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زليخة عبدي

تقرير/ سيرين محمد
اغتيال الشهيدة هفرين خلف جريمة 

حرب تستوجب المحاسبة..!!

مظلوم عبدي: »الحل السياسي ضمان 
لسوريا المستقبل«

أمهات الكريال: »سياسة الحزب 
الديمقراطي الكردستاين غري 

مقبولة وتخدم أعداء الكرد«

مديرية السياحة، تمنح 

الرتاخيص للمنشآت السياحية

اإلدارة الذاتية تتعاطف مع 

متضرري حرائق الساحل السوري

دورة تحكيم للتايكواندو 
تحضريًا لالستحقاقات القادمة

المؤامرة الدولية؛ 

جريمة القرن اليت 

شاركت بها الدول 

الرأسمالية
سوريا  لقوات  العام  القائد  أكد 
بأن  عبدي  مظلوم  الديمقراطية 
لم  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
استمرار  في  سبباً  ما  يوماً  تكن 
أن  إلى  وأشار  السورية،  األزمة 
األزمة السورية لن تجد الحل دون 
مشاركة ممثلين عن مناطق شمال 
»بدون  وأضاف:  سوريا،  وشرق 
الحل  إيجاد  يمكن  ال  مشاركتنا 

لألزمة وإعمار سوريا«4

ـ تشهد األحراج والغابات واألراضي الزراعية في 
محافظات حمص وحماة وطرطوس والالذقية، 
منذ أيام، حرائق ونيران تلتهم مساحات واسعة 

من الغطاء النباتي، وألحقت أضراًرا كبيرة بالقرى 
والبلدات المجاورة وأسفرت عن ضحايا ومصابين 

بسبب الحروق، وسط عجز حكومة دمشق من 
السيطرة عليها«2

أكد مدير السياحة في مدينة منبج وريفها؛ 
عيسى األحمد: »أن مديرية السياحة بدأت في 

اآلونة األخيرة؛ فتح باب التراخيص التي تتضمن 
رخص مزاولة المهنة؛ الخاصة بالمنشآت 

السياحية وتشمل فنادق ومطاعم وصاالت أفراح 
وكافيتيريات«8

ـ تنطلق غداً األثنين دورة اعتماد وتصنيف حكام 
للعبة التايكواندو استعداداً لالستحقاقات القادمة، 
وذلك بمقر االتحاد الرياضي بقامشلو، وبإشراف 

من اللجنة الفنية ومكتب األلعاب الفردية في إقليم 
الجزيرة«10

الدولية  المؤامرة  خيوط  بدأت 
بالضغوطات إلخراج القائد األممي عبد 
هللا أوجالن من سوريا التي قامت بها 
الدول الرأسمالية، وساهمت بقدر كبير 
بتنقله في عدد من دول القارة العجوز 
انتهاًء باعتقاله في كينيا وتسليمه إلى 

دولة االحتالل التركي. »6

أكرب سلسلة حرائق شهدتها سوريا 
عىل مرِّ التاريخ... مْن الفاعل؟

بدأت حدة الحرائق التي اجتاحت الساحل السوري ووسط سوريا بالتراجع، مع السيطرة 
بالكارثية، واعتبر بعض  المادية والبيئية وِصفت  أن خسائرها  إال  كبير منها،  على عدد 
في  اندلعت  غالبيتها  أن  كون  مفتعلة  الحرائق  هذه  أن  والبيئة  المناخ  علم  في  الخبراء 

ساعات الليل وفي مناطق تنعدم فيها العوامل الطبيعية المسببة للحرائق«5

ارتكبت دولة االحتالل التركي ومرتزقتها جرائم الحرب من قتل، وخطف، وتدمير؛ ومنها اغتي�ال األمين العام 
لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف، وهذا ما أكده رئيس حزب سوريا المستقبل إبراهيم القفطان، وأشار 
إلى أن حزبهم يت�ابع الملف الذي من شأنه أن يفيض إلى محاكمة الجناة الذين ارتكبوا جريمة قتل السياسية 

هفرين خلف، وعلى رأسهم أردوغان.. »2

أكدت أمهات الكريال بأن الشعب الكردي واحد وال يستطيعون تفرقته, أو النيل 
من إرادته وطمس هويته التاريخية, وشددن بأنه على الجميع التوحد في 

وجه المؤامرات التي تحاك ضدهم.«3

الياسمينة “هفرين خلف” في قلب من رافقها

ثقافة شعوب المنطقة تجتمع في معرض للفنون التشكيلية

األولى  السنوية  الذكرى  في  الرقةـ   روناهي/ 
نائبة  أكدت  خلف  هفرين  المناضلة  الستشهاد 
المستقبل  سوريا  لحزب  الرقة  مجلس  رئيس 
جميع  في  المرأة  شأن  من  رفعت  بأنها  بالرقة 

ميادين الحياة.
من  األول  تشرين   12 اإلثنين  غد  يوم  يصادف 
العام الجاري الذكرى السنوية األولى الستشهاد 
المناضلة هفرين خلف التي تركت وراءها إرثاً 
في  بصمة  لها  فكانت  والمقاومة،  النضال  من 
المستقبل  سوريا  حزب  ضمن  السياسي  العمل 
لتنشر  للحزب  العام  األمين  مهام  مثلت  والتي 
وشرق سوريا.فكر األمة الديمقراطية بين شعوب مناطق شمال 

العمل  في  هفرين  الشهيدة  دور  عن  وللحديث 
الرقة  مجلس  رئيس  نائبة  مع  التقينا  السياسي 
فقالت في  المستقبل زليخة عبدي  لحزب سوريا 
هفرين  الشهيدة  اليوم  »نستذكر  حديثها:  بداية 
شهيدة السالم شهيدة الحرية واإلرادة، فقد بذلت 
المرأة،  بواقع  للنهوض  إرادة  من  تملك  ما  كل 
فإنها لم تمثل األمين العام للحزب فقط بل كانت 
سوريا،  وشرق  شمال  أنحاء  بكل  المرأة  تمثل 
فهي األم وهي الزوجة وهي األخت وهي المرأة 

المرابطة على جبهات القتال«.
الشهيدة هفرين في  انخراط  بأن  وأردفت زليخة 
كافة  في  المرأة  شأن  من  رفع  السياسي  العمل 
والمدنية،  والعسكرية  السياسية  الحياة  ميادين 

لن  أنكم  أردوغان  لمرتزقة  »نقول  مضيفة: 
باستشهاد  ألنه  المرأة  إرادة  كسر  تستطيعوا 
أكثر  وجسارة  صالبة  ازددنا  هفرين  المناضلة 
مما كنا عليه من قبل، وباستشهاد هفرين أصبحت 
اإلرادة  تمثل  فهي  وصمود  وعي  أكثر  المرأة 

الحرة وأصبحت عنصراً فعاالً في المجتمع«.
والجدير بالذكر أن الشهيدة »هفرين خلف« من 
الثاني 1984  ناحية ديرك مواليد /15/ تشرين 
سياسية كردية درست في مداس ديرك والتحقت 
ثم  ومن  المدنية،  الهندسة  لتدرس  حلب  بجامعة 
األزمة  بداية  في  السياسي  بالعمل  انخرطت 
اإلنسانية  المؤسسات  في  نشطت  السورية، 
والحقوقية قبل أن تتفرغ للعمل السياسي وانتخبت 
العام  الحزب وأصبحت األمين  قبل أعضاء  من 

لحزب سوريا المستقبل.

لإلبادة  وال  الحرية،  وقت  »حان  شعار  تحت 
الثقافية، ومعاً نحيي ثقافتنا«، نظم المركز الثقافي 
في ناحية تل حميس معرضاً للفنون التشكيلة في 
تقديم عروض مسرحية  إلى  باإلضافة  المركز، 

بحضور العشرات من األهالي.
معرضاً  حميس  تل  في  الثقافي  المركز  أقام 
للفنون التشكيلية واألعمال اليدوية، باإلضافة إلى 
شارك  المسرح،  خشبة  على  مسرحية  عروض 

فيها فنانون من ناحيتي تل حميس وتل براك.
عروض الفعالية الفنية بدأت صباح اليوم األحد 

عرضاً  بداية  وتضمنت  الجاري،  الشهر   11
مسرحياً قدمته فرقة الشهيدة بريتان جيا للعروض 
المسرحية التابعة للمركز الثقافي في تل حميس، 
تمحور حول كيفية تعذيب المطالبين بالحرية في 

السجون، أمثال القائد عبد هللا أوجالن.
عروضاً  قامشلو  جبر  الشهيد  فرقة  قدمت  كما 

للدبكات الشعبية.
الحضور  توجه  الفنية،  العروض  انتهاء  وبعد 
اليدوية  واألعمال  التشكيلة  الفنون  معرض  إلى 
في قاعة المركز الثقافي لالطالع على األعمال 

اليدوية واللوحات الفنية التي أبدعها فنانون من 
ناحيتي تل حميس وتل براك.

في  المشاركات  الفنانات  إحدى  حاجي  هيلين 
المعرض من أهالي ناحية تل براك، قالت لوكالة 
أنباء هاوار أنها شاركت في المعرض بلوحتين 

كورونا  فيروس  عن  تتحدث  »واحدة  فنيتين 
عن  واألخرى  المجتمع،  على  خطورته  ومدى 
المعرض  في  تشارك  أنها  وأكدت  الطبيعة«، 
بهدف نشر الثقافة وتبادل الثقافات بين المجتمع.

تل  ناحية  من  أحمد  دالل  التشكيلة  الفنانة  أما 
اليدوية  حميس فشاركت بمجموعة من األعمال 

تهدف  بأنها  وذكرت  الخرز،  من  المصنوعة 
القديم  التراث  »إحياء  إلى  مشاركتها  خالل  من 
للمرأة، وإليصال هذا الفن إلى المجتمع الذي ال 

يزال يهتم بهذه الثقافة«.
مساء  حتى  المعرض  يستمر  أن  المقرر  ومن 

اليوم.
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اغتيال الشهيدة هفرين خلف جريمة حرب تستوجب المحاسبة..!!

مشاركون في ندوات مسد: »الندوات خطوة لتقريب وجهات 

النظر وانفتاح على الحوار مع كل األطراف«

اإلدارة الذاتية تتعاطف مع متضرري 

حرائق الساحل السوري

مجلس شنكال: إرادة شعبنا هي 

األساس في أي اتفاق يخص شنكال

كوكب المريخ على موعد تقابلثالثة أصناف من فحوص فيروس كورونا.. ما هو أدقها؟

 قريب مع األرض

التهاب  أي  على  يطلق  عام  مسمى  هو  األكزيما 
جفاف  شكل  على  يظهر  معٍد  غير  مناعي  جلديٍ 
واحمرار وانتفاخ وتهيج مع حكة مصاحبة له، في 
اليدين  وفي  الركبة  المرفق وخلف  وباطن  الوجه 
والقدمين وغير ذلك، يزيد احمرار الجلد وانتفاخه 
األعراض  وتختلف  نفسها،  الحكة  يزيد  مما 
أشهر  ومن  المرض،  نوع  باختالف  المصاحبة 
مرض  وهو  التأتّبي،  الجلد  التهاب  هو  أنواعها 
ولكن  األعمار  بمختلف  الجميع  يصيب  مزمن 
يكثر عند األطفال الرضع بشكل ملحوظ، ومعظم 
ألمراض  عرضة  أكثر  يكونون  بها  يصاب  من 

الحساسية مثل الربو وحّمى الكأل.
أسباب األكزيما

ـ إن السبب الرئيسي لهذا المرض غير معروف 
منها  تكونه  في  تساهم  أسباب  عدة  هناك  ولكن 
به  لإلصابة  عرضة  الطفل  يكون  حيث  الوراثة، 

ويحدث  به،  مصاباً  الوالدين  أحد  كان  إذا  أكثر 
لجهاز  فيه  ومبالغ  طبيعي  غير  تهيج  بسبب 
يتفاعل  باألكزيما  المصاب  فالمريض  المناعة، 
من  له  يتعّرض  ما  تجاه  بها  مبالغ  بصورة  جلده 
أما  والخدوش،  بالحكة  فيتسبب  الخارجية  المواد 
األكزيما  تهيج  إلى  تؤدّي  أن  يمكن  التي  العوامل 

وحدوث الحّكة هي:
ـ بعض المواد الكيميائية المهيجة، مثل الصابون، 
من  تختلف  وقد  والُمعقّمات،  التنظيف  ومواد 

شخص آلخر.
المناخ  تغير  مثل  المختلفة  البيئية  العوامل  ـ 

والحرارة العالية وقلة الرطوبة، والتعرق.
اللّقاح، أو  ـ بعض مستفزات المناعة مثل حبوب 
أنواع  وبعض  المنازل،  وعث  الحيوانات،  لعاب 

األقمشة.
ـ بعض أنواع الجراثيم مثل الفطريات والبكتيريا 

والفيروسات.
المنتجات  مثل  الحساسية  مثيرة  األغذية  بعض  ـ 

اللبنية والبيض والمكسرات.
بينهم  الرابط  هو  ما  معروفاً  وليس  التوتر،  ـ 
األكزيما  من  يعانون  ممن  العديد  لكن  بالتحديد، 
لضغوطات  التعرض  بعد  سوءاً  وضعهم  يزداد 

وتوتر.
ـ التغيرات الهرمونية في جسم اإلنسان تساعد في 

زيادة حدة أعراض األكزيما.
أعراض األكزيما 

كل  بين  باألكزيما  اإلصابة  أعراض  تختلف  ـ 
األعراض  بعض  هنالك  أن  إال  وآخر،  شخٍص 
وهي  المرضى  أغلب  بها  يشترك  التي  الموحدة 
بقع  وجود  احتمالية  مع  واحمراره،  الجلد  جفاف 

متهيجة على الجلد أيضاً.

باسم  أحيانا  إليها  يشار  التي  هي  واألكزيما  ـ 
الحكة  فبسبب  الطفح«،  الى  تتحول  التي  »الحكة 
الجلدي  الطفح  إظهار  على  تعمل  خدوش  تحدث 
الذي بدوره يعمل على زيادة الحكة فتزيد الخدوش 

فيظهر الطفح وهكذا.
ـ وتحدث األكزيما في أي جزء من أجزاء الجلد 
ولكن في الغالب ما تكون عند الجبين والخدين لدى 
األطفال الرضع باإلضافة إلى السواعد والسيقان، 

وفروة الّرأس والّرقبة.
في  تكون  ما  فعادة  والبالغين،  األطفال  عند  أّما  ـ 
والّركبتين،  المرفقين،  وداخل  والعنق  الوجه 

والكاحلين.
أو  ـ واألكزيما لها مصيران إما أن تصبح رطبةً 
أن تجف وتتقشر وتزيد احمراراً، باإلضافة إلى أن 
أكثر سماكةً، ومن  الجلد  المزمنة تجعل  الخدوش 
بكتيرية  التهابات  الجلد  يصيب  أن  أيضاً  الممكن 

في مناطق األكزيما فتسبب األلم الشديد والتقيّح.
أنواع األكزيما

عام  مصطلح  هي  األكزيما  فإن  سابقاً  ذُكر  كما   
الصفات،  ببعض  تتشارك  جلدية  أمراض  لعدة 
يلي  وما  التأتّبي.  الجلد  التهاب  األنواع  هذه  وأهم 

بعض هذه األنواع :
ـ أكزيما اليد: وهي منتشرة أيضاً وتكون محصورة 

فقط في اليدين وبين األصابع.
ـ التهاب الجلد التماسي: وهو ردة فعل الجلد الذي 
بعض  مع  الجلد  يحتك  عندما  يحدث  أن  يمكن 

المواد، التي يمكن أن تسبب التهابه.
ـ التهاب الجلد المثّي: وهو ردة فعل الجلد بصورة 
الفطريات  أنواع  لبعض  لتعرضه  نتيجة  شديدة 

الجلدية.
البثور  بعض  ظهور  هي  التعرق:  خلل  أكزيما   

والحبوب على الجلد في اليدين والقدمين.
ـ األكزيما القرصية: هي نوع شائع من األكزيما 
أكثر  وتكون  أي عمر،  في  تحدث  أن  يمكن  التي 
شكل  على  وتظهر  مثيالتها  من  للعالج  صعوبة 

األقراص المعدنية.
ـ التهاب الجلد العصبي: هو المعروف أيضاً باسم 
في  حكة  مرض  وهو  البسيط،  المزمن  الحزاز 
الجلد مشابهة اللتهاب الجلد التأتبي، ويظهر على 

شكل بقع كبيرة على الجلد.
بأكزيما  أحياناً  ويسمى  الركودي:  الجلد  التهاب  ـ 
هناك  تكون  عندما  ينشأ  ألنه  الوريدي  الركود 
بالرجوع  للدم  تسمح  فال  األوردة،  في  مشكلة 
فيتسرب تحت الجلد، وعموماً ما تكون في أسفل 

الساقين.
عالج األكزيما

 ـ العناية بالبشرة جيداً هي العنصر األساسي في 
السيطرة على األكزيما، وبالنسبة لبعض مرضى 
العناية  روتين  تعديل  فإن  المعتدلة،  األكزيما 
يكون كل ما هو  قد  الحياة  بالبشرة، وتعديل نمط 

مطلوب لعالج األكزيما.
األكثر  األكزيما  من  يعانون  الذين  األشخاص  ـ 
شدة قد يحتاجون إلى تناول األدوية للسيطرة على 

أعراضهم.
ـ وتتعدد أساليب عالج األكزيما، وهي كما يلي:

الصابون  استخدام  الالدوائية:  العالجات  1ـ 
المرطب.

