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أول عملية للقلب المفتوح قريبًا يف 
مشفى القلب والعين بقامشلو

المواقع التاريخّية واألثرّية 
اإلدارة الذاتية.. النموذج األنجع بـ »كفري« يف خطر

لسوريا الديمقراطية

يف سنوّية العدواِن... تصميم عىل التحرير 
وإنهاء االحتالل

مخيم نوروز من ملجأ لإليزيدين إىل 
مأوى لمهجري سري كانيه وكري سيب

ثالث سنوات على العدوان التركّي على مقاطعة عفرين اآلمنة، في حرٍب 
لم تكن متكافئة، في العتاد والعدة، فكانت لصالح قوى العدوان واإلرهاب، 
والقيمّي، ألّن عفرين  األخالقّي  في مستواها  متكافئة  تكن غير  لم  ولكنها 
الحرِب. وحين استحالت  الحرِب وبلِد  المستحيلة في زمِن  المعادلةَ  حققِت 
الحياة  حاضنة  عفرين  كانت  معارك،  ميادين  إلى  السوريّة  الجغرافيا  كّل 
مع  اليوم  حتى  كذلك  وبقي  عليها،  العدواِن  إزاء  العالُم  والسالم، وصمت 
االنتهاكات، وفيما  اكتمال السنة الثالثة لالحتالل ارتكبت خاللها كلُّ أنواعِ 
عفرين  أهالي  يؤكد  القسرّي،  التهجير  جغرافيا  العدوان  مدفعية  تستهدف 
تصميمهم على إنهاِء االحتالل وتحرير منطقتهم والعودة إلى بيوتهم.  «5

بعد احتالل تركيا ومرتزقتها لمدنهم وقراهم استقرت العائالت المهجرة من سري كانيه وكري 
سبي/ تل أبيض في مخيم نوروز، ودون تلقي أي دعم يذكر من المنظمات الدولية. «6

أفين باشو: »رساليت للنظام 
الرتكي.. محاوالتك يف اعتقال 

أصحاب الرأي الحر زادت من عزيمتنا«
أوضحت عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة أفين 
باشو أن أنظار العالم باتت تتجه إلى ما آلت إليه التغييرات في 
بمناطق شمال وشرق سوريا، ووجهت رسالة  المرأة  واقع 

إلى النظام التركي؛ مفادها »ازددنا عزيمة«.«3

والتعايش  الشعوب  أخوة  على  وحضت  والنواقص،  الصعوبات  من  الكثير  على  وتغلبت  العقبات،  من  الكثير  الديمقراطية  الذاتي�ة  اإلدارة  اجتازت 
المشترك، وهذا ما أكده مثقفو إقليم الجزيرة، وأشاروا إلى أنها حدث تاريخي عظيم.. «4

العمل  من  شهور  بعد   - قامشلو  روناهي/ 
الضرورية  األجهزة  وتأمين  المتواصل 
والعين  القلب  لمشفى  الالزمة  والرئيسية 
في  الصحة  لهيئة  والتابع  قامشلو  في 
اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يستعد 
المشفى إلجراء أول عملية من نوعها وهي 
فريق  قِبل  ومن  المفتوح«  »القلب  عملية 

مختص.
يقدم  الماضي  العام  افتتاحه  ومنذُ  المشفى 

والعين،  القلب  لمرضى  الطبيّة  خدماته 
وبتسهيالت كثيرة للمواطنين وستكون عملية 
القلب المفتوح هذه أول عملية من نوعها على 
المواطن  إقليم الجزيرة بعد أن كان  مستوى 
يلجأ إلى مدن الداخل السوري كدمشق وحلب 

إلجرائها.
جراحة  قسم  في  التجهيزات  آخر  وبصدد 
القلب، قال المدير الطبي في المشفى الدكتور 
هاوار:  أنباء  لوكالة  تصريح  في  خليل  أنان 
إجراء  لنستطيع  خاصة  أجهزة  »جلبنا 
التخدير  كجهاز  المفتوح،  القلب  عمليات 
الصناعي،   - الرئة  قلب  وجهاز  المتطور، 
يتم  أن  المفروض  من  كان  البالون،  وجهاز 
افتتاح قسم جراحة القلب بالتزامن مع افتتاح 
قسم القلبية، ولكن واجهتنا بعض الصعوبات، 

ما أجبرنا على تأجيله ليتم االفتتاح اآلن«.

أيام قليلة ويتم إجراء العملية 
األوىل

إجراء  سيتم  إنه  أوضحت  المشفى  إدارة 
قليلة،  أيام  بعد  المفتوح،  للقلب  عملية  أول 
ألحد  الالزمة  الفحوصات  من  االنتهاء  فور 
المرضى، وأن فريقاً طبياً من خارج شمال 
من  طبي  فريق  سيرافقه  سوريا  وشرق 
وبإشراف  العملية،  بإجراء  سيقوم  المنطقة 

فني طبي متكامل.
 الدكتور خليل أكد إن تكلفة العملية ستكون 
الـ  األحوال  كل  في  تتجاوز  ولن  مدروسة 
مناطق  مشافي  في  كلفتها  معدل  من   %40
الداخل، وأن الهدف من افتتاح هذا القسم ليس 
هذه  مثل  تكاليف  أن  رغم  خدمياً  بل  تجارياً 

العمليات عالية جداً.
جهاز  وضع  والعين  القلب  مشفى  أن  يُذكر 
في  البصر  لتصحيح  ليزك«  »إكزايمر 
التكاليف عن  الكثير من  الخدمة وبذلك وفر 
المواطنين باإلضافة إلى تجنيبهم عناء السفر.

دوائر  في  والتهميش  اإلهمال  يستشري 
ومنها  كردستان،  إقليم  حكومة  ومؤسسات 
اإلهمال الكبير للمواقع التاريخية األثرية في 
البعض  ويعيد  كرميان،  بمنطقة  »كفري« 
ذلك ألسباب الضائقة المالية التي تعاني منها 

الحكومة.

المواقع  من  العديد  كفري  ناحية  وتضم 
التاريخيّة القديمة، كاألسواق والقصور وبيت 
والتي  القديمة،  البيوت  من  باشا وعدد  مجيد 
السنوات  خالل  الحكومة  قبل  من  أُهملت 
الماضية، ونتيجة لذلك فهي معرضة كل يوم 

لخطر الزوال.
إلى  أشار  أنور« أحد مواطني كفري  »ديار 
القضاء عن  إن مواقع كفري يمكن أن تميز 
مضيفاً:  اإلقليم،  في  األخرى  المناطق  باقي 
الدمار  من  التاريخية  المواقع  هذه  “حماية 

إرث  على  المحافظة  يتم  لكي  للغاية،  مهمة 
ويمكن  إليها،  السياح  انتباه  وجذب  المنطقة 
أيضاً توفير فرص عمل لعدد من المواطنين”. 
وعزى ديار أنور انهيار بعض هذه المواقع 
إلى قلة االهتمام وعدم حمايتها، لكن ال يزال 
هناك بعض المباني التاريخية التي تحتاج إلى 

الترميم والحماية.
ويعد مبنى قصر كفري من أحد أهم المواقع 
خالل  بناؤه  تم  وقد  المنطقة،  في  التاريخية 
مدير  وأشار  البريطاني،  االستعمار  فترة 
علي،  محمد  عبيد  لآلثار  كفري  مؤسسة 
إهماالً  هناك  وإن  للترميم  بحاجة  المبنى  إن 
الحكومة،  قبل  من  الجانب  هذا  في  شديداً 
داعياً المنظمات المحلية والجمعيات الخيرية 
المدنية ومحبي المواقع التاريخية إلى مساعدة 

المديرية في حماية هذه المواقع التاريخية.
وكاالت

بعدسة لورين داوود
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وجيه عشيرة البكير في دير الزور: »صمت الدول الضامنة 
يشير إلى وجود اتفاقية بين تركيا وروسيا«

TJA: السلطات التركية ترهب كل ردود 
الفعل االجتماعية

تصريحات بشأن تفجيري بغداد

في كوباني... البدء بحملة جمع التواقيع إلخراج 
المحتل التركي من سوريا

طفلة ورضيع ينتظران دورهما بسجن 
باكيركوي في إسطنبول

مركز األخبار ـ قال وجيه عشيرة البكير في دير 
المنطقة  في  الضامنة  الدول  بأن صمت  الزور 
تجاه الهجمات التركية تشير إلى وجود اتفاقيات 
سوريا  لقوات  دعمه  مؤكداً  روسيا  مع  سرية 

الديمقراطية.

مناطق  على  التركي  المحتل  بهجمات  التنديد 
صمت  وسط  مستمر  سوريا  وشرق  شمال 
الذي  الدولي  والمجتمع  المنطقة  في  للضامن 
التدخل  إبداء موقف يحد من  دون  يقف متفرجاً 

التركي.
وتحدث أحد وجهاء عشيرة البكير في دير الزور 
عن  هاوار  أنباء  لوكالة  بداية  هللا  العبد  مشعان 
تجاه  أردوغان  ألفعال  المنطقة  شعوب  إدانة 

المنطقة  شعوب  »جميع  أوجالن  هللا  عبد  القائد 
عبد  القائد  بعزل  التركية  الدولة  تصرفات  تدين 

هللا أوجالن«.
االحتالل  »تمثل  تركيا  سياسة  إلى  مشيراً   
العثماني، وإعادة الهيمنة على المنطقة«، منوهاً 
»شعوب المنطقة ترفض تدخالت الدولة التركية 

وتصرفاتها البغضاء«.
عين  على  التركية  الهجمات  هللا  العبد  وأدان 
وعفرين  سوريا  وشرق  شمال  ومناطق  عيسى 
التي  كانيه؛  وسري  أبيض  تل  سبي/  وكري 

تسببت باستشهاد الكثير، منهم أطفال.
بسبب  شكوكه  عن  البكير  عشيرة  وجيه  وعبّر 
التركية  الهجمات  الدولي حيال  المجتمع  صمت 
لوقف  الضامنة  الدول  »صمت  المنطقة  على 

من  الخوف  يثير  الهجمات  حيال  النار  إطالق 
مع  سري  اتفاق  إلى  تركيا  توصل  احتمالية 

روسيا«.
وأكد العبد هللا رفضهم لكل الهجمات على شمال 
الذاتية  اإلدارة  مع  وتضامنهم  سوريا،  وشرق 

وقوات سوريا الديمقراطية.

مركز األخبارـ باشر مجلس عوائل الشهداء في 
األهالي ضمن  التواقيع من  الفرات بجمع  إقليم 
من  وطرده  التركي  المحتل  برفض  حملتهم 

األراضي السورية.

لألراضي  التركي  لالحتالل  »ال  شعار  تحت 
مجلس  بدأ  أردوغان«  لمحاكمة  نعم  السورية، 
عوائل الشهداء يوم الخميس 21 الشهر الجاري 
كان  بعدما  االحتالل  ضد  التواقيع  جمع  بحملة 
المجلس قد أعلن عنها يوم األربعاء 20 كانون 
الثاني 2021، بعد بيان لمجلس مقاطعة كوباني 
في الذكرى السنوية الثالثة لبدء الهجمات التركية 

على عفرين.
طاولة  الشهداء  عوائل  مجلس  أعضاء  ووضع 
ليتجمع  كوباني  بمدينة  الحرة  المرأة  ساحة  في 
من  عرائض  على  ويوقعوا  حولها،  األهالي 
واألمم  العربية  الدول  لجامعة  إرسالها  المقرر 
المتحدة، كدليل على رفض األهالي في مناطق 
لمناطقهم  التركي  لالحتالل  السوري  الشمال 

والمطالبة بخروجه من أراضيهم.
هذا وستستمر الحملة أليام عدة، ومن المقرر أن 

تشمل قرى كوباني أيًضا ليتسنى لألهالي من كل 
النواحي والقرى المشاركة فيها.

رياضيات  معلمة  طفلتا  أمضت  األخبارـ  مركز 
الليلة الماضية في زنزانة الحجر الصحي بسجن 

باكيركوي التركي، بعد اعتقال والدتهما.

التركية  السلطات  اعتقلت 
الجاري  الشهر   20 األربعاء 
معلمة الرياضيات إيليادا تاكجوز، 
الخدمة.  لحركة  االنتماء  بتهمة 
طفليها  بصحبة  إيليادا  ونقلت 
سنوات،   4 »زوالل«  )الطفلة 
أكرم«  »محمد  الرضيع  وشقيقها 
عام ونصف( إلى الحجر الصحي 

في سجن باكيركوي.
ومن المقرر أن تبقى األم وطفليها 
)أحدهما لم يفطم بعد( في الحجر 
وفقاً  يوماً،   14 لمدة  الصحي 
تفشي  بسبب  الجديدة  للقوانين 

فيروس كورونا.
المعلمة  محاكمة  انتهاء  وبعد 
إيليادا، سيذهب معها األطفال إلى 
السجن لقضاء مدة عقوبتها، ألن 

ليس لديها أقارب.
الميكانيك  مهندس  إيليادا  وزوج 
اآلخر  هو  معتقل  تاكجوز  حسن 
جولن،  لتنظيم  االنتماء  بتهمة 

ومحكوم عليه بـ6 سنوات و10 أشهر.
نقد  لموجات  التركية  المعلمة  اعتقال  وتعرض 
اإلنسان  حقوق  مجال  في  الناشط  فقال  حادة، 
البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري  وعضو 

»اليوم،  تانريكولو:  سيزجين  إسطنبول  في 
اعتقلت أم أخرى لديها طفل. إما أن يكبر أطفالها 
في  زوجها  ألن  والديهم،  بدون  أو  السجن  في 

السجن أيًضا«.

الحرة  المرأة  حركة  دعت  األخبارـ  مركز 
)TJA( كافة أصوات المعارضة والمنظمات 
كفاحهم  في  المعتقلين  دعم  إلى  الديمقراطية 

ضد انتهاكات حقوق اإلنسان.
بيانا   )TJA( الحرة  المرأة  حركة  أصدرت 
في  اإلنسان  لحقوق  التذكاري  النصب  أمام 
حديقة كوشويولو بمديرية ريزان بمدينة آمد، 
القائد  المفروضة على  المطلقة  العزلة  بشأن 
المفتوح  اإلضراب  وحملة  أوجالن  هللا  عبد 
السياسيون  السجناء  التي أطلقها  الطعام  عن 

داخل السجون التركية.
حزب  عن  النائبين  من  كل  للبيان  انضم 
رمزية   ،)HDP( الديمقراطي  الشعوب 
في  وأعضاء  غوزل،  وسمرا  توسون 
والمقاطعات  المركزية   HDP منظمات 
 ،)DBP( الديمقراطي  األقاليم  لحزب 
وجمعية دعم ومساعدة عوائل مفقودي مهد 
وجمعية   ،)MEBYA DER( الحضارة 
السجناء  عائالت  مع  والتضامن  المساعدة 
الجمعيات  واتحاد   ،)TUAY-DER(
والمعتقلين  السجناء  عوائل  لدعم  الحقوقية 

وجمعية   )MED TUHAD-FED(
البيان  وألقت  البيان.  إلى  والسبعين،  الثامنة 
 )TJA( الحرة  المرأة  حركة  في  الناشطة 

بيريتان أونين.
وأوضحت بيريتان أونين أن انتهاك الحقوق 
»إن  التعذيب  حد  إلى  وصل  السجون  في 
انفرادية،  زنازين  في  يوضعون  السجناء 
بالغذاء  تتعلق  خطيرة  مشاكل  وهناك 
والنظافة. يتم اتخاذ عقوبات انضباطية بشكل 
المرضى.  السجناء  معالجة  وعدم  تعسفي 
عراة،  وهم  السجناء  بمراقبة  يقومون  كما 
تشتد  السجون.  في  كثيرة  حقوق  وتنتهك 
أمام  المجال  وتفتح  وخارجياً  داخلياً  العزلة 
انتهاكات أخرى كلما ازدادت شدتها. في ظل 
هذه الظروف القاسية، يناضل المعتقلون في 
السجون من أجل مطالبهم، فمطالبهم ليست 
منافية للقانون، لهذا ندعو كل السلطات إلى 
ضمان تلبية مطالب المعتقلين في أقرب وقت 

ممكن«.
البيان:  ختام  في  أونين  بيريتان  وقالت 
الفعل  ردود  كل  ترهب  التركية  »السلطات 
سياسة  تطبق  الطريقة  وبهذه  االجتماعية. 
ونقول  باألمس،  قلنا  المجتمع.  على  فردية 
حقوق  انتهاك  حيال  صمت  أي  اليوم، 
وفي  النظام.  داخل  يزداد  يجعله  اإلنسان، 
المعارضة  أصوات  كافة  ندعو  الوقت  نفس 
المعتقلين  دعم  إلى  الديمقراطية  والمنظمات 

في كفاحهم ضد انتهاكات حقوق اإلنسان«.

