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باليوم  احتفاًء   - آغا  جل  روناهي/ 
العديد  في  أُقيمت  للطفل  العالمي 
األطفال  ورياض  المدارس  من 
-19 في  عدة  وفعاليات  احتفاليات 
11-2020م, ومنها االحتفال الذي 
أُقيم في روضة أزهار الربيع في جل 

آغا.

أمهات  وبمشاركة  واإلداريون  المعلمون 
الفعالية  في  شاركوا  الروضة  في  األطفال 
وساهم  األطفال،  االبتسامة على وجوه  لرسم 
الجميع ببعث األمل في عيون براعم المستقبل 
واألغنيات  األلحان  وخلقت  الغد،  وأمل 
الغامرة  الخاصة باألطفال أجواء من السعادة 

التي أحاطت بالجميع.
عضوة لجنة المرأة للمعلمات في مدارس جل 
الفعالية  الغاية من  منال عمر حدثتنا عن  آغا 
حاولنا  العالمي  الطفل  يوم  »بمناسبة  بالقول: 
كجهاٍت معنية من إداريين ومعلمات بالتعاون 
على  والفرح  االبتسامة  رسم  األمهات  مع 
وجوه أطفاٍل ُخلقوا ليبعثوا فينا األمل ويعينونا 

على تحّمل مشاق الحياة«.
عبد  بيريفان حسن  الروضة  في  اإلدارية  أما 
سبقت  التي  التحضيرات  عن  فتحدثت  هللا 

لهذا  التحضير  »تم  بالقول:  وإقامتها  الفعالية 
اليوم منذ أسبوع ليتّوج أخيراً باالحتفال اليوم، 
في  وللطفولة  للطفل  عالمياً  يوماً  يُعد  والذي 
جميع أنحاء العالم«. أما برنامجهم فتمثل بحفٍل 
الحالية  الظروف  مراعاة  فيه  تمت  جماعي 

االحترازية المرافقة لوباء كورونا.
السالم  يعم  أن  »أتمنى   : أضافت  بيريفان 
والمحبة والتسامح لينعم األطفال في كافة بقاع 
الطائرات  عن صوت  بعيداً  باألمان  األرض 

ورصاص البنادق«.
ووجهت اإلدارية في الروضة بيريفان حسن 
العالم  في  القرار  أصحاب  لكّلِ  نداًء  هللا  عبد 
بأن يكون ألطفال سوريا نصيٌب من حلولهم 
به  تلعب  طفٍل  من  »كم  وأهدافهم  السياسية 
يُنظر  أن  دون  الشتاء  وبرد  المخيمات  رياح 
يجعل  أن  وتمنت  ألمره«.  أحدٌ  يهتم  أو  إليّه 
الطفولة  إلنقاذ  مناسبةً  اليوم  هذا  من  الساسة 

والكف عن القتل والحروب.
ومع مناشدات أطفال الروضة البريئة المطالبة 
الساسة  أالعيب  من  وإنقاذه  الطفل  بحقوق 
تعالت بالوناتهم التي أطلقوها في عنان السماء 
يحمل  القادم  العيد  لعّل  أمنياتهم   وقد حّملوها 
وباقة  العالم،  أطفال  لجميع  والسعادة  الخير 

ورٍد ودعوة سالم من سوريا السالم.

»أطفالنا أكبادنا وَبْسَمات حياتنا«

أحمد األعرج: »االئتالف مجرد أداة تستخدمها تركيا 
الحتالل مناطق سوريا واستمرار األزمة السورّية«

بسواعد وجهد الشباب يزهر 
المجتمع

أصبح  الشباب  لتنمية  تدريبيٌّ  مركٌز 
الوجهة المحببة التي تختارها الفئة الشابة 
يكون،  ما  أفضل  ليقدموا  المجتمع  من 
بسواعدهم وعرق جبينهم ستوضع اللبنات 
األساسية لبناء جيٍل معطاء محب للعمل.«6

مؤسسة كهرباء الحسكة 
بصدد تطوير ودعم 

الشبكات المغذّية 
للكهرباء

كأس السوبر لمن الفوز 
سردم أم األسايش؟

السنوات  في  الحسكة  مقاطعة  شهدت 
المنصرمة نقصاً حاداً في الكهرباء مقارنةً 
الكهرباء  توزيع  يتم  حيث  الحالي,  بالعام 
مع  بالتوازي  والمدينة  الريف  على 
بالرغم  منطقة,  لكل  المخصصة  الساعات 
تواجه  التي  والعوائق  الصعوبات  من 
قدٍم  على  جاٍر  والعمل  الكهرباء,  مؤسسة 
الريف  في  الشبكات  واقع  لتحسين  وساق 

والمدينة. «7

قبل انطالق الموسم الكروي للدرجة األولى 
في  سنشهد   ،2021 2020ـ  للرجال 
والتي  السوبر  كأس  مباراة  الجزيرة  إقليم 
سردم  ناديي  بين  قويّة  تكون  أن  يُتوقع 
بطل الدوري واألسايش بطل الكأس فلمن 

الفوز؟ «10

كثف التحالف الدولي المناهض لداعش في الفترة األخيرة زياراته واهتمامه بمناطق 
الرقة ودير الزور التي ُحررت من مرتزقة داعش، واقتصر الدعم على الجانب االجتماعي 
والخدمي، بالمقابل ما تزال األوضاع األمنية في ريف دير الزور غير متزنة، مقارنة مع 
مناطق أخرى كالرقة والطبقة، وُيرجع المسؤولون العسكريون في دير الزور السبب 
تتبع  أواًل، ووجود خاليا  واالستخباراتية  العسكرية  التكنولوجيا  الدعم في  قلة  إلى 
ألطراف عدة تسعى لزعزعة استقرار هذه المنطقة، بالتزامن مع الدعم المقدم من 

قبل اإلدارة الذاتية الديمقراطية للمنطقة في المجال الخدمي والبنية التحتية... «5

دير الزور بني دعم اإلدارة 
الذاتية وخمالب اخلاليا النائمة

سلسلة فعاليات مكثفة مع اقتراب اليوم 
العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

طلعت يونس: اجتماعاتنا على مستوى 
األقاليم سعي لسد النواقص وتحقيق 

مع قرب حلول اليوم العالمي تطلعات األهالي
لمناهضة العنف ضد المرأة 

المصادف لـ 25 تشرين 
الثاني، تظهر الجهات المعنية 
بشؤون المرأة وبشكل خاص 

مؤتمر ستار جهوداً كثيفة 
لمنع العنف وإنهائه على 
المستوى المحلي، حيث 

حضر المؤتمر مثل كل عام 
مجموعة من الفعاليات للحد 

من تعنيف المرأة. «3

للمجلس  المشترك  الرئيس  أكد 
الجزيرة  إقليم  في  التنفيذي 
االجتماعات  بأن  يونس  طلعت 
المؤسسات  مع  يعقدونها  التي 
مستوى  على  المحلية  والمجالس 
إقليم الجزيرة هي من أجل االطالع 
على المشاكل التي يواجهونها في 
مع  يتناسب  بما  وحلها  المنطقة 

تطلعات األهالي. «2

قال األمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي السوري أحمد األعرج بأنه إذا لم 
يتم الضغط على الدولة التركية من أجل إنهاء وجودها في سوريا، فإنها سوف 
تستمر باالنتهاكات ودعمها للمرتزقة ومحاولة احتالل مناطق جديدة، وبيَّن بأن 
إشراك  دون  البالد  تدير  التي  الوحيدة  نفسها  ترى  تزال  ال  السورية  الحكومة 
شركاء حقيقيين معها، وأكد: »هنا تكمن المعضلة في تأّخر الحل السياسي«. «4
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دراسة ُتحّذر: هذه البكتيريا قد ُتساعد في تطور مرض السرطانطلعت يونس: اجتماعاتنا على مستوى األقاليم سعي لسد النواقص وتحقيق تطلعات األهالي

فعاليات النساء لمناهضة العنف ضد المرأة.. تحقيٌق للحياة الكريمة المبنية على حرية المرأة

االحتالل التركي يبدأ بإنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من عين عيسى

االحتالل التركي يقتل مدنيًا دعسًا بعربة مصفحة

ألمانيا: القمة األوروبية المقبلة ستناقش 
فرض عقوبات على تركيا

بيانو ُيساعد في جراحة خطيرة لطفل في إيطاليا

لعب األطفال بالتراب ُيزيد من مقاومة 
أجسادهم لاللتهابات

العلماء يكتشفون أّن صغار القرش 
تأكل الطيور المغّردة

المجلس  يعقدها  التي  االجتماعات  سلسلة  ضمن 
التنفيذي إلقليم الجزيرة في بلدات ونواحي مقاطعة 
الحسكة عقد المجلس اجتماعه في ناحية الشدادي 
ومركدة  وعبدان  للناحية  المحلية  المجالس  مع 
والعريشة والدشيشة والمؤسسات الخدمية بهدف 
على  والعمل  مؤسسة  كل  لمشاكل  االستماع 

تجاوزها لتحقيق تطلعات الشعب.
وقال نائب الرئيس المشترك لبلدية ناحية الشدادي 
»حسام طعان« أنهم تناولوا من خالل االجتماع 
المجالس  عمل  تواجه  التي  والعراقيل  المشاكل 
الحسكة  الخدمية في مناطق جنوب  والمؤسسات 
بخصوص  التنفيذي  المجلس  مع  النقاش  وتم 

المشاكل الخدمية التي تواجه المنطقة.
وأضاف أن مثل هذا االجتماع يعتبر لفتة كريمة 
ومعضالت  مشكالت  لطرح  الذاتية  اإلدارة  من 
واجهتهم والعمل على تالفيها وإيجاد الحلول التي 
تتناسب مع طموح العاملين واألهالي في المنطقة.
وفي لقاء مع الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي 
في إقليم الجزيرة  »طلعت يونس« قال: في إطار 
ضمن  الذاتية  اإلدارة  تعقدها  التي  االجتماعات 

مقاطعة الحسكة، عقد اجتماع في ناحية الشدادي 
المحلية  والمجالس  الخدمية  المؤسسات  لكافة 
المنطقة  في  العام  الوضع  على  االطالع  بهدف 
مسيرة  تعيق  والتي  يواجهونها  التي  والمشاكل 

عملهم.
وأشار يونس أنه عن طريق النقاش يتم الوصول 
وبالتالي  النواقص  وتالفي  مناسبة  حلول  إلى 
تطوير  في  للسعي  مشتركة  رؤية  إلى  الوصول 
مشدداً  المنطقة،  أهالي  تطلعات  وتحقيق  العمل 

على أنه في هذه المرحلة يتطلب منهم مضاعفة 
الجهد لالرتقاء بالمستوى العملي والخدمي. 

النواقص  تالفي  على  سيعملون  بأنهم  وأضاف 
ما  حسب  المؤسسات  تواجهها  التي  والثغرات 
ذكرت في االجتماعات التي عقدت على مستوى 

اإلقليم.
كان  الشدادي  في  الذي عقد  االجتماع  أن  ويذكر 
في  الجزيرة  إلقليم  التنفيذي  للمجلس  األخير 

مناطق مقاطعة الحسكة.

 أظهرت دراسة جديدة نُشرت هذا األسبوع في 
مجلة »كانسر ديسكوفري« أن وجود بكتيريا في 
المجاري الهوائية والرئتين. يمكن أن يزيد من 
وركزت  الجسم.  في  السرطان  وانتشار  تطور 
غروسمان  كلية  في  أجريت  التي  الدراسة 
للطب بجامعة نيويورك. على ميكروبات الرئة 

لمرضى تم تشخيصهم حديثاً بسرطان الرئة.

وبالنظر إلى عينات األنسجة المأخوذة من 83 
مريضاً. وجد الباحثون أن المصابين بالسرطان 
في مراحل متقدمة يحملون ميكروبات أكثر من 

المرضى في المرحلة المبكرة من المرض.
سيغال،  ليوبولدو  د.  الرئيسي  الباحث  وقال 

من  قليلة  كميات  على  تحتويان  قد  الرئتين  إن 
هذه  وتدخل  األصحاء.  عند  حتى  البكتيريا 

البكتيريا عبر األنف أو الفم.
وعندما يكون لدى المرضى كميات كبيرة من 
أنواع معينة من البكتيريا، فإن احتماالت بقائهم 
المراحل  في  حتى  أقل.  تكون  الحياة  قيد  على 

المبكرة من سرطان الرئة.
المرضى  حالة  كانت  التحديد  وجه  وعلى 
وبرفوتيال  فيولونيال  بكتيريا  يأوون  الذين 
وستريبتوكوكوس أسوء. كما أظهروا عالمات 
على وجود استجابة مناعية التهابية ضعيفة قد 

تؤدي إلى تفاقم حالتهم.
سيغال،  الباحث  قال  النتائج  من  الرغم  وعلى 

هي  نفسها  البكتيريا  بأن  يثبت  لم  البحث  إن 
السرطان  وأن  الحالة.  تفاقم  عن  المسؤولة 
نفسه قد يجعل الرئتين أكثر تقبالً الستقبال هذه 
البكتيريا. وهذا ما دفع الباحثين إلى تجربة نقل 
بكتيريا فيولونيال إلى الفئران المصابة بسرطان 
السيئة.  االلتهابات  تسرع  أنها  ووجدوا  الرئة 
الفئران  بقاء  فترة  وتقصر  الورم  نمو  وتغذي 

على قيد الحياة.

تعدل  قد  الرئة  بكتيريا  أن  إلى  ذلك  ويشير 
تطور  على  تؤثر  بطريقة  المناعية  االستجابة 

سرطان الرئة.

عازف بيانو يرافق األطباء أثناء إجرائهم عملية 
طفل  خضع  لطفل.  سرطاني  ورم  استئصال 
جراحية  لعملية  إيطاليا  في  أعوام   10 عمره 
ورم  الستئصال  الشوكي  الحبل  في  دقيقة 
الكبير  البيانو  على  العزف  رافقها  سرطاني، 
الذي  للمستشفى  العملية، وفقاً  أثناء  به  الخاص 

أجريت فيه العملية االستثنائية.
وتولى العزف على البيانو إميليانو توسو، وهو 
إلى  الذي تحول  السابق  الجزيئية  عالم األحياء 

العالجية  بالقوة  يؤمن  وهو  الموسيقى،  مجال 
هرتز   432 تردد  على  المضبوطة  للموسيقى 

بدالً من 440 هرتز المعتاد.
لفت  »أنسا«،  اإليطالية  األنباء  وكالة  وبحسب 
توسو إلى أن الطفل قابله قبل الجراحة وأخبره 
الشيء«  بعض  »مملة  موسيقاه  بأن  يشعر  أنه 
أن  متابعاً  ميتال،  الهيفي  موسيقى  يفضل  وأنه 

والدة الصبي معلمة آللتي البيانو والكمان.
مستشفى  في  الجراحية  العملية  وأجريت 

أنكونا  بمقاطعة  الواقع  ريونيتي،  أوسبيدالي 
إعالم  وسائل  وتحدثت  إيطاليا(.  وسط  )شمال 
باسم  متحدثة  النبأ  أكدت  وقد  العملية،  عن 

المستشفى.
روبرتو  عن  العامة  »راي«  إذاعة  ونقلت 
العملية،  قاد  الذي  األعصاب  جراح  ترينياني، 
»كانت  قوله  ساعات،  أربع  استغرقت  التي 

تجربة سحرية حقاً«.
بنجاح، مضيفاً  العملية تمت  أن  ترينياني  وأكد 
الطفل حتى  على  تأثيراً  للموسيقى  أن  يبدو  أنه 

وهو تحت التخدير.
على  األشعة  )خالل  »من  الجراح  وأوضح 
استشعار  أيضاً  بإمكانه  وكأنه  رأينا  الدماغ( 
تغيّر  الموسيقى  توقفت  عندما  ألنه  الموسيقى، 

سير )األشعة(«.
»ال  قائالً:  التجربة،  تكرار  يعتزم  أنه  وتابع 
إحضار  من  دائماً  سنتمكن  كنا  إذا  ما  أعرف 
بيانو إلى غرفة العمليات، لكن سوف يتم تشغيل 

الموسيقى بكل تأكيد«.

كشفت دراسة حديثة أن لعب األطفال بالتراب 
من  العديد  يوفر  حيث  عليهم  كبير  تأثير  له 
على  الدراسة  أجريت  حيث  الصحية.  الفوائد 
75 طفالً، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، األولى 
طبيعية  بعناصر  مزودة  أماكن  في  تم وضعها 
كالموجودة في الغابات، مثل التراب والنباتات، 
الباحثون  وصفها  أماكن  في  تركها  تم  والثانية 

بـ«الحضارية«.
وبعد أن أمضى األطفال في كل مجموعة 60 
لمدة  لهم،  المخصصة  األماكن  في  يومياً  دقيقة 

28 يوماً.

التالي، حيث  النحو  الدراسة على  نتائج  جاءت 
أن  األطفال،  دم  اختبار  بعد  الباحثون  توصل 
األطفال في المجموعة األولى احتوت أجسامهم 
المقاومة  البروتينات  من  عالية  نسبة  على 
مستويات  ارتفاع  عن  فضاًل  لاللتهابات، 
تمثل  دقيقة  حية  كائنات  وهي  الميكروبيوم، 
وتلعب  الهضمي  الجهاز  لصحة  كبيرة  أهمية 

دوراً فعاالً في تقوية الجهاز المناعي.
كما ورصد الباحثون بروتينات بأجسام األطفال 
في المجموعة الثانية، تزيد من فرص اإلصابة 

بااللتهابات الداخلية.

بأنه  كاشياب،  سي  بورنا  الدكتور  وصّرح 
يتفق مع نتائج الدراسة، ألن التنوع البيولوجي 
كتلة  مؤشر  من  ويقلل  األطفال  مناعة  يقوي 
الميكروبيوم  لديهم ويزيد من مستويات  الجسم 
اإلصابة  عن  بمنأى  ويجعلهم  بأجسامهم 
الذي  االستقرار  على  عالوة  العين،  بأمراض 

يُضفيه على حالتهم النفسية.
ولفت إلى أن العلماء ال يزالون بحاجة إلى مزيد 
التي  الفوائد  صحة  من  للتأكد  الدراسات،  من 

تعود على صحة األطفال من اللعب بالتراب.

