
العدد 1023-  الخميس  2020/10/15م  سياسية ثقافية عامة _ تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر     50 ل.س

مراكز توزيع صحيفة روناهي واقتناء الكتب:  اقليم الجزيرة- قامشلو )مكتبة سعدو- فرع )1( شارع زكي األرسوزي- جانب البلدية 425997- فرع )2( الشارع العام، مقابل جامع الشالح 452081/ مكتبة آواز- طريق عامودا 439154/ مكتبة الحرية- الشارع العام 421360/ 
مكتبة سومر- الشارع العام 424037/ مكتبة الراوي فرع )1( شارع الكورنيش، تجمع محالت الراوي 444028 - فرع )2( مقابل الصيدلية العمالية 445820/ مكتبة الزهراء- دوار البشيرية 460699ـ مكتبة الجواهري 443742/ مكتبة دار القلم - الشارع العام 452714 - مكتبة 

األنوار شارع عامودا 438207.  - مكتبة الرسالة الشارع العام هاتف 745733-0966278457 ـ المكتبة الرئيسية - كركي لكي- 754416 عامودا )مكتبة آرين 732323( درباسية ) مكتبة سما 711410( جل آغا )مكتبة وائل 755551( تربه سبيه )مكتبة الجهاد 470618(.

هيئة التحرير:
سوزان علي 

بيريفان خليل 
عبدالرحمن محمد

التدقيق اللغوي:
ميسر المشعان

اإلخراج الفني:
ديالن أحمد

صحيفة روناهي

مركز قامشلو     0938541707

423165

r.ronahi2011@gmail.com

shrktronahi@gmail.com
Ronahi.net

يمكنكم زيارة موقع الصحيفة على الرابط التالي:

rojnama ronahi

  سياسية ثقافية عامة - تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر        50 ل.س    
  سياسية ثقافية عامة _ تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر     50 ل.س

العدد 1023-  الخميس  15 / 10 / 2020م

شيوخ العشائر: “بتالحم شعوب شمال 
وشرق سوريا أصبحت المنطقة

”  أكثر أمنًا واستقراراً

أدوات أردوغان إلثارة األزمات وافتعال الحروب

نقص يف عدد الروضات ودور 
الحضانة.. ومطالب األمهات 

العامالت بزيادة ساعات دوامهما

رد: »سندافع عن مشروعنا الديمقراطي 
ُ

بدران جيا ك
الذي نؤِمن به حىت النهاية«

لم  »إننا  كرد:  بدران جيا  لشمال وشرق سوريا  الذاتية  لإلدارة  المشتركة  الرئاسة  نائب  قال 
نتلمس من أي جهة وعوداً وضمانات حقيقية يمكن أن تلتزم بها تلك الدول للحفاظ على أمن 
يمنعون  سوف  وبأنهم  المنطقة،  في  باقون  بأنهم  شفهياً  يتوعدون  فهم  المنطقة،  واستقرار 
األتراك من أي تََدّخل أو أي عدوان على مناطق اإلدارة«، وأشار إلى أنه ليس هناك أي ضمان 

يمكن االعتماد عليه«4

يبدو أن هناك حقيقة مريرة يحلم بها الكثيرون، حتى هؤالء األكثر سذاجة من بين 
أصدقاء تركيا وحلفائها، وهي أنه طالما أن هيكل السلطة في أنقرة يخضع لسيطرة 
أردوغان وحليفه دولت بهجلي، ستبقى تركيا بطاقة رابحة في كل ركن من أركان 

المنطقة المتوترة «9

اتفاقية الديمقراطي الكردستاين 
والحكومة العراقية حول شنكال 

بعيون اإليزيديين
العراقية  الكردستاني والحكومة  الديمقراطي  إليها الحزب  التي توصل  ما تزال االتفاقية 
المركزية تلقي بظاللها على التحركات السياسية والشعبية، فيما تتباين اآلراء حولها بين 

مؤيد ومعارض«5

المخططات  جميع  إفشال  استطاعت  المنطقة  شعوب  أن  سوريا  وشرق  شمال  في  العشائر  وجهاء  أوضح 
 في 

ً
أبن�اء المنطقة حاربوا معا والمؤامرات اليت استهدفت أخوة الشعوب بالتالحم والتعاضد،  وأشاروا إلى ن 

الذاتي�ة  اإلدارة  ظل  في  ولغتهم  ثقافتهم  على  الحفاظ  واستطاعوا  وانتصروا،  داعش  مرتزقة  ضد  واحد  خندٍق 
المستن�دة إلى األمة الديمقراطية«2

صناعة الفخار من األجداد إلى األحفاد؛ 
فمن توارثها اليوم..؟!

القديمة  اإلنسانية  المهن  من  الفخار  صناعة 
مسياك  الراهن،  يومنا  األجيال حتى  توارثتها 
أنتونيك بدروس ورث المهنة من أبيه وأجداده 

وال يزال يمارسها إلى اليوم.
إلى  وصناعته  الفخار  اكتشاف  تاريخ  يمتد 
استخدام  تم  حيث  الميالد،  قبل  السنين  آالف 
الطين وتشكيله بأشكال مختلفة على يد اإلنسان 
في  الطين  اُستخِدم  فتارة  التاريخ،  مر  على 
التماثيل،  في صناعة  وتارة  الجدران  صناعة 
وقبل اكتشاف الكتابة، شكلت بقايا الفخاريات 
األسف،  مع  ولكن؛  التاريخ.  لمعرفة  مصدراً 
فإن التطور التقني يكاد يقضي على هذه المهنة، 
إال بعض األشخاص قضوا حياتهم في الحفاظ 

على هذه المهنة، وميساك أنتونيك بدروس من 
ال  الذين  األشخاص  أحد  قامشلو  مدينة  أهالي 

يزالون يمارسون المهنة منذ 65 عاماً.

مهنة توارثها اآلباء واألجداد عىل 
مدى 450 عاماً

إلى  بدروس  أنتونيك  ميساك  أصول  تعود 
أسرته  هاجرت  بتليس،  في  نورشين  ناحية 
اإلبادة  جراء  عام 1917،  قامشلو  مدينة  إلى 
الجماعية التي ارتكبها العثمانيون ضد الشعب 

األرمني في تركيا عام 1915، ويبلغ بدروس 
من العمر 83 عاماً، قضى منها 65 عاماً في 
صناعة جرار الفخار، بعدما ورث المهنة من 
بدروس  الثالثة.  ألبنائه  أيضاً  وعلمها  والده، 
مع  قصته  عن  هاوار  أنباء  لوكالة  تحدث 
صناعة الفخار، التي ورثها عن أجداده وحافظ 

عليها حتى يومنا.
الفخار  صناعة  مهنة  في  العمل  بدروس  بدأ 
لوكالة  وسرد  عاماً،   21 العمر  من  بلغ  حين 
هاوار قصته مع المهنة كما لو أنه يسرد قصة 
طويلة: »والدي علمني إتقان هذه المهنة، وهو 
توارثت  أسرتنا  والده،  المهنة من  تعلم  بدوره 
نحافظ  زلنا  وال  عاماً   450 منذ  المهنة  هذه 

عليها ونتوارثها، وهذا ُمسجل أيضاً في شجرة 
األسرة، وأنا بدوري نقلت المهنة إلى أبنائي، 
فإنهم  البقية  أما  بحرفية،  أحدهم  تعلمها  حيث 
الفخار  تسخين  في  ويساعدون  الطينة  يعدون 
يعرف  ال  أعمال  أيضاً  وهناك  الفرن،  في 

أبنائي إنجازها أقوم بها أنا«.

كنا ننتقل يف كل فصل إىل قرية 
جديدة

»في  قصته:  بقية  سرد  بدروس  ويواصل 
السابق كنا نتجول في القرى، كنا ننقل معداتنا 
الخاصة بالعمل في كل فصل إلى إحدى القرى 
لنواصل عملنا هناك، لقد ذهبنا إلى قرى جكر 
برا  مركي،  كوجك،  خربي  أوزملر،  بازار، 
في  وأيضاً  مريكس،  ديكي،  سنجقي،  باسل، 
في  عملنا  كانيه.  سري  من  القريبة  الداودية 
القرى، كما عملت في مهنة صناعة  كل هذه 
لمدة  الزور  دير  في  البصيرة  بمدينة  الفخار 
ثالثة أعوام، قديماً كانت معظم أدواتنا نصنعها 
سابقاً  المعادن،  نستخدم  نكن  لم  الخشب،  من 
ميل  بها  ندهن  التي  المعدنية  الزيوت  تكن  لم 
الصاج موجودة، كنا نستخدم بدالً منها دهون 
الحيوانات، اآللة التي نعمل عليها قديمة جداً، 
قمنا بتعديلها قليالً من أجل العمل عليها. سابقاً 
كنا نستخدم األقدام في إدارة الدوالب، أما اآلن 
لسهولة  كهربائياً،  محركاً  عليه  وضعنا  فقد 

العمل.«
ويبيّن بدروس أن هناك أنواعاً مخصصة من 
التراب تصلح لصناعة الطين الخاصة بالفخار 
وال  »بيلون«،  باسم  المعروف  التراب  وهو 
»نجلب  يقول:  كان،  نوع  أي  استخدام  يمكن 
في  الفخار،  جرار  بصناعة  الخاص  التراب 
البداية نقوم بغسل التراب ومن ثم نقوم بعجنه 
ثم  ومن  باأليدي،  نعجنه  وبعدها  باألقدام، 
التي  األشكال  بصنع  ونقوم  اآللة  على  نضعه 

نريد عن طريق دوران دوالب اآللة«.

أنتون ميساك أنتونيك  بدروس هو ابن ميساك، 
يقول إنه تعلم مهنة صناعة الفخار من والده: 
»أنا ابن ميساك، تعلمت هذه المهنة من والدي، 
التي  المجزرة  جراء  بالدنا  من  هاجرنا  لقد 
ارتكبها العثمانيون ضد األرمن، وأنا أمارس 
هذه المهنة منذ 25 عاماً مع اثنين من أشقائي، 
تقدم  حالياً  أجدادنا،  من  المهنة  هذه  ورثنا  لقد 
والدي في العمر، لذلك نحن نعمل بدالً عنه.«

بدروس:  أنتون  يقول  اليومي  عمله  وحول 
»ال توجد ساعات معينة لعملنا، نعمل بحسب 
يأتي  الموجودة،  الطلبات  وبحسب  الحاجة، 
التي  الفخاريات  كميات  ويطلبون  التجار 
الخاصة  الجرار  بصناعة  نقوم  يريدونها، 
والمزهريات،  الماء،  جرار  باألعراس، 
وضع  أجل  من  عام  بشكل  تستخدم  والجرار 
يطلبون  الذين  األشخاص  بعض  هناك  الماء. 
فيها؛  الماء  وضع  أجل  من  كبيرة  جراراً 
نقياً  الماء  على  تحافظ  الفخارية  الجرار  ألن 

وبارداً«.

نحُن نتعب والّتجار يستفيدون

وتابع ميساك أنتونيك بدروس حديثه قائالً: »قبل 
40 عاماً كان هناك العديد ممن يمارسون هذه 
المهنة، أما حالياً ال يوجد غيرنا يعمل فيها في 
كامل مناطق شمال وشرق سوريا، ونحن نبيع 
المناطق  إلى  ينقلونها  وهم  للتجار،  بضاعتنا 
األخرى ويبيعونها، نحن نتعب في هذا العمل 
ولكن الربح األكبر يحصل عليه التجار. نحن 
نشتري التراب بأثمان غالية، إضافة إلى أجور 
النقل، نحن ثالثة أشخاص نعمل هنا، ومع ذلك 
اليومية. ولكنه؛ يبقى  ال نستطيع تأمين حياتنا 
العتالة  في  اآلخرين  نعمل عند  أن  أفضل من 
إشعال  في  الخشب  نستخدم  نحن  وغيرها، 
الفرن وصنع الفخار، ونحصل على األخشاب 

غالباً من بقايا محال النجارة«.

أول جسم إداري حملاربة 
الفساد..

باشر أعضاء رئاسة جهاز الرقابة مهامهم 
بعد أدائهم القسم أمام أعضاء المجلس العام 
لإلدارة الذاتية، أداء مهامهم الفعلية وتنظيم 
مهمتها  منظومة  من  جزء  وهم  عملهم، 

محاربة االستبداد والفساد ومسبباته «6

فراس رمضان... لتطوير 
الواقع المسرحي نحتاج إلى 

نهضة مسرحّية شاملة

مناقشة الواقع الصناعي 
يف شمال وشرق سوريا

دوري األشبال توضح معالم 
أغلب األندية المتأهلة

إقليم  في  والزراعة،  االقتصاد  هيئة  ناقشت 
الجزيرة، واقع الصناعة في المنطقة، وسط 
طرح بعض المقترحات أهمها إنشاء مدينة 

صناعية«2

موهوب،  مسرحي  فنان  رمضان  فراس 
َعِشَق  الرقة،  في  المسرح  فرسان  وأحد 
المسرح منذ ِصغره حتى أصبحت الخشبة 
فني  ِسجل  له  األول،  همه  المسرحية 
المسرحية،  والبطوالت  األدوار  من  حافل 
حيث قّدم وأخرج العديد من المسرحيات، 
في  الفضل  له  كان  و  الرقة،  في  والسيما 
في  المسرحية  الفرق  من  العديد  تأسيس 
ولمعرفة  وطرطوس،  والالذقية  الرقة، 
السوري  الشمال  في  المسرحي  الواقع 
كان  المسرحي  الفن  تطوير  وكيفية 
لصحيفتنا »روناهي« معه هذا الحوار«8

أقيمت منافسات دوري أندية إقليم الجزيرة 
لألشبال لكرة القدم، عبر نظام ثالثة تجمعات 
مناطقية، وعلى إثر النتائج التي سجلت في 
بعض  توضح  الدوري  من  الثالث  األسبوع 

معالم األندية المتأهلة للدور الثاني«10

بعدسة سوزان علي
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شيوخ العشائر: »بتالحم شعوب شمال وشرق سوريا أصبحت المنطقة أكثر أمنًا واستقراراً«

ميناكشي غانغولي: »على الحكومة الهندية أن تدافع عن 

حقوق النساء لكي يعملن بأمان وكرامة«

دراسة تؤكد تطور مرض السكرى من النوع األول لدى األجنة

مناقشة الواقع الصناعي في شمال 
وشرق سوريا

يُعدّ حليب األم الغذاء الطبيعي المتكامل األول المليء 
بالطاقة والمغذيات التي يحتاجها الرضيع في األشهر 
العديد  بشدة  يوصي  حيث  عمره،  من  األولى  الستة 
من الخبراء بما في ذلك خبراء األكاديمية األمريكية 
لطب األطفال وخبراء الكلية األمريكية ألطباء التوليد 
الطبيعية  الرضاعة  على  باالعتماد  النساء  وأمراض 
الصناعي،  الحليب  من  وجبات  تمرير  دون  فقط 
من  األولى  الستة  األشهر  خالل  والماء  والعصير، 
من  الثانية  الستة  األشهر  وخالل  الرضيع،  عمر 
عمر الطفل فإّن حليب األم يوفر نصف االحتياجات 
الغذائية للطفل وأكثر، وكذلك يوفر حليب األم حتى 
الثانية  السنة  خالل  للطفل  الغذائية  االحتياجات  ثلث 
من عمره، فعند إنهاء الرضيع لشهوره الستة األولى 
الخضار،  مثل:  األخرى  األطعمة  إدخال  يجب 
الغذائي  للنظام  والبروتينات  والفواكه،  والحبوب، 
الجدير  ومن  الطبيعية،  للرضاعة  باإلضافة  للطفل 
أنّه وخالل العقود الماضية كانت الدالئل التي  ذكره 
تزايد  في  الطبيعية  للرضاعة  الصحية  المزايا  تدعم 
الصحة  لمنظمة  يمكن  فإنّه  لذلك  ونتيجة  مستمر، 
فوائد  الطبيعية  للرضاعة  بأّن  التصريح  العالمية 
صحية تمتد حتى البلوغ، وأّن لها دوًرا في تقليل عدد 

وفيات األطفال.
فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل:

الطعام  من  الكامل  الطفل  احتياج  األم  حليب  يمثل 
إرضاعه  عند  لطفلها  األم  تمنحه  فما  والشراب، 
رضاعة طبيعية ال يُقدر بثمن وال يستطيع أحد غيرها 
بيانها  يمكن  عدة  فوائد  الطبيعية  وللرضاعة  تقديمه، 

بشكل ُمفصل على النحو التالي.
ـ النمو والتطور الصحي للطفل: 

يساعد حليب األم على تعزيز النمو والتطور الصحي 
لديه،  المناعة  جهاز  بناء  وتعزيز  وحمايته،  للطفل، 
نظًرا الحتوائه على المكونات المهمة لذلك، وما يميز 
حليب األم هو القدرة على تغيير مكوناته بين رضعة 
وأخرى حسب حاجة الطفل وما يناسبه، ومن الجدير 
الفيتامينات  أنواع  بجميع  غني  األم  حليب  أّن  ذكره 
كونه  إلى  إضافة  الرضيع،  يحتاجها  التي  والمعادن 
صناعيًا،  الُمحّضر  بالحليب  مقارنة  الهضم  سهل 
الهضمي  للجهاز  مناسبًا  مثاليًا  غذاًء  منه  يجعل  مما 
للرضيع  الهضمي  الجهاز  أّن  ُوجد  فقد  للرضيع، 
يكون غير ناضج وغير مكتمل النمو، ويحتوي حليب 
األم على الالكتوز، وبروتين مصل اللبن، وبروتين 

من  هضمها  بسهولة  تتميز  التي  والدهون  الكازين، 
قِبل الرضيع، وهذا ما يفسر صعوبة الهضم وحاالت 
الذين  األطفال  منها  يعاني  التي  واإلمساك  اإلسهال 
زالت  وال  صناعيًا،  الُمحضر  الحليب  يتناولون 
لعمل  المنظمة  التعليمات  والدواء تضع  الغذاء  إدارة 
الشركات المعنية بتحضير حليب األطفال الصناعي 
أّن  إال  كبير،  بشكل  األم  حليب  من  قريبًا  ليكون 
التماثل أمر صعب لما يحتويه  الوصول إلى مرحلة 
تصنيعها  يصعب  معقدة  مكونات  من  األم  حليب 

مخبريًا وتراكيب لم تُعرف حتى اآلن.
ـ مكافحة العدوى واألمراض األخرى:

 إّن عدد اإلصابات بالعدوى وحاالت دخول المستشفى 
ضع الذين يحصلون على الرضاعة  بين صفوف الرُّ
ضع  الرُّ صفوف  بين  عددها  من  أقل  الطبيعية 
ويعود  صناعيًا،  المحضر  الحليب  على  المعتمدين 
المضادة  العديد من األجسام  أّن  إلى  ذلك  السبب في 
األم  من  تنتقل  الجراثيم  مكافحة  عوامل  من  والعديد 
يعزز  مما  الطبيعية،  الرضاعة  أثناء  رضيعها  إلى 
الرضاعة  فإّن  خاص  وبشكل  لديه،  المناعة  جهاز 
الطبيعية مفيدة جدًا للرضع غير مكتملة النمو، وبشكل 
من  يقلل  الطبيعية  الرضاعة  االعتماد على  فإّن  عام 

العدوى  أنواع  من  بالعديد  الرضيع  إصابة  احتمالية 
واألمراض المختلفة، نذكر منها ما يأتي:

ـ عدوى األذن.
ـ عدوى الجهاز التنفسي.

