  دون  الفور، 

التركيّة تسليم جثة الطفل لذويه.
أنَّ  ذكر  سوريا  شمال  االنتهاكات  توثيق  موقع 
حادَث إطالق النار أدّى إلى مقتِل الطفل »خليل 
أشخاص  ثالثة  وإصابة  زرزور«  شيخو  نهاد 

آخرين بينهم امرأة.
استشهدوا برصاص  الذين  السوريين  وبلغ عدد 
تموز  نهاية  حتى  شخصاً   464 الحدود  حرس 
عاماً( و59  )دون 18  بينهم 87 طفالً   2020
 498 نارّي  بطلٍق  اإلصابات  عدد  فيما  امرأة، 
المزارعين  أو  الحدود  اجتياَز  حاولوا  ممن 
يتُم  حيث  القريبة  الحدوديّة  القرى  وسكان 

استهدافهم مباشرة.

مسؤولون أتراك يف عفرين

ذكر موقع عفرين بوست تحت عنوان »مسؤولو 
لوالية  تابعة  وكأنها  عفرين  يزورون  االحتالل 
تابعة  إعالم  لوسائل  متابعة  عن  نقالً  تركية« 
التركي  الداخلية  وزير  أّن  التركّي  لالحتالل 
ورجال  مسؤولي  هاتفياً،  هنأ  صويلو،  سليمان 
األمن في عفرين المحتلة، بمناسبة عيد األضحى.
على  هاتفيّة  مكالمة  عبر  جاءت  صويلو  تهنئة 
ييمان”،  “حسين  بها  قام  تفقديّة  زيارة  هامش 
في  الحاكم  والتنمية  العدالة  حزب  عن  النائب 
تركيا، لقوات الشرطة والدرك األتراك العاملين 
في عفرين. ورافق ييمان خالل الزيارة قائمقام 
أركان  التركيّة  هطاي  بوالية  قوملو  قضاء 
غرفة  عناصر  مع  اجتماعاً  وأجروا  قاياباشي، 
في  التركيّة  للشرطة  التابعة  الخاصة  العمليات 

عفرين.
هاتفياً  اتصاالً  ييمان  أجرى  الزيارة،  وخالل 
الفرصة  استغل  الذي  الداخلية،  وزير  مع 
والدرك  الشرطة  مسؤولي  مع  ليتحدث  بدوره 
األتراك فيما يسمونها بـ منطقة عمليات “غصن 
الزيتون” ويهنئهم بمناسبة حلول عيد األضحى، 
غزواته  أسماء  لترسيخ  االحتالل  يسعى  حيث 
العسكرية شمال سوريا لتكون دالالت عليها بدل 

أسمائها الحقيقيّة والتاريخيّة.

كتابه  خالل  من  هوكينغ  ستيفن  العالم  سعى 
من  العديد  لشرح  للزمن«,  موجز  »تاريخ 
والوقت  كالفضاء  المعقدة،  الفيزيائية  األفكار 
وغيرها  والكواكب،  والنجوم  السوداء  والثقوب 
من النظريات والتي من خاللها نكون فكرة عن 
كيفية نشوء كوكبنا، وهي أفكار يرى الكاتب أن 
الناس ال يعلمون عنها شيئاً وال يعبرون  معظم 

عنها سوى »هزة كتف«.
باإلضافة  فصول،  عشرة  من  الكتاب  يتكون 
هم  فيزيائيين،  علماء  ثالثة  عن  معلومات  إلى 
وإسحاق  جاليلي  وجاليليو  أينشتاين  ألبرت 
نيوتن، وهم علماء لهم إسهامات كبرى في مجال 
الفيزياء، ويُختتم الكتاب بمعجم صغير عن أبرز 

المصطلحات العلمية المذكورة فيه.

ملخص كتاب تاريخ موجز للزمن

من  واحداً  للزمن«,  موجز  »تاريخ  كتاب  يعد 
الكتاب  تقدم  العالم, حيث  في  مبيعاً  الكتب  أكثر 

يُذكر أّن وزيَر الداخلية التركّي صويلو كان أول 
زار  فقد  المحتلة،  المناطق  يزور  تركّي  وزير 
الماضي  الفطر  عيد  بمناسبة   2020/5/24 في 
العسكرية فوق جبل  النقطة  الراعي وكذلك  بلدة 
المحتلة،  عفرين  منطقة  في  كر(  )جاي  بلبله 
ورافقه بالزيارة نائباه محمد أرصوي وإسماعيل 
تشاتاقلي، والقائد العام لقوات الدرك )الجندرمة( 
الفريق عارف تشيتين ووالي كلّس رجب صوي 

تورك.

اختطاف واعتقال

اختطف مسلحون من “الجبهة الشامية” المواطن 
بعد  عفرين  مدينة  من  علي”  الُكردّي“جوان 
كان  به  يعمل  الذي  المحل  بأّن  له،  تهمة  فبركة 
عائداَ لإلدارة الذاتيّة. وأفرجت عنه بعد دفع فدية 

مالية قدرها ستة آالف دوالر.
الُكردي  الشاب  العسكرية  الشرطة  اعتقلت  كما 
“شيرو علي” من أهالي قرية كفرجنة، من حي 
األشرفية، دون معرفة األسباب، وجرى االعتقال 

قبيل العيد. »نقالً عن موقع عفرين بوست«

السطو عىل سيارٍة تحمُل أمواالً 
تركّية لفصيل »فيلق الشام«

سيارة  مجهولون  أوقف   2020/7/30 في 
المحمدية  قرية  قرب  الشام،  “فيلق  لفصيل  تتبع 
الرواتب  بلوط، وسرقوا  المتصلة مع معبر دير 
مليون   20 تتجاوز  التي  الشهريّة  والمصاريف 
مجهولة.  جهة  إلى  بالفرار  والذوا  تركية،  ليرة 
هم  السرقة  عملية  في  الرئيس  المتهم  أن  ويبدو 
القرية،  في  تنتشر  التي   ”23 “الفرقة  مرتزقة 
“فيلق  لفصيل  أمنيّة  حواجز  وجود  إلى  إضافة 
عفرين  موقع  عن  نقالً  المعبر.  قرب  الشام” 

بوست

رسقة سيارة محملة باللحوم

مسلحون  نهب  األضحى  عيد  أيام  ثاني  في 
التي  األغنام  بلحوم  ُمحملة  سيارة  ملثمون، 
المستوطنين  على  تُوزع  أن  المفترض  من  كان 
وأفاد  سوريا.  شمال  الُمحتلة  عفرين  مدينة  في 
ملثمين  بأنَّ مسلحين  مراسل »عفرين بوست«، 
السبت  يوم  اللحوم  بتلك  محملة  سيارة  نهبوا 
بالقرب من  المتواجد  المسلخ  بعدما خرجت من 
مسلحون  ملثمون  أربعة  أوقفها  حيث  المدينة، 
وطردوا صاحب السيارة وسرقوا اللحوم. وكان 
المستوطنين  على  توزع  يتم  أن  المفترض  من 

بمناسبة عيد األضحى.
قبل منظمات  اللحوم كانت مرسلة من  أّن  يذكر 
خارج عفرين، إال أّن سلطات االحتالل التركي 
فالمساعدات  العادة  وكما  عليها،  يدها  وضعت 
الُكرد،  السكان  دون  للمستوطنين  اللحم  تُمنح 
المستوطنين  فيما  مقيمون،  أنهم  بذريعة 

“مهجرون”!
يُذكر أنّه عشية العيد وقعت عدة حاالت للسرقة 
وضيافة  )األلبسة  التجاريّة  المحالت  من 
تقديم  يتم  لم  أنّه  إال  كشفها،  وتم  وإكسسوارات 
شكاوى حولها، والالفت أّن النساء المستوطنات 

قمن بأعمال السرقة.