النمر  قرش  صغار  أّن  علماء  اكتشف 
المعروفة مثل  المغّردة  تتغذّى على الطيور 
الدوري ونقار الخشب. تأكل هذه المخلوقات 
البحر«  في  القمامة  »ُعلب  باسم  المعروفة 
إلى السالحف  الدالفين  من  تقريباً  أي شيء 
ومع  المطاطية.  اإلطارات  وحتى  البحرية 
من  تعتبر  التي  القروش  تصل  أن  قبل  ذلك 
سن  حجم  إلى  المفترسة  الحيوانات  أقوى 
تتّبع  فهي  قدماً،   15 يوازي  الذي  البلوغ 
المغردة  الطيور  من  استثنائياً  غذائياً  نظاماً 

التي تعيش بشكل أساسي على األرض.
»متحف  في  الباحث  فيلدهايم،  كيفن  وقال 
إعداد  في  والمشارك  الميداني«  شيكاغو 
 « إن  البيئة،  مجلّة  في  المنشورة  الدراسة 
قروش النمر ترى وجبة سهلة فتنقّض عليها 
أنّها  علمت  عندما  فوجئت  لكنني  بسرعة، 
تأكل الطيور المغردة، ألنني افترضت أنها 

قد تلتهم طيوراً بحرية«.  
واكتشف الباحثون أّن القروش النمرية كانت 
تقتات على الطيور المغردة التي تكافح من 
أجل الهجرة عبر خليج المكسيك. ويستخدم 
سنوياً مليونا طائر ممر الهجرة هذا للوصول 
أميركا  في  الربيعية  التكاثر  مواقع  إلى 

الشمالية.
وأوضح الدكتور فيلدهايم أن »قروش النمر 
مشكلة  تواجه  التي  المغّردة  الطيور  تأكل 
في التحليق فوق المحيط أثناء الهجرة، فهي 
تتعب  ثم  باإلرهاق،  مصابة  بالفعل  تكون 
ما«   عاصفة  خالل  المحيط  في  تسقط  أو 
من  أسهل  فريسة  البرية  الطيور  تكون  وقد 
تعتني  أن  تستطيع  البحرية ألنها ال  الطيور 

بنفسها جيداً على سطح الماء.
دريمون  ماركوس  بقيادة  الباحثون،  وعاين 
األميركية،  ميسيسيبي  والية  جامعة  من 

خالل  من  النمرية  القروش  صغار  وجبات 
طولها  يبلغ  التي  المفترسة  الحيوانات  نقل 
ثالثة أقدام عنوة على متن قارب، ثم غسل 
قبل  محتوياتها  من  عينة  وتحليل  معدتها 
بأذى.  تصاب  أن  بدون  الماء  إلى  إعادتها 
من   41 معدات  في  طيور  بقايا  ووجدوا 
أصل 105 أسماك قرش خضعت للدراسة. 
ونظراً ألن الطيور كانت قد ُهّضمت جزئياً، 
كان من الصعب على العلماء تحديد أنواعها 
بالنظر. لكنّهم أرسلوا البقايا تلك إلى مختبر 

لتحليل الحمض النووي.
بينها  تكن  »لم  دريمون،  الدكتور  وبحسب 
أي  أو  الغاق،  أو  البجع  أو  النورس  طيور 
البرية  الطيور  من  فجميعها  بحري،  نوع 
الخلفي  الفناء  في  يعيش  قد  الذي  النوع  من 
لبيتك«. ومن جانبه، قال الدكتور فيلدهايم إن 
»ثمة موقع قبالة شواطئ هاواي، حيث تتعلم 
وتلتقطها  الطيران،  القطرس  طيور  صغار 

القروش النمرية«.
فيها  يُعرف  التي  األولى  المرة  ليست  وهذه 
أّن قروش النمر تأكل الطيور. ولكن لم يعثر 
باحثون من قبل على دليل أّن هذه الحيوانات 
التي  المغردة  الطيور  على  تتغذى  البحرية 
أن  الباحثون  ويأمل  األرض.  على  تعيش 

يساعد هذا في حمايتها في المستقبل.
»أسماك  أن   إلى  فيلدهايم  الدكتور  ولفت 
القرش جميعها في ورطة. ال نعرف إلى أي 
الضرر،  بها  الصناعي  الصيد  ألحق  مدى 
الحيوانات  من  العظمى  الغالبية  أّن  غير 
السنوات  في  انخفضت  الرئيسية  المفترسة 
أن  بإمكاننا  كم  لنا  هذا  يوضح  و  األخيرة. 
نتعلّم بعد عن أسماك القرش بشكل عام وما 
النووي  الحمض  خالل  من  نعرفه  قد  الذي 

ونعجز عن اكتشافه بالمالحظة وحدها«.

ألقت   - ماردنلي  نشتيمان  قامشلو/ 
المنسقة العامة لمجلس المرأة السورية 
»أشكال  بعنوان  محاضرة  بركات  لينا 
وذلك  المرأة«،  ضد  والتمييز  العنف 
تنظيمات  أطلقتها  التي  الفعاليات  ضمن 
شمال  في  المرأة  ومؤسسات  وحركات 

وشرق سوريا.
المنظمات  عن  ممثالت  المحاضرة  حضرت 
والمؤسسات النسوية الموجودة في شمال وشرق 
سوريا وتركزت على نقاط عدة، أهمها تعريف 
والتمييز،  العنف  أشكال  المرأة،  ضد  العنف 
بآراء  لألخذ  التطرق  مع  وأسبابه،  أنواعه 

الحاضرات والنقاش معهن حول العنف.
»ال  حملة  إطار  في  المحاضر  هذه  وجاءت 
والحياة«  المرأة  نحمي  معاً  واإلبادة،  لالحتالل 
التي أطلقتها التنظيمات النسوية لتسليط الضوء 
المرأة  على  الممارسين  والعنف  التمييز  على 
تزامناً مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف 

ضد المرأة.
المرأة  مجلس  في  العالقات  عضوة  وعزت 
ضد  الممارس  العنف  حسو«  »مكية  السورية 
الجنس اآلخر  تقبل  لعدم  الرجل  قبل  المرأة من 
ريادة المرأة للمجاالت الحياتية وال المضي قدماً 

مع الرجل جنباً إلى جنب.
أمر  المرأة  على  الممارس  العنف  أن  موضحةً 

كان  ودائماً  السنين،  آالف  منذ  وقائم«  »أزلي 
وتهميشها،  المرأة  إقصاء  الهيمنة  هذه  هدف 
في  وأكملت  الخارج،,  أو  المنزل  في  سواًء 
في  المرأة  عانت  عامة  »بصورة  السياق  هذا 
الجسدي  سواًء  العنف  من  العالم  أنحاء  كافة 
نساء  الخصوص  وجه  وعلى  النفسي،  أو 
العنف  عانين من  اللواتي  شمال وشرق سوريا 
أشكال  وكافة  واللفظي  والجسدي  النفسي 
زمن  في  وبخاصة  بحقها  واالنتهاكات  العنف 
أصبحن  وكفاحهن  بمقاومتهن  لكن  الحروب، 
المقاومة لنساء الشرق األوسط أجمع في  شعلة 
من  المئات  تحاك ضدها  كانت  حساسة  مرحلة 
المؤامرات لكسر إرادتها, لكن بفضل مقاومتهن 
ورفضهن لكافة أشكال التميز والعبودية وبفضل 
إنجازاً  حققوا  والشهيدات  الشهداء  آالف  دماء 
جعل وجوه جميع نساء العالم أكثر إشراقاً وشوقاً 
أن هدفهم من  للحرية«. وأوضحت مكية حسو 
أشكال  على  المرأة  توعية  المحاضرة  إلقاء 
العنف ورفضها لهذا األمر الذي يحد من تقدمها 
الذي بفضله يتقدم المجتمع، وضرورة االرتقاء 
في  ومشاركتها  القرار،  صنع  لمكان  بالمرأة 
والمجتمعية  والثقافية  السياسية  المجاالت  جميع 
والحقوقية وعدم تقبل إقصاء أو تهميش دورها 

في أي مجال كان.

أن  الخميس،  اليوم  عسكرية،  مصادر  ذكرت 
له  قاعدة عسكرية  بإنشاء  بدأ  التركي  االحتالل 
على مقربٍة من الطريق الدولي M4 في إطار 

تعزيز قواتها في المناطق المحتلة.
وأظهرت مقاطع مصورة حصلت عليها وكالة 
أنباء هاوار عملية بناء القاعدة العسكرية الجديدة 
الدولي  الطريق  من  األمتار  مئات  بُعد  على 
M4، وتحويل مساحات من األراضي بالقرب 
قاعدة  إلى  عيسى  عين  شمال  صيدا  قرية  من 

عسكرية تركية.
عقب  التركية  العسكرية  القاعدة  بناء  ويأتي 
يومين من قصٍف بمدافع الهاون نفذته الفصائل 
األحياء  استهدف  لتركيا،  التابعة  المرتزقة 
عمليات  وترافقت  عيسى،  عين  لبلدة  الشمالية 
االستطالع  لطائرات  مستمر  تحليق  مع  البناء 

التابعة لالحتالل.
وتنتشر القواعد العسكرية التركية والتي أُنشئت 

المناطق  في  حديثًا 
طول  على  المحتلة، 
خطوط التماس مع قوات 
الديمقراطية،  سوريا 
بالقرب  غالبيتها  تتمركز 
من بلدة تل تمر، زركان 
مدينة  أطراف  وعلى 
سريه كانيه/ رأس العين.
أجهزة  القواعد  وتحوي 
إلى  وتعقّب،  رادار 
جانب المئات من الجنود 
واألسلحة  واآلليات 
الثقيلة، حيث يتخذ جيش 

لقصف  منطلقًا  القواعد  تلك  التركي  االحتالل 
القرى والبلدات اآلهلة بالسكان.

قتل جيش االحتالل التركي رجالً وأصاب 
زوجته بجراح بعدما تعمد دعسهما بواسطة 
إلى  يتوجهان  وهما  عسكرية  مدرعة 
قريتهما، أثناء مرورهما على طريق ناحية 

جندرسه.
قالت منظمة حقوق اإلنسان في عفرين نقالً 
عن مصادر إن كمال نبو من أهالي ناحية 
من  زوجته  برفقة  متوجًها  كان  جندريسه 
مركز الناحية إلى قرية حمام، قبل أن تعمد 
المدرعة إلى دعسهما ما أدى إلى وفاة كمال 

وإصابة زوجته بجروح بليغة.
فيها  يعمد  التي  األولى  المرة  ليست  وهذه 
جيش االحتالل التركي إلى دعس المدنيين 
بتاريخ 20  فقد طفل حياته  بعرباته، حيث 
آخر  وأُصيب  المنصرم  األول  تشرين 

قبل  من  دعسهما  إثر  خطيرة  بجروح 
مدرعة لالحتالل التركي.

ماس،  هايكو  األلماني  الخارجية  وزير  قال 
الخميس، إن قادة االتحاد األوروبي قد يناقشون 
في  أفعالها  بسبب  تركيا  ضد  محتملة  عقوبات 

شرق البحر المتوسط في كانون األول.
بحري  حدودي  نزاع  في  تركيا  ودخلت 
مناطقهما  حجم  حول  وقبرص  اليونان  مع 
االقتصادية الخالصة في شرق البحر المتوسط، 
على  اعتراضهما  عن  ونيقوسيا  أثينا  وأعربت 
وجود سفن استكشاف تركية في المياه التي تقول 
كل من اليونان وقبرص أنها جزء من منطقتهما 

االقتصادية الخالصة.
جاويش  مولود  التركي  الخارجية  وزير  وكان 
يعاقب  أن  يتوقع  ال  إنه  أيلول  في  قال  أوغلو 

االتحاد األوروبي تركيا بسبب الخالفات البحرية 
مع اليونان وقبرص وأن التكتل ليس لديه موقف 

موحد بشأن هذه القضية.
الدول  قمة  أعربت  أن  بعد  أوغلو  بيان  ويأتي 
EU-( االتحاد األوروبي  السبع في  المتوسطية 
Med( عن دعمها الكامل وتضامنها مع قبرص 
المواجهة  إجراءات  مواجهة  في  واليونان 
العقوبات ضد  توسيع  أيًضا  واقترحت  التركية، 

أنقرة.
ويتزامن ذلك مع مناقشة البرلمان األلماني حظر 
أراضيها  على  التركية  الرمادية  الذئاب  منظمة 

كما فعلت فرنسا ذلك قبل أسابيع.

الشدادي/ حسام دخيلـ  أكد الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة طلعت يونس بأن االجتماعات التي يعقدونها مع المؤسسات والمجالس 
المحلية على مستوى إقليم الجزيرة هي من أجل االطالع على المشاكل التي يواجهونها في المنطقة وحلها بما يتناسب مع تطلعات األهالي.
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سردم  الدوري  بطل  بين  سيجمع  السوبر  كأس 
لقاء  في  األسايش،  الكأس  بطل  سيقابل  والذي 
يتوقع أن يكون نارياً، إال أن يكون لالعبين كلمة 
الحالية  األجواء  مثل  بارد  أداء  ويقدمون  أخرى 

التي تسود المنطقة.
وبرز التنافس بين الناديين على األلقاب في أخر 
لعبة  إلى  العام  هذا  بينهما  وصل  والذي  سنتين 
من  ترخيصه  تم  فسردم   أيضاً،  الطائرة  الكرة 
قِبل االتحاد الرياضي في عام 2018 واألسايش 
الجمعة  غداً   .2016 عام  في  بعامين  ذلك  قبل 
سردم  الظهر  بعد  من  الواحدة  الساعة  بتمام 
واألسايش وجهاً لوجه على أرضية ملعب شهداء 
كأس  بمباراة  بقامشلو،  آذار  من  عشر  الثاني 
لبدء  داللة  تعد  والتي  الجزيرة  إقليم  في  السوبر 
لكرة  األولى  للدرجة  الكروي  الموسم  انطالقة 
في  جوالته  أول  ستبدأ  والذي  للرجال،  القدم 

.2020/11/27
الناديان جاهزان وفي الفورمة، وخاصةً إنهما لم 
ينقطعا عن المران خالل الفترة الماضية، ولديهما 
تشكيلة من نجوم الكرة في إقليم الجزيرة، وتتأمل 
الجماهير الكروية بمشاهدة مباراة ممتعة وأن ال 
تكون باردة وباهتة، وعلى وجه الخصوص كما 
في  الكرة  نجوم  من  نخبة  الناديان  يحوي  ذكرنا 

اإلقليم.
في  الناديين  جمع  لقاء  آخر  بأن  ذكره  الجدير 
سردم  وقتها  وفاز  الماضي  العام  كان  السوبر 
بهدفين بدون رد، أما آخر لقاء جمع الناديين هذا 
برعاية  أقيمت  التي  المحبة  دورة  في  كان  العام 
من نادي دجلة الرياضي وانتهت بفوز األسايش 

بهدفين مقابل هدف واحد.
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سلسلة فعاليات مكثفة مع اقتراب اليوم العالمي 
لمناهضة العنف ضد المرأة

العراقيل تُحاصِر بطوالت افتتاح موسم التنس

عازفة الدف تتمنى أن تتالشى الذهنية التي تحول بين المرأة ومواهبها..

يطلق مؤتمر ستار سلسلة فعاليات مكثفة كل عام 
العنف  لمناهضة  العالمي  اليوم  مع حلول  تزامناً 
العنف  إنهاء  إلى  من خاللها  يدعو  المرأة،  ضد 
الفراغات  كافة  لسد  المرأة  إلى جانب  والوقوف 
والنواقص في المجتمع الذي لن يكتمل دون دعم 
مساعي حرية المرأة، وكان ضمن هذه الفعاليات 
بيان أعلنه المؤتمر في العاشر من الشهر الجاري 

للرأي العام.

»نناهض العنف«
لوقو  ريحان  ستار  مؤتمر  منسقية  في  العضوة 
الخصوص لصحيفتنا: »بالتنسيق مع  بهذا  قالت 
المرأة  بشؤون  المعنية  والمنظمات  المؤسسات 
الذي  النضال  معنى  فيه  أظهرنا  بياناً  أعلنا 
والبدء  العنف،  مناهضة  سبيل  في  المرأة  قدمته 
العنف  لمناهضة  العالمي  اليوم  قبيل  بالفعاليات 
ضد المرأة، فنساء شمال وشرق سوريا يختلفن 
عن باقي نساء العالم في مناهضتهن للعنف ضد 
ثورة  بداية  منذ  العنف  نناهض  فنحن  المرأة؛ 

المرأة«.
هذا وقد دل البيان على روح النساء المناضالت 
اللواتي ناضلن ضد ذهنية ونظام الدولة القومية 
الذكورية، وركز على نضال النسوة ومقاومتهن 
البطولية التي أضحت منارة لتحقيق حرية المرأة 
لتحقيق  وشجاعة  بتصميم  دربهن  في  والمضي 
الحياة الحرة الكريمة المبنية على حريتها، وتابع: 
تلك  الحرية  التي تبحث عن  المناضالت  »روح 

هي التي ال تجعلنا نركع«.
وأردف البيان: »بنار نضالنا أصبحنا نسيماً لطيفاً 
يلتف حول قلوب النساء الحالمات بالحرية، قُتلنا، 
تمزقنا إلى أشالء، وأُحرقنا، لكننا كنا مثل طائر 
العنقاء من الغبار تبرعمنا مرة أخرى، من مريم 
إلى آرين، من هفرين حتى شهداء هيلنس، نحن 
باآلالف وبالماليين، وها نحن هنا ونقول  هناك 
ليكن طريقهن سعيداً، وسنرتقي بقضيتهن، ونؤكد 
أننا سنجعلها تنتصر برفع أصواتنا من جغرافية 
هزمت قوة داعش وأمثالها بمقاومتها العظيمة«.

فالمرأة  للغاية،  صعبة  المرحلة  هذه  بأن  وذكر 
تتعرض ألشد الهجمات الوحشية لتيأس وتستسلم 
للحياة المفروضة عليها من نظام الهيمنة الذكوري 
الذي يديم العنف العالمي من خالل الدين والتمييز 
على أساس الجنس والقومية، والقوة التي أنشأت 
هذا النظام لم تعد قادرة على تغييره فقد تم إنشاؤه 

المتطرفة  الرجل  عقلية  من خالل  به  والتالعب 
تغييرات  إجراء  تريد  ال  أنها  كما  والمهترئة 
تشمل الحرية والديمقراطية والمساواة، والحرب 
والعنف هما المنتجان األكثر استفادةً لهذا النظام، 
من  البشرية  لمنع  بوسعه  ما  كل  فعل  فإنه  لذلك 
النساء  كفاح  أن  وأكدوا  وحرية،  بسالم  العيش 
بناء  هو  الحروب  محبي  الرجال  سياسات  ضد 
حياة سالم وطمأنينة وحرية، فمنذ آالف السنين 
لم يصف  لكن  النساء  إبادة جماعية ضد  وهناك 
أحد قتل النساء بأنه إبادة جماعية ضدهن فدفعت 
النساء المناضالت في العالم ثمناً باهظاً لقبولهن 
الجماعية  واإلبادة  للقمع  تعرضت  كأمة  أنفسهن 
المرأة  أن  نرى  »هنا  البيان:  وأكد  البداية،  في 

تنجح أينما ذهبت بفضل كفاحها«.
ما ترفع النساء أصواتهن  واختتم البيان: »غالباً 
نطاق  على  بدأت  التي  األنشطة  خالل  من  معاً 
خالل  ومن  للتغيير  قوة  معاً  أصبحن  عالمي. 
الذكوري  النظام  في  الخوف  غرسن  تنظيمهن 
المهيمن. وأثبتن أنهن بالوحدة والتضامن يمكنهن 
عبور الحدود ويصبحن أصوات بعضهن البعض 
أخرى  مرة  الرجل.  اضطهاد  ضد  معاً  ويقاتلن 
بهذه المناسبة ندعو أخواتنا في جميع أنحاء العالم 
العالمية  والوحدة  التضامن  إلى  اليوم،  هذا  في 
هزيمة  يمكننا  وعندها  الحرية  أجل  من  للنضال 
هذا النظام الهمجي. وأن نبني نظاماً بلون المرأة 
والحرية  المساواة  مبادئ  تعتنق  امرأة  بفكرة 
والديمقراطية والسالم. لدينا هذه القوة والتصميم 
بأنفسنا  نؤمن  نحن  الصدد  هذا  وفي  واإلرادة، 
الالئي  سوريا  وشرق  شمال  نساء  وبصفتنا 

قضين على قوة داعش األكثر ظالمية من خالل 
مقاومتهن، سنكون دائماً سنداً لكنَّ ولنضالكن من 

أجل الحرية«.