ـ اإلسهال.
ـ التهاب السحايا.

ـ عدوى الجهاز البولي.
ـ الحساسية.

ـ الربو.
ـ متالزمة موت الرضيع الفجائي. 
ـ بعض أنواع سرطانات الطفولة.

فتقل  والثاني،  األول  النوعين  من  السكري  داء  ـ 
احتمالية اإلصابة به خالل الطفولة والمراحل الالحقة 

من حياة الرضيع.
ـ تعزيز الصحة النفسيّة:

 نظًرا لما توفره الرضاعة الطبيعية من تفاعل وثيق 
وتالمس بين جلد األم وجلد رضيعها، فإّن لها دوًرا 
األم  بين  الصلة  العاطفي وتوثيق  الترابط  تعزيز  في 

ورضيعها.

ـ الوقاية من السمنة: 
للرضاعة الطبيعية آثار إيجابية تنعكس على الوقاية 
من السمنة والحد منها، وذلك لما تتمتع به الرضاعة 
هذه  أبرز  ومن  عدة،  خصائص  من  الطبيعية 

الخصائص ما يلي:
ـ احتواء حليب األم على هرمونات تنظم تناول الطفل 

للطعام.
ـ مساعدة الرضيع على التحكم بشهيته خالل مرحلة 
التحكم بكمية الحليب  مبكرة، حيث يستطيع األطفال 
الذي يرضعونه وتحديد وقت إنهاء جلسة الرضاعة 
الطفل  فإّن  الطفل، ومع ذلك  قِبل  برضا واقتناع من 
عندما يكبر فإّن شهيته ورضاه عن كمية الطعام التي 
مثل:  أخرى  عوامل  في  تتأثر  سوف  عليها  يحصل 

)نمط الحياة والتغذية(.
بالسائل  المرتبطة  النكهة  من  قليلة  كميات  توفير  ـ 
وحليب  الرحم  داخل  بالجنين  المحيط  األمينوسي، 
من  الغذائية  الطفل  اختيارات  في  يؤثر  قد  مما  األم، 

المواد الصلبة بعد الفطام.

فوائد الرضاعة الطبيعية لألم: 
للرضاعة الطبيعية فوائد عدة تؤثر إيجابيًا في األم، 

ومن أبرزها ما يلي:
ـ التعافي والتماثل للشفاء بعد الوالدة، وتقليل التعرض 

للنزيف الحاد الذي قد يحدث بعد الوالدة.
الحمل،  قبل  ما  وزن  إلى  العودة  على  المساعدة  ـ 

وحرق 500 سعرة حرارية إضافية في اليوم.
ـ تقوية عظام األم على المدى البعيد.

ـ تقوية الترابط العاطفي بين األم وأطفالها.
جلسة  بعد  األم  عليه  تحصل  الذي  االسترخاء  ـ 
الرضاعة، ويحدث هذا االسترخاء نتيجة زيادة إفراز 
بالهدوء  شعوًرا  يمنح  الذي  االكسيتوسين،  هرمون 

والراحة بعد كل جلسة رضاعة.
ـ تقليل خطر اإلصابة بداء السكري، وسرطان بطانة 
في  المبيض  وسرطان  الثدي،  وسرطان  الرحم، 

المراحل الالحقة من العمر. تأخير الدورة الشهرية.
لمنع  الطبيعية  الحماية  من  نوع  على  الحصول  ـ 

حدوث الحمل.
ـ توفير المال والوقت، فحليب األم دائًما يكون جاهًزا 
الصناعي  الحليب  أما  المطلوبة،  الحرارة  وضمن 
فيحتاج من األم تحضيره وهذا يستهلك بعض الوقت، 

عدا عن أنّه مكلف لألهل.

جديدة  دراسة  توصلت  ـ 
يتطور  قد  األول  النوع  من  السكري  أن مرض  إلى 
عندما يكون األطفال في الرحم، واعتقد الخبراء سابقاً 
أن الحالة تحدث فقط عندما يكون األطفال أكبر من 
ستة أشهر،  لكن الدراسة الجديدة بقيادة جامعة إكستر 
الذي  الذاتية،  المناعة  مرض  أن  وجدت  بإنجلترا، 
يحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي الخاليا المنتجة 
األطفال،  والدة  قبل  يتطور  أن  يمكن  لألنسولين، 
وحسب ما ذكرته الديلي ميل البريطانية، قال الخبراء 
العلماء من  يتمكن  أن  يبعث األمل في  إن االختراق 
النوع  من  السكري  لمرض  جديدة  عالجات  إيجاد 

األول.
ـ ويبدأ مرض السكري عندما ترتفع مستويات السكر 
ويمكن  بالمخاطر  محفوفة  مستويات  إلى  الدم  في 
بتر  ذلك  في  بما  مميتة،  مضاعفات  إلى  يؤدي  أن 
والسكتة  الكلى  وأمراض  البصر  وفقدان  األطراف 

الدماغية وأمراض القلب.

النوع األول هو مرض مناعي  السكري من  ـ وداء 
مرحلة  في  عادة  ويحدث  منه  الوقاية  يمكن  ال  ذاتي 
سوء  عن  غالباً  ينتج  الثاني  النوع  ولكن  الطفولة، 

التغذية.
ـ وحتى وقت قريب، كان يعتقد أن األطفال الذين تقل 
بمرض  يصابوا  أن  يمكن  أشهر  ستة  عن  أعمارهم 
ينتج عن طفرة جينية وليس مرض  السكري والذي 

السكري من النوع األول.
طفل   400 من  أكثر  على  أجريت  دراسة  ولكن  ـ 
أن  وجدت  مؤخراً،  نُشرت  السكري،  بداء  مصاب 
ستة  سن  قبل  بالمرض  أيضاً  يصابون  قد  األطفال 

أشهر حتى لو لم يكن لديهم طفرة جينية.
ـ وهذه هي المرة األولى التي تظهر فيها حالة مناعة 
األطفال  لدى  واحد  جيني  تغيير  عن  تنتج  ال  ذاتية 

الصغار.
الذين  األطفال  أن  أيضاً  البحث  فريق  واكتشف  ـ 
يعانون من مرض السكري من النوع األول المبكر 

جداً لديهم وزن أقل من المتوسط عند الوالدة.
ـ وعادة ما يبدأ الجنين في صنع األنسولين في الرحم، 

النتائج الجديدة تشير إلى  النمو لكن  ما يساعده على 
أن الهجوم المناعي وراء مرض السكري من النوع 
األول يمكن أن يبدأ قبل الوالدة عند بعض األطفال، 
وبالتالي  األنسولين  إنتاج  انخفاض  إلى  يؤدي  ما 

انخفاض الوزن عند الوالدة.

مديرة  روبرتسون،  إليزابيث  الدكتورة  وقالت  ـ 
األبحاث في مؤسسة السكري بالمملكة المتحدة التي 
شاركت في تمويل الدراسة: من خالل الكشف ألول 

مرة عن وجود مرض السكري من النوع األول في 
النتائج  هذه  فإن  الحياة،  من  األولى  القليلة  األشهر 
المهمة تعيد كتابة فهمنا للوقت الذي يمكن أن تُضرب 
فيه هذه الحالة، ومتى يمكن أن يبدأ الجهاز المناعي 

في  التعثر.
إننا اآلن بحاجة إلى أن ندرس معاً كيف  ـ وتابعت: 
النوع  من  السكري  مرض  يتطور  أن  يمكن  ولماذا 
يفتح  أن  ويمكن  المبكرة،  السن  هذه  مثل  في  األول 
السكري  أسباب مرض  أيضاً رؤى مهمة حول  هذا 

من النوع األول بشكل عام لدى األشخاص من جميع 
األعمار، وسيكون ضرورياً لتطوير العالجات التي 

توقف أو تمنع هذه الحالة التي تغير حياة األطفال.
الدكتور ماثيو جونستون، زميل األبحاث  ـ وأوضح 
في  السكري،  مرض  في  للتميّز  إكستر  مركز  في 
جامعة إكستر: ثبت في هذه الدراسة أن داء السكري 
القليلة  األشهر  في  يظهر  أن  يمكن  األول  النوع  من 
األولى من الحياة، وفي مجموعة فرعية صغيرة من 

األطفال حتى قبل الوالدة.

ـ وواصل قوله: وجدنا أيضاً أن مرض السكري الذي 
بالتقدم  مرتبطاً  كان  صغيرة  سن  في  تشخيصه  تم 
السريع للتدمير الكامل لخاليا بيتا المنتجة لألنسولين.
إكستر:  في جامعة  أورام،  الدكتور ريتشارد  وقال  ـ 
نأمل أن تساعد المراحل التالية من هذا العمل، حيث 
ندرس الجهاز المناعي بمزيد من التفصيل، في شرح 
كيف يمكن لمرض السكري من النوع األول تطوير 
طرقاً  تفتح  األفكار  هذه  كانت  إذا  وما  مبكراً  ذلك، 

جديدة للوقاية من الحالة أو عالجها في المستقبل.

تعيش شعوب شمال وشرق سوريا على أرض 
من  روح  المنطقة  وتسود  واحدة،  وجغرافية 
الحكومة  محاوالت  رغم  والتآخي،  االحترام 
السورية خلق الفتن بينهم وفرض ثقافتها ولغتها.

من  سوريا  وشرق  شمال  شعوب  تمكنت  وقد 
داعش  مرتزقة  ودحرت  وقراها  مدنها  حماية 
إلى  مستندين  األخرى،  اإلرهابية  والتنظيمات 

مفهوم األمه الديمقراطية وأخوة الشعوب.
الشمال  شعوب  تمكنت  الذاتية،  اإلدارة  وعبر 
ثورتها،  مكتسبات  على  الحفاظ  من  السوري 
المخططات والمؤامرات  اتحادها جميع  وأفشل 
الخارجية التي هددت وتهدد أمن وسالم المنطقة.

سوريا،  في  الجبور  قبيلة  مجلس  رئيس 
والمتحدث باسم القبيلة في مدينة الحسكة، فواز 
الزوبع، أبرز لوكالة أنباء هاوار أهمية التالحم 

سوريا  وشرق  شمال  شعوب  بين  االجتماعي 
بيننا،  اجتماعي  تالحم  يوجد  القدم  »منذ  قائالً: 

فجميعنا شركاء في هذا الوطن«.
وأشار الزوبع إلى أن محاوالت الفتن وزعزعة 
أمن واستقرار المنطقة، تأتي لتخوف هذه الجهات 
من تالحم وتكاتف شعوب المنطقة التي حاربت 
معاً  حاربت  المنطقة  وقال »شعوب  اإلرهاب، 
ضد اإلرهاب، حيث استشهد الكردي إلى جانب 
وشرق  شمال  مناطق  جميع  وُحررت  العربي، 
سوريا بفضل قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة 

من الشعوب كافة ».
على  الشعب  هذا  أعداء  »لذلك عمل  وأضاف: 
هذا  رأينا  نحن  الشعوب،  هذه  بين  الفتن  خلق 
في دير الزور، جميع المخططات فشلت بفضل 

التالحم االجتماعي بين شعوب المنطقة«.

حماية  السوري  الشمال  شعوب  استطاعت 
من  وجميع  المرتزقة،  هجمات  من  منطقتها 
يحاول خلق الفوضى فيها، وتمكن كل شعب من 
الحفاظ على ثقافته ولغته في ظل اإلدارة الذاتية 

المستندة إلى األمة الديمقراطية.
يقول:  البو صالح،  السالم وجيه عشيرة  محمد 
»شمال وشرق سوريا لوحة مشكلة من الشعوب 

تالحم  البعض،  بعضها  تكمل  جميعها  كافة، 
وحب الشعوب لبعضها كان العنصر األساسي 

الستقرار وأمن شمال وشرق سوريا«.
عشيرة  وجيه  نعمو،  طاهر  محمد  شدد  فيما 
في  معاً  حاربوا  المنطقة  أبناء  أن  على  أومرا، 
وانتصروا:  داعش  مرتزقة  ضد  واحد  خندٍق 
والتالحم  والشعوب  أخوة  بفضل  هذا  »كل 

االجتماعي الموجود بين شعوب المنطقة«.
المنطقة  شعوب  »تالحم  أن  إلى  نعمو،  ونوه 
كان التحدي األكبر للمخططات التركية الرامية 
بين  والبلبلة  الفتن  وبث  المنطقة  احتالل  إلى 
عشائرها، وقال: »بتالحم شعوب شمال وشرق 
سوريا أصبحت المنطقة أكثر أمناً واستقراراً«.

مركز األخبار ـ أشارت هيومن رايتس ووتش أن 
ماليين النساء الهنديات عرضة للتحرش الجنسي 

وسوء المعاملة في أماكن العمل.
تقرير  في  ووتش«  رايتس  »هيومن  وقالت 
أصدرته، اليوم )األربعاء(: »إن تقاعس الحكومة 
بالتحرش  الخاص  قانونها  تطبيق  عن  الهندية 
في  النساء  يترك ماليين  بشكل صحيح  الجنسي 
المعاملة دون سبيل  العمل عرضة لسوء  أماكن 

لالنتصاف«.
أن  الهندية  الحكومة  ووتش  رايتس  وطالبت 
لقانون  االمتثال  السرعة  وجه  على  »تضمن 
في  بالنساء  الجنسي  بالتحرش  المتعلق   2013
أو  واالنتصاف(،  والحظر  )المنع  العمل  مكان 
نطاق  على  معروف  هو  كما   )POSH( قانون 

واسع«.
وقالت مديرة قسم جنوب آسيا في هيومن رايتس 
ووتش: ميناكشي غانغولي: »ساعدت حركة »أنا 
أيضاً« في تسليط الضوء على العنف والتحرش 
في أماكن العمل، لكن تجارب ماليين النساء في 

القطاع غير الرسمي في الهند ال تزال غائبة«.
 للهند قوانين تقدمية لحماية النساء من االعتداء 
والزبائن،  والزمالء  الرؤساء  قبل  من  الجنسي 
لكنها تقاعست عن اتخاذ خطوات بسيطة إلنفاذ 

هذه القوانين.
رايتس  هيومن  أصدرته  الذي  التقرير  وبحسب 
ووتش اليوم )األربعاء(، فإن حادثة االغتصاب 
  2020 أيلول  في  والقتل  المزعوم  الجماعي 
أُتّر  والية  في  الداليت  من  عاًما(   19( المرأة 
برديش، سلّطت الضوء على العنف المستشري 
ضد  البنيوي  والعنف  الهند  في  النساء  ضد 
رد  ويوضح  والمهمشة،  الفقيرة  المجتمعات 
في  المرأة  تواجهها  التي  العوائق  السلطات 

الوصول إلى العدالة.
ووتش  رايتس  نشرتها  التي  لإلحصائية  ووفقًا 
في تقريرها، فإن الغالبية العظمى من العامالت 
في  تعمل  مليون(،   195(  %95 الهند،  في 
الرسمي، هناك 2.6 مليون عاملة  القطاع غير 
إطار  في  والتغذية  المبكرة  للطفولة  رعاية 
الطفل«  لنماء  المتكاملة  »الخدمات  برنامج 
في  عاملة  مليون  من  وأكثر  للحكومة؛  التابع 
برنامج » العاملين المعتمدين في مجال الصحة 
مجال  في  كعامالت  يعملن  )آشا(  االجتماعية« 
لوجبات  طاهية  مليون  و2.5  المجتمع؛  صحة 
المجانية  الغداء  اللواتي يحّضرن وجبات  الغداء 

المقدمة في المدارس الحكومية.
سونيا  عمالية  نقابة  في  بارزة  مسؤولة  وقالت 
حتى  بصمت  النساء  معظم  »تعاني  جورج: 

يحاولن  ذلك  وبعد  يطاق،  ال  الوضع  يصبح 
الحصول على وظيفة أخرى، ال يخبرن أسرهن 

ألنهم يخشين منعهن من العمل«.
عامالت  فإن  ووتش،  راتيس  هيومن  وبحسب 
المنازل معرضات بشكل خاص لخطر التحرش 
المنازل  في  عزلتهن  بسبب  والعنف  الجنسي 
الخاصة واستبعادهن من العديد من تدابير حماية 

العمل الرئيسة المكفولة للعمال اآلخرين.
أن  الهندية  الحكومة  »على  ميناكشي:  قالت 
بأمان  يعملن  لكي  النساء  حقوق  عن  تدافع 
أو  المنازل  في  عامالت  كّن  سواء  وكرامة، 
المكاتب،  في  موظفات  أو  حكوميات  موظفات 
العمالية  المنظمات  مع  التنسيق  الحكومة  على 
الجنسي  التحرش  لمعالجة  الحقوقية  والجماعات 
والعنف كمسألة رئيسية في مكان العمل، وعليها 
وضمان  اإلعالمية،  الحمالت  في  المشاركة 
على  اإلساءة  يواجهن  اللواتي  أولئك  حصول 

الدعم والتعويضات التي يستحققنها«.
وتختتم هيومن رايتس ووتش تقريرها باإلشارة 
الجنسي،  للعنف  تعرضن  ممن  حية  أمثلة  إلى 
منهن نساء عامالت في مجال الصحة، وأخريات 

عامالت في المنازل.

مركز األخبارـ  ناقشت هيئة االقتصاد والزراعة، 
المنطقة،  في  الصناعة  واقع  الجزيرة،  إقليم  في 
وسط طرح بعض المقترحات أهمها إنشاء مدينة 

صناعية.
اليوم  والزراعة،  االقتصاد  هيئة  عقدت 
)األربعاء( االجتماع السنوي الثالث، للصناعة، 
وخالل  قامشلو.  بمدينة  الهيئة  مقر  في  وذلك 
في  الصناعة،  وغرف  مديريات  ناقشت  ذلك، 
المنطقة،  في  الصناعي  الواقع  الجزيرة،  إقليم 
إلى جانب التباحث حول أبرز الصعوبات التي 
تواجه عملهم. وكان أبرزها الحصار المفروض 
إلى  المنطقة.  على  التركي  االحتالل  وهجمات 

شأنها  من  التي  المقترحات  بعض  طرح  جانب 
النهوض بالواقع الصناعي، وأهمها إنشاء مدينة 

صناعية في مقاطعتي الحسكة وقامشلو.
لمقاطعة  للصناعة  العامة  المديرية  في  اإلداري 
أيضاً،  ناقشوا  أنهم  أوضح  حسو  آزاد  قامشلو 
خالل االجتماع، كيفية تسيير المصانع والمعامل، 

وكيفية تقديم الدعم للمصانع.
والحظر  كورونا  جائحة  انتشار  أن  إلى  وأشار 
واقع  في  سلبي  بشكل  أثّر  الحتوائه  المطبّق 
الحصار  إلى  باإلضافة  عام،  بشكل  الصناعة 
بعدم  تسبّب  الذي  المنطقة،  على  المفروض 

وصول القطع والمستلزمات الصناعية إليها.

التي استهدفت  المخططات والمؤامرات  المنطقة استطاعت إفشال جميع  العشائر في شمال وشرق سوريا أن شعوب  ـ أوضح وجهاء  مركز األخبار 
أخوة الشعوب بالتالحم والتعاضد،  وأشاروا إلى أن أبناء المنطقة حاربوا معًا في خندٍق واحد ضد مرتزقة داعش وانتصروا، واستطاعوا الحفاظ على 

ثقافتهم ولغتهم في ظل اإلدارة الذاتية المستندة إلى األمة الديمقراطية.