التفجيرين  حصيلة  بلغت  ـ  األخبار  مركز 
بغداد  العاصمة  وسط  حصلت  التي  اإلرهابيين 

إلى 28 قتيل و73 جريح. 
اللذين  االنتحاريين  الهجومين  حصيلة  ارتفعت 
العاصمة  وسط  الطيران  ساحة  في  حصال 
قتيل و73 جريح حتى  إلى 28  بغداد  العراقية 

إعداد هذا الخبر.
لواء  المشتركة  العمليات  باسم  الناطق  وقال 
األنباء  لوكالة  تصريح  في  الخفاجي،  تحسين 
التفجيرين  حصيلة  »إن  )واع(:  العراقية 

ارتفعت  الشرقي  الباب  منطقة  في  اإلرهابيين 
إلى 28 شهيداً و73 جريحاً«.

وأكد الرئيس العراقي برهم صالح بأن »تفجيرا 
بغداد يستهدفان االستحقاقات الوطنية الكبيرة«.

»إن  تويتر،  على  له  تغريدة  في  صالح  وقال 
اآلمنين  المواطنين  ضد  اإلرهابيين  االنفجارين 
سعي  يؤكد  التوقيت،  هذا  وفي  بغداد،  في 
االستحقاقات  الستهداف  الظالمية  الجماعات 
مستقبل  في  شعبنا  وتطلعات  الكبيرة؛  الوطنية 

يسوده السالم«.
صالح  برهم  العراقية  الجمهورية  رئيس  وشدد 
هذه  ضد  »بحزم  الوقوف  يجب  أنه  على 

المحاوالت المارقة لزعزعة استقرار بلدنا«.
العسومي  عادل  العربي  البرلمان  رئيس  وأدان 
»األعمال  وقال  بغداد  في  األخيرين  التفجيرين 
العراقية  الحكومة  تنال من جهود  لن  اإلرهابية 
األمن  فرض  في  العراقي  الشعب  وإرادة 

واالستقرار«.

أنواعاً  يمارس  عليوة  محمد  الفلسطيني  الشاب 
حالة  على  تغلب  حيث  الرياضات  من  مختلفة 

اإلحباط التي عاشها بعد أن فقد ساقه.
بساق  عليوة  محمد  الفلسطيني  الشاب  يؤدي 
)القفز  الهوائية  »الباركور«  رياضة  واحدة، 
بأطفال  إحاطته  وسط  غزة،  بمدينة  الحر(، 

يتابعونه بـإعجاب.
من  فائقة،  بسرعة  عاماً(،   18( عليوة  ويقفز 
مسافة  عنه  يبعد  آخر  إلى  مرتفع  إسمنتي  حجر 
»الكتيبة«  ساحة  في  الواحد،  المتر  عن  تزيد 
في  اليُمنى  ساقه  عليوة  وفقد  المدينة،  غربي 
عام 2018، وبدأ ممارسة هذه الرياضة، كتحدٍّ 

لظروفه الجديدة بعد مرور عام على إصابته.
إصابته،  سبقت  التي  الفترة  في  عليوة  وكان 
بينها  الرياضات،  من  مختلفة  أنواعاً  يمارس 
على  داوم  حيث  والطائرة،  والسلة  القدم  كرة 
مجموعة  و«الباركور«  إعاقته،  بعد  ممارستها 

نقطتين،  بين  االنتقال  منها  الهدف  حركات، 
تفصلهما حواجز وعوائق متفاوتة في صعوبتها، 
السرعة والسالسة،  بأكبر قدر ممكن من  وذلك 

ويعرف العب الباركور بـ«الترايسوور«.
وظهرت هذه الرياضة أول مرة في فرنسا عام 
2002، قبل أن تنتشر بمختلف دول العالم، حيث 
وأسطح  والجدران  األبنية  مختلف  في  تمارس 

المنازل.
يمارسون  لشبان  مشاهدته  إن  عليوة  وقال 
والمفتوحة،  العامة  بالمناطق  »الباركور« 
حفزه  خطير،  وقفز  بهلوانية  لحركات  وأدائهم 

لبدء ممارسة هذه الرياضة.
بألم  إليهم  أنظر  كنت  البداية  »في  وأضاف: 
وحسرة معتقداً أنني لن أكون قادراً على ممارسة 
الباركور، حيث كان من الصعب تقبّل فكرة أنني 
قاسية  نفسية  ظروفاً  عشت  لقد  واحدة،  بساق 

ومعقدة«.

قوله،  حدّ  على  حاول،  الفلسطيني  الشاب  لكن 
خالل  عاشها  التي  اإلحباط  حالة  على  التغلب 
بنجاحه  تتوج  فترة زمنية  المرحلة، بوضع  تلك 
في ممارسة الباركور، وبدأ عليوة تدريباته عبر 
االلتحاق بنادي رياضي للباركور والجمباز، في 

منطقة سكنه بحي الشجاعية، شرق مدينة غزة.
التدريبات بشكل يومي، بساق  وكان يكرر هذه 
في  االصطناعي  طرفه  استخدام  ودون  واحدة 
عليوة  وحظي  المارة،  أمام  »الكتيبة«  ساحة 
لالستمرار  به،  المحيطين  األشخاص  بتشجيع 
لديه  دافعاً  أضاف  ما  الرياضة،  هذه  بممارسة 

لتطوير مهاراته وقدراته.
وبجانب »الباركور«، يمارس الشاب الفلسطيني 
رياضات كرة القدم والسلة والطائرة، كما التحق 
مؤخراً بفريق لرقص »الدبكة« الشعبية، الخاص 

بذوي االحتياجات الخاصة.

من  طن  ماليين  عشرة  من  أكثر  إلقاء  رغم 
والمحيطات كل  البحار  في  البالستيكية  النفايات 
عام، فإننا في الواقع ال نرى سوى 1% منها فقط، 

وهو الجزء الذي يطفو فوق السطح فقط.
النفايات  من  الباقية   %99 لنسبة  حدث  فماذا 
القمامة  »بقع  كانت  لو  وماذا  البالستيكية؟ 
المحيطية العظيمة« هذه مجرد غيض من فيض؟ 

أو رأس جبل الجليد؟
البريطانيين  الباحثين  من  دولي  فريق  وجد 
واأللمان والفرنسيين إجابة لهذه التساؤالت، وفي 
دراستهم المنشورة في دورية »ساينس« العلمية 

أن  أكدوا  الماضي،  نيسان   30 يوم  الشهيرة 
القوية تقود المواد البالستيكية  البحرية  التيارات 
طول  على  بالميكروبالستيك  المعروفة  الدقيقة 
قاع البحر إلى »انجرافات« كبيرة، حيث تتركز 

هناك بكميات مذهلة.
قطعة  مليون  البحثي حوالي 1,9  الفريق  ووجد 
من الميكروبالستيك في طبقة يبلغ سمكها 5 سم 
أعلى مستويات  فقط، وهي  واحداً  وتغطي متراً 
قاع  في  اآلن  حتى  المسجلة  الميكروبالستيك 

المحيطات.

تأثري التيارات املائّية
وتم العثور على الميكروبالستيك في قاع البحار 
في جميع أنحاء العالم، ولم يكن العلماء متأكدين 

من كيفية وصوله إلى هناك وكيفية انتشاره.
أو  ينفصل حسب حجمه  أنه سوف  العلماء  ظن 
لكن  الطبيعية،  للرواسب  كثافته بطريقة مشابهة 
فبعضه  ما،  حد  إلى  مختلف  الميكروبالستيك 

يطفو، ولكن أكثر من نصفه يغرق.
من المعروف أن قطع البالستيك الكبيرة تتفسخ 
حتى  المحيط،  في  أصغر  شظايا  إلى  تدريجياً 
تتشكل جزيئات من الميكروبالستيك أصغر من 
5 ملم مع مرور الزمن بتأثير العوامل الطبيعية.

كانت  التي  البالستيكية  المواد  تغرق  أن  ويمكن 
تطفو بمجرد أن تصبح مغطاة بالطحالب، أو إذا 

ارتبطت بمعادن لزجة ومواد عضوية أخرى.
تنقل  األنهار  أن  الحديثة  األبحاث  أظهرت  وقد 
وكشفت  أيضاً،  المحيط  إلى  الميكروبالستيك 
التجارب المعملية أن االنهيارات الثلجية العمالقة 
يمكن أن تنقل هذه الجسيمات الدقيقة على طول 

أخاديد أعماق البحار إلى أعماق أكبر.
عالمية  شبكة  تنقل  كيف  الباحثون  واكتشف 
البحار  أعماق  في  البحرية  التيارات  من 
بالستيكية  نقاطاً  يخلق  مما  الميكروبالستيك، 
الشاسعة،  الرواسب  انجرافات  داخل  ساخنة 
يتراكم  التيارات  هذه  ركوب  خالل  ومن 
تكون  حيث  البحار  أعماق  في  الميكروبالستيك 

أشكال الحياة وفيرة.

ومسح الباحثون خالل الدراسة منطقة من البحر 
األبيض المتوسط قبالة الساحل الغربي إليطاليا، 
التيارات  ودرسوا  التيراني،  البحر  باسم  تعرف 

المائية السفلية التي تتدفق قرب قاع البحر.
ملوحة  في  باالختالفات  مدفوعة  التيارات  هذه 
يصل  أن  ويمكن  الحرارة،  ودرجات  المياه 
عدة  إلى  البحر  قاع  في  الرواسب  انجراف 
كيلومترات بارتفاع مئات األمتار، وينتهي حيث 

تفقد هذه التيارات قوتها.

نوع خبيث
البحر  قاع  من  الرواسب  عينات  الباحثون  حلل 
مئات  إلى  تصل  عدة  أعماق  من  المأخوذة 
األمتار، وفصلوا الميكروبالستيك عن الرواسب 
المجاهر،  تحت  بِعدّها  قاموا  ثم  المختبر،  في 
وتحليلها باستخدام التحليل الطيفي باألشعة تحت 
البالستيكية  البوليمرات  أنواع  لمعرفة  الحمراء 

الموجودة بها.
الميكروبالستيك  معظم  أن  الباحثون  ووجد 
المالبس  من  ألياف  هو  البحر  قاع  في  الموجود 
والمنسوجات، وهذا النوع الخبيث بشكل خاص 

يمكن أن تأكله وتمتصه الكائنات الحية.
يتحلل الحطام البالستيكي ويغرق في قاع المحيط  
انجرافات شاسعة  البحرية في  التيارات  وتكنسه 
البالستيكي  الحطام  يتحلل  كونفرزيشن   ))ذي 
ويغرق في قاع المحيط وتكنسه التيارات البحرية 

في انجرافات شاسعة )ذي كونفرزيشن(    

ورغم أن الميكروبالستيك من تلقاء نفسه غالباً ما 
يكون غير سام، فإن الدراسات تظهر أن تراكم 
بالكائنات  يضر  أن  يمكن  أسطحه  على  السموم 

الحيّة إذا تناولته.
الماء  أيضاً  العميقة  المحيطات  تيارات  تحمل 
النقاط  أن  يعني  مما  والمغذيات،  المؤكسج 
الساخنة لقاع البحر حيث يتراكم الميكروبالستيك 
مهمة  إيكولوجية  لنظم  موطناً  أيضاً  تكون  قد 
التي  البحار  أعماق  في  المرجانية  الشعاب  مثل 
ولكنها  التدفقات،  هذه  على  العتمادها  تطورت 

تتلقى اآلن كميات هائلة من الميكروبالستيك.

مشكلة خفّية
التلوث  أنواع  من  نوعاً  الميكروبالستيك  يعد 
البيئية،  النظم  على  السلبي  التأثير  ذي  المستدام 
الباحثون  اكتشفه  ما  منها.  البحرية  وخاصةً 
وتدفق  الطبيعية  فالتيارات  خفية،  مشكلة  كان 
أجزاء  يحول  المحيط  إلى  البالستيكية  النفايات 
للنفايات  إلى مستودعات ضحمة  البحر  قاع  من 

البالستيكية الدقيقة.
ووجد العلماء أن المالبس التي قد تستمر ألسابيع 
قيعان  تلوث  تزال  ال  مالبسك  خزانة  في  فقط 
إلى  تصل  قد  طويلة  لمدد  والمحيطات  البحار 
الفريدة  الحية  بالمخلوقات  يضر  قد  مما  قرون، 

التي تعيش هناك.

يمكنه  ولكن  إرادي  ال  بشكل  اإلنسان  يتنفس 
الخطوات  بعض  خالل  من  األداء  تحسين 
بوتيرة  التنفس  على  القدرة  وتساعد  البسيطة، 
متوازنة في المحافظة على مستويات صحية من 

األكسجين وثاني أكسيد الكربون في الدم.
1- التنفس من األنف: تساعد الشعيرات الصغيرة 
والمخاط داخل األنف على التقاط وتصفية الغبار 
الممرات  تعمل  التهيج،  من  الرئتين  لحماية 
األنفية أيضاً على تدفئة وترطيب الهواء الذي يتم 

استنشاقه قبل وصوله إلى الرئتين.
جديدة  طرق  تعلم  يمكن  العميق:  التنفس   -2
للتنفس، حيث تساعد الممارسة البسيطة المتمثلة 

في التنفس المركز على تقليل التوتر.
اإلبهام  يستخدم  التنفس:  جوانب  تبديل   -3
من  التنفس  أثناء  األنف  فتحتي  إحدى  إلغالق 
الفتحة  إغالق  بالتبادل  يتم  ثم  األخرى،  خالل 
لمدة  بالتبادل  التنفس  ومواصلة  السبابة  بإصبع 

بين  الضغط،  يتم  أن  مراعاة  مع  دقائق،  خمس 
كل دورة تنفس من أحد الفتحتين، لفترة وجيزة 
على كال الجانبين إلغالقهما، يساعد هذا التمرين 
ضبط  على  العميق  التنفس  ممارسة  جانب  إلى 
ضربات  معدل  وانتظام  الدم  ضغط  مستويات 

القلب.
4- وضعية النوم السليمة: يساعد االستلقاء للنوم 
بشكل صحيح على التنفس بشكل أفضل، ويمكن 
سليمة  وضعية  في  بالنوم  االلتزام  يؤدي  أن 
مثل  التنفس،  ضيق  تخفيف  على  السرير  على 
وسادة  وضع  مع  الجانبين  أحد  على  االستلقاء 
على  االستلقاء  أو  الساقين  بين  وأخرى  للرأس 
وأخرى  الرأس  تحت  وسادة  وضع  مع  الظهر 

تحت الركبتين المثنيتين.
5- همهمة في الزفير: للتخلص من التوتر أو عدم 
القيام بإغالق العينين واستنشاق  التركيز، يمكن 
الهواء ببطء قدر المستطاع ثم يتم إخراج الزفير 

مع الهمهمة أو إصدار صوت »أومممم«، يشجع 
هذا النوع من التنفس على ضمان التبادل الكامل 
الكربون،  أكسيد  ثاني  من  والتخلص  لألكسجين 
مع إبطاء ضربات القلب وخفض ضغط الدم أو 

استقراره.
بصوت  الغناء  يعد  مسموع:  بصوت  الغناء   -6
وتحسين  للرئتين  المفيدة  التمارين  من  مسموع 
التنفس، حتى لو كان الشخص يعاني من مرض 
الرئوي  االنسداد  مرض  مثل  مزمن  تنفسي 
تقليل  في  يساعد  أن  ويمكن  الربو،  أو  المزمن 

التوتر أيضاً.
7- الضحك بصوت مرتفع: يعد الضحك بصوت 
مرتفع والقهقهة من الطرق الممتعة لتحسين أداء 
سعة  من  يزيد  الضحك  من  الكثير  ألن  الرئتين 
نوبة  أن  كما  البطن،  عضالت  وينشط  الرئتين 
القهقهة الجيدة تطرد الهواء من الرئتين وتسمح 

بدخول كميات كبيرة من الهواء النقي.

الماء  من  الكثير  يحافظ شرب  الماء:  8- شرب 
أو السوائل األخرى على مدار اليوم على صحة 
األغشية المخاطية التي تبطن الرئتين، إذا كانت 
التنفس  يمكن  فسوف  ورقيقة،  رطبة  البطانة 

بسهولة وراحة.
البعض  يشعر  الكمامة:  مع  أفضل  التنفس   -9
الكمامات  ارتداء  أثناء  التنفس  عند  بالضيق 
الواقية، والتي أصبح االلتزام بارتدائها ضرورة 

الُمستجد،  كورونا  بفيروس  العدوى  من  للوقاية 
وينصح الخبراء بالتأكد أواًل من ارتداء الكمامات 
التنفس  على  المواظبة  مع  الصحيحة  بالطريقة 
التوتر  استمر  وإذا  وانتظام.  بقوة  شهيقًا وزفيًرا 
لعدة  الفم  من  الشهيق  أخذ  يمكن  الضيق  أو 
مرات الستعادة الهدوء والتنفس المنتظم، ويرى 
في  لالستمرار  يدعو  ما  يوجد  ال  أنه  الخبراء 
ارتداء الكمامات داخل السيارة إذا كان الشخص 

بمفرده.