رائدات يف البناء
بأن  المؤتمر  فعاليات  حول  ريحان  وأضافت 
وحماية  المرأة  إلنجازات  الوحيد  الضمان 
والقبول  الثورة  من  أعوام  خالل  مكتسباتها 
جميع  قبل  ومن  المجتمع،  في  الرائدة  بمكانتها 
في  وتصميمهن  كفاحهن  سيكون  الدولية  القوى 
بأنه  المضي على نهج األمة الديمقراطية، مبينةً 
الذهنية  ضد  النضال  سيتابعن  الوقت  نفس  في 
سيكون  »كما  واسترسلت:  المتحيزة،  الذكورية 
والمساواة  الحرية  أساس  على  المجتمع  تغيير 
وشرق  شمال  كنساء  أعمالنا،  جدول  على 
سوريا سنعمل معًا ونناضل من أجل بناء اتحاد 
كونفدرالي نسائي لجميع نساء العالم، يمكننا من 
نكون  أن  ونضالنا  وأيديولوجيتنا  تنظيمنا  خالل 
والعزيمة  القوة  ولدينا  البناء  هذا  في  رائدات 

لذلك«. 
سوريا  وشرق  شمال  في  النساء  كافة  ودعت 
من  والسالم  والمساواة  بالحرية  يطالبن  اللواتي 
أجل حياة سالمة وآمنة إلى العمل معاً واالتحاد، 
وقالت: »وبذلك سيكون بإمكاننا بناء سوريا حرة 

وديمقراطية«.

برنامج الفعاليات..
لإلبادة  »ال  شعار  وتحت  األساس  هذا  على 
واالحتالل« قام المؤتمر ومعظم الجهات المعنية 

بشؤون المرأة بشمال وشرق سوريا بسلسلة من 
الفعاليات بدءاً من تاريخ 10 تشرين الثاني وإلى 
10 كانون األول على الشكل التالي: تُعقد ندوات 
بين  العنف  محاربة  وكيفية  العنف  طبيعة  حول 
10 تشرين الثاني و10 كانون األول، وذلك على 
النساء  وزارت  سوريا،  وشرق  شمال  مستوى 
األول  بتاريخ 11 تشرين  الشيوعيات  الثوريات 
مزارات الشهداء، وعقدن اجتماعات حول نظام 
الرئاسة المشتركة والحرب الخاصة ضد المرأة.
 18 يوم  في  ندوة  الثوريات  النساء  نظمت  كما 
تشرين الثاني بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على 
لحزب  المرأة  مجلس  وعقد  المرأة،  العنف ضد 
الثاني ندوة  الديمقراطي في 18 تشرين  االتحاد 

لمناقشة العنف ضد المرأة.
المرأة  مجلس  يعقد  الثاني،  تشرين   19 في 
الرجال  بمشاركة  العنف  حول  نقاشاً  السورية 
مع  المتزامن  الثاني  تشرين   20 وفي  والنساء، 
اليوم العالمي للطفولة سيقام في مختلف المناطق 

نشاطات وفعاليات متنوعة.
في  المرأة  مجلس  سيعقد  الثاني  تشرين   21 في 
شمال وشرق سوريا ندوة على برنامج »الزوم« 
تشرين   22 وفي  المرأة،  ضد  العنف  حول 
حول  بنشاط  الشابة  المرأة  جمعية  ستقوم  الثاني 
تزويج القاصرات، كما سيعقد اجتماع في مخيم 
واشو كاني لمناقشة العنف ضد المرأة، وستلقى 
محاضرة في مخيم الهول حول العنف الداعشي.

الهجرة  أجواء  حول  فيلم  سيعرض  وأيضاً 
وستوزع  المرأة،  له  تتعرض  الذي  والعنف 

سوريا  وشرق  شمال  مستوى  على  منشورات 
زمن  في  المرأة  ضد  العنف  إحصاءات  حول 

انتشار األوبئة.
المرأة  منسقية  ستعقد  الثاني  تشرين  في 23  أما 
نظام  ندوة حول  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  في 
صنع  في  المرأة  ومشاركة  المشتركة  الرئاسة 

القرار السياسي.
وفي 24 تشرين الثاني ستعقد اللجنة الدبلوماسية 
العنف ضد  تصاعد  لمناقشة  ندوة  ستار  لمؤتمر 
المرأة على المستوى الدولي وكيفية التصدي له.

العنف  مناهضة  بيوم  الثاني  تشرين   25 وفي 
شعار  تحت  حاشدة  مسيرة  ستنظم  المرأة  ضد 
المرأة والحياة«،  للقتل واالحتالل! سنحمي  »ال 
كما ستنشر شبيبة المرأة صور النساء المقتوالت 
من قبل الدولة والرجال، وسينعقد اجتماع حول 

موضوع اإلساءة واستغالل النساء العامالت.
وسيعقد مجلس سوريا الديمقراطية اجتماعاً حول 
التصدي  وكيفية  المرأة  ضد  السياسي  العنف 
المستقبل«  سوريا  »حزب  نساء  سيعقد  كما  له، 
ندوات حول العنف ضد المرأة ومناهضة العنف 
في الحسكة وقامشلو والشدادي، وسيقمن بتوزيع 

منشورات بهذا الخصوص. 
النسائي  االتحاد  سيعقد  الثاني  تشرين   27 وفي 
العنف  حول موضوع  شامالً  اجتماعاً  السرياني 
ضد المرأة في كافة الدوائر والمؤسسات، وسيلقي 
الديمقراطي  المجتمع  النسائي في حركة  التنظيم 

محاضرات في جميع المؤسسات المهنية.

أعز  »الدف«  آلة  تعتبر  العمر  مقتبل  في  شابة 
صديقة لها، ورفيقة دربها في األفراح واألتراح، 
تحقيق  إلى  وشابة  شاب  كل  يسعى  أن  وتتمنى 

مواهبهن.
عالقة  هناك  بأن  تعبر  حسن  غيساء  الحالمة 
مبينةً  الكردية,  »الدف«  آلة  وبين  بينها  صداقة 
بأن هذه اآللة ليست مجرد آلة بال روح بل هي 

أوقاتها,  مختلف  في  إليها  تلجا  التي  الصديقة 
وتشير أنها لن تتوقف عن التعلم وستعلم كل من 

حولها.
الذين  األشخاص  مالذ  الموسيقى  كانت  لطالما 
يمتلكون حساً عاطفياً للتعبير عن خبايا أرواحهم, 
فالموسيقى عند الموسيقيين والعازفين هي المكان 
الذي يجدون فيه ضالة أرواحهم, واليوم في بلدة 

الطفلة  تقطن  قامشلو  لمقاطعة  التابعة  رميالن 
الدف  آلة  على  العزف  تجيد  التي  حسن  غيساء 
بدأت  وقد  الطبل،  آلة  إلى  باإلضافة  الكردية, 
الطفلة رحلتها مع الموسيقى منذ األيام األولى لها 

على مقاعد الدراسة.
ولتسليط الضوء على هذه الموهبة الفنية؛ أجرت 
لقاًء   JIN NEWS الحرة   المرأة  أنباء  وكالة 
خاصاً مع الطفلة غيساء حسن الـبالغة من العمر 
16عاماً, والتي تحدثت عن موهبتها قائلةً: »منذ 
واآلالت  الموسيقى  استهوتني  أظافري  نعومة 
يرشدني  من  إلى  بحاجة  كنت  ولكن  الموسيقية, 
لطريق الصواب والدعم على خطو هذه الخطوة, 
فكانت عائلتي الداعمة والتي رافقتني وشجعتني 
حتى بدأت بتلقي الدروس في المركز الثقافي في 
رميالن على آلة الدف ورويداً رويداً تمكنت من 

التعامل مع هذه اآللة«.

صديقتي يف األفراح واألتراح
وأكدت غيساء بأن عالقتها مع الموسيقى عالقة 
كل  معي  تعيش  اآللة  »هذه  وتابعت:  صداقة, 
وهي  غرفتي,  في  حياتي  لحظات  من  لحظة 

صديقتي في األفراح واألتراح كما أنها ترافقني 
في أحزاني«.

آلتها تكون معها وتكون  ونوهت غيساء إلى أن 
عند  أفكارها  وترجمان  صمتها  عند  كلماتها 
نحو  ألمها  قيعان  من  تنتشلها  من  وهي  تشتتها, 

روح جديدة ملؤها الحياة.
وأوضحت غيساء خالل حديثها: »عندما وصلت 
إلى درجة متقدمة في العزف على اآللة انضممت 
من  أبلغ  كنت  وحينئذ  للموسيقا,  ألينا  فرقة  إلى 
بأنني  القول  أستطيع  واآلن  14عاماً,  العمر 

أصبحت متمكنة من العزف في الفرقة«.
المهرجانات  في  تشارك  بأنها  غيساء  وكشفت 
آفا  روج  في  تقام  التي  الموسيقية  والحفالت 
في  عام  كل  يقام  الذي  والفن  الثقافة  كمهرجان 
الذي  رميالن  في  األطفال  ومهرجان  رميالن, 
يقام في كل عام, ومهرجان المرأة الذي أقيم عام 
التي  الموسيقية  الحفالت  إلى  إضافةً  2019م, 

يقيمها المركز الثقافي.
والموسيقى  األغاني  نوعية  بأن  غيساء  وذكرت 
هي  الفرقة  في  زمالئها  مع  عليها  تعزف  الني 

»نسعى  واسترسلت:  فلكلورية,  كردية  أغاني 
من خالل غنائنا وعزفنا إلى تسليط الضوء على 
موسوعة  تعتبر  والتي  الغنية  الموسيقية  ثقافتنا 

واسعة تستحق أن يتعرف عليها كل العالم«.
وشددت غيساء خالل حديثها أن ُجلَّ اهتمامها في 
الوقت الحالي هو التمكن أكثر في العزف, وبأنها 
ونوهت:  أخرى,  آالت  على  العزف  إلى  تطمح 
التدريب ألن اإلنسان ال يمتلك  »لن أتوقف عن 
من  متطورة  لمرحلة  وصلت  وإن  للتعلم,  حداً 

المهارة سأبدأ بنقل موهبتي وخبرتي لغيري«.
وتطرقت غيساء إلى السعادة التي تعتريها عندما 
ترى شابات  تنتابها عندما  التي  والغبطة  تعزف 
بعد  بالموسيقا  اهتمامهن  يكون  صغير  بعمر 
بين  تحول  كانت  التي  الذهنية  تلك  من  التخلص 

المرأة وبين موهبتها.
شابة  كل  من  غيساء  تمنت  حديثها  ختام  وفي 
وشاب يملكون موهبة أن يبذلوا قُصارى جهدهم 
العنان ألرواحهم ومواهبهم  تنميتها وإطالق  في 
ظل  في  واإلحساس  بالحياة  مفعم  جيل  لبناء 

الظروف الصعبة التي تشهدها البالد.

المحترفين،  التنس  العبي  اتحاد  قال 
تواجه  اللعبة  عن  المسؤولة  الجهات  إن 
»تحديات«، بشأن مواعيد وصول الالعبين 

ألستراليا، قبل انطالق موسم 2021.
اتحاد  كأس  حول  بشكوك  يلقي  ما  وهو 
األخرى  والبطوالت  المحترفين،  الالعبين 
وكان  المفتوحة.  أستراليا  تسبق  التي 
الستقبال  يخطط  للتنس  األسترالي  االتحاد 
الالعبين، في والية فيكتوريا بجنوب البالد، 
الوقت  لمنحهم  األول،  كانون  منتصف  في 
اإلجبارية،  الصحي  الحجر  لفترة  الالزم 
الالعبين  اتحاد  لكن  أسبوعين.  تستمر  التي 
قيد  أصبح  ذلك  إن  قال  المحترفين، 
مذكرة  في  االتحاد  اآلن.وقال  المراجعة 

مع  النقاشات  »خالل  الالعبين  إلى  أرسلها 
تم  ساعة،   24 آخر  في  األسترالي  االتحاد 
الجديدة  التحديات  بعض  بوجود  إبالغنا 
المخططة لوصول  السابقة،  المواعيد  حول 
وأضاف  فرقهم«.  وأعضاء  الالعبين 
»نواصل التعاون مع االتحاد األسترالي من 
الثاني(، وسنوفر  )كانون  تأكيد خطط  أجل 
تحديثا بمجرد توافر المزيد من المعلومات 

في األيام القادمة«.
وأبلغ كريج تايلي، رئيس االتحاد األسترالي 
من  سابق  وقت  في  محلية  للتنس، صحيفة 
األسبوع الحالي، أن االتحاد قرر نقل كأس 
وكل  للفرق،  المحترفين  الالعبين  اتحاد 
البطوالت اإلعدادية ألستراليا المفتوحة، إلى 

اللوجستية  المشاكل  لتقليل  وذلك  فيكتوريا. 
في  كوفيد-19،  بروتوكوالت  عن  الناتجة 
آندروز،  دانييل  لكن  المختلفة.  الواليات 
يقر  لم  فيكتوريا،  والية  وزراء  رئيس 
تعليقات تايلي بشكل كامل، قائالً إن حكومته 
بطولة  إقامة  على  اآلن،  حتى  توافق،  لم 
من 31-18  الفترة  في  المفتوحة،  أستراليا 

كانون الثاني.
احتواء  في  كبير  حد  إلى  أستراليا  ونجحت 
بعد  استنفار  حالة  في  الدولة  لكن  كورونا، 
ساوث  والية  في  للفيروس،  حديث  تفشي 
إلى  أدى  ما  األخيرة،  األيام  أستراليا خالل 
الواليات  مع  الحدود  على  القيود  تشديد 

األخرى.

المرأة  المعنية بشؤون  الجهات  الثاني، تظهر  لـ 25 تشرين  المصادف  المرأة  العنف ضد  العالمي لمناهضة  اليوم  روناهي/ قامشلو - مع قرب حلول 
وبشكل خاص مؤتمر ستار جهودًا كثيفة لمنع العنف وإنهائه على المستوى المحلي، حيث حضر المؤتمر مثل كل عام مجموعة من الفعاليات للحد 

من تعنيف المرأة

روناهي/ قامشلو ـ قبل انطالق الموسم الكروي للدرجة األولى للرجال 2020ـ 2021، سنشهد في إقليم الجزيرة 
مباراة كأس السوبر والتي ُيتوقع أن تكون قوّية بين ناديي سردم بطل الدوري واألسايش بطل الكأس فلمن الفوز؟

تقرير/ نشتيمان ماردنلي

شريط  )الخميس(  غداً  يُقص  ـ  قامشلو   / روناهي 
إقليم  في  الكاراتيه  للعبة  الرسمية  البطوالت  افتتاح 
في  وذلك  واألشبال،  البراعم  لفئتي  وستكون  الجزيرة، 
صالة الشهيدة زالل منذر لأللعاب القتالية بمدينة قامشلو.

بدأت البطوالت للكاراتيه ترتقي للمستوى المطلوب منذ 
بين العبات والعبي  للمنافسة  باإلضافة  الماضي  العام 
األندية التي باتت تشهد تنافساً مثيراً، وستقام غداً الجمعة 
إلى  لمواليد من 2010  الكاراتيه  للعبة  األولى  البطولة 

2013، بتمام الساعة العاشرة صباحاً.
في  للعبة  الفنية  للجنة  باألمس  اجتماع تحضيري  وُعِقد 
مقر االتحاد الرياضي بحضور مكتب األلعاب الفردية، 
وتم مناقشة سبل إنجاح البطولة والخروج بمستوى يليق 
إقليم  في  كبير  بشكٍل  تنتشر  أصبحت  التي  اللعبة  بهذه 

الجزيرة.
على  تربع  قد  الماضي  بالعام  األسايش  نادي  وكان 
الجنسين،  ولكال  األعمار  لمختلف  األلقاب  عرش 
ودجلة  قامشلو  مثل  اإلقليم  في  نوادي  عدة  وتنشط 
الغد  وبطولة  أخرى  وأندية  والجزيرة  وبرخدان 
لألندية  وليست  مفتوحة  وهي  واألشبال  للبراعم  هي 
فقط، والتي تصب في تنشيط اللعبة بين هذه األعمار 

الصغيرة.
العام  منذ  الجزيرة  إقليم  في  الكاراتيه  بطوالت  وتقام 
وحصلت  الجنسين،  ولكال  الفئات  لمختلف   ،2015
وتعتمد  األندية  باسم  ثم  من  المدن  بأسماء  بطوالت 
وهي  اإلقليم  في  الموجودة  المراكز  على  البطوالت 
تنتشر في العديد من المدن ولكن الغالبية المنتشرة التي 

تشارك هي من قامشلو.