أهمية الرضاعة الطبيعّية
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محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

روناهي/ قامشلو ـ أقيمت منافسات دوري أندية إقليم الجزيرة لألشبال لكرة القدم، عبر نظام ثالثة تجمعات مناطقية، وعلى إثر النتائج التي سجلت 
في األسبوع الثالث من الدوري توضح بعض معالم األندية المتأهلة للدور الثاني

روناهي/ قامشلو- عام دراسي جديد لرياض األطفال ودور الحضانة في مقاطعة قامشلو, واستقبال األطفال مع تطبيق االحتياطات واإلجراءات 
كافة؛ للوقاية من جائحة كورونا, ومطالب من األمهات العامالت بزيادة أعداد دور الحضانة وساعات دوامها.

أكد علماء النفس والخبراء التربويين المهتمين 
بقضايا الطفولة, أهمية السنوات الخمس األولى 
من حياة الطفل في تكوينه النفسي والجسمي, 
ومن هنا برزت الحاجة وتوجهت األنظار إلى 
األطفال  بشؤون  تعني  تربوية  بناء مؤسسات 
أسلوب  المدرسة, وتعليمهم  بدخول  البدء  قبل 
المعاملة واالعتماد على النفس في حال غياب 

الوالدين بسبب العمل. 
فما أهمية رياض األطفال بالنسبة إلى تنشئتهم 
بشكل سوي؟ وهل أعدادها كافية في مناطقنا 
لكي تسد الفراغ الذي تتركه األم العاملة أثناء 

غيابها؟
من  العديد  التقينا  الموضوع  هذا  وحول 
رأيهن  أبدين  اللواتي  العامالت,  األمهات 
حول أهمية رياض األطفال ورغبتهن بزيادة 

أعدادها وإنشائها بأماكن قريبة من عملهن.

مطالب بزيادة عدد الروضات..

الكثير من األمهات العامالت ضمن مؤسسات 
من  وغيرهن  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 
يواجهن  مختلفة  أماكن  في  يعملن  اللواتي 
أطفالهن  رعاية  بين  التوفيق  في  الصعوبة 
وعملهن. ولالطالع على أبرز هذه الصعوبات 
مع  البداية  في  »روناهي«  صحيفتنا  التقت 
تبلغ  لطفلة  أم  وهي  عادل  نسرين  المدرسة 
بقامشلو،  الهاللية  العمر عامان, من حي  من 
والمعضلة التي تعاني منها األم نسرين تكمن 
في عدم وجود دور حضانة قريبة من منزلها، 
فتضطر إلى وضع طفلتها عند إحدى جاراتها 

حتى عودتها من العمل.
هذه  أعداد  بزيادة  نسرين عادل  حيث طالبت 
الجهات  من  »أتمنى  وقالت:  الروضات, 
المعنية العمل من أجل زيادة أعداد روضات 

األطفال ودور الحضانة في مناطقنا«. 
تعتبر روضات األطفال ودور الحضانة ملجأً 
النواحي, وحول ذلك  لألطفال من جميع  آمناً 
أبدت المعلمة سلطانة محمد، وهي أم ألربعة 
العمر تسعة أشهر,  تبلغ من  أطفال أصغرهم 
من  قريب  حضانة  دار  وجود  لعدم  استياءها 
يوم  كل  في  »إنني  وقالت:  منزلها  أو  عملها 
أواجه المشكلة نفسها؛ بسبب طفلتي الصغيرة، 
من  قريبة  حضانة  دور  وجود  لعدم  وذلك 
مكان عملي، وعدم وجود أي أحد من أقاربي 
عملي,  انتهاء  حتى  بطفلتي  االعتناء  يستطيع 
ودور  األطفال  لرياض  بأن  المعلوم  فمن 
الحضانة أهمية كبيرة بالنسبة لنا نحن األمهات 
العامالت ألنها تخفف عنا ضغطاً نفسياً كبيراً 
على  نطمئن  حيث  العمل  في  تواجدنا  أثناء 

أطفالنا فيها«.
عدد  إنشاء  ضرورة  إلى  سلطانة  ونوهت 
األطفال  وروضات  الحضانة  دور  من  أكبر 
وباألخص بالقرب من أماكن عمل األمهات..

دوام الروضة يجب أن يتناسب 
مع دوام األم

المدرسة سلطانة  ذاته مع  السياق  في  والتقينا 
ألربعة  أم  وهي  الهاللية,  حي  من  الخليل 
واآلخر  الروضة  بعمر  أطفالها  وأحد  أطفال 
الحضانة  بعمر  وهو  ونصف  شهر  عمره 
أيضاً, فترسل ابنتها إلى الروضة، وأوضحت 
يساعداننا  والروضة  الحضانة  دار  »إن  لنا: 
ونبقى  النفسي  العبء  عنا  ويحمالن  كثيراً 
مطمئنين على أطفالنا أثناء وجودنا في العمل, 
دوام  ساعات  عدد  في  المشكلة  نواجه  ولكننا 
روضة األطفال ألنها تنتهي قبل انتهاء دوامنا, 
لتكون  دوامها  ساعات  عدد  بزيادة  فنرغب 

متناسقة مع دوامنا, إضافة إلى زيادة أعدادها 
الكثير  لوجود  خاص  بشكل  الهاللية  حي  في 
نسبةً  الحي  هذا  في  العامالت  األمهات  من 

لزيادة قاطنيه«.
سلطانة  المعلمة  طالبت  حديثها؛  نهاية  وفي 
المرأة  بشؤون  المعنية  الجهات  الخليل 
بضرورة إنشاء عدد أكبر من دور الحضانة 
مع  تتناسب  وبساعات  األطفال  وروضات 
دوامهن لتأمين راحة لألم العاملة وتوفير حياة 
ضغوط  دون  العمل  لتستطيع  لها,  متوازنة 
للصعوبات  الحلول  إيجاد  ووجوب  نفسية، 
العامالت  األمهات  تواجهه  التي  والعراقيل 

بشكل خاص، على حد تعبيرها.
ومن أبرز الجهات المعنية التي تسعى لتأمين 
العامالت  وباألخص  لألمهات،  نفسية  راحة 
منهن »وقف المرأة الحرة« في مدينة قامشلو, 
العديد من رياض األطفال ودور  الذي أسس 
أطفال  الستقبال  أبوابه  وفتح  للحضانة, 
وذلك  الجديد،  الدراسي  العام  في  الروضات 

في أواخر الشهر المنصرم.
هذا ويذكر بأن وقف المرأة الحرة تأسست عام 

بالتوسع  وبدأت  قامشلو،  مدينة  في  2014م 
بفروعها في مناطق شمال سوريا كافةً، وهدفه 
الظروف  ظل  في  المرأة  مساعدة  األساسي 
معظم  تعيشها  التي  الحرب  وحالة  الصعبة 
المناطق السورية، والعمل على تأهيل األطفال 
إقامة  إلى  إضافة  ومعنوياً،  نفسياً  والنساء 
والمشاريع  واألعمال  النشاطات  من  الكثير 
من  والطفل  المرأة  إخراج  على  تساعد  التي 
التي سببتها الحرب  النفسية والمعنوية  الحالة 
مساندة  وباألخص  المناسبة،  الحلول  وإيجاد 

المرأة العاملة.
ولمعرفة المزيد عن عملهن ضمن الروضات 
مع  التقينا  خاص،  بشكل  الحضانة  ودور 
اإلدارية بقسم التدريب ورياض األطفال التابع 
مدينة  من  خشو  روكن  الحرة  المرأة  لوقف 
في  عملهن  آلية  لنا  وضحت  والتي  قامشلو، 
بشكل  لهم  التابعة  الحضانة  الروضات ودور 
عام، وجميعها باسم »آري« فقالت: »تتبع لنا 
أربع روضات، موزعات على أحياء الهاللية 
تحتضن  السويس,  وقناة  بك  وقدور  والغربية 
الثالثة إلى خمس سنوات،  األطفال من عمر 
إضافة إلى وجود دار حضانة وحيد لألطفال 

تابعة لنا أيضاً، ويقع بالقرب من وقف المرأة 
الحرة في حي الهاللية«.

منوهةً بأن دار الحضانة الوحيد التابع لهم كان 
يستقبل سابقاً جميع أطفال األمهات العامالت، 
أما اآلن فهو يستقبل أطفال األمهات العامالت 
يختلف  ودوامه  فقط،  الحرة  المرأة  وقف  في 
عن دوام الروضات التي تتوقف بتوقف العام 
دوامها،  تتوقف  فال  الحضانة  أما  الدراسي، 

بحسب قولها.
األطفال  استقبال  عدم  في  السبب  وحول 
أكدت  لهم،  التابع  الحضانة  دار  في  اآلخرين 
روكن بأنه بسبب ضيق المكان ال يستطيعون 

استيعاب عدد أكبر من األطفال فيها. 
األطفال  رياض  افتتاح  من  أهدافهن  وحول 
منها  المرجوة  الفائدة  بأن  خشو  روكن  بينت 
وذكرت:  العاملة،  لألم  راحة  تأمين  هو 
»فسابقاً كانت تصطحب األم طفلها معها إلى 
العمل، فكان يواجهها بذلك صعوبات كثيرة, 
وكذلك لما لرياض األطفال من دور بارز في 
تنمية مواهبهم والعمل على تطوير مهاراتهم 
وتقوية  أنفسهم  عن  التعبير  على  ومساعدتهم 

شخصيتهم وتنشئتهم تنشئة صحيحة«.

»ال مانع لدينا بزيادة ساعات 
دوام روضاتنا«

آلية التحضيرات لدوام األطفال في  وأما عن 
روكن:  تابعت  السنة  هذه  خالل  الروضات 
الحضانة  ودار  الروضات  ونظفنا  »عقمنا 
بشكل جيد, ولكننا خالل هذا العام استقبلنا عدد 
الماضية  بالسنوات  مقارنةً  األطفال  من  أقل 
لتفادي كثرة عددهم في الروضة بسبب جائحة 

كورونا«.
التابعة  الروضات  دوام  لساعات  وبالنسبة 
لوقف المرأة الحرة ومطالب األمهات بزيادة 
عدد ساعات دوام الروضات، لفتت روكن بأن 
الساعة  من  دوامها  للوقف  التابعة  الروضات 
الواحدة ظهراً، مضيفةً:  حتى  الثامنة صباحاً 
»أما إذا كان لألمهات مطالب بزيادة ساعات 
الدوام فال مانع لدينا أن ننسق معهن ونزيد من 

ساعات دوام روضاتنا«.
في السابع والعشرين من شهر أيلول المنصرم 
بدأ عام جديد لروضات األطفال التابعة لوقف 
للعام  برامجها  أولى  من  وكان  الحرة,  المرأة 
الدراسي الجديد تعليم األطفال كيفية المحافظة 
على النظافة الشخصية والوقاية من اإلصابة 
إقامة  طريق  عن  وذلك  كورونا,  بفيروس 
المطلوبة  الفكرة  إليصال  وألعاب  مسرحيات 
البرامج  إلى  إضافة  للطفل,  خاللها  من 
في  األساسيات  بعض  وتعليمهم  الترفيهية 
كتابة  أو  القلم  استخدام  كيفية  مثل؛  التعليم, 

حرف أو رقم واحد في كل أسبوع 

صعوبات وعراقيل..!!

عن  الحرة  المرأة  وقف  إدارية  سألنا  وحين 
رياض  من  أكبر  عدد  إنشاء  عدم  في  السبب 
بأن  روكن  ذكرت  الحضانة،  ودور  األطفال 
من أبرز األسباب لعدم افتتاح روضات ودور 
حضانة أكثر هو قلة اإلمكانات، وأردفت: »لم 
نستطع تأمين إال القليل من األلعاب واألدوات 
والوسائل الالزمة لرياض األطفال التابعة لنا, 
وقلة إمكاناتنا حال دون القيام بمشاريع جديدة 

بهذا الخصوص«.
وفي النهاية اختتمت اإلدارية في وقف المرأة 
الحرة روكن خشو حديثها بالقول: »في الفترة 
روضات  أعداد  زيادة  لمناقشة  نسعى  المقبلة 
األطفال ودور الحضانة في مناطقنا إذا توفر 

الدعم المادي المطلوب لنا«.
عن  بديالً  األطفال  تكون رياض  أن  يمكن  ال 
القيام  تستطيع  وال  بالطفل  األسرة  اهتمام 
لألسرة  مكملة ومساعدة  ولكنها  مهامها,  بكل 
وخاصةً لألم العاملة, وتساهم في نجاح مبادئ 
قبل  ما  مرحلة  في  الطفل  وتربية  وتنشئة 
زيادة  يتطلب  لذا  وجه؛  أكمل  على  المدرسة 
أعدادها من جهة وكذلك التنسيق بين دوامها 

ودوام األمهات العامالت من جهة أخرى

نقص في عدد الروضات ودور الحضانة.. ومطالب األمهات العامالت
 بزيادة ساعات دوامهما

دوري السلة يبدأ بمشاركة ضعيفة

ألمانيا تنجو من فخ سويسرا بتعادل مثير

خطوة جديدة لتفعيل اإلسكواش 
النسائي في السعودية

للدور  المتأهلة  األندية  معظم  هوية  عرفت 
الثاني من دوري األشبال ألندية إقليم الجزيرة 
 21 الدوري  في  يشارك  بحيث  القدم،  لكرة 
كانيه  وسري  قامشلو  أندية  تغيب  بعد  نادياً، 

وشبيبة تل حميس عن المنافسات.
وقسمت األندية مناطقياً والدوري من مرحلة 
واحدة ويتأهل األول والثاني من تجمع عامودا 
من  والثالث  والثاني  األول  ويتأهل  قامشلو، 
تجمع رميالن، وستلعب األندية المتأهلة للدور 
الذهاب واإلياب، وفي األسبوع  بنظام  الثاني 

الثالث سجلت النتائج التالية:
القدم  لكرة  األشبال  دوري  من  اليوم  نتائج 

ألندية إقليم الجزيرة:
ـ سردم 4×0 جوانن عامودا.

ـ فدنك 3×2 شبيبة تل كوجر. 
ـ دجلة 4×2 قنديل. 

ـ الطريق 1×0 واشوكاني. 
ـ أهلي عامودا 2×0 آشتي. 

ـ جودي 3×0 ديرك.
ـ شبيبة الحسكة 1×1 برخدان.

ـ األسايش 10×0 الجزيرة.

ـ األخّوة والسالم 2×0 االتحاد.
ـ جوانن باز 1×0 خبات.

دجلة،  أندية  تأهل  النتائج  هذه  بعد  وتأكد 
أهلي  سردم،  برخدان،  األسايش،  الطريق، 
عامودا، األخوة والسالم، جوانن باز، جودي، 
معلقة  بطاقة  وتبقى  الثاني،  الدور  إلى  فدنك، 
من تجمع رميالن بين ناديي ديرك وشبيبة تل 
المباريات  في  المتأهل  اسم  وسيحسم  كوجر 

القادمة.  
األسبوع  نهاية  حتى  األندية  ترتيب  وإليكم 

الثالث:
تجمع قامشلو:

ـ المجموعة األولى:
1ـ الطريق 7 نقاط.

2 ـ دجلة 7 نقاط.
3ـ واشوكاني 1 نقطة.

4ـ قنديل 0 نقطة.
ـ المجموعة الثانية: 
1ـ األسايش 7 نقاط.
2ـ برخدان 5 نقاط.

3ـ الجزيرة 3 نقطة.
 4ـ شبيبة الحسكة 1 نقطة.

تجمع عامودا:
ـ المجموعة األولى: 

1ـ سردم 9 نقاط.
2ـ أهلي عامودا 6 نقاط.

3ـ جوانن عامودا 3 نقاط.
4ـ آشتي 0 نقطة.
المجموعة الثانية:

1ـ األخّوة والسالم 7 نقاط.
2ـ جوانن باز 5 نقاط.

3ـ خبات 3 نقاط.
4ـ االتحاد 1 نقطة.

تجمع رميالن:

1ـ جودي 6 نقاط.
2ـ فدنك 6 نقاط.
3ـ ديرك 3 نقاط.

4ـ شبيبة تل كوجر 3 نقاط.
5ـ صناديد 0 نقطة.

القدم في االتحاد الرياضي  اعتمد مكتب كرة 
وما   2005 األشبال  مواليد  الجزيرة  بإقليم 
حاالت  عدة  ظهرت  ذلك  رغم  ولكن  فوق، 
وينتظر  المخالفة،  النوادي  وعوقبت  تزوير 
بسبب  العقوبات  القدم  كرة  مكتب  يشدد  أن 

استمرار حاالت التزوير حتى اآلن.

روناهي/ قامشلو ـ تنطلق اليوم منافسات كرة 
ويعتبر  أندية  ثالثة  بمشاركة  للرجال  السلة 
العدد ضئيالً بعدما شهد العام الماضي تطوراً 
المنافسة  واشتدت  اللعبة،  واقع  في  ملموساً 
بين األندية المشاركة، ولكن هذا الدوري جاء 

عكس التوقعات تماماً.

وفي حال اعتمد الدوري كبطولة رسمية وهذا 
األمر ال يجوز بالطبع كون ثالثة أندية تعتبر 
من  الثالثة  النسخة  فستكون  تنشيطية،  بطولة 
واألندية  الجزيرة  إقليم  في  لألندية  الدوري 
النسختين  بطل  األسايش  هي  المشاركة 
السابقتين ودجلة وصيف البطل للعام الماضي 

وبرخدان المشارك للمرة األولى.
وتقلص عدد األندية من خمسة نوادي في العام 
الماضي إلى ثالثة لهذا العام، والبعض رجح 
االتحاد  قبل  من  المقدم  الدعم  لقلة  األسباب 
بينما  لتفعيلها،  للعبة والعمل بجدية  الرياضي 
بعضها اآلخر أوعز األسباب ألوضاع األندية 
القدم  بلعبة كرة  المزرية ومحاولتهم االهتمام 

فقط وبأسوأ االحتماالت الطائرة أيضاً.
وتبدأ منافسات الدوري اليوم األربعاء بمباراة 
على  وبرخدان  دجلة  ناديي  بين  ستجمع 
بتمام  بقامشلو،  دجلة  نادي  ملعب  أرضية 

الساعة السادسة مساًء.
مشاركة  األندية  هذه  نفس  بأن  ذكره  وجدير 
الخميس  غداً  سيبدأ  والذي  السيدات  بدوري 
على أرضية نفس الملعب ونفس الناديين دجلة 

وبرخدان، ولكن في الساعة الخامسة مساًء.
وإليكم ترتيب األندية للرجال للعام الماضي:

1ـ األسايش 9 نقاط.
2ـ دجلة 6 نقاط.
3ـ سردم 3 نقاط.

4ـ أهلي عامودا 0 نقطة.

نجا منتخب ألمانيا من السقوط في ملعبه، بتعادل 
مثير مع سويسرا )3-3(، في الجولة الرابعة من 
دور المجموعات لبطولة دوري األمم األوروبية.

ماريو  طريق  عن  جاءت  سويسرا  أهداف 
الدقائق  جافرانوفيتش »ثنائية« وريمو فرولر في 
5،26 و57، فيما سجل أللمانيا، تيمو فيرنر وكاي 
هافيرتز وسيرجي جنابري، في الدقائق 28، 55 
المرتبة  في  ألمانيا  استقرت  التعادل،  بهذا  و60. 
بقيت  فيما  نقاط،  بـ6  الرابعة،  بالمجموعة  الثانية 

سويسرا في ذيل الترتيب بنقطتين.
البداية كانت ساخنة من كال الفريقين، حيث حاول 
ليون جوريتسكا صيد شباك الحارس يان سومير 
بتسديدة بعيدة المدى، لكنها علت العارضة، قبل أن 
يهدد شيردان شاكيري مرمى مانويل نوير بتسديدة 

أرضية، حولها األخير إلى ركنية.