شاب فلسطيني ميارس الباركور بـساق واحدة

قيعان البحار.. مستودعات ضخمة للنفايات البالستيكية الدقيقة

الغناء والضحك والقهقهة ترفع نسبة األكسجني يف الدم



22 كانون الثاني  2021 الجمعة

العدد 1066

22 كانون الثاني  2021 الجمعة روناهيروناهي

العدد 1066 محررة الصفحة - ميديا غامنمحرر الصفحة - جوان محمد

103 المرأةالرياضة

أفين باشو: »رسالتي للنظام التركي.. محاوالتك 
في اعتقال أصحاب الرأي الحر زادت من عزيمتنا«

روناهي/ الحسكة ـ أوضحت عضوة منسقية 
مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة أفين باشو 

أن أنظار العالم باتت تتجه إلى ما آلت إليه 
التغييرات في واقع المرأة بمناطق شمال 

وشرق سوريا، ووجهت رسالة إلى النظام 
التركي؛ مفادها »ازددنا عزيمة«.

آفا في  لثورة روج  الشرارة األولى  مع انطالقة 
19 تموز عام 2014, كان للمرأة دور واضح 
بالنمو  واألخذ  المجتمع,  نهضة  في  ومحوري 
وشرق  شمال  مناطق  كافة  ليشمل  واالمتداد 
واالضطهاد  العبوديّة  طوق  وكسر  سوريا, 
تمثل  باتت  حتى  بحقها,  يمارس  كان  الذي 
التي  القمعية,  األنظمة  وجه  في  األقوى  التحدي 
الذهنية  وتفرد  التبعية  نظام  على  اإلبقاء  تحاول 
خالل  ومن  المجتمع,  وإدارة  بالقيادة  الذكورية 
الدقيق  التوجيه  أوجدها  التي  الفريدة  الرؤية 
بمقدرة  المطلق  وإيمانه  أوجالن,  هللا  عبد  للقائد 
المجتمعات  بناء  في  الفرق  إحداث  على  المرأة 
الحرة والديمقراطية, كان جني ثمار هذه الرؤية, 
ثورة  بعد  المرأة  مارسته  الذي  الدور  بتجسيد 

روج آفا وشمال وشرق سوريا مباشرةً.  

املرأة ما بني املايض والحارض

منسقية  عضوة  مع  صحيفتنا  أجرته  لقاٍء  وفي 
مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة أفين باشو حول 
دور المرأة في ثورة روج آفا, أكدت فيه أهمية 
األّمة  ظل  في  اآلن  المرأة  به  تقوم  الذي  الدور 

الديمقراطية.

سوريا  وشرق  شمال  في  »للمرأة  وقالت: 
مع  الخصوصية  هذه  تجلت  مميزة,  خصوصية 
لتثبت  الحياة,  ميادين  كافة  في  المرأة  مشاركة 
الذي  والتبعية  العبودية  زمن  بأن  أجمع,  للعالم 
سابقاً,  المرأة  على  قسري  بشكٍل  مفروضاً  كان 
تعيش  اآلن  دونما رجعة, وهي  وانتهى  ولى  قَْد 
وينافي  وتشاركياً,  وحراً  متطوراً  جديداً  عصراً 
الدول  أكثر  الشعارات حتى في  ازدواجية  تماماً 
باقي  في  نسبي  بشكٍل  ولو  حالياً  فالمرأة  تقدماً, 
الدول ال زالت تعاني من تسلط الرجل, وتهميش 

دورها في المجتمع على كافة األصعدة«.
 

تتمتع بطابعها الخاص

العمل  لواقعية  اإلشارة  من  بدّ  ال  بأنه  متابعةً 
وتمتعها  سوريا,  وشرق  شمال  في  للمرأة  الحر 
كامالً  المجتمع  وإيمان  ومميز,  خاص  بطابعٍ 
بنموذج األمة الديمقراطية الحر, النابع من الفكر 
عبد  القائد  لفلسفة  المتكامل  والنهج  المتحضر, 
ضرورة  على  المستمر  وتركيزه  أوجالن,  هللا 

مشاركة المرأة في كافة أشكال الحياة, ونجاحها 
في ذلك خالل عقٍد من الزمن.

العالم  أنظار  »أصبحت  أفين:  وأضافت  هذا 
تتجه إلى ما آلت إليه التغييرات في واقع المرأة 
بمناطق شمال وشرق سوريا, ولدينا القدرة على 
تصدير حرية المرأة وفق نموذجنا الخاص لكّلِ 
األوسط،  الشرق  في  وخصوصاً  العالم,  دول 

لندعم ثورة المرأة في كّلِ مكان وزمان«.
رسائل خاصة من المرأة الحرة للدول القمعية

مبينةً بأنه ال زالت دولة االحتالل التركي تمارس 
قمع  على  تستند  التي  القومية,  الدول  ذهنية 

المساواة بين الرجل والمرأة.
النادر  المشتركة  الرئاسة  »فنموذج  وتابعت: 
والوحيد على مستوى العالم, بات يشكل هاجس 

تسعى  دائماً  وهي  التركي,  االحتالل  لدولة  قلق 
لنسف هذا المشروع وإضعاف روحه, وتجريده 

من جوهره«.
وفي ختام حديثها وجهت عضوة منسقية مؤتمر 
ستار في مقاطعة الحسكة أفين باشو رسالة إلى 
النظام التركي الفاشي: »رسالتنا لهم بكل وضوح 
وعقيدتنا  إيماننا  من  جزءاً  أصبح  إيمرالي  بأن 
ورمز توجهاتنا, وكل هذه المحاوالت التي يقوم 
محاوالته  خالل  من  التركي,  المحتل  نظام  بها 
البائسة في اعتقال أصحاب الرأي الحر, وزجهم 
في الزنازين؛ لم تكن إال محاوالت بائسة أعطتنا 
إلى األمام وزادت من عزيمتنا وإصرارنا  دفعاً 
على المضي قدماً في تعزيز دور المرأة وتمكينِه 

في المقاومة السياسية والثقافية والعسكرية«.

كركي لكي/ ليكرين خاني- ألكاديمية »الشهيدة 
توعية  في  دور  المرأة«  لعدالة  عقيدة  يادي 
المجتمع  إدارة  المرأة ومعرفتها كيفية  وتثقيف 
ومحاضرات  ندوات  من  تقدمه  ما  خالل  من 
األكاديميات  كباقي  فكرية،  وتدريبات  تثقيفية 

المعنية بهذا الشأن بشمال وشرق سوريا.

عمق  عميق  االجتماعية  العدالة  مفهوم  إن 
التاريخ، فالعدالة االجتماعية فطرية ظهرت في 
المجتمع الطبيعي حيث كان للمرأة الدور الريادي 
والمساواة  العدالة  سمات  خلقت  من  فهي  فيه، 
واألخالق والسياسة المجتمعية الصحيحة المبنية 
محبة  المرأة  فطبيعة  والتسامح،  السالم  على 

للسالم واالستقرار.
العدالة  أكاديمية  افتتحت  المنطلق  هذا  ومن   
الخاصة بالمرأة في مدينة رميالن باسم الشهيدة 
األم عقيدة لتمجيد دورها في نشر السالم والعدالة. 
ولنكون ملمين بدور أكاديمية الشهيدة يادي عقيدة 
اإلدارية  مع  لقاء  لصحيفتنا  كان  المرأة؛  لعدالة 

هناك.

نظام التدريبات الفكرية مفتوح 

مراعاًة لظروف املرأة

لعدالة  عقيدة  يادي  الشهيدة  أكاديمية  افتتحت 
لـ  المصادف  استشهادها  تاريخ  في  المرأة 
ساحة  في  لنضالها  استذكاراً   2020/10/13

العدالة المجتمعية.
توعوية  أكاديميات  هكذا  افتتاح  أهمية  وحول 
عقيدة  يادي  الشهيدة  أكاديمية  في  اإلدارية  قالت 
مثل  »افتتاح  بأن  فرحو  أسمى  المرأة  لعدالة 
بناء  في  األساس  حجر  تشكل  األكاديميات  هذه 

شخصية المرأة وتوعيتها على كافة األصعدة«.
متابعةً بأنه بسبب جائحة كورونا توقفت األكاديمية 
»فبعد  وأضافت:  الفكرية،  التدريبات  إلقاء  عن 
افتتاح األكاديمية تم إعطاء تدريبين فقط، ولدينا 
برامج تثقيفية نقوم بها بالتنسيق مع مؤتمر ستار 

ولجنة المرأة في مجلس الناحية«.
دورات  بإعطاء  تقوم  األكاديمية  أن  إلى  مشيرةً 
المرأة  لظروف  مراعاةً  وذلك  مفتوحة  تدريبية 

العائلية.
وأردفت أسمى حول مضمون الدروس التي تلقى 
في  تعطى  التي  الدروس  »نوع  األكاديمية:  في 

العدالة  المرأة،  علم  المرأة،  »تاريخ  األكاديمية 
المجتمعية، حرية المرأة، ودروس خاصة محفزة 

لتفعيل دور المرأة في المؤسسات«.

التعريف بشخصية املرأة اإلدارية

»دور  بأن  أسمى  ذكرت  الحديث  سياق  وفي 
بل  التدريب  على  فقط  مقتصراً  ليس  األكاديمية 
التنظيم  كيفية  معرفة  في  المرأة  مساعدة  على 
بها،  تعمل  أي مؤسسة  أو  المجتمع  في  ودورها 
المرأة  بشخصية  التعريف  على  أيضاً  نركز  بل 

اإلدارية«.
يادي  الشهيدة  أكاديمية  في  اإلدارية  واختتمت 
عقيدة لعدالة المرأة أسمى فرحو حديثها بالقول: 
التدريبات  في  للنسوة  استقبالنا  نستأنف  »سوف 
الفكرية حال االنتهاء من جائحة كورونا أو على 
وشرق  شمال  مناطق  عن  الحظر  رفع  األقل 

سوريا«.

من هي األم عقيدة؟

كان  إنما  يوماً،  السالح  تحمل  لم  عقيدة  األم 
وإرادتها  الحر  وصوتها  حنجرتها  سالحها 
الحرة، ولطالما عرفت بابتسامتها وقلبها الطيب 
لكل  قوة  مصدر  كانت  فقد  للجميع،  اتسع  الذي 
نالت  هي  وها  مطلبها  كانت  فالشهادة  امرأة، 
والكفاح،  النضال  من  سنة  ثالثين  بعد  الشهادة 
كما  السنين  منذ عشرات  كافحت وناضلت  فهي 
بامرأة  تعرف  كانت  األخيرة  اآلونة  وفي  أنها 
في لجنة الصلح في  الصلح وكانت تشغل مكاناً 
كركي لكي، كان همها الوحيد أن تبذل قصارى 
ولم  منطقتها،  أهالي  بين  الخالف  لتزيل  جهدها 
وكانت  بل  فقط  منطقتها  على  جهودها  تقتصر 
كانيه  سري  إلى  بسويعات  رحيلها  قبل  تقول 
بين  لربما أصلح  فيها »سأذهب  استشهدت  التي 
طوال  عقيدة  الشهيدة  األم  فكانت  المختلفين«، 
السنين التي ناضلت فيها في مجال الصلح محبة 
ووقفات  مناسبة  كل  في  السباقة  وكانت  لعملها 
المؤازرة، حيث انضمت إلى القافلة التي توجهت 
التركي  االحتالل  هجمات  وقت  في  عفرين  إلى 
وقفاتها  من  نصيب  أيضاً  لكوباني  وكان  عليها، 
النضالية، وكانت آخر القافالت التي تنضم إليها 
فكانت  كانيه،  سري  قافلة  الشهادة،  قافلة  هي 

رمزاً للمثابرة.

روناهي / قامشلو ـ تستمر النشاطات الرياضيّة 
بإقليم الجزيرة بدون توقف على صعيد العديد من 
األلعاب الفردية والجماعية، حيث تقام بطوالت 
الناشئين  لدوري  هامة  نهائية  ومباراة  عديدة 
لكرة القدم، ولكن موجة البرد استطاعت الدخول 
على الخط وقرر مكتب األلعاب الجماعية تأجيل 

مباريات الدوري والكأس للكرة الطائرة.

وستقام المباراة النهائية من دوري الناشئين لكرة 
يوم  وذلك  واألسايش  برخدان  ناديي  بين  القدم 
الجمعة المصادف لـ 2021/1/22، بتمام الساعة 
الواحدة من بعد الظهر على أرضية ملعب الشهيد 
هيثم كجو، في لقاء يُنتظر منه أن يكون نارياً مثل 
بين برخدان  التي جمعت  نهائي األشبال  مباراة 
وسردم وانتهت بفوز برخدان بهدف بدون رد. 
حيث  جودي  حساب  على  كان  برخدان  تأهل 
وسيطر  رد  بدون  بهدف  الذهاب  في  عليه  فاز 
األسايش  أما  اإلياب.  لقاء  على  السلبي  التعادل 
فقد تأهل على حساب الصناديد بعد الفوز عليه 
وإياباً  واحد،  هدف  مقابل  أهداف  بأربعة  ذهاباً 

بهدف بدون رد. 
وسينظم االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة بطولة 

في  تقام  لعبة  وهي  لألندية،  للشطرنج  الرجال 
صعيدها،  على  البطوالت  من  العديد  العام 
وآخرها كانت بطولة قامشلو المفتوحة التي تقام 
بإشراف مجموعة من خبرات  منذ عام 2013 
هذه اللعبة، هذه البطولة ستكون في مقر االتحاد 
الرياضي بقامشلو، وستبدأ بتمام الساعة العاشرة 
صباحاً. وعلى صعيد لعبة الكرة الطائرة للرجال 
الرابعة من مرحلة  الجولة  منافسات  تأجلت  فقد 

اإلياب، والتي كانت على الشكل التالي:
يوم الجمعة 2021/1/22:

بتمام  عامودا  صالة   - سردم   × كانيه  سري 
الساعة 11 ظهراً.

بتمام  سبيه  تربه  صالة  ـ  األسايش   × الجزيرة 
الساعة 10 صباحاً. 

بتمام  سبيه  تربه  صالة  ـ  جودي   × الصناديد 
الساعة 11.30 ظهراً.

هذه المباريات وانطالق منافسات الكأس جميعها 
في  الجماعية  األلعاب  مكتب  من  بقرار  تأجلت 
تمر  التي  البرد  موجة  بسبب  الرياضي  االتحاد 

بها المنطقة بحسب ما نشرته صفحة االتحاد.
الجولة  مباريات  ستقام  القدم  كرة  لعبة  وفي 

لدوري  الذهاب  مرحلة  من  واألخيرة  السابعة 
الرجال لكرة القدم للدرجة األولى، وفق الجدول 

التالي:
الخميس 2021/1/21:

تل  ملعب  ـ  كانيه  سري   × كوجر  تل  شبيبة  ـ 
كوجر الساعة الواحدة من بعد الظهر.

الشهيد  ملعب  ـ  كاني  واشو   × الحسكة  شبيبة  ـ 
هيثم كجو بقامشلو الساعة الثانية عشر ظهراً.

ـ برخدان × الصناديد ـ ملعب الشهيد هيثم كجو 
بقامشلو الساعة الثانية عصراً.

السبت 2021/1/23:
الشهيد هيثم كجو  ـ ملعب  الجزيرة  االتحاد ×  ـ 

بقامشلو الساعة الثانية عشر ظهراً.
ـ دجلة × خباتـ  ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو 

الساعة الثانية عصراً.

وإليكم ترتيب األندية قبل بداية الجولة:
ترتيب المجموعة األولى:

1ـ األسايش 18نقطة +22.
 2ـ خبات 12 نقطة +13.

3ـ دجلة 10 نقاط +7.
4ـ االتحاد 7 نقاط -2.

 5ـ الجزيرة 4 نقطة -3.
6ـ شبيبة الحسكة 1 نقطة -9.
7ـ واشوكاني 0 نقطة -28 .

ترتيب المجموعة الثانية:
1ـ سردم 15 نقطة +18.

2ـ الصناديد 6 نقاط ـ1.
3ـ سري كانيه 6 نقاط - 8.

4ـ شبيبة تل كوجر 5 نقاط -3.

5ـ برخدان 4 نقاط -4.
6ـ جودي 1 نقطة -12.

من جانب مكتب كرة القدم أصدر قراراً بهبوط 
نادي الطريق إلى الدرجة الثانية وتحرير كشوف 
جميع العبيه بعد تغيّبه عن مباراتين وعدم تقديم 
عذر يُقنع به االتحاد بحسب ما صدر من اللجنة 

الفنية للعبة.
كما تأهل فريقي آشتي وجان إلى المباراة النهائية 
في  المقامة  القدم  لكرة  كجو  هيثم  الشهيد  لدورة 
آشتي على  تأهل  المغطى، وجاء  قامشلو  ملعب 
حساب جين سبور بعد الفوز عليه بفارق ركالت 
بهدف  األصلي  الوقت  انتهاء  بعد  الترجيح، 
درباس  حساب  على  جان  تأهل  بينما  لهدف، 
المباراة  الفوز عليه بهدف بدون رد، وتقام  بعد 
النهائية يوم الجمعة القادم بتمام الساعة السادسة 

مساًء.