رسقة مسجد

أقدم  العيد  عشية  أنه  بوست  عفرين  موقع  ذكر 
سرقة  على  الوقاص  مرتزقة  من  مسلحون 
مكبرات والبطاريات وعدة غسل الموتى وأشياء 
كما  بناحية شيه،  هيجكه  قرية  أخرى من جامع 
تقع  مهجر  كردي  لمواطن  مدجنة  على  استولوا 

غرب القرية.

تخريب وتدمري شواهد قبور 

السورية  المسلحة  الفصائل  من  مرتزقة  أقدم 
من  الثاني  األحد  يوم  التركي  لالحتالل  الموالية 
آب ثالث أيام عيد األضحى المبارك على تخريب 
التابعة  وتدمير شواهد مقبرة قرية شيخ خورزة 
بناحية بلبله، دون مراعاة حرمة القبور ومشاعر 
حقوق  منظمة  ذكرت  ما  وفق  الموتى.  ذوي 

اإلنسان عفرين - سوريا.

حرق مزاٍر دينّي بريف عفرين

أقدموا  أّن مستوطنين  بوست  ذكر موقع عفرين 
ليل يوم الثالثاء 2020/7/28 على إحراق مزار 
بناحية  كاوندا  قرية  جنوب  الواقع  شيخموس 
راجو، بإشعال اإلطارات داخله، ما أدى لتدميره 
ثانية، بذريعة كونه من رموز الشرك باهلل، وذلك 

بعد أيام من ترميمه االحتالل التركّي له.
ترميم  من  استغرابه  أبدى  القرية  أبناء  أحد 
بعد  األثرّي،  الدينّي  للمزار  التركّي  االحتالل 
تخريب  عن  الماضية  الفترات  طيلة  الصمت 
وبخاصة  الدينيّة  المزارات  أغلب  ونبش 
الهدف  يكوَن  أن  ورّجح  والعلويّة.  اإليزيديّة 
للمنظمات  وتقديمه  تصويره  المزار،  ترميم  من 

وسائل  على  الصادرة  التقارير  لتكذيب  الدوليّة 
اإلعالم والمنظمات الحقوقية العاملة على توثيق 
االنتهاكات في منطقة عفرين، والتشويش عليها 

وضرب مصداقيتها.

ابتزاز

 ذكر موقع عفرين بوست نقالً عن مراسله في 
عفرين، أّن مستوطناً ينحدر من مدينة “حرستا” 
المواطن  منزل  إخالء  رفض  دمشق،  بريف 
حي  في  الكائن  شكري”  الدين  “محي  الكردّي 
األشرفية، واشترط عليه دفع مبلغ 700 دوالر 
أمريكّي إلخالئه، رغم أنّه يحتل المنزل منذ أكثر 
من  “شكري”  الكردي  والمواطن  عامين.  من 
في  ويقيم  “موباتا،  بناحية  “حابو”  قرية  أهالي 

عفرين.
االبتزاز عبر الترهيب والتخويف وتنفيذ عمليات 
االختطاف من أكثر الظواهر شيوعاً في منطقة 
الجاهزة  االتهامات  تلفيق  ويتم  المحتلة،  عفرين 
والهدف  التهديد،  طائلة  تحت  المختطفين،  بحق 
والتضييق  األصالء  عفرين  أهالي  إفقار  هو 

عليهم ودفعهم لترك ديارهم لتوطين المستوطنين 
الموالين ألنقرة.

وقال مراسل “عفرين بوست” في ناحية “بلبله 
من  عدداً  ابتّزت  الشام”  “فيلق  مرتزقة  أن 
المواطنين الٌكرد في قرى الناحية، ماليّاً بذريعة 
أعوام  ثالثة  قبل  اُلتقطت  صورة  في  ظهورهم 
مكتِب  افتتاح  بمناسبة  أثناء حضورهم الحتفاليّة 

حزٍب ُكردّي.
في  الظاهرين  المواطنين  المرتزقة  وخيّر 
الصورة بين دفع مبلغ 500 ليرة تركيّة، أو تسليم 
ملفاتهم لميليشيا “الشرطة العسكرية”، ما اضطر 

المواطنين للرضوخ ودفع المبالغ المطلوبة.

قطع أشجار الزيتون 

ناحية “بلبله،  أفاد مراسل “عفرين بوست” في 
مراد”  السلطان  “فرقة  مرتزقة  من  أّن عناصر 
للناحية، أقدموا قبل نحو أسبوعين على  المحتلة 
ملكيتها  تعود  زيتون  شجرة   250 نحو  قطع 

للمواطن الُكردي “محمد أحمد جمو” ونحو 100 
الُكردي  للمواطن  ملكيتها  تعود  زيتون  شجرة 
في  الزيتون  حقال  ويقع  سيدو”،  محمد  “رشيد 

موقع يُعرف باسم “تكنيه” تابع لمركز الناحية.
وال يقتصر قطع األشجار على مرتزقة الفصائل 
يسمى  ما  عناصر  حتى  بل  والمستوطنين 
بتاريخ  الموقع  وذكر  العسكريّة،  بالشرطة 
2020/7/22 أّن المدعو “أبو خير النعيمي” من 
فصيل “الشرطة العسكرية”، يقوم بقطع أشجار 
بلبله ويبيعها  بناحية  الزيتون في قرية “زعرة” 
في محلّين بالمنطقة بعد تحطيبها، األول في قرية 

“زعرة”، واآلخر في مركز ناحية بلبله.

أساليب جديدة للرسقة

لالحتالل  الموالين  المرتزقة  عناصر  يدخر  ال 
التركّي، جهداً في سبيل سرقة ونهب المواطنين 
ما  وآخر  األصليين،  عفرين  إقليم  سكان  الُكرد 
الحواالت  مكاتب  مع  التواصل  هو  ابتدعوه 
معلومات  على  للحصول  المحتلة،  عفرين  في 
واستهداف  طريقهم،  عن  الُمحّولة  المبالغ  عن 

المواطنين الذين تصلهم الحواالت.
 2020/7/31 الجمعة  يوم  مسلحون  أقدم  فقد 
على  األضحى،  عيد  أيام  أول  صادف  الذي 
اختطاف المواطنة الُكردية “هديات طاهر عمر” 
من أهالي ناحية “بلبله”، على خلفية تحويل مبلغ 
مالّي إليها من أحد أقاربها خارج مدينة عفرين. 
بعد  سراحها  وأطلقوا  الُمحّول،  المبلغ  ونهبوا 
عالقة  ثمة  أّن  ليتضح  االختطاف،  من  يومين 
بين مكتب الحواالت والمسلحين المحتلين لناحية 

بلبله.
اإلفقار  سياسة  التركي  االحتالل  سلطات  وتتبع 
عفرين  إقليم  في  األصليين  المواطنين  بحق 
إلى  ودفعهم  عليهم  التضييق  بهدف  المحتل، 
أّن  العلم  مع  بيوتهم،  وترك  القسري  الخروج 
وسيلة  تعتبر  محدوديتها  رغم  المالية  الحواالت 

لتأمين ضرورات الحياة والعيش.
لفرض  آخر  أسلوب  وفي  أخرى،  جهة  من 
التركّي  االحتالل  سلطات  فرضت  اإلتاوات، 
على أصحاب اآلليات في منطقة عفرين المحتل، 
السيارات  كافة  على  جديدة  لوحات  تركيب 
واآلليات، وإلزام مالكيها بالتسجيل ودفع الرسوم 
العملة  عن  بدالً  التركية  بالعملة  والضرائب 

الوطنية السوريّة.
احتالل  بداية  منذ  االحتالل  سلطات  قامت  وقد 
عفرين بتبليغ أهالي عفرين الذين يملكون آليات 
التي  المواصالت  دائرة  لدى  تسجيلها  بضرورة 
أعداد  كما صودرت  االحتالل،  في ظل  تشكلت 
من اآلليات بحجة أن مالكيها أتراك، وأنها ُسرقت 
وجود  رغم  زعمهم،  حسب  سابقة  أوقات  في 
بشرائها  قاموا  قد  كانوا  مالكيها  أن  تثبت  وثائق 
المرفقة  المنشأ  نظامية وشهادات  بموجب عقود 

مع اآللية.
وتم االستيالء على نحو 200 سيارة وتم إرسالها 
إلى تركيا، بحسب مصادر خاصة استندت إليها 
وفي  سوريا،   – عفرين  اإلنسان  حقوق  منظمة 
من  المال  لتحصيل  المبتدعة  األساليب  سياق 

المواطنين ما حصل في ناحية “بلبله.