للتقدم  الركنية  هذه  السويسري  المنتخب  واستغل 
بداية  على  فقط  دقائق   5 مرور  بعد  مبكر  بهدف 
جافارنوفيتش  رأسية وجهها  المباراة، من ضربة 
أثناء  إليها  بالنظر  اكتفى  الذي  نوير،  شباك  إلى 
بعدما  فادحاً  خطأً  نوير  وارتكب  مرماه.  دخولها 
هجمة  إلى  لتتحول  تمريرته،  جافارنوفيتش  قطع 
خطيرة كاد يعزز بها المنتخب السويسري تقدمه، 
لوال تدخل الحارس والدفاع األلماني في اللحظات 
الدفاع  في  عديدة  ثغرات  وظهرت  األخيرة. 
األلماني، مما منح العبي سويسرا فرصة اختراقه 

وتهديد مرمى نوير بفرص خطيرة.
وتواصل مسلسل أخطاء العبي ألمانيا، بعدما مرر 
المنتخب  استخلصها  بالخطأ،  كرة  كروس  توني 
السويسري وشن هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى 
هاريس سيفيروفيتش، الذي مرر كرة عرضية إلى 

فوق  من  رائعة  بمهارة  األخير  ليضعها  فرولر، 
برأسه  منعها  في  أنطونيو روديجر  نوير، ويفشل 
من دخول الشباك. ورد األلمان بهدف التقليص بعد 
دقيقتين فقط عن طريق فيرنر، الذي تسلم تمريرة 
وانطلق بالكرة حتى منطقة الجزاء، قبل أن يضع 

الكرة بيسراه في أقصى الزاوية اليسرى.

بتسديدة  سومير  مباغتة  جوسينس  روبن  وحاول 
الحارس  لكن  الجزاء،  منطقة  خارج  من  رائعة 

السويسري أبعد الكرة ببراعة إلى ركنية.
النتيجة  بمعادلة  خطأه  يصحح  أن  كروس  وكاد 
الكرة  لكن  قوية،  يسارية  تسديدة  عبر  للمانشافت 
األول  الشوط  لينتهي  األيمن،  القائم  بجوار  مرت 

بتقدم الضيوف )1-2(.
مع  سويسرا  مرمى  نحو  األلماني  المنتخب  اندفع 
على  هافيرتز  كاي  وكان  الثاني،  الشوط  بداية 
مقربة من معادلة النتيجة مبكراً بعد تسديدة أرضية 

زاحفة، حال سومير دون وصولها للشباك.
قطع  الثاني،  سويسرا  لهدف  مشابهة  لقطة  وفي 
بالكرة  وانطلق  المدافعين  أحد  تمريرة  هافيرتز 
إلى  بيمناه  الكرة  توجيه  قبل  الجزاء،  حتى منطقة 

أقصى الزاوية اليمنى، معادالً النتيجة للمانشافت.

لمحاولتين  نوير  تصدى  فقط،  دقيقتين  وبعد 
إلى  الكرة  لترتد  سيفيروفيتش،  من  خطيرتين 
إلى  مباشرة  بتسديدة  قابلها  الذي  جافرانوفيتش، 

الشباك، لتتقدم سويسرا مجددًا في النتيجة.
سريعًا  النتيجة  يعادل  أن  جنابري  واستطاع 
للضيوف، بعدما قابل عرضية فيرنر بتوجيه الكرة 
بالكعب داخل الشباك، لتشتعل المباراة في غضون 

5 دقائق، شهدت 3 أهداف متتالية.
واحتسب الحكم مخالفة أللمانيا على حدود منطقة 
جزاء سويسرا، انبرى لها كروس ونفذها ببراعة، 
الدقائق  لتمر  العارضة،  فوق  مرت  الكرة  لكن 
هز  في  الفريقين  من  أي  ينجح  أن  دون  المتبقية 
لكل  أهداف  بـ3  المباراة  وتنتهي  مجدداً،  الشباك 

منهما.

أعلن االتحاد السعودي لإلسكواش عن اتفاقه 
تدريبات  استضافة  على  الرياض  نادي  مع 

العبات اإلسكواش في العاصمة الرياض.
وكشف االتحاد أن استضافة النادي لتدريبات 
الالعبات سيكون مساء السبت من كل أسبوع، 
تمكين  في  جديدة  مرحلة  الرياضة  لتدخل 

المرأة بالسعودية.
وأوضح خالد السعد، المدير التنفيذي لالتحاد، 
أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص االتحاد 
اإلسكواش  تفعيل  على  لإلسكواش  السعودي 

النسائي في السعودية.
وأشار المدير التنفيذي لالتحاد إلى أن المرحلة 
التسجيل  آلية  عن  اإلعالن  ستشهد  المقبلة 
في  الراغبات  لالعبات  التدريبات  وأوقات 

المشاركة.
ويعتبر اتحاد اإلسكواش أول اتحاد يستضيف 
بطولة نسائية عالمية لالعبات المحترفات في 
لإلسكواش  الدولية  البطولة  وهي  السعودية، 
الالعبة  بمشاركة   ،2018 عام  للسيدات 

مع  تنافست  والتي  النجا،  أبو  ندى  السعودية 
32 العبة من 13 دولة مختلفة.

في  بصمته  وضع  أن  الرياض  لنادي  وسبق 
في  السعودية،  النسائية  الرياضة  خارطة 
شباط الماضي عندما شارك ألول مرة بفريق 
نسائي لرياضة كرة الطاولة في دورة ألعاب 
الشارقة  في   2020 للسيدات  العربية  األندية 

اإلماراتية.

دوري األشبال توضح معالم أغلب األندية المتأهلة

تقرير/ جوان محمد

استطالع/ رشا علي

روكن خشو   
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أدوات أردوغان إلثارة األزمات وافتعال الحروب

يبدو أن هناك حقيقة مريرة يحلم بها الكثيرون، 
حتى هؤالء األكثر سذاجة من بين أصدقاء تركيا 
في  السلطة  هيكل  أن  طالما  أنه  وهي  وحلفائها، 
دولت  وحليفه  أردوغان  لسيطرة  يخضع  أنقرة 
بهجلي، ستبقى تركيا بطاقة رابحة في كل ركن 

من أركان المنطقة المتوترة.
التنبؤ، وهو أحد  القدرة على  عزز عنصر عدم 
محاولة  منذ  ألنقرة  الخارجية  السياسة  أعمدة 
االنقالب الفاشل عام 2016، اإلدراك في الخارج 
بأن تركيا جهة فاعلة مزعزعة لالستقرار، هذا 
التعبير  يحجم عن  لكن  البعض،  يعرفه  العنصر 
من  العديد  بينهم  من  اآلخر،  والبعض  عنه، 
من  للتقليل  إضافياً  جهداً  يبذلون  تركيا،  مراقبي 

شأن نموذج أردوغان – بهجلي.
وظهر مصطلح »السياسة الخارجية الحازمة«، 
على  فقط  تقتصر  ال  التي  الجهود،  لتلك  كنتاج 
التركية،  الخارجية  السياسة  تحركات  وصف 
الواقع، ومن  بفهم  المهتمين  تضلل  أيضاً  ولكنها 
الخارجية  »السياسة  بين  فرقاً  هناك  أن  المؤكد 
يستطع  لم  المطلقة،  والوحدوية  الحازمة« 
وخسر  المصرية،  الحكومة  اختراق  أردوغان 
إلى  واضطر  ليبيا،  في  ضخمة  سياسية  أرضاً 
أمام  الغامضة  األزرق«  »الوطن  عقيدة  دفن 

اتحاد أوروبي موحد.
األولى تنطوي على المرونة داخل حدود القانون 
اإلرادة  على  األخيرة  تتغذى  بينما  الدولي، 
الميل  له،  تحد  في  يكون  أن  اختيار  أو  لتحديه، 
خالل  من  عدوانية  خارجية  سياسة  تحليل  إلى 
»منظور ناعم« ال يضلل الجمهور فحسب، بل 
أولئك الذين يحكمون تلك السياسة.  يشجع أيضاً 
وإذا بدا أن مصطلح »الدولة المارقة«، كما يقول 
المغلقة،  بعض مراقبي أردوغان خلف األبواب 
من  ثقيالً  عبئاً  يضع  فإنه  الصالحية،  بعض  له 
شرح  يحاولون  الذين  أولئك  على  المسؤولية 

العقلية والهياكل واآلفاق الكامنة وراءه.
وتتبنى تركيا منطق االضطراب تقريباً في جميع 
أركان الخارطة، وقال جاليب داالي، الزميل في 
نقلته  أخير  تحليل  في  بوش،  روبرت  أكاديمية 
الراهن  الوضع  يقوض  شيء  أي  إن  رويترز، 
مفيد لها، إذا تعمقنا بشكل أكبر، فإن النية المتعمدة 
لملء كل فراغ )سواء كانت الخطوة مشروعة أم 
مقامرة  وهذه  واضحة،  تصبح  المنطقة  في  ال( 
تنطوي على مخاطر كبيرة؛ حيث باإلضافة إلى 
ملء الفراغ، هناك رغبة في تأسيس موطئ قدم 
في أجزاء مختلفة من المنطقة على أساس دائم، 
لتؤكد دورها كالعب أساسي في أي مفاوضات 

مستقبلية يمكن أن تعيد تشكيل الخارطة.
تحقيق  أجل  من  الكبيرة«  »الرهانات  تأتي  هنا 

أوالً:  عناصر،  ثالثة  إلى  النظام  يحتاج  النتائج، 
يتعلق  فيما  االستراتيجية،  على  القيادة  ركزت 
ثانياً: يجب أن يكون لديك  الداخلية،  بالمناقشات 
إلى  تحتاج  ألنك  ونظراً  ثالثاً:  قوي،  اقتصاد 
في  الطبقات  متعددة  الوحدوية  النزعة  تطبيق 
على  االعتماد  إلى  بحاجة  فأنت  كبيرة،  منطقة 

مجموعة معينة من التحالفات الدولية.
إلى  بهجلي   – أردوغان  سلطة  هيكل  يفتقر 
نفس  تبني  على  اإلصرار  مع  الثالثة،  العناصر 
الجميع  يجادل  قد  هنا  الذاتي،  التدمير  سياسة 
الداخلية،  للسياسة  المتدهورة  الحالة  حول أهمية 
ولكن يجب أن يساعدنا ذلك فقط على فهم العالقة 
المسمومة بين الفوضى السياسية الداخلية وعدم 
المراقبين  بعض  يسميه  بما  التنبؤ  على  القدرة 

على استحياء »السياسة الخارجية الحازمة«.
ففي  الموقف؛  خطورة  عن  يخبرنا  ما  وهو 
اليميني  القومية  الحركة  حين يعتقد زعيم حزب 
الذين  المؤيدين  من  ودائرته  بهجلي  المتطرف 
فرصة  وجدوا  أنهم  الحزب،  حدود  يتجاوزون 
ذهبية لتركيا التي »ستنهض وحدها«، فأردوغان 
الرجل  صورة  وراء  ضعفه  نقاط  كل  يفضح 
ثاقبة  نظرة  لديه  ليست  األخير  هذا  الحديدي، 
العالمي،  النظام  يضعها  التي  التوازنات  على 
مهما كانت متذبذبة، ويزدري كل من يجرؤ على 

الوقوف داخل هيكل سلطته.

واألسوأ من ذلك فبالنسبة إلى بهجلي هذه مناسبة 
كبيرة لتأكيد كل أحالمه التي لم تتحقق حتى اآلن 
لتحويل تركيا إلى »دولة أمنية مشددة« توسعية، 
المخاطر  يدرك  الذي  أردوغان،  إلى  وبالنسبة 
المتزايدة لمستقبله السياسي، فهو غير قادر على 

التخلي عن حلمه في حكم العالم اإلسالمي.
يكشف تنفيذ قرارات سياسته الخارجية عن عقلية 
متقلبة، ذلك ألنه يعتقد اعتقاداً راسخاً أنه قادر على 
إثارة المشكالت، اختراع أزمة بعد أزمة، حول 
الجوار التركي، حتى مع احتفاظه بالسيطرة على 
والترهيب  الكراهية  بخطاب  المحليين  خصومه 

واإلجراءات القمعية واالستقطاب.
نجحت هذه الخطة حتى اآلن في الداخل، ولكن 
في جميع اشتباكات السياسة الخارجية، لم تتغير 
عام  منذ  وخاصة  الماضي  العقد  ففي  النتيجة، 
حدود  لتوسيع  محاولة  كل  تنجح  لم   ،2016

تركيا، وكلها تحمل بصمات أردوغان.
من  عدوانية  خارجية  سياسة  تحليل  إلى  الميل 
الجمهور  يضلل  ال  ناعم«  »منظور  خالل 
يحكمون  الذين  أولئك  أيضاً  يشجع  بل  فحسب، 
في  مسدود  إلى طريق  لقد وصل  السياسة،  تلك 
سوريا، ولم يكتسب أي ثقة مع العراق، وتمكن 
من تحويل جامعة الدول العربية إلى كتلة واحدة 
الحكومة  اختراق  يستطع  لم  حكومته،  ضد 
في  ضخمة  سياسية  أرضية  وخسر  المصرية، 

ليبيا، واضطر إلى دفن عقيدة »الوطن األزرق« 
الغامضة أمام اتحاد أوروبي موحد، مما أدى إلى 
على  التنمر  خالل  من  األتراك  القبارصة  عزل 
أكينجي،  مصطفى  المنتخب  الفيدرالي  رئيسهم 
في  كبيراً  خاسراً  أيضاً  اآلن  يصبح  أن  ويمكن 

القوقاز.
السياسة  في  أردوغان  استراتيجية  أدت  لقد 
الخارجية إلى تقليص هذه السياسة إلى حد الشلل، 
بل  فحسب،  إدارته  حلفائه  من  العديد  يترك  ولم 
انقلبوا ضده، كما أن مقامرة عالية المخاطر في 
حافة  إلى  اآلن  تجري  بوتين  مع  الدقيقة  عالقته 

الهاوية.
وهنا تصدر الصورة بعض اإلنذارات، فبعد أن 
أصبحت قطر كل ما تبقى لتركيا، حيث ال يمكن 
للدعم  مصدراً  والفقيرة  النائية  باكستان  اعتبار 
االقتصادي، يبدو أن الرابط الوحيد الذي يشجع 
الرئيس  وبالتحديد  المتهورة،  أردوغان  سياسة 
أخرى،  لوالية  فرصه  يفقد  ترامب،  األميركي 
اللعبة،  في  تغييراً  نشهد  فقد  ذلك،  حدث  وإذا 
الدول  وجامعة  األوروبي  االتحاد  يستدعي  قد 
العربية، قد ال يكون بهجلي واعياً لهذه النتيجة، 
لكن أردوغان يدرك بالتأكيد ما قد يحدث، ومن 
إلى  المخاطر  عالية  لعبته  تصل  أن  المحتمل 
آفاق جديدة، ولن أراهن على إخراج المزيد من 

النزاعات العسكرية من األجندة السياسية.

أواجه صعوبة حقيقية في فهم ما يحاول »العقل« 
الذي يحكم تركيا فعله، برأيكم ما الذي يحاول هذا 
فرضه  الذي  الخنق  خالل  من  تحقيقه  »العقل« 
على المشرعين القدامى والجدد لحزب الشعوب 

الديمقراطية من خالل لوائح اتهام ملفقة؟
قبل شهر واحد فقط، تحركت تركيا العتقال 82 
شخًصا، بمن فيهم كبار مسؤولي حزب الشعوب 
احتجاجات  في  تحقيق  من  كجزء  الديمقراطية، 
كوباني 2014، وتعد هذه هي الحادثة األخيرة 
في حملة القمع المستمرة منذ سنوات على الحزب 
تتهم  التي  الحالية،  التركية  الحكومة  قبل  من 
الحزب بصالت مع حزب العمال الكردستاني، 
رؤساء  طردهم  أثناء  الحزب  مسؤولو  وُسجن 

بلديات من أكثر من 50 بلدية منذ عام 2019.
ما  التي  أنقرة  أن  من  مندهش  أنا  الحقيقة،  في 
لن  الخطوات  هذه  مثل  أن  فهم  في  تفشل  زالت 
ينبغي  ال  أنه  أيًضا  أفهم  لكنني  مخاوفها،  تعالج 
ألحد أن يفاجأ بهذا بالنظر إلى مدى سوء إدارة 
سيما  ال  يحكمونها،  الذين  أولئك  قبل  من  البالد 
عند النظر إلى االقتصاد، لم يكن حزب الشعوب 
الديمقراطية، منذ إنشائه، حزبًا كردياً صرفاً في 
الديمقراطية وقد  للقيم  لكنه حزب يروج  تركيا، 

حصل على دعم من جميع شرائح المجتمع، وفي 
بحوالي  يقدر  ما  يشكلون  الذين  الكرد،  طليعتهم 

20 بالمئة من السكان
معينين  مسؤولين  لتعيين  الحكومة  تحرك  أدى 
من قبل الدولة في جميع بلديات حزب الشعوب 
شرق  وجنوب  شرق  في  تقريبًا  الديمقراطية 
البالد ذي الغالبية الكردية إلى تآكلها سياسياً، كما 
فشلت السلطة الحاكمة في تحقيق ما تصبو إليه، 
لكن لماذا تختار الحكومة تدمير نفسها من خالل 
الشعوب  حزب  على  الشعواء  الحملة  هذه  شن 

الديمقراطية؟ هناك بال شك إجابات مختلفة على 
هذا السؤال.

القضية  تحل  كيف  تعرف  ال  أنقرة  ألن  أوالً، 
عريقة  أمة  الكرد  فإن  الحقيقة  وفي  الكردية، 
موجودة على هذه األرض ومؤِسّسة لتركيا، قد 
تؤدي  قد  الكردية  القضية  أن  في  التفكير  يكون 
قراءة  على  قدرتها  عدم  بسبب  التقسيم،  إلى 

اتجاهات التنمية العالمية بشكل صحيح.
اقتراب  مع  تركيا  تفكك  من  أنقرة  تخشى  ثانيًا، 
عام  في  لتأسيسها  المئوية  الذكرى  من  الدولة 

المسلم  المفكر  أكدها  نظرية  يؤكد  مما   ،2023
الميالدي،  عشر  الرابع  القرن  في  خلدون  ابن 
والذي أكد أن كل دولة، مثل البشر، لديها فترة 
 150-  100 فوق  ما  إلى  تصل  محدودة  حياة 

سنة.
التي  للسياسة  أخرى  أسباب  هناك  تكون  قد 
تلك  لكن  تركيا،  في  الحاكمة  السلطة  تنتهجها 
التي  الوحيدة  السيناريوهات  هي  قدمتها  التي 
تتبادر إلى ذهني، أعتقد أن هذه األسباب تعتبر 
أساس موقف البالد في سعيها للسلطة في سوريا 
والعراق وليبيا وشرق البحر المتوسط، ومؤخراً 

أذربيجان.
أن  ينسى  تركيا  يحكم  الذي  »العقل«  هذا  لكن 
الكرد  يمثل  ال  الديمقراطية  الشعوب  حزب 
الشعوب  لجميع  هدف  الديمقراطية  ولكن  فقط، 
إن  تركيا،  في  والديمقراطية  للحرية  تتوق  التي 
في  الكردية  للقضية  الحل  رؤية  في  أنقرة  فشل 
تركيا يزيد أيًضا من الدعوات إلى الديمقراطية 
وقد  البالد،  في  الغربيين  السكان  بين  والحرية 
يكن  لم  بأنه  تصديق  في  كذلك  الحكومة  فشلت 
إلى  وجوده  على  حافظ  استبدادي  نظام  هناك 
األبد، وبالمثل، تتجاهل أنقرة حقيقة أن الجماهير 
تطالب بمزيد من الحرية والعدالة في هذه الدولة، 
ولعل أول من يطالب به هم الكرد، وفي النهاية 

ال بد أن تنتصر إرادة الشعوب.  