متأخراً  هدفا  فينالدوم،  جورجينيو  القائد  أحرز 
لتعوض هولندا تأخرها بهدف لتفوز على بولندا 
في  األول  للقسم  األولى  المجموعة  في   )1-2(
دوري األمم األوروبية لكرة القدم في خورجوف.
ووضع كميل يوجدياك بولندا في المقدمة مبكراً 
ديباي  ممفيس  لكن  فردي،  بمجهود  هدف  عبر 
أدرك التعادل للضيوف من ركلة جزاء، قبل أن 
يضيف فينالدوم هدفاً ثالثاً إلى هدفيه في البوسنة، 

األحد الماضي ويقود فريقه للفوز.
ويعني فوز إيطاليا في البوسنة، اليوم أن أي من 
المجموعة،  تصدر  يمكنهما  ال  وبولندا  هولندا 
 11 برصيد  الثاني  المركز  احتلت  هولندا  لكن 
نقطة من 6 مباريات متأخرة بفارق نقطة واحدة 
في  المجموعة  بولندا  أنهت  بينما  إيطاليا،  عن 

المركز الثالث بـ7 نقاط.
رائع  بشكل  المباراة  األرض  أصحاب  واستهل 
الذي  يوجدياك  من  مميز  فردي  مجهود  عبر 
مرر روبرت ليفاندوفسكي الكرة له في مساحة 
مدافعين  ويراوغ  ليتوغل  األيسر  الجناح  ناحية 
اثنين قبل أن يسدد في مرمى تيم كرول حارس 

الضيوف.
وكاد أن يدرك فينالدوم التعادل عندما وجد نفسه 
وجها لوجه أمام الحارس أوكاش فابيانسكي لكنه 

سدد مباشرة في جسده.
رأس  من ضربة  جيدة  فرصة  لهولندا  وسنحت 
عن  بعيداً  خرجت  محاولته  لكن  مالين  لدونيل 

المرمى.
ورد القائم تسديدة شيمسواف بالخيتا من زاوية 
السرعة  استغالل  بولندا  واصلت  حيث  صعبة، 
الختراق دفاع الضيوف في بداية مثيرة للمباراة. 
وتصدى فابيانسكي لمحاولة من ديباي بأطراف 
أصابعه في الشوط الثاني، لكن المهاجم الهولندي 
أدرك التعادل في الدقيقة 77 من ركلة جزاء بعد 
سقوط فينالدوم داخل المنطقة بعد عرقلة من يان 

بدناريك.
بضربة  الفوز  هدف  هولندا  قائد  سجل  وبعدها 
ركنية  ركلة  من  عرضية  تمريرة  إثر  رأس 
نفذها ستيفن بيرجوين، ليحقق الفوز الثاني على 

التوالي للمدرب الجديد فرانك دي بور.

كأس السوبر لمن الفوز سردم أم األسايش؟

غداً تتزّين صالة الشهيدة زالل منذر ببراعم وأشبال الكاراتيه

ضربة فينالدوم القاتلة تخطف الفوز لهولندا أمام بولندا
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أحمد األعرج: »االئتالف مجرد أداة تستخدمها تركيا الحتالل 
مناطق سوريا واستمرار األزمة السورّية«

ودعا أحمد األعرج المجتمع الدولي إلى تحّمل 
ومعاناته،  السوري  الشعب  تجاه  مسؤولياته 
الدولي  »التحالف  الكبرى  الدول  وخصوصاً 

بقيادة أمريكا وروسيا االتحادية«.
أجرت  المواضيع؛  هذه  حول  المزيد  ولمعرفة 

صحيفتنا معه الحوار التالي:
ـ كيف تنظرون إلى األزمة السورّية، 

وما طرق حلها برؤيتكم في حزب 
التحالف الوطني؟

»ثورات  يسمى  ما  مع  بدأت  السوريّة  األزمة 
بتدّخل  وتفاقمت  واستمرت  العرقي«،  الربيع 
الحراك  تسليح  خالل  من  ودولية  إقليمية  دول 
تزال  وال  إرهابية،  منظمات  وإدخال  الشعبي 
ظل  في  أقل  عسكرية  بوتيرة  ولو  مستمرة 
المنظمات  دعم  وبقاء  الدول،  تدّخل  استمرار 
واستمرار  التركية،  الدولة  قبل  من  الراديكالية 
األزمة اقتصادياً في ظل وباء كورونا، وفرض 
كل  السورية،  الحكومة  على  أمريكية  عقوبات 
ذلك يزيد من تفاقم معاناة الشعب السوري، لكن 
الخطورة الحقيقية تكمن في استمرار االحتالل 
مع  السوري، ألنه  الشمال  من  التركي ألجزاء 
ديمغرافي  تغيير  بإحداث  يقوم  الوقت  مرور 
األطراف  من  وبموافقة  المحتلة،  للمناطق 

الدولية »الضامن الروسي والتحالف الدولي«.
الدولي واإلقليمي سبب من  التدخل  أن  صحيح 
لكن  الشعب،  ومعاناة  األزمة  استمرار  أسباب 
التركي،  االحتالل  تدّخالت  هو  الكبير  الخطر 
لمناطق  احتاللها  واستمرار  جارة  دولة  ألنها 
مع  يؤدي  قد  سوريا،  وشرق  شمال  في  معينة 
إلى  المحتلة  األراضي  تلك  لضم  الزمن  مرور 
إسكندرون  لواء  في  كما حدث  التركية،  الدولة 

سابقاً.
االحتالل  بإخراج  هي  سوريا  في  للحل  رؤيتنا 
المتاحة، ألنه يشكل  السبل  التركي أوالً، وبكل 
أسوأ أنواع االحتالل خطورة على سيادة أرضنا 
الداخل  في  وطني  لمؤتمر  والسعي  وشعبنا، 
استثناء ألي طرف  دون  الوطنية  القوى  يجمع 

على أساس الشراكة والندّية لينبثق من المؤتمر 
»بالتوافق« ميثاق وطني وعقد اجتماعي جديد.

وبناء  مبادرة جريئة  إلى  تحتاج  الخطوات  هذه 
الداخل  في  الفاعلة  األساسية  القوى  بين  الثقة 
السوري، وهذا ما نعمل عليه في حزبنا حزب 
في  السوري،  الديمقراطي  الوطني  التحالف 
تهيئة األرضية لبناء الثقة بين األطراف والقوى 
الداخلية من أجل الذهاب إلى مؤتمر وطني أي 

حل سياسي شامل.
ـ الهجمات التركّية ومرتزقتها ال تزال 
مستمرة على مناطق شمال وشرق 

سوريا، أين الدول الضامنة التفاق 
وقف إطالق النار؟

الدول الضامنة شرعنت بقاء االحتالل  لألسف 
مسمى  تحت  السوري  الشمال  في  التركي 
من  الصمت  هذا  التصعيد«،  خفض  »مناطق 
التركي  الجانب  يتم فهمه من  الدولية  األطراف 
على استمرار االحتالل، وشرعنته على المدى 
التركية  الدولة  الضغط على  يتم  لم  فإذا  البعيد، 
من أجل إنهاء وجودها في سوريا، فإنها سوف 
تستمر باالنتهاكات ودعمها للمرتزقة ومحاولة 

احتالل مناطق جديدة.
ـ ما دور ما تسمى بالمعارضة 

المرتهنة للمحتل التركي كاالئتالف 

في تأّخر إيجاد الحل للمعضلة 
السورّية؟

المعارضة السورية في الخارج ممثلة باالئتالف 
مرتهنة، أي أن القرار ليس بيدها بل بيد تركيا، 
الحتالل  تركيا  تستخدمها  أداة  مجرد  وهي 
األزمة  استمرار  وبالتالي  سوريا،  مناطق 
ينهي  سياسي  التفاق  التوصل  وعدم  السورية 

معاناة السوريين.
ـ مجلس سوريا الديمقراطية يطرح 

دائمًا الحلول عبر الحوار بين السوريين، 
كيف تجدون هذا الطرح؟

للنقاشات،  مناسب  مناخ  تُهيئ  الحوارات 
وبالتالي تُمّهد أرضية للمؤتمر الوطني، وتعتبر 
خطوة أساسية نحو الحل السياسي، ولكن ليست 
كافية ألنها بحاجة لمشاركة بقية القوى السياسية 
الفاعلة، وباألخص الحكومة السوريّة وأحزاب 

المعارضة الداخلية.
ـ ما الذي يجب أن تفعله الحكومة 
السورّية بخصوص الحوار السوري 

البّناء، وهل هي جاهزة لذلك؟
إلى اآلن ال نرى بوادر لبناء الثقة بين األطراف 
السورية  الحكومة  تزال  ال  حيث  السياسية، 
البالد  تدير  أن  يجب  التي  الوحيدة  نفسها  ترى 
دون إشراك شركاء حقيقيين معها، وهنا تكمن 
أن  كما  السياسي،  الحل  تأخر  في  المعضلة 
مجلس سوريا الديمقراطية إلى اآلن لم يستطع 
أن يكون معارضة منافسة للحكومة، وبديالً لها 
أو للمعارضة الخارجية، ويضاف إلى ما سبق 
الدعوة  السورية إلطالق  الحكومة  مبادرة  عدم 
قوى  بإشراك  والقبول  الوطني  المؤتمر  إلى 
كما  مسد  قدرة  وعدم  البالد،  إدارة  في  سياسية 
ذكرنا في أن يكون بديالً، كل ما سبق يجعل من 

الحل السياسي الشامل بعيد المنال.
ـ كيف سيكون دور جو بايدن 

والحكومة األمريكّية الجديدة على 
المنطقة بشكٍل عام وسوريا بشكٍل 

خاٍص؟

السياسة األمريكية شهدت تخبطاً في ظل إدارة 
سوريا  في  األمريكان  لبقاء  بالنسبة  ترامب 
الضوء  ترامب  إعطاء  وأيضاً  انسحابهم،  أو 
األخضر ألردوغان باحتالل أجزاء من الشمال 
تكون  قد  مؤشرات  يعطينا  ذلك  كل  السوري، 

أكثر إيجابية وتفاؤالً في ظل إدارة جو بايدن .
أتوقع أن الخطوط العامة للسياسة األمريكية في 
تحصل  قد  سوريا  في  لكن  تتغير  لن  المنطقة، 
انفراجات سياسية ومحاولة من قبل إدارة بايدن، 
لكن  سوريا،  في  سياسي  حل  باتجاه  والضغط 
فهذا  السياسي،  االنفراج  سيكون  مدى  أي  إلى 
الشأن  في  المتدخلة  الدول  مصالح  على  يعتمد 
السوري وصراعها على مناطق النفوذ وضمان 
الدوليين  الطرفين  بين  باألخص  مصالحها، 

أمريكا وروسيا.
- ُأقيم في الثاني عشر من شهر 

تشرين الثاني الجاري مؤتمر إعادة 
الالجئين، كيف سار وما تقييمكم؟ 

ناجحة  تكون  لن  لكنها  جيدة  خطوة  المؤتمر 
الشأن  في  المتدخلة  الدول  معظم  بمشاركة  إال 
أكبر  التي تحتضن  الدول  السوري، وباألخص 
هناك  كان  لقد  السوريين،  الالجئين  من  عدد 
غياب وعدم مشاركة من معظم تلك الدول، كما 

الشمال  في  المخيمات  من  العشرات  هناك  أن 
في  دور  أو  تمثيل  أي  لها  نجد  لم  السوري، 
مرهون  المؤتمر  هذا  نجاح  وبالتالي  المؤتمر؛ 
والحكومة  الدولي  المجتمع  من  بضمانات 
المتحدة  األمم  عليها  تُشرف  لم  فإذا  السورية، 

سوف تبقى مجرد مبادرة.
ـ ما كلمتكم األخيرة ولَِمن 

توجهونها؟
الديمقراطي  الوطني  التحالف  حزب  في  نحن 
تحّمل  إلى  الدولي  المجتمع  ندعو  السوري 
ومعاناته،  السوري  الشعب  تجاه  مسؤولياته 
الدولي  »التحالف  الكبرى  الدول  وخصوصاً 
باعتبارها  االتحادية«  وروسيا  أمريكا  بقيادة 
مسؤولة مباشرة عن استمرار األزمة السوريّة، 
وتغاضيها عن انتهاكات االحتالل التركي بحق 
للمنظمات  تركيا  والصمت عن دعم  السوريين 

اإلرهابية.
وهنا ندعو السوريين والقوى السياسية السورية 
مفتوحة  حوار  طاولة  على  الجلوس  إلى 
يتمخض عنها مؤتمر وطني لينبثق عنها ميثاق 
السياسية  الحالة  ينظم  جديد،  اجتماعي  عقد  أو 
لسوريا الجديدة, سوريا تعددية ديمقراطية لكل 

السوريين.

أكد عضو مجلس حركة المجتمع الديمقراطي 
الدولة  بأن  إبراهيم،  عايد   TEV ـ   DEM
التركيّة المحتلة تضع كل ثقلها الحتالل أجزاء 
كردستان األربعة، وتحاول سد الطريق أمام 
الحل الكردي، ألن القضية الكرديّة أصبحت 
طرفاً رئيسياً في المحافل الدوليّة، وناشد كافة 
تسخير  السياسيّة  والحركات  الوطنية  القوى 
كافة اإلمكانات من أجل نجاح وحدة الصف 

الكردي.

بالنسبة  كبيرة  أهمية  الكردي  الصف  لوحدة 
ليست  الوطنية  الوحدة  ألن  الكردي  للشعب 
كلمة نظرية بقدر ما هي إرادة وتصميم وأمل 

للشعب وسوف تحقق آمال وتطلعات الكرد.
األخيرة  المستجدات  حول  المزيد  ولمعرفة 
األطراف  بين  الجارية  بالمباحثات  المتعلقة 
أجرت  الكردي  الصف  لوحدة  الكردية 
صحيفتنا »روناهي« حواراً مع عضو مجلس 
 TEV ـ DEM حركة المجتمع الديمقراطي

عايد إبراهيم:
في  الكردي  الصف  أهمية وحدة  ما   -

هذه المرحلة الحساسة؟

الكردي،  الشعب  مصدر  الكردية  الوحدة 
والوحدة هي ليست كلمة نظرية بقدر ما هي 
إرادة وتصميم وأمل للشعب، بخاصةً في هذه 
الظروف التي تمر بها مناطقنا نتيجة الحرب 
والوطنية  السياسيّة  فالقوى  الثالثة،  العالمية 
يدرك  الكردي  المجتمع  وكذلك  الكردية، 
الذي  األمر  للمنطقة،  قادمة  جديدة  توازنات 
الكردي،  الصف  وحدة  أهمية  من  يضاعف 
ألنها آمال وتطلعات الشعب للعيش حياة حرة 
المرحلة  هذه  في  والتشتت  فاالنقسام  كريمة، 
الوطنية  الوحدة  أما  للجميع،  الخسارة  يعني 

سوف تفتح آفاق جديدة نحو تحقيق النصر.
المجتمع  حركة  رؤية  هي  ما  ـ 

الديمقراطي حول هذه المباحثات؟
إن موقف )DEMـ  TEV( من هذه المباحثات 
واللقاءات هو موقف التأييد والمساندة، ونرى 
أن مشاركة المؤسسات المدنية هي الضمانة 
التي ستدعم القوى السياسيّة، وبدور المجتمع 
المدني ستقوى الظاهرة المجتمعيّة والشعبيّة، 
مثل الوحدة التي ستحافظ على الكيان الكردي 
التعايش  مفهوم  ستدعم  وأيضاً  جهة،  من 
بوتقة وطنية  الشعوب في  بين وحدة  السلمي 
على أساس العدل وفق العقد االجتماعي بين 

أبناء شعوب المنطقة.
ـ إلى أين وصلت المباحثات بين أحزاب 

الوطني  والمجلس  الوطنية  الوحدة 
الكردي حتى اآلن؟ 

مستمرة  الراهنة  المرحلة  في  المباحثات 
سوريا  لقوات  العام  القائد  مبادرة  بموجب 
مع  ومتالزمة  عبدي،  مظلوم  الديمقراطية 
والمرحلتين  وخطورتها،  المرحلة  معطيات 
وهناك  الئٍق،  بشكل  مّرتا  والثانية  األولى 
سنتجاوزها،  لكن  الثالثة  للمرحلة  تعطيل 
وسبب التعطيل هو مصالح لبعض األحزاب 
الذي  الكبير  والعائق  والشخصية  الضيقة 
يعترض طريق الوحدة الكردية من قبل بعض 
تمزيق  في  جاهدة  وتحاول  اإلقليمية،  الدول 
الجسد الكردي وتشتيته وعدم توحيد الحركة 

السياسيّة الكردية. 
- من هي الجهات التي تعادي تحقيق 

الوحدة الكرديّة؟
الدولة التركية تضع كل ثقلها في احتالل أجزاء 
كردستان األربعة، وتحاول سد الطريق أمام 
الحل الكردي، ألن القضية الكردية أصبحت 
ما  وهذا  الدولية،  المحافل  في  رئيسياً  طرفاً 
فهي  لذلك  المحتلة،  التركية  الدولة  تخشاه 
الحروب  لشن  اإلمكانيات  تملك من  ما  تدعم 

الداخلية بين الكرد واالقتتال فيما بينهم.
هذه  من  التركية  الدولة  هدف  ما  ـ 

االنتهاكات؟

عموماً  الكردستانية  التحرر  حركة  محاربة 
سوريا  وشرق  شمال  تجربة  على  والقضاء 
ومشروعها الديمقراطي خصوصاً، والمتمثل 
طريق  وعن  الديمقراطية،  الذاتية  باإلدارة 
األحزاب  ببعض  والمتمثلة  أدواتهم  بعض 
االئتالف  العميلة،  والشخصيات  الكردية 
المرتزقة  والمجموعات  اإلخواني،  السوري 
كافة من جبهة النصرة إلى مرتزقة داعش.  

في  للوقوف  عاتقكم  على  يقع  ماذا   -
وجه أعداء الكرد؟

على كافة القوى الوطنية والحركات السياسيّة 
كافة  تسخير  المدني  المجتمع  وجميع شرائح 
الصف  وحدة  نجاح  أجل  من  اإلمكانات 
كافة  وتطلعات  اآلمال  وتحقيق  الكردي، 

الشعب الكردي.