حاجز “الرشطة العسكرية« يُرهب 
أهايل قرى شرياوا

الحالي  آب  في مطلع  بوست  موقع عفرين  ذكر 
التوجه  يمكنهم  ال  شيراوا  ناحية  قرى  أهالي  أّن 
إلى مدينة عفرين المحتلة، خشية االعتقال على 
حاجز “الشرطة العسكرية”، بسبب سوء سلوكه، 
وقد أُنِشئ الحاجز قرب قرية “ترنده، في مدخل 
لألهالي  إزعاج  مصدر  وبات  الجنوبي.  عفرين 

القادمين من قرى ناحية شيراوا.
عفرين  مدينة  إلى  القادمين  األهالي  ويخضع 
أسئلة،  عليهم  وتُطرح  واالستفزاز،  لالستجواب 
أية  أو  لسان،  زالت  في  بهم  إيقاع  إلى  تهدف 
عفرين  مراسل  ونقل  اعتقالهم.  تبرر  أخطاء 
شيراوا،  ناحية  قرى  من  مواطن  حديث  بوست 
قال إّن الحاجز يطرح أسئلة مثل: “أنت ُكردي”، 
“ماذا كنت تعمل مع اإلدارة الذاتيّة”، “أنت في 
عمر االلتحاق بالخدمة اإللزامية أين خدمت؟”، 
سنساعدك«،  ونحن  لنا  قل  تعمل  كنت  »إذا 
إّن ذلك  المراسل  وغيرها من األسئلة. وأضاف 
الحاجز، خطف واعتقل العديد من المدنيين بتلك 
الطريقة، وطلب فدى مالية من ذوي المختطفين 

لقاء اإلفراج عن أبنائهم.
الحاجز  صادر   2020/7/27 في  أنّه  ويُشار 
بينهم  مواطنين  لسبعة  الشخصية  الهويات 
امرأتان، وطلب منهم مراجعة ما يسمى األمنية 
المتمركزة في منزل مستولى عليه تعود ملكيته 
أهالي  من  عبدالو”،  الُكردي “صبحي  للمواطن 

قرية “ترنده.

سنوات،  خمس  خالل  مبيعاً  كتب  األعلى  قائمة 
والتي باع من خاللها 10 ماليين نسخة.

العادي،  للقارئ  الكتاب مكتوب بطريقة مبسطة 
والذي من خالله يجيب على الكثير من األسئلة 
االسئلة,  نشأته وغيرها من  وبداية  الكوكب  عن 
نُِشَر ألول مرة عام 1988م، ومن خالله حاول 
ستيفن هوكينغ شرح أهم النظريات واالكتشافات 

والظواهر العلمية.
يثبت الكاتب أن النظرية ليست أكثر من نموذج 
يمكن أن يتم إثبات غيرها من النظريات المختلفة, 
وفي عام 2001م، تُرجم الكتاب ألكثر من 35 

لغة مختلفة.

فصول كتاب تاريخ موجز للزمن

يتحدث العالم »ستيفن هوكينغ« في الفصل األول 
على  وتأثيره  الفيزيائي  التاريخ  عن  كتابه,  من 
عالقتنا وموقعنا من الكون، وكيف تعمل النجوم 
والشمس كجزء صغير من عالمنا، ويتحدث عن 
نظريات كوبرنيكوس وجاليليو ونيوتن، والتحدث 
عن تلك النظريات التي تثبت بأن األرض تدور 

حول الشمس.
في الفصل الثاني يشير الكاتب إلى نظريات كيفية 
تحرك األجسام في الكون، فيبدأ بنظرية أرسطو 

تسقط  التي  هي  األثقل  االشياء  أن  يعتقد  والتي 
ذلك  أثبت  والذي  جاليليو  عن  تحدث  ثم  أسرع، 
وكيفية  ألينشتاين  النسبية  نظرية  ويقدم  الخطأ، 

تفاعل الضوء مع الوقت.
الكون،  اتساع  عن  يتحدث  الثالث  الفصل  في   
ما،  تحرك شيء  عند  تحدث  التي  الظاهرة  تلك 
عن طريق دراسة التحول األزرق واألحمر من 
وذكر  المرئي،  للضوء  الموجية  األطوال  خالل 

من  العديد  أن  تقول  التي  هابل  أدوين  نظرية 
النجوم تتحول إلى اللون األحمر.

نتعرف في الفصل الرابع عن مستقبل الكون من 
الماضي،  في  حدثت  التي  األشياء  بعض  خالل 
تلك النظرية التي تعرف باسم الكم، وذلك ألننا ال 

نستطيع أن نقيس السرعة.
الخامس  الفصل  في  الكوارث  عن  يتحدث 
األشياء  أصغر  من  أنها  على  تعرف  التي  وهي 

القوة  أيضاً  وتناقش  الكون،  في  توجد  التي 
الكهرومغناطيسية.

التي سوف  السادس األشياء  الفصل  نكتشف في 
تحدث عند جفاف مخزون الوقود للنجم، إذا كان 
قزماً  إما  يصبح  سوف  فإنه  معينة  كتلة  للنجم 
ذلك  كان  إن  ولكن  نيوترونياً،  نجماً  أو  أبيض 

النجم ثقيالً فإن الجاذبية الداخلية تنهار.
في الفصل السابع يتحدث »هوكينغ« عن الثقب 
األسود ونكتشف أنها ليست سوداء حقاً، ومعرفة 
كيفية هروب الجزيئات من تلك الثقوب، األشعة 
السينية أيضاً أشعة جاما، وعادة ما تتقلص تلك 

الثقوب باستمرار.
على  والتعرف  الكون  مصير  عن  التحدث  يتم 
باالنفجار  تتعلق  التي  النظريات  من  كبير  عدد 
الحدود  ظروف  وعن  الثامن  الفصل  في  الكبير 
الفوضوية والمبدأ اإلنساني والنموذج التضخمي.
في الفصل التاسع يدعم المؤلف نظرية التعرف 
على الديناميكا الحرارية، والوقت الكوني وأيضاً 

الوقت النفسي.
ذكر  وقد  الزمن،  عبر  السفر  العاشر،  الفصل 
فهناك  الزمن،  عبر  السفر  من  نوعين  هوكينغ  
أو  الضوء  سرعة  من  أسرع  بطريقة  السفر 
اكتشافه، واألخرى إنشاء ثقب في الفضاء يغلق 

الفجوة التي توجد بين أجزاء الكون.