2ـ االبتعاد عن التوتر والقلق.
3ـ االستحمام القصير بمياه دافئة فال تكون شديدة 

الحرارة أو البرودة.
4ـ استخدام مرطبات الجو في المنزل.

الهيدروكورتيزون  الدوائية: مراهم  العالجات  5ـ 
السطحية.

6ـ مضادات الهستامين مثل األليرفين.
إال  تستخدم  وال  الكورتيكوستيرويد  حبوب  7ـ 

بوصفة طبية.
8ـ عالج عن طريق جلسات األشعة فوق البنفسجة 

للحاالت الشديدة.
9ـ أدوية مثبطات المناعة.

ـ منذ أن بدأ انتشار فيروس كورونا المستجد 
)كوفيد-19(، تنوعت الفحوصات التي تمكن 
الكشف عنه،  الطبي من  القطاع  العاملين في 
أو  المخاط  على  منها  الكثير  يعتمد  كان  وإن 

اللعاب أو الدم.
عن  الكشف  طرق  اختالف  إلى  وبالنظر  ـ 
فيروس كورونا المستجد من خالل فحوصات 
عدة، طفت إلى السطح أسئلة تتعلق بأكثر هذه 

الفحوصات دقة، وكيفية عملها.
اختبارات  من  أساسيان  نوعان  حالياً  يوجد  ـ 

كوفيد19.
عن  تبحث  التي  التشخيصية  االختبارات  ـ 
عدوى كورونا النشطة في المخاط أو اللعاب، 
األجسام  عن  تبحث  التي  الدم  واختبارات 
المضادة، وهي دليل على أن جهازك المناعي 

قد واجه العدوى من قبل.
ـ نستعرض هنا 3 أنواع من اختبارات الكشف 

عن فيروس كورونا، ولكل منها مميزاته.
1ـ اختبار )بي سي آر(

ـ يعتبر هذا االختبار األكثر حساسية للكشف 
إذ  للغاية،  العدوى النشطة ونتائجه دقيقة  عن 
يقوم مقدم الرعاية الصحية بجمع المخاط من 

أنفك أو حلقك باستخدام مسحة متخصصة.

سي  )بي  أو  الجزيئية،  االختبارات  وتعتمد  ـ 
آ(، على تفاعل البوليميرات المتسلسل، وهي 
التقنية المعملية المستخدمة للكشف عن المادة 
الغذاء  إدارة  توضح  كما  للفيروس،  الوراثية 

والدواء األميركية.
عن  للكشف  االستجابة  وقت  ويختلف  ـ 
الفيروس لدى األشخاص من دقائق إلى أيام أو 
أكثر، وذلك اعتماداً على ما إذا تم تحليل العينة 

في الموقع أو إرسالها إلى مختبر خارجي.
2ـ االختبار السريع

ـ غالبًا ما يُطلق على هذا النوع من االختبارات 
التشخيصية اسم )االختبار السريع(، ألن وقت 
الحمض  اختبار  من  بكثير  أسرع  االستجابة 

النووي الريبي. 
المستضد  اختبارات  تُستخدم  لذلك،  نتيجة  ـ 
أعداد كبيرة من األشخاص، كما هو  لفحص 
الحال في المطارات، وفقًا لمقال نُشر مؤخًرا 

في مجلة )نيتشر( الطبية.
الجزء  من  أخذ مسحة  إلى  الفحص  ويستند  ـ 
الخلفي من أنفك أو حلقك لجمع عينة لالختبار، 
على  للحصول  أيام  انتظار  من  بدالً  لكن 
نتائجك، يمكن أن ينتج عن اختبار المستضد 

تقول  كما  أقل،  أو  ساعة  غضون  في  نتيجة 
إدارة الغذاء والدواء األميركية.

المستضد  اختبارات  أن  من  الرغم  وعلى  ـ 
احتمال  في  تكمن  مشكلتها  فإن  للغاية،  دقيقة 
أن تفوت العدوى النشطة، إذ قد تعطي نتيجة 
ظهور  وعدم  الفيروس،  حمل  رغم  سلبية، 

أعراض.
3ـ اختبار األجسام المضادة

المضادة  األجسام  عن  االختبار  هذا  يبحث  ـ 
لفيروس كورونا.

ينتجها  بروتينات  هي  المضادة  األجسام  ـ 
األجانب،  الغزاة  لمحاربة  المناعي  جهازك 

مثل الفيروسات.

ـ ال يمكن الختبار األجسام المضادة لكوفيد-19 
ما  كل  النشطة،  الفيروس  عدوى  تشخيص 
يخبرك به هو ما إذا كنت قد أصبت في وقت 
ما في الماضي، حتى لو حدث ذلك قبل شهور.
ـ وال تصبح األجسام المضادة قابلة لالكتشاف 
إال بعد عدة أيام على األقل من بدء العدوى، 
وال يُنصح بإجراء اختبار األجسام المضادة إال 

بعد 14 يوًما على األقل من بدء األعراض.

 في 13 تشرين األول الجاري، يشرق كوكب 
المريخ وقت غروب الشمس في ظاهرة فلكية 
تعرف باسم )التقابل( يكون فيها الكوكب مقابالً 
للشمس من الناحية األخرى من األرض، فإذا 

غربت الشمس أشرق وإذا أشرقت غرب.
المريخ في مداره

ـ يدور كوكب المريخ حول الشمس في دورة 
سنة(   1.8( أرضيتين  سنتين  من  أقل  مدتها 
يلتقي  لكنه  النجمية(،  )الدورة  باسم  تعرف 
باألرض في نقطة قريبة بينهما مرة كل 2.13 
تقرن  ألنها  االقترانية(  )الدورة  وهي  سنة، 
المريخ باألرض والشمس على خط واحد في 

مسافة هي األقل بينهما.
ـ وفي كل لقاء، تنقص المسافة بين الكوكبين 
)التقابل  يوم  كيلومتر  مليون   57 تبلغ  حتى 
األعظم( الذي يحدث مرة كل 15 سنة، وآخر 
مرة كانت قبل سنتين يوم 27 تموز 2018، 
المسافة  وتزيد   ،2003 آب   28 يوم  وقبلها 
حين  كيلومتر  مليون   400 تبلغ  حتى  بينهما 
في  لنا  المقابلة  الناحية  في  الكوكب  يصبح 

مداره حول الشمس.
ـ وفي تقابله الحالي مع األرض الذي يحدث 
يوم الثالثاء 13 تشرين األول 2020، ستكون 
المريخ  كوكب  وبين  بيننا  الفاصلة  المسافة 

حوالي 63 مليون كيلومتر، مما سيتيح للهواة 
رصده بتلسكوباتهم.
كيف نشاهد المريخ

فشيئاً،  شيئاً  األرض  من  المريخ  باقتراب  ـ 
القطب  على  الشتاء  فصل  موعد  حلول  ومع 
البيضاء  الجليدية  القبعة  تبدأ  منه،  الجنوبي 
بالظهور من وراء عدسات تلسكوبات الهواة.

ـ وألن غالف المريخ الجوي رقيق، وفي حال 
معالم سطح  فإن  للغبار،  إثارته  هدوئه وعدم 
المريخ ستكون أيضاً واضحة جلية، وأهم تلك 
المعالم معلم ضخم أُطلق عليه اسم )الجزيرة 
العربية( لشبهه بها، وهي منطقة فاتحة اللون 
بالالتينية  يدعى  اللون  داكن  لمعلم  مالصقة 
)سيرتس ميجور(، وهو الخليج الليبي الواقع 
الجماهيرية  في  الموجود  سدرا  ساحل  على 

الليبية.
كأحد  موجوداً  ليبيا  اسم  ستجد  فإنك  ولهذا  ـ 
المعالم المدونة على خريطة المريخ، وكذلك 

سوريا وعدن ومؤاب وسيناء.
فسنجد  الخريطة جيداً  أننا إن تفحصنا  ـ غير 
إطالق  تم  منتقاة عشوائياً  عربية  وقرى  ُمدناً 
الدولي  الفلكي  االتحاد  قبل  أسمائها هناك من 

على فوهات نيزكية مّريخية.

العدالة  حكومة  المستقبل  سوريا  حزب  اتهَم 
والتنمية في تركيا بارتكاب »جرائم حرب« في 
سوريا، وتأجيج الصراعات في المنطقة. وجاء 
سوريا  حزب  رئيس  به  صرح  لما  وفقًا  ذلك 
المستقبل إبراهيم القفطان؛ في لقاء أجرته وكالة 
األولى  السنوية  الذكرى  في  معه،  هاوار  أنباء 
العام  واألمين  السورية  السياسية  الستشهاد 
والذي  خلف  هفرين  المستقبل  سوريا  لحزب 

يصادف الـ 12 من تشرين األول الجاري.
وأشار القفطان إلى أن حزبهم يتابع الملف الذي 
الذين  الجناة  محاكمة  إلى  يفضي  أن  شأنه  من 
خلف،  هفرين  السياسية  قتل  جريمة  ارتكبوا 

وعلى رأسهم رجب طيب أردوغان.
بالجيش  أنفسهم  يسمون  من  »إن  مضيفاً: 

متهمون،  تركيا،  من  المدعومون  الوطني، 
بجرائم  هفرين،  الشهيدة  عملية  إلى  إضافة 
مدنهم  من  السوريين  تهجير  وعمليات  أخرى، 
إنها  وعفرين،  أبيض  وتل  العين،  رأس  في 
مخلفات  كبير  بشكٍل  حاليًّا  فيها  ينتشر  مناطق 

داعش برعاية تركية«.
واستشهدت هفرين خلف في الـ 12 من تشرين 
األول من العام الماضي، مع تسعة مدنيين على 
الـM4  شمال وشرق سوريا،  الدولي  الطريق 
على يد مرتزقة »أحرار الشرقية« عقب تسلل 
مجموعة منهم بغطاٍء جوي إلى عمق األراضي 
منطقتي  التركي على  العدوان  السورية، خالل 
سريه كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض. 
وحّمل إبراهيم القفطان، في إطاٍر آخر، الحكومة 

للخارج،  الداخلية  أزماتها  بتصدير  التركية 
باستخدام المرتزقة السوريين الذين يقاتلون في 
ليبيا وأذربيجان، في ظل مساعي القوى الداخلية 
السورية إلى إرساء األمن واالستقرار، وإيجاد 

مخرج لألزمة السورية.

مجلس  من  أعضاء  قال  ـ  الشدادي  روناهي/ 
سوريا الديمقراطية وحركة المجتمع الديمقراطي 
أن الندوات التي عقدها مجلس سوريا الديمقراطية 
مؤكدين على  السورية  لألزمة  الحل  مفتاح  هي 
أن الخالص من األزمة ال يأتي إال عبر الحوار 

بين أبناء سوريا كافة وبمختلف توجهاتهم.
سوريا  مجلس  عقدها  التي  الندوات  وكانت 
أهمها  مختلفة  محاور  ناقشت  قد  الديمقراطية 
مع  والحوار  السوري  ـ  السوري  الحوار 
الحكومة  مع  والحوار  السورية  المعارضة 

السورية والحوار الكردي ـ الكردي.

التنظيم  مكتب  عضو  قال  الصدد؛  هذا  وفي 
سليمان  عزيز  الديمقراطية  سوريا  مجلس  في 
عقدها  التي  الندوات  أن  »روناهي«  لصحيفتنا 
في  ندوة   /14/ ستكون  سيعقدها  والتي  مسد 
هذه  أن  على  مؤكداً  والفرات  الجزيرة  إقليمي 
مستوى  على  عام  مؤتمر  إلقامه  بداية  الندوات 

عن  عبارة  الندوات  هذه  أن  مشيراً  المنطقة, 
الحوار   « الشعوب  جميع  بين  حوارية  جلسات 
بين  التاريخية  العالقات  السوري،  ـ  السوري 
اإلدارة  مناقشة  إلى  إضافة  السوري،  الشعب 

والحوكمة«.
جميع  الندوات  هذه  حضر  قد  أنه  سليمان  وأكد 
وسياسيين  وجهاء  من  المنطقة  شخصيات 
ومعارضين وشخصيات أكاديمية ومثقفة إلبداء 
والسياسات  الذاتية  اإلدارة  مشروع  في  رأيهم 
السورية.  األرض  على  يجري  وما  الراهنة 
الجلسات  نتائج مثل هذه  أن  إلى  وأشار سليمان 
على  وستتجلى  المستقبل  في  ستظهر  الحوارية 
المنطقة برمتها, وأضاف: »فعندما نجلس  واقع 
تتبع  شخصيات  أو  معارضة  شخصيات  مع 
لحكومة دمشق؛ فهي تساهم بشكل كبير بتقريب 
وجهات النظر والوصل بحل يصل بعموم سوريا 
إلى بر األمان وليس فقط مناطق سيطرة اإلدارة 

الذاتية«.
للسجناء  إعفاء  هناك  أن  إلى  سليمان  وأشار 
وإخالء مخيم الهول من السوريين وترك الحرية 

هذا  أن  منوهاً  يختارونها,  التي  الوجهة  في  لهم 
جدية  على  الذاتية  اإلدارة  من  صريح  تأكيد 
التحاور وتلبية لطلبات شيوخ ووجهاء المناطق 
للوصول إلى حل سليم يكون بمثابة قارب النجاة 

للمنطقة.
ولفت سليمان: »هناك أطراف تسعى لعرقلة هذه 
الندوات بشكل مدبر عبر مجموعة من األشخاص 
ولكن نحن في مجلس سوريا الديمقراطية ننظر 
حاولوا  فمهما  ديمقراطية  بنظرة  األمور  إلى 
عرقلة هذه الحوارات ستبوأ محاوالتهم بالفشل«.

عبد  الديمقراطي  المجتمع  حركة  عضو  وقال 
سيساهم  الندوات  هذه  مثل  عقد  »إن   : الخليف 
الذاتية«.  اإلدارة  أخطاء  بتصحيح  كبير  بشكل 
ورأى أن حضور شخصيات متعددة وتوجهات 
لمسد  ناجحة تحسب  سياسية مختلفة هي خطوة 

بانفتاحها على التحاور مع كل األطراف.
ونوه الخليف أن هذه الندوات ساهمت في تقريب 
من  وتأكيد  األطراف  جميع  بين  النظر  وجهات 
اإلدارة الذاتية على تقبلها النقد في سبيل تطوير 

وتحسين عملها. 

والغابات  األحراج  تشهد  ـ  األخبار  مركز 
حمص  محافظات  في  الزراعية  واألراضي 
حرائق  أيام،  منذ  والالذقية،  وطرطوس  وحماة 
الغطاء  من  واسعة  مساحات  تلتهم  ونيران 
النباتي، وألحقت أضراًرا كبيرة بالقرى والبلدات 
المجاورة وأسفرت عن ضحايا ومصابين بسبب 
الحروق، وسط عجز حكومة دمشق من السيطرة 

عليها.
لشمال  الذاتية  اإلدارة  تقدمت  السياق،  هذا  وفي 
المتحدث  وشرق سوريا، وفي تصريح أصدره 
الرسمي باسمها، بالعزاء لذوي الضحايا وتمنت 
الشفاء للمصابين، فيما أشارت إلى أنهم يتابعون 
بألم »الكارثة« التي تحل على الساحل السوري 

ومناطق أخرى.
لسان  نُشر على  الذي  التصريح  وجاء في نص 
أحمي  لقمان  الذاتية  لإلدارة  الرسمي  المتحدث 
ما يلي: »نتابع في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
الساحل  على  تحّل  التي  الكارثة  بألٍم  سوريا 
التي  الحرائق  جراء  أخرى،  ومناطق  السوري 
كبيرة  أضرار  إلى  وأدت  المنطقة،  تلك  تلتهم 

بالغابات وبعض القرى والبلدات.
وفي الوقت الذي نعبّر فيه عن تعاطفنا التام مع 
األهالي هناك، فإننا نتمنى أن تتم السيطرة على 
يعود  وأن  ممكن  وقت  أقرب  في  الكارثة  هذه 

األهالي إلى مناطقهم وقراهم التي نزحوا منها.

للقيام  الدولي  المجتمع  إلى  نتوجه  إننا  كما 
هذه  تزيد  أال  أمل  على  ذلك،  حيال  بمسؤولياته 
ما  إلى  إضافة  السوريين،  معاناة  من  الكارثة 
جراء  الزمن  من  العقد  قرابة  منذ  منه  يعانون 
وتمنياتنا  للضحايا  تعازينا  سوريا.  في  األزمة 

بالشفاء العاجل للمصابين«.