التخطيط االقتصادي االجتماعي

عن مراكز الحل السوري وعن معرقالته في مرحلة ما بعد ترامب

عايد إبراهيم: »القضية الكردّية أصبحت طرفًا رئيسيًا في المحافل الدولّية«

يبذل اإلنسان في نشاطه اليومي جهداً يختلف عن 
جهده  يتميز  حيث  الحية،  الكائنات  بقية  مجهود 
متصور  هدف  تحقيق  إلى  يرمي  الذي  بالوعي 
لديه مسبقاً. أي أن اإلنسان كائن مفـكـر يـعـمـل، 
أرسطو  اليوناني  الفيلسوف  جـعـل  مـا  وهـذا 
أنه  بمعنى  مخطط«  كائن  »اإلنـسـان  بأن  يقول 
ويتبع  يبذله  الذي  الجهد  من  الغاية  مقدماً  يدرك 
الغاية. والتخطيط  لتحقيق هذه  المالئمة  الوسائل 
العام هو عبـارة عـن تحديد لمجموعة  بمفهومه 
وفق  تحقيقها  يـراد  التي  المتناسقة  األهداف  من 
أولويات معينة وخالل فـتـرة زمـنـيـة محددة, مع 
اختيار لمجموعة الوسائـل واإلجـراءات الالزمة 
مبسط  وكمثال  واقع.  إلى  األهداف  هذه  لتحويل 
لغرض اإليضاح على عمل هذا الكائن المخطط 

عليها  سيكون  التي  الكيفية  مقدماً  يتصور  نراه 
البيت الذي يريد بناءه, حيث يرسم هذا المخطط 
على الورق بكافة تفاصيله. وفي عصرنا الراهن 
وبفضل تطور وتقدم العلوم المختلفة، ومنها علم 
وتحليل  جمع  وأدوات  التخطيط  وعلم  االقتصاد 
المعلومات الالزمة لهما, أصبح بمقدور اإلنسان 
المجتمع  مستوى  على  يخطط  أن  )المجتمع( 
التي  الكيفية  مسبقاً  يتصور  بأن  وذلك  بأسره, 
سيكون عليها نمط االقتصاد المجتمعي ولمصلحة 
خطط  في  باألرقام  التصور  ذلك  ويرسم  من. 
المخطط  االقتصادي  النمط  إلى  للوصول  شاملة 

له وفي مصلحة وخدمة المجتمع ككل.
النظام  طبيعة  مع  عضوياً  يرتبط  التخطيط  إن 
وهو  للمجتمع,  االقتصادي  واألساس  السياسي 
يعني القدرة على إدارة الموارد المادية والبشرية 
للمجتمع من أجل توظيفها وبالشكل األنسب في 
عادل  بشكل  وتوزيعها  نفسه,  المجتمع  خدمة 
ومنصف. يمكننا مالحظة وجود مالمح التخطيط 
الشامل للتقدم االقتصادي واالجتماعي في الواقع, 
األولى  بالدرجة  المبذولة  الجهود  تتركز  عندما 
المجتمع  موارد  وتنمية  وتطوير  تعبئة  على 
البشرية والمادية والمالية من أجل الوصول إلى 
قدراتها  وتنويع  وتوسيع  المنتجة  القوى  تنمية 
اإلنتاجية مما يؤدي باستمرار إلى زيادة وتحسين 

إنتاجية العمل الجماعي. 
االقتصادي  والتطوير  للتقدم  التخطيط 
له,  ضرورية  مقدمات  إلى  يحتاج  واالجتماعي 

من جملة هذه المقدمات نذكر:     
أوالً- المقومات السياسية:

 أن أول شرط للتقدم االقتصادي واالجتـمـاعـي 
إنــهــاء  أي  السياسي,  االســتــقــالل  هــو 
يـزال  ال  حـيـث  االستـعـمـاري  الـــوضـــع 
مـفـروضـاً, ثـم إقـصـاء الطبـقـات االجـتـمـاعـيـة 
المرتبطة  الـسـيـاسـيـة  والـتـشـكـيـالت 
عن  معها  التـعـاون  تفضل  والتي  باإلمبريالية 
الحكم والسير بالتحول االجتماعي الجذري الذي 
المرتبطة  الطفيلية  الطبقات  اختفاء  إلى  يفضي 

باالستعمار نحو غايته المنشودة.
في هذا المجال يـؤكـد االقـتـصـادي الـسـويـدي 
البلدان  في  الفساد  »لرسوخ  أنه  ميردال  غونار 
النامية سـبـب هـام هـو عـادة تـقـديم الـرشـوة إلى 
السياسي والموظف التي تلـجـأ إلـيـهـا الـشـركـات 
لها  أسواق  على  الحصول  أجل  من  الغربية 
كبيرة...  عقبات  تالقي  أن  بدون  أعمالها  وتُدير 
قد دعمت  اقتصادياً  المهيمنة  الغربية  البلدان  إن 
والسياسـيـة  واالجتماعية  االقتصادية  الرجعية 
مـن النوع األشد تمسكاً وتعلقاً بالحكم«. لذا نرى 
بأنه من الضروري جداً أن يكون النظام السياسي 
ملم ومطلع بشكل كبير على األدوات واألساليب 
الحلول  إليجاد  وذلك  الشامل  للتخطيط  الالزمة 
الناجعة على صعيد القوى المنتجة باإلضافة إلى 
وصوالً  االجتماعية  والعالقات  اإلنتاج  وسائل 
ألفضل السبل التنظيمية لتعبئة الجماهير الشعبية 
هذا  في  الحقيقية  المصلحة  لها  التي  العريضة 
التقدم االقتصادي واالجتماعي المنشود, وإفساح 
السبل  وتسهيل  الفعالة  للمشاركة  أمامها  المجال 

لمبادراتها.    
ثانياً- المقومات االقتصادية:

تتمثل بإيجاد أساس اقتصادي لنظام الحكم القائد 
ألعضاء  النسبية  المصالح  وحدة  عن  والمعبر 
االقـتـصـاديـة  القاعـدة  هذه  وبدون  المجتمع، 
النسبي  واالنسجام  التوافق  عليها  يرتكز  الـتـي 
لصالح أفراد المجتمع وشرائحه وفئاته المختلفة, 
للتقدم  التخطيط  السياسي  النظام  يستطيع  ال 
قابلة  فعلية  بصورة  واالجتماعي  االقتصادي 
السياسي  النظام  هذا  مثل  سيكون  بل  للتنفيذ، 
مركزه  في  واالستمرار  البقاء  عن  حتى  عاجز 
عملية  إن  والمجتمع.  الوطني  لالقتصاد  القيادي 
التحرير االقتصادي تعتمد بالدرجة األولى على 
مسألة إجراء اإلصالح الزراعي الجذري لصالح 
لتأمين  المناسب  وبالتصنيع  الفالحين  جماهير 
أجل  من  الجهود  وبذل  األساسية  االحتياجات 
اقتصاد  لخلق  الهادفة  االقتصادية  األسس  بناء 
تختلف  موجهة  موحدة  سوق  تؤطره  مجتمعي 
كيفياً عن السوق الخاضعة آللية األسعار وتقلبات 
الـعـرض والـطـلـب وبـقـيـة عـوامـل الـتـطـور 
بالدرجة  االهتمام  يتطلب  كله  وهذا  التلقائي. 
التعاوني  والقطاع  العام  بالقطاع  الرئيسية 
بـالـقـطـاع  والقطاع المختلط, وكذلك االهـتـمـام 
الخـاص وتـوجـيـهـه ليشارك بمجهودات التنمية 
من  لجزء  مستنزفاً  عبئاً  يكون  أن  من  بدالً 
الفائض االقتصادي ومبدداً له. ال بد من التفريق 
القطاع  في  والحـرفـييـن  المنتجـين  صغار  بين 
الخاص وبين كبار التجار والضاربين. ال بد من 
الفئة  العريضة من استغالل  الفئة األولى  حماية 
الثانية والحد من نفوذ األخيرة وتجريدها من كل 
االستغالل وتحقيق  تساعدها على  التي  العوامل 

األرباح الفاحشة على حساب المجتمع.  
ثالثا- المقومات التنظيمية اإلحصائية: 

يـخـلـق  واالقتصادية  السياسية  المقومات  وجود 
اإلمـكـانـات الموضوعية للتخطيط الشامل, ولكي 
ومفعلي  عملي  واقع  إلى  اإلمكانية  هذه  تتحول 
الطرق  وأنسب  أفضل  ايجاد  يتطلب  معاش 
هذه  لتسيير  واإلدارية  التنظيمية  واألساليب 
المرجوة من  النتائج  إلى أفضل  األمور وصوالً 
بطبيعة  واالجتماعي.  االقتصادي  التخطيط  هذا 
ومعلومات  معارف  إلى  المرء  يحتاج  الحال 
عملية  لتسهيل  ومتنوعة  مختلفة  وإحصائيات 
بقدر  ونافعاً  مفيداً  يكون  والذي  الجيد  التخطيط 
كمية البيانات واإلحصائيات التي يحصل عليها 

القائمون على هذا التخطيط.
التخطيط للتقدم والتطور االقتصادي واالجتماعي 
هو تطبيق مباشر لمفهوم التفكير العلمي الممنهج 
من أجل حل المشكالت االقتصادية واالجتماعية 
ميادين  بأن  يؤكد  ما  وهو  البشري  المجتمع  في 
بطريقة  توجه  أصبحت  البشري  للنشاط  أساسية 
علمية منظمة, بعد أن كانت قد تُركت لتنمو بشكل 
تلقائي. لذا نرى بأنه ال بد من العمل الجاد في هذا 
للموارد  سواء  التنموية  الخطط  ووضع  االتجاه 
العمل  متابعة  في  واالستمرار  والمادية  البشرية 
في هذا االتجاه بحيث يتم تطوير وتنمية االقتصاد 
من  ومخطط  مؤسساتي  بشكل  والعمل  الوطني 
أجل تطوير وتنمية الخطط االقتصادية للوصول 
المجتمعي  االقتصاد  وبناء  الذاتي  االكتفاء  إلى 
الحقيقي لتلبية وتأمين كافة االحتياجات األساسية 

والضرورية لحياة المجتمع. 

في  للتغيير  آماالً  تنعش  ترامب  خسارة  إّن 
سياسات واشنطن تجاه الشرق األوسط، رغم 
هذا فإنّه ال يبدو في األفق المنظور وجود حّل 
قريب قادم لألزمة السورية، فقد تكون المنطقة 
كلها تنتقل، أو لنقل موضوعة على نقالة، من 
غرفة إلى أخرى، في كل غرفة حسابات ودفتر 
تاريخ وإحداثيات لجغرافيا أو جغرافيات، لكل 
المسموح  أو  للموجودين  مناسبة  مقاييس  منها 

لهم البقاء في هذه الغرف.
الذي  والحّل  آرتساخ،  باخ/  قره  الغرفة،  مثال 
رسم لها فيما يمكن وصفه بالعملية الجراحية، 
دمغه  دون  المؤقت  وسم  طابعه  على  يغلب 
بالثابت. إّن الدول التي دخلت سوريا الموجودة 
أو المحتلة نالها التعب، واالصفرار يبدو على 
بكليتها  الملفات  إدارة  يمكنهم  ال  إْذ  وجوههم، 
وفق السوية التي تريدها كل عاصمة، إذ تريد 
النظام  في  أمامياً  مقعداً  تحجز  أن  واحدة  كل 
المقايضة  إلى  يميلون  فتراهم  الجديد،  العالمي 
بدالً من فعل االتفاق، باألساس ال يملك أحدهم 
واألزمات  المشاكل  كل  لحّل  الالزمة  القوة 

المنخرطة فيها، منفردة أو مجتمعة.
حلول الشرق األوسط بشكل خاص لها مواعيد 
واالستعداد  بالجهوزية  يتحلّى  ومن  معينة، 
يؤذن له بالبقاء، شيء أشبه بمواعيد الشروق 
هذه  مثل  وفي  والقحط،  المطر  والغروب، 
خارجية  وزير  نائب  تصريح  فإّن  الجزئية 
السلطة السورية القاضي إلى وجوب مراجعة 
اإلدارة  يقصد   - غيرها  دون  لدمشق  الدول 
الذاتية لشمال وشرق سوريا - في ملف تسليم 
مواطنيها إن كانوا أطفاالً أو غيرهم، ال يعتبر 
سوى مثاالً على إصرار السلطة في االنخراط 

الحل  إلى  االلتفات  بدل  األزمة  من  بالمزيد 
المتمثّل بالحوار السوري السوري وفق أرضيّة 
الثوابت الوطنية وميكانزيم الحل الديمقراطي. 
القادمة  الثالثة  األعوام  بأّن  الظن  كل  أنّه  كما 
والمنطقة ومن  على سوريا  ثقيلة جداً  ستكون 

مختلف المستويات.
هذا ال يعني بأّن فرص فرض تسويات لألزمة 
وكانت  وجدت  إذا  أما  ممكنة،  غير  السورية 
في  فالثابت  بالثبات،  تحظى  لن  فإنّها  ممكنة 
سوريا وربما في عموم المنطقة هو المؤقت، 
األزمة  لحل  األممي  المبعوث  وتصريح 
السورية »غير بيدرسن« في إحاطته األخيرة 
أن  يجب  اآلمال  بأّن  الدولي،  األمن  لمجلس 
الدستورية  اللجنة  أعمال  على  كلها  تستقر  ال 
أو  السوري  للدستور  تعديل جديد  في  كان  إن 
ذلك،  يؤكد  لسوريا  جديد  دستور  وضع  حتى 
مؤخراً  المنعقد  الالجئين  مؤتمر  يؤكده  وما 
في دمشق كخطوة إعالمية ربما ال عالقة لها 
أخرى  بمحاولة  إنما  بكليتها،  الالجئين  بقضية 
تعويم  مفادها  يبدو  ما  على  األخيرة  تكون  لن 
غير  وهي  شرعية،  كسلطة  السورية  السلطة 
السوريين،  العظمى من  الغالبيّة  ذلك في نظر 
كانوا  سوريين  موجودين،  أم  كانوا  مهجرين 
األزمة  العالم.  دول  معظم  وفي  إقليميين  أم 
جذرياً  حلّها  يجب  أهلية  حرب  هي  السورية 

بالقرار  المسترشدة  المتكاملة  السلة  مبدأ  على 
األممي 2254، تتحول من خاللها سوريا إلى 
مركزي  ال  نظام  في  عصرية  مواطنة  دولة 

ديمقراطي.
وراءها  تركت  السورية  الترامبية  المرحلة 
تواريخ تتسم بالتناقض؛ أقلّها في شمال سوريا 
سوريا  قوات  بيد  الرقة  تحرير  من  وشرقها، 
بقيادة  الدولي  التحالف  وبدعم  الديمقراطية 
أمريكا ضد اإلرهاب، في 17 أكتوبر 2017، 
لعفرين  األردوغانية  تركيا  احتالل  أعقبها 
 2019 آذار   23 في   .2018 آذار   18 في 
أعقبها  ميدانية ظاهرة،  كقوة  داعش  إنهاء  يتم 
رأس  منطقتي  على  األردوغانية  تركيا  هجوم 
العين وتل أبيض، في 9 أكتوبر من العام ذاته، 
هجوم تحّول إلى احتالل يمارس اليوم بمختلف 
الدولي  القانون  وفق  المصنّفة  الجرائم  أنواع 
التغيير  جرائم  عن  ناهيكم  اإلنسانية،  ضدّ 
الديموغرافي ونهب مقدرات األهالي األصالء 

لهذه المناطق.
أّن  الترامبية،  المرحلة  في  تميزاً  األكثر  لكن 
إجماعاً إقليمياً وربما دولياً يتشكل مفاده تحجيم 
تركيا األردوغانية في سوريا، وتحجيم الموالين 
المعارضة  في صّفِ  بدورها  المصنّفة  ألنقرة 
المحسوبة  المسلحة  والجماعات  السورية 
الصحيح،  التوجه  هذا  بعكس  لنرى  عليها، 

جبهة  اسم  تحت  حديثاً  بها  قام  التي  الخطوة 
السالم والحرية إلى أنقرة، التي تنّم عن أهداف 
غير معلنة، قد يكون أبرزها ملء الفراغ الذي 
األردوغانية  لتركيا  كامل  انسحاب  عن  ينجم 
سوريا،  شمال  في  احتلتها  التي  المناطق  من 
وحجم المخالفات المرتكبة من قبلها أو من قبل 
األممية  للتقارير  إضافة  السورية،  جماعاتها 
التي توثّق جرائم هذه الجماعات بحق األهالي 
ومدنيي هذه المناطق، وبشكل كبير ضد الكرد.
ومن السهل هنا قياساً بالتجارب السابقة تخلّي 
واستبدالهم  مشغليها  عن  األردوغانية  أنقرة 
شيء  ال  التنظيمية  الناحية  ومن  علماً  بجدد، 
جزء  اللحظة.  إلى  صحيح  الجبهة  هذه  في 
أساسي منه في حوار كردي كردي كجزء من 
الحوار السيادي السوري الذي ينتمي إلنجاحه 
نفسه موجود  الوقت  وفي  كل وطني سوري، 
مع  تنظيمية  عالقة  في  وأيضاً  االئتالف،  في 
ولم  االئتالف  غادرت  أخرى  شخصيات 
ال  إنّها  اللحظة،  إلى  البوصلة  عندها  تستقر 
تبدو كمسألة معقدة إنّما عدم امتهان أو دوران 
بحسب إمالءات ال تنتمي إلى األجندة السورية 
الديمقراطي، وإلى كيديّة ملحوظة  التغيير  في 
أنقرة  تناسب  التي  األسباب  جّل همومها خلق 
الذاتية،  اإلدارة  لتجربة  العداء  ظاهرة  كجهة 
إلى  األسباب  هذه  بتحويل  تنجح  لم  ومحاولة 

وسائل.
الحلول كما هي موجودة وظاهرة.. الخالصة

يتحّول  أن  الديمقراطية  مجلس سوريا  بإمكان 
السورية،  للمعارضة  مركز جذب وطني  إلى 
التي  والمذكرة  والداخلي،  الخارجي  بشقيها 
اإلرادة  حزب  مع  الفائت  آب  نهاية  وقعها 
الخطوة  كانت  موسكو  منّصة  وتبنتها  الشعبية 
األكثر أهمية في هذا المسار، ومباحثات مسد 
المعارضة  أطراف  مع  وحواراتها  الوطنية 
السورية )الرسمية( مستمرة مع هيئة التنسيق 
هذه  على  يؤخذ  ما  غيرها.  ومع  الوطنية 
الخطوات، أنّها يجب أاّل تبقى في خانة النظري 
إنما تتحّصن من قبل اللجان المشتركة كإحدى 
أهم أشكال إنتاج مراكز الحلول والخالص من 
مثبطات  وتحجيم  فمغادرة  الحلول،  معرقلي 
يمليه  بما  فقط  معَلّقة  وجعلها  السورية  األزمة 
هو  الوطني  العامل  أّن  علماً  فقط،  الخارجي 
بما  األساس  هو  وطني  مشروع  وكل  األهم، 
اإلقليمي  محيطها  من  جزء  سوريا  بأّن  يؤكد 
والعربي والعالمي، أما المجموعات التي تصّر 
على التغريد وحيدة وهم باألساس شخصيات، 
فيها،  يبقون  حولهم  دوائر  يرسمون  من  فهم 
مجرد  تبقى  يخطونها  التي  الخطوات  وحتى 

قفزة ضمن الدائرة ذاتها.

حوار/ إيفا إبراهيم 

قال األمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي السوري أحمد األعرج بأنه إذا لم يتم الضغط على الدولة التركية من أجل إنهاء وجودها في سوريا، 
فإنها سوف تستمر باالنتهاكات ودعمها للمرتزقة ومحاولة احتالل مناطق جديدة، وبّيَن بأن الحكومة السورية ال تزال ترى نفسها الوحيدة التي تدير 

البالد دون إشراك شركاء حقيقيين معها، وأكد: "هنا تكمن المعضلة في تأّخر الحل السياسي".