أبدى اإلسباني روبرتو باروندو، المدير الفني 
لمنتخب مصر لكرة اليد، سعادته بالفوز على 
األولى  الجولة  في   ،23-28 بنتيجة  روسيا 
على  المقامة  العالم  ببطولة  الثاني،  للدور 

أرض الفراعنة.
تلفزيونية  تصريحات  في  باروندو  وقال 

عقب لقاء روسيا، إن المنتخب المصري قدم 
مباراة كبيرة واستحق الفوز، مشيدًا بالعبيه 
نقطة  بفارق  السويد  آثار هزيمة  تجاوز  بعد 

واحدة وتفادي بعض األخطاء.
أصحاب  العبين  يمتلك  »المنتخب  وأضاف 
مستويات  قدموا  شباب  وآخرين  خبرات، 
األمر  مع  وتعاملوا  روسيا  لقاء  في  جيدة 
بشكل جيد، حققنا فوًزا مهًما، وهو ما طالبت 

به الالعبين بعد الخسارة أمام السويد«.
موهوب  العب  األحمر  »أحمد  وتابع 
في  استفدنا من خبراته وقدراته  ومخضرم، 
خاصة  رائعة،  بصورة  وظهر  روسيا  لقاء 
لقاء  في  إرهاقه  عدم  على  حرصت  أنني 
مباراة  في  أكبر  فرصة  وأعطيته  السويد 

روسيا«.
وأكد أن األحمر سيخضع لفحص طبي بعد 
جاهزيته  على  لالطمئنان  المباراة،  نهاية 
الجمعة  يوم  ستقام  التي  بيالروسيا  لمواجهة 

في الجولة الثانية.
ستكون  بيالروسيا  مباراة  أن  إلى  وأشار 
قوية وصعبة، والمنتخب المصري يستهدف 
التعليق على مشاركة  الفوز، رافًضا  تحقيق 

أي العب بعينه من عدمه.
ألول  للقائمة  انضم  حسن  إسالم  أن  وأكد 
مرة، موضًحا أنه ال يفكر سوى في مصلحة 

الفريق بصفة عامة.

آخر األخبار الرياضّية بإقليم الجزيرة

 ،2021/1/21 لـ  المصادف  الخميس  تنطلق 
بي  إس  »إتش  ظبي  أبو  لبطولة  الـ16  النسخة 
أبو  مجلس  بتنظيم  تقام  والتي  للجولف،  سي« 
ظبي  أبو  نادي  ويحتضنها  الرياضي،  ظبي 
للغولف حتى 24 كانون الثاني الجاري، ضمن 
أولى محطات سلسلة رولكس األربع، في إطار 

أجندة الجولة األوروبية للفئة الممتازة.
العالمية 123 العباً، من  البطولة  ويشارك في 
روريما  العالم،  في  الغولف  نجوم  نخبة  بينهم 
شاين  كايمر،  مارتن  توماس،  جاستن  كلروي، 
مكداويل، جاستن روز، هنريك  لوري، جرايم 

ستينسون، داني ويليت.
كأس  بطولة  نجم  إلى  الالعبين  هؤالء  وينضم 
رايدر األوروبية، بادراج هارينجتون، الستئناف 
قائمة النقاط األوروبية لالعبين المستهدفين، من 
أجل التأهل لبطولة كأس رايدر في ويسكونسن.

على  التاسع  المصنف  هاتون،  تيريل  ويتنافس 
بطولة  لقب  حامل  فيتزباتريك،  ومات  العالم، 
أبطال  إلى جانب  العالمية 2020،  دبي  موانئ 
كأس رايدر، تومي فليتوود، إيان بولتر وتوماس 
لي  الماضية  النسخة  لقب  وحامل  بيورن، 

ويستوود.
ويبلغ مجموع جوائز البطولة، 8 ماليين دوالر، 
 ،2021 دبي  إلى  السباق  من  نقطة  و8000 
ويحصل البطل على مليون و120 ألف دوالر.

وتقام البطولة منذ عام 2006، على ملعب نادي 
الجولة  للغولف، بإشراف تحكيمي من  أبوظبي 

األوروبية.
على  مقسمة  حفرة،   72 بنظام  البطولة  وتُلعب 
أربع جوالت وفق نظام معدل الضربات، وبعد 
ومن  العباً،   65 أول  فقط  يتأهل  حفرة،   36

تعادل معهم في معدل الضربات.

مشاركة واسعة يف بطولة مصر تتألق يف مونديال اليد
أبو ظبي للغولف

أكادميية الشهيدة يادي عقيدة لعدالة املرأة.. 
استمرار لنهجها احلر

أفين باشو

 سبع سنوات
 من الكدح

 والتقييم في
رسم المجتمع

سبع سنوات من التضحيات والخدمات 
ودعتها اإلدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، 
 2021/1/21 الخميس  يوم  صادف 
لتأسيسها  السابعة  السنوية  الذكرى 
فيها  تالحمت  عظيماً  إنجازاً  كان  الذي 
جميع شعوب المنطقة ضد سياسة نظام 
واحدة،  ولغة  واحد  علم  تحت  أقصاهم 
سلباً  األكثر  كان  الكردي  والشعب 
حق  حتى  لديه  يكن  لم  حيث  للحقوق 

التكلم بلغته.
اإلدارة الذاتية التي نبتت بذرتها األولى 
نهجها  على  لتسير  الجزيرة  إقليم  في 
عفرين وكوباني فوضعت أسس وقواعد 
ضمن نهج األمة الديمقراطية التي حققت 
المزيد من التالحم والتعاضد بين جميع 
المنطقة،  وشعوب  المجتمع  أجناس 
فنرى الشاب والشابة والمسن والمسنة، 
والكردي،  العربي  والمرأة،  الرجل 
يعملون  كلهم  واآلشوري؛  السرياني 
المجتمع  تصحيح  أجل  من  نحل  كخلية 

والتقدم به نحو مجتمع ديمقراطي.
هذا وقد حققت البعض من أهدافها على 
التي  والعوائق  الصعوبات  من  الرغم 
الرامية  األطماع  سيما  وال  اعترضتها 
التي  المنطقة،  شعوب  إرادة  كسر  إلى 
سعت وتسعى بشتى الوسائل إلى ضرب 
المكتسبات التي تحققت بدماء الشهداء، 
حيث امتزجت دماء العربي مع الكردي 
لوحة  ليرسموا  واآلشوري،  فالسرياني 
»سوريا  وهي  أال  بتضحياتهم  واحدة 

ديمقراطية ال مركزية«.
واإلنجازات  المساعي  تلك  كل  ضمن 
تأسيس  فعدا  حاضرة،  المرأة  كانت 
المرأة  بها تحت اسم هيئة  هيئة خاصة 
المجاالت  في  لها  مشاركة  هناك  كان 
العسكري  المجال  ففي  األخرى، 
المرأة  نهج  المرأة  رسخت  الدفاعي، 
وحقوق  حقوقها  عن  المدافعة  المقاومة 
شعبها فواجهت أعتى وأشرس األعداء 
داعش  مرتزقة  إلى  النصرة  جبهة  من 
الذي  األمر  ومزقته،  التركي  فالمحتل 
جعلته قدوة ومثاالً يحتذي بها النساء في 

جميع أنحاء العالم.
يحتكر  كان  الذي  السياسي  المجال  أما 
من قبل الرجل فالمرأة في إقليم الجزيرة 
االدعاءات  تلك  كل  بسياستها  ضربت 
في  ووجود  رأي  للمرأة  أن  وأظهرت 
السياسة لتناقش قضية مجتمعها وبلدها 
إبداء  في  وتشارك  الدولية  المحافل  في 
وشاركت  السورية  األزمة  بشأن  رأيها 
ترفض  أوروبية  دول  مع  في حوارات 

فيها القمع الممارس بحق شعبها.
المجال  في  بصمة  للمرأة  كان  كما 
المجاالن  هذان  والثقافي،  االقتصادي 
اللذان تلعب فيهما المرأة دور األساس، 
والفلكلور  والفن  الثقافة  حامية  فهي 
بدءاً  االقتصادي  المجال  في  واإلدارية 

من إدارة المنزل أو خارجه.
هيئة  قبل  من  األعظم  اإلنجاز  أما 
واألحكام  العامة  المبادئ  فكانت  المرأة 
التي أصدرتها كقوانين تحمي  الخاصة 
حقوق المرأة وتدافع عنها وتكون سنداً 
ويقيدها،  يحرمها  كان  مجتمع  في  لها 
والزواج  الميراث  خصت  القوانين 
التنظيمات  في  والمشاركة  والطالق 
السياسة وحتى حددت نسبة مشاركة في 
المؤسسات والمراكز بنسبة مساوية مع 

الرجل.
واليوم عندما نودع سبع سنوات فيتحتم 
وضعته  ما  على  جيداً  التركيز  علينا 
بناء  في  عينيها  نصب  الذاتية  اإلدارة 
حقوق  فيها  تتساوى  ديمقراطي  مجتمع 
فعلت  حقاً  هي  فهل  والرجل،  المرأة 
ذلك، هل حققت مطالب المجتمع، أم كان 
البيروقراطية  السياسات  تجاه  فعل  رد 
السائدة قبل تأسيسها؟ الردود على هذه 
األسئلة هو تقييم لعمل هذه اإلدارة التي 
نظام  علينا  فرضه  ظالم  من  انبثقت 

سلطوي.

رؤية

بيريفان خليل
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آزاد كردي

إبان  الطعام  في  كالملح  مستشرياً  الفساد  كان 
الجغرافيا  كامل  السورية على  الحكومة  سيطرة 
نتيجة  فيها  المؤسسات  ومفاصل  السورية 
السياسات الخاطئة للنظام الحاكم، وبعدما جاءت 
اإلدارة الذاتية وفي وقت قصير نسبياً استطاعت 
وإن  ومخلفاته،  الفساد  مظاهر  من  الكثير  إزالة 
الملحوظ، لكن على األقل  الكافي  بالقدر  لم يكن 

تحجيم إدارة شبكاته البراغماتية مؤسساتياً. 
وفي اآلونة األخيرة زادت حاالت انتشار الفساد 
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  مؤسسات  في 
سوريا، لذا تأسست جهة رقابية تهدف لمحاربة 
الفساد وتحجيم دوره عبر هذه الجهة التي بدأت 

بالعمل منذ اليوم األول من تأسيسها. 
ومما يجب اإلقرار به أن الفساد بات ينتشر في 
ولم  الهشيم،  في  كالنار  المجتمعات  من  الكثير 
يترك دولة إال وألحق بها أضراراً بالغة، وبحسب 
تقديرات المنتدى االقتصادي العالمي، فإن تكلفة 
دوالر  تريليون   2,6 يقل عن  ال  ما  تبلغ  الفساد 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   %5 يعادل  ما  أي 
تصريحاً  الدولي  البنك  أصدر  كذلك  العالمي، 
يزيد  ما  تدفع  واألفراد  الشركات  إن  فيه:  قال 
وتقول  عام.  كل  كرشاوي  دوالر  تريليون  عن 
التقارير الرقابية: إن الفساد يولد مزيداً من الفساد 

ويعزز ثقافة اإلفالت من العقوبات الرادعة.
اإلدارة  يؤرق  بات  الذي  الفساد  داء  معالجة  إن 
الذاتية لشمال وشرق سوريا، وال سيما أنها حديثة 
العهد من حيث التأسيس والنشأة، ينبغي أن تبدأ 
في تحليل ركام ذهني هرمي من الفساد اإلداري 

من  عاماً  إلى خمسين  تصل  مدة  والمالي خالل 
االنطالق  الذاتية  باإلدارة  وَحِريٌّ  سوريا.  حكم 
قائم  جديد  نظام  تطبيق  إلى  القصوى  بالسرعة 
على تأسيس مؤسسات رقابية تهدف إلى محاربة 
كما  والمساءلة،  النزاهة  مبادئ  وترسيخ  الفساد 
يفترض بها منحه، أي النظام الجديد؛ صالحيات 
واالدعاء  للتحقيق  وحدة  إنشاء  منها  استثنائية، 
الجنائي إضافة إلى حق فصل العامل الذي تحوم 
مقاضاته  استمرار  مع  الفساد،  شبهات  حوله 
منح  وكذلك  النهائي.  الحكم  يصدر  حتى  قانونياً 
ثروة  أن  إذا الحظ  التدخل  الرقابي حق  الجهاز 
الوظيفة  توليه  بعد  حكمه  في  ومن  العام  العامل 
موارده  أو  دخله،  مع  يتناسب  ال  بشكل  زادت 
الطبيعية بناء على قرائن موضوعية مبنية على 
أو  مالي  فساد  جرائم  بارتكابه  مالية  تحريات 
إداري، فيكون عبء اإلثبات على العامل للتحقق 
من أمواله اكتسبت بطرق مشروعة، أما في حال 
عجزه عن إثبات مصدرها المشروع تحال نتائج 
واالدعاء  التحقيق  وحدة  إلى  المالية  التحريات 
ما  واتخاذ  المعني  العامل  مع  للتحقيق  الجنائي 

يلزم أصوالً من إجراءات قانونية.
تحقيقاً  العامل  مع  التحقيق  يكون  أال  وينبغي 
إلى  استناده  أخالقياً  الواجب  من  بل  عشوائياً، 
قرائن وشواهد قانونية موضوعية واضحة، حتى 
القوانين  أن  كما  شائبة،  أي  القضايا  تشوب  ال 
فرض  مبدأ  تجلُّ  والمساءلة  للرقابة  الجديدة 
وممارسة  والمساواة  العدالة  مبدأ  على  القانون 
يقوم  من  كل  على  والنزاهة  الشفافية  مبادئ 
النظام  يبين  أن  ينبغي  وكذلك  العامة.  بالوظيفة 
والمحافظة  العام،  المال  تحصين  أهمية  الجديد 
الشخصية  المصالح  عن  وإبعاده  حرمته،  على 

أجل  من  هي  وأخيراً  أوالً  فالوظيفة  والشبهات، 
خدمة الوطن والمواطن.

إن أهم ما يعنى به النظام الجديد هو موضوع الذمة 
المالية، وباألخص في الجهات الخدمية المرتبطة 
سبيل  على  منها  وأخص  النقدية،  بالسيولة 
المثال ال الحصر؛ البلديات والصحة والجمارك 
من  والهدف  والمالية.  والمحروقات  والعدالة 
هذه  في  المسؤولون  يفصح  أن  اإلجراءات  هذه 

المالية  الجهات سنوياً عن عالقتهم وارتباطاتهم 
بحكم  عليها  ويشرفون  يديرونها  التي  بالمنشآت 
عملهم مقارنة بالتغيرات المالية التي تطرأ على 

أرصدتهم وممتلكاتهم وحياتهم ومعاشهم.
والحقيقة أن محاربة الفساد اإلداري والمالي في 
هذه األيام يستلزم من اإلدارة الذاتية القيام بثورة 
خالل  من  اإلدارية  حوكمتها  تطوير  أجل  من 
التقنيات الحديثة، ألن آفة الفساد تتطور مع هذه 

وتعرقل  إدارياً  نفسها  تشرعن  التي  المنظومة 
مشاريع التنمية والتطوير، فالفساد اإلداري أحد 
أمراض العصر الفتاكة التي تسببت بانهيار دول 
البشري،  التاريخ  مراحل  من  كثير  في  كبرى 
تتحرك  أن  دون  أعمدتها  ونهش  تفشى  بعدما 
إلى  أدى  مما  بسرعة،  عليه  للقضاء  حكوماتها 

تقوض أركان الدول وزاولها.

كمال درويش )كاتب(

بايدن،  جو  األمريكي  الرئيس  تنصيب  يُمهد 
لحدوث تغيير هائل نحو األحسن في الواليات 
المتحدة، وقد يكون أيضاً فرصة فريدة لتعزيز 
الديمقراطية الليبرالية في جميع أنحاء العالم، 
بشأن  المتفائل  الرأي  هذا  العديد  يتقاسم  وال 
نظراً  الليبرالية،  للديمقراطية  العالمية  اآلفاق 
في  الشعبوية  للحكومات  األخير  للصعود 
مختلف أنحاء العالم، فقد سعت هذه الحكومات 
السلطات،  بين  الفصل  مبدأ  إزالة  إلى 
وإلى  الصحافة،  وحرية  القضاء،  واستقالل 
العمل  من  السياسيين  المعارضين  حرمان 
بحرية، ويجادل الكثيرون بأنه ألسباب تتعدى 
الديمقراطية  ترامب ومرحلته، ستظل  دونالد 

الليبرالية في تراجع.