العراقية  السلطات  تحدثت  األخبار-  مركز 
الماضيين  اليومين  في  كردستان  إقليم  وحكومة 
يخص  فيما  بينهما  إليه  التوصل  تم  اتفاق  عن 
منطقة شنكال التي عانت األمرين جراء التهميش 
العراق  في  المركزية  الحكومة  من  المتعمد 
الجماعية  اإلبادة  نتائجه  إحدى  كانت  واإلقليم، 
التي تعرضت لها شنكال على يد مرتزقة داعش 

عام 2014.
مجلس اإلدارة الذاتية في شنكال من جهته أصدر 
ال  شنكال  يخص  اتفاق  أي  أن  فيه  أوضح  بياناً 
المنطقة  شعوب  إرادة  مع  متوافقاً  يكون  أن  بد 

ومصالحها.
البيان أشار إلى المأساة التي تسبب بها الحزب 
عن  تخلى  عندما  الكردستاني  الديمقراطي 
الحكومة  وتهميش   2014 آب   3 في  شنكال 
الديمقراطي  المركزية وجاء فيه »ترك الحزب 
الكردستاني قضاء سنجار، وتم تهميشها من قبل 
الحكومة العراقية، فارتكب تنظيم داعش جرائم 
إرادة  بفضل  لكن  و  أهالينا.  بحق  إبادة جماعية 
الشعب وتضحياته تم إفشال المخطط الذي كان 

يهدف الى إبادة اإليزيديين بشكل كامل«.

بين  اتفاقات  من  يدور  ما  إلى  أشار  المجلس 
منطقة  شنكال  اعتبار  ورفضه  وبغداد  هولير 
إرادة  تهمش  التي  االتفاقات  ورفض  نزاع، 
اتفاق  وبخاصة  األخرى  والمكونات  اإليزيديين 
بين  اجتماع  عقد  »تم  الحالي  األول  تشرين   9
الطرفين بغياب التمثيل اإليزيدي وممثلي شنكال 
إرادة  إلى  العودة  دون  اتفاق،  اإلعالن عن  وتم 
لم  ما  الفرض  سياسة  تنجح  لن  لذا  اإليزيديين، 
يتم وضع مصلحة الشعب بعين االعتبار في أي 

اتفاق كان«
ما يصدر  كل  بالتأكيد على رفض  اختتم  البيان 
من قرارات واتفاقات ال تتناسب وال تتوافق مع 
إرادة مكونات شنكال واعتماد التفاوض السلمي 
مباحثات  أو  تطور  بأي  نقبل  »لن  للحل  أساساً 
ونتباحث  نناقش  أيًضا  ألننا  مشاركتنا،  دون 
مصالح شعبنا، ولتكون المباحثات ناجحة، يجب 
أن نكون طرفاً أساسياً و يتم االعتراف بنا، وبغير 
ذلك لن يالقي أي نقاش أو تفاوض قبوالً، نؤكد 
الحلول،  إيجاد  ومع  والسالم  التفاوض  مع  أننا 
بشرط أن تتناسب مع حقيقة شنكال ومكوناتها«.

مركز األخبارـ   ارتكبت دولة االحتالل التركي ومرتزقتها جرائم الحرب من قتل، وخطف، وتدمير؛ ومنها اغتيال األمين العام لحزب سوريا المستقبل هفرين 
خلف، وهذا ما أكده رئيس حزب سوريا المستقبل إبراهيم القفطان، وأشار إلى أن حزبهم يتابع الملف الذي من شأنه أن يفضي إلى محاكمة الجناة 

الذين ارتكبوا جريمة قتل السياسية هفرين خلف، وعلى رأسهم أردوغان.. 

األكزيما الجلدية



12 تشرين األول  2020 االثنين

العدد 1022

12 تشرين األول  2020 االثنين روناهيروناهي

العدد 1022

103 المرأةالرياضة
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روناهي / قامشلو ـ تنطلق غداً األثنين دورة اعتماد وتصنيف حكام للعبة التايكواندو 
استعداداً لالستحقاقات القادمة، وذلك بمقر االتحاد الرياضي بقامشلو، وبإشراف من اللجنة 

الفنية ومكتب األلعاب الفردية في إقليم الجزيرة.

أكدت أمهات الكريال بأن الشعب الكردي واحد وال يستطيعون تفرقته, أو النيل من إرادته وطمس هويته التاريخية, وشددن بأنه على الجميع التوحد 
في وجه المؤامرات التي تحاك ضدهم.

تمثال يجسد امرأة صقلت حواجز الذكورية 

بالسليمانية، فمن هي؟

منظمة Radical Women تتضامن مع 

نساء روج آفا ضد االحتالل

رفضت أمهات الكريال بناء المخافر الحدودية 
باشور  بين  الحدود  تفصل  التي  والخنادق 
كردستان وروج آفا, التي تخدم مصالح العدو 
المجتمع  مطالبات  االستعمارية,  ومخططاته 
عن  تركيا  وإيقاف  الفوري  بالتدخل  الدولي 

جرائمها.
الموضوع أجرت مراسلة وكالة  وبصدد هذا 
خاصاً  لقاءاً   »»JIN NEWS المرأة  أخبار 
سخطهن  عن  عبره  الالتي  النساء  بعض  مع 
إلى  ودعون  العسكرية  التعزيزات  هذه  حيال 

تحقيق الوحدة الكردية

»نرفض وندين حفر الخنادق عىل 
حدود باشور«

أوضحت بدايةً إدارية مؤتمر ستار في مدينة 
قائلةً:  حديثها  خالل  حيدر  منيجة  قامشلو 
»نحن أمهات الكريال تستمر حملتنا، ونرفض 
وندين استقدام تعزيزات عسكرية على الحدود 
كردستان,  وباشور  آفا  روج  بين  الفاصلة 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  وإقامة 

للقواعد والخنادق العسكرية على الحدود«.
من  المخططات  هذه  بأن  منيجة  وأشارت 

شأنها اإلضرار بالوحدة الكردية التي اليوم يتم 
العمل عليها, وتابعت: »ال نسمح ألحد الفصل 
بيننا وبين أبنائنا الكريال, وأقول ال أحد سوف 
ويحمي  يتوحد  لم  ما  الكردي  الشعب  يحمي 
نفسه«. وحول هذه السياسة التي تحاك من قبل 
بأن  أفادت  الكردستاني,  الديمقراطي  الحزب 
الديمقراطي  التي يتبعها الحزب  هذه السياسة 
في  تدخل  أنها  كما  مقبولة  غير  الكردستاني 
ومصالحه,  الكردي  الشعب  أعداء  خدمة 
إدارية  الشعب.وأكدت  تفرقة  إلى  وتهدف 
حيدر  منيجة  قامشلو  مدينة  في  ستار  مؤتمر 
على أن الشعب الكردي واحد وال يستطيعون 
هويته  وطمس  إرادته  من  النيل  أو  تفرقته, 
وجه  في  التوحد  الجميع  وعلى  التاريخية, 

المؤامرات التي تحاك ضدهم.

»لن نتوقف عن حملتنا حتى 
نصل ألهدافنا«

مؤتمر  إدارية  أشارت  أخرى  جهة  ومن 
ستار في حي العنترية أمينة صالح حول هذا 
لن  الكريال  أمهات  »نحن  بالقول:  الموضوع 
ونساندهم  معهم  وسنقف  أبنائنا  عن  نتخلى 
الذي  الظلم  هذا  يكفي  بأكمله  للعالم  ونقول 

يحدث بحقنا وسط صمت دولي«.
الديمقراطي  الحزب  أمينة سياسات  ورفضت 
الحدود  على  الخنادق  ببناء  الكردستاني 

الفاصلة بين روج آفا وباشور كردستان.

الكريال  أمهات  بدأتها  التي  الحملة  وعن 
جبال  على  التركي  االحتالل  هجمات  لوقف 
ذكرت  الدولي  المجتمع  واستنكار  كردستان 
أمينة: »بدأنا بهذه الحملة في هذا الوقت, ألن 
كل األعداء يتحدون في وجه مصالح الشعب 
الكردي ويسعون للنيل من حقوقه المشروعة, 

ويزيدون من هجماتهم الوحشية ضدهم«.
ودعت أمينة الشعب الكردي إلى الوحدة ورص 
الصفوف أمام هجمات االحتالل التركي, وال 
سيما أمهات باشور كردستان, وأكدت: »على 
في  البعض  بعضهم  مساندة  الكردي  الشعب 
تضر  التي  االستعمارية  المخططات  وجه 

بأهداف وحقوق الشعب«. ونوهت أمينة بأنهن 
لن يتخلين عن دعمهن للكريال، وبينت: »هم 
من يحمون حقوق الشعب الكردي والشعوب 
جسارة  بكل  ويدافعون  بالحرية,  المطالبة 
وإرادة في وجه آلة القتل التركية«. واختتمت 
أمينة  العنترية  حي  في  ستار  مؤتمر  إدارية 
نتوقف عن حملتنا  أمينة حديثها: »لن  صالح 
هذه حتى نصل إلى أهدافنا ونحرر قائدنا, وأن 
يتوقف الظلم بحقنا, ولن نستسلم حتى النهاية«.
ونذكر أن الحملة التي بدأتها أمهات الكريال ال 

تزال مستمرة.

تشرين  من  عشر  الحادي  اليوم  هذا  مثل  في 
النساء  إحدى  سقطت  عام،   64 قبل  األول، 
البارزات بالسليمانية مقتولةً في ساحة السرايا 
تجمهر  بمطلع  وقوفها  أثناء  المدينة،  وسط 
شيخ  الملك  فيه  دفن  الذي  اليوم  في  وطني 

محمود حفيد.
 ROJNEWS تقرير نشرته وكالة  وبحسب 
فأن هذا التمثال الذي نصب في ساحة السرايا 
بالسليمانية، يجسد امرأة ثورية صاحبة صيت 
“اختر  باسم  المدينة  سكان  عرفها  وفعل 
رشول”، فهي من أوائل بنات جنسها اللواتي 
المصقولة  الحواجز  عصرها  في  كسرن 
في  بصمتها  فتركت  الذكورية،  بالذهنية 
استطاعت  كامرأة  المعاصر  الكردي  التاريخ 

في  شهيدة  بل  ال  لمجتمعها،  قدوةً  تكون  أن 
ساحات النضال بشكل أو بآخر.

المقروءة  المصادر  قلة  ورغم  رشول،  آختر 
عنها، إال أن الكثير من كبار السن في مدينة 
عن  ويتحدثون  عنها،  يعرفون  السليمانية 

شخصيتها البارزة ذات الكارزيما القوية.
عن  أخرى  تفاصيل  التقرير  في  ذكر  كما 
ولدت  صالح  بنت  فهي  اختر  الثورية  المرأة 
وهي  السليمانية،  مدينة  في   1929 عام  في 
زوجة رشول عبدهللا، المغني الشعبي البارز 
بينهما عرفت  العالقة  ولطيبة  السليمانية،  في 

بـ “آختر رشول”، علماً أنها لم تلد منه، فبعد 
اختر  فارقت  زواجهما،  من  قليلة  سنوات 

حياتها رمياً بالرصاص.
محمود  الشيخ  عائلة  من  مقربة  اختر   كانت 
إلى  عالوة  العائلة،  أصدقاء  من  وتعد  حفيد، 
خان  “حبس  المعروفة  الشخصية  من  قربها 
الوطنية  الشخصيات  من  وغيرها  النقيب، 
ثورياً،  طابعاً  شخصيتها  اكسبت  مما  وقتها، 
فلم تترك مظاهرة او احتجاجية إال وشاركت 
باإلضافة  هذا  رأسها،  على  كانت  بل  فيها، 
وكلمتها  المجتمع،  في  المرموقة  مكانتها  إلى 
ذلك  على  شهد  وقد  محيطها،  في  المسموعة 
التي  المحلية  والنزاعات  المشاكل  من  العديد 

ساهمت في حلها.
في يوم 9 تشرين األول من عام 1956 توفي 
السليمانية في عهد  الشيخ محمود حفيد )ملك 

االحتالل البريطاني( وتم نقل جثته من بغداد 
إلى السليمانية يوم 11 تشرين األول، واستقبل 
اآلالف من األشخاص جثمانه في تجمع كان 
على  اختر  كانت  وبالطبع  بانتفاضة،  أشبه 
بينهم  صدامات  فوقعت  التجمع،  هذا  رأس 
الرصاص  أطلقت  التي  األمنية  القوات  وبين 
الرصاصات  إحدى  لتصيب  الجماهير  على 

جسد اختر وتسيل دمائها في ساحة السرايا.
كما قتل في نفس الحادثة شخص آخر وأصيب 

حوالي 50 اخرين.
تخليداً  اختر”  لـ  تمثال  بإنجاز  البلد  فنانو  قام 
المكان  ذات  في  التمثال  وقد نصب  لذكراها، 
يوم  عنه  الستار  ورفع  فيها،  استشهدت  الذي 

24 تموز عام 2019.

مع    Radical Women منظمة  تضامنت 
نضال النساء في ثورة روج آفا، وقالت بأنها 
متحدة  معهن ضد االحتالل، وتستمد شجاعتها 

منهن في نضالها ضد تصاعد النازينن.
Radical Women  في  وأصدرت منظمة 
بيانًا تضامنيًا مع  المتحدة واستراليا  الواليات 
ثورة روج آفا والنساء ضد االحتالل، للرأي 

العام.
ونص البيان:

روج  في  النساء  ثورة  في  األعزاء  »أخواتنا 
آفا...

منظمة راديكال ومان تحيي أمميتكن واألفكار 
ضد  القوي  نضالكن  في  للنساء  المؤيدة 
تظهر  شجاعتكن  القمعية،  التركية  القوات 
مؤثرة،  قوة  هي  والمساواة  النساء  قيادة  بأن 
في  المصير-  تقرير  في  حقوقكن  خلف  نقف 

التمتع بثقافتكن، لغتكن، وهويتكن ضد الدمج 
القسري للقوات الغازية.

للكرد  محفز  مثال  هو  آفا  روج  نضال 
والديمقراطية،  بالحرية  الراغبين  واألتراك 
نحن في الواليات المتحدة واستراليا متحدون 
السيطرة  االستعمار،  االحتالل،  ضد  معكن 
شجاعتنا  ونستمد  واإلمبريالية  الذكورية، 
تصاعد  ضد  المستميت  نضالنا  في  منكن 

النازيين الجدد.
لإلبادة  ال  دعوتكن:  صدى  نسمع  نحن 
عن  ندافع  سوف  لالحتالل!  ال  الجماعية! 

النساء والحياة، ونحن نتضامن معكن«.
ديبي برينان، راديكال ومان- استراليا

الواليات  ومان-  راديكال  غيلبرت،  هيلين 
المتحدة.

أمهات الكريال: »سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني غير مقبولة وتخدم أعداء الكرد«

اإلماراتية سارة السناني: هدفي ذهبية أولمبياد طوكيو

َغلة كبيرة من األهداف في األسبوع 

الثاني من دوري الناشئين

حقيبة روناهي الرياضّية

أصبحت  الجزيرة  إقليم  في  التايكواندو  لعبة 
ملونة  ميداليات  وجلبت  عالمي  صيت  ذات 
الدولية  التايكواندو  نمور  مدرسة  عبر  دولياً 
في الحسكة، وآخرها بطولة تونس، فقد حازت 

المدرسة على 22 ميدالية.
للموسم  التحضير  بهدف  الجزيرة  إقليم  في 
ستبدأ  التايكواندو  للعبة  2020ـ2021، 
حكام،  وتصنيف  اعتماد  دورة  األثنين  غداً 
للسيدات  الدورة  اليوم األول من  وسيخصص 
واليوم الثاني للرجال على أن يبقى يوم أخير 
لمنح  مخصص  سيكون  الحقاً  يُحدد  للدورة 

الشهادات للمتخرجين من الدورة.
منها  مكثفة،  محاضرات  ستتناول  الدورة 
في  ودوره  الحكم  شخصية  على  التركيز 
البطولة والثقافة التحكيمية محلياً ودولياً، وآلية 
حكم  هناك  بحيث  للحكم،  الخمس  المراحل 
وثانية  ثالثة  ودرجة  مستجد  وحكم  متدرب 
المستويات  بين  الخلط  إلبعاد  وذلك  وأولى، 

وفي  للدورة،  المنضمين  للمتدربين  ومعرفتها 
وامتلك  األولى  للدرجة  الحكم  وصل  حال 
الشهادة  على  للحصول  قادر  فهو  المؤهالت 

الدولية.
في  التحكيمية  القاعدة  لتقوية  هي  الدورة  هذه 
من  ممتاز  بكم  تتمتع  والتي  الجزيرة  إقليم 

الحاصلين  ومن  الجنسين،  كال  ومن  الحكام 
على الشهادات الدولية، ويحاضر فيها كالً من 
الدولي  والماستر  دليار حسين  الدولية  الخبرة 
للبطوالت  استعداداً  وتأتي  عابي،  عبدالعزيز 
تنطلق  أن  المفترض  من  والتي  للعبة  القادمة 

في الفترة القريبة القادمة

ميدالية  أول  صاحبة  السناني،  سارة  أكدت 
القادم  هدفها  أن  لإلمارات،  نسائية  أولمبية 
وأولويتها الرئيسية هي دورة طوكيو األولمبية 
في صيف 2021، والتي تتطلب منها تجاوز 

جوالت التأهيل التي تستعد لها حالياً.
الذي تحقق  وأشارت إلى أن حلمها األولمبي 
 ،2008 منذ  بدأ   ،2016 ريو  أولمبياد  في 
وأن  القوى،  ألعاب  في  مشوارها  بداية  مع 
حدث  أكبر  في  التتويج  منصة  إلى  صعودها 
رياضي عالمي، أثبت أنه ال مجال للمستحيل.