إيرول كاتيريسي أوغلو

ياوز بيدار

زيارة إلى مرسى 

مطروح )مصيف 

البسطاء(

الواقعة  مطروح،  مرسى  مدينة  أعشقُ 
على شاطئ البحر األبيض املتوسط، وعلى 
عن  النسبي  بعدها  ورغم  الليبية،  احلدود 
ملنتسبي  متنفساً  تعتبر  أنها  إال  القاهرة، 
الطبقة الوسطى؛ للهروب من حر الصيف، 
العاملني  مصايف  فيها  تنتشر  حيث 
العمالية  النقابات  ومنتسبي  بالشركات 
واملهنية الذين يبحثون عن أيام قليلة على 

شاطئ البحر بنفقات محدودة.

على  مير  أن  بد  ال  مطروح  إلى  واملسافر 
السياحية  مبنتجعاته  الشمالي،  الساحل 
هاماً  قسماً  اقتطعت  والتي  الفاخرة  
يكون  أن  يجب  والذي  البحر،  شاطئ  من 
منه،  ُحِرم  لكنه؛  للشعب.  عامة  ملكية 
تلك  الشاطئ  هذا  على  استولت  فقد 
القرى واملنتجعات الفاخرة  والتي ميتلكها 
أكابر القوم، وهؤالء األكابر بشبق التملك، 
في  وقصور،  فيالت  وميتلكون  يستحوذون 
كانت  سواء  كافة،  السياحية  األماكن 
واألحمر  األبيض  البحر  شواطئ  على 
النيل  ونهر  والبحيرات  السويس  وخليج 
إال  يطرقونها  ال  األغلب  في  وهم  وغيرها، 
التملك،  شبق  إنه  قلت  كما  لكنه؛  نادراً. 
اجملتمع  في  يعيش  من  مبعاناة  وال يشعرون 
تأويه  بغرفة  الفقر، حاملاً  نفسه حتت خط 

من برد الشتاء وحر الصيف.

كبير  حد  إلى  تُشابه  مطروح  أهل  مالبس 
تتشابه  كما  ليبيا،  ألهل  البدوية  املالبس 
املنطقة  وفي  والعادات،  اللهجة  في  أيضاً 
سوقان،  يوجد  مطروح  في  التجارية 
يبيع  وكان  ليبيا،  سوق  يسمى  أحدهما 
البضائع التي تدخل مطروح من ليبيا، قبل 
لكنه؛  احلالية.  األحداث  بليبيا  تعصف  أن 
والسوق  االسم،  بنفس  محتفظاً  ظل 
سوق  وهو  سيوة،  واحة  ألهل  هو  الثاني 
وزيت  وزيتون  متر  من  الواحة  منتجات  يبيع 
وواحة  أخرى،  صحراوية  ومنتجات  زيتون 
سيوة تقع بالقرب من مطروح، وهي واحة 
عذب  بعضها  املاء،  عيون  فيها  تنتشر 
لدفن  األجانب  إليها  ويأتي  وبعضها مالح، 
أجسادهم في رمالها، من أجل االستشفاء 
بها  يوجد  كما  الروماتيزمية،  اآلالم  من 
التاريخ  ويذكر  آمون،  لإلله  فرعوني  معبد 
هذا  في  آلمون  تعبد  األكبر  اإلسكندر  أن 
املعبد، على أساس أنه من أسالفه، وسكان 
والذين  القومية،  أمازيغيون  سيوة  واحة 
حتى  وليبيا  واجلزائر  املغرب  من  ينتشرون 
هذه الواحة، ورغم أنهم يتحدثون العربية 
كأهلها  كما لو كانت لغتهم األم، إال أنهم 
األمازيغية،  باللغة  بينهم  فيما  يتحدثون 
ومن األكاذيب التاريخية التي عشنا ونشأنا 
عليها، هي تلك اخلطبة البليغة لطارق بن 
)البحر من خلفكم والعدو أمامكم(،  زياد 
ألنه  قائلها؛  هو  يكون  أن  املستحيل  ومن 
أمازيغى، ومعظم جنوده من األمازيغ )!!(.

أزور  أن  بد  ال  مطروح؛  إلى  زيارة  كل  في 
مغارة رومل امللقب بثعلب الصحراء، الذى 
وهزمه  لهتلر،  اإلفريقي  للفيلق  قائداً  كان 
موقعة  في  مونتجومرى  مارشال  الفيلد 
وستالينجراد  هي  ُشكلت  التي  العلمني، 
الثانية،  العاملية  احلرب  ونهاية  هتلر،  هزمية 
في مغارة روميل تعرض مالبسه ومقتنياته، 
مع علم الصليب املعقوف، وأهم األسلحة 
التي كانت تستخدم في احلرب، كما توجد 
غرفة  في  املعارك  خلريطة  تاريخية  لوحة 
بني  العلمني  معركة  كانت  لقد  عملياته، 
)مونتجومرى(،  بريطاني  عدوين،  قائدين 
الثاني  بهزمية  وانتهت  )روميل(،  وأملاني 
الذى انتحر كقائد نبيل )هناك قادة آخرون 
نصر  إلى  الهزمية  يحّولون  لكنهم  ُهِزموا 
مونتجومرى  ذكر  إعالمهم!(،وعلى  في 
فقد كان في زيارة ملصر بدعوة من صحيفة 
األهرام في ستينات القرن املاضي، وقدموا 
احلكيم  مارشال(عبد  املشير)الفيلد  له 
معركة  أي  في  مونتجومرى  فسأله  عامر، 
حصلت على هذه الرتبة؟،وسكت عامر؛ ألن 
تلك الرتبة ال متنح إال لبطولة في معركة، 
)الفيلد  بالكامل  اسمه  ومنتجومرى 
علمني(،وهو  أوف  مونتجومرى  مارشال 
تلك  على  حصل  الذى  تاريخياّ  الوحيد 

الرتبة عن استحقاق.

التاريخ،  مدينة  مطروح  أعشق     بالفعل 
ومتنفس البسطاء.

 روناهي القاهرة... ضياء روج آفا  

رجائي فايد

الحزب الحاكم في تركيا ومأزق قمع حزب الشعوب الديمقراطية

كافة  على  يعملون  بأنهم  كرد  جيا  بدران  أكد 
المستويات السياسية والدبلوماسية للحد من أي 
عدوان تركي محتمل، وأضاف: »لكن االتكال 
اإلدارية  مؤسساتنا  على  هو  واألخير  األول 
وإرادتنا  ومكتسباتنا  والعسكرية  والتنظيمية 
الذي  الديمقراطي  مشروعنا  عن  الدفاع  في 

نؤمن به«.
السعي  في  مستمر  العمل  أن  إلى  وأشار 
على  داعش،  لمعتقلي  عادلة  محكمة  لتأسيس 
على  الذاتية،  اإلدارة  مناطق  في  يُحاكموا  أن 
أن يكون المجتمع الدولي في الصورة وعلى 
معهم  التعامل  في  الجادة  المسؤولية  من  قدر 

لحسم هذا الملف.
والسريان  الكرد  بين  العالقة  بأن  وبيّن 
حقيقية  شراكة  عالقة  هي  والعرب  واألرمن 
واستراتيجية والمشروع السياسي القائم مبني 
على هذا المبدأ، فإن لم تكن هناك عالقة على 
اإلدارة  مشروع  فإن  المطلوب؛  المستوى 
الذاتية يبقى ناقصاً وليس في مساره الصحيح. 
متحفظة  العربية  الدول  بعض  »إن  وأوضح: 
ولها عالقات  ذاتية،  كإدارة  معنا  التعامل  في 
غير  وهي  دمشق  في  السوري  النظام  مع 
متجاوبة معنا، لكن بالمقابل هناك بعض الدول 
وهي مساندة  العربية عالقتنا معها جيدة جداً 

لمشروعنا ومؤمنة به«.
جاَء ذلك في حواٍر أجرته آدار برس مع نائب 
شمال  في  الذاتية  لإلدارة  المشتركة  الرئاسة 
وشرق سوريا، بدران جيا ُكرد وكان الحوار 

على الشكل التالي:
ولقاءاتكم  الدبلوماسية  جوالتكم  خالل  من  ـ 
هناك  واألمريكي، هل  الروسي  الجانبين  مع 
أي ضمانات للحفاظ على حالة االستقرار في 

شمال وشرق سوريا؟
الكبرى  الدول  بأن  أحد  على  خافياً  ليس 
واإلقليمية لها مصالح في المنطقة، وهي تعمل 
نتلمس  ولم  واألجندات،  المصالح  هذه  وفق 
يمكن  حقيقية  وضمانات  أي جهة وعوداً  من 
أمن  على  للحفاظ  الدول  تلك  بها  تلتزم  أن 
شفهياً  يتوعدون  فهم  المنطقة،  هذه  واستقرار 
بأنهم باقون في المنطقة، وبأنهم سوف يمنعون 
تركي  عدوان  أي  أو  تدّخل  أي  من  األتراك 
أي  هناك  ليس  ولكن  اإلدارة،  مناطق  على 
ضمان يمكن االعتماد عليه، كما أن المصالح 
في  تغيير  إلى  يؤديان  قد  الميداني  والواقع 
الوعود. لذا؛، من الهام جداً أن نكون حذرين 

ومستعدين وجاهزين ألي تغيير قد يحصل.
وحسب ما نراه من خالل متابعتنا لهذه الدول، 

تركيا،  وبين  بينها  شائكة  خلفية  قضايا  هناك 
األمريكي-  الجانب  من  خالفات  توجد  حيث 
فهذه  التركي،  الروسي-  والجانب  التركي، 
وتختلف  نقاط  في  بينها  فيما  تتوافق  الدول 
فيما بينها على نقاط أخرى، مثالً قد يختلفون 
العكس،  أو  سوريا  في  ويتوافقون  ليبيا  في 
المعقدة  العالقات  من  نوعاً  هناك  أن  حيث 
عالقات  فهي  وتركيا،  وأمريكا  روسيا  بين 
وهذه  المعالم،  واضحة  وغير  مترنحة 
العالقات المعقدة بصراحة ال يمكن المراهنة 
عليها بأي شكل من األشكال أو الضمان بأنهم 
سوف يقدمون الدعم الكامل لمشروع اإلدارة 
الهجوم  من  األتراك  يمنعون  وسوف  الذاتية، 
على مناطقنا، ولكن من جانبنا نعمل مع كافة 
السورية،  األزمة  حل  في  للمساهمة  الجهات 

بأن  ونطالبهم  الروس،  أو  األمريكيين  سواء 
يقوموا بإيقاف أي عدوان تركي على مناطقنا، 
نعمل على  نحن  التركي.  للتدخل  ووضع حد 
للحد  والدبلوماسية  السياسية  المستويات  كافة 
االتكال  لكن  محتمل،  تركي  عدوان  أي  من 
اإلدارية  مؤسساتنا  على  هو  واألخير  األول 
وإرادتنا  ومكتسباتنا  والعسكرية  والتنظيمية 
الذي  الديمقراطي  مشروعنا  عن  الدفاع  في 

نؤمن به.
ملف  بخصوص  لديكم  التطورات  آخر  ما  ـ 
سجون  في  اإلرهابي  “داعش”  معتقلي 
الالجئين  ملف  وأيضاً  الذاتية،  اإلدارة 
بريف  الهول  مخيّم  في  داعش  وعائالت 

الحسكة؟

حسم  على  جهودنا  بكل  نعمل  ذاتية؛  كإدارة 
محاكمة  وكيفية  والمعتقلين،  الالجئين  ملف 
الذاتية  اإلدارة  سجون  في  المعتقلين  هؤالء 
هذه  من  يتهرب  حيث  داعش،  عناصر  من 
للغاية  معقد  فالملف  الدول،  كل  المسؤولية 
وشائك جداً، وهو ملف كبير وأكبر من اإلدارة 
الذاتية، خاصة مع وجود اآلالف من المعتقلين 
مختلفة،  بجنسيات  ذاتية  اإلدارة  سجون  في 
لتأسيس محكمة عادلة لمحاكمة  ونحن نسعى 
المتورطين، وأن يُحاكموا في مناطق اإلدارة 
إلى  تحتاج  المحاكمات  هذه  ولكن  الذاتية، 
دعم دولي، فهي بحاجة ألكاديميين وقانونيين 
هذا  في  ومختصين  لخبراء  وبحاجة  دوليين، 
المجال، ويجب أن يكون المجتمع الدولي في 
الصورة، وعلى قدر من المسؤولية الجادة في 
نعمل  ونحن  الملف،  هذا  لحسم  معنا  التعامل 
على أن تكون هذه المحاكمة عادلة، ومنسجمة 
مكافحة  في  الدولي  القانون  معايير  كافة  مع 
اإلرهاب، وهذا ما نتطلع إليه ونحن مصرون 

عليه.
بالنسبة لملف الالجئين في مخيم الهول، فهو 
من أكبر وأكثر المشاكل التي تواجهنا، حيث 
ألف الجئ، منهم حوالي  أكثر من 65  هناك 
30 ألف من حاملي الجنسية العراقية، وقسم 
كبير منهم يرفضون العودة إلى بلدهم العراق 
إجراءات  من  يتخوفون  حيث  أمنية،  ألسباب 
بحقهم،  العراقية  السلطات  تتخذها  قد  قمعية 
وأيضاً هناك أكثر من 12 ألف الجئ سوري 
يقطنون مخيم الهول، ويخافون من إجراءات 
وبالمقابل  عودتهم،  حال  في  القمعية  النظام 
أننا مستعدون  إال  باإلكراه،  إعادتهم  يمكن  ال 
تحت  العودة  يريد  لمن  العودة  سبل  لتسهيل 
إشراف األمم المتحدة، ولكن يجب أن يعودوا 
حالياً،  اختلف  الوضع  ألن  مناطقهم؛  إلى 
وخاصة القسم الذي تنتمي إلى مناطق اإلدارة 
الذاتية والتي تحررت مناطقهم بعد أن كانت 
غير مستقرة ألسباب أمنية وخدمية ومعيشية، 

فاآلن أصبح الوضع آمناً.
األجنبية  الجنسيات  بحاملي  يتعلق  وفيما 
المخيم ريثما  وعائالتهم، فهؤالء سيبقون في 
مع دولهم، حيث سنتواصل مع  نجد لهم حالً 

بلدانهم حتى يعودوا إلى ديارهم، مع العلم أن 
العودة  الكثير من هؤالء األجانب ال يريدون 
إلى ديارهم ويريدون الذهاب إلى تركيا، وهذا 
دليل كبير يثبت تورط تركيا وعالقتها المؤكدة 
بمرتزقة داعش اإلرهابي، ولكن في حال بقاء 
إلى  بحاجة  المخيم  فإن  المخيم؛  في  هؤالء 
تنفيذ مشاريع جدية كمشاريع إصالح وتأهيل 
النفسي  الدعم  ومشاريع  األطفال،  ومدراس 
وإعادة دمجهم بالمجتمع، وكل هذه المشاريع 
األطفال  الكبيرة من  األعداد  ضرورية إلنقاذ 
األمهات في المخيم، فالنساء الداعشيات يربين 
هو  بما  المخيم  في  األطفال  من  الجيل  هذا 

موجود في عقولهن من أفكار تكفيرية.
ـ كيف تُقيّمون العالقة بين مختلف الشعوب 
في مناطق اإلدارة الذاتية ال سيما في الرقة 

ودير الزور؟
األطراف،  جميع  إلى  دائماً  نتوجه  نحن 
والسريان  الكرد  بين  العالقة  بأن  ونؤمن 
حقيقية  شراكة  عالقة  هي  والعرب  واألرمن 
واستراتيجية والمشروع السياسي القائم مبني 
على هذا المبدأ، فإن لم تكن هناك عالقة على 
اإلدارة  مشروع  فإن  المطلوب؛  المستوى 
الذاتية يبقى ناقصاً وليس في مساره الصحيح. 
لذلك؛ نحن نتوجه برسائلنا إلى الجميع ونؤكد 
الذاتية هو مشروع  بأن مشروع اإلدارة  فيها 
المنطقة،  هذه  في  للجميع  وملك  ديمقراطي، 
وبقدر ما يحقق من مكتسبات وحقوق للشعب 
باقي  وحقوق  مكتسبات  يحقق  فهو  الكردي، 
الشعوب. لذلك؛ نرى بأن نجاح هذا المشروع 

هو بعقد اتفاقيات استراتيجية وتحالفات.
نحن نعمل على جعل مشروع اإلدارة الذاتية 
المنطقة؛  في  المتواجدين  للجميع  مشروعاً 
طارئة  ظروف  في  تشكل  المشروع  كون 
واستثنائية، ولم تُتاح للبعض فرصة االنضمام 
إليه، ليتم تمثيله فيه، وحالياً نعمل على إعادة 
المناطق  في  وخاصة  الذاتية،  اإلدارة  هيكلية 
ودير  كالرقة  داعش  من  حديثاً  تحررت  التي 
هي  األدوات  وطبعاً  ومنبج،  والطبقة  الزور 
مجلس  بها  يقوم  التي  واللقاءات  الحوارات 
األطراف  كافة  مع  الديمقراطية  سوريا 

والشعوب.
الدول  مع  ذاتية  كإدارة  تواصلكم  مدى  ما  ـ 
مساندة  عربية  دول  هناك  وهل  العربية؟ 

ومؤمنة بمشروع اإلدارة الذاتية؟
التواصل والتفاهم مع الدول العربية أمر هام، 
كون  لنا،  بالنسبة  جداً  هامة  ذلك قضية  ويعد 
لذلك  العربية،  الجامعة  أعضاء  أحد  سوريا 
الدول  مع جميع  نتواصل  أن  الضروري  من 
من  نسعى  مستمرة  جهود  وهناك  العربية، 
ال  بأننا  أيضاً  لهم  رسالتنا  لتوضيح  خاللها 
أراضيها،  ووحدة  سوريا  على  خطراً  نشكل 
العربية  والدول  لنا،  جداً  مهم  األمر  وهذا 
جميعها معنية بالمساهمة في أي حل سياسي 
الدول  بعض  أن  هو  نالحظه  وما  سوري، 
كإدارة  معنا  التعامل  في  متحفظة  العربية 
في  السوري  النظام  مع  عالقات  ولها  ذاتية، 
دمشق وهي غير متجاوبة معنا، لكن بالمقابل 
هناك بعض الدول العربية عالقتنا معها جيدة 

جداً وهي مساندة لمشروعنا ومؤمنة به.
وهناك نقطة هامة أود التطرق إليها وهي بأننا 
مشتركة،  قضايا  لدينا  العربية  والدول  نحن 
قدمنا  التي  اإلرهاب  مكافحة  قضية  أولها 
دوراً  ولعبنا  الضحايا  من  اآلالف  سبيلها  في 
بمختلف  اإلرهاب  على  القضاء  في  تاريخياً 
مستمرة  الجهود  تزال  وال  سوريا،  مناطق 
قضية  وأيضاً  نهائي،  بشكل  عليه  للقضاء 
أن  في  ترغب  تركيا  كون  التركي؛  الخطر 
العربية  الدول  جميع  على  وتهيمن  تسيطر 
كبيراً  خطراً  تشكل  تركيا  أن  أي  والمسلمة، 
عليهم وعلينا، يضاف إلى ذلك أن بعض الدول 
العربية أصدرت مواقف متوافقة مع سياساتنا، 
وليبيا  كمصر  القضايا  بعض  حول  كمواقفهم 

واليمن

بدران جيا كرد: »سندافع عن مشروعنا 

الديمقراطي الذي نؤمن به حتى النهاية«
قال نائب الرئاسة المشتركة لإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بدران جيا كرد: »إننا لم نتلمس من أي جهة وعوداً وضمانات حقيقية يمكن أن 
تلتزم بها تلك الدول للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، فهم يبدون موقفًا شفهيًا بأنهم باقون في المنطقة، وبأنهم سوف يمنعون األتراك 

من أي تََدّخل أو أي عدوان على مناطق اإلدارة«، إال أنه ليس هناك أي ضمان يمكن االعتماد عليه.
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

فراس رمضان

روناهي/ كركي لكي: فراس رمضان فنان مسرحي موهوب، وأحد فرسان المسرح في الرقة، َعِشَق المسرح منذ ِصغره حتى أصبحت الخشبة المسرحية 
همه األول، له ِسجل فني حافل من األدوار والبطوالت المسرحية، حيث قّدم وأخرج العديد من المسرحيات، والسيما في الرقة، و كان له الفضل 
الواقع المسرحي في الشمال السوري وكيفية تطوير الفن  الرقة، والالذقية وطرطوس، ولمعرفة  في تأسيس العديد من الفرق المسرحية في 

المسرحي كان لصحيفتنا »روناهي« معه هذا الحوار.