دجوار أحمد آغا  

سيهانوك ديبو )كاتب(

أحمد األعرج

حوار/ كفوك حاج إبراهيم 
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كنّا نتواصل معهم عبر خيٍط من الدُّموع، نسمُع 
نحيبهم المتواصل فتتلّظى قلوبُنا من االحتراقاِت 

المتفاقمة هناك حوَل مهوِد األطفال!

بأرواحِ  المتربِّصة  النّيران  أيَّتها   .. آه  وألف  آٍه 
لماذا  الغادرة،  المعارك  أيَّتها  وأنِت  الشُّبَّان! 
أقداِم  على  بوحشيٍّة  الثَّقيل  جسدَِك  أرخيِت 
فيعة تارةً،  ميَن أصابعَهم الرَّ األطفاِل الطَّريّة، تهّشِ
وتهرسيَن أجنحتَهم المخضوضرة تارةً أخرى؟!

األشجاِر،  جذوعِ  في  فشيئًا  شيئًا  الحزُن  توغََّل 
والكهوُل  الغضِب!  من  الطَّبيعِة  شفاهُ  وارتعَشْت 
وأعلنوا  والغيِظ  القلِق  من  بحٍر  في  غاصوا 
مستنجديَن  للسَّماِء،  أيديهم  رافعين  حدادَهم، 
بجنازاِت هذا  لكنَّ اآللهة كانت منهمكةً  باآللهِة، 

العالم! 
األشجاِر،  مسامعِ  إلى  النِّساِء  نحيُب  تناهى 
الشَّامخة وبدأْت  الَّتي تكسََّرْت أجنحتُها  األشجار 
التُّراَب  وترمُق  كاألطفاِل،  تبكي  األخرى  هي 

ماِء بحزٍن عميٍق .. عميق! َب بالدِّ المخضَّ
الفائرة  السَّواقي  إحدى  بجانِب  هاُت  األمَّ وقفَِت 
المعارك  طحنَتْهم  الَّذين  الشَّباب  الشَّباِب؛  بدماِء 

خلفها  تاركةً  الثَّقيلة،  عجالتِها  تحَت  الحمقاء 
 .. الفراغِ  في  قةً  ومحدِّ مةً  متوّرِ هات  األمَّ عيون 

الفراغ!  
السَّماُء  أعلنَِت  األلميّة  يمفونيّة  الّسِ هذه  إزاء 
الشَّراراِت  من  وغضبَْت  المستديم،  بكاَءها 
الحنون.  المساِء  خاصرةَ  أدَمت  الَّتي  الملتهبة 
أشاَرْت إحدى النِّساء بيِدها المرتجفة نحَو ساقيٍة 

ماِء قائلةً:  مخّضبٍة بالدِّ
باندفاعٍ  َهْت  توجَّ ثمَّ  ابني!  ذا  هو  ابني،  ذا  هو 

غامض نحَو السَّاقية.
اِندهَشِت النِّساُء وغمرهنَّ البكاء متسائالت: أيَن 

هو ابنِك يا أختاه؟!
أجابْت بقلٍب منكسر: أما رأيتم ذلَك الشَّاب الَّذي 
ماِء اْلَجارية، مادًّا يديِه نحَونا  كاَن يطفو فوَق الدِّ

بتلهٍُّف كبير؟!
وأخذهنَّ  ناحباٍت،  رؤوسهنَّ  النِّساُء  ِت  هزَّ
أنَّها  اللَّحظة  تلَك  في  األمُّ  بعيدًا. شعَرِت  الشُّرودُ 
اقتربَْت  ثمَّ  روح،  بال  وجسدٌ   .. جسد  بال  روٌح 
من السَّاقيِة وعيناها تقدحاِن ألًما .. رفعَْت يديها 

دةً: للسماِء مردِّ
اللَّعنة عليِك أيَّتها الحرب الغادرة .. الغادرة! .. 
اِحمراِر  تشكيِل  في  سببًا  كاَن  َمْن  كل  وملعوٌن 
السَّواقي. »اجتاَحِت األشجاَر موجةٌ من البكاِء!«.

كانِت الطُّيوُر آنذاك مترامية على اِمتداِد السَّاقية 
.. كم كانت عطشى! .. لكنّها أبَْت أن تشرَب من 

ماِء السَّميكة! مياِه السَّاقية الممزوجة بالدِّ
أغشية  والطَّائرات  الدّبّابات  أصواُت  قَْت  مزَّ
في  الشَّباُب  العظاِم.  مّخِ  في  وتوغَّلَْت  اآلذان، 
يحوُم  الموِت  شبَح  يتخيَّلوَن  يّقة  الضَّ خنادقِِهم 
حولهم، ويتمنَّوَن العبور في باطِن األرِض، بعيدًا 

عن مخالِب اإلنسان!
كانت  الموَت،  ينتظروَن  الشَّباب  كاَن  وفيما 

فتكتمُل  أمامهم  تتماثُل  هاتهم  وأمَّ آبائهم  قامات 
من  معهم سيمفونيّة الموت على إيقاعاِت هذا الزَّ

المجنون!
مناقيَرها  تفتُح  فكانْت  الطُّيوِر،  فراُخ  ا  وأمَّ
اْلَجاف،  ريقَها  تبلَِّل  كي  هاتها  أمَّ تنتظُر  ة،  الغضَّ
هات الطُّيور ماتَْت وهي في طريقها إلى  ولكنَّ أمَّ
هات؟! وَمْن  فراِخها. َمْن سيبلُِّغ الفراَخ بموِت األمَّ

هات؟!  سيبلُِّل ريقَها اْلَجاف بعدَ موِت األمَّ
فجأةً، تكسََّرْت أغصاُن األشجاِر وبدأْت تتهاوى 
أعشاُش  وسقَطْت  المحروقة،  الحشائِش  على 

الطُّيوِر وتكسََّر بَْيُضَها قبَل أن ترى النُّور!
الخرائُط  كانت  العميقة،  األقبية  اِمتداِد  وعلى   ..
الطُّبُوغرافيَّة ترتعدُ تحَت األيدي القاسية. أحدهم 
أشاَر إلى أحِد األمكنة يريدُ اِختراقه وإبادته تماًما. 
ون رؤوسهم نحو  وآخرون ترتجُف قلوبهم، ويهزُّ
اليميِن واليسار، ويتخيَّلون األطفاَل الَّذيَن هناك، 

هاتهم.  يمدُّوَن أعناقهم نحَو أثداِء أمَّ

وأعلنَْت   .. الموت  ناقوس  النَّخيل  أشجاُر  دقَّْت 
األّمهاُت  نهَضِت  شديد.  بغضٍب  العام  نفيَرها 
فجاَءْت  األحزاِن،  ترتيلةَ  يرتِّلَن  وبدأَن  الثُّكالى 
الّتي  السَّواقي  لخريِر  صدى  كأنَّها  ترتيلتهنَّ 
تراكَمْت فيها أجنحة الشَّباِب المهروسة وجماجم 

األطفاِل الغضَّة، مفقوءة العيون و ... آٍه ..آه
يأكُل اإلنساُن  .. لماذا  من األحمق!  الزَّ أيُّها  يا  آٍه 

بعَضهُ بعًضا؟! 
وقَف  البعيدة،  الشَّواطئ  أحِد  بجانِب   .. وهناَك! 
وجِه  إلى  وينظُر  يمسُك »قصبةً«  أهوج  جنراٌل 
في  المتدلّي  الخيِط  اِهتزازاِت  ينتظُر   .. المياه 
كاَن  صغير.  راديو  منهُ  مقربٍة  وعلى   .. الماِء 
الجنراُل  وكاَن   .. األخباِر  نشرةَ  يقرأ  المذيُع 
ويقهقهُ  المياِه  صفحِة  في  النَّظَر  يمعُن  األهوُج 
بأعلى صوتِِه، وكأنَّ الجماجَم البشريّة الَّتي أكلَتْها 
نيراُن الحرِب، دُمى خشبيّة يتسلّى بها كما يتسلّى 

»بقصبتِِه« على شواطِئ البحار!!

85 التقارير والتحقيقاتالثقافة واألدب

محرر �لصفحة - عبد�لرحمن محمد

منذ شهر حزيران الماضي شهد الريف الشرقي 
العنف  أعمال  تصاعد  الزور  لدير  والغربي 
ومدنيين،  عشائرية  لشخصيات  واالغتياالت 
خاليا  وقوف  األمنية  التحريات  خالل  وثبت 
وراء  السورية  والحكومة  إيران  من  مدعومة 
موجة االغتياالت تلك، مما ساهم في زيادة نشاط 
خاليا مرتزقة داعش في المنطقة، وبالتالي تزداد 
هواجس اإلدارة المدنية في المنطقة من انتعاش 

داعش في المناطق المحررة.
التراخي األمني

يوضح القياديون في مجلس دير الزور العسكري 
العسكرية  اللوجستية  اإلمكانيات  ضعف  أن 
المتطورة هو السبب في التراخي األمني ضمن 

المنطقة.
تحركاتها  من  مؤخراً  النائمة  الخاليا  ضاعفت 
السورية,  الزور  دير  مدينة  وبلدات  ريف  في 
ضد  منها,  والغربي  الشمالي  الشرقي  سيما  وال 
الديمقراطية وشخصيات عشائرية  قوات سوريا 
في  العاملين  جانب  إلى  معروفة,  ومجتمعية 

مجلس دير الزور المدني.
وفي آخر هجوم، يوم االثنين الماضي، استهدفت 
تلك الخاليا النائمة، عاملين في مجلس دير الزور 
ومدنيين  للمدينة,  الشمالي  الريف  في  المدني 
حقول  في  النفطية  الحقول  حراسة  في  عاملين 

العمر وكونيكو, والجبسة.

مجهولين  مسلحين  أن  إعالمية  مصادر  وقالت 
الرقابة  لجنة  في  موظفين  تقل  سيارة  استهدفوا 
المدني  الزور  دير  مجلس  في  والتفتيش 
بجروح  الموظفين  أدى إلصابة  ما  بالرصاص, 

بليغة.
الزور  دير  مجلس  باسم  الرسمية  الناطقة  قالت 
العبد هللا خالل تصريح لوكالة  ليلوى  العسكري 
من  الزور  دير  مناطق  تشهده  ما  حول  هاوار 
تحركات للخاليا النائمة والتي تضاعفت مؤخراً 
اليزال  عسكرياً  انتهائه  بعد  »داعش  بالقول 
األمن  لزعزعة  المنطقة  في  نائمة  كخاليا  يعمل 
واالستقرار, ويسعى القتناص الفرصة من أجل 
مشيرةً  المنطقة«،  على  مجدداً  سيطرته  فرض 

إلى أن هجماته تأتي في هذا السياق.
زيادة الخدمات تزعج باقي األطراف

ازدياد  مع  بدأت  الهجمات  هذه  أن  وأوضحت 
األعمال الخدمية التي يتم تقديمها للمنطقة، وذلك 
في مسعى من تلك الخاليا لضرب مشروع األمة 

الديمقراطية.

مسؤولين  واالغتياالت  الهجمات  تستهدف 
وشخصيات  عشائرية,  ورموزاً  عسكريين, 
إدارية في اإلدارة الذاتية، وكان اثنان من وجهاء 
الشرقي،  الزور  دير  بريف  العكيدات  عشيرة 
وهما الشيخ مطشر الهفل والشيخ إبراهيم الهفل، 
قد تعرضا لهجوم مسلّح من قبل مجهولين، أول 
أيام عيد األضحى، أدى إلى فقدان الشيخ مطشر 
وسائقه حياتهما، وإصابة الشيخ إبراهيم بجروح.
وشهدت بلدة الحوايج بريف دير الزور الشرقي، 
في الـ/4/ من الشهر الجاري، هجمات من جانب 
مسلّحين ملّثمين على نقاط لـ«قسد«، عقب خروج 
محتجين طالبوا بالتحقيق في قضية اغتيال الشيخ 

مطشر.
واتهمت ليلوي كالً من مرتزقة تركيا وما يسمى 
للنظام  تتبع  وخاليا  السوري,  الوطني  الجيش 
السوري ومليشيات إيران، بدعم خاليا نائمة في 
مناطقهم. وأوضحت أن نشاط الخاليا اإليرانية ال 
يقل عن نشاط خاليا داعش في المنطقة، مؤكدة 

أن إيران تستغل حتى خاليا مرتزقة داعش.
هل سيتم استهداف قوات إيران في سوريا؟

أحمد  العسكري  الزور  دير  مجلس  قائد  وأبدى 
الخبيل »أبو خولة«، قدرة مقاتليه على استهداف 
الفرات  نهر  شرقي  في  إليران  التابعة  القوات 
وغربه إن دعت الحاجة، وذلك خالل تصريحات 

إعالمية قبل أيام. 
الخاليا  استغالل  كيفية  إلى  ليلوى  ونوهت 
اإليرانية والمرتبطة بالمؤسسات األمنية لحكومة 
»اتضحت  وقالت:  لصالحها,  الحوادث  دمشق 
الشيخ  مقتل  حادثة  بعد  السوري  النظام  لعبة 
العكيدات، حيث  قبيلة  أحد شيوخ  الهفل,  مطشر 
الوضع  مستغالً  المنطقة  إلى  للدخول  روج 

الساخن الذي مّر به الريف الشرقي حينها«.
وتعرضت ليلوى العبد هللا نفسها لمحاولة اغتيال 
الـ25  في  بالرصاص  سيارتها  استهداف  عبر 
سائقها  إصابة  إلى  أدت  الماضي,  أيلول  من 
مدينتي  بين  الواصل  »الخرافي«  الطريق  على 
الحسكة ودير الزور، وكذلك تعرض قائد مجلس 
الخبيل »أبو خولة«  العسكري أحمد  الزور  دير 
في األول من تشرين الثاني لمحاولة اغتيال عبر 

استهداف سيارته ومرافقيه بعبوة ناسفة.
من  العسكري  الزور  دير  مجلس  قوات  تمكنت 
األمنية  بالمؤسسات  مرتبطة  خاليا  عدة  اعتقال 
التابعة لحكومة دمشق, والتي تروج لها إعالمياً, 

وكذلك خاليا لداعش خالل عمليات التمشيط في 
الفترة المنصرمة، ونوهت ليلوى إلى أن قواتهم 
خالل الفترة األخيرة أبدت اهتماماً كبيراً بمالحقة 
تلك الخاليا, وتستمر في عمليات مداهمة أوكار 

الخاليا وتفكيكها, واعتقال قادتها.
الديمقراطية،  سوريا  لقوات  عملية  آخر  وفي 
تل  في  النائمة  الخاليا  من  عضوين  اعتقال  تم 
حميس يوم أمس األربعاء، هذا ولم توقف قوات 
سوريا الديمقراطية عملياتها األمنية ضد الخاليا 
على  القضاء  إعالنها  منذ  المنطقة  في  المنتشرة 
داعش في آخر معاقله في الباغوز آذار/ مارس 

من العام المنصرم .
الدور الروسي

وأعلنت »قسد« عبر بيان سابق، أنها بدأت مع 
بلدتي  في  أمنية  »بحملة  الداخلي  األمن  قوى 
الشرقي«،  الزور  دير  بريف  والحوايج  الشحيل 
مستهدفة خاليا »داعش« وخاليا جهات تحاول 
االستفادة من هذه األوضاع إلثارة الفتنة«، دون 

تسميتها.
وكان غسان اليوسف، الرئيس المشارك لمجلس 
دير الزور المدني، قد صّرح لـ«نورث برس« أن 
أشخاصاً وجهات مرتبطة بـ«داعش« والحكومة 
السورية وإيران، تقف خلف ما سّماها بـ«أعمال 
الشغب« بريف دير الزور في الصيف الماضي.
»نداء  موقع  قال  الحدث  هذا  مع  بالتزامن 
»قسد«  إن  خاص،  مصدر  عن  نقالً  الفرات« 
لصالح  يعملون  عنصراً   25 على  القبض  ألقت 
شرقي  »ذبيان«  بلدة  في  اإليرانية  الميليشيات 
نقالً  الزور24«  »دير  موقع  وقال  الزور،  دير 
قبل  من  جندت  الخلية  إن  خاص،  مصدر  عن 

متطوعين  استقطاب  ومهمتها  الروسية،  القوات 
للعمل لصالح القوات الروسية على زعزعة أمن 

واستقرار مناطق شرق الفرات من دير الزور.
وكان قيادي في قوى األمن الداخلي بدير الزور 
صرح سابقاً أن بعض الخاليا التابعة للميليشيات 
بعض  إلى  متنّكرةً  عبرت  والنظام  اإليرانية 
بعد  حدث  ذلك  وأن  الزور،  دير  ريف  مناطق 
بخصوص  أمريكية  شركة  مع  اتفاقية  توقيع 

تطوير حقول النفط في شمال وشرق سوريا.
مطالبات بزيادة الدعم

مهمة  يصعّب  ما  أن  هللا  العبد  ليلوى  وبينت 
قواتهم لتفكيك الخاليا والقضاء عليها, يعود إلى 
تخوف المدنيين من استهدافهم من قبل المرتزقة 
تحركاتها،  حول  بالمعلومات  اإلدالء  حال  في 
الجغرافية  وكذلك  وتخطيطها,  تجمعها  ونقاط 
الصحراوية الواسعة لمدينة دير الزور، وقالت: 
التكنولوجية  اإلمكانات  نملك  ال  الحقيقة  »في 
للكشف  الالزمة  المتطورة  العسكرية  والمعدات 

االستخباراتي«.
دير  من  لمدنيين  عدة  استهدف  عمليات  وحدثت 
مرتزقة  وأعلنت  متفرقة،  فترات  خالل  الزور 
أن  وقالت  بعد  فيما  عنها  مسؤوليتها  داعش 
تصفيتهم تمت بتهمة التخابر مع اإلدارة الذاتية، 

وهو ما يبرر تخوف األهالي من عودة داعش.
ودعت الناطقة الرسمية باسم مجلس دير الزور 
تصريحها  ختام  في  هللا  العبد  ليلوى  العسكري 
التحالف الدولي لدعم قواتهم بالمعدات العسكرية 
والتكنولوجيا المتطورة, لإلسهام في القضاء على 

الخاليا وبسط األمن في المنطقة.