تبدو  لكنها  أفريقيا،  شمال  في  مدينة  إيفران 
عليها  ويطلق  العذراء  األوروبية  األرياف  أحد 
»سويسرا العرب«، ومثال آخر على أن المغرب 
من  اسمها  اقتبس  الجميلة،  التناقضات  بلد 
اللغة  في  الكهوف  تعني  »إيفران«  فـ  الطبيعة، 
تشكل داللة على محيط  كلمة  األمازيغية، وهي 
المدينة الجبلي، الذي ما زال يحافظ على أسرار 
اإلنسان القديم الذي عمر تلك المساحة الجغرافية 

من األرض.
تقع هذه المدينة الفاتنة في وسط األطلس األوسط، 
على ارتفاع حوالي 1700 متر وعلى بعد 68 
كم فقط من فاس، ويقطنها حوالي عشرين ألف 
نسمة، ومن المدهش حقًا أن هذه المدينة الثلجية 

محاطة بذهب الكثبان الرملية.
مختلفة  تجدها  حتى  المدينة  هذه  تصل  أن  وما 
التي  المعمارية  بالهندسة  لها  عالقة  وال  تماماً 
تميز باقي المدن المغربية، ومن المثير لإلعجاب 
يمكنك  نفسه،  البلد  يوم واحد وفي  أنه في  أيضاً 

رؤية الصحراء والثلج والشاطئ.

منتجع جبيل

القرن  عشرينيات  أواخر  في  إيفران  تشييد  تم 
في  الفرنسية  الحماية  فترة  خالل  العشرين، 
تمتعها  سر  وهذا  جبلي،  كمنتجع  المغرب، 
بخصائص أوروبية مميزة. في سنة 1928م قرر 
قاعدة عسكرية في  بناء  الفرنسي  الحماية  جيش 
تلك الربوع الجبلية، ومن يومها عرفت بإيفران. 
كان الفرنسيون يسعون من إنشائها إلى أن يبثوا 
الروح الغربية في جبال مغربية، عبر بناء مدينة 

بمواصفات أوروبية وتصميم هندسي فرنسي.
البون،  إيريك  المهندس  فرنسا  كلفت  وهكذا 
بوضع تصميم المدينة األولى، وبعد موافقة سلطة 
فرنسا على المشروع، بدأ في إنشاء المدينة، في 

15 آب 1929م.
فرنسا لم تبن المدينة بسواعد أبنائها، بل اعتمدت 
جمال  ورغم  البناء،  في  المغاربة  السجناء  على 
ظلت  فقد  أمازيغية،  منطقة  في  المشيدة  المدينة 
قبائل صنهاجة، وبني مغيد،  تقطنه  وسكناً  مقراً 

وبني مطير.

شكل املنازل

إيفران، مدينة  إلى جعل مدينة  الفرنسيون  سعى 
إنشاء  على  اعتمدوا  حيث  ومتنزهاً،  سياحة 
والمنتزهات.  الحدائق  وكذلك  والمطاعم  الفنادق 

المناظر  تنوع  في  المنطقة  هذه  جمال  ويكمن 
نقاوة  حيث  هادئة،  بيئة  في  المتناقضة  الطبيعية 
الهواء المعطر بجواهر األرز التي تنعش روح 
كانت  الجغرافي،  لموقعها  ونظراً  الزائرين. 
للعطل،  ووجهةً  صيفياً،  منتجعاً  دائماً  إيفران 

ومكاناً لالستجمام والراحة.
وتُعرف إيفران أيضاً باسم »سويسرا المغربية« 
األسطح  ذات  المنازل  شكل  إلى  ذلك  ويرجع 
المعتنى  والحدائق  الواسعة  والطرق  المنحدرة، 
ومدن  إيفران  بين  الشبه  حقيقة  سر  وذلك  بها، 

جبال األلب.
إطار  من  هاربة  الجمال،  من  قطعة  فإيفران 
الصورة النمطية للمغرب، فال عالقة لها بالمدن 
المميزة  والفوضى  الضيقة  واألزقة  المزدحمة 
قوة  ذات  مدينة  فهي  صغرها،  ورغم  للبالد. 
المفضلة  الوجهات  من  وواحدة  عالية  شرائية 
من قبل الناس الذين لديهم أكبر قدر من الموارد 
خالل فصل الشتاء، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى 

منتجعي التزلج اللذين تنفرد بهما.
في  واألغلى  أهمية  األكثر  الجامعة  فيها  كما 
البالد، جامعة األخوين، وهي خاصة، وتأسست 
»جامعة األخوين« التي تعتمد المنهج األمريكي 
في تعليمها عام 1993م لتصبح واحدة من معالم 

ج نخبة من مهندسي البالد. المدينة، التي تُخّرِ
يبلغ  ملكي  يوجد قصر  الهادئة،  المدينة  هذه  في 
تقاليد  وحسب  كيلومترات،  ثالثة  حوالي  طوله 
إنه  يقول  يمكن زيارته، وهناك من  فال  المملكة 

كان  الذي  الثاني،  الحسن  للملك  المفضل  كان 
ويأتي  هناك،  الصيفية  من عطلته  يقضي جزءاً 

أيضاً في الشتاء الستخدام منتجع التزلج.
وتحد القصر حديقة البراري، التي تحتوي على 
وسط  في  توجد  كما  جميلة،  اصطناعية  بحيرة 
المدينة منحوتة حجرية ألسد األطلس، الذي يبدو 

كأنه إله وثني، يحرس هدوء وسكينة المدينة.
إيفران مدينة سقطت من السماء، حجر نادر، فلهذه 
المدينة سحر خاص تكمن طالسمه في محيطها 
الطبيعي، الجبال والغابات والينابيع والبحيرات، 
سحر يخلب بال شك لُّب عشاق الطبيعة والهواء 
المدينة  تستحيل  الربيع،  أو  الخريف  ففي  النقي. 
والطقس  باأللوان  مرسومة  لوحة  إلى  الصغيرة 
الجيد، وفي الشتاء تتدثر ببياض الثلج، الذي يزيد 

طبيعة سحرها رونقًا آخر.

غابة األرز

حديقة إيفران الوطنية مغطاة إلى حد كبير بغابات 
وهناك  جدًا،  قديمة  عينات  مع  الرائعة،  األرز 
الريف  في  المعروف  األطلسي  األرز  يتواجد 
واألطلس األوسط وبعض أجزاء األطلس الكبير.
هذه  زيارة  عند  تبقيك  أخرى  أنواع  وهناك 
البلوط  أشجار  مثل  ممكن،  وقت  أكثر  الحديقة، 
الوافرة  ظاللها  تحول  التي  الجوز،  وأشجار 
ضوء النهار إلى مساء، ووقت المساء ليالً بسبب 

بروزاً  األكثر  العينة  وتكون  المورقة.  طبيعتها 
إلى  نسبة  العمالقة،  غورو«  »أرز  شجرة  هي 
الفرنسي،  )الحاكم(  العام  المقيم  غورو  الجنرال 
وتعتبر هذه الشجرة الضخمة، األكبر في المنطقة 
وقطر  متراً   35 يبلغ  تقريبي  بارتفاع  بأكملها، 
جافة  أنها  من  الرغم  على  القاعدة.  في  10م 
عروشها،  على  قائمة  تزال  ال  أنها  إال  حالياً، 
تعطي جاذبية خاصة للمكان، كأنها سادن لذاكرة 

المدينة.