الوضع تغير بسرعة بعد حادث التمرد الذي 
غالبية  شجبت  إذ  الكابيتول،  مبنى  في  وقع 
كبيرة من الناخبين األمريكيين العنف، ودعمت 
من  الرغم  وعلى  للسلطة،  السلمي  االنتقال 
زالوا  ما  الجمهوريين  الناخبين  من  أن 73% 
يعتقدون أن ترامب يحمي الديمقراطية، إال أن 
مستوياتها  أدنى  إلى  تراجعت  تأييده  معدالت 

على اإلطالق بعد أعمال الشغب.
من  الكونغرس  دعم  فقد  ترامب  أن  كما 
الثاني  كانون   13 ففي  الجمهوري،  الحزب 
مجلس  في  الجمهوريين  من  عشرة  انضم 
النواب إلى الديمقراطيين في التصويت لعزل 
ترامب للمرة الثانية، بتهمة »التحريض على 
في  محاكمته  ترامب  وسيواجه  العصيان«، 
األغلبية  زعيم  حرص  مع  الشيوخ  مجلس 
على  ورد،  حسبما  ماكونيل،  ميتش  الحالي، 

تخليص الحزب الجمهوري منه.

تؤدي  قد  العنيفة  األخيرة  ترامب  نوبة  ولكن 
وتعزيز  االستقطاب،  تراجع  إلى  النهاية  في 
المؤسسات الديمقراطية األمريكية، خاصة إذا 
كان جزء كبير من الناخبين سيؤيد اإلجراءات 
في  بما  العنصري،  الظلم  لمحاربة  السريعة 
إرث  ولكن  التصويت،  حقوق  تعزيز  ذلك 
على  يجب  التي  الوحيدة  العقبة  ليس  ترامب 
المتحدة  الواليات  لتقديم  عليها  التغلب  بايدن 
للديمقراطية  قوي  عالمي  قائد  أنها  على 

الليبرالية.
ورغم أن الكثيرين يقولون أن أمريكا دعمت 
عام  ترامب  انتخاب  قبل  لعقود  الديمقراطية 
الواليات  دعمت  ما  كثيراً  أنه  إال   ،2016
وأطاحت  استبدادية،  حكومات  المتحدة 
سعيها  إلى  يعود  والسبب  منتخبة،  بحكومات 
وأيضاً  السابق،  السوفيتي  االتحاد  لمواجهة 

لتحقيق مصالحها االقتصادية.

فعلى سبيل المثال، أطاحت الواليات المتحدة 
الخمسينيات  في  الديمقراطية  إيران  بحكومة 
االنقالب  وسهلت  العشرين،  القرن  من 
التشيلي،  رئيس  ضد   1973 عام  العسكري 
سلفادور أليندي، إضافة إلى أعمال مماثلة في 
الكاريبي،  البحر  ومنطقة  الوسطى،  أمريكا 
بعض  في  الشمولية  األنظمة  تدعم  تزال  وال 
أمريكا،  ادعاءات  من  الرغم  وعلى  البلدان، 
فهي بالكاد تحلت بالصدق الذي كانت تعززه 
في دعمها للديمقراطية الليبرالية بعد الحرب.

ونائبة  بايدن  بقيادة  الجديدة  اإلدارة  ولدى 
الرئيس، كاماال هاريس، فرصة فريدة العتماد 
السنوات  في  ومصداقية  اتساقاً  أكثر  سياسة 
للديمقراطية  الفعالة  المناصرة  القادمة، 
شؤون  في  التدخل  إلى  تحتاج  ال  الليبرالية 
على  تنطوي  أن  ينبغي  وال  األخرى،  الدول 
الحقيقية  التهديدات  بعض  تتطلب  وقد  ذلك. 
الدمار  أسلحة  ذلك  في  بما  القومي  لألمن 
الخارج،  من  المدعوم  اإلرهاب  أو  الشامل 
ولكن  الخارجي،  التدخل  المثال،  سبيل  على 
لو  حتى  النظام،  في  تغيير  إلحداث  التدخل 
الديمقراطية،  تثبيت  في  للمساعدة  ذلك  كان 
يجب أال يكون هدفاً في حد ذاته، ألن النظام 
الذي يقيمه التدخل الخارجي دائماً ما سيواجه 

مشكلة كبيرة في اكتساب الشرعية.
هاريس   - بايدن  إدارة  على  يجب  ذلك  ومع 
لها  يكون  أن  يجب  أوالً،  عالياً.  تصبو  أن 
للعدالة  األولوية  تعطي  شاملة  محلية  أجندة 
»الخطيئة  أخيراً  وتزيل  والديمقراطية، 
أيديولوجية  في  المتمثلة  األمريكية  األصلية« 
المتحدة  الواليات  سيمكن  مما  البيض،  تفوق 

من أن تكون حقاً قدوة يُحتذى بها.
الواليات  على  ينبغي  الغاية،  هذه  ولتحقيق 
الديمقراطية  عن  جهاراً  تدافع  أن  المتحدة 
يمكنه  الذي  الحكم  نظام  باعتبارها  الليبرالية 
على  العالمية  اإلنسانية  التطلعات  تحقيق 
إلى  تدريجياً  تنتقل  أن  ويجب  وجه،  أفضل 
الحلفاء الذين  نظام تحالفات تكون فيه أنظمةُ 
تلتزم أمريكا بحمايتهم عسكرياً )بما في ذلك 

في الفضاء اإللكتروني( أنظمةً ديمقراطية.
أساسية  استراتيجية  اتباع  بايدن  على  ويجب 
الدول،  لجميع  الوطنية  السيادة  الحترام 
مسؤولية  فيها  تتطلب  التي  الحاالت  باستثناء 
تدخل  الجماعية  الفظائع  من  حماية مجموعٍة 
يتعذر على مجلس  الدولي، وعندما  المجتمع 
األمن التابع لألمم المتحدة التوصل إلى قرار، 
أحد  قبل  من  النقض  حق  استخدام  بسبب 
أعضائه الدائمين، فإن اتباع نهج يعتمد على 
كل حالة على حدة في استخدام التدخل المسلح 

أمر ال مفر منه.
مع  العمل  إلى  المتحدة  الواليات  وتحتاج 
النظر  بغض  ذلك،  في  الراغبة  الدول  جميع 
لتحقيق  السعي  في  السياسية،  أنظمتها  عن 
تغير  خطر  من  الحد  مثل  مشتركة  أهداف 
بما  العالمية،  العامة  المنافع  وتوفير  المناخ 
في ذلك الوقاية من األوبئة، والمهمة األخرى 
معايير  تطوير  هي  الكبرى  األولوية  ذات 
والذكاء  اإللكتروني  الفضاء  تحُكم  وقواعد 
وربما  الحيوية،  والتكنولوجيا  االصطناعي 
حالت معاهدات الحد من األسلحة في الحرب 
الباردة دون نشوب الحرب النووية العالمية، 

وال تزال ضرورية.
المتحدة  الواليات  افتقرت  وعلى مدى عقود، 
كاملة  مصداقية  ذات  شاملة  استراتيجية  إلى 
الليبرالية،  الديمقراطية  لدعم  للتنفيذ  وقابلة 
بايدن وضعها اآلن،  إدارة  أن تحاول  ويجب 
مواجهة  أن  تدرك  أن  يجب  العموم،  وعلى 
القديمة والجديدة تتطلب  التحديات  العديد من 
الدولية  المؤسسات  ثم  ومن  التعددية،  إحياء 

الفعالة التي تدعمها الواليات المتحدة.
وال شك أن بعض األمور لن تكون واضحة، 
ستأخذ  صادقة  أمريكا  نوايا  أن  تصور  لكن 
الواليات  لدى  يزال  وال  بعيداً،  بايدن  إدارة 
الرغم  الناعمة على  القوة  الكثير من  المتحدة 
جهده  في  ما  أقصى  بذل  ترامب  أن  من 
بالعقلية  وهاريس  بايدن  ويتمتع  لتدميرها، 
ديمقراطية  قيادة  لتوفير  الصحيحة  األساسية 
ليبرالية عالمية، لذا يجب أال يضيعا الفرصة.
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إعادة بناء أمريكا وعامل ما بعد ترامب

الذاتية  اإلدارة  اجتازت  عزيز-  عادل  قامشلو/ 
على  وتغلبت  العقبات،  من  الكثير  الديمقراطية 
الكثير من الصعوبات والنواقص، وحضت على 
ما  وهذا  المشترك،  والتعايش  الشعوب  أخوة 
أنها  إلى  وأشاروا  الجزيرة،  إقليم  مثقفو  أكده 

حدث تاريخي عظيم..

السنين  خالل  مّرت  كثيرة  وأحداث  مستجدات 
وبفضل  الذاتية،  اإلدارة  عمر  من  الماضية 
تضحيات الشهداء والذين عملوا بإخالص نجحت 
في تحقيق الكثير من الجوانب، وبخاصةً الخدميّة 
المطلوب تحقق وأنه ال  منها، وهذا ال يعني أن 
يوجد هناك نواقص في مواقع عديدة، اآلن وبعد 
مرور سبع سنوات على عمرها، من الضروري 
تحقيق ما لم يتحقق في السنوات الماضية والعمل 
على تخطي جميع العقبات التي تعترض تقدمها.

علينا االلتفاف حول اإلدارة الذاتية

الكاتب  لصحيفتنا  تحدث  الخصوص  وبهذا 
من  الرغم  »على  فقال:  مسور  حسن  خالص 
بعض السلبيات هنا وهناك إال إن اإلدارة الذاتية 
استطاعت أن تجعل من نفسها صاحبة شأن وأباً 
موبقات  على  قضت  التي  فهي  لشعبها  حنوناً 
وشرق  شمال  مناطق  عن  وأبعدتهم  الدواعش 
وبتضحيات  النظير،  منقطعة  بشجاعة  سوريا 
ِجسام أذهلت العالم كما اهتمت بالتعليم وأدخلت 
واقتدار،  بهمة  مدارسها  إلى  الكردية  اللغة 
الوظائف  ووفرت  تقريباً  البطالة  على  وقضت 
والعمل لشعوبها بأجور فاقت التوقعات بالمقارنة 
كدولة،  مناطقه  في  النظام  يدفعها  التي  باألجور 
ملحوظ،  بشكل  الهجرة  انخفاض  إلى  أدى  مما 
يثير  ما  وهو  الكريم  العيش  لمواطنيها  وأّمنت 

وبكل جالء حالة من اإلعجاب«.
منها  عانت  التي  السلبيات  إلى  مسور  وأشار 
على  كان  السلبيات  »أما  بقوله:  الذاتية  اإلدارة 
رأسها الفساد اإلداري وحدوث الكثير من حاالت 
أن  دون  المؤسسات  من  العامة  األموال  سرقة 
ينال السارق عقوبات رادعة له، وهي ال تتناسب 
وحجم الخسائر التي تسببت بها، فأموال اإلدارة 
تُنهب دون أن تُجابه بالرد المناسب، ويتم تعيين 
في مسلك  التدقيق  دون  المؤسسات  في  العاملين 
التعيينات  على  القيّمين  وكأن  المعيّن  الشخص 
خلفيات  في  تدقيق  بدون  الفراغ  ملء  يريدون 
وجود  مع  لالنتقاد  يتعرضوا  ال  حتى  المعينين 
الكفاءات  ضعف  إلى  ذلك  أدى  مما  الشواغر 
تقدم  وهناك  ما.  نوعاً  األداء  مستوى  وانخفاض 
كبير وملحوظ بغض النظر عن بعض السلبيات 
من  والمزيد  التقدم  من  المزيد  إلدارتنا  ونتمنى 

االلتحام مع الشعب وإنجاز المزيد من المشاريع 
التنمويّة بشكل مضطرد رغم جهودها المستمرة 
في التنمية وتحقيقها ما يُشبه المعجزات فعالً في 

بعض النواحي االقتصادية والتعليمية أيضاً«.
االهتمام  الذاتية  اإلدارة  على  بأن  مسور  وتابع 
اآلنية  المشاكل  وحل  المواطنين  بمعيشة  أكثر 
الشعبية،  الرقابة  وتوفير  الجيد  الخبز  كتأمين 
والعمل على منع تهريب المواشي حتى يتم خفض 
المطبوعات  توفير  على  والعمل  اللحوم،  أسعار 
بالخبرات  واالستعانة  والتشجيع  الكردية  باللغة 
المحلي من  األجنبية والكردية، وتشجيع اإلنتاج 
الصناعات والزراعات األساسية وزيادة اإلنتاج 
لتوفير حاجات المواطنين من المواد الضرورية 

الالزمة.
بالقول:  حديثه  مسور  خالص  الكاتب  واختتم 
الشعب  إلى  أكثر  التقرب  اإلدارة  من  »أتمنى 
عن  الشعب  توعية  على  والعمل  مطالبه  وتلبية 
يُتطلب  كما  والمحاضرات،  الدورات  طريق 
الذاتية  من الشعب بدوره االلتفاف حول اإلدارة 
في  والمشاركة  الميامين  بشهدائه  واالهتمام 
الذاتية  اإلدارة  خلف  والوقوف  ذكراهم،  إحياء 
والدسائس  المؤامرات  والتعاون معها، في وجه 
وتجريم المتعاونين مع األعداء والمحتالين ودولة 

االحتالل التركي بشكل خاص«.

ولدت من رحم املقاومة واإلرادة 
الصلبة

الرئيس  لصحيفتنا  تحدث  ذاته  السياق  وفي 
الجزيرة  إقليم  في  المثقفين  التحاد  المشترك 
الذاتية  »كرديار دريعي« حيث بيَّن بأن اإلدارة 
الديمقراطية في إقليم الجزيرة والتي تأسست في 
ليس  تاريخي،  إنجاز  هو   2014 الثاني  كانون 
فقط للشعب الكردي الذي حمل على عاتقه قيادة 
المرحلة بعد أن تحولت سوريا إلى ساحة صراع 
طائفي ومذهبي وساحة جذب للفصائل الراديكالية 
المسلمين،  واإلخوان  وداعش  القاعدة  من 
وسريان  من عرب  المنطقة  لكافة شعوب  وإنما 
وآشوريين وغيرهم، كونها وألول مرة في تاريخ 
الدولة  أنقاض  التي تشكلت على  الحديثة  سوريا 
العثمانية ومن نتائج اتفاقية سايكس بيكو 1917 
ضمن  الشعوب  هذه  كافة  تجمع  أن  استطاعت 

نظام ديمقراطي تعددي.
وتابع دريعي: »اإلدارة الذاتية الديمقراطية حقيقة 
وِلدت من رحم المقاومة واإلرادة الصلبة ألبناء 
الشعب  وخاصة  سوريا  وشرق  شمال  شعوب 
الكردي، وفي الوقت الذي غرقت فيه مناطق ما 
سميت بالمعارضة السوريّة، ومناطق النظام في 
االنتقامات والتنكيل والفوضى األمنية، أصبحت 

أمناً  المناطق  أكثر  من  ومناطقها  الذاتية  اإلدارة 
الحصار  رغم  اقتصادياً  وأفضلها  واستقراراً 
المفروض عليها من كل القوى المعادية للتجربة 
الفاشي.  التركي  النظام  وخاصة  الديمقراطية 
نشوئها  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  فتجربة 
واستمرارها وسط محيط من األعداء ومواجهتها 
لكافة القوة اإلرهابية ودحرها والقدرة على بناء 
وإحياءها  الشعوب  لكافة  جامع  اجتماعي  عقد 
عن  وابتعادها  المنطقة  لثقافات  وتطويرها 
بناء  على  والقدرة  والمذهبية  القومية  النعرات 
والمدنية  الخدمية  المؤسسات  من  العشرات 
وتجربة  تاريخي  مكسب  إلى  حولتها  واإلدارية 
التجاذبات  أشكال  كل  تقاذفتها  منطقة  في  فريدة 
اإلقليمية  القوة  وتصارع  والمذهبية  العرقية 

والدوليّة، أي كأن يمر الفيل من ثقب إبرة«.
الذاتية  اإلدارة  »والدة  بقوله:  دريعي  وأردف 
ظروف  تكن  لم  عنها  أعلنت  التي  والظروف 
التركية  التهديدات  كانت  جهة  فمن  طبيعية، 
تتوقف  لم  التي  اإلرهابية  والهجمات  المستمرة 
والسلبية  المعادية  البروبوغندا  إلى  باإلضافة 
امتالكها  تدّعي  كانت  التي  الكردية،  لألحزاب 
للمشروع  مناقض  كردي  قومي  لمشروع 
الديمقراطي لإلدارة الذاتية ونهجها المعتمد على 
من  اإلدارة  تجاه  والعداء  الشعوب،  أخّوة  مبدأ 
وقف  ذلك  كل  مغرضة  جهات  من  الشوفينيين 
األمثل  بالشكل  الذاتية  اإلدارة  بناء  أمام  عائقاً 
والتي كانت تسابق الوقت نتيجة لتسارع األحداث 

العسكرية والسياسة لترسيخ اإلدارة«.