برونزية  تتجاوز  طموحاتها  أن  وأضافت 
ريو، إلى الفضة والذهب في طوكيو 2021، 
في  كثيراً  سيختلف  الوضع  بأن  العلم  مع 
المنافسات بعد كورونا، عما كان عليه قبلها، 
وهبوط  جديدة،  وأسماء  قوى  ويتوقع صعود 

قوى وأسماء تقليدية.
رصيد  صاحبة  السناني،  سارة  وقالت 
ميدالية   55 يتجاوز  الذي  الكبير  الميداليات 
وعالمية  وآسيوية  وعربية  وخليجية  محلية 
عن  حالياً  يوميا  ساعتين  »أتدرب  وأولمبية 
نائلة  بقيادة  الفني  الجهاز  إشراف  تحت  بُعد، 

خميس«.
عن  الرسمي  اإلعالن  »أنتظر  وأضافت 
جوالت  لخوض  للبطوالت،  الدولية  األجندة 
التأهيل ألولمبياد طوكيو في الربع األول من 
بطولة  استضافة  انتظار  في  نحن   ،2021
عام  من  األول  النصف  في  الدولية  فزاع 

2021 في دبي«.
اإلمارات  أنباء  لوكالة  سارة  وأوضحت 
فإنها  المنزلية،  اليومية  للتدريبات  »بالنسبة 
ليست معياًرا، ألن األرقام في صعود وهبوط 
المشاركات  توقف  ظل  في  يومي،  بشكل 

الدولية الكاشفة للمستويات الحقيقية«.
ونوهت »معنوياتي عالية، أنا متفائلة بطبعي، 
ثقتي بنفسي بال حدود، خاصة بعد أن أصبحت 
أول إماراتية تصعد منصات التتويج األولمبية 

والبارالمبية«.

وتابعت »أعتبر نفسي محظوظة ألنني أحب 
رياضتي، وال أشعر بالوقت الذي أقضيه في 
التدريبات، وأحظى بالرعاية والدعم من قبل 
وكذلك  الهمم،  ألصحاب  العليا  زايد  مؤسسة 
من اتحاد اإلمارات لرياضات أصحاب الهمم 

ومن األسرة«.
وأكملت »في الوقت نفسه الذي توفر لنا قيادة 
اإلمارات كل ما نحتاجه إلبراز طاقاتنا، ومن 
هنا فأنا أتوجه لهم بالشكر والتقدير، وأجد أنني 
مطالبة بترجمة هذا الدعم إلى إنجازات على 
في  الدولة  علم  رفع  في  تسهم  الواقع  أرض 

كافة المحافل«.
الرياضية،  مسيرتها  في  لحظة  أفضل  وعن 
إلى  الصعود  لحظة  »بالتأكيد  سارة  قالت 
منصة التتويج األولمبي في ريو، هي األجمل 
من  اعتباراً  بها  أحلم  كنت  ألنني  حياتي،  في 

عام 2008«.

وكشفت عن السبب، قائلة »كنت أتابع العداء 
الجامايكي يوسين بولت، واإلنجازات العمالقة 
التي  المجد  لحظات  وتابعُت  حققها،  التي 
األولمبية  البطوالت  في  ج  تّوِ عندما  عاشها 
والعالمية، وتمكن من إسعاد شعبه باإلنجازات 
التي حققها في كل الميادين، وتمنيت أن أكون 

مثله«.

وأكملت »رغم أنني حققت الميدالية البرونزية 
في المنافسات، إال أنني لم أصدق نفسي حتى 
للمنصة،  وصعدت  تتويجي  لحظة  جاءت 
أخرى  للحظات  بداية  اللحظة  تلك  وكانت 
كثيرة أسعدتني حينما حظيت باستقبال وتكريم 

شيوخنا وقادتنا في الدولة«.
وعن أبرز إنجازاتها، أضافت »حققت العديد 
من البطوالت اعتباراً من عام 2006 وحتى 
وحققت  طاولة،  تنس  كالعبة  بدأت  اآلن، 
قبل  لي  مشاركة  أول  في  برونزية  ميدالية 
ومن  القوى،  ألعاب  في  للمشاركة  أتحول  أن 
إال  يمر عام  فإنه ال  العام  هذا  2008 وحتى 
بالحصول على ما بين 5 و6 ميداليات محلية 

وعربية وخليجية وآسيوية وعالمية«.
بها  اعتز  التي  إنجازاتي  أبرز  »من  وقالت 
نقطة تحول في مسيرتي، هي  بمثابة  وكانت 
برونزية دفع الجولة في بطولة العالم بالتشيك 
حققت  الشباب  مستوى  وعلى   ،2012 عام 
فضية، وكذلك بطولة العالم بالمملكة المتحدة 
عام 2014 حققت ميدالية برونزية، ثم فضية 
أصحاب  أللعاب  أوقيانوسيا  آسيا  في  الجلة 
الهمم في دبي عام 2016، وفي بطولة الخليج 

2019 حصدت ذهبيتين وفضية«.
وعن سر حبها للرياضة، أوضحت »أسرتي 
كلها رياضية، فالوالدي كان حارس مرمى كرة 
يمارسون  كلهم  األشقاء  واألخوة  سابق،  قدم 
رفع  ألعاب  في  يومي  شبه  بشكل  الرياضة 

األثقال والمصارعة وألعاب القوى«.
بأن  قناعة  لدي  كان  »منذ صغري  وأضافت 
في  طموحاتي  توقف  أن  يمكن  ال  اإلعاقة 
أعطيت  القناعة  هذه  وألجل  ذاتي،  تحقيق 
أعشقها،  التي  للرياضة  وقتي وجهدي وحبي 
إلى رفع علم  بأنها ستقودني  ثقة  وكنت على 
أعتبر  زلت  وما  طاقاتي،  وستبرز  بالدي، 
نفسي في منتصف الطريق، ألن هدفي القادم 

هو أولمبياد طوكيو«.

روناهي / قامشلو ـ أقيمت منافسات األسبوع 
ألندية  القدم  لكرة  الناشئين  دوري  من  الثاني 
إقليم الجزيرة، وجرت عشرة مباريات وكانت 
محصلة األهداف فيها كبيرة وصلت إلى 49 

هدفاً.
لدوري  الثالثة  التجمعات  منافسات  وأقيمت 
ألندية  القدم  لكرة  الثاني  بأسبوعه  الناشئين 
إقليم الجزيرة، وشهدت عدة مباريات تسجيل 
وصل  ذكرنا  كما  األهداف،  من  كبيراً  عدداً 

مجموعها في هذا األسبوع إلى 49 هدفاً.
تجمع قامشلو 

في  قنديل،  على  أهداف  بأربعة  الطريق  فاز 
بينما  للطريق،  فيها  األفضلية  كانت  مباراة 
أهداف  بستة  واشوكاني  على  دجلة  تغلب 
واحد  طرف  من  كانت  مباراة  في  لهدف، 
وتَسيّد دجلة السيطرة فيها، وأيضاً في مباراة 
الجزيرة  على  برخدان  فاز  واحد  طرف  من 
األسايش  وتجاوز  رد،  بدون  أهداف  بثمانية 
كافة  وتقام  رد،  بدون  بثالثية  الحسكة  شبيبة 
ملعب  أرضية  على  التجمع  لهذا  المباريات 

الشهيد هيثم كجو بقامشلو.
تجمع رميالن 

فدنك،  على  بفوزه  طيبة  نتيجة  ديرك  حقق 
بهدفين بدون رد، وتغلب الصناديد على شبيبة 
في  هدف  مقابل  أهداف  بثمانية  كوجر  تل 
المسيطر واألفضل  الصناديد هو  مباراة كان 
في اللقاء، وجميع المباريات تقام على أرضية 

ملعب رميالن
تجمع عامودا

نادي  نادي  على  عامودا  أهلي  نادي  تغلب 
جوانن عامودا بأربعة أهداف بدون رد، كما 
فاز سردم على آشتي بثالثة أهداف مقابل هدف 
واحد، وفاز االتحاد على خبات بهدفين مقابل 
اإليجابي  التعادل  سيطر  بينما  واحد،  هدف 
بهدفين لهدفين على لقاء ناديي األخوة والسالم 
هذا  مباريات  جميع  وتلعب  باز،  وجوانن 

التجمع على أرضية ملعب شرموال بعامودا.
الناشئين  دوري  مباريات  بأن  ذكره  جدير 
هذا  ويشهد  والسبت،  الجمعة  يومي  تقام 
كبيرة  تجاوزات  األشبال  ودوري  الدوري 
عقوبات  وصدرت  الالعبين،  أعمار  بتزوير 
لذلك  الكفاية،  فيه  بما  رادعة  تكن  لم  ولكنها 
يفكر مكتب كرة القدم بإضافة بند جديد وهو 
الالعبين  إيقاف  يبدو  بحيث  المادية،  العقوبة 

واإلداريين لم يِف بالغرض حتى اآلن.

أقامت  سننتصر«  »حتماً  شعار  تحت  ـ 
الشبيبة الثورية السورية بالتنسيق مع االتحاد 
الرياضي بمنبج بطولة لرياضة الكيوشنكاي، 
وبمشاركة  الفردية  األلعاب  صالة  في  وذلك 
 10 بمشاركة  للكاراتيه  وبطولة  العباً   25
رفع  لعرض  باإلضافة  العباً   42 العبات 

لألثقال.
الداخلي من الرقة  ـ تغلب رجال نادي األمن 
دير  من  الداخلي  األمن  نادي  رجال  على 
أهداف  أربعة  بنتيجة  ودية  مباراة  في  الزور 
مقابل هدف واحد، وذلك على أرضية ملعب 

الشهيد أدهم.
التصنيفي  الدوري  منافسات  إطار  ضمن  ـ 
لكرة القدم في الطبقة، والذي يقام تحت شعار 
ملعب  أرضية  على  تقابل  سننتصر«  »حتماً 
العجيلي  فريقي  الطبقة  في  الرياضية  المدينة 
اإليجابي  بالتعادل  المباراة  وانتهت  والشباب 
فريق  فاز  كما  فريق،  لكل  لهدفين  بهدفين 
واحد  هدف  مقابل  أهداف  بأربعة  المنصورة 

على فريق الجرنية.
القادمة، تقابل رجال  ـ استعداداً لالستحقاقات 

وانتهت  وديرك،  كوجر  تل  شبيبة  ناديي 
المباراة بفوز ديرك بهدفين مقابل هدف واحد، 

على أرضية ملعب تل كوجر.
أول  الجهاد  نادي  ظهراً  األحد  اليوم  يبدأ  ـ 
تمارينه لفئة الشباب لكرة القدم، على أرضية 
لمواليد  بقامشلو،  كجو  هيثم  الشهيد  ملعب 
السوري  للدوري  ـ 2004، استعداداً   2003

للدرجة األولى.
لفقيد  الوفاء  دورة  منافسات  إطار  ضمن  ـ 
فريق  فاز  »أبوعالء«  حفيظ  محمد  الرياضة 
بتسعة  سبور  جين  فريق  على  جميل  شركة 
التعادل  سيطر  كما  هدفين،  مقابل  أهداف 
الجهاد  متقاعدين  فريقي  لقاء  على  اإليجابي 
بينما  فريق،  لكل  أهداف  بأربعة  والمستقبل 
تغلب فريق روني على فريق األطباء بأربعة 
مباراة  وستقام  واحد،  هدف  مقابل  أهداف 
فريقي  بين  وستجمع  األحد  اليوم  واحدة 
الطريق وشباب السياحي بتمام الساعة الثامنة 
مساًء، على أرضية ملعب كالسيكو بقامشلو.
روناهي / قامشلو

دورة تحكيم للتايكواندو تحضيراً 

لالستحقاقات القادمة

تقرير/ جوان محمد
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كيف ستؤثر رئاسة بايدن على العالقات األمريكية - التركية؟
حليفي  بين  االستراتيجية  العالقة  تدهورت 
الناتو، الواليات المتحدة وتركيا، خالل السنوات 
األخيرة، لكن الرئيس دونالد ترامب حافظ على 
عالقة إيجابية مع نظيره التركي أردوغان، ومن 
انتخابات  في  ترامب  منافس  يتعامل  أن  المتوقع 
كان  الذي  بايدن،  جو  الثاني،  تشرين  نوفمبر/ 
نائب الرئيس السابق، مع سياسة تركيا من زاوية 

مختلفة ومغايرة تماماً.
وقد قال مدير برنامج الشرق األوسط في معهد 
لموقع  آرون شتاين،  الخارجية،  السياسة  أبحاث 
شخصياً  طابعاً  تركيا  »أضفت  تركية:  أحوال 
على عالقتها مع الواليات المتحدة، وتعتمد على 
نحو  التطور  من  ومنعها  العقوبات  لكبح  ترامب 

االنهيار«.
مقابلة  في  وودوارد  بوب  للكاتب  ترامب  قال 
على  أردوغان  مع  »أتوافق  مؤخراً:  نشرت 
الرغم من أنه ليس من المفترض أن أفعل ذلك، 
له من رجل فظيع.  يا  يقولون عنه:  الجميع  ألن 
لكن بالنسبة لي، األمر يعمل بشكل جيد إنه أمر 
مضحك، العالقات التي أملكها معه، وكلما كانت 
أكثر صرامة، كنت أفضل«، بذلك، أفادت عالقة 
ضد  تحّركت  كلما  أنقرة  ترامب  مع  أردوغان 

المصالح األميركية.

خسارة ترامب يف االنتخابات 
مشكلة حقيقية لرتكيا

برنامج  من  تركيا  استبعاد  من  الرغم  على 
بسبب   2019 في  إف-355  المقاتلة  الطائرات 
اقتنائها أنظمة صواريخ روسية من طراز إس-
من  متكررة  ضغوطاً  ترامب  تجاهل   ،400
لتنفيذ عقوبات يفرضها  الكونغرس  الحزبين في 
وزارتي  توصيات  وتجاهل  األميركي،  القانون 
األخضر  الضوء  وأعطى  والخارجية،  الدفاع 
تشرين  في  سوريا  شرق  شمال  لتغزو  لتركيا 
هاتفية  مكالمة  وبعد  الماضي،  العام  من  األول 
مع أردوغان، ورد أن إدارة ترامب تدخلت في 
ضد  المستمرة  اإليرانية  العقوبات  خرق  قضية 

بنك خلق الحكومي التركي.
القومية  المصالح  لتخيير  ترامب  دوافع  أثارت 
وقد  مستمرة،  تكهنات  األميركية  عن  التركية 

تضارب  »لدي  مرة:  األميركي  الرئيس  قال 
في  كبير  رئيسي  مبنى  لدي  ألن  المصالح  في 
شريكه  أصبح  ورد،  ما  وبحسب  إسطنبول« 
التجاري في هذا المشروع، محمد علي يالجينداغ، 

قناة خلفية منتظمة بين الرئيسين.
نجح  الماضية،  األربع  السنوات  مدى  على 
واشنطن  في  السياسيين  تنفير جل  في  أردوغان 
في  الباحث  وقال  ترامب،  الرئيس  باستثناء 
صندوق مارشال األلماني لموقع أحوال تركية، 
نيكوالس دانفورث: »إذا خسر، فإن هذا سيشكل 

مشكلة لتركيا بالتأكيد«.
لتواصل  الفاسدة  الطبيعة  »تجعل  بقوله:  وتابع 
الصريح  ترامب  ومدح  ترامب،  مع  أنقرة 
لشخصية أردوغان االستبدادية، من غير المقبول 
لبايدن الستمرار الوضع هكذا بل ستضغط عليه 
ترامب  سياسة  عناصر  أسوأ  عن  بنفسه  للنأي 

الخارجية«.
في  تايمز  نيويورك  نشرتها صحيفة  مقابلة  وفي 
أردوغان  بايدن  وصف  الثاني،  كانون  يناير/ 
من  رد  أي  حينها  يصدر  ولم  »مستبد«،  بأنه 
تركيا، ولكن بعد أشهر، في أغسطس/ آب، عاد 
لتعليقات  التركية  اإلعالم  ووسائل  المسؤولون 
بايدن وشنّوا حملة شديدة ضدّه، مما يؤكد تفضيل 
أنقرة لترامب في االنتخابات الرئاسية األميركية 
التركي،  الرئيس  باسم  المتحدث  واتهم  المقبلة، 
إبراهيم قالن، بايدن بالجهل والغطرسة والنفاق، 
لتركيا،  األوامر  توجيه  أيام  قائالً: »ولت  وغرد 
وإذا كنت ال تزال تعتقد أنك تستطيع ذلك، فستدفع 

الثمن«.