الينابيع والشالالت

ثالثة  أو  ساعتين  لمدة  السير  يمكن  إيفران،  من 
األشجار.  من  غابة  به  تحيط  الذي  الشالل،  إلى 
إلى هناك مسار مشاة ملحوظ، حوالي 3  يؤدي 
كم، يمتد على طول ضفاف نهر تيزغيت، ويمكن 
على  أو  األقدام  على  سيراً  هناك  إلى  الوصول 
الدراجة. وعلى طول الطريق هناك أيضاً بعض 
في  يبدو  ما  على  مأهولة  كانت  التي  الكهوف 
الصيف،  فصل  وفي  الحديث.  الحجري  العصر 

يرتفع عدد هواة ركوب الخيل في المنطقة.

ضاية عوا

البحيرات في  ضاية عوا، هي واحدة من أجمل 
كم  بعد حوالي 15  على  وتقع  األوسط  األطلس 
مليئة  وغابة  بمرج  محاطة  وهي  إيفران،  من 
بأنواع األشجار المختلفة مع العديد من المسارات 
الرائعة لمحبي المشي لمسافات طويلة. والمكان 
المختلفة  بأنواعها  الطيور  لمشاهدة  جداً  مناسب 
الخشب  ونقار  والنسور  البري  البط  من  للغاية، 
السكينة  يوفر  المكان  أن  كما  الحزين،  مالك  أو 
لمحبي العزلة من خالل التأمل في انعكاس ظل 

األشجار على المياه المحيطة بها.
ضاية عوا، هي البحيرة األكثر أهمية في المنطقة، 
على الرغم من أنها ليست الوحيدة. بحيث يوجد 
)أو  »الضايات«  طريق  يسمى  محدد  طريق 
البحيرات( بطول حوالي 65 كم، يبدأ من ضاية 

عوا وينتهي حوالي 7 كم جنوب إيفران.
يمكن اعتبار مدينة إيفران رغم صغر حجمها من 
وطبيعتها  الجميل  لمناخها  العربية  المدن  أجمل 
الخالبة وغابتها الكثيفة بأشجار األرز الشاهقة، 
المعماري  المدينة محتفظة بطابعها  الزالت هذه 

الفرنسي الجميل. 

وكاالت

تعالي وادخلي صومعتي
المزدحمة  بأيقونات  

القبب الخضراء
ستكونين أنت آخر أمنياتي

أحضرت خرزاً 
من أشجار الكزوان 

سأستعير شعرة من رأسك 
الجميل.. 

وأجعل من تلك الخرزات 
وخيط شعرك الحريري 

مسبحة...
حتى إذا ما أبصرت جمالك 

الفتان
تذكرت عشقي اإللهي

وأقيم صلواتي وتسابيحي
سبحان هللا  

الذي خلق هذه الحورية
 فأتقن وأبدع
دعيني أشمك
وأغني لك..

وأتلو في حضور قدسك 
تراتيلي

ادني مني وعانقيني
فأنا في عشقي عاشق صوفي

يا حاضرة حتى في منامي
ال شيء عندي غير قلبي 

األبيض
يا شمساً تسكن بجبيني
خيالك سحر يسكنني
وأنا في صمت أتبعثر
في أعماقي حلم يكبر

وهم أكبر..
دعي روحينا تنفلت من ِعقال 

الزمن
 الذي لم يستطع أن يجمعنا

ومن عاداتنا وتقاليدنا
لعله يجمعنا بين طيات 

كتاب ما..

تعالي وادخلي
 صومعتي

فيراز عثمان
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

روناهي/ كركي لكي ـ بيّن الرئيس المشترك 
يقومون  أنهم  كرحو  عكيد  لكي  كركي  لبلدية 
بالصرف  المتعلقة  اإلصالحات  من  بجملة 
السالكة  غير  الطرقات  وترقيع  الصحي 
من  وغيرها  المجاورة،  والقرى  البلدة  ضمن 
تزفيت  تنفيذ مشروع  وأنهم بصدد  الخدمات، 

الطرقات التي تم تأجيلها في السنة الماضية.
الخدمات  أفضل  لتقديم  مستمرة  مساعي 

لألهالي
تعنى  وتنموية  خدمية  بأدوار  البلدية  »قيام 
تقديم  على  والعمل  المواطنين  باحتياجات 
تماس  على  البلدية  تجعل  المحلية؛  الخدمات 
مباشر مع الشعب واحتياجاته الخدمية«؛ بهذه 
الشعب  لبلدية  المشترك  الرئيس  بدأ  الكلمات 
في كركي لكي عكيد كرحو حديثه معنا، وبيّن: 
التنفيذ ومنها  قيد  المشاريع  العديد من  »هناك 
ترقيع الطرقات مبدئياً، ومن ثم سنقوم بالبدء 
ومنها  الخدمات  من  الثانية  المرحلة  بتنفيذ 

التزفيت في وقت قريب«.
مادة  كمية  »إن  موضحاً:  كرحو  وقال 
تبلغ  لكي  كركي  لناحية  المخصصة  الزفت 
3000م3، وأيضاً من اإلصالحات والخدمات 

تبديل  القادمة  الخطة  ضمن  وضعها  تم  التي 
كلفة  الشيخ.  رميالن  قرية  مياه  شبكة  وتهيئة 
هذا المشروع هي عشرة ماليين ليرة سورية. 
بإنهاء  قمنا  العذبة؛  المياه  بتوفير  يتعلق  وفيما 
تعاني من شح  كانت  التي  قرية شيرو  معاناة 
يعتمدون  سكانها  وكان  سنوات  منذ  المياه 
لبيوتهم.  المياه  البدائية في جلب  الطرق  على 
لذلك؛ قمنا بحفر بئر ارتوازي بعمق 350م، 
أما بالنسبة لمشاريع الصرف الصحي حالياً؛ 
بطول  الصحي  للصرف  مشروع  على  نعمل 

125م في حي الشهيد كاوا بكركي لكي«. 
لكي  كركي  لبلدية  المشترك  الرئيس  واختتم 
النتشار  »تفادياً  بالقول:  حديثه  كرحو  عكيد 
للمرافق  تعقيم  خطة  لدينا  كورونا؛  فيروس 
العامة ومنها المساجد، والمدارس، ومؤسسات 
اإلدارة الذاتية، أوالً ومن ثم سنقوم بحملة تعقيم 

شاملة في الناحية«.

مجلس الشدادي يستعد الفتتاح 
مؤسسة استهالكية

التنمر اإللكتروني بمنبج؛ من يقف خلفه؟

أهالي كوباني يشتكون من أزمة 
المحروقات ووعود بحلِّ المشكلة قريبًا

بلدية كركي لكي..  جملة من اإلصالحات 
ضمن البلدة والقرى المجاورة

لجنة اقتصاد ديرك.. أعمال خدمّية جّمة

روناهي/ الشدادي - يعمل مجلس ناحية الشدادي على 
افتتاح مؤسسة استهالكية للتخفيف من تداعيات انهيار 
خالل  من  األمريكي  الدوالر  مقابل  السورية  الليرة 

بيعها مختلف المواد االستهالكية بأسعار مخفّضة.
وتعمد المؤسسة عند افتتاحها على بيع مختلف أنواع 
واللحوم  والخضروات  والمنظفات  الغذائية  المواد 

لجميع السكان دون استثناء وبسعر التكلفة.
نائب الرئاسة المشتركة لمجلس ناحية الشدادي محمد 
بوزان أشار في حديث خاص لصحيفتنا »روناهي« 
إلى أنهم خالل الفترة القادمة والتي ال تتجاوز عشرة 
أيام سيعملون على افتتاح المؤسسة االستهالكية ريثما 
يتم االنتهاء من تجهيز البناء والذي بات في مراحله 