ال بد من التعريف باملرشوع 
الدميقراطي

الديمقراطية  الذاتية  لإلدارة  اإليجابيات  وحول 
بكثير  أكبر  هي  الحقيقة  بأن  دريعي  أوضح  فقد 
الديمقراطية  الذاتية  فاإلدارة  السلبيات،  من 
على  القدرة  من  وجيزة  فترة  خالل  استطاعت 
ومنعت  المختلفة،  الجوانب  من  المنطقة  تنظيم 
وأخواتها  بداعش  والمتمثلة  إرهابية  قوة  أقوى 
ودحرها  بل  ال  المنطقة،  بشعوب  التنكيل  من 
مناطق  وتحرير  )الباغوز(  األخير  معقلها  في 
إحياء ودعم  إلى  باإلضافة  إرهابهم،  واسعة من 
وتقوية الثقافات الموجودة وخاصة الثقافة واللغة 
الكردية وجعلها ألول مرة لغة للتعليم، وبمراحله 
التي  الجامعات  إنشاء  إلى  والوصول  المختلفة. 
تخّرج اليوم المئات من االختصاصات المختلفة 
واللغات  الكردية  باللغة  المدرسين  من  وجيش 
حماية  الذاتية  اإلدارة  استطاعت  كما  األخرى، 
المنطقة ونشر األمان رغم كثرة المتربصين بها 
من الجهات المختلفة وترسيخ مبدأ أخّوة الشعوب 
وبناء جيش مدافع عن شمال وشرق سوريا، كما 
استطاعت أن تكسب احترام الرأي العام العالمي 

تجاه حقيقته المحاربة لإلرهاب والناشر لمبادئ 
التسامح واألخّوة والمساواة بين الجنسين في كافة 

المجاالت. 
وشعوب  والمثقفين  الوطنيين  كل  دريعي  ودعا 
بدماء  جاءت  التي  التجربة  هذه  بحماية  المنطقة 
اآلالف من الشهداء والجرحى، بقوله: »ال بد من 
والسلبيات  الخلل  جوانب  لكافة  شاملة  مراجعة 
بين  ما  الثقة  ترسيخ  إلى  والسعي  الموجودة 
ومحاربة  الشفافية  خالل  من  والمجتمع  اإلدارة 
الفساد وكل من تسّول له نفسه ضرب مكتسباتها، 
وأن الطريق الذي بدأ بالشهداء ال بد وأن يكون 
استشهدوا  التي  واألهداف  الطموح  مستوى  في 
وِضعفَهم   ، شهيد  من 12000  أكثر  سبيلها  في 
من  كل  أمام  الطريق  وسد  األحياء  الشهداء  من 
الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  إفراغ  إلى  يسعى 
الديمقراطية،  وأهدافها  وحقيقتها  محتواها  من 
التجربة  هذه  حليف  سيكون  النصر  بأن  وثقتنا 
بكل  السوريين  لكل  أمالً  وستكون  الديمقراطية 

شعوبهم«.  

محاربة الفساد هدف املرحلة 
القادمة

وأشار دريعي قائالً: »اإلدارة الذاتية الديمقراطية 
ال تُحارب فقط من قبل الدول اإلقليمية أو النظام 
السوري والمعارضة اإلخوانية عسكرياً فحسب، 
وبأشكال  أيضاً،  الداخل  من  تُحارب  وإنما 
التشويه  مدى  وللعلم  واعالمياً،  سياسياً  مختلفة 
القوة  بعض  من  الذاتية  اإلدارة  بحق  يتم  الذي 
السوري  النظام  أو  التركية  باألجندات  المرتبطة 
والمعارضة، من خالل قلب الحقائق أو تضخيم 
لإلدارة  الشاغل  الشغل  إلى  وتحويلها  الجزئيات 

األهداف  عن  إشغالها  إلى  سعي  في  الذاتية 
ومتالعبة  مستغلة  بها  الثقة  وإفقاد  الرئيسية 
بمشاعر الناس من مبدأ الغاية تبرر الوسيلة )أي 
كلمة حق يُراد بها ألف باطل( ولكن ومع إدراكنا 
لهذه الحقيقة فيجب أال نغفل التقصير الذي يتم في 
الجوانب الخدمية والناجمة عن التسيب وإشغال 
بعض المناصب والوظائف من قبل قليلي الخبرة 
أو من ال يهمهم المصلحة العامة بقدر المصلحة 
الشخصية واالنتفاع مما يستوجب الوقوف عليها 
اإلدارة  تقدمه  ما  فأن  العام  المنظور  من  ولكن 
سوريا  من  األخرى  بالمناطق  مقارنةً  الذاتية 
وبحسب الظروف الموجودة فأنها خدمات جيدة 

ال يمكن إنكارها«.
شدد  الذاتية  لإلدارة  لدعم  االقتراحات  وحول 
الجبهة  أينما كان وتقوية  الفساد  دريعي بضرب 
الشعب واإلدارة  بين  التالحم  الداخلية من خالل 
الذاتية وذلك من خالل الشفافية والجرأة وكسب 
وتقوية  المؤسسات  لكافة  الهيكلة  وإعادة  الثقة، 
الرقابة من خالل هيئة رقابية بصالحيات واسعة، 
المناسب  المكان  في  المناسب  الشخص  ووضع 

وتقوية القضاء ودعم التعليم.
في  المثقفين  التحاد  المشترك  الرئيس  واختتم 
بالقول:  حديثه  دريعي«  »كردياد  الجزيرة  إقليم 
تاريخي  إنجاز  الديمقراطية  الذاتية  »اإلدارة 
الذي  الوحيد  المشروع  وهي  المنطقة  لشعوب 
لكل  نموذج  إلى  يتحول  أن  على  القدرة  يمتلك 
سوريا، بعد أن تبين بأن المشاريع األخرى والتي 
االئتالف  أو  القومية  األحزاب  بعض  لها  تسّوق 
المسلمين  لإلخوان  مشاريع  إال  ما هي  السوري 
اإلنكار  على  القائمة  العثمانية  والطموحات 
للشعب  حل  أي  تمتلك  وال  الشعوب،  وإمحاء 
السوري سوى الدمار، ومن واجب كل الوطنيين 
التجربة  هذه  جانب  إلى  بقوة  الوقوف  والشرفاء 

الديمقراطية وحمايتها وتطويرها«.  
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محرر الصفحة - صالح إيبومحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

في سنوّية العدواِن... تصميم على 
التحرير وإنهاء االحتالل

حلب/ رامان آزاد ـ ثالث سنوات على العدوان 
اآلمنة، في حرٍب  التركّي على مقاطعة عفرين 
فكانت  والعدة،  العتاد  في  متكافئة،  تكن  لم 
لصالح قوى العدوان واإلرهاب، ولكنها لم تكن 
والقيمّي،  األخالقّي  مستواها  في  متكافئة  غير 
في  المستحيلة  المعادلةَ  حققِت  عفرين  ألّن 
كّل  استحالت  وحين  الحرِب.  وبلِد  الحرِب  زمِن 
كانت  معارك،  ميادين  إلى  السوريّة  الجغرافيا 
العالُم  الحياة والسالم، وصمت  عفرين حاضنة 
إزاء العدواِن عليها، وبقي كذلك حتى اليوم مع 
خاللها  ارتكبت  لالحتالل  الثالثة  السنة  اكتمال 
مدفعية  تستهدف  وفيما  االنتهاكات،  أنواعِ  كلُّ 
العدوان جغرافيا التهجير القسرّي، يؤكد أهالي 
عفرين تصميمهم على إنهاِء االحتالل وتحرير 

منطقتهم والعودة إلى بيوتهم.  

تحرير عفرين ومناطقنا املحتلة 
من أولوياتنا واسرتاتيجياتنا

سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  أصدرت 
العام  الرأي  إلى  بياناً   ،2021/1/20 األربعاء 
بمناسبة الذكرى السنويّة الثالثة للعدوان التركي 
على  التركّي  العدوان  فيه  أدانت  عفرين،  على 
عفرين  »تحرير  واعتبرت  عفرين  مقاطعة 
والمناطق المحتلة« من أولوياتها واستراتيجياتها.
وجاء في البيان: إن احتالل عفرين وسرى كانيه 
وكري سبي )تل أبيض( وتوسيع النفوذ يأتي في 
إطار مساعي تركيا في الوقوف ضد المشروع 
والذي  سوريا  وشرق  شمال  في  الديمقراطي 
وأرضية  مهمة  منصة   - البيان  حسب   - يعتبر 
خصبة لوالدة الحل السوري العام«. وأنَّ »دوام 
كل  على  خطر  هو  عفرين  في  التركي  المحتل 
السورية  الجهات  مطالبة  تمييز،  دون  سوريا 
الضرورة  ومن  االتجاه،  هذا  في  بالوضوح 
الحريصة  الوطنية  القوى  كل  تعمل  أن  بمكان 
توحيد  الديمقراطي على  على سوريا ومستقبلها 
الجهود ضد تركيا ومرتزقتها وممارساتهم ضد 

شعبنا وأرضه.
ودعا البيان كل المؤسسات األممية وعلى رأسها 
تكون  ألن  الحقوقية  والمنظمات  المتحدة  األمم 
له عفرين  فاعلة حيال ما تتعرض  ذات مواقف 
وباقي المناطق المحتلة من سياسات، مما يضع 
كافة المعايير األممية في اختبار حقيقي أمام ما 

تفعله تركيا، حسب البيان.
وختم البيان بتأكيد أّن »تحرير عفرين ومناطقنا 
واستراتيجياتنا  أولوياتنا  من  سيكون  المحتلة 
التي لن نعدل عنها على اإلطالق وسنعمل على 
بدعم شعبنا وصموده  معاً  الهدف  هذا  نحقق  أن 
عفرين  ميراث  وإن  النصر.  على  وإصراره 
وعموم مناطقنا من المقاومة هو الطريق للنصر 
المؤكد، وسنواصل السير على هذا الدرب بكل 

إمكاناتنا وطاقاتنا«.

عىل املجتمع الدويل تحّمل 
مسؤولياته إلنهاء احتالل عفرين

الكردي  التقدمي  الديمقراطي  الحزب  أصدر 
الكردي  الديمقراطي  الوحدة  في سوريا وحزب 
 ،2021/1/20 األربعاء  )يكيتي(  سوريا  في 
للعدوان  الثالثة  السنوية  بمناسبة  مشتركاً  بياناً 
الذي شنّته تركيا مع مرتزقة ما يسمى »الجيش 

الوطنّي« على إقليم عفرين.
بصيرة  ذي  لكل  واضحاً  بات  البيان:  في  وجاء 
أن السياسة التي تتبعها الدولة التركية هي سياسة 
ممنهجة لمحاربة الُكرد أوالً واستكمال مخططها 
األراضي  من  المزيد  احتالل  إلى  الرامي 

السورية. 
التي  والتعريب  التتريك  سياسات  البيان  وأدان 
كرد  ضد  وأعوانها  التركية  الدولة  تمارسها 
والهيئاِت  الدولّي  المجتمَع  وناشد  عفرين، 
وخاصة  اإلنسان،  بحقوق  المعنيةَ  والمنظماِت 
بتحمل  السوري،  بالشأن  منها  الضالعة  القوى 
إلنهاء  تركيا  على  والضغط  مسؤولياتها  كامل 
القسري،  التهجير  ووقف  للمنطقة،  احتاللها 
وتوفير الحماية الالزمة لعودة أبناء شعبنا الكردي 

إلى عفرين وكافة المناطق الكردية المحتلة.

ورد أسود يف استذكار يوم أسود
بمرور ثالث سنوات على انسحاب قوات المراقبة 
الروسيّة من عفرين وإعطائها الضوء األخضر 
ألنقرة بالعدوان على عفرين، نظم أهالي عفرين 
اإلثنين، وقصدوا  يوم  تظاهرة  المهجرون قسراً 
الوحشية  قرية  في  الروسيّة  المصالحة  مركز 
في منطقة الشهباء وقدّموا له باقة ورود سوداء 
والجرائم  االنتهاكات  مجمل  يضم  ملفاً  وسلموه 
المرتكبة بحق أهالي عفرين من قتل واختطاف 
وعمليات سلب ونهب واستيالء على الممتلكات 
ودعا  التاريخّي.  عفرين  تراث  على  وتعديات 
باعتباره  فعاليّة،  أكثر  دور روسّي  إلى  األهالي 
لعفرين  التركّي  االحتالل  إلنهاء  دوليّاً،  ضامناً 

وإنهاء المعاناة. 
أن ال حلَّ  أّكد على  ألكسندر،  الروسي  الجنرال 
مقتل  إلى  يؤدي  ألنه  السورية  لألزمة  عسكري 
المزيد الناس األبرياء، وأن الجلوس إلى طاولة 
المفاوضات هو الحل األمثل للمسألة. وأشار إلى 
مهمة  األهالي  وفد  من  استلمها  التي  الوثائق  أن 
منصة  إلى  المجرمين  جلب  في  وستساعد  جداً 
بل  سريعاً  يكون  لن  اإلجراء  هذا  ولكن  العدالة 
العملية.  هذه  إلطالق  وتدابير  وقت  إلى  يحتاج 
يتباطؤ  يوم  الروسي »إن كل  الجنرال  وأضاف 
فيه الحل، سيصعّب من حياة األهالي المهجرين 
في الخيم في هذه المنطقة، وهذا ما أفهمه جيداً«.

وقد وعد الجانب الروسي بتحقيق مطالب األهالي 
الشتاء  في  القاسية  الظروف  لطبيعة  وتفهمه 
واالنقطاعات في إمدادات المحروقات، تؤثر في 
ليس  ولكن  الحل  قيد  الناس، »والموضوع  حياة 

بالسرعة التي نتمناها«.

قصٌف مدفعّي تريّك وإجراءات 
أمنّية

تزامناً مع حلول السنوية الثالثة للعدوان التركّي 
ومرتزقة  التركيّة  المدفعية  قصفت  عفرين  على 
االحتالل مساء األربعاء، بلدة تل رفعت وأطراف 
قرية الشيخ عيسى، بالمدفعية والصواريخ، وذلك 
بريف  كلجبرين  قرية  في  قاعدتها  من  انطالقاً 
إعزاز. وسقطت 12 قذيفة على ناحية تل رفعت 
جيش   ووّسع  عيسى.  الشيخ  وقرية  ومحيطها 
قرى  ليشمل  المدفعّي  استهدافه  نطاق  االحتالل 
كما  شرا،  ناحية  في  وشوراغة  ومالكية  بيلونية 
التابعتين  وصوغانكه  بينه  قريتي  القصف  طال 
لناحية شيراوا بالمدفعية والهاون دون معلوماٍت 

عن الخسائر.
االحتالل  مدفعية  قصفت  الثالثاء،  ومساء 
في  والعلقمية  مرعناز  قريتي  ومرتزقته 
مدفعية  قذائف   7 نحو  وسقطت  شران،  ناحية 
وصاروخيّة على القريتين، دون ورود أنباء عن 

خسائر بشرية.
من جهة أخرى، شهدت مدينة عفرين منذ صباح 
جيش  قبل  من  كبيراً  أمنيّاً  استنفاراً  الخميس 
انتشروا  الذين  ومرتزقته،  التركي  االحتالل 
البانزر  عربات  مع  المدينة  شوارع  في  بكثافة 
المدينة،  مداخل  على  العسكرية  والمصفحات 
وضاعف المرتزقة عدد الحواجز األمنيّة داخل 
منع  فيما  نوروز.  دوار  في  وبخاصة  المدينة 
جيش االحتالل منذ يوم اإلثنين دخول الشاحنات 

الكبيرة من دخول المدينة تحسباً ألّي طارئ.  