تركيا تعمل بالخفاء للضغط عىل 
السياسة األمريكية

تشير هجمات إدارة أردوغان على بايدن إلى قلق 
السابق سيتخذ موقفاً  الرئيس  نائب  أنقرة من أن 
أكثر تشدداً ضد مكائد السياسة الخارجية التركية 
قال  تايمز،  نيويورك  مع  مقابلته  ففي  األخيرة، 
بايدن إنه سيشجع المعارضة التركية على هزيمة 
أنه سيعمل  إلى  االنتخابات وأشار  أردوغان في 
انتهاكات  الحتواء  المتحدة  الواليات  حلفاء  مع 
أنقرة في المنطقة، بما في ذلك الخالفات المشتعلة 

حول النفط والغاز في شرق المتوسط.
تدل  ترامب،  تفضيل  من  الرغم  وعلى  لكن 
رهاناتها،  في  تتحوط  أنقرة  أن  على  مؤشرات 

 2016 في  شهدناها  التي  استراتيجيتها  وتكرر 
حملتي  من  كل  في  نفوذ  كسب  حاولت  عندما 

كلينتون وترامب.
تركي  أعمال  رجل  وهو  ألبتكين،  إكيم  إن  يقال 
هولندي له عالقات مع الحكومة التركية، ساعد 
تأسست  التي  التركي،  التراث  منظمة  إنشاء  في 
كمنظمة أميركية غير ربحية في 2014، ودفع 
لترامب،  القومي  لألمن  مستشار  ألول  ألبتكين 
مايكل فلين، أكثر من 500 ألف دوالر للضغط 
بروابط  أيضاً  المنظمة  وتتمتع  أنقرة،  عن  نيابة 
الذي  إليفير كليمبيك،  بايدن، مع  واضحة بحملة 
التركي،  التراث  منظمة  في  تنفيذياً  مديراً  عمل 
التقارب  سياسة  مدير  منصب  اآلن  ويشغل 

الوطني واإلشراك العرقي في حملة بايدن.
الوطنية  اللجنة  إدارة  مجلس  عضو  وكان 
دانيشماز،  خليل  التركية،  األميركية  التوجيهية 
كما  التركية،  التراث  لمنظمة  المؤسس  الرئيس 
كشفت رسائل البريد اإللكتروني التي اختُِرقت، 
أن دانيشماز اقترح مخططاً على صهر أردوغان، 
بيرات البيرق، إلنشاء قوة ضغط سرية من شأنها 

االلتفاف على القوانين األميركية.
منظمة  نشاط  لكن  المخطط،  نُفّذ  إذا  ما  نعلم  ال 
ينتهك صفتها  المستمر  السياسي  التركية  التراث 
كان  إذا  ما  حول  تساؤالت  ويثير  الربحية  غير 
التركية،  للحكومة  أجنبي  ينبغي تسجيلها كوكيل 
استقال دانيشماز من منصبه من منظمة التراث 
بعد أن أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي مقابلة 

معه بخصوص عمله لصالح الحكومة التركية.
كما استجوب المكتب عضواً آخر في مجلس إدارة 
التركية،  األميركية  التوجيهية  الوطنية  اللجنة 
البريد  رسائل  كشفت  أن  بعد  غوزيل،  مراد 
اإللكتروني الُمخترقة أنه أبلغ البيرق والمسؤولين 
وطلب  السياسية  أنشطته  عن  اآلخرين  األتراك 
غوزيل  ويبقى  أنقرة،  مع  تنسيقها  في  المساعدة 
ومانحاً  الديمقراطية  الوطنية  اللجنة  في  عضواً 
رئيسياً للحزب، وقد ساهم بنحو 300 ألف دوالر 
كلينتون  ترشح هيالري  دعمت  التي  اللجان  في 

النتخابات 2016.
يواصل غوزيل نشاطه في السياسة الديمقراطية، 
وتبرع بمبالغ ضخمة لحملة بايدن، والتقى بايدن 
في األشهر األخيرة ثم تحدث مع وسائل اإلعالم 
لصحيفة  بايدن  تصريحات  إن  ليقول  التركية 
إذا  الخارجية  سياسته  توجه  لن  تايمز  نيويورك 
حملة  روابط  إلى  اإلشارة  تجدر  انتخابه،  تم  ما 
مع  العالقات  من  تاريخ  يجمعهم  بأفراد  بايدن 
إدارة  نحو  منفذاً  يمنحونها  إذ  أردوغان،  إدارة 

بايدن سيخدم  أن  تعني  لكنها ال  المحتملة،  بايدن 
المصالح التركية بالطريقة التي يتبعها ترامب.

فوز بايدن سيؤدي إىل تقليص 
النفوذ الرتيك

مارشال  صندوق  من  الباحث  دانفورث،  يعتقد 
األلماني، أن الفساد لن يكون وسيلة ألنقرة للتأثير 
يتساءل  ذلك  ومع  المحتملة،  بايدن  إدارة  على 
سيحاول  التي  الحالية  األزمات  »جوانب  عن 
أردوغان إلصاقها بترامب بالطريقة التي أخبرت 
مع  الصفقات  بأن  األميركي  الرئيس  أنقرة  بها 
بيع صواريخ  أوباما  بسبب رفض  بدأت  روسيا 
غير  من  بالطبع  الصنع«،  أميركية  باتريوت 
المرجح أن يصدق بايدن مثل هذه الحجج، لكن 

قد يكون لها بعض الصدى.
من  مزيداً  يتوقع  دانفورث  أن  من  الرغم  على 
االحتكاك بين رئاسة بايدن وتركيا، إال أنه أشار 
إلى أن »الحذر المؤسسي« من خسارة تركيا أو 
دفعها إلى أحضان روسيا سيساعد في تحديد مدى 
تكون  ولن  أردوغان،  على  للرد  بايدن  استعداد 
إدارة بايدن متحمسة مثل إدارة ترامب في تبنيها 

لدول تعارض تركيا مثل إسرائيل والسعودية.
قال شتاين، من معهد أبحاث السياسة الخارجية، 
إنه يتوقع أن تجري إدارة بايدن مراجعة لسياسة 

لحلف  االعتبار  بعض  هناك  يكون  وأن  تركيا، 
لتكون  أنقرة  إقناع  محاولة  مع  األطلسي  شمال 
أكثر تعاوناً، لكنها سترث مشكلة منظومة  حليفاً 
الدفاع الروسية وال ينتظر أن تُحّل هذه المشكلة 

بل ستزداد سوءاً.
في  السابق  المسؤول  روبين،  مايكل  وقال 
البنتاغون والباحث في معهد أمريكان إنتربرايز 
»فساد  من  تعاني  لن  بايدن  إدارة  إن  المحافظ، 
أحوال  لموقع  وقال  العلني«،  ترامب  الرئيس 
جيك  رشوة  أعمال  رجل  أي  يحاول  لن  تركية: 
بالطريقة  بايدن(  مستشاري  كبار  )أحد  سوليفان 
التي استطاع بها إكيم ألبتكين رشوة مايكل فلين.

ومع ذلك، يعتقد روبين أن أردوغان قد ال يزال 
عملية  على  التأثير  بعض  ممارسة  على  قادراً 
»ستكون  وقال:  بايدن،  إدارة  في  القرار  صنع 
إدارة بايدن أكثر اعتباراً للكونغرس ما لم يتمكن 
على  أو  غرفة  في  ببايدن  التفرد  من  أردوغان 
انتهجها  التي  بالطريقة  التزامات  لطلب  الهاتف 

مع أوباما وترامب«.
على  القدرة  لديه  تكون  لن  »بايدن  أن  وأوضح 
تسليم شخص مثل غولن أو التدخل في قضية بنك 
بما يكفي  خلق، وعلى عكس ترامب، يبقى ذكياً 
إلدراك ذلك، لكن قد يكون إقناع بايدن ليس بتلك 
العقوبات  عن  للتنازل  فردي  إطار  في  السهولة 

أو تخفيفها.

إيان جيه لينش

سياسيون: »وحدة الشعوب تمهد لبناء سوريا ديمقراطية ال مركزية«

االحتالل  دولة  فيه  تواصل  الذي  الوقت  في 
التركي هجماتها وتهديداتها ضد مناطق شمال 
وشرق سوريا، يؤكد القائد العام لقوات سوريا 
الديمقراطية مظلوم عبدي استمرار المباحثات 
بين اإلدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية 
من جهة، والحكومة السورية من جهة أخرى، 
ودعا عبدي حكومة دمشق إلى التحلي بروح 

المسؤولية وعدم عرقلة سبل الحل.

مل نكن يوماً سبباً يف 
األزمة السورية

دمشق  حكومة  إلقدام  الكامنة  األسباب  حول 
القائد  والتفاهم، تحدث  الحل  إعاقة سبل  على 
العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي 
يوًما  نكن  »لم  فقال:  لألنباء  هاوار  لوكالة 
عن  دافعنا  بل  السورية،  األزمة  في  سببًا  ما 
مناطقنا،  من  داعش  مرتزقة  أرضنا وطردنا 
إذا كان هناك حل لألزمة السورية، فسيكون 
شمال  مناطق  مشاركة  وبدون  سياسيًّا،  حالًّ 
وشرق سوريا لن يكون هناك أي حل لألزمة 
السورية، وأعلن المسؤولون في اإلدارة الذاتية 
بالعديد من المناسبات أن حكومة دمشق تنأى 
بنفسها عن الحوار، وخالل الفترات الماضية 
جرت تفاهمات بين قوات سوريا الديمقراطية 
العسكري  الصعيد  على  دمشق  وحكومة 
يفكرون  كانوا  أنهم  لو  روسية،  بضمانات 
بمثل هذه  أدلوا  لما  أجل مستقبل سوريا،  من 
سبل  إعاقة  على  عملوا  وال  التصريحات، 
الحل، الدولة السورية وكذلك الدول األخرى 
السورية  األزمة  موقفنا من  ما هو  جيدًا  تعلم 

منذ عام 2011 وحتى اليوم«.
األطراف  بعض  هناك  أن  إلى  عبدي  ونوه   
اإلدالء  إلى  السورية  الحكومة  تدفع  التي 
بالتصريحات التي تعرقل عملية الحل، وقال: 
نهجها  تواصل  زالت  ال  السورية  »الحكومة 

وعقليتها الشوفينية، وال تعمل على تغيير هذه 
فهي  ولذلك  ذلك،  تفعل  أن  تريد  وال  العقلية، 
بها؛  تدلي  التي  بالتصريحات  تثق  ال  نفسها 
منها  تطلب  التي  هي  األطراف  بعض  ألن 
أنها  لو  والحقيقة  التصريحات،  بهذه  اإلدالء 
بمثل  أدلت  لما  سوريا،  بمستقبل  تفكر  كانت 
هذه التصريحات، وال عملت على إعاقة سبل 
الحل، الدولة السورية وكذلك الدول األخرى 
السورية  األزمة  موقفنا من  ما هو  جيدًا  تعلم 
اليوم، هدفنا من أجل  منذ عام 2011 وحتى 
األراضي  تقسيم  منع  هو  عام  بشكل  سوريا 

السورية، ومنع نشوب حروب كبيرة«.

هدفنا الدفاع عن أرضنا
وحاميتها ووحدتها

 2012 عام  منذ  »نعمل  بقوله:  عبدي  وبين 
من  كل  مع  السورية  الحدود  حماية  على 
عن  ندافع  عمليًّا  أننا  وعليه  وتركيا،  العراق 
كانت  عندما  السورية،  األراضي  وحدة 
األراضي  عموم  في  تنهار  الدولة  مؤسسات 
ببناء  منطقتنا  شعوب  بدأت  السورية، 
المؤسسات من أجل تسهيل أمورها الحياتية، 
في  الثالث  النهج  اخترنا  األول  اليوم  ومنذ 
موضوع األزمة السورية وتصرفنا على ذلك 
األساس وال زلنا ملتزمين به، لم نقف أبدًا إلى 
جانب حكومة دمشق والقوى الخارجية وأيضاً 
التزمنا  لقد  بالمعارضة،  نفسها  مع من سمت 
بالقيم الوطنية السورية، والتزمنا بالدفاع عن 
مناطقنا، لم ننجر إلى حروبهم التي خاضوها 
من أجل المصالح، وال زلنا ملتزمين بالموقف 

نفسه ونتصرف على أساسه.«
أبدًا  نكن  »لم  بالقول:  عبدي  مظلوم  وتابع 
جزًءا من األزمة السورية، بل كنا المدافعين 
عن مناطقنا، ونحن من طردنا مرتزقة داعش 

حكومة  مع  دائم  تواصل  على  كنا  لقد  منها، 
دمشق من أجل الحفاظ على أمن المنطقة، وال 
التباحث  أجل  من  تواصل  قنوات  لدينا  زالت 
األمنية  للقضايا  حل  إيجاد  أجل  ومن  معها، 
نفسه  الشي  قول  يمكن  ال  ولكن  الموجودة، 
حكومة  مواقف  إن  السياسي.  الصعيد  على 
لألزمة،  الحل  إيجاد  في  تساهم  ال  دمشق 
الحل،  إيجاد  إلى  الرامية  المباحثات  وخالل 
عرقلة  على  دائًما  السورية  الحكومة  تعمل 

المباحثات«.

ال ميكن تهميش شعوب شامل 
ورشق سوريا

 وواصل عبدي بالقول: »األوضاع في مناطق 
شمال وشرق سوريا تختلف عن مناطق درعا 
والسويداء وحمص والغوطة ودمشق، اإلدارة 
قواتها  لديها  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
العسكرية، وهي التي تدافع عن أرضها، وإذا 
المناطق،  هذه  في  حل  إيجاد  من  بد  ال  كان 
فيجب أن يكون حالًّ سياسيًّا، وال يمكن تحقيق 
بدون  سوريا  إعمار  إعادة  مشروع  وإنجاز 

مشاركتنا«.
لمواصلة  استعدادهم  عبدي  مظلوم  وأبدى 
المباحثات مع الحكومة السورية، موضحاً بأن 
والتوجهات  العقليات  أصحاب  بعض  هناك 
الخبيثة يرفضون ذلك، وأكد: »ندعو حكومة 
والكف  بالمسؤولية  التحلي  إلى  دمشق 

وهي  الحل،  سبل  تعرقل  التي  مواقفها  عن 
الرامية  المخططات  تخدم  الراهنة  بسياساتها 
إلى تقسيم سوريا، وال يمكن تحقيق االستقرار 

في سوريا عبر العنف والقمع«.
 واختتم القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية 
عن  دافعنا  »لقد  قائالً:  حديثه  عبدي  مظلوم 
األمر  تطلب  وإذا  ذلك،  وسنواصل  مناطقنا، 
دمشق  حكومة  ضد  عنها  ندافع  سوف  فإننا 
أيًضا، نحن مستعدون للمفاوضات مع الجميع، 
واحد  خيار  دمشق  حكومة  أمام  فإن  لذلك 
فقط، وهو المفاوضات، أما تصريحاتها فهي 
مجرد تصريحات للدعاية السياسية، وهي ال 
السوري، ويجب عليها  الشعب  تخدم مستقبل 
التخلي عن هذه السياسات التي تعيق وتعرقل 

المفاوضات«.

والتكاتف  التالحم  بحالة  سياسيون سوريون  أشاد 
الخارجي  التدخل  ضد  السورية  الشعوب  بين 
والمصير  التاريخ  وحدة  أن  مؤكدين  واالحتالل، 
القاسم المشترك بين جميع شعوب المنطقة، وهذه 

الحالة تمهد لبناء سوريا المستقبل.
النزعات  تأجيج  على  المهيمنة  القوى  تسعى 
والطائفية  القومية  الصراعات  وإثارة  العنصرية 
وكان  واألوطان،  الشعوب  على  السيطرة  بهدف 
لهذه السياسات االستعمارية دور كبير في تعميق 
األزمة السورية والتمهيد فيما بعد للتدخل اإلقليمي 
والدولي الذي أدى إلى احتالل أجزاء من سوريا 
بالمقابل  لكن؛  التركي.  االحتالل  دولة  قبل  من 
شهدت مناطق شمال وشرق سوريا واقعًا مغايًرا 
تمثل بوحدة وتكاتف جميع الشعوب ضد االحتالل 
وضد تجزئة البالد، وتأسيس إدارة شعبية مشتركة 
تعتبر الضمانة الوحيدة لوحدة األراضي السورية.

تجمعنا وحدة املصري 
وامتزاج الدماء

سياسيين  مع  لقاءات  صحيفتنا  أجرت  ذلك  حول 
وتكاتف  بوحدة  أشادوا  حيث  حلب،  مدينة  من 
عضوة  تحدثت  البداية  وفي  المنطقة،  شعوب 
الديمقراطية  سوريا  بمجلس  العالقات  مكتب 
فاطمة حسينو والتي تطرقت إلى التاريخ المشترك 
التاريخ  مراحل  مختلف  خالل  المنطقة  لشعوب 
وقالت: »لن نتحدث عن مصطلح القوميات الذي 
أطلق من قبل الرأسماليين الذين بثوا الفتن وعملوا 
على  للسيطرة  بيننا  والنزاعات  التفرقة  على 

خيرات هذه األمم«.
بين  والتكاتف  بالتالحم  حسينو  فاطمة  وأشادت 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  في  الشعوب 
ضد  الحرب  في  الشعوب  تكاتف  خاص  وبشكل 
المرتزقة،  المجموعات  وباقي  داعش  مرتزقة 
في  المنطقة  شعوب  جميع  دماء  »اختلطت  قائلة: 
قوات سوريا  راية  تحت  التي خاضوها  المعارك 

الديمقراطية.«

المقاومة  إلى  حديثها  خالل  فاطمة  وأشارت 
مقصود  الشيخ  حي  مقاومو  أبداها  التي  البطولية 
بقولها:  التركي  االحتالل  جيش  مرتزقة  ضد 
في  يكمن  كان  تحقق  الذي  االنتصار  سر  »إن 
تكاتف وتالحم جميع الشعوب من الكرد والعرب 

والسريان واآلشوريين، دون استثناء«.
وأنهت فاطمة حسينو حديثها بالقول: البعض يعمل 
على إثارة النعرات الطائفية والتحدث بلغة التمييز 

االلتزام  يجب  بدورنا  ونحن  القومية،  وتفضيل 
بنهج أجدادنا والسير على طريق شهدائنا، فالوطن 

للجميع دون استثناء«.