فراس رمضان... لتطوير الواقع المسرحي نحتاج إلى نهضة مسرحّية شاملة

كنان أدناوي موسيقي سوري ُيسافر 

بحضارة بالده على أنغاِم الوتر
لوحاٌت فنّية َتزّينت بإبداع المعلمين

ـ 

حدثنا عن أهم محطاتك المسرحيّة وآخر نشاطاتك: 
لقد بدأت العمل في المسرح منذ الطفولة فقد ترعرعت 
شاركت  عمل  أول  وأتذكر  المسرح،  خشبة  على 
مسرحية  أعمال  في  سنوات  كان عمري خمس  فيه 
شاركت  الشباب  مرحلة  وفي  وراقصة،  غنائية، 
ونلت  سوريا،  مستوى  على  مسرحية  أعمال  بعدة 
الُمقدمة، كما عملت  األعمال  عدة جوائز من خالل 
والمسرح  العمالي،  والمسرح  القومي،  المسرح  في 
مصر،  في  مسرحية  أعمال  وقدمت  العسكري، 
وطرطوس،  الرقة  في  مسرحية  فرق  عدة  وأسست 
على  المسلحة  الفصائل  سيطرة  وبعد  والالذقية، 
الرقة توقفت عن العمل في المسرح لسنوات، وبعد 
تحرير الرقة من قبل قوات سوريا الديمقراطية عدُت 
للعمل المسرحي، حيث ُشِكلت فرق لألطفال في كل 

مسرحية  عروض  عدة  وقدمت  والطبقة  الرقة،  من 
أهمها مسرحية »عرائش  السوري  من  الشمال  في 
أنا  وحالياً  بالطفل،  خاصة  مسرحية  وهي  القهر« 
أعمال مسرحية »هي مسرحية  ثالثة  تجهيز  بصدد 
السيد، والخادم، ورود حمر تليق بالجنرال، ووادي 

الموت«.
ـ كيف تُقيّم حركة المسرح في شمال وشرق سوريا؟
كادر  يوجد  السوري  الشمال  في  للمسرح  بالنسبة 
هناك  لألسف  لكن   للمسرح،  عاشق  جيد  مسرحي 
في  تقدمه  تعيق  المسرحية  اإلمكانات  في  ضعف 
هذا المجال، فهناك أمور من صلب المسرح مفقودة 
الدراسة  في  ضعف  وهي  السوري،  الشمال  في 
الُكتّاب والمؤلفين المسرحيين،  المسرحية من ناحية 
شبه  المسرحية  »اإلمكانيات  صراحة  وأقولها 
باإلضاءة  يتعلق  فيما  والسيما  وبدائية،  معدومة، 
نفسها هي مسارح  المسارح  أن  كما  والسينوغرافية 

ذات تصميمات قديمة«.

اإلقبال  من  َحّجَم  المفتوح  اإلعالمي  الفضاء  هل  ـ 
الجماهيري على المسرح؟

الشك أن وسائل التواصل االجتماعي لها تأثير على 
لكن جمهور  الفن  فقط  وليس  الحياة،  مفاصل  جميع 
والتلفزيون،  السينما،  جمهور  عن  يختلف  المسرح 
قدمناها  التي  والمهرجانات  العروض،  خالل  فمن 
المسرح  فعاشقو  بخير،  مازال  المسرح  أن  الحظت 

مازالوا أوفياء لمعشوقهم.
الساحة  تشهدها  التي  الدراماتيكية  األحداث  هل  ـ 

السوريّة أثرت على الحركة الفنية المسرحية؟
إن األحداث السوريّة والحرب الدائرة  منذ عقد من 
ولم  والحجر،  البشر  على  أثرت  سوريا  في  الزمان 
يسلم منها أحد، وقد أثرت بشكل خاص على الحركة 
الفنية، فأنا على الصعيد الشخصي الحرب وتبعاتها 
فأي  سنوات،  لعدة  المسرحي  العمل  عن  أوقفتني 
عمل فني، والسيما المسرح يحتاج إلى توفر األمن، 

واالستقرار.

ـ برأيك أيّهما أكثر تأثيراً على الُمتلقي مسرح النخبة 
أم المسرح الشعبي؟

لكل مسرح طابع مميز، فمسرح النخبة، يحتاج إلى 
جمهور نخبوي يستطيع أن يقرأ ما بين السطور لكن 
المسرح الشعبي هو من واقع الشعب، ويعكس معاناة 
بجميع  المجتمع  من  قريب  دائماً  هو  لذلك  الشعب 
فئاته، فكل مسرح تراجيدي أو كوميدي طالما يعكس 
هموم الناس، فتأثيره أقوى من أي نوع مسرحي آخر.
في  المسرحي  بالواقع  للنهوض  تقترحهُ  الذي  ما  ـ 

شمال وشرق سوريا؟
نحتاج إلى نهضة مسرحية حقيقية، فالمسارح عندنا 
للتطور  مواكبة  تكنيكية  تقنيات  توفر  إلى  تحتاج 
العربي،  والمحيط  العالمي،  المسرحي  المجال  في 
االهتمام  إلى  يحتاج  المسرحي  المجال  في  والتطور 
بل  للتسلية  فن  أنه  على  معه  التعامل  وعدم  أوالً، 
والتطور  واالجتماعي،  الثقافي،  دوره  إدراك  يجب 
في المجال المسرحي يحتاج إلى تقديم الدعم المادي 

المهرجانات  دعم   أن  كما  الفرق،   لكل  والمعنوي 
المسرحية، والسيما المهرجانات المسرحية الخاصة 
باألطفال يأتي بثماره ألن األطفال هم النواة الحقيقية 

للتطور المسرحي.

الحضارة  في  بارز  حضور  العود  آللة  كان 
المعابد  في  فوجدت  األزل،  منذ  اإلنسانية 
تُثير  موسيقية  آلة  من  أبعد  وكانت  والقصور 
للحكماء  في النفس مزاجاً طيباً، بل كانت مالذاً 
على  أفكارهم  يضعون  كانوا  الذين  والفالسفة 
مقاساتها الموسيقية. وفي عصرنا الحالي، يحاول 
حالة  من  إخراجها  المحترفين  العازفين  بعض 
نظريات  بتبني  طويالً  منها  عانت  التي  الجمود 
عالمية جديدة في طرق التأليف أو العزف عليها، 
منهم عازف العود السوري الشاب كنان أدناوي.
يتبنّى الفنان كنان أدناوي، عازف العود السوري، 
التي  التطريبية  التقليدية  النظرة  بعيدة عن  رؤية 
ترتسم في أذهان الناس عندما تحضر آلة العود، 
فهو من الموسيقيين الذين يرون أن لها عالماً آخر 
يتميّز بمالمح روحية وصوفية عميقة تجعل من 
التاريخ  هياكل  في  بعيداَ  للسفر  اآللة وسيلة  هذه 
بالتوظيف  تستطيع  والتي  المكان،  ومفردات 
موسيقية  حضارية  منطوقات  تقدم  أن  الصحيح 

غاية في القدم واألهمية.
المحترفين  العازفين  من  عدد  عند  العود  وآللة 
من  يأتي  ذلك  وتأصيل  خاصة،  مكانة  العرب 
أهميتها  تؤّكد  التي  اإلشارات  من  العديد  خالل 
ومكانتها عند العرب القدماء. وما يميّز الخطاب 
في  أنه  أدناوي  كنان  يقدّمه  الذي  الموسيقي 
الجدلية  العالقة  هذه  تحقيق  إلى  الوصول  سبيل 
الكالسيكية  الموسيقى  بين  يجمع  فإنه  الهامة، 
الشرقية العربية وأنماط التقنية الموسيقية العالية 
والعصرية التي امتلكها من خالل دراسته إياها 

في الواليات المتحدة.

وهو يعتمد على الطريقة التي تُخِرج من العازف 
معرفة  بعد  تأتي  والتي  اإلبداعية،  طاقته  كامل 
قدراتها  ومعرفة  كامل  بشكل  آللته  العازف 
ومكامن القوة التي فيها. وهذا ما يعني بالضرورة 
انطالق العازف في فضاءات جديدة غير نمطية 

واستكشاف عوالم فنية جديدة في آلة العود.
في  التأطير  تقبل  ال  عليها  يعمل  التي  والطريقة 
لمواكبة  تسعى  بل  متفّرد  وشكل  واحد  مجال 
العالم،  الموجودة في كل  العزف  أساليب  أحدث 
في  العزف  أشكال  تطوير  في  ذلك  وتسخير 
الموسيقى العربية. ولذلك فهو يؤّكد دائماً على أن 
العازفين العرب في الوقت الحالي صاروا أكثر 
حرفيّة في أدائهم وصاروا مواكبين لطرق جديدة 

في العزف.

عزف غري تقليدي عىل آلة العود

تعتمد فكرة كنان أدناوي في سبيل التقريب بين 
على  المعتمدة  العزف  في  الحديثة  النظريات 
التكنيك العالي وبين الموسيقى التراثية العربية، 
على االستفادة من المخزون الكبير الذي يحفظه 
الناس  احتفاظ  فمع  الجمعي.  الناس في وجدانهم 
التواشيح واألهازيج  في ذاكرتهم بالعشرات من 
والقصائد والقدود وأشكال الموسيقى المختلفة من 
تشّكل  فإنها  وغيرها،  ولونغا  وبشرف  سماعي 
الجديدة  الطرق  وهذه  الناس  بين  تواصل  جسر 

في العزف.
متآنسين  فسيكونون  يعرفونها  الناس  أن  وبحكم 

معها حتى من خالل عزفها بطرق جديدة، ولكي 
ال تحمل هذه التجربة األولى من نوعها حاالت 
فشل في داخلها، وجب أن يأتلف الناس مع الشكل 
الجديد لهذه الذاكرة مع استمرار الوقت وتكريس 
التجربة والتي ستغدو بعدها عادية ومقبولة، وهو 
ما يراهن عليه أدناوي في رؤيته لتطوير العزف 

على اآلالت الموسيقية العربية.
جانب  إلى  أعماله  في  تظهر  ما  كثيراً  ولذلك 

المؤلفات الحديثة التي يقدّمها مثل: »
كرد«  و«سماعي  و«تحية«  و«مدى«  وعود« 
تراثية  مقطوعات  دمشق«،  إلى  و«الطريق 
أصيلة مثل: »هاألسمر اللون« و«البنت الشلبية« 

و«لما بدا يتثنى«.
ويقول أدناوي »لعّل اهتمام العازفين المعاصرين 
العربي.  إلى تجذّرها في تراثنا  العود يعود  بآلة 
فهي موغلة في الِقدم، ويرجع زمن وجودها إلى 
بالد  في  الميالد، حيث وجدت  قبل  عام   2500
ما بين النهرين في بابل وآشور، ووصلت الشام 
إلى  انتقلت  ومنها  الميالد  قبل   1800 حوالي 
ثم  الميالد.  قبل  عشر  السادس  القرن  في  مصر 
الفرس  إلى  ومتشعبة  طويلة  رحلة  عبر  انتقلت 

والترك وغيرهما حتى وصلت أوروبا«.

كانت  العود  »آلة  السوري  العازف  ويسترسل 
مقاساتها  وعلى  والفالسفة،  للحكماء  مالزمة 
نظريات  توضع  كانت  والموسيقية  المساحية 
الفلسفة. كما كان لها حضور قوي في المجالس 
آلة  إلى  تحّولت  الالحقة  العصور  وفي  الدينية. 
للطرب والغناء خاصة في القصور، إلى أن جاء 
األعلى  نحو  تطويرية  بقفزة  بها  ودفع  زرياب 
وزاد الوتر الخامس عليها، لتتحّول تدريجياً إلى 

آلة مصاحبة للغناء ال تظهر وحدها«.

وفي األثناء جاء فريق من العازفين الذين وجدوا 
الغناء،  للتأمل، وابتعدوا فيها عن  فيها مساحات 
في  فظهر  متفّرد.  حضور  صاحبة  وصارت 
العراق الشريف محيي الدين وجميل بشير ومنير 
العازف  منهم  كان  آخر  جيل  تبعهم  ثم  بشير، 
الشهر نصير شمة الذي أّسس بيت العود العربي 
وحديثاً  لبنان  من  روحانا  وشربل  القاهرة،  في 

كنان أدناوي من سوريا.
وكنان أدناوي، ابن عائلة فنية تعزف الموسيقى 
شقيقه  العزف  علمه  من  أول  كان  وتحترفها، 
من  ليتخّرج  االحتراف  مسالك  تابع  ثم  األكبر، 
المعهد العالي للموسيقى بدمشق ثم تابع دراسته 
الموسيقية العليا في الواليات المتحدة مختصاً في 
من  عدد  على  حاز  المعاصر.  االرتجال  مجال 
الجوائز العالمية في بيروت وتونس، كما شارك 
في حفالت عديدة في سوريا والواليات المتحدة 

وغيرهما.
وكاالت

المعلمين  وإلهام  وريشة  بفِن  قامشلو:  روناهي/ 
واالندهاش  الحب  من  بالكثير  أعمالهم  تكللت 
مهنتهم  جانب  فإلى  المعلمين،  إبداع  كمية  من 
مارسوا هوايتهم وقدّموا أفضل ما يملكون، وكما 
ثالثة:  كاهل  الوطن على  المعلم »يقوم  قيل عن 
فالح يُغذّيه، وجندي يحميه، ومعلّم يُربيه«، وتعد 

األخيرة أهم المهن، فالتدريس فنُّ قائم بحد ذاته.
في  المهمة  المهن  أكثر  من  التعليم  مهنة  تعتبر 
متعلّم  جيٍل  ظهور  في  الكبير  لدورها  المجتمع، 
في  مقدّسةً  رسالةً  التعليم  يعتبر  لذلك  ومثقف، 
المجتمع، فهي األساس في تكوين شخصيّة الفرد 
األفضل،  نحو  المجتمع  في  التغيير  أداة  وهي 
فالمعلم يجب أن يكون القدوة الحسنة أمام طالبه 
هي  والتي  وأخالقه،  وسلوكه  علمه  في  وخلفهم 
كان  إذا  وبالتالي  طالب،  لكّل  فخٍر  عن  عبارة 
أكمل  على  بدوره  ويقوم  ومتميزاً  ناجحاً  المعلم 
إنشاء جيٍل  في  المجتمع  بذلك  يساعد  فهو  وجه، 
وتقدّم  تطّور  في  يساهم  وبالتالي  متعلم  قوّي 
المجتمع، فال يوجد حدود لعطاء المعلم ومواهبه، 
ويجب على المجتمع أن يقدر المعلم تقديراً كبيراً 

فلوالهم لما تطورت وتقدمت الشعوب.

خطوات أكرب من أجل تشجيع 
مواهب املُعلم

اتحاد  قام  لمواهبهم  وتشجيعاً  لجهودهم  وتكريماً 
للفن  معرٍض  بتنظيم  قامشلو  مقاطعة  معلمي 
وذلك  الجزيرة،  إقليم  بمعلمي  الخاص  التشكيلي 
2020م،   /11/ 12و13  يومين  مدار  على 
في  والفن  للثقافة  شيخو  محمد  مركز  صالة  في 
قامشلو، وتحت شعار »ال حدود إلبداع المعلم« 
باللوحات  شيخو  محمد  صالة  جدران  تزينت 
مليئة  كانت  التي  للمعلمين،  التشكيلية  الفنية 
فقد  الصادقة،  والمشاعر  والدفء  باأللوان 
تنوعت اللوحات بين الرسم التجريدي والسريالي 
أكثر  المعرض  في  شارك  وقد  واالنطباعي...، 
من أربعين معلماً ومعلمة من إقليم الجزيرة، كّلٍ 

منهم شارك بعمٍل أو أكثر تبيّن من خالله مواهب 
ومهارات المعلم وإبداعه الالمحدود.

وفي هذا الصدد ولنعرف أكثر عن هذا المعرض 
التقينا بالعضوة في اتحاد معلمي مقاطعة قامشلو 

كانوا  أنهم  إلى  أشارت  والتي  بدرو«  »روكن 
يُحّضرون لهذا المعرض منذ فترة طويلة، ولكن 
انتشار وباء كورونا أّخر موعد إقامة المعرض، 
وعن اختيار المعلمين مواضيع اللوحات أردفت 
إلى أنهم لم يحددوا المواضيع بل كان للمعلم حرية 
ولتعدد  الفن  وألهمية  لوحته،  موضوع  اختيار 
المعلم  »ألن  روكن:  قالت  المعلمين  مواهب 
يأخذ مكانه في كل األماكن االجتماعية والفكرية 
والفنية أردنا أن نشجعهم في ناحية الفن أكثر ألن 

الفن التشكيلي على وجه الخصوص له دور كبير 
في التعبير عن المشاعر وتنمية المواهب«.

اللوحات  بجمال  إعجابهم  الحضور  أبدى  وقد 
أظهرت  التي  المعلمين  قدمها  التي  واألعمال 
مهاراتهم الكبيرة، وعن الخطط المستقبلية كهذه 
الفعاليات أشارت روكن بدرو إلى أنهم يخططون 
إلقامة هذه المعرض كل سنة في نفس الموعد، 
ولكن بفعالياٍت أوسع ومتعددة، أما عن اللوحات 
في  الذاتية  اإلدارة  لمؤسسات  كهدايا  ستوزع 
معلمي  اتحاد  في  العضوة  واختتمت  المنطقة، 
قائلة:  حديثها  بدرو«  »روكن  الجزيرة  مقاطعة 
والتفوق،  النجاح  من  الكثير  للمعلمين  »نتمنى 
لتعاونهم معنا، وسنبقى  ونحن مسرورون كثيراً 

نشجع مواهبهم ونظهرها للعالم كله«. 