األخيرة.
وأضاف بوزان: »إن الهدف من افتتاح هذه المؤسسة 
الليرة  انهيار  أعباء  من  المواطن  على  التخفيف  هو 
المواد  التجار وبيع  قبل  السورية ومنع االحتكار من 
أن المؤسسة ستضم أكثر من  التكلفة«، منوهاً  بسعر 
عشرين نوعاً من مختلف المواد الغذائية واالستهالكية 

التي يحتاجها المواطن.
وبدوره؛ قال المواطن خضر العواد أن هذه الخطوة 
التجار  على جشع  للقضاء  المواطن؛  لصالح  إيجابية 

ولتجاوز األزمة االقتصادية التي تمر بها المنطقة.
وأضاف: »إن التجار يتحكمون باألسعار دون رادع 
الليرة  مقابل  الصرف  سعر  استقرار  عدم  وبحجة 
السورية، حيث بقيت األسعار على حالها عند انخفاض 
الليرة السورية الذي انخفض  سعر الصرف وتحّسن 
للدوالر  ل.س  إلى 1700  الماضية  األيام  في  سعره 

انتشرت في هذه اآلونة في منبج وريفها ظاهرة 
السيما  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  التنمر 
على صفحات الفيس بوك وغيرها من السوشيال 
بها  ويراد  مختلفة،  اجتماعية  فئات  ضد  ميديا؛ 
الحط من منزلة هؤالء وتشويه صورهم والنيل 

من نجاحاتهم بالعمل
لموقعها  بالنسبة  الساخنة  المدن  إحدى  منبج  تعد 
الكثير  بها  تمركزت  حيث  الهام،  اإلستراتيجي 
من المرتزقة التي لم تبذل جهداً كبيراً في طرد 
لم  ذلك  أن  غير  السورية.  الحكومة  جيش  فلول 
على  طفت  إذ  ونيف  عام  نحو  على  طويالً  يدم 
فقد  والتعفيش،  والنهب  السرقة  مظاهر  السطح 
تمكن المرتزقة من الفتك ببعضهم تقتيالً وتذبيحاً 
الدوارت والمنصفات على  للرؤوس في  وتعليقاً 
مدى عامين، بلغ حينها السيل الزبى عند السكان 
بالكامل  الحياة  عجلة  وتوقفت  والفاقة  الفقر  في 
قوات  استطاعت  حتى  والتطور،  النهوض  عن 
خسائر  تكبدهم  أن  »قسد«  الديمقراطية  سوريا 
الفت  بشكل  والعتاد  والعدة  األرض  في  كبيرة 

ليس له نظير.
التي كانت  المدينة  أن  النقطة األهم،  وهنا تكمن 
قد سيطر عليها العديد من المرتزقة إضافة إلى 
النائمة  خالياها  والزالت  السورية،  الحكومة 
موجودة فيها، فينتهزون تقلبات الوضع السياسي 
على  الساخنة  القضايا  من  ما  وقضية  الراهن 
الواجهة السياسية أو االجتماعية سواًء في منبج أو 
خارجها، ليصّوبوا بنيرانهم الحامية ضد اإلدارة 
سوريا  وشرق  شمال  في  الديمقراطية  الذاتية 
فيتهجمون  كاملةً،  المنطقة  أخطاء  إياها  محملين 
التي  المسمومة  واألبواق  األساليب  بكافة  عليها 
ال تخلو من تجريح وإيذاء للبعض السيما إذا كان 
التنمر موجهاً لشخص المعني بالقضية ال القضية 

ذاتها. 

نوع من الحرب الخاصة

االجتماعي  التواصل  مواقع  على  وتنتشر 
تحمل  التي  بوك  الفيس  في  الصفحات  عشرات 
كلمتين  من  بعضها  ورنانة  عريضة  عناوين 
العناوين  في  اختلفت  وإن  لكنها  ثالثة،  ربما  أو 
الجذابة لكنها تتشابه في تداول األسماء وارتباط 
في  وريفها  منبج  باسم  العنوان  كلمات  إحدى 
الصفحات  هذه  على  القائمين  من  محاولة 
المجتمع  أطياف  بين  والفتن  الفوضى  إلثارة 
الفسيفساء  شعوب  بين  والنعرات  األحقاد  وخلق 
أي   - محاولتها  جانب  إلى  المتنوع،  االجتماعي 
اعتبار  على  إليهم  المتابعين  جذب   - الصفحات 
حال  لسان  عن  يعبرون  الذين  الوحيدون  أنهم 
ظل  في   - رأيهم  حسب  ـ  يعانونه  وما  السكان 
اإلدارة المدنية الديمقراطية؛ من ظروف معيشية 
للخالص من  الصعوبة وأن ال مناص  في  غاية 
هذا الواقع المزري سوى اللجوء إلى هذه الجهة.
وال شك أن المتتبع لهذه الصفحات بكل تفاصيلها 
للمتابعين  مثلى  جهة  أنها  اعتبار  على  الدقيقة 
تعليقات  على  الحصول  أو  اإلعجاب  لتسجيل 
بالصفحة على حساب إنسانية الضحية مهما كان 
إلى  المتنمرين  يدفع  مما  والتأثير،  الهجوم  حجم 
بأسلوب  الضحايا  العبارات بحق  أقسى  استخدام 
يصل  قد  وتجريح  وتهكم  سخرية  من  يخلو  ال 
الشرف والكرامة،  لألخالق، وربما يطال أيضاً 
العام  الرأي  على  التأثير  محاولتهم  إلى  إضافةً 

غير  بأمور  الضحية  وفضح  البلبلة  نشر  عبر 
صحيحة مطلقاً ال تمس جوهر الحقيقة وال تمت 

له بصلة من قريب أو بعيد. 
الحرب  من  النموذج  هذا  فإن  ذاته،  الوقت  وفى 
منبج  لسكان  بالنسبة  نسبياً  جديد  هو  الخاصة، 
وريفها، لذلك ليس هناك تجربة سابقة لهذا النوع 
منها  اإللكتروني  وتحديداً  الخاصة  الحروب  من 
ميديا  السوشيال  مواقع  انتشار  مع  تحظى  إذ 
بمتابعة واسعة من قبل فئات كثيرة من السكان، 
ويمكن تتبع األنشطة والقصص فيما يتعلق بدمج 
التكنولوجيا المتطورة في حياتنا اليومية، إضافةً 
وسريعة  مميزة  اتصال  كوسيلة  استخدامها  إلى 
بين  المحوري  أو  األرضي  االتصال  فقدان  بعد 
أداة  اإلنترنت  يعتبر  وبينما  السورية.  المناطق 
قوية يمكن استخدامها في مجاالت مختلفة وربط 
الناحية  من  المتقدمة  والمجتمعات  األشخاص 
الفكرية والتقنية، إال أنها تستخدم في منبج وريفها 
والمضايقة  للتشهير  كمنصة  مخالف؛  نحو  على 

وإساءة معاملة السكان.

هدفهم محاربة نجاح
 اإلدارة شعبياً

وانتشرت ظاهرة التنمر على المواقع وعشرات 
اإلدارة  لتشكيل  األولى  األيام  منذ  الصفحات 
تاريخ  في  وريفها  منبج  في  الديمقراطية  المدنية 
الصفحات  هذه  شنت  حيث  2017/3/12م، 
العاملين  من  عدد  ضد  شعواء  حملة  المغرضة 
مختلف  في  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  في 
يستثنوا  ولم  والخطوط،  والمديريات  المؤسسات 
في هجومهم البائس كبيراً وال شابّاً، ولم يراعوا 
عليهن  فانهالوا  العامالت،  النساء  حرمة  أيضاً 
يكون  أن  أو  يرعوا  أن  دون  والشتم  بالسب 
بل  حي،  لضمير  زاجر  أو  أخالقي  رادع  لهم 
تطاولوا  إنهم  إذ  ذلك،  من  أبعد  إلى  ذهبوا  إنهم 
الوجود،  في  ما  أغلى  بذلوا  الذين  الشهداء  على 
وهي الحياة، من أجل أن يعيش هؤالء ومن في 
الكريمة  الحياة  لذة  لهم  ويطيب  أحراراً  زمرتهم 

في مدينتهم المحررة من رجس اإلرهاب. 