مبدأ األمة الدميقراطية
 أساس التالحم

تنظيم  مكتب  عضو  تحدث  ذاته؛  السياق  وفي 
حزب سوريا المستقبل في حلب أحمد علي فقال: 
انقساًما  شهدت  عام  بشكل  السورية  »المناطق 
وتشتتًا، لكن في مناطق شمال وشرق سوريا بقيت 
مبادئ  على  القائم  الفكر  بفضل  متالحمة  شعوبها 

األمة الديمقراطية«.
سوريا  وشرق  شمال  شعوب  أن  إلى  علي  ونوه 
جانب  إلى  كمكتسبات  مناطقهم  على  حافظوا 
بفضل  السورية  األراضي  وحدة  على  الحفاظ 

التالحم الوطني بين الشعوب السورية كافة.
وأنهى عضو مكتب تنظيم حزب سوريا المستقبل 
أن  »يجب  بقوله:  حديثه  علي  أحمد  حلب  في 
كل  عن  يعبر  جديد،  سوري  دستور  هناك  يكون 
السوريين ونابع من فكرة تقبل اآلخر، من خالل 
الجميع  فيه  يتساوى  مركزي  ال  تعددي  نظام 

بالحقوق والواجبات«.

مظلوم عبدي: »الحل السياسي ضمان

 لسوريا المستقبل«
أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بأن مناطق شمال وشرق سوريا لم تكن يومًا ما سببًا في استمرار األزمة السورية، وأشار 
إلى أن األزمة السورية لن تجد الحل دون مشاركة ممثلين عن مناطق شمال وشرق سوريا، وأضاف: »بدون مشاركتنا ال يمكن إيجاد الحل لألزمة 

وإعمار سوريا«.

فاطمة حسينو أحمد علي
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

عيسى األحمد
فيراز عثمان

روناهي/ منبج: أكد مدير السياحة في مدينة منبج وريفها؛ عيسى األحمد: »أن مديرية السياحة بدأت في اآلونة 
األخيرة؛ فتح باب التراخيص التي تتضمن رخص مزاولة المهنة؛ الخاصة بالمنشآت السياحية وتشمل فنادق ومطاعم 

وصاالت أفراح وكافيتيريات«

مديرية السياحة، تمنح التراخيص للمنشآت السياحية

محمد الجنوبي يستعيد فن »العديد« الفرعوني تشكيليًا

وبعد اإلغالق الذي شهدته األماكن العامة؛ بسبب 
مخاطر انتشار كورونا في مناطق شمال وشرق 
سوريا مدة ثالثة أشهر، أصدرت اإلدارة الذاتية 
سابق  وقت  في  قراراً  سوريا؛  وشرق  لشمال 
للمنشآت  السماح  المتضمن؛  الجاري  العام  من 
كانت  حين  في  االقتصادية.  أنشطتها  باستكمال 
الصادر  التعميم  أصدرت  قد  السياحة  مديرية 
عمل  تنظيم  أجل  من  2020/2/1م  بتاريخ 

رخصة  على  الحصول  في  السياحية  المنشآت 
 - )مطعم  السياحية  للمنشآت  المهنة  ومزاولة 
فندق - صالة افراحـ  كافيتريا(. ولمعرفة المزيد، 
في  السياحة  بمدير  »روناهي«  التقت صحيفتنا 

مدينة منبج وريفها؛ عيسى األحمد.

الرتاخيص السياحية؛ بناء عىل 
النظام الداخيل

بحول التراخيص الممنوحة للمنشآت السياحية، 
وريفها؛  منبج  مدينة  في  السياحة  مدير  حدثنا 
مديرية  قامت   « قائالً:  ذلك  األحمد عن  عيسى 
السياحة في مدينة منبج؛ بدعوة أصحاب المنشآت 
والكافيتيريات  المطاعم  تشمل  التي  السياحية 
وريفها؛  منبج  في  وغيرها  األفراح  وصاالت 
رخصة  على  والحصول  محالهم  لترخيص 
لمديرية  الداخلي  للنظام  استناداً  المهنة؛  مزاولة 
منح  عن  المسؤولة  الجهة  تعتبر  التي  السياحة 

التراخيص لكافة المنشآت السياحية«.
وتم تحديد جملة من الشروط لقبول التراخيص 
السياحية، منها تقديم طلب خطي يدون فيه عدد 
الشخصية،  الهوية  عن  وصور  البيانات،  من 
ومجلس  الكومين  من  مصدقة  الجوار  وموافقة 
مدته  تقل  ال  اإليجار  عقد  عن  وصورة  الحي 
التي سيجري  للمنشأة  عن سنة، أو عقد الشراء 
المالية،  لجنة  من  ذمة  براءة  وتقديم  بها،  العمل 
ترخيصها  المطلوب  للمنشأة  كروكي  ومخطط 
مصدقة أصوالً، وإجراء كشف حسي على موقع 
مع  المرفق  التعهد  بمضمون  والتقيد  المنشأة، 

طلب الترخيص.

تصنيف املنشآت السياحية

وعن آلية منح التراخيص، أشار األحمد بالقول: 
المنشآت  أصحاب  من  السياحة  مديرية  »تطلب 
أال يكون اسم المنشأة مكرراً في أي مكان آخر 
وواضحة  مكشوفة  لوحة  ضمن  يكون  وأن 
قابالً  سنوي  ترخيص  رسم  استيفاء  مقابل  في 
يعطى  المطلوبة  األوراق  تقديم  وبعد  للتجديد. 
المحروقات  لمديرية  إحالة  الترخيص  صاحب 
مستحقاتهم  على  الرخص  أصحاب  لحصول 
مزاولة  رخصة  إصدار  لحين  المحروقات  من 

المهنة، ومن ثم يرفع الترخيص إلى دراسة أمنية 
الكشف  يتم  ذلك  وبعد  الداخلية.  لجنة  قبل  من 
الحسي على المنشأة السياحية من أجل تصنيفها 
وفق ما يلي: شعبي ـ نصف سياحي ـ سياحي، ثم 

يمنح الرخصة السياحية«.
وريفها؛  منبج  مدينة  في  السياحة  مدير  واختتم 
إنذارات  »هناك  قائالً:  ذلك  عن  األحمد  عيسى 
للصاالت والكافيتيرات من أجل الحصول على 
كما  األسعار.  وضبط  المهنة  مزاولة  رخصة 
منحت مديرية السياحة ما يزيد عن 38 رخصة 
مزاولة المهنة، ولديها ما يزيد عن 60 رخصة 

قيد دراستها والموافقة عليها«.
مدينة  في  السياحة  مديرية  أن  ذكره  الجدير 
 /5/10 تاريخ  في  افتُتحت  وريفها،  منبج 
والفن،  الثقافة  للجنة  إدارياً  تتبع  وهي   2019
السياحية  للمنشآت  الترويج  مهامها؛  أبرز  ومن 
األثرية  بالمواقع  منها  يتعلق  فيما  البارزة سواء 
السياحة  مديرية  تعنى  كما  العامة،  بالمرافق  أو 

بتنشيط موارد السياحة أيضاً.

المنحوتة  الفرعونية  المقابر  على جدران إحدى 
في الصخر للحاكم »رعموزا« حاكم مدينة طيبة 
الميالد، يصور  قبل  الرابع عشر  القرن  حوالى 
تبدو  جنائزياً  مشهداً  القديم  المصري  الرسام 
يودعَن  النائحات وهّن  النساء  فيه مجموعة من 
من  واحدة  الجدارية  هذه  تُعد  القبر.  صاحب 
الرسوم النادرة التي تصور النائحات في العصر 
في  النواح  يحترفن  كن  نساٌء  وهّن  الفرعوني، 
الجنازات وُعرفن أيضاً بمغنيات اإللهة حاتحور.
بها  تضطلع  كانت  التي  المهمة  تلك  تتشابه  قد 
مع  الفرعوني  العصر  في  النائحات  النساء 
وهو  والموت  بالجنازات  مرتبط  حديث  طقس 

»العديد«. 
باللهجة  المسجوع  الشعر  من  نوع  هو  والعديد 
وتردده  في صعيد مصر،  منتشراً  كان  المحلية 
النساء عند وفاة عزيز لديهن. يمكن أن تضطلع 
هناك  أن  غير  المتوفى،  قريبات  المهمة  بتلك 
أيضاً نساء ُمخصصات لذلك يحترفن »الندب« 
فناً  يكون  ألن  »العديد«  يقترب  الجنازات.  في 
لغوية،  وتراكيب  إبداع  من  يحمل  لما  شفهياً، 
وأقوال تذهب أحياناً مذهب األمثال والمأثورات 
طريقه  في  الشفهي  الفن  هذا  مصر.  في صعيد 
عدة  ألسباب  يختفي  أن  ويكاد  لالندثار،  اليوم 
األفكار  وتوغل  المجتمع  ثقافة  بتغير  مرتبطة 

الدينية األكثر تشدداً مع تلك العادات القديمة. 

بُذلت جهود كثيرة لجمع هذا الموروث الشفهي 
من فن »العديد« وتناوله بالبحث والدراسة، ومن 
المصري  الكاتب  قدمه  ما  الدراسات  هذه  بين 
الشعبية«  »المراثي  كتابه  في  الحليم حفني  عبد 
الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، كما 
تناوله أيضاً الكاتب كرم األبنودي في كتابه »فن 
شلبي.  خيري  الراحل  للروائي  بتقديم  الحزن« 
وفي دراسته عن أشكال العديد في صعيد مصر 
يذهب الباحث المصري درويش األسيوطي إلى 

كما  الشعبي،  الغناء  أشرف  هو  »العديد«  أن 
سأل  فعندما  العرب،  أشعار  أشرف  الرثاء  كان 
أشرف  المراثي  بال  ما   : األعرابيَّ األصمعيُّ 
وقلوبنا  نقولها  ألننا  األعرابي  قال  أشعاركم، 

محترقة.

أساليب تعبريية

لفن  بصرية  معالجة  يقدم  الجنوبي  محمد  الفنان 
القاهرة  أتيليه  في  معرضه  من خالل  »العديد« 
يجمع  والنسيان«.  الفقد  »أوراق  عنوان  تحت 
القاعات  احتل  الذي  المعرض  هذا  في  الجنوبي 
األربع ألتيليه القاهرة بين مجموعة من الوسائط 
وتجهيز  رسوم  من  المختلفة،  التعبير  وأساليب 
العناصر  هذه  بين  المشترك  القاسم  وكتابة. 
وتمثيلها  العديد  ألشعار  الطاغي  الحضور  هو 
أقمشة  من  مختلفة  مساحات  على  ورسماً  كتابة 
وأوراق رسم. يستدعي الجنوبي هنا فكرة الفقد 
الذين  وأقاربه  أصدقائه  صور  باستحضاره 
كما  السبل،  بهم  تقطعت  أو  غابوا  أو  رحلوا 
يستحضر فكرة الموت وما ارتبط  به من مرض 
بالعناصر  مزدحماً  المعرض  يبدو  معاناة.  أو 
والكتابات  الصور  من  عشرات  الكثيرة، 

واألوراق والرسوم تعكس جميعها مشاعر الفقد 
والحنين وتالمس مشاعر المشاهد ووجدانه، وقد 
يكمن هنا سر هذا الشعور باأللفة والدفء الذي 

يخيم عليها.

بين العناصر الكثيرة التي أتى بها الجنوبي نرى 
عبوات أدوية وضع في داخلها صورة مصغرة 
لوجهه، وفي ركن آخر نرى صورة شقيقه الذي 
رحل. بين األعمال رسوم عدة كانت مهملة في 
ركن محترفه، وجاء بها الفنان كما هي ليعرضها 
لونها  حال  قد  بعضها  أن  حتى  ترتيب،  دون 
وبهتت معالمها، فبدت أشبه بلفائف من القماش 
الجنوبي  يبرز  باألصباغ.  المغطى  الجلد  أو 
أيضاً هنا محاوالته األولى للتلوين والرسم، كما 
وعشرات  الخاصة  بأوراقه  الجدران  أحد  يمأل 
ذكريات  تحمل  التي  المهملة  القصاصات  من 
وكشوف  الدراسة  شهادات  بينها  شخصية، 
في  حل  حين  للسينما  األولى  وتذكرته  األطباء 

تجربته  الجنوبي  يسكب  مرة.  ألول  القاهرة 
القاعة  جدران  على  الفن  مع  ورحلته  الحياتية 
الهامشية  بتفاصيلها  وإحباطاتها،  بنجاحاتها 
بعضها  غيّر  ربما  التي  المحورية  وأحداثها 
الفنان  بها  غطى  أخرى  رسومات  ثمة  مساره. 
أحد جدران القاعة تحمل كل منها »عدودة« كما 
يطلق عليها أهل الصعيد، تتضمن رثاًء لألب أو 

االبن أو االبنة.

على  المتداولة  الشفهية  النصوص  هذه  تحمل 
وقناعات  المجتمع  ثقافة  من  شيئاً  النساء  ألسنة 
المجتمع  في  الرجل  مكانة  أنفسهن حول  النساء 
الصعيدي، أو تشير أخرى إلى عادات متوارثة 
كالثأر مثالً. بل يحمل بعضها حتى أقواالً تتجاوز 
لكنها على كل حال  السائدة.  التقاليد واألعراف 
تمثل سجالً حافالً بالحكمة وحامالً لثقافة ضاربة 

بجذورها في عمق التاريخ.

تقرير/ آزاد كردي

االحتالل التركي لـ »كري سبي/ تل أبيض« بعد عام... أضرار كارثية ومآٍس إنسانية

الساحل  اجتاحت  التي  الحرائق  حدة  بدأت 
مع  بالتراجع،  سوريا  ووسط  السوري 
السيطرة على عدد كبير منها، إال أن خسائرها 
واعتبر  بالكارثية،  وِصفت  والبيئية  المادية 
بعض الخبراء في علم المناخ والبيئة أن هذه 
اندلعت في  الحرائق مفتعلة كون أن غالبيتها 
ساعات الليل وفي مناطق تنعدم فيها العوامل 

الطبيعية المسببة للحرائق.
وتجاوز عدد الحرائق التي اندلعت في ريفي 
وامتدت  حريق  المئة  وطرطوس  الالذقية 
خالل اليومين الماضيين إلى مدن وبلدات عدة 
القرداحة  في  المحلية  السلطات  واضطرت 
مشفى  السوري إلخالء  الرئيس  رأس  مسقط 
مخزن  إلى  الحرائق  وصول  بعد  المدينة 

لمؤسسة التبغ وانهياره جزئياً.
الحرائق  نتيجة  حياتهم  مواطنين  أربع  وفقد 
في  اختناق  بحاالت  أخرون   70 وأُصيب 
طرطوس والالذقية، لفت المهندس منذر خير 
من  التاسع  في  بالالذقية  الزراعة  مدير  بك 
الحرائق  عدد  أن  إلى  الجاري  األول  تشرين 

التي اندلعت في المحافظة خالل الـ 48 ساعة 
بلغت 93 حريقاً أُخمد منها 62 ويتم التعامل 
وإخمادها  عليها  للسيطرة  الحرائق  باقي  مع 

بالكامل، نقالً عن وكالة سانا.
يبث  السبت2020-10-9،  صباح  ومنذ 
التلفزيون الرسمي السوري مشاهد من مناطق 
تواصل  اإلطفاء  فرق  إن  قال  حيث  الحرائق 
مئات  على  امتدت  وقد  إخمادها،  على  العمل 
الالذقية  محافظات  أرياف  في  الهكتارات 

وطرطوس في الغرب وحمص في الوسط.
على  على صفحته  الالذقية  إطفاء  فوج  وقال 
حرائق  سلسلة  أكبر  أمام  »نحن  فيسبوك 
السنين«،  مر  على  الالذقية  محافظة  شهدتها 
روسية  إطفاء  سيارة  انضمام  إلى  وأشار 

إلخماد الحريق في المستودعات.
للنزوح  عدة  بعائالت  أيضاً  الحرائق  ودفعت 
بعد اقتراب النيران من منازلها، وفق ما قال 
رئيس منظومة اإلسعاف السريع في المحافظة 

لؤي سعيد إلذاعة محلية.
عن  سانا  السورية  األنباء  وكالة  وأفادت 
احتراق منازل في مدينة بانياس في محافظة 
اإلطفاء  فرق  تمكن  إلى  طرطوس، وأشارت 