حكومة  فرنسية،  سياسية  شخصيات  طالبت 
جماعة  بحظر  ماكرون«  »إيمانويل  الرئيس 
فرنسا، حيث وصفوها  في  المسلمين  اإلخوان 
بأنها صاحبة فكر معادي للغرب ومؤيد للنازية.
يشار إلى أن جماعة اإلخوان المسلمين، تنشط 
في فرنسا من خالل ما يعرف بمنظمة مسلمو 
الجماعة  من فروع  تعتبر فرعاً  فرنسا، والتي 

في أوروبا.
إلى  رسالة  في  الفرنسيون  السياسيون  وأشار 
»جيرالد  الداخلية،  ووزير  الفرنسي  الرئيس 

قلب  تشكل  الجماعة  أن  إلى  دارمانة«، 
المرجعية األيديولوجية للتطرف، وأن حظرها 
الفتين  المرجعية،  لتلك  قوية  ضربة  سيوجه 
إلى أن فرنسا تشكل أولى الدول التي يستهدفها 

التنظيم.
 22 توقيع  حملت  التي  الرسالة،  بينت  كما 
شخصية فرنسية، أن منظمة »مسلمو فرنسا« 
قد غيرت اسمها عام 2017 لصالح حسابات 
باتحاد  سابقاً  تسمى  كانت  حيث  سياسية، 

المنظمات اإلسالمية في فرنسا.

تطالب  التي  األولى،  المرة  ليست  أنها  يذكر 
بها شخصيات وجهات فرنسية بحظر جماعة 
اإلخوان المسلمين، وذلك في وقٍت شهدت دول 
أوروبية أخرى ذات الدعوات، بما فيها ألمانيا.
فتوى  أصدرت  قد  العلماء  كبار  هيئة  وكانت 
جماعة  فيها  اعتبرت  الماضي،  األسبوع 
وأنها  إرهابية  منظمة  المسلمين،  اإلخوان 
تستخدم الدين لصالح أهداف سياسية وأغراض 

الوصول إلى السلطة.
العموم  مجلس  في  أعضاء  طالب  كما 
حظر  بضرورة  اسبوعين،  قبل  البريطاني، 
من  يشكله  لما  المسلمين«،  »اإلخوان  تنظيم 

خطر واضح على أمن المملكة المتحدة.
وقال النائب في الحزب الوحدوي الديمقراطي 
في  جلسة  خالل  بيزلي،  إيان  اإليرلندي، 
مع  التعامل  يتوجب  بأنه  البريطاني،  البرلمان 
تنظيم اإلخوان، مصّرحاً:  الذي يشكله  الخطر 
حملة  في  قدماً  المضي  الحكومة  على  »يجب 
الكراهية  ينشرون  الذين  اإلخوان،  حظر 

ويهاجمون المسيحيين داخل وخارج البالد«.
ويواجه تنظيم اإلخوان المسلمين حظراً شامالً 
على أنشطته في عدد من الدول العربية، بعدما 

جرى تصنيفه كـ«جماعة إرهابية« فيها.
البريطاني  الدولة  وزير  بيرت«  »أليستر  اتهم 
اإلخوان  جماعة  األوسط  الشرق  لشؤون 
وفقا  المتطرفة«  أجندتها  بـ«إخفاء  المسلمين 

لـ«العرب اللندنية« في 26 أغسطس 2017. 
وأكد أن بريطانيا ستفرض رقابة مشددة على 
إرهابية  عمليات  ووجهت  التنظيم.  سلوك 
أنشطة  إلى  لندن ومانشستر األنظار  استهدفت 
مساجد  على  يسيطرون  الذين  اإلخوان، 
ومواقع  إغاثة  ومنظمات  خيرية  وجمعيات 

إخبارية عدة على األراضي البريطانية.
المسلمين  اإلخوان  جماعة  اليوم  تركيا  وتدعم 

أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في 
وتستثمر تركيا المنظمة وأعضاءها في الدول 
الصلة  هذه  الكراهية، وطفت  لنشر  األوروبية 
فرنسا  بين  األخير  التوتر  بعد  السطح  على 
اتهام جهات إسالمية ومن  وتركيا على خلفية 
ضمنها تركيا الرئيس الفرنسي بمعادة اإلسالم 
نشر  مالبسات  لتوضيح  له  خطاب  خالل 

الصحافة الفرنسية صور مسيئة لإلسالم.

الكهف  الظهر،  مغارة  أو  برقش؛  مغارة 
في  المكتشف  الوحيد  الجيولوجي  الطبيعي 
أجمل  من  وتعتبر  1995م،  عام  األردن 
الكهوف والمغارات الجيولوجية في العالم، 
طبيعي  تجويف  عن  عبارة  الكهف  وهذا 
متصلة  ودهاليز  مغارات  عدة  من  مكون 
األزمنة  في  وتكونت  البعض  ببعضها 

الجيولوجية الماضية.
المناطق  أجمل  من  برقش  مغارة  تعتبر 
غابات  لتوسطها  العالم  في  الجيولوجية 
برقش الكثيفة؛ حيث تقع في الجزء الجنوبي 
الجنوب  وإلى  الكورة  لواء  من  الشرقي 
ويعتبر  البرية؛  لألحياء  برقش  محمية  من 
في  المكتشف  الوحيد  الطبيعي  الكهف 
أول  والزوار  السياح  اكتشفه  حيث  األردن 
مرة عام 1995م؛ وتشبه مغارة جعيتا في 

لبنان.
وتتراوح مساحة الكهف ما بين الثالثة إلى 
أربعة آالف متر مربع، ووفق الجيولوجيين 
السنين،  آالف  يتجاوز  المغارة  عمر  فإن 
مغارة جعيتا  في جمالها وشكلها  وتضاهي 
السلطات  أن  ذكره  والجدير  لبنان،  في 

منها  لتستفيد  كاللبنانية  ليست  بالمملكة 
السياحة،  مجال  في  خاصة  مهم  كمشروع 
غياب  الى  أدى  التنظيم،  خارج  ووجودها 
لمكرهة  حولها  الذي  األمر  عليها،  الرقابة 
صحية وبيئية نتيجة إللقاء النفايات من قبل 

المصطافين والزوار فيها.
تقع المغارة على انخفاض يَتراوح من 20 
إلى 30 متراً من سطح األرض وداخل كتلة 
صخر يَتراوح ُسمكها من خمسين إلى ستين 
متراً وارتفاعها من متٍر إلى عشرين متراً، 
الُمؤدي  الُمجاور  الطريق  عن  وتفصلها 
كان  متراً، حيث  الغابات مسافة 150  إلى 
مدخلها ممراً صخرياً ضيقاً عرضه نصف 

متر وطوله ثالثة أمتار فقط.
في عام 2003م قامت الجهات المعنية بردم 
المغارة  الَممر المؤدي إلى  جزٍء من جدار 
العبور  من  الزوار  ليتمكن  توسيعه  بهدف 
بسهولة ويسر ألن الكهف يقع ضمن غابات 

طبيعية كثيفة.
للغاية  ومدهشة  كثيرة  الكهف  مكونات 
وهي عبارة عن تشكيالت فنية وردية تشبه 
صخور خزنة البتراء األثرية من مخاريط 
النوازل  األرضية ومخاريط  الصواعد من 
وهي  المغارة؛  سقف  من  المدالة  والهوابط 

توجد  كما  اللون،  القرمزي  الرخام  من 
نادر  جمال  ذات  طبيعية  جدارية  لوحات 

وطبيعي.
ويذكر بأن كنيسة السيد المسيح تقع في خربة 
أيدس،  بلدة  غرب  الواقعة  عيسى«  »خلة 
الميالدي.  السابع  للقرن  تعود  والكنيسة 
أنه  في  األثري  الموقع  هذا  أهمية  تكمن 
السيد  بها  قام  برحلة  محتملة  عالقة  على 
تم  حيث  الكهف،  في  السالم  عليه  المسيح 
العثور على اسم الموقع القديم وهو )حير( 
المكان  أنه  تاريخية  مصادر  ترجح  الذي 
الذي شرفه السيد المسيح بزيارته قادماً من 
الجليل وعابراً نهر األردن بمرافقة عدد من 

اتباعه.

انا  ابن السالالت الخائبة
رجٌل من الموالي...

في جعبتي قصائد معفرة
بعرق الكدح ومواويل السنابل

حكايات بيوت الطين
والشعب العنيد..

حقيبتي مألتها من شقائق النعمان
وزهور السوسن

لملمتها من شطآن الزمن
من نور القمر..

حكايا الوطن الجريح
والبطوالت والخيانات والخيبات..

صور من أيام الصبا...
حين كان /آزاد/

يفتح السواقي
ليروي حقول القطن العطشى...

في حقيبتي أغاني للعشاق
هؤالء الطيبون الرائعون

الوضاؤون التوائم النراجس...
قمراً ولعبة

لكل طفل من العالم الثالث
وال فرق...ال فرق

أبيض كان أو أسمر
أحمر او أصفر

وقلب حبيبتي.. آه حبيبتي
هذه الجميلة...
كوجه قامشلو

الندية كأصبوحات القرى
رغم سنين تسع عجاف

لم تزل تحمل في وجهها

براءة الكرديات...
ومساحات روحها

تنحني فيها السنابل
والرسائل بكل اللغات

ومازال فستانها
يحمل عبق البابونج وخبز التنور..

وبراعم حزيران
بعطر الجوري والياسمين...

واقي دير الزور بين دعم اإلدارة الذاتية ومخالب الخاليا النا ئمةاحمرار السَّ

محرر �لصفحة - صالح إيبو

الكهف الطبيعي الجيولوجي الوحيد في األردن... مغارة برقش أو الظهر

دعوات أوروبية لحظر »اإلخوان المسلمين« لنشرها الكراهية والحث على التطرف

رسائل للوطن

كثف التحالف الدولي المناهض لداعش في الفترة األخيرة زياراته واهتمامه بمناطق الرقة ودير الزور التي ُحررت من مرتزقة داعش، واقتصر الدعم على 
الجانب االجتماعي والخدمي، بالمقابل ما تزال األوضاع األمنية في ريف دير الزور غير متزنة، مقارنة مع مناطق أخرى كالرقة والطبقة، وُيرجع المسؤولون 
العسكريون في دير الزور السبب إلى قلة الدعم في التكنولوجيا العسكرية واالستخباراتية أواًل، ووجود خاليا تتبع ألطراف عدة تسعى لزعزعة استقرار 

هذه المنطقة، بالتزامن مع الدعم المقدم من قبل اإلدارة الذاتية الديمقراطية للمنطقة في المجال الخدمي والبنية التحتية

إعداد/ صالح إيبو

صبري يوسف

إعداد/ بيريفان حمي

سراج حسن
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نحو تحقيق خطواٍت ثابتة وناجحة بمستقبٍل مبهر 
تنمية  مركز  يدنو  اليافعين  الشباب  بعرق  عامٍر 
الشباب في قامشلو من الشباب أكثر؛ فهذا المركز 
المستقبل  طريق  أوضح  الذي  المهني  التدريبي 
تزيين  التي  األزهار  هؤالء  أعين  أمام  المشرق 
فهذا  منه،  المرجو  الهدف  حققوا  وقد  المجتمع، 
منذ  والشابات  الشبان  من  الكثير  ج  خرَّ المركز 
أن  يتمنون  ومهنٍة  بصنعٍة  اآلن  وإلى  تأسيسه 
المنطقة  شهدت  العالم  ككل  ولكن  يداهم،  تتقنها 
وباء كورونا  بسبب  الحياتية  الحركة  في  جموداً 
تخريج  يتم  لم  السبب  ولهذا  الكون،  اجتاح  الذي 
دفعاٍت كثيرة هذه السنة كما يتم كل سنة، ولكن 
يتم تطبيق كل العادات الصحية السلمية من التعقيم 
ووضع الكمامات لتفادي اإلصابة بكورونا. هذا 
المركز يُعتبر المنارة التي يأخذ منها الكثير األمل 
والتخطيط لحياة جديدة خالية من الملل بعيداً عن 
الفشل، وللمركز الكثير من الدورات المفيدة التي 
إلتقانها،  المجتمع  من  المتوسطة  الفئة  تسعى 
ـ صيانة  الكوافيرة  ـ  الحالقة  ـ  »الخياطة  وهي: 
ـ  الكردية  اللغة  ـ   ICDL الكمبيوتر  ـ  الموبايل 

اللغة اإلنكليزية«.

مساعدة طالب الجامعات
يقع المركز التدريبي المهني بقامشلو في المنطقة 
الصناعية بجانب الفرن اآللي، ورسم االشتراك 
هو  الدورات  لكافة  المطلوب  فالمبلغ  جداً  زهيد 
أربعة آالف سورية فقط، ولكن من المحتمل أن 
سورية.  ليرة  آالف  ستة  إلى  ليصل  أكثر  يرتفع 
وبحسب  إلى شهرين،  مدتها من شهر  الدورات 
المعلومات مرة  إعادة  يتم  الطلبة  فهم واستيعاب 
إلى  المعلومات  إيصال  ليتم  وأكثر،  ومرتين 
آليات  عن  المزيد  ولمعرفة  جميعهم.  الطالب 

المشتركة  الرئاسة  من  لقاٌء  لنا  كان  التدريس 
للمركز »حنان مراد« وأشارت إلى أنه تم تخريج 
الدفعة  تخريج  وسيتم  السنة  لهذه  فقط  دورتين 
الثالثة الحقاً، والدفعة تتألف من حوالي خمسين 
الخامسة  عمر  من  المركز  رواد  ومعظم  طالباً. 
والعشرين إلى الثالثين، من العاطلين عن العمل 
أو طالب الجامعات الذين يحتاجون إلى دورات 

اللغة اإلنكليزية لمساعدتهم في تعليمهم.
حلقة  تطوير  يريدون  أنهم  عن  حنان  وتحدثت 
وعلى  أكثر،  دورات  وتقديم  المركز  في  التعليم 
سبيل المثال »دورة المحاسبة ـ قسم الكهرباء«، 
بقولها:  الطلبة أشارت حنان مراد  وعن مطالب 
»يُطلب من المركز تأمين فرص العمل للطالب؛ 
إن  لهم  نؤمن  أن  نحاول  اإلمكان  قدر  ونحن 
لمنتسبي  الهائل  العدد  بسبب  ولكن  استطعنا 

المركز ال نستطيع إيجاد العمل للجميع«.
البدء من الصفر

»منال  الطالبة  إلينا  تحدثت  بالمركز  جولتنا  في 
حسن« في قسم الخياطة عن سعادتها بتوفير هذه 
الفرص للشباب وامتنانها لألساتذة وأشارت إلى 
أن طريقة تعليمهم معبرة قائلةً: »سعيدة جداً بهذه 
الدورة وهي تفيدنا كثيراً، وأنا أحب الخياطة من 
الناجحة  البصمة  بمثابة  الدورة  هذه  وكانت  قبل 
في حياتنا وسنكمل بها طريق المستقبل المبهر«. 
حسين«،  »عصام  اإلنكليزية  اللغة  طالب  أما 
الدورة  أن  عن  أعرب  عاماً،  وعشرون  أربعة 
تؤهل الشباب لتنمية مواهبهم وتقدم يد العون لهم 
وأضاف  به،  يحلمون  ما  تناسب  أعماالً  ليجدوا 
كبيرة  أهمية  الدورة  »لهذه  الدورة:  أهمية  عن 
نحتاج  عالمية  لغة  اإلنكليزية  فاللغة  حياتنا،  في 
األمور  من  الكثير  وفي  الدراسة  في  كثيراً  إليها 
افتتاح  يتم  أن  منال  مطالب  وكانت  األخرى«، 
دورة للرعاية الصحية فالحاجة اآلن ماسة لهذه 

الدورات.

تأمين االحتياجات الالزمة
ما  كل  إلى  الصفر  من  يبدأ  المركز  في  التعليم 
الالزمة  األدوات  تأمين  ويتم  المهنة،  تحتاجه 
أساتذة  وتوفير  تقنيات  من  جميعها  للدورات 
كل  نهاية  ففي  الطالب،  مع  ومرنين  متعاونين 

دورة يتم التصويت من قبل الطالب على شرح 
يتم  األساس  ذلك  وعلى  معهم،  المعلم  وأسلوب 
استبداله  أو  المركز  في  المعلم  عمل  استمرار 
دورة  لكل  ُمهيَّئة  التعليمية  والغرف  آخر،  بمعلٍم 

على ِحدى وكما تتطلب شروط نجاح الدورة.
الشباب بذرة المجتمع المثمرة التي يجب االعتناء 

عدوا  والضجر  فالملل  واستمرار،  باهتماٍم  بها 
إلى  ليتسلال  المجال  افسحنا  إن  والنجاح؛  التقدم 
البذرة ولن تزهر مستقبالً،  داخلهم لن تنمو تلك 
والجهة  الدافئ  البيت  المراكز  هذه  تعد  لذلك 
والشابات  الشبان  وأهداف  فكر  بتطوير  المعنية 

ليتزين المجتمع بالمبدعين والمحترفين.

تستهدف مؤسسة الكهرباء في مقاطعة الحسكة, 
رفع كفاءة التغذية الكهربائية, وتجديد الشبكات 
فعالية  رفع  وسيتم  وأحياء,  مناطق  عدة  في 
التغذية بالرغم من الصعوبات والمعوقات التي 
على  االعتماد  مثل:  الكهرباء  تواجهها مؤسسة 

خط التغذية الوحيدة للمنطقة.
بعد خروج خط مبروكة عن السيطرة وبالتالي 
النمو  ازدياد  وكذلك  الخدمة,  عن  خروجه 
على  الضغط  زيادة  إلى  يؤدي  الذي  السكاني 
بشبكات  مروراً  التوليد  ومحطات  المحوالت, 
صحيفتنا  التقت  الصدد  وبهذا  الكهرباء,  نقل 
كهرباء  لمركز  المشترك  الرئيس  مع  روناهي 
محمد,  إسماعيل  المهندس  وريفها  الحسكة 
ليحدثنا عن واقع الكهرباء في مقاطعة الحسكة, 
حيث قال: »كنا في ما مضى نستقبل التغذية عن 
تشرين  سد  هما »خط  رئيسيين,  طريق خطين 
مبروكة الحسكة مباشر, وخط  الفرات الفروسية 
مبروكة  خط  خروج  وبعد  مباشر«,  الحسكة 
التركي  االحتالل  عدوان  بسبب  الخدمة  عن 
التغذية من خط واحد  نستقبل حالياً  ومرتزقته, 
فقط موزع على ما بين مدينة قامشلو ومقاطعة 
الحسكة, األمر الذي أدى الى قلة توزيع ساعات 
وزيادة  الشتاء  فصل  لبدء  باإلضافة  الكهرباء؛ 
الرئيسية,  التوتر  والجهد على خطوط  الحمولة 
ولدينا حالياً محطة البواب المركز الوحيد الذي 
 66 خط  طريق  عن  الحسكة  مقاطعة  يغذي 
المرتبط بمحطة الطبقة فقط, وكل هذه العوامل 
العديد من األحياء  أدت إلى خفض الجهد على 
بالتيار  ضعف  وحصول  الحسكة  مدينة  في 
الكهربائي لديهم, وخصوصاً في الناحية الغربية 

من المدينة«.