على  المغرضة  والصفحات  المواقع  هذه  وتقوم 

االعتماد على بعض األشخاص المخبرين الذين 
الضحية  اسم  حول  التفاصيل  ببعض  يزودهم 
المراد التنمر عليها، بينما كان التساؤل دائماً حول 
ماهية الشخصيات التي تقف خلف ذلك، وما هي 
الطرق التي تعتمدها للحصول على األسماء التي 

سوف تكون محور هجومه الشرس.
األهم من هذا كله، إذا كان من يقف خلفها شخص 
التي  الجهة  هي  من  أو  خارجها  أم  منبج  داخل 
ليجرؤوا  والصفحات  المواقع  هذه  وتمول  تدعم 
فالمبدأ  يكن،  ومهما  ضيق؟!  باب  اقتحام  على 
التشويه  على  قائم  المنشورات،  به  تتسم  الذي 
قاتمة  هالة سوداء  الضحية عبر رسم  لشخصية 
في  نزاهته  مدى  حول  شكوك  توليد  عن  فضالً 
أسرته  مع  الحب  خيانته  مستوى  على  أو  عمله 
من  تجاهه حزمة  أخرى؛ مصوبةً  لقاء عالقات 
يراد بها تدمير النفسية  االتهامات الباطلة جزافاً 
التامة للضحية، ما يترك مزيداً من اآلثار المدمرة 

والمحبطة.
وقد يصل التنمر في بعض األحيان إلى أبعد من 
اإللكتروني،  للتنّمر  التطرف  اتخاذ  عبر  ذلك، 
عظيماً  شعوراً  تاركةً  للمنشورات  بارزة  سمة 

الذين  ألولئك  بالنسبة  واألمان  الثقة  بعدم 
الشك  يخلق حالة من جنون  أن  ويمكن  يتلقونه، 
واالضطهاد والريبة، غير أن األخطر تعريض 
أمنهم الشخصي وخصوصيتهم للخطر من خالل 
أو  الشخصية،  ومنشوراتهم  صورهم  مشاركة 
رصد عناوينهم وأرقام هواتفهم وأماكن عملهم، 
إلى جانب تفاصيل أسرية أيضاً. النقطة األهم، أن 
قلة من العاملين في اإلدارة الذاتية الديمقراطية ال 
يزال خارج دائرة الوقوع في شباكهم ولم يتعرض 
الصفحات  تلك  كانت  وإن  اآلن  حتى  للتنمر 
تستكمل منشوراتها لتوقفها لبعض الوقت بسبب 
القائمون  يحاول  فيما  ضدها  الكثيف  اإلبالغ 
الديمقراطية أو  المدنية  العاملين في اإلدارة  ثني 
تأييدهم  عن  البارزين  وشيوخها  ووجهاءها  أحد 
متابعة  عن  وإيقافهم  الشعوب  أخوة  لمشروع 
أكان  سواًء  الصحيح  باالتجاه  الوطني؛  عملهم 
المعني بها من النساء والرجال، أم من المدنيين 

أو العاملين في السلك العسكري. 

من يقف خلف التنمر اإللكرتوين؟

مما ال شك فيه أن االحتالل التركي ينشر خالياه 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  من  شبر  كل  في 
الفوضى وزعزعة  الفرصة لزرع  انتهاز  ألجل 
فالمجتمع  كافةً.  المجتمع  شرائح  بين  االستقرار 
ترابه  وعلى  البشرية  نشأة  منذ  عرف  السوري 
على  للسالم  المحبة  الشعوب  عاشت  الطاهر 
اختالفها حتى دخول العثمانيين الخارطة السورية 
ثم خلفهم من بعدهم حفيدهم أردوغان الذي دعم 
واالستخباراتي  المسلح  أشكاله  بكافة  اإلرهاب 

والتكنولوجي.
أدى  شرعية  غير  بطرق  اإلنترنت  استخدام  إن 
واالقتصادية  االجتماعية  الحواجز  تآكل  إلى 
ما  وهذا  السورية،  الهوية  أبناء  بين  والتاريخية 
تسمى  ما  مرتزقة  يد  على  عفرين  في  يحدث 
بالجيش الوطني السوري من تعٍد على اآلخرين 
وعلى حساب الهوية السورية األخالقية، بما في 

ذلك التنمر اإللكتروني.

والمواقع  الصفحات  أن  نذكر  أن  البد  كما 
بين  ترّوج  التي  ذاتها  الموبوءة، هي  اإلكترونية 
الفينة واألخرى لمقاطع مرئية، قيل أنها تصور 
سوريا  قوات  من  لعناصر  لحوادث  حاالت 
الديمقراطية تسيئ المعاملة ألبناء الشعب العربي 
أو أنها تسيئ لألخالق المرعية بالمنطقة عموماً.

والالفت باألمر أن المتصفح للصفحات والمواقع 
تلك وما ينشر بها من محتوى آخر ليس على صلة 
بقصف  وترحب  تهلل  أنها  نجد  التنمر،  بظاهرة 
للحدود  المتاخمة  القرى  بعض  على  المرتزقة 
اشتباكات  من  عنها  ينجم  وما  بمنبج،  الشمالية 
متواصلة بين مقاتلي مجلس منبج العسكري وبين 
أو  التركي،  االحتالل  من  المدعومة  المرتزقة 
أنها في بعض األحيان تخرج عن صمتها معلقةً 
إلثارة  مثيرة،  اجتماعية  أو  سياسية  حادثة  على 
الطوائف  لمختلف  االجتماعي  الشرخ  من  نوع 
العالقات  بنية  في  هوة  وإحداث  والشعوب 
االجتماعية السيما بين القبائل والعشائر من جهة 
بشمال وشرق  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  وبين 
عشرات  أن  العلم  مع  أخرى،  جهة  من  سوريا 
الصفحات واضحة البنان في النطق بحال لسان 
على  تعلق  أنها  يبدو  وفيما  السورية،  الحكومة 
على  أنه  يبدو  بما  الذكر؛  آنفةً  الحوادث  بعض 
محمل التضخيم اإلعالمي بغرض التشويه تارةً 

وبالعنصرية تارةً أخرى. 