حوادث اعتقال واختطاف طالت 
عرشة مواطنني كرد

لالختطاف  تعرضوا  كرد  مواطنين  عشرة 
األمنية  االحتالل  مؤسسات  قبل  من  واالعتقال 
ومرتزقته في عفرين، في حوادث متفرقة، ولم 

يتم توثيق بعضها في حينه. 
»فيلق  مرتزقة  أّن  بوست  عفرين  موقع  ذكر 
الشام« اختطفوا في 2021/1/14 ثالثة مواطنين 
ـ كاوندا بينهم مسن، بذريعة  كرداً في قرية ميداناـ 
االنتماء لقوات حماية المجتمع )القوة الجوهرية( 
بعد  عنهم  وأفرجت  الذاتية.  اإلدارة  فترة  خالل 
)محمد  هم  المختطفون  والمواطنون  يومين. 
محمد  عاماً(.   75( رش«،  »محي  الملقب  بكر 

مصطفى سيدو، محمد عصمت سيدو(.
فيما لم يفرج عن الشاب شيخموس أحمد مستكالو 
)25 عاماً(، من أهالي القرية نفسها، وقد اختُطف 
عائلته  المرتزقة  ويطالب   ،2021/1/11 في 

بدفع ألفي يورو لإلفراج عنه.  
مع  بالتنسيق  التركيّة  االستخبارات  أقدمِت 
2021/1/17على  في  المسلحين  المرتزقة 
محمد  الدين  محي  الكردّي  المواطن  اعتقال 
لناحية  التابعة  أفرازة  قرية  أهالي  من  شاهين 
اإلنسان  موباتا/ معبطلي. بحسب منظمة حقوق 

ـ عفرين. هذا وكان المواطن محي الدين شاهين 
قد اعتقل بعملية مداهمة مسلحة لمنزله في القرية 
واقتادوه إلى جهة مجهولة، ولم ترد أي معلومات 
تفصيليّة حول التهمة الموجهة إليه أو ما إذا ُطلبت 
المواطن محي  منه فدية لإلفراج عنه. يُذكر أن 
الدين شاهين كان لديه شقيق أكبر هو مصطفى 
محمد شاهين، وقد اغتيل في منزله بحي الزيدية 
 2018/5/22 يوم  فجر  عفرين  مدينة  داخل 
طلقات  ثالث  التابعية  مجهولي  مرتزقة  بإطالق 
غادرة أصابته في بطنه، بينما كان يؤدي صالة 

الفجر ما أدّى الستشهاده.
وصباح الثالثاء 2021/1/19 اعتقلِت - ما تسمى 
ترندة،  قرية  حاجز  على  العسكرية  الشرطة   -
المواطن الكردّي جوان صالح الملقب جعفو )30 
التابعة  جومة  كورزيليه  قرية  أهالي  من  عاماً( 
شقيقته  برفقة  مروره  أثناء  جنديرس،  لناحية 
عفرين،  مدينة  في  الهال  سوق  إلى  طريقه  في 
الذاتية  اإلدارة  مع  التعامل  تهمة  إليه  ووّجهت 
سابقاً، وأداء واجب الدفاع الذاتّي، واستولوا على 
سيارته من نوع سوزوكي، وفتشوا بقية الركاب 
البذيئة، بحسب  والكلمات  الشتائم  إليهم  ووّجهوا 

موقع عفرين بوست. 
أربعة  ولديه  متزوج  جوان  المواطن  أن  يذكر 
احتالل  إعالن  منذ  نفسه  الطريق  يسلك  أطفال، 
إقليم عفرين ويواصل عمله ويمر على الحاجز 
أمس  استوقفوه  وفجأة  يومياً.  تفتيشه  ويتم  نفسه 
ترد  ولم  مجهولة  جهة  إلى  واقتادوه  )األربعاء( 

معلومات إضافية عنه.
»الشرطة  تسمى  ما  اعتقلت  متصل  سياق  وفي 
في  التركّي  لالحتالل  التابعة  العسكرية« 
بحري  سعيد  الُكردي  المواطن   2021/1/17
التابعة  شيخوتكا  قرية  أهالي  من  سيدي  شيخ 
أثناء  عمارة  قرية  حاجز  على  معبطلي  لناحية 
التعامل  تهمة  إليه  ووجهوا  منزله،  إلى  عودته 
عناصر  طلب  بعد  وفيما  السابقة،  اإلدارة  مع 
»الشرطة العسكرية« من عائلة سعيد بحري دفع 
لإلفراج  تركية  ليرة  مقدارها 2500  مالية  فدية 

عنه.
أن ثالثة مواطنين كرداً  وأفادت مصادر محلية 
اعتقلوا مطلع الشهر الجاري، وهم كل من: بشير 
حسن بيرم )55 عاماً(، حسين داوود عمر )60 
عاماً(، جالل صبري كمال من أهالي قرية حسن 
الثالثة  المواطنون  لناحية راجو، وُسجن  التابعة 
لمدة أسبوع، ثم أُفرج عنهم بعد دفع مبالغ مالية 
سورية،  ليرة  ألف   /700-400/ بين  تتراوح 
اتّهموا بالخروج في نوبات الحراسة الليليّة خالل 

فترة اإلدارة الذاتية السابقة.
على صعيد آخر، تواصل االستخبارات التركية 
»الجبهة  مرتزقة  وكذلك  األمنية  ومؤسساتها 
الشامية« استغالل حادثة محاولة اغتيال المدعو 
 ،2020/12/18 مساء  حزواني«  محمد  »أبو 
فاعتقلت بذريعتها عشرات المواطنين في مركز 
شيتكا/  ميركان،  حسيه/  وقرى  موباتا  ناحية 
أرندة  قرى  وكذلك  موباتا،  ناحية  في  شيركانلي 
أن  بحجة  الحديد،  شيخ  شيه/  ناحية  في  ومستكا 

العربة المستهدفة جالت في هذه القرى. وتعرض 
المعاملة،  وسوء  للتعذيب  المعتقلون  المواطنون 
وقد أفرج عنهم فيما آثار التعذيب واضحة على 

أجسادهم.
»الشرطة  عناصر  بأن  المعلومات  تفيد  كما 
المدنية« ومرتزقة »الجبهة الشامية«، يواصلون 
الذين  المواطنين  واستدعت  الحادث،  استغالل 
سبق أن اعتقلوا على ذمة الحادث، وأحيلوا إلى 
فديات  دفع  عليهم  يفرض  ثم  صورية  محاكم 
مقدارها )1000ــ2500( ليرة تركية، ومن بين 
عكيد  المواطن  استدعاؤهم  تم  الذين  المواطنين 
ليرة  بألف  م  أرندة، وغّرِ أهالي قرية  حسين من 

تركية.

قطع 680 شجرة زيتون

جائر  قطع  على  الفاتح«  »محمد  مرتزقة  أقدم 
زيتون  شجرة   100 نحو  يضم  زيتون  لحقل 
للمواطن  العام، وتعود ملكيته  يقع على الطريق 
أهالي  من  جعفر  جميل  عمر  المهجر  الكردّي 
توكيالً  نظم  وقد  أوشاغي،  معمل  معمال/  قرية 
لقريب له لرعاية األشجار واالهتمام بها، بحسب 

عفرين بوست.
شجرة   130 »الحمزات«  مرتزقة  قطع  كما 
الجذع فقط( في حقل  زيتون بشكل جائر )إبقاء 
يقع في محيط سجن معراتة/ ماراته المركزّي، 
وتعود ملكيته للمواطن الكردّي )مصطفى سيدو( 

من أهالي قرية ماراته. 
مرتزقة  من  مسلحون  أقدم  جنديرس،  ناحية  في 
»نور الدين الزنكي« على قطع أكثر من 450 
ولم  الناحية،  مركز  محيط  في  زيتون  شجرة 

تُعرف أسماء مالكيها.
»لواء  مرتزقة  يواصل  متصل،  سياق  في 
والغابية  المثمرة  األشجار  قطع  الوقاص« 
وبالمقابل  واالتجار،  التحطيب  بغية  الحراجيّة 
التي  والبلدات  القرى  في  الكرد  المواطنين  تمنع 
شيخ  وشيه/  جنديرس  نواحي  في  عليها  تُسيطر 
خارج  نقل حطبهم  من  معبطلي  وماباتا/  الحديد 
الحطب  نقل  يمنعون  كما  البيع،  بغاية  قراهم 
بالنسبة لألهالي الذين تقع حقولهم خارج قراهم، 
الحطب  وشراء  بيع  عمليات  حصر  بهدف 
على  بخسة  أسعار  وفرض  جهة،  من  بوكالئهم 
الحطب تقدر )60-70( ألف ل.س للطن الواحد 
أكبر  المتداول  السعر  أن  من جهة أخرى، علماً 
بكثير ويُقدر بنحو /270-300/ ألف ل.س للطن 

الواحد.
ولقمة  األهالي  على  التضييق  في  وإمعاناً 
الملقب  الجاسم  محمد  المدعو  أصدر  العيش، 
سليمان  »السلطان  مرتزقة  متزعم  عمشة  أبو 
شيه/  ناحية  على  المسيطر  )العمشات(  شاه« 
حصراً  الكرد  األطفال  بمنع  أمراً  الحديد،  شيخ 
وأنذر  )العفارة(  الزيتون  حبات  بقايا  جمع  من 

أصحاب المحالت من شرائها من األطفال.

إعداد/ غاندي إسكندر 

الزجل هو أحد الفنون السبعة، وهو شعر عامي 
الفنون  أرفع  من  ويعد  اللغة،  بقواعد  يتقيد  ال 
السبعة، بداية ظهوره كان في المغرب العربي، 
يعتبرون أن أصوله تعود  الباحثين  ولكن بعض 
إلى األندلس، وفن الزجل هو فن ارتجالي وعادة 
ما يكون في شكل مناظرة بين عدد من الزجالين 
اآلالت  بعض  بمساعدة  لحني  بإيقاع  مصحوباً 
الموسيقية، ينتشر هذا الفن بشكل كبير في لبنان 

وشمال فلسطين وشمال األردن وغرب سوريا.
الميجنا،  أهمها  من  للزجل،  مختلفة  أنواع  ثمة 
والروزانا،  والشروقي،  الزلف،  وأبو  والعتابا، 
والندب، والزغرودة ولكل لون من هذه األلوان 
في  الشعبية  األغاني  من  فالميجنا  أشكال،  عدة 
لبنان، وهي مأخوذة من عبارة »يا ما جانا« أي 
ما أكثر ما جاءنا، أو أصابنا، والميجنا من الفنون 
ما  وعادة  السعيدة،  المناسبات  في  تُمارس  التي 
تكون مرافقة للعتابا، والميجنا من الفنون التراثية 
التي يبدأ فيها المطلع أو الشطر األول منه بعبارة 
»يا ميجنا يا ميجنا يا ميجنا« في حين أن الشطر 
الثاني منه يعود لهذه القافية، ويكون المعنى فيه 
يعود  وعجزه  البيت،  صدر  أن  بمعنى  مستقل، 

إلى قافية واحدة ومن األمثلة على الميجنا:
»يا ميجانا يا ميجانا يا ميجنا   

أعطينا عيونك تا نسل سيوفنا
قد الحلو ما يوم قدامي خطر   

إال ما حبو مر َع بالي وخطر« 
أما العتابا فهي كلمة مشتقة من العتاب، والعتب، 
العتابا أحيانا بـ »أوف« من أجل لفت  يبدأ بيت 
إلى  البيت  يحتاج  ال  العتابا  وفي  السامع،  انتباه 
الثالثة  تنتهي  أشطر  أربعة  من  ويتألف  مطلع، 
الجناس  على  تعتمد  التي  نفسها  بالكلمة  األولى 
ساكنة  بياء  ينتهي  الرابع  والشطر  والتورية، 
النوع  وهذا  مفتوح،  حرف  أو  بألف،  مسبوقة 
تحتاج  والعتابا  السوري،  الساحل  في  منتشر 
تصدح  رخيمة  وحنجرة  جبلي،  صوت  إلى 
بالمفردات، مواضيع العتابا تعكس المزاج العام 

للناس وهمومهم الحياتية، من شعر العتابا 
»ما بهمني بيك إن دري وإن حاس 

ويا حظي كغراب البين منحاس 
وهللا باعوني بنفايا تنك ونحاس« 

المزدوج  وزن  على  تأتي  فهي  الزلف  أبو  أما   
الذي يتألف من 13 مقطعاً صوتياً، سبع حركات 
الشطر  في  حركات  وست  األول،  الشطر  في 
المطلع  أما  ودور«  »مطلع  وطريقته  الثاني، 
فيتألف من بيتين يكون البيت األول فيه »هيهات 
يا بو الزلف عيني يا موليا« ويكون صدر البيت 
الثاني حر القافية، ويعود عجزه إلى قافية البيت 
أبيات قوافي  األول، أم الدور فيتألف من أربعة 
صدورها واحدة، وقوافي أعجازها واحدة ما عدا 
الشطر األخير، إذ يعود إلى قافية المطلع، ومن 

أمثلته: 
»هيهات يا بو الزلف     

عيني يا موليا 
قلبي أماني معك        

ال تنكروا عليا 
يا حلو حاجي بقا     

تسرق غفا مني 
تمرد عليا الشقا     

في غيبتك عني 
كنا بليل النقا        

عا ليلينا نغني 
ما عدت بعد اللقا      

شفتك بعينيا«
أما الشروقي أو القصيد تكون صدوره من قافية، 
وأعجازه من قافية أخرى، وكل شطر يتألف من 
13 حركة وهو من البحر الوفائي، لحنه حزين 
لغة  شروقي  وكلمة  الصوت،  بامتداد  ويرافق 

تعني »دامع العينين«، ومن أمثلته: 
»يلي هديتك قلب ووفا         

وغنيت فيكي بكر شعري 
مليان... والهامي

ياما وياما نظمت بمحاسنك       
وما كان وادي الوفا يردد صدى

قصدان... هيامي«
تكون  بيتين  من  فتتألف  للزغرودة،  وبالنسية 
على  وتبدأ  واحدة،  والعُجز  الصدر  في  القافية 
لي  لي  بـ«لي  وتنتهي   « »أويها  بلفظة  الغالب 
لي« وأوزانها من البحر البسيط الذي يتألف كل 
حركات  ومجموع  حركة   11 من  دعامتيه  من 

البيت 22 ومن أمثلته: 
»أويها يا صحن مجدرة
أويها ومزين بالكزبرة

أويها وا لين يا حلوة
أويها وما بدها غندرة«

فالزجل بكافة ألوانه وأنواعه هو روح المجتمع 
الفن  وهو  وأفراحهم،  وأحزانهم،  آهاتهم،  وأداة 
ويرسم  النفوس  في  والحب  الحمية  يبعث  الذي 

البهجة ويبعث في األنفس الذكريات.

أجمل  من  كردستان  هالت  روج  مناطق  تعتبر 
التي  العالم بتضاريسها ومناخها وتنوعها،  بقاع 
يقل نظيرها في العالم، فجبالها الشاهقة المكتظة 
أجمل  من  تعتبر  الخضراء  وسهولها  باألشجار 
المقاصد السياحية، وتستقطب سنوياً الماليين من 
السائحين والزائرين المحليين واألجانب، وهناك 
لم تستكشف ولم  التي  البكر  المناطق  الكثير من 

تستثمر بعد.
وفي سنندج مركز محافظة كردستان والتي تربو 
المدن  من  العديد  كم2  ألف   28 على  مساحتها 
والبلدات ومنها مريوان، سرو آباد، ديوان دره، 
كامياران،  بيجار،  قروه،  دهكالن،  بانه،  سقز، 
أبرز  ومن  الجبلية،  بتضاريسها  تتميز  وهي 
جبالها: جبل كوچسار، جبل شيخ معروف، جبل 
پنجه علي، جبل كاني چرمه، جبل حلقه مسير، 
جبل سنا سره، جبل ميانه، جبل مسجد ميرزا، 
پيازه،  جبل  بيك،  حسين  جبل  كاوو،  مال  جبل 
جبل تخت، جبل هوعالي داغ، جبل چهل چشمه، 
جبل سراج  جبل چرخ الن،  برزه،  هوار  جبل 
الدين. وأعلى قمة في هذه الجبال يبلغ ارتفاعها 
هذه  أغلب  وتزخر  البحر.  سطح  عن  2800م 
نذكر  جداً،  هامة  أثرية  بمواقع  والبلدات  المدن 

منها:

السوق القدمية
من أهم األسواق الشعبية وأكثرها إقباالً وازدحاماً 
سوق سنندج، وهو سوق شعبي يقع على جانبي 
وقد  المدينة  مركز  في  الكبير  »انقالب«  شارع 

مستطيل  شكل  على  وهو  عام 1046هـ   أسس 
سنندجي«  »بازار  الشمالي  جانبه  يسمى  كبير 

وجانبه الجنوبي يسمى »بازار آصف«.
هذا السوق فيه سلع كثيرة ومتنوعة تلبي جميع 
حاجات المواطن، وقد تم تشييد مراكز تسويقية 
جديدة إلى جانبه، لذلك بقي مزدهراً من الناحية 
الناس  يقصده  حيث  هذا  يومنا  حتى  االقتصادية 

من جميع القرى واألحياء في المدينة.
 

مبنى »ساالر سعيد« أو متحف 
سنندج

من جملة المباني التراثية في مدينة سنندج، مبنى 
»ساالر سعيد« الذي أصبح متحفاً تراثياً للمدينة 
الخميني وفي زقاق  اإلمام  في شارع  يقع  حيث 
حبيبي بالتحديد، وقد جمعت فيه العديد من اآلثار 
التي استخرجت من الحفريات التي أجريت من 
قبل علماء اآلثار في محافظة كردستان وبعض 

مدن إيران.
يتكون هذا المتحف من قسمين أساسيين، أحدهما 
للتراث  متحف  واآلخر  القديمة  لآلثار  متحف 
قبل  ما  عهود  إلى  تعود  آثار  وفيه  الشعبي، 

التاريخ.

حامم »شيشه«
ويقع في الجزء الشمالي من شارع كشاورز وإلى 
سنندج،  بمدينة  ويسي  مال  ومسجد  جانب جسر 

مشيد  البناء  »شيشه«،  اسمه  تراثي  حمام  وهو 
الحارة  للمياه  خزان  وفيه  الحجر  الطابوق  من 
والباردة وعدة أعمدة حجرية ومنصات لجلوس 

المستحمين فيه.