حاوره/ غاندي إسكندر 

تقرير/ هايستان أحمد 

الحزب  إليها  توصل  التي  االتفاقية  تزال  ما 
العراقية  والحكومة  الكردستاني  الديمقراطي 
التحركات  على  بظاللها  تلقي  المركزية 
تتباين اآلراء حولها  السياسية والشعبية، فيما 
ألصحاب  ويبقى  ومعارض،  مؤيد  بين 
الكلمة  واإلبادة  الويالت  عانوا  ممن  األرض 
المتأثرين،  المعنيين وأول  أكثر  الفصل ألنهم 
من  قصص  االتفاق  لطرفي  أن  وبخاصة 
التخاذل واالحتالل والتهميش مع شنكال معقل 

ومهد اإليزيديين.
وفي استطالعات للرأي أجرتها وكالة الفرات 

لألنباء كانت آراء اإليزيديين كما يلي:
الحزب  اتفاقية  اإليزيديين،  عن  ممثلون  قيم 

العراقية  والحكومة  الكردستاني  الديمقراطي 
كـ  االتفاقية  هذه  واعتبرت  شنكال  حول 
»اتفاقية المجرمين والخونة«، وصرحوا بأن 
هذه االتفاقية هي استمرارية للمجزرة الـ 73.
الذي  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  وقع 
عمل على نشر ادعاءات مضللة ضد شنكال 
واإليزيديين منذ فترة طويلة، اتفاقية مشبوهة 
مع الحكومة المركزية العراقية في التاسع من 
بعد  واإليزيديين  شنكال  بشأن  األول  تشرين 
عدة لقاءات مع بغداد. كما كان لكل من األمم 
المتحدة وأمريكا وألمانيا دور فاعل في توقيع 

هذه االتفاقية.
مكتب  عضو  قدم  االتفاقية،  هذه  توقيع  وبعد 
فالح  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
والواليات  المتحدة  لألمم  الشكر  مصطفى 
على  وفرنسا  وألمانيا  االمريكية  المتحدة 

دورهم في توقيع هذه االتفاقية.

تاريخ أسود لطريف االتفاقية 
مع شنكال

الثالث  في  شنكال  على  داعش  هجوم  وأثناء 
الديمقراطي  الحزب  سحب   2014 آب  من 
وسحبت  البيشمركه  قوات  الكردستاني 

الحكومة العراقية جنودها من شنكال وتركوها 
بين مخالب مرتزقة داعش اإلرهابي.

ووحدات  الكريال  قوات  من  كّلٍ  وبتدخل 
من  اآلالف  حماية  تم  والمرأة  الشعب  حماية 
من  بالرغم  ولكن  اإلبادة،  من  اإليزيديين 
المئات من  قتلوا  قد  ذلك كان مرتزقة داعش 
الرجال وخطفوا اآلالف من األطفال والنساء.
وبعد هجوم مرتزقة داعش أعلن اإليزيديون 
شنكال  مقاومة  وحدات  قوات  إنشاء  عن 

في  لمقاومة شنكال، ودخلوا  المرأة  ووحدات 
وفي  عظيمة،  مقاومة  بعد  تأسيسية،  مرحلة 
الثاني 2015 تم تطهير مركز مدينة  تشرين 

شنكال من مرتزقة داعش.
وبعد ذلك سيطرت قوات الحزب الديمقراطي 
وتفادياً  المدينة،  من  جزء  على  الكردستاني 
لوقوع الحرب بين القوات الكردية في شنكال، 
ووحدات  الشعبي  الدفاع  قوات  تطالب  لم 
التابعة  البيشمركه  قوات  من  شنكال  مقاومة 
االنسحاب  الكردستاني  الديمقراطي  للحزب 

من المدينة.
في آذار عام 2017 كان الحزب الديمقراطي 
ما  لقوات  تمركز  نقاط  ثبت  قد  الكردستاني 

يسمى بــ« بيشمركة روج« على خط سنونيه 
وحدات  هاجم  طريقهم  وعن  خانصور،  ـ 
بمقاومتهم  اإليزيديين  ولكن  شنكال،  مقاومة 

سدوا الطريق أمام هذه االستفزازات.

الحزب الدميقراطي الكردستاين 
هرب للمرة الثانية

وبعد   2017 عام  من  األول  تشرين  في 
الديمقراطي  الحزب  أجراه  الذي  االستفتاء 
قواته  العراق  استقدم  وحينما  الكردستاني 
هربت  المنطقة  إلى  الشعبي  الحشد  وقوات 
المنطقة.  من  الثانية  للمرة  البيشمركه  قوات 
وبعد عدة أشهر ونتيجة االتفاقية بين الحكومة 
في  الذاتية  اإلدارة  وبين  العراقية  المركزية 
شنكال، تم قبول وحدات مقاومة شنكال كجزء 

رسمي من القوات العراقية.

املساومة القذرة

رسمي  بشكل  الشعبي  الدفاع  قوات  انسحبت 
واآلالف  شنكال  حررت  أن  بعد  شنكال  من 
داعش  مرتزقة  وحشية  من  اإليزيديين  من 

اإلرهابي في نيسان 2018، وبالرغم من ذلك 
بأن  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  ادعى 
الكردستاني موجود في شنكال  العمال  حزب 

وأجرت مساومات قذرة على شنكال.
وفي ذكرى المؤامرة الدولية ضد قائد الشعب 
الكردي عبد هللا أوجالن وذكرى احتالل سريه 
في  اتفاقية  بتوقيع  قاموا  سبي،  وكري  كانيه 
إدارة  مسمى  تحت  األول  تشرين  من  التاسع 

وأمن وبناء شنكال.

رفض اإليزيديون هذه االتفاقية وأعلنوا بأنهم 
إرادتهم  عن  خارجة  اتفاقيات  أية  يقبلوا  لن 
حول شنكال، واعتبروا هذه االتفاقية استمراراً 

لمجزرة الثالث من آب 2014.
قيم كل من الرئيسة المشتركة لمجلس اإلدارة 
والرئيس  هجو  رهام  شنكال  في  الذاتية 
حجي  اإليزيدية  الجمعيات  التحاد  المشترك 
الشعوب  حزب  عن  والبرلمانية  جليك 
بين  االتفاقية  أوجا  ناز  فلك  الديمقراطي 
الحزب الديمقراطي الكردستاني وبغداد على 

هذا النحو.

اتفاقية املجرمني والخونة

الذاتية  اإلدارة  لمجلس  المشتركة  الرئيسة 
االتفاقية  هذه  وصفت  هجو  رهام  شنكال  في 
بأن  وقالت  اإليزيديين«  ضد  »مؤامرة  بأنها 
الوقت استمرارية  االتفاقية هي في نفس  هذه 

لمجزرة الثالث من آب.
المسؤول  بأن  هجو  رهام  صرحت  كما 
الرئيسي عن مجزرة الثالث من آب هو الحزب 
العراقية،  الكردستاني والحكومة  الديمقراطي 
وقالت: قبل الثالث من آب كانت هاتان القوتان 
وأثناء هجوم مرتزقة  موجودتان في شنكال، 
القوتان من  انسحبت كلتا  داعش على شنكال 
شنكال وتركتها في مواجهة المجزرة، ولذلك 
فإن هاتان القوتان هما المسؤولتان، وفي نفس 
الوقت قاموا بخيانة اإليزيديين، وليس من حق 
هاتين القوتين أن يتحدثا عن شنكال ولو بكلمة 

واحدة.

الواليات املتحدة األمريكية 
واألمم املتحدة مشاركتان يف هذا 

الذنب

الديمقراطي  الحزب  بأن  وذّكرت رهام هجو 
الكردستاني هاجم شنكال قبل اآلن، وأعربت 
عن عدم رضاها عن رعاية الواليات المتحدة 
رهام  وقالت  المرة،  هذه  المتحدة  واألمم 
هجو: »ألن هذه االتفاقية تمت تحت إشراف 
المتحدة،  واألمم  األمريكية  المتحدة  الواليات 
فإنها تعتبر استمراراً لمجزرة الثالث من آب، 
في  المتورطة  والمؤسسات  القوى  فإن  لذلك 
هذه المؤامرة هي متواطئة بالنسبة لنا في هذه 

الجريمة«.
الحزب  إلى هجمات  رهام هجو  أشارت  كما 
 2017 سنة  الكردستاني  الديمقراطي 
المدينة  إلى  إدارتها  إرسال  ومحاولتها 
والغارات الجوية لدولة االحتالل التركي على 
هي  الموقعة  االتفاقية  هذه  بأن  وقالت  شنكال 

استمرارية لهذه األعمال.

مهام تكِن التضحيات لن نقبل 
هذه االتفاقية

لتصفية  االتفاقية هي  وقالت رهام هجو«هذه 
وبغداد  هولير  نقبلها،  لن  اإليزيدي،  الشعب 
كل  قدمنا  »لقد  وتابعت  علينا«،  يساومون 
التضحيات لتحرير شنكال وأهالي شنكال ليس 
من أجل أن تقوم كلٌّ من هولير وبغداد والبعض 
اآلخر بإهداء اإليزيديين لبعضهم البعض، لن 
تكِن  فمهما  إرادتنا،  خارج  قرارات  أية  نقبل 
نحن  لتقديمها،  مستعدون  فنحن  التضحيات 
نحن  ابتالعها،  يستطيعون  سهلة  لقمة  لسنا 
هذه  تجاه  والصريح  الواضح  موقفنا  أبدينا 

المسألة«.

يحاسبوننا عىل حاميتنا ألنفسنا

وأبدت رهام هجو موقفهم ضد هذه االتفاقية، 
قبل  ما  إلى  الحال  يعود  لن  »سوف  وقالت: 

الذين  يحدث،  لم  شيئاً  وكأن  آب  من  الثالث 
وبغداد،  هولير  مسؤولو  هم  محاسبتهم  يجب 
لماذا  ويقولون:  بمحاسبتنا،  يقومون  ولكنهم 
حملتم السالح، لماذا حميتم أنفسكم، يحاسبوننا 
هم  محاسبتهم،  يجب  الذين  نُباد...؟  لم  لماذا 
تكون  لن  شنكال  بمحاسبتنا،  يقومون  من 
موطناً للخونة، شنكال هي موطن لإليزيديين، 
وستبقى موطناً حراً لإليزيديين، ولن نقبل بأي 

شيء آخر«.

ال يوجد طرف ميكن قبوله

كما صرح الرئيس المشترك التحاد الجمعيات 
بين  االتفاقيات  بأن  جليك  حاجي  اإليزيدية 
حماس  أمام  الطريق  فتحت  قد  اإليزيديين 
كبير، وأشار حجي جليك إلى أن هذه االتفاقية 
قد تمت دون دعوتهم، وال يوجد طرف يقبل 
اإليزيديين  تركت  التي  »العقلية  وقال:  بهذا، 
الزالت  آب،  من  الثالث  مجزرة  مواجهة  في 
حتى اليوم على رأس عملها، والقوتان اللتان 
من  الثالث  في  شنكال  من  هربا  اليوم،  اتفقتا 
اإليزيديين معرضين  من  اآلالف  وتركتا  آب 

للمجزرة«.

تآمروا عىل اإليزيديني يف ذكرى 
املؤامرة الدولية

يحاَسبوا  أن  يجب  »الذين  جليك:  وقال 
اإليزيديين  واألطفال  النساء  أمام  ويركعوا 
لم  واالعتذار منهم، يقومون اليوم وكأن شيئاً 

يحدث بعقد اتفاقيات، ليقوموا من جديد بإبادة 
اإليزيديين«، وأضاف: »عقدوا هذه االتفاقية 
في ذكرى المؤامرة ضد قائد الشعب الكردي 
عبد هللا اوجالن وذكرى الهجمات االحتاللية 
هذه  وبرأينا  سبي،  وكري  كانيه  سري  على 
هذه  في  يستمروا  أن  يريدون  صدفة،  ليست 

المؤامرة في شخص اإليزيديين«.

تحذير لهولري وبغداد: ستكون 
العاقبة وخيمة!

االتفاقيات  بأن  كما حذر جليك هولير وبغداد 
دون إرادة اإليزيديين ستكون عاقبتها وخيمة، 
بأن  الكردستاني  العام  الرأي  »فليعلم  وقال: 
عاقبة هذه االتفاقية ستكون وخيمة باعتبارها 
هذه  نرى  اإليزيديين،  إلرادة  اهتماماً  تُِعر  لم 

على  وكذلك  علينا،  وخطراً  تهديداً  االتفاقية 
التحرك بمسؤولية بشأن  العالمي  العام  الرأي 
هذا القرار، وباسم المؤسسات اإليزيدية سنقوم 

بالفعاليات واألنشطة ولن نقبل بهذا الشيء«.

الذين هربوا من شنكال يعقدون 
عليها االتفاقيات اليوم

الديمقراطي  الشعوب  حزب  في  البرلمانية 
فلك ناز أوجا أيضاً عّرفت هذه االتفاقية كــ« 
اتفاقية دون إرادة اإليزيديين«، وأشارت إلى 
مجزرة  إتمام  تعني  المذكورة  االتفاقية  إن 
الثالث من آب التي لم تكتَِمل، وقالت: »الذين 
عقدوا االتفاقية هربوا وتركوا اإليزيديين في 
الثالث من آب دون حماية، ويعني هذا الشيء 
بأنها استكمال لمجزرة الثالث من آب التي لم 

تكتمل«.

جزء من املفهوم الكبري للهجوم

أهداف  أحد  »كان  أوجا:  ناز  فلك  وقالت 
مرتزقة داعش هو إخالء شنكال، الشيء الذي 
يحاولون  الوقت  ذلك  في  فعله  يستطيعوا  لم 
هي  »االتفاقية  وتابعت:  اليوم«،  به  القيام 
بدون إرادة شنكال، لو تذكروا اإليزيديين في 
شنكال، كانوا اهتموا باإليزيديين الذين قاوموا 
عن  دفاعاً  كبيرة  تضحيات  وقدموا  لسنوات 
بالتهديدات على  المرء  يفكر  شنكال، وعندما 
روجافا، سيفهم بأن هذه االتفاقية هي جزء من 

المفهوم نفسه«.

ملاذا تلتزم األحزاب األخرى يف 
جنوب كردستان الصمت

الشعوب  حزب  في  البرلمانية  انتقدت  كما 
األحزاب  صمت  اوجا  ناز  فلك  الديمقراطي 
كردستان،  جنوب  في  األخرى  السياسية 
وحذرت بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني 
يمكنه عقد اتفاقيات مماثلة على مناطق أخرى 
يلتزم  »لماذا  وقالت:   ،140 الفقرة  حسب 
الكردستاني  الوطني  االتحاد  حزب  من  كل 
في  اإلسالمية  واألحزاب  كوران  وحركة 
يمكن  كيف  الصمت...؟  كردستان  جنوب 
يقرر  أن  الكردستاني  الديمقراطي  للحزب 

بمفرده قراراً بهذا الشكل...؟«.

اتفاقية الديمقراطي الكردستاني والحكومة العراقية

 حول شنكال بعيون االيزيديين

رهام هجو  حجي جليكفلك ناز أوجا

روكن بدرو
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

أول جسم إداري لمحاربة الفساد..
روناهي/ قامشلو- باشر أعضاء رئاسة جهاز الرقابة مهامهم الفعلية وتنظيم عملهم بعد أن أّدوا القسم أمام أعضاء المجلس العام 

لإلدارة الذاتية، وهم جزء من منظومة مهمتها محاربة االستبداد والفساد ومسبباته

روناهي/ كركي لكي - بّين اإلداري في لجنة الزراعة والثروة الحيوانية في كركي لكي أنس حسن »أنه يستوجب على فالح ينوي حفر بئر في أرضه 
الزراعية االلتزام بعدة شروط«. وأشار إلى أنه قد توقف العمل بإعطاء تراخيص اآلبار الزراعية ريثما يتم إجراء بعض التعديالت على شروط التراخيص.

عملت اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على 
مدى أشهر بتشكيل ما يعرف بـ  »جهاز الرقابة 
العامة«، والذي أدت رئاسته القََسم أمام أعضاء 
المجلس العام خالل جلسته القانونية الـ 30 التي 
تشرين  أكتوبر/  شهر  من  السادس  في  ُعقدت 
منذ  فعلي  بشكل  مهامها  لتباشر  الحالي،  األول 

ذلك التاريخ.

تحقيق الرقابة الفعالة

الجهة  أنه  على  العامة  الرقابة  جهاز  ويُعرف 
التنفيذي  بالمجلس  التي ترتبط  المستقلة  الرقابية 
بشكل  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  لإلدارة 

مباشر.
على  الفعالة  الرقابة  تحقيق  في  هدفه  ويتلخص 
عمل مجالس وهيئات ولجان ومؤسسات اإلدارة 
الذاتية  واإلدارات  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
اإلداري  العمل  تطوير  أجل  من  والمدنية، 
الفعالية في اإلنتاج  العام وتحقيق  المال  وحماية 
توفير  وتسهيل  واألداء  الكفاءة  مستوى  ورفع 

الخدمات للمواطنين.
وبهذا الصدد قال عضو رئاسة جهاز الرقابة في 

اإلدارة الذاتية ماهر التمران لوكالة أنباء هاوار: 
»لقد أرادت اإلدارة الذاتية لهذا الجهاز أن يكون 
الذاتية في جسد  المعزز الرئيسي لقوى المناعة 
وفروع  أصول  ستحارب  التي  تلك،  التجربة 
جذري  نحو  على  ومسبباته  الفساد  وحيثيات 

واستئصالي وتصويبي دائم«.
ويتألف جهاز الرقابة العامة من »مجلس الرقابة 
الرقابة،  لجان  الرقابة،  جهاز  رئاسة  العامة، 

األقسام«.
في  جهة  أعلى  العامة  الرقابة  مجلس  ويعتبر 
ورؤساء  الجهاز  رئاسة  من  ويتكون  الجهاز، 
مركز  في  المشكلة  التخصصية  المجموعات 
اإلدارات  في  الرقابة  لجان  ورؤساء  الجهاز 
في  المالية  الرقابة  والمدنية، وممثل عن  الذاتية 
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  المالية  هيئة 

سوريا.
الرئاسة  من  تتألف  الرقابة:  جهاز  رئاسة   

المشتركة لجهاز الرقابة ونوابهم.  
العامة  الرقابة  لجان  فهي  الرقابة  لجان  وأما   

المشكلة في مراكز اإلدارات الذاتية والمدنية.

رضورة للقضاء عىل أمناط الفساد

اإلدارات  في  للرقابة«  »أقسام  إحداث  يتم  فيما 

الجغرافية  المساحة  على  بناء  والمدنية  الذاتية 
أو األهمية االقتصادية )حسب الحاجة(. وجهاز 
الرقابة العامة ضرورة للقضاء على أنماط الفساد 

التي أورثتها مرحلة االستبداد للروح السورية.
تشكيل  أهمية  الرقابة  جهاز  رئاسة  عضو  بيّن 
الذاتية  اإلدارة  تأسيس  »منذ  بالقول:  الجهاز 
التفاعل  ونمط  بالمجتمع  عالقتها  حدود  ورسم 
تنظيم  وأدوات  منهجيات  استدعاء  أرادت  معه، 
فعالة تتجاوز جملة المعوقات ذات الصلة بالواقع 
اإلرث  مع  والمتداخل  الصعب  االجتماعي 
الروح  على  النظام  تركه  الذي  االستبدادي 

السورية«.
الميراث  من  تبقى  »ما  حديثه:  التمران  وتابع 
ثورة  بإشعال  حادًّا  استحقاقًا  يخلق  االستبدادي 
تزال  ال  الذي  ومؤسساتية  وقانونية  تشريعية 
المختلفة،  الذاتية  اإلدارة  مؤسسات  عليها  تقوم 
من خالل عملية طويلة ومستمرة، تسن القوانين 
الحلول  وتوفر  التنظيمية  الحاجات  وتدرس 

واالستجابات المناسبة«.
الرقابة  جهاز  رئاسة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
خاص  داخلي  نظام  صياغة  على  اآلن  تعمل 

بجهاز الرقابة العامة.