دراسة إنشاء خط جديد من محطة 
الغزل 

التوزيع  لجنة  طريق  عن  الكهرباء  توزيع  يتم 
مدار  على  تعمل  التي  الغزل,  محطة  في 

على  الكهرباء  لتوزيع  ساعة  وعشرين  أربع 
متساوية  بساعات  وتقسمها  والمدينة  الريف 
التي  والساعات  يتناسب  بشكل  األحياء,  على 
الرئيسية,  المحطات  من  عليها  الحصول  يتم 
بتقنين  الحالية  الشبكات  إلزام  إلى  يؤدي  وهذا 
التوزيع, لكي يستفيد كافة المواطنين من الطاقة 
وزيادة  للضغوط  طبيعية  وكنتيجٍة  الكهربائية, 
الكهرباء  مؤسسة  قامت  الشبكة  على  األحمال 
بدراسة إنشاء خط جديد من محطة الغزل إلى 
وكابالت  متر؛  كيلو  ستة  بطول  الهال  سوق 
أرضية بطول 500 متر, بدعم من هيئة الطاقة 

واالتصاالت.
وحالياً بدء العمل على تنفيذ المشروع المذكور 
الحموالت  يخفف  بأن  المتوقع,  من  الذي  آنفاً 
على الخطوط وتحسين وضع التوتر على كامل 

المدينة والريف التابع لها.

تطوير المشاريع الخدمّية

بالعام  مقارنةً  المتاحة  للساعات  بالنسبة  أما 
بدعم  بالفعل  المؤسسة  قامت  فقد  المنصرم 
الشبكة الكهربائية من خالل العمل على تطوير 
توليد  بمحطات  الخاصة  الخدمية  المشاريع 
الطاقة وتوزيع الكهرباء ومنها: »تطوير محطة 
الغازية ودخولها بالخدمة«, باإلضافة إلى تقنين 
ساعات التوزيع للخطوط العسكرية التي كانت 

وعشرين  أربع  مدى  على  الكهرباء  تستجر 
دعم  إطار  في  دخلت  األعمال  هذه  كل  ساعة, 
ساعات  بزيادة  وساهمت  الكهربائية  الشبكات 

التوزيع على المواطنين.

المشترك  الرئيس  أكد  اللقاء  نهاية  وفي 
المهندس  وريفها  الحسكة  كهرباء  لمركز 
الدراسات  ننتظر  اآلن  »نحن  محمد:  إسماعيل 
والمخططات التي تقوم بها هيئة الطاقة لنباشر 
يبشر  مما  والمخططات,  الدراسات  تلك  بتنفيذ 

مستقبالً, بواقع تغذية كهربائية أفضل«.

67 االقتصاد والبيئةالمجتمع

حمد
أ
محررة �لصفحة - بيريفان حميمحررة �لصفحة - هايستان �

بسواعد وجهد الشباب يزهر المجتمع

لجنة مدارس جل آغا.. اللغة الكردية في متناول الجميع

مخالفة 16 محاًل للمواد الغذائية بديرك واألهالي يطالبون بتشديد الرقابة

عودة الشتاء ووحل الطرقات في السوق

تقرير/ هايستان أحمد

تقرير/ آالن محمد

مؤسسة كهرباء الحسكة بصدد تطوير ودعم الشبكات المغذّية للكهرباء

لجنة  في  اإلدارية  قالت  ـ  آغا  جل  روناهي/ 
لورين  آغا  جل  ناحية  في  والتربية  المدارس 
العربي  للشعبين  المؤلم  من  »كان  خلف: 
والكردي عدم إعطاء الحق والحرية في التعلم 
التاريخية  العالقة  رغم  اآلخر؛  بلغة  والتحدث 

العريقة التي تربطهم كسكان أرٍض واحدة«
 /17 وبتاريخ  الثالثاء  أمس  يوم  انتهى  حيث 
2020/11م االختبار النهائي للمرحلة الثانية؛ التي 
بدأت قبل ثالثة أشهر من اآلن، لتعلم اللغة الكردية 
في  اإلداريين  بإشراف  والعربي  الكردي  للشعبين 

لجنة المدارس. 
عالقة تاريخية

لجنة  في  اإلدارية  خلف  لورين  أعربت  وقد  هذا 
المدارس والتربية في ناحية جل آغا عن سعادتها 
لسهولة  اآلخر؛  لغة  تعلم  ظاهرة  انتشار  جراء 
في  يتجاوران  شعبين  بين  والتفاهم  التخاطب 
بذلك  ليكسروا  المسكن والتاريخ والفرح والحزن؛ 
بقولها:  ذلك  عن  معبرةً  مفروضة،  كانت  قيوداً 
»القاعات التي عوقب وُمنع الذين بداخلها من تقبل 
اآلخر ومحاربته وتقييد حريته في نطق لغته؛ هي 
مفتوحة اليوم للتعايش واالندماج ضمن وطن واحد 

في سوريا الديمقراطية«.
آلية التسجيل

لصحيفتنا  لورين  شرحت  الدورة  هذه  آلية  وعن 
»روناهي« بأنّه يتم تسجيل الطالب أوالً مع وجود 
الرغبة في التعلم بغض النظر عن المؤهل العلمي، 
وليست  للجميع  متاحة  الكردية  اللغة  تعلم  ففرصة 
جميعهم  يوفَّقوا  لم  وإن  حتى  أحد؛  على  حكراً 
التدريس؛  مجال  في  عمل  فرصة  على  بالحصول 
وجيرانهم  أصدقائهم  مع  بالتواصل  سيحتاجونها 
مما يزيد من الروابط ويمتن العالقات ويقويها بين 

شعوب الوطن الواحد.
الهدف أكبر من التعليم

التي  الدورات  هذه  مثل  تُفتح  بأنه  لورين  وأكدت 
شعوب  ثقافات  لدمج  حين  كّل  عنها  اإلعالن  يتم 
من  مراحل  لعدة  المتقدمون  فيخضع  المنطقة، 
نسبة  تكون  والثانية  األولى  فالمرحلتان  االختبار، 
لترتفع  مئة؛  من  خمسين  بعالمة  فيهما  النجاح 
يؤهل  مما  مئة،  من  ستين  إلى  الثالثة  المرحلة  في 
االبتدائية  المرحلتين  في  الطالب  لتدريس  الطالب 
واإلعدادية وفق منهاجٍ خاص بكّل شعب، هذا وقد 
تم إجراء االمتحان بجٍو هادئ تم توفيره للمتقدمين 
إجراء  سابق  بوقت  تم  فيما  الكردي؛  الشعب  من 
ضمن  العربي  الشعب  أبناء  من  للطلبة  االختبار 
الطالب ما  فيها  وقٍت كاٍف مدته ساعتين، يستذكر 

أخذه طوال مدة ثالثة أشهر.
وباء كورونا وتأثيره السلبي

احترازية  إجراءات  االمتحان وفق  وقد جرى  هذا 
المقاعد  في  التباعد  على  اإلداريون  حرص  حيث 
أن  لورين  وأوضحت  االحتياطات،  بكافة  والتقيد 
المتقدمين  إقبال  آلية  على  سلباً  أثر  كورونا  وباء 
في  طالباً   50- بحدود 40  عددهم  يتراوح  والذين 

كّل مرحلة من الشعبين.
فخر واعتزاز وتعايش

محمد  فرهاد  بالطالب  صحيفتنا  التقت  وقد  هذا 
تجربته  عن  تحدث  والذي  )33عاماً(،  محمود 
بالتوسع في تعلم ومعرفة جمالية لغته الكردية؛ فهو 

المتحان  »تقدمت  قائالً:  الكردي  الشعب  أبناء  من 
اللغة  قواعد  في  نفسي  ألطور  األولى  المرحلة 
ولتزداد معرفتي بلغتي، وخبرتي بالتدريس وأنجح 

في تعليمها لغيري«.
وال يجد المحمود أي صعوبة في تعلم اللغة الكردية، 
بل على العكس يحظى بدعم من إدارة لجنة مدارس 
فخره  مؤكداً  المحمود  وتابع  ولرفاقه.  له  آغا  جل 
بها حينما  أكثر  بهويته ولغته، واالعتزاز  وتمسكه 
بنشرها  يساهم  المنطقة  شعوب  من  أخاه  يرى 
بلغات  التعلم  فمسؤولية  لغيره؛  ليعلمها  وتعلمها 

الشعوب األخرى تقع على عاتق أبناء المنطقة.
»تقبل اآلخر غاية نبيلة«

معرض  في  محمود  محمد  فرهاد  الطالب  وأشار 
حديثه إلى جو الود والحميمية وتعاون الطلبة بين 
بعضهم؛ ألنّهم أصحاب قضية واحدة وهي التعددية 

ونيل الحرية قائالً: »تقبل اآلخر غاية نبيلة«.
وفاتحاً  به  مرحباً  العربي  أخيه  بيد  الكردي  يمسك 
ليتعلم  وتشجيعه  معه؛  والتعاون  الحتوائه  ذراعيه 
لغة أناس تربطهم عالقة وثيقة أكبر من القوميات 
تنكر  ال  المنطقة  فشعوب  االعتبارات؛  كّل  وفوق 
اآلخر، فلكّلٍ منّا ما يميزه وجمالية عالقتنا في ربوع 
شمال وشرق سوريا محور حديث العالم واألجيال 

القادمة ونقطة قوة لمواجهة التحديات.

المركز  السوق  يعتبر   - قامشلو  روناهي/ 
والقلب  قامشلو  مدينة  في  األساسي 
اآلالف  ويقصده  لها،  النابض  االقتصادي 
فصل  حلول  مع  أنه  إال  يومياً،  الناس  من 
والباعة  األهالي  معاناة  تزداد  الشتاء 
الرديئة،  الطرقات  في  الوحل  تراكم  من 
السماح  التجارية  المحال  أصحاب  ويطالب 
لتقليل  جماعي  كعمٍل  سوقهم  بتسقيف  لهم 

مشاكلهم
الُطرق  وأكثر  هاماً،  موقعاً  قامشلو  يعتبر سوق 
كونها  المدينة،  في  المتوسط  لموقعه  أهمية 
النقل  وعربات  الناس  من  عدد  أكبر  تستوعب 
للمدينة  األساسي  الجوهر  وتُشكل  والسيارات، 

من حيث البنية التحتية، والحركة المرورية.
حاجة الطرقات الشعبية للحماية

                       
أيضاً  واألهالي  المحالت  أصحاب  يُطالب 
من  للحماية  للسوق  التوتياء  من  سقف  بتركيب 
السوق  وباألخص  واألمطار؛  الشمس  أشعة 
تعرض  المحالت  غالبية  أن  كون  الشعبي 
بضائعها في الخارج فتكون مكشوفة ومعرضة 
إلى  بحاجة  فهم  لهذا  الشمس،  وأشعة  لألتربة 
أحد  السلع. »عالء حسن«  لحماية  الخطوة  هذه 
أصحاب البسطات قال أن شوارعهم أنظف من 

لكنه  المساعدات،  بعض  لهم  البلدية  وتقدم  قبل، 
التي  المتفرقة  والترقيعات  الحفر  من  اشتكى 
تحتاج إلى الصيانة والترميم؛ والبلدية قد وعدت 

بمعالجتها، على حد قوله.
إلى جانب هذا تمنى حسن أن تسمح البلدية لهم 
بتركيب سقف فوق محالتهم؛ وإذا لم تقم البلدية به 
يمكن ألصحاب المحالت القيام بهذا األمر على 
هيئة عمل جماعي بحيث يضمن لهم الحماية من 

أشعة الشمس صيفاً والمطر شتاًء.
المواطن عبد الرحمن من أصحاب المحالت فيما 
يُطلق عليه »السوق التركي« ذو الشعبية الكبيرة، 
تحدث عن المطبات المنتشرة بكثرة في السوق؛ 
»هناك  بقوله:  والمشاة  الحركة  تُعيق  والتي 
ممن  النساء  وباألخص  للمارين  كبيرة  صعوبة 
ومسنين،  ومرضى  أطفال  عربات  معهم  يكون 
المهندسين  من  نتمنى  الشتاء  بدايات  ومع 

المختصين في البلديات المساعدة والصيانة«. 
في حين طالبت المواطنة فاطمة العلي بضرورة 
االهتمام أكثر بنظافة السوق وال سيما في الوقت 
ينتشر وباء كورنا بشكل كبير في  الذي  الحالي 

المنطقة.
بدورنا نقلنا مطالب األهالي هذه إلى البلدية التي 
معلومات  إعطاء  دون  الوضع  تتابع  أنها  قالت 
أو تعليق آخر لحل هذه المشكالت الموجودة في 
السوق الرئيسي بقامشلو، كما أكدوا منع أصحاب 
المحالت من تسقيف السوق دون ذكر األسباب.

حماية  ضابطة  خالفت   - ديرك  روناهي/ 
ديرك,  مدينة  في  التموين  وشعبة  المستهلك 
بعض  رفع  لمنع  المستمرة,  جوالتها  وخالل 
المواد  ألسعار  والباعة  المحالت  أصحاب 
الغذائية،  للمواد  محالً   16 واحتكارها,  الغذائية 
ظل  في  األهالي  وتستغل  األسعار  ترفع  كانت 

الحظر الكلي على المدينة.

شامالً،  حظراً  وبلداتها  ديرك  مدينة  تشهد 
من  وللحد  كورونا  فيروس  تفشي  بخصوص 
من  ويستثنى  المنطقة،  في  اإلصابات  وتيرة 
الغذائية  والمواد  الخضار  محالت  الحظر 
من  وذلك  الشعبية,  األحياء  ضمن  الموجودة 
ظهراً.  الواحدة  وحتى  صباحاً  السادسة  الساعة 
شعبة  أسعار  ومخالفة  التجار  احتكار  ولمنع 

ولتلبية  المحالت،  أصحاب  قبل  من  التموين 
شكاوى األهالي؛ كثفت ضابطة حماية المستهلك 
ديرك  في  الشعب  لبلدية  التابعة  التموين  وشعب 
الشعبية،  األحياء  داخل  المحالت  على  جوالتها 

وضبطت 16 مخالفة.

استغالل الحظر في رفع األسعار

استغل  لالقتصاد,  اإلعالمي  المركز  وبحسب 
األحياء  في  الموجودة  المحالت  أصحاب  بعض 
الشعبية, الحظر المفروض على المدينة وبلداتها, 
الغذائية  والمواد  الخضروات  أسعار  برفع 
ووردت شكاوى من قبل المواطنين والكومينات؛ 
وشعبة  المستهلك  حماية  ضابطة  عملت  لهذا 
األحياء  ضمن  جوالتها  متابعة  على  التموين 
مخالفات  وكتابة  المحالت  تلك  وضبط  الشعبية 

بحق أصحابها.

ضبط مخالفات بقيمة 141,450 ليرة 
سورية

خالل  أنه  لالقتصاد,  اإلعالمي  المركز  وأكد 
األسبوع الفائت تمت كتابة 16 مخالفة معظمها 
قبل  من  إعالنها  وعدم  األسعار  ارتفاع  بسبب 
لهذه  اإلجمالية  القيمة  بينما  المحالت,  أصحاب 

المخالفات كانت 141,450 ليرة سورية.

تذرع بالغالء وارتفاع سعر صرف 
الدوالر

عن  ديرك  مدينة  أهالي  عبّر  السياق؛  وفي 
الستغالل  التجار  بعض  قيام  من  استيائهم 
الظروف التي تمر بها المنطقة بسبب اإلجراءات 
وطالبوا  كورونا,  فيروس  لمواجهة  االحترازية 
بتكثيف الرقابة لمواجهة جشع التجار. المواطنة 
بأنه  »روناهي«,  لصحيفتنا  قالت  أحمد,  روشن 
الدوالر  سعر صرف  ارتفع  األخيرة  اآلونة  في 
األمريكي، »ونحن نعلم أن ارتفاع أسعار المواد 
ولكن  الدوالر،  صرف  بسعر  متعلق  الغذائية 
يستغلون  والتجار  المحالت  أصحاب  بعض 
كافة الظروف والمناسبات في رفع األسعار, أو 
بحجة  وذلك  أكبر,  أرباح  لتحقيق  بها  التالعب 

الغالء وارتفاع سعر صرف الدوالر«.
مبالغ  األسعار  »هذه  أحمد:  روشن  وأضافت 
بضبط  وطالبت  الحقيقي«,  السعر  وتخالف  فيها 

المحالت التجارية لألسعار لصالح األهالي.

المطالبة بالتصدي لكافة محاوالت 
االحتيال واالستغالل

واشتكى المواطن حسن عبد هللا من سكان مدينة 
ديرك من ارتفاع بعض المستلزمات خالل فترة 
الحظر, بالقول: »هناك استغالل من قبل التجار 

حيث  النفوس,  وضعاف  المحالت,  وأصحاب 
يقومون برفع أسعار المستلزمات األساسية مثل 
الدجاج والخضروات, لدرجة أن أصحاب الدخل 
المحدود يعجزون عن شراء أبسط احتياجاتهم«.

المستهلك  وطالب حسن عبد هللا ضابطة حماية 
وشعبة التموين بتكثيف الحمالت وضبط األسعار 
التالعب  محاوالت  لكافة  بجدية  والتصدي 

باألسعار واالستغالل.

وشعبة  المستهلك  حماية  ضابطة  وتقوم  هذا 
في  قامشلو  بمقاطعة  ديرك  مدينة  في  التموين 
أصحاب  لمنع  جوالتها  بتكثيف  الجزيرة,  إقليم 
على  واالحتيال  االحتكار  من  المحالت 
خاصة  لجنة  تشكيل  إلى  باإلضافة  المواطنين، 
لشكاوى المواطنين، وعليه يتم مخالفة أو محاسبة 
التجار وأصحاب المحالت داخل األحياء الشعبية 

في ظل الحظر الكلي المفروض على المدينة.

يكون،  ما  أفضل  ليقدموا  المجتمع  الشابة من  الفئة  تختارها  التي  المحببة  الوجهة  أصبح  الشباب  لتنمية  تدريبيٌّ  ـ مركٌز  روناهي/ قامشلو 
بسواعدهم وعرق جبينهم ستوضع اللبنات األساسية لبناء جيٍل معطاء محب للعمل

روناهي/ الحسكة ـ شهدت مقاطعة الحسكة في السنوات المنصرمة نقصًا حادًا في الكهرباء مقارنًة بالعام الحالي, حيث يتم توزيع الكهرباء على 
الريف والمدينة بالتوازي مع الساعات المخصصة لكل منطقة, بالرغم من الصعوبات والعوائق التي تواجه مؤسسة الكهرباء, والعمل جارٍ على قدمٍ 

وساق لتحسين واقع الشبكات في الريف والمدينة.

إسماعيل محمد

عصام حسين حنان مراد منال حسن

تقرير/ هيلين علي

تقرير/ غزال العمر

تقرير/ ليالف أحمد 