من إخماد بعض الحرائق في حمص.
التواصل  مواقع  على  ناشطون  وتداول 
تظهر  فيديو  ومقاطع  صوراً  االجتماعي 
تحترق«.  »سوريا  بوسم  مرفقة  الحرائق 
يطلبون  ألهالي  مناشدات  كذلك  وانتشرت 

المساعدة.
واعتبر وزير الزراعة »محمد حسان قطنا« 
ساهمت  والرياح  الحرارة  »درجات  أن 
أسباب  أن يحدد  الحرائق« من دون  باشتعال 

اندالعها.
الباحث واألستاذ الجامعي في  في حين شكك 
علم المناخ بقسم الجغرافية في جامعة تشرين 
عبر  الوزير  كالم  في  فالح«  قره  »رياض 
قال  الفيسبوك  في  تدوينة نشرها على حسابه 

يحدث  أن  الصعب  المناخ من  علم  فيها »في 
الحريق ليالً بمسبب طبيعي، وال بد من وجود 

يد فاعلة«.
في  برودة  األوقات  أكثر  فالح  قره  وبحسب 
اليوم هي في ساعات الصباح األولى، إضافة 
إن سرعة الرياح تكون أقل في ساعات الليل 
عنه بالنهار نتيجة ارتفاع الضغط الجوي ليالً.
ليالً  اندالعها  »احتمال  أن  فالح  قره  ويؤكد 
على  يساعد  ما  فكل  عملياً«،  الصفر  يقارب 
ذلك يحدث نهاراً كانعكاس الشمس على سطح 
عاكس، أو احتكاك األشجار.. إلخ، عدا عن أن 

الحرائق حدثت.
لبنان  في  بأخرى  سوريا  حرائق  وتزامنت 
إلى  أشار  السوري  األكاديمي  ولكن  وتركيا، 

أن حجم حرائق سوريا كان األعنف واألكبر 
وهو ما يثير تساؤالت عدة عن السبب الحقيقي 

لحدوثها.
البيئة  مجال  في  النشطاء  من  العديد  وطالب 
والنشطاء على صفحات التواصل االجتماعي 
بضرورة فتح السلطات السورية تحقيقاً حول 

أسباب حدوث الحرائق هذه.
في حين قال آخرون »كيف للحرائق أن تنتشر 
الساحل  في  الرياح  أن  إذ  الرياح؟«،  بعكس 
الغرب،  نحو  تتجه  أي  شرقية  هي  السوري 
لكن معظم الحرائق حدثت في الجزء الشرقي 
أي بعكس حركة الرياح وهو ما يثبت –حسب 
بحسب  خلفها  بشرية  أيداً  وجود  النشطاء- 

بعض المتابعين والمهتمين.

عام  مضى على احتالل تركيا مقاطعة كري 
الكارثية  النتائج  تزال  وال  أبيض،  سبي/تل 
االحتالل  تفاصيل  وتتضح  يوم،  كل  تتجلى 
الصعد  على  جسيمة  وأضرار  نتائج  وتبرز 
كافة، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على 
المحتل التركي  لتأمين عودة آمنة للُمهّجرين 

إلى مدنهم وقراهم.
الذي  التركي  العدوان  كامل على  مضى عام 
في  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  على  شنه 
العام  من  األول  تشرين  شهر  من  التاسع 
الماضي، والذي احتل على أثره كاّلً من مدينة 
تل  سبي/  وكري  العين  رأس  كانيه/  سري 

أبيض وريفهما.
التركي  االحتالل  ارتكب  العام  هذا  وخالل 
المدنيين  الجرائم بحق  أنواع  أبشع  ومرتزقته 
وتهجير  قتل  من  احتلها  التي  المناطق  في 
الممارسات  من  وغيرها  للممتلكات  ونهب 

التي تتنافى مع القوانين واألعراف الدولية.
يتخذ  الذي  وعمل مجلس مقاطعة كري سبي 
توثيق  على  له  ا  مقرًّ عيسى  عين  ناحية  من 
التركي  االحتالل  يرتكبها  التي  الممارسات 
الصعد  على  وممتلكاتهم  بالمدنيين  ومرتزقته 

كافة.

′قرابة الـ 100 ألف ُمهّجر من 
كري سبي وريفها′

من  ُمهّجر  ألف   100 الـ  يقارب  ما  أحصى 
عيسى  عين  ناحية  وريف  وريفها  المقاطعة 
الذاتية  اإلدارة  وتمكنت  والشرقي،  الغربي 
أنشأه  مخيم  في  منهم  مهجًرا   3531 إيواء 
بقية  يتوزع  فيما  السمن،  تل  بلدة  بالقرب من 

النازحين في مدينة الرقة والطبقة وأريافهما.
طالت  التي  المادية  لألضرار  وبالنسبة 
ممتلكات األهالي، فقد وثّق المجلس حرق أكثر 

الزراعية  األراضي  من  دونًما  ألف   63 من 
خالل موسم الحصاد، تم إحراقها بشكل متعمد 
من قبل المرتزقة بشكل مباشر أو عن طريق 

القذائف التي تنهمر على الحقول الزراعية.

′ ′تدمري 113 منزالً

لم تقتصر األضرار واالنتهاكات على المجال 
المادية ال  فقط، بل كانت األضرار  اإلنساني 
تم  فقد  اإلنسانية،  األضرار  عن   فداحة  تقل 
تدمير 113 منزاًل في المقاطعة وريفها بسبب 
القصف العشوائي أو الهدم المتعمد، حيث تم 
توثّيق تدمير 25 منزاًل بالجرافات العسكرية 
في قرية الشركراك وحدها، و48 في القرى 
التابعة لبلدة الجرن، فيما تتوزع بقية المنازل 

في قرى عين عيسى وناحية سلوك.

′43 مدنياً فقدوا حياتهم، وإصابة 
31 آخرين′

دفع األهالي المدنيين العُّزل الضريبة الكبرى 
أو  التركية  القوات  دخلتها  التي  المناطق  في 
تلك التي تعرضت للقصف الذي اعتمد سياسة 
القصف  عن  ونتج  هذا  المحروقة،  األرض 
ومرتزقته  التركي  المحتل  قبل  من  العشوائي 
عشرات القتلى واإلصابات بصفوف المدنيين، 
األربعين  المدنيين  الشهداء  تجاوز عدد  حيث 
الكثيف،  والقصف  االحتالل  جراء  شهيداً 
إحصاءات  بحسب  اإلصابات 31  بلغت  فيما 
حاالت  من  عدد  توثيق  إلى  باإلضافة  أولية، 
من  عددًا  طالت  التي  واالعتقال  االختطاف 
محمد،  »ياسين  منهم  المقاطعة  في  الشبان 
وثالثة  إبراهيم،  جمعة  حميدي،  بشير  محمد 
عبد  وهادي  وطارق  فؤاد  من  كل  هم  أشقاء 

الكريم الشيخ«.

استهداف البنى التحتية 
واملؤسسات التعليمية

جدًّا  كبير  بشكل  التعليمي  الواقع  تأثر  وقد 
االحتالل  استهدف  حيث  االحتالل،  بعد 

وأوقف  مباشر،  بشكل  المدارس  ومرتزقته 
التي  المناطق  في  مدرسة   288 في  التعليم 
إلى  المدمرة  المدارس  عدد  ووصل  احتلها، 
11 مدرسة، فيما حّول 40 مدرسة إلى نقاط 
عسكرية، أما المدارس التي تقع ضمن مناطق 
اإلدارة الذاتية فمنها 20 مدرسة مغلقة، وذلك 
التي  للقرى  المرتزقة  استهداف  كثرة  بسبب 

تقع فيها هذه المدارس.
فقد  العمل  عن  المدارس  هذه  توقف  وبسبب 
التعليم  من  طالب/ة  ألف   20 من  أكثر  ُحرم 
كري  مقاطعة  في  طالب   38750 أصل  من 
سبي، باإلضافة إلى 5 آالف تلميذ في المناطق 

الواقعة على خطوط التماس.

′جرف ونهب املواقع األثريّة′

االحتالل  إليها  يهدف  التي  الممارسات  ومن 
التي  المناطق  شعوب  هوية  طمس  التركي، 
يحتلها، فقد قام بجرف ونهب عدة مواقع أثرية 
ناحية  في  الدهليز  »تلة  منها  المقاطعة  في 
قرية خربة  في  األثري  سلوك، وتل صهالن 
الرز، وموقعين في قرية حمام التركمان هما 

مدينة الفار والصبي األبيض«.

االحتالل  قام  المنطقة،  أهالي  تجويع  وبهدف 
التركي بنهب المحاصيل المخزنة في كل من 
صوامع الدهليز والصخرات والتي تقدر بـ 20 
ألف طن، كما قام بإخراج صوامع خفية السالم 
نهائي،  بشكل  الخدمة  عن  علي«  قز  »قرية 
والتي يخزن فيها المخزون االستراتيجي من 

القمح لعشرات القرى في تلك المنطقة.
بحق  واالنتهاكات  الجرائم  هذه  كل  وتُرتكب 
تحريك  دون  المحتلة  المناطق  في  األهالي 
ومنظمات  الدولي  المجتمع  قبل  من  ساكن 
لهذه  بتنديد  حتى  ولو  اإلنسان،  حقوق 

الممارسات.
وبهذا الصدد طالب الرئيس المشترك لمقاطعة 
كري سبي حميد العبد المجتمع الدولي بالتحرك 
والضغط على تركيا، التي تتبع سياسة تتريك 
في  الموجودين  المواطنين  بحق  ممنهجة 
من  ومسمع  مرأى  على  المحتلة  المناطق 
إلى  الُمهّجرين  عودة  لتأمين  أجمع،  العالم 
مدنهم وقراهم التي احتلتها. وما زال يمارس 
فيها أبشع صنوف االنتهاكات والجرائم بحق 

اإلنسانية جمعاء.

أكبر سلسلة حرائق شهدتها سوريا على مرِّ التاريخ... مْن الفاعل؟ هفرين يا 
جاندارك 
الشرق..

يا أيقونة على سقوف

معابد النيروز

ويا صالة الروح

وقبلة األحرار

قروية كانت توزع

الندى على الكروم

شجرة أحرقت نفسها

كي ال يجعلوا من أغصانها

أعواد مشانق لرفاقها

أيتها الثائرة النقية اجلميلة

ستقرؤك األجيال القادمة  

شعلة وضاءة في قناديل الفقراء

احلاقدون بقلوبهم السوداء 

اطفؤوا ضوء عينيك احلاملتني

بوطن للحب.. للحرية

قتلوك باسم اهلل

وأي إله يبيح قتل اجلمال

وذبح احلمائم 

في محراب الصالة

تباً ملن يحيا على دماء األبرياء

تباً ملن قتلوك...

تبا لأليادي السوداء اآلثمة

كيف يحاكم احلسك

النراجس الوضاءة

بأي جريرة

 قتلوك يا قديسة احلياة
وباسم الطائفية

مزقوا كتب السماء

باسم اهلل

ً أسسوا ديناً جديدا

للبغاة...

يخشون من أغنية أو قصيدة

يقتلهم كتاب..

يكرهون كل ما هو جميل

يسرقون البسمة من قمرية 
األعناب

يحزنهم إذا مارأوا في كأسنا

شيئاً من الشراب

كالااب كالاااب

أزعجهم حلن سمفونية عذبة

في وطن ال يسمع فيه

 سوى صوت الساطور..
وصورة هفرين 

حمامة حتمل غصن الزيتون

في وسط الطوفان...

إعداد/ صالح إيبو
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

المؤامرة الدولية؛ جريمة القرن التي شاركت بها الدول الرأسمالية
بدأت خيوط المؤامرة الدولية بالضغوطات إلخراج القائد األممي عبد اهلل أوجالن من سوريا التي قامت بها الدول الرأسمالية، وساهمت بقدر كبير 

بتنقله في عدد من دول القارة العجوز انتهاًء باعتقاله في كينيا وتسليمه إلى دولة االحتالل التركي. 

تساعد المحاصيل التكثيفية في تحسين اقتصاد مزارعي المنطقة لقلة تكاليف زراعتها؛ وتعد زراعة البطيخ والسمسم من الزراعات التكثيفية الصيفية 
التي يعتمد عليها مزارعو الرقة بعد جني محصول القمح والشعير في األراضي المروية

األول؛  تشرين  شهر  من  التاسع  يوم  صادف 
حكيت ضد  التي  الدولية  المؤامرة  بداية  ذكرى 
الشعب الكردي؛ بشخص القائد عبد هللا أوجالن 
إفشال  أجل  من  سوريا  من  الخروج  آثر  الذي 
الرامية إلى احتالل  التركية؛  الفاشية  مخططات 
أجزاء من المناطق الحدودية وكذلك التدخل في 

شؤونها الداخلية.

أسباب الخروج؟

على  بالضغط  االستعمارية  القوى  جميع  قامت 
عملت  التي  »غالديو«  منظمة  بواسطة  سوريا 
بشكل سري؛ بهدف محاربة تمدد الشيوعيين في 
العالم وحفظ مصالح الدول الفاشية المؤسسة له؛ 

باستخدام أفظع وأبشع األساليب. 

العالمية  الحرب  بعد  غالديو  منظمة  وتأسست 
الرأسمالية  االستخبارات  أجهزة  قبل  من  الثانية 
معتمدةً على شبكة خطيرة، واتخذت هذه المنظمة 
بعض الذرائع الواهية، للتدخل آنذاك في سوريا؛ 
أعضاء  مصالح  تهدد  تحرر  حركات  كإيواء 
الفلسطينية  التحرير  كمنظمة  الغالديو،  منظمة 
التي تهدد وجود إسرائيل، وأيضاً حزب العمال 
النظام  مسلًحا ضد  كفاًحا  قاد  الذي  الكردستاني 

التركي الفاشي.
في حين يعتبر االحتالل التركي من بين الدول 
جميع  حشدت  التي  غالديو  لشبكة  المؤسسة 
قواتها على الحدود الجنوبية لمحاربة سوريا في 

حال لم يخرج القائد عبد هللا أوجالن منها.

خيارات التوجه

هللا  عبد  القائد  على  الضغوطات  ازدادت  لما 
تملكه  سوريا  من  الخروج  على  لحمله  أوجالن 
إلى  أو  قنديل  نحو جبال  التوجه  اثنين،  خيارين 
أوروبا  إلى  التوجه  اختار  لكنه  أوروبا،  قارة 
إلى  الكردي  الشعب  صوت  إيصال  أجل  من 
المحافل الدولية، وألنه كان على دراية تامة أنه 
دولة  ستقوم  حينئذ  قنديل،  جبال  إلى  توجه  إذا 
االحتالل التركية؛ بإبادة وإنكار للشعب الكردي، 
ضآلته  يجد  أن  أمالً  أوروبا  إلى  الذهاب  فقرر 
في مكان يدعي حقوق اإلنسان، لكن مع األسف 
بعد ذهابه إلى أوروبا، أثبتت أن القارة العجوز 
ليس فيها أي مظهر للديمقراطية بل أنها مقبرة 
لقتل اإلنسانية، وإن وجدت بعص مالمحها فهي 

شكلية فحسب.

وبقي القائد عبد هللا أوجالن 36 يوًما بين روسيا 
واليونان وحوالي 66 يوًما في إيطاليا، وأدرك 
فقرر  وجوده  على  خطراً  ستكون  أوروبا  أن 
قضية  وصلت  وباعتقاله  كينيا،  إلى  االنتقال 
والجميع  الدولية،  المحافل  إلى  الكردي  الشعب 

عرفوا من هم الكرد. 

العامل سقط أخالقيًّا

شاركت دول عديدة من شبكة غالديو من جميع 
القائد  استهدفت  التي  المؤامرة  في  العالم  أنحاء 
عبد هللا أوجالن، فالجميع سقطوا أخالقيًّا عندما 
أقل  عن  بحث  شخص  حماية  من  يتمكنوا  لم 

معطيات اإلنسانية المتمثل في مكان للجوء. 
في  شاركت  التي  الدول  أن  جلياً  والواضح 
المؤامرة، هي نفسها التي تتقرب من الكرد بين 
الكردي  الشعب  أثبت  أن  بعد  واألخرى،  الفينة 

قدرته على مواصلة النضال من أجل نيل حقوقه 
المشروعة والمطالبات المتكررة لفك العزلة عن 

قائده. 
وجدان  أوجالن  هللا  عبد  القائد  نضال  مثل  لقد 
الشعب الكردي بكل فئاته كونه القادر على بناء 
وطن يحتوي جميع الشعوب واألديان والثقافات 
األمة  بوتقة  في  البعض  بعضها  مع  المتعايشة 

الديمقراطية.