وفي  السرقة  جرائم  األخيرة  اآلونة  في  كثرت 
وضح النهار بمدينة حلب، حيث ازدادت خالل 
بنسبة  السرقة  عمليات  الماضية  الثالثة  األشهر 
/48/ بالمئة مقارنة بالفترات السابقة لها، حسب 
بحلب  الجنائي  األمن  فرع  في  مصدر  أفاده  ما 

التابع للحكومة السورية.
السورية  للحكومة  التابع  الشرطة  قيادة  كثّفت 
خالل األشهر الماضية من دورياتها في المناطق 
التي تشهد تزايداً في حاالت السرقة، ولكن رغم 
وكالة  بحسب  السرقة،  عمليات  تتوقف  لم  ذلك 

»نورث برس«.
»طريقة غريبة«؟

خراط  بسام  منزل  تعّرض  النهار  وضح  ففي 
)47 عاماً( من سكان مدينة حلب، منذ أقل من 
ثالثة  بنحو  خسائره  وقُدِّرت  للسرقة،  شهرين 

ماليين ليرة سورية.
السرقة تمت »بطريقة غريبة« حسب »خراط« 
كالمفكات  أدوات  خاللها  السارق  استخدم  إذ 
والبراغي وغيرها من أدوات لم يسمع قط بأنها 

تساعد في عمليات السرقة.
أنها  هو  الحادثة،  في  لديه  الشبهة  يثير  ما  لكن 
فيه  األمنية  الدوريات  كانت  وقت  في  جرت 
باألفرع  للتشكيك  يدفعه  ما  الحي  في  تتجول 
األمنية وإمكانية أن يكونوا شركاء في الجريمة.

أدوات كهربائية من منزلي  ويضيف: »ُسِرقَت 
غير  وأنا  ليرة  ماليين  ثالثة  إلى  قيمتها  تصل 

قادر على شراء أخرى بديلة الرتفاع أسعارها«.
وفي أواخر آب الماضي، تعّرض أيضاً المواطن 
السبيل  قلعجي )38 عاماً( من سكان حي  أنس 

لعملية سرقة خسر فيها مليوني ليرة سورية.
منتصف  من  عشرة  الثانية  قرابة  ذلك  كان 
يذكر  كما  والدته،  منزل  في  تواجده  أثناء  الليل 
»قلعجي« حيث لم يسرق منه آنذاك سوى مبلغ 

مالي.
يكن  »لم  بأنه  السارق  »قلعجي«  ووصف 
وكفوفاً  قناعاً  وراءه  ترك  أنه  ذلك  محترفاً« 

بجانب أحد األّسرة، كان قد استخدمها للتنكر.
كثرتها خالل الفترة األخيرة

عمليات  األخيرة  الفترة  خالل  »كثرت  وتابع: 
السرقة في وقٍت تدهور فيه الوضع االقتصادي 
سكان  معظم  لدى  المعيشية  األحوال  وساءت 

المدينة«.
وقدّرت األمم المتحدة في تقريرها لعام 2019 
أن /83/ بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط 
الفقر، وأكثر من /11/ مليون سوري بحاجة إلى 

المساعدات المختلفة.
وبحسب موقع »نومبيو« )Numbeo( العالمي 
وتقصي  المعيشة  كلفة  بإحصائيات  والمختص 
نمط الحياة، تحتل سوريا المركز العاشر عالمياً 
من حيث ارتكاب الجرائم، وفق إحصائية نصف 

سنوية نشرها الموقع.

لنورث  السورية  للحكومة  تابع  مصدر  وذكر 
أنه  هويته،  عن  الكشف  عدم  مفضالً  برس، 
مدينة  أحياء  ضمن  سرقة  عملية   /83/ سجلت 

حلب خالل األشهر الثالثة األخيرة.
وأشار إلى أن جميع المنازل المسروقة وفتحت 
معدات  فيها  استخدم  غريبة«  »بطريقة  أبوابها 
غير  السارقين  أن  على  يدل  وهذا  بسيطة، 

مدربين على مثل هذه العمليات.
جريمة واحدة كّل يوم

وبحسب بيانات وزارة الداخلية التابعة للحكومة 
يونيو  السورية، وقعت خالل شهري حزيران/ 
في  جريمة   /56/ الماضيين  يوليو  وتموز/ 
يعادل  ما  السورية،  الحكومة  سيطرة  مناطق 

جريمة واحدة في كّل يوم.
الحاالت  تلك  بين  من  أن  البيانات  وتوضح 
مسمى  تحت  جرائم  وخمسة  قتل،  جريمة   28/
»جريمة الشرف« باإلضافة إلى جرائم وحاالت 

سرقة واعتداء واغتصاب.
خمسة  على  القبض  »ألقينا  المصدر:  وأضاف 
بناء، ولدى  أشخاص سرقوا منازل وهم عمال 
المعيشية سيئة  أن ظروفهم  تبين  معهم  التحقيق 

وليست لديهم سوابق«.
للحكومة  التابعة  الشرطة  قيادة  أن  إلى  ولفت 
السورية تكتمت على /40/ حالة سرقة في أحياء 
حلب الشرقية والغربية لتخفيف حالة الذعر التي 

انتشرت بين السكان جراء ذلك

تقرير/ غاندي إسكندر     

تقرير/ إيريش محمود

حفر اآلبار الزراعية وفق شروط معينة الحل األمثل لمواجهة مواسم شح األمطار

ستة آالف و650 عائلة وزِّع عليها مازوت التدفئة 

بناحية تربه سبيه، وما زال التوزيع مستمراً انتشار كبير لحاالت السرقة في حلب.. والحكومة 

السورية تتكتم على األرقام الحقيقية

تفعيل العنفة الثالثة في 

محطة كهرباء جبسة
إعادة تأهيل مشفى أبو حمام بدير الزور..

يعتمد معظم سكان إقليم الجزيرة على الزراعة، 
الدخل  موارد  أهم  من  الزراعة  تعتبر  حيث 
زيادة  أجل  ومن  السنين،  مئات  منذ  للسكان 
المزارعين  من  العديد  لجأ  الزراعي  المنتوج 
الزراعية،  أراضيهم  في  اآلبار  حفر  إلى 
واالعتماد على الطرق الحديثة في الري وقد 
لحالة  وانتهاء  اإلنتاج،  في  زيادة  عنه  نتج 
األمطار.  شح  مواسم  من  الفالح  لدى  القلق 
اآلبار  لحفر  توفرها  الواجب  الشروط  وحول 
التقت  بها؛  العمل  توقف  وسبب  الزراعية، 
روناهي باإلداري ورئيس قسم الموارد المائية 
في لجنة الزراعة والثروة الحيوانية في كركي 

لكي المهندس الزراعي أنس حسن.

يتم حفر اآلبار وإعطاء الرتاخيص 
وفق مجموعة رشوط 

وأوضح حسن أن هناك شروط يجب التقيد بها 

اآلبار  لحفر  والمزارعين  الفالحين،  قبل  من 
التي  بيان مساحة األرض  الزراعية أال وهي 
المساحة  تقل  أال  على  فيها  البئر  حفر  سيتم 
كافية  المساحة  تكن  لم  وإن  150دونماً،  عن 
من  ألكثر  المتجاورة  المساحات  ضم  يمكن 
مزارع من العقار نفسه للوصول إلى المساحة 
الواجب  الشروط  ضمن  ومن  المطلوبة، 

لدى  يكون  أاّل  »يجب  حسن:  بيّن  بها  التقيد 
يكون  وأاّل  العقار،  نفس  في  بئر  الطلب  مقدم 
من  األرض  لسقاية  آخر  مائي  مصدر  هناك 
أكثر  حفر  يجوز  ال  كما  الري   وأقنية  أنهار 
الطلب  لمقدم  الواحد  العقار  في  بئر واحد  من 
يبعد  أن  ويجب  كبيرة،  المساحة  كانت  مهما 
عن  متر  كيلو  واحد  عن  تقل  ال  مسافة  البئر 

آبار الشرب الخاصة بإرواء المدن والقرى«. 
اآلبار  لترخيص  المقدمة  بالنسبة لألوراق  أما 
صاحب  على  أنه  حسن  أشار  فقد  الزراعية، 
الزراعة  لجنة  إلى  يقدم طلب خطي  أن  البئر 
التي  القرية  كومين  إلى  الطلب  يحّول  حيت 
يقع فيها موقع األرض إلبداء الرأي، ويُصدّق 
من مجلس الناحية، ويتضمن طلب الترخيص 
أيضاً األوراق الثبوتية لألرض، وموافقة دائرة 

المياه بالبلديات التابع لها موقع األرض،

عشوائية الحفر تُعرِّض صاحب 
األرض والحفارة إىل املسائلة 

القانونية 

 ونوه حسن أنه يجب على مقدم طلب الترخيص 
إلى  األرض  تحويل  بعدم  خطياً  يتعهد  أن 
مقاسم للبيع وللتجارة، أو تحويلها إلى مشاريع 
المزارعين  أحد  خالف  حال  وفي  صناعية, 
فإنه  ترخيص؛  دون  زراعي  بئر  بحفر  وقام 
ويُغّرم  القانونية،  للمسائلة  نفسه  يُعّرض 
وصاحب  األرض،  صاحب  من  كل  مادياً 

شهرين،  لمدة  الحفارة  حجز  ويتم  الحفارة، 
وفي حال تكرار المخالفة من صاحب الحفارة 
تم  قد  أنه  حسن  وذكر  الحفارة،  مصادرة  يتم 
إيقاف العمل بحفر اآلبار الزراعية منذ شهرين 
ريثما يصدر قراراً من هيئة الزراعة، وحول 
سبب اإليقاف أوضح حسن أنه ال يوجد حالياً 
سبب محدد بعينه، وننتظر التعديالت الجديدة 
بهذا الخصوص أما بالنسبة إلعطاء تراخيص 
أن  حسن  فأكد  المردوم؛  وبدل  اآلبار  بتعزيل 

باب التراخيص مفتوح. 

التابعة  المعنية  الجهات  تقوم  عام  كل  في 
لمناطق  خدمات  عدة  بتقديم  الذاتية،  لإلدارة 
شمال وشرق سوريا، ومن هذه الخدمات تأمين 
وهذا  )المازوت(،  التدفئة  محروقات  مادة 
تتم  المادة،  لتوزيع  جديدة  آلية  اعتمدت  العام 
عن طريق بطاقات خاصة بمحروقات التدفئة 

والغاز. 

وبهذا الخصوص؛ كان لصحيفتنا »روناهي« 
المحروقات  لقسم  المشترك  الرئيس  مع  لقاء 
لناحية تربه سبيه علي رمو الذي أفادنا بدوره 
األهالي  على  التدفئة  مازوت  مادة  توزيع  عن 
بتوزيع  البدء  قائالً: »قبل  لها  التابعة  والبلدات 
بتاريخ  البطاقات  بتوزيع  قمنا  المازوت  مادة 
22 من شهر تموز المنصرم وحتى نهاية شهر 
يمكنهم  الذين  األهالي  على  الحالي  للعام  آب 
من خاللها استالم حصصهم من مادة مازوت 
التدفئة، حيث تم توزيع 13 ألف و490 بطاقة 
التابعة  والبلدات  سبيه  تربه  ناحية  أهالي  على 
لها بلدية تل معروف، أبو فرع، حلوة، وبلدية 

معشوقة«

البطاقات؛  توزيع  عملية  »بعد  رمو:  وأضاف 
قمنا بتوزيع مادة المازوت على األهالي بتاريخ 
التوزيع  أيلول، وتكون عملية  األول من شهر 
على شكل ثالث دفعات، وكل دفعة بكمية 220 
لتر من مادة المازوت، وسعر اللتر بـ 75 ليرة 
 500 الصهاريج  أجرة  إلى  إضافة  سورية، 
ل.س لكل دفعة، وقد قمنا حتى اآلن بتوزيع ما 
لتر من  ألف، و270  يقارب مليونين، و881 
تربه  ناحية  أهالي  على  التدفئة  المازوت  مادة 
العوائل  عدد  وأن  لها،  التابعة  والبلدات  سبيه 
ستة  اآلن،  حتى  المادة  عليهم  وزعت  التي 
سبع  هناك  بأن  وتابع  عائلة«.  و650  آالف، 
محطات مرتبطة بعملية التوزيع، ولكل محطة 
توزيع  عملية  خاللها  من  يتم  صهاريج  يوجد 

المادة على األهالي«.

وأفادنا رمو أيضاً عن عملية توزيع أسطوانات 
ألف، و500  الغاز على األهالي: »هناك 14 
عائلة مرتبطة بناحية تربه سبية، وهناك 210 
كومينات في الناحية والبلدات، وأن مستحقاتنا 
من أسطوانات الغاز من الجهات المعنية منذ ما 
يقارب سنة ألف و350 أسطوانة غاز أسبوعياً، 
أي ما يقارب خمسة آالف و400 أسطوانة غاز 
لناحية تربه سبيه والبلدات  شهرياً، مخصصة 
التابعة لها، أي كل ثالثة أشهر وسبعة أيام يحق 

وبسعر  غاز،  أسطوانة  على  الحصول  للعائلة 
2300 ل.س«.

المحروقات  لقسم  المشترك  الرئيس  واختتم 
لناحية تربه سبيه حديثه بالقول: »عملية توزيع 
الغاز تشمل أسبوع في ناحية تربه سبيه وأسبوع 
في البلدات التابعة لها، حيث يوجد من الناحية 
فقط 35 كومين، ونحن بدورنا نقوم بتقسيم عدد 
أسطوانات الغاز على عدد الكومينات، وبذلك 
له  المخصص  العدد  على  كومين  كل  يحصل 
يقومون  بدورهم  وهم  الغاز  أسطوانات  من 
البطاقات  طريق  عن  األهالي  على  بتوزيعها 

المخصصة لهم«.

تحسنت الكهرباء العامة في الريف الجنوبي 
التشغيل  ساعات  لتستمر  الحسكة،  لمقاطعة 
لـ12 ساعة يومياً، بعد مباشرة مديرية الطاقة 
العنفة  بتشغيل  الناحية  في  واالتصاالت 
الثالثة في محطة الجبسة 18كم شرق ناحية 
الشدادي، لتصل القدرة اإلنتاجية في المحطة 

التي تعمل بثالث عنفات إلى 23 ميغا واط.

الرئيسة المشتركة للمديرية، ضحى الطراف، 
أكدت وضع العنفة الثالثة في المحطة بالخدمة 
والحصول  المتكررة  أعطالها  إصالح  بعد 
على زيادة في الطاقة اإلنتاجية في الكهرباء.

على  تعمل  العاملة  الورشات  أن  وأوضحت 
حدوثها،  الممكن  من  التي  األعطال  مراقبة 
وتبيّن خالل األيام العشر األولى أن العنفات 
تعمل بشكل طبيعي، ولم تتوقف لمدة أقصاها 

ساعة في اليوم.

لتقنين  برنامج  لم يضعوا  أنهم  إلى  وأشارت 
بين  ما  توزيعها  يتم  حيث  الكهرباء،  التيار 
الناحية والريف والنواحي األخرى »العريشة 
أنهم  إلى  نوهت  فيما  ومركدة«.  والدشيشة 
بصدد إيصال ساعات التشغيل ألكثر من 18 

ساعة في اليوم.

والجدير بالذكر أن العمل في مشروع محطة 
الطاقة الكهربائية في الجبسة قد بدأ في شهر 
المشروع  دراسة  بعد   2018 عام  من  آذار 
الطاقة  هيئة  قبل  من  اإلجمالية  وتكلفته 
واالتصاالت في إقليم الجزيرة لضمان توفير 

الكهرباء للمنطقة ألكبر عدد من الساعات.

باستطاعة  غازية  عنفات  ثالث  من  وتتألف 
محطة  إلى  إضافة  واط،  ميغا   /30/ قدرها 

تحويل الكهرباء للشبكة الرئيسية.

بدعم من اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، 
حجر  الزور  دير  في  الصحة  هيئة  وضعت 
األساس لمشروع إعادة تأهيل مشفى أبو حمام 

العام في ريف دير الزور الشرقي.
التي  األساس  حجر  وضع  فعالية  وحضر 
نظمت يوم أمس، ممثلون عن التحالف الدولي 
والخارجية األمريكية ووجهاء وشيوخ المنطقة 

وعدد من األهالي.
تالها  صمت  دقيقة  بالوقوف  الفعالية  بدأت 
طرام  ناصر  حمام  أبو  عشيرة  وجيه  كلمة 
بمشروع  األهالي  وهنأ  بالحضور  فيها  رّحب 
تأهيل المشفى. كما أشاد  بجهود قوات سوريا 
تحرير  في  الدولي  والتحالف  الديمقراطية 

المنطقة والتضحيات التي قدموها.
كما ألقى نائب رئاسة مجلس دير الزور المدني 
وحدة  على  فيها  حث  كلمة  العبدهللا  سامي 
الصف، للنهوض بالمنطقة من جميع النواحي، 
والزراعية  والتربوية  والخدمية  الصحية 

بحسب وكالة أنباء هاوار.
وألقى ممثل الخارجية األمريكية تود انتر سير 
كلمة قال فيها: »نحن هنا لدعم المجلس المدني 
في دير الزور ووجهاء العشائر وقوات سوريا 

األمريكية  الحكومة  أن  وأكد  الديمقراطية«، 
الزور  دير  بناء  إلعادة  مشاريع  عدة  جهزت 
ومساعدة األهالي، وأشار إلى أن إعادة البناء 
البناء  إعادة  السهل  من  وليس  وقتاً  ستستغرق 

بعد الدمار الذي لحق بالمنطقة.
شمال  في  الصحة  لهيئة  المشترك  الرئيس 
في  وشرق سوريا جوان مصطفى حث أيضاً 
كلمته على التعاون والتكاتف، مؤكداً أن جهة 
واحدة ال يمكنها لوحدها إعادة إعمار المنطقة، 
كما لفت إلى أن إعادة تأهيل مشفى أبو حمام 

ستكون بداية لمشاريع صحية أخرى.
وفي الختام وضع حجر األساس للمشروع من 
سير  انتر  تود  األمريكية  الخارجية  ممثل  قبل 
شمال  في  الصحة  لهيئة  المشترك  والرئيس 
وشرق سوريا جوان مصطفى ونائب الرئاسة 
سامي  المدني  الزور  دير  لمجلس  المشتركة 

العبدهللا.
الجدران  ترميم  التأهيل،  إعادة  أعمال  وتشمل 
أن  المقرر  من  حيث  واألبواب،  واألسقف 
تنتهي األعمال خالل 90 يوماً. وسيقدم المشفى 
نسمة من  ألف  خدمات طبية ألكثر من 300 

أهالي المنطقة.

ضحى الطرافعلي رمو  

أنس حسن 