قوانني طُبِّقت للحدِّ من التنمر

تحرزه  الذي  السريع  التقدم  من  الرغم  على 
مبدأ  على  اعتمادها  في  الغربية  المجتمعات 
الصناعية  نهضتها  في  ساهم  الذي  العلمية 
والثامن  عشر  السابع  القرن  في  والتجارية 
والمساواة  بالعدالة  االتصاف  إلى  إضافةً  عشر 
االلتزام  الجميع  على  يفرض  الذي  القانون  في 
المقابل  في  المتبادل.  والتفاهم  االحترام  بثقافة 
لعدم  الجانب  هذا  في  هشة  مجتمعاتنا  تزال  ال 
قدرتها على مواكبة تلك العصرانية وفق معايير 
اتصال تكنولوجي أخالقي، غير أن عدم وضوح 
الرؤية وتوفر اإلمكانات التقنية لمراقبة ومكافحة 
من  يجعل  المنظمة؛  اإللكترونية  الجريمة 
الهدف األخالقي بعيد المنال وأمامه رحلة شاقة 
وطويلة. وفي الوقت الذي تسعى فيه الدول إلى 
األمر  لهذا  ناظمة  وقوانين  تشريعات  استصدار 
اإلنترنت  فوضى  أمام  عاجزة  مجتمعاتنا  تبقى 

والتجاوزات اإللكترونية.
عدد  في  اإللكتروني  التنمر  قانون  طبق  وقد 
على  وينص  األمريكية،  الواليات  مناطق  من 
رأت  فيما  مخالفة،  يعد  اإللكتروني  التحرش  أن 
المتحدة  الواليات  من  أخرى  مناطق  بعض  به 
األمريكية أنه جريمة بحد ذاتها. أما في المملكة 
على  ينص  مؤخراً  قرار  صدر  فقد  المتحدة، 
يكون  أن  إنترنت  خدمة  لموفر  الممكن  من  أنه 
يوفرها،  التي  المواقع  محتويات  عن  مسؤوالً 
خدمة  لمزود  يسمح  مسبق  عقد  يوجد  حيث 
اإلنترنت معالجة أي إشعار شكوى وأخذه على 

محمل الجد والتحقيق فيه فوراً.
الجدير ذكره أن عدداً من األبحاث تشير إلى أن 
سبعة من كل 10 أشخاص تعرضوا لإلساءة عبر 
اإلنترنت في مرحلة ما، فيما يقدم واحد من كل 
10 من ضحاياها على محاولة االنتحار. ويعتبر 
»التنمر اإللكتروني« امتداداً للتنمر الذي يتركز 
سابقاً وحصرياً في محيط البيئة التعليمية، لكنها 
ليس  للتنمر  تعرضه  لتشمل  الوقت  مع  تطورت 

فقط في المدرسة وإنما في كل مكان.

يشتكي أهالي مدينة كوباني من قلّة كّمية المحروقات 
البنزين، في  الوقود وبشكل خاّص مادة  في محّطات 
حين وعدت مديرية المحروقات في إقليم الفرات بحّل 

هذه األزمة خالل مدة قصيرة.
تعاني مدينة كوباني في األيام األخيرة نقصاً ملحوظاً 
التي  البنزين  مادة  وبخاّصة  المحروقات،  مادة  في 
في  الوجود  نادرة  األخيرة  الفترة  في  أصبحت 
المقاطعة، وإن توفّرت فإنها تكون بجودة رديئة بسبب 

وجود مادة المازوت فيها.
ويصطّف األهالي كل يوم في طوابير طويلة أمالً في 
دراجاتهم  أو  لمركباتهم  المحروقات  على  الحصول 
النارية، إذ يقول أحمد مسكو، وهو من أهالي كوباني، 
البنزين  مادة  على  الحصول  في  صعوبة  يعاني  إنّه 
وإن  التعبئة،  محّطات  على  الشديد  االزدحام  بسبب 
مادة  مع  مختلطة  تكون  ما  غالباً  فإنّها  عليها  حصل 
لسوء  المركبات  تعطيل  في  يتسبّب  مّما  المازوت؛ 

جودتها.
وناشد أحمد مسكو في سياق حديثه لوكالة أنباء هاوار 
كافّة  في  المحروقات  توفير  الذاتية بضرورة  اإلدارة 

تقرير/ حسام دخيل

تقرير/ ليكرين خانيآزاد كردي

خضر العواد

أمحد مسكو صاحل رمضان

حممد بوزان

عمر داوود

ثابتة على حالها عندما  الواحد. ولكن؛ األسعار بقيت 
كان سعر الصرف 2500 ل.س للدوالر الواحد«.

يذكر إن خلية األزمة في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
افتتاح  الماضي  حزيران  شهر  في  أقرت  سوريا؛ 

شمال  ونواحي  مدن  بمختلف  استهالكية  مؤسسات 
سعر  ارتفاع  تداعيات  من  للتخفيف  سوريا  وشرق 
صرف الدوالر األمريكي مقابل الليرة السورية حيث 
وصل سعر الدوالر الواحد ألكثر من 3000 ل.س«.

وشعب  االقتصاد  لجان  بين  المستمر  بالتنسيق 
قامشلو  لمقاطعة  التابعة  النواحي  في  التموين 

تتابع اللجان االقتصادية أعمالها الشهرية.
ومن األعمال التي قامت بها لجنة االقتصاد في 
ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو خالل الشهر 
ووضع  المداجن  أصحاب  مع  اجتماع  الفائت 
آلية العمل وإنشاء اتحاد لهم, حيث عقد اجتماع 
بين بلدات خانا سري وتل خنزير مع أصحاب 
األفران الحجرية بحضور شعبة التموين, جوالت 
متتالية على السوق للكشف عن الخبز السياحي 
إلى  باإلضافة  والوزن,  والجودة  وتسعيرته 
زيارة »قرى كركي سلمى، وانك وجلو«؛ وذلك 
باإلضافة  الزراعية؛  األوضاع  على  لالطالع 

إلى أوضاع مربي المواشي, التنسيق مع منظمة 
كير من أجل تلقيح األغنام في القرى التابعة لبلدة 
خانا سري، التنسيق مع لجنة الزراعة من أجل 
غرفة  مع  التنسيق  المواطنين،  وإبالغ  الفواتير 
للمحالت  الخاصة  األوراق  أجل  من  الصناعة 
واألفران، عقد اجتماع خاص مع شعبة التموين 
لمناقشة أوضاع المحالت، زيارة مركز الحبوب 
في قرية بروج، وهذا بحسب المكتب اإلعالمي 

لالقتصاد.
تسعى لجنة االقتصاد في ناحية ديرك إلى متابعة 
والسياحية  العامة  األفران  على  الكشف  أعمال 
في  الخدمية  المشاريع  على  أكثر  والوقوف 

المنطقة.
المحّطات وتساءل: »لماذا يتم توزيع مادة البنزين في 
محطة واحدة، وال يتّم توزيعها على كافة المحّطات؟«.

المدينة  في  للوقود  محّطات  سبعة  من  أكثر  ويوجد 
البنزين من محطة واحدة،  يتم توزيع مادة  ما  وغالباً 

محاوالت  أثناء  كبير  بازدحام  يتسبّب  الذي  األمر 
األهالي الحصول على هذه المادة.

أّما المواطن عمر داوود، فيقول: »إن مادة المازوت 
التي  البنزين  مادة  وكذلك  الجودة،  إلى  وتفتقد  قليلة، 
تسبّبت في الفترة األخيرة بتعطيل الكثير من السيارات 
مادة  على  احتوائها  بسبب  النارية  والدراجات 

المازوت«.
الذاتية  اإلدارة  في  المسؤولة  الجهات  داوود  وناشد 

بالتدّخل لحل مشكلة المحروقات.
المشتركة لمديرية  الرئاسة  ومن جانبه؛ أوضح نائب 
بأنّهم  رمضان  صالح  الفرات  إقليم  في  المحروقات 
يتابعون هذا الموضوع، واعداً األهالي بتوفير البنزين 

وتحسين جودته خالل »20 يوماً.
وذكر بأّن سبب نقص مادة المازوت يعود إلى قيامهم 
بتوزيع مازوت التدفئة على األهالي في الفترة الحالية. 
في  المحروقات  مواد  فقدان  مسألة  تدخل  ما  وكثيراً 
بين  األهالي  نقاشات  محور  وقراها  كوباني  مدينة 
في عملية  المدينة الستقرار  تفتقر  إذ  واآلخر،  الحين 
تأمين هذه المواد لألهالي الذين كثيراً ما يشتكون من 
عدم حصولهم على مستحقاتهم من المحروقات بشكل 

كاٍف.