محاكمة تعسفية

إن اعتقال النظام الفاشي للقائد؛ عبد هللا أوجالن 
قانونية  غير  اختطاف  عملية  على  بناًء  جاء 
الدولية بشكل سافر ومخالف  من شبكة غالديو 
إجراءات  كل  فإن  وبالتالي،  الدولي،  للقانون 
محاكمته باطلة وال يعتد بصحتها وغير عادلة، 
فهي محاكمة سياسية بامتياز لقائد سياسي بارز، 
للمحاكمة  الدنيا  الحدود  له  تضمن  أن  ينبغي 
االتصال  وأهمها  الدولي،  للقانون  وفقًا  العادلة؛ 
المحاكمة،  مشروعية  افتراض  على  بمحاميه 
وأن تكون المحاكمة في بلد محايد، ولكن الحقيقة 
على خالف ذلك. وهذا يعكس إن القضاء التركي 
غير مستقل خاصةً في عهد رأس النظام التركي 
أداة  التركي؛  القضاء  جعل  الذي  أردوغان، 
التنفيذية في االنتقام من خصومه  تابعة لسلطته 
في  ومخالفيه  الكرد،  رأسهم  وعلى  السياسيين، 
االنقالب  قضية  في  كما  األتراك  من  الرأي 

المزعوم. 

عزلة غري رشعية

فرضت السلطات التركية العزلة على القائد عبد 
هللا أوجالن منذ ذلك الحين، بينما توثق السجالت 
أنه منذ السابع من آب عام 2019 يحاول محاموه 
للمرة الـ 107 للسماح لهم في لقاء موكلهم ولكن 

دون أي جدوى.
عبر  التركية؛  العامة  النيابة  أصدرت  بينما 
محكمة التنفيذ الثانية في بورصة؛ قراراً منعت 
في  آخرين  وثالثة  أوجالن  هللا  عبد  القائد  فيه 
إيمرالي من مقابلة المحامين لمدة ستة أشهر. في 
التعذيب األوروبية؛  حين طالبت لجنة مناهضة 
والعمل  الجائر،  القرار  هذا  حيال  فوراً  التدخل 
واتخاذ  كامل  بشكل  إيمرالي  نظام  حل  على 
معتقلي  من  وثالثة  القائد  تجاه  مسؤول  موقف 
إيمرالي حرموا من حق اللقاء مع محاميهم بعد 
قوانين وقرارات محكمة التنفيذ في بورصة التي 
البالد.  في  الطوارئ  حالة  فرض  بعد  صدرت 
اعتقال صعبة،  في ظروف  المعتقلون  ويحتجز 
فحرموا من أبسط حقوقهم؛ بما فيها حق الكتابة. 
وينبغي على المجلس األوروبي ومحكمة حقوق 
اإلنسان األوروبية؛ العمل على حل وإنهاء نظام 
البيانات،  إصدار  من  بدالً  إيمرالي  في  التعذيب 
إنهاء  أجل  من  عاتقهم  يقع على  ما  بكل  والقيام 

نظام التعذيب في إيمرالي.

هكذا كانت إميرايل

تمكن القائد عبد هللا أوجالن من إجهاض المؤامرة 
التي كانت تهدف إلى إبادة الشعب الكردي الذي 
يقف من خلفه قلباً وقالباً بكل ثقة، فقد وقف في 
أثناء محاكمته في 29 حزيران من عام 1999م، 
لدحض كل االتهامات الموجهة إليه التي يعرف 
إلى شعبه، فمن خالل حنكته  أنها موجهة أيضاً 
القانوني  محتواها  من  المؤامرة  أفرغ  وبداهته 
التركي  االحتالل  خالله  من  يهدف  كان  الذي 
إلى تطبيق حكم اإلعدام بحقه، وهذا ما لم يحدث 
بالفعل ألن القائد صرف األنظار عن االتهامات 
خطراً  يشكل  أنه  المتضمنة،  التركية  والمزاعم 
وتهديداً على أمنها القومي. بينما كان رده على 
ال  وأفكاره  طروحاته  بأن  الباطلة  المزاعم  هذه 

تتناقض مع أخوة الشعوب ال سيما بين الشعبين 
التركي والكردي على هذه األرض بالذات، مما 
يعني أن القائد عبد هللا أوجالن قلب المعادلة رأساً 
للدولة  مبطن  اتهام  توجيه  استطاع  عقب  على 
التركية أن كل المشاكل العالقة القائمة إنما سببها 
الحكومات التركية المتوالية الفاشية واضطهادها 
للكرد عن طريق اإلبادات. لقد حّول القائد عبد 
يضج  مكان  إلى  إيمرالي  سجن  أوجالن  هللا 
بالفكر والفلسفة ومصنعاً لصناعة اإلنسان الحر 
والكوادر منذ عشرين عام كونها كانت مركز اً 
القادمة.  لألجيال  والحضاري  الفكري  لإلشعاع 
فمن غياهب المنفى تمكن القائد عبد هللا أوجالن 
من إنتاج العشرات من المؤلفات والدراسات في 
قضايا متعددة من أزمات مجتمعاتنا إضافة إلى 
إنتاج أعظم فلسفة في مطلع األلفية الثالثة، وهي 

فلسفة األمة الديمقراطية.

الحل يف فلسفته »األمة 
الدميقراطية«

ال تزال خيوط المؤامرة مستمرة حتى بعد سجن 
القائد عبد هللا أوجالن وال سيما بعد عقدين من 
شمال  مناطق  في  خصيصاً  ذلك،  على  الزمن 
وشرق سوريا التي بدأت تشق غمار تجرية األمة 
الديمقراطية بعد تخليصها من رجس اإلرهاب. 

حصيلة  الديمقراطية  األمة  مصطلح  ويعد 
متراكمة من الثقافات وقراءات التاريخ المعمقة 
حلول  إلى  للوصول  االجتماع  لعلم  وتشخيص 
الدولة  وهي؛  الثالثة،  المجتمعات  ألزمات 
جرت  والتي  الرأسمالية،  الصناعوية-  القومية- 

الويالت لتاريخ البشرية.
نهج  استمرار  الهدف من  أن  فيه،  ومما ال شك 
القضاء  أوجالن؛  هللا  عبد  القائد  ضد  العزلة 
على نموذج األمة الديمقراطية الذي يضمن في 
الكردي  الشعب  بين  المشترك  العيش  بوتقتها 

وجميع الشعوب األخرى.
في المقابل، فإن الردّ األنسب على هذه السياسة، 
الديمقراطية؛  األمة  نهج  حول  بااللتفاف  يتمثل 
سيؤجج  المتراكمة،  األزمات  هذه  تجاهل  ألن 
نار الحرب في الشرق األوسط، وجلياً بوضوح 
الخبيثة  والممارسات  السياسات  مدى  إدراك 
المناطق  في  التركي  االحتالل  بها  يقوم  التي 
المحتلة من تهجير وتشريد وخطف واعتقاالت 
واغتياالت وتهديد المستمر لمناطق شمال وشرق 
سوريا، إنما هو استمرار لنهج المؤامرة، وهذا 
المفروض  العزلة  نظام  بإنهاء  المطالبة  يعني 

على إيمرالي.
أوجالن  هللا  عبد  القائد  يقول  البنان،  هذا  وفي 
الديمقراطية وتوصيف ماهيتها  في حقيقة األمة 
وشكلها البنيوي: »إن األمة الديمقراطية تركيبة 
جديدة وزبدة مركزة مستخلصة من جميع الحقائق 
في  الكامنة  الصياغات  كافة  ومن  والمقاومات، 
األغوار الغابرة للتاريخ والمجتمعات. بدأت من 
مروراً  قدماً  األعراق  األنثوية  اإللهية  العقائد 
يتوجب  كما  اإلسالم  إلى  بالزرداشتية ووصوالً 

إدراكها وتبنيها وتطبيقها على أرض الواقع«.

آزاد كردي

المحاصيل التكثيفية ساهمت في تحسين الواقع الزراعي بالرقة

أهم أعمال شركة تطوير المجتمع الزراعي في 

قامشلو للعام الجاري

تضاعف خسائر الشركات التركية في البورصة 

بسبب انهيار الليرة

هيئة االقتصاد والزراعة لشمال 

وشرق سوريا تصدر تعميمًا

التي  الزمنية  الفترة  الرقة  مزارعو  ويستغل 
تعقب جني المحاصيل الشتوية كالقمح والشعير 

لقصر  نظراً  التكثيفية  المحاصيل  بزراعة 
الفترة الزمنية التي تحتاجها تلك الزراعات، إذ 

ال تتجاوز الـ 100 يوم، حيث تبدأ زراعتها في 
بداية شهر تموز وحتى بداية تشرين األول من 
كل عام، وال تحتاج خالل هذه المدة إلى ري 

كثيف، حيث تعتبر من المواسم البعلية.

كموسم  الرقة  في  المزارعون  عليه  ويعتمد 
القصيرة  زراعته  لمدة  أساسياً  وليس  إضافي 
وقلة تكاليفه، وهو موسم بَعلي ال يحتاج للمياه 
إال لمرة واحدة فقط وتكون قبل حرث األرض.

تتجاوز  تكاد  ال  التكثيفية  الزراعات  وتكاليف 
الـ 15 ألف ليرة سورية للدونم الواحد، حيث 
تقتصر على أجور الحراثة والبذور فقط، ويبلغ 
إنتاج الدونم الواحد من بطيخ البزر والسمسم 
ما يقارب 75 كغ، وتسّوق هذه المحاصيل إلى 
المنطقة،  في  الموجودة  والمحامص  التجار 
ويصل سعر كيلو بزر البطيخ إلى 2500 ليرة 

والسمسم نحو أربعة آالف ليرة سورية

آراء املزارعني عن الزراعات 

التكثيفية

وعن هذه المحاصيل؛ قال المزارع من ريف 
هاوار:  لوكالة  شعبان  عدنان  الشمالي  الرقة 
منذ  المحاصيل  هذه  نزرع  الرقة  في  »إننا 
لنا،  إضافية  مواسم  فهي  عاماً   50 من  أكثر 
وال نعتمد عليها بشكل أساسي ولكنها تساعدنا 
إلى حد ما، باإلضافة الى كونها مصدر اكتفاء 

ذاتي للمنطقة«.

السمسم  زراعة  أن  الهويش  هالل  ويرى 
ومردودها  ناجحة  كانت  العام  لهذا  والبطيخ 
كان جيداً، مع زيادة في أسعار شرائها وقال: 
»إن هذه الزراعات جيدة وال تضر باألرض 
كونها ال تحتاج إلى أسمدة كيماوية وال مبيدات 

حشرية«.

نسبة كبيرة من  أن  إلى  الهويش  وأشار هالل 
أراضي ريف الرقة الشمالي ُزرعت هذا العام 

بهذه المواسم، لقلة تكاليفها ومردودها الجيد.

والسمسم  البطيخ  زراعة  أن  بالذكر  والجدير 
السابقة  األعوام  خالل  ما  حد  إلى  تراجعت 
بسبب انصراف المزارعين إلى زراعة الذرة 
من   %40 من  أكثر  شغلت  حيث  الصفراء، 

المساحات المزروعة في الرقة.

في  الزراعي  المجتمع  تطوير  شركة  قامت 
مقاطعة قامشلو بأعمال عدة من توزيع البذار 
باإلضافة  الحرائق  من  للمتضررين  تعويضاً 
المستودعات  وتجهيز  الشركة  جاهزية  إلى 
والصوامع لشراء القمح والشعير خالل الموسم.

المشتركة  الرئيسة  قالت  السياق  هذا  وفي 
مقاطعة  في  الزراعي  المجتمع  تطوير  لشركة 
قامشلو شيرين حسن حول أهم أعمال الشركة 
»تم  االقتصاد:  إعالم  لمركز  حديثها  ببداية 

المحروقة  لألراضي  تعويضاً  البذار  توزيع 
وتجهيز المستودعات والصوامع لشراء القمح 
والشعير، كما تم تسليم مستودع في مركز مال 

سباط ومعمل الزيوت«.

وقامت الشركة بتجهيز الصوامع والمستودعات 
مادتي  لتعقيم  وذلك  سباط  مال  لمركز  التابعة 
من  للحماية  التكديس  وعملية  والشعير  القمح 

كافة العوامل التي تؤثر عليها.

وأشارت شيرين حسن أنهم في صوامع قامشلو 
قاموا في البداية بعملية التعقيم بعد االنتهاء من 
بأعمال  أكتد  قامت منظمة  القمح، حيث  شراء 
وذلك  قامشلو  في  البذار  إكثار  لمركز  صيانة 
بصيانة شعبة كاملة من أعمال الدهان وصيانة 

معدات وأجهزة غربلة البذار.

تطوير  لشركة  المشتركة  الرئاسة  واختتمت 
المجتمع الزراعي في مقاطعة قامشلو شيرين 
الشركة  في  يقومون  حالياً  أنهم  حديثها  حسن 

بتوزيع بذار القمح على المزارعين بحيث بدؤوا 
 2020/9/10 تاريخ  في  التوزيع  بعمليات 
بتوزيع  الشركة  فروع  كافة  في  ومستمرين 
البذار وتأمين كافة االحتياجات للمزارعين من 

السماد والبذار

شهدت الشركات التركية المقيدة في البورصة 
العام  من  الثالث  الربع  في  كبيرة  خسائر 
أمام  التركية  الليرة  انهيار  بسبب  الجاري 
الشركات  تلك  أن  حيث  األجنبية،  العمالت 

عليها قروض كبيرة بالعملة األجنبية.

فقدت  الجاري  العام  من  الثالث  الربع  وخالل 
الليرة التركية 14.1% من قيمتها أمام الدوالر 
اليورو،  أمام  قيمتها  من  و%18.4  األمريكي 
كورونا  وباء  من  الثانية  الموجة  بسبب 

والتوترات الجيوسياسية.

»زراعت«  مؤسسة  نشرته  بحث  أوضح 
لشركة  يكون  أن  المتوقع  من  أنه  لالستثمار 
من  األكبر  النصيب  لالتصاالت  تيليكم  تُرك 

انهيار  المتضررة من  الشركات  بين  الخسائر 
الثالث  الربع  تعامالت  خالل  التركية  الليرة 
بسبب  أنه  كشف  التقرير  الجاري.  العام  من 
فرق سعر عن  الشركة  ستتحمل  السعر  فرق 
الديون بالعملة األجنبية بقيمة تقدر بنحو 911 
من  الثالث  الربع  خالل  تركية،  ليرة  مليون 

العام؛ نتيجة انهيار الليرة، مشيراً إلى أن عجز 
حساب العمالت األجنبية للشركة أصبح أربع 
مليارات و832 مليون ليرة تركية اعتباراً من 

الربع الثاني من العام.

الجوية  الخطوط  شركة  أن  التقرير  وأوضح 
التركية جاءت على رأس الشركات من حيث 
بلغت  بينما  األجنبية،  العمالت  حساب  عجز 
ليرة   206 نحو  العمالت  من  مصروفاتها 
وفقدت  العام.  من  الثالث  الربع  خالل  تركية 
الليرة التركية منذ مطلع العام نحو 25 بالمئة 

من قيمتها أمام العمالت األجنبية

وكاالت

في  والزراعة  االقتصاد  هيئة  أصدرت 
الذاتية لشمال وشرق سوريا تعميم  اإلدارة 
رقم /13/ بخصوص وضع آلية تنسيق بين 
اتحادات الفالحين وهيئات ولجان االقتصاد 

والزراعة في اإلدارات الذاتية والمدنية.

وجاء نص التعميم كالتالي: »إلى كافة هيئات 
اإلدارات  في  والزراعة  االقتصاد  ولجان 
الذي  االجتماع  وبناًء على  والمدنية  الذاتية 
انعقد بتاريخ العاشر من شهر تشرين األول 
العام الجاري بين هيئة االقتصاد والزراعة 
اتحاد  منسقية  وبين  سوريا  وشرق  لشمال 
الفالحين وبحضور الهيئة الرئاسية للمجلس 
المجتمع  تطوير  شركة  وإدارة  التنفيذي 
الزراعي بخصوص وضع آلية تنسيق بين 
اتحادات الفالحين وهيئات ولجان االقتصاد 

والزراعة في اإلدارات الذاتية والمدنية:

حيث تم االتفاق على البنود التالية:

ـ  أن يكون ممثالً في جميع اللجان الزراعية.

المحاصيل  أسعار  تحديد  أثناء  المشاركة  ـ 
الزراعية.

ـ فرز عضو يمثل الفالحين في كافة مراكز 

توزيع واستالم المحاصيل الزراعية.

مادة  الفالحين  منح  أثناء  المشاركة  ـ 
الزراعية  األراضي  ألصحاب  المازوت 
واآلبار والجرارات والحصادات الزراعية 

ومراقبة آلية توزيعها.

اللجان الزراعية والبلديات  ـ المشاركة مع 
لمنع التعدي على األراضي الزراعية.

لمنع  الزراعية  اللجان  مع  ممثل  إشراك  ـ 
ري الخضروات من المياه اآلسنة ومكافحة 

اآلفات الزراعية.

الفالحين  اتحاد  بين  تنسيقية  لجان  تشكيل  ـ 
وهيئات ولجان االقتصاد والزراعة على أن 
تجتمع كل خمسة عشر يوماً؛ وذلك لمناقشة 
بشقيه  الزراعي  بالقطاع  المتعلقة  األمور 
المنسقية  تجتمع  كما  والحيواني،  النباتي 
هيئة  مع  شهر  كل  الفالحين  التحاد  العامة 

االقتصاد والزراعة لشمال وشرق سوريا.

بشخيصتها  الجمعيات  مع  التعامل  يتم  ـ 
االعتيادية.

شريين حسن

عدنان شعبان هالل اهلويش