جرس »قشالق«
يقع جسر »قشالق« شرقي مدينة سنندج وعلى 
نهر بنفس هذا االسم، حيث ُشيّد بأمر من الملك 
صفي بواسطة الحاكم سليمان خان أردالن سنة 
1046هـ ويقع على الطريق الرابط بين مدينتي 
78م  الجسر  هذا  طول  يبلغ  وهمدان.  سنندج 
وهو  أقواس  ستة  وفيه  أمتار،  ثالثة  وعرضه 
العهد  في  بناؤه  أعيد  وقد  الطابوق،  من  مشيد 
القاجاري بعد تعرضه لخراب في بعض أجزائه.

مسجد »دار اإلحسان«

مسجد »دار اإلحسان« أو المسجد الجامع، وقد 
ُشيد بأمر من الحاكم أمان هللا خان أردالن سنة 
شاه  علي  فتح  الملك  حكومة  إبان  1228هـ، 

القاجاري.
أحدهما شرقي  المسجد من رواقين،  يتكون هذا 
الرواق  فوق  منارتان  وهناك  غربي،  واآلخر 
الشرقي، أما الباحة الكبيرة فهي مكونة من 12 
غرفة وتقوم على 24 عموداً من الحجر، وعلى 
جوانب جدرانه نقوش قرآنية دُّونت بالخط الكوفي 

في كاشي الفسيفساء الجميل متعدد األلوان.
المدينة  من  القديم  الجانب  في  المسجد  هذا  يقع 
بأنه  فيه  المستخدم  العمارة  فن  اعتبار  ويمكن 
فريد من نوعه، وقد تم تدوين نقوش وآيات على 
إلى بعض نقوش  الرائعة إضافة  الرخام  أحجار 
حوضاً  وسطه  في  نجد  كما  واألشجار،  الورود 

حجرياً ونافورة جميلة.
هاماً  علمياً  مركزاً  األيام  سالف  في  كان  وقد 
وتعليم  للتدريس  الدين  علماء  فيه  يجتمع  حيث 
أحكام الشريعة حيث يتم تأمين نفقاته المالية من 
حدائق مخصصة له في قرية »خليجيان« الواقعة 

شمالي مدينة سنندج.
وكاالت

قصيدة عفرينالزجل... الفن الذي يبث الروح يف األفئدة

آزاد علي

عفريُن فاَح شذاك في األطياب
في لوعتي في ضحكتي وشبابي
في أّي أوٍف, قْد غرفُت وشدّني

َعبٌق من الّزيتـون والعنّاِب
إني هواِك ولي بحضنِك قِصةٌ
فاقت عن األشعاِر واإلعـراِب
فأراِك دوماً في بهـاِء قصائدي

حرفاً جميالً رائع األلقاِب
وأراِك دوماً في لـيِل حديقـتي
في حقلنا في نغمة المزراِب

وأراِك بعـضاً من جماِل حبيبتي
ها في رمشها الوثّاِب في خدِّ

في بسمة النّهِد الخجوِل بصدرها
في قدها في خصـرها الخالِب
في تيِمنا العـذرّيِ في شهقاتنا
في قُْبلِة األهـداِب لألهداِب

في ُحْسِن كّلِ صبيٍّة في جّلِ ما
في الدّرب من زهٍر ومن أعشاِب
في الّشهِد والليموِن في حقٍل لنا
في التّين في الّرمان في اللبالِب
في الّزهِر في الدّرِب الجميِل 

با على الرُّ
في البرِد في اإلعـصاِر

 في األتراِب
في الّزنبق الّسـكراِن فوَق تاللـنا

في جنِّة العــّطاِر والحّطاِب
في األربعاِء الحـلِّو من بازاٍر
في صرخِة الفالح والقصاِب
في لـون الوادي الكريم بمائِه
بتعانِق األعشاِب لألطياِب

في دوحِة األطـفاِل في حيـينا
في ثورتي في نشوةِ الّطالِب

في المدرسة, في لهونا 
في الهسهسة

في حلمنا المصلوب باألعتاِب
في مقعٍد محفٍَّر بــحروفـنا

كحبيبتي المزروعِة بخضابي
في حٍبّ أبداً يلـفُّ بدارنا

في دمعِ أّمي الّطاهِر المنساِب
في العاشِق المجنوِن 

بالحِبّ اكتوى
وهدى إلى َرَغٍد من المحراِب
في الطاحونِة تَْطَحُن بجراحـنا

َكَرحًى تدوُر بلحِن صوِت عذابي
في النّهِر إبداُع الوجوِد ُمَؤنـٌق

خفقاتهُ قيـثارةُ اإلطــــراِب
في ريشـِة البزِق العتيـِق المنتشي

لتالقي العّشــــاِق باألحباِب
قد كاَن حبِك في الّشغاِف يشدو

أحلى الهوى في القلِب 
واألعصاِب

فلِك المـكاُن األوحـدُ في خافقي
في دفتري في لهفِة األصحاِب

في سوِر قـرآِن ربّي، إنِك
إظهاُر ُحْسِن حـدائِق اإلقالِب
فيِك العـظاُم تعتـقوا كقصائٍد
منحـوتٍة من ماسٍة وتراِب
فسليماٌن هدَّ عرَش فرنسة

ولحامد الّشعر الجميل إيابي
فهذي عفريُن الخلود تغنّي
لبهاِء صنعِ الخالِق الوّهاِب

تُْغني المدائَِن من ِغنى نسماتها
وتَجودُ بالنّفحاِت فوَق رباِب

سنندج... معامل أثرية ومكانة تارخيية
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قامشلو/ رشا علي - بعد احتالل تركيا ومرتزقتها 
المهجرة من  العائالت  لمدنهم وقراهم استقرت 
مخيم  في  أبيض  تل  سبي/  وكري  كانيه  سري 
نوروز، ودون تلقي أي دعم يذكر من المنظمات 

الدولية.

هضبة  وعلى  سوريا  شرق  شمال  أقصى  في 
يقع  الشمال،  تشرف على مدينة ديرك من جهة 
الذاتية  اإلدارة  أنشأته  لالجئين؛  نوروز  مخيم 
2014/5/13م،  في  سوريا   وشرق  لشمال 
من  فروا  الذين  اإليزيدين  الالجئين  الستقبال 
بعد  شنكال  في  داعش  ارتكبها  التي  المجازر 
الالجئين  من  كبيرة  أعداد  وصلت  احتلها،  أن 

اإليزيدين إلى المخيم.
التقت  نوروز  مخيم  عن  المزيد  ولمعرفة 
المخيم   في  اإلدارية  مع  »روناهي«،  صحيفتنا 
عن  البداية  في  لنا  تحدثت  وقد  محمد«،  »دجلة 
نشأة المخيم وأسبابها قائلةً: »تأسس المخيم عام 
هجمات  أثناء  الذاتية,  اإلدارة  قبل  من   2014
مرتزقة داعش على الشعب اإليزيدي في شنكال, 
وجاء إلى المخيم حوالي 1500 عائلة مؤلفة من 

ثمانية آالف شخص«. 
وأشارت دجلة إلى أنه وبعد االنتهاء من تأسيس 
عدد  دخل  اإليزيدين،  لالجئين  نوروز  مخيم 
بينها  ومن  المخيم،  إلى  الدولية  المنظمات  من 
وبادرت   ،UN لالجئين  الدولية  المفوضية 
المنظمات إلى تقديم كافة المستلزمات للالجئين.

مل يغلق بشكل رسمي
مرتزقة  من  شنكال  تحرير  »بعد  دجلة:  قالت 
وقررت  شنكال,  إلى  اإليزيديون  عاد  داعش 
بشكل  يغلق  لم  ولكن  المخيم  إغالق  اإلدارة 

رسمي«.
سري  على  التركي  االحتالل  هجمات  أثناء 
ر اآلالف من  كانيه وكري سبي/ تل أبيض، ُهّجِ
منهم  المئات  وسكن  قسراً،  المناطق  تلك  سكان 
مساعدة  المخيم  يتلَق  لم  ولكن  نوروز،  مخيم 
لنا دجلة: »بعد  أكدت  و  الدولية،  المنظمات  من 
كانيه  سري  على  التركي  االحتالل  هجمات 
وكري سبي/ تل أبيض في 2019/10/25 قدم 
أعداد من المهجرين إلى المخيم، حيث بلغ عدد 
العوائل 210 عائلة مؤلفين من 1040 شخصاً«.

أعداد املهجرين يزداد
الكثير  يرغب  لم  البداية  »في  حديثها:  وتابعت 
من المهجرين السكن في المخيم وذلك بسبب بعد 

المخيم عن مركز المدينة«.
وبينت دجلة بأن أعداد المهجرين في المخيم يزداد 
بشكل ملحوظ، وذلك بسبب إخراج المهجرين من 
المدارس، وعدم قدرة المهجرين على دفع أجرة 
المنازل في المدن، في ظل الظروف االقتصادية 
الصعبة التي تعصف بالمنطقة بشكل عام، قائلةً: 
إلى  األيام  »هناك عشر عوائل سيأتون في هذه 
وقواعد  عائلة   100 استقبال  ونستطيع  المخيم، 

وتجهيز 1500  توسيع  ونستطيع  الخيم جاهزة, 
قاعدة لعوائل أخرى«. 

عدم االعرتاف باملخيم من قبل 
املنظامت الدولية

عن الدعم وضحت دجلة بأن المخيم يتلقى الدعم 
دعم  أي  تقديم  دون  وحدها؛  الذاتية  اإلدارة  من 
من الجهات أو المنظمات الدولية، أو حتى دون 
بشؤن  المعنية  الدولية  المنظمات  من  اعتراف 

الالجئين.
والمؤسسات الموجودة في المخيم هي: »الهالل 
التابعان  والتعليم  التربية  وهيئة  الكردي  األحمر 
متنقل  مكتب  إلى  باإلضافة  الذاتية،  لإلدارة 
بعض  بتقديم  وتقوم  الالجئين،  شؤن  لمفوضية 
والبطانيات  الغذائية  المواد  كتوزيع  الخدمات 
الوعود  »تلقينا  دجلة:  ونوهت  قليلة«،  وبمقادير 
من مفوضية شؤن الالجئين لالعتراف الرسمي 
بالمخيم وتقديم الدعم عند زيادة أعداد المهجرين 

داخل المخيم«.

تأمني فرص العمل للمهجرين
وأكدت دجلة محمد بأنهم أمنوا فرص عمل ألكثر 
المخيم  وأبواب  المخيم،  سكان  من   250 من 
اإلقليم،  مدن  بين  للتنقل  المهجرين  أمام  مفتوحة 
ولم يتم تعيين أحد من خارج المخيم للعمل داخل 

المخيم وكانت أولوية العمل للمهجرين.
واختتمت دجلة محمد اإلدارية في مخيم نوروز 
الدولية  المنظمات  من  »نطلب  قائلةً:  حديثها 

للقاطنين  الدعم  تقديم  الالجئين  بشؤن  المعنية 
داخل المخيم، والقيام بواجبهم اإلنساني«.

األلبسة  إلى  بحاجة  المخيم  بأن  بالذكر  والجدير 
الشتوية لتقديمها للمهجرين لتقيهم برد الشتاء في 
سيتحرك  فهل  البرد،  فيه  يشتد  الذي  األيام  هذه 
ضمير اإلنسانية وتقوم المنظمات الدولية بواجبها 
اإلنسانية  أن  أم  المهجرين؟  تجاه  األخالقي 

واألخالق أضحت حبراً على ورق!! 
األيام كفيلة باإلجابة.

األسعار  غالء  مع  السوريين  معاناة  تزداد 
النازحين  تدفّق  وزيادة  الفقر  معداّلت  وارتفاع 
النفايات،  مكبات  إلى  فلجؤوا  البطالة،  وانتشار 
القابلة  المخلفات  عن  يبحثون  وأطفاالً،  نساًء 
أو  يأكلونه  طعام  عن  أو  لبيعها  التدوير  إلعادة 
لباس يَقون به أجسادهم برد الشتاء، غير آبهين 

بالمخاطر الصحية لحرق النفايات.
في مدينة ديرك في شمال شرق سوريا، يتهافت 
شاحنة  أي  وصول  فور  وأطفال  ونساء  رجال 
عبوات  عن  يبحثون  حيث  للنفايات،  مكّب  إلى 
أو حتى  ثياب الرتدائها،  لبيعها وعن  بالستيكية 

عن بقايا طعام يسدّون بها جوعهم.
ورغم أن هذه الظاهرة ليست بجديدة على مسمع 
بعد  تفاقمت  بالتأكيد  أنها  إال  السوريين،  ومرأى 
المهجرين،  تدفّق  وزيادة  الفقر  معداّلت  ارتفاع 
خطر  من  يحذرون  الصحة  خبراء  أن  رغم 

انتشار وباء كورونا في المنطقة.
من  السوداء  البالستيكية  األكياس  شابان  يرمي 
الشاحنة، فيما يسارع الموجودون إلى استكشاف 
محتوياتها، ومن حولهم يتصاعد دخان ناتج عن 
حرق كميات من النفايات في هذا المكب الضخم، 
ما يخلف لهم أضراراً صحية وأمراضاً خطيرة.

عسكرية  دوريات  تمّر  واآلخر،  الحين  وبين 
تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن ترفع العلم 
بين  الفاصل  اإلسفلتي  الطريق  على  األميركي 

مكب النفايات وحقل النفط.
نفسها  تلف  عجوز،  امرأة  تبحث  المكب  وفي 
بشال من الصوف يقيها البرد، بين أكوام النفايات 
المحترقة علّها تجد ما يُمكن إنقاذه. وتجمع امرأة 
القماش  من  كيس  في  خبز  أرغفة  بقايا  أخرى 
ثالثة  وتتناول  خاصرتها،  على  علّقته  المهترئ 

من على األرض ما تبقى في كيس معكرونة.
وجد  بعدما  انتصاراً  حقق  وكأنه  طفل  ويبتسم 
بنطال جينز، بينما يجد أحدهم حذاء أسود اللون 
حديدية  بعصا  صغيرة  فتاة  وتستعين  علبة.  في 
غازية  مشروبات  عبوات  عن  بحثها  خالل 
تضعها في كيس تحمله على كتفها. وكلما كانت 
الكمية أكبر كان المردود المالي من بيعها أفضل.
قصص كثيرة باتت تتكرر في المدينة منذ سنوات 
الجوع.  وداهمهم  الفقر  سكانها  أصاب  أن  بعد 
وتتردّد )ا. م(، في األربعينات من عمرها، إلى 
أحياناً  »نجد  وتقول:  الطعام.  عن  بحثاً  المكّب 
نأخذها  جيدة،  حالة  في  تفاح  أو  برتقال  حبات 

لنأكلها. حتى المالبس نأخذها«، مضيفة »يلبس 
أوالدي من هذه المخلفات ومنها يأكلون«.

عبوات  عن  أيضاً  الخمس  وبناتها  األم  وتبحث 
وابنها  زوجها  يرعى  فيما  لبيعها،  بالستيكية 
وتقول:  العائلة.  تملكها  أغنام  تسعة  عاماً(   17(
في  واألزمة  الفوضى  جراء  األسعار  »ارتفعت 
سوريا. ال حلول أمامنا بسبب الفقر، بتنا مجبرين 

على البحث في النفايات«.
شاحنة  وصول  تنتظر  كثيرين،  غرار  وعلى 
»طعاماً  أحياناً  تضم  كونها  بالنفايات  محملة 
لنأكل منها…  جيداً«، تقول: »ننتظرها كل يوم 

وجدت اليوم بصالً وشيبس وبسكويت«.
وتشهد سوريا منذ بدء النزاع عام 2011 أسوأ 
تترافق  التي  والمعيشية،  االقتصادية  أزماتها 
القدرة  وتآكل  الليرة  قيمة  في  قياسي  انهيار  مع 
الشرائية للسوريين الذين بات الجزء األكبر منهم 

تحت خط الفقر.
ويرى األخصائيون في علم االجتماع أن ظاهرة 
عن  القمامة  في  يبحثون  الذين  الشوارع  أطفال 
تشهد  التي  الدول  في  بكثرة  تنتشر  ملوث  رزق 
حروباً أو مجاعات أو في الدول النامية، مؤكدين 
المعنية  الدولية  المنظمات  تدخل  ضرورة  على 
على  للضغط  اليونيسيف،  مثل  الطفل  بشؤون 
الحكومات بهدف بناء برامج تنموية واقتصادية 

وتربوية وتعليمية.

وجبة اليوم
مختلف  من  أطفال  النفايات  جمع  في  ويعمل 
األعمار، تبدأ بعمر خمس سنوات وتنتهي بعمر 
الثمانية أعوام، حيث يبحث هؤالء بشكل يومي 
ومواد  خردوات  عن  والحاويات  المكبات  في 
يمكن  ما  وكل  النحاسية،  واألسالك  بالستيكية، 
استخدامه سواء للحرق أو إلعادة التدوير، غير 
آبهين بما يمكن أن تسبب لهم عملية البحث تلك 

من أضرار جسيمة على صحتهم.
أعوام:  ثمانية  العمر  من  البالغ  الطفل  ويقول 
للبيع  قابلة  البالستيك ومواد أخرى  »نبحث عن 
كالنحاس وغيره، نحن نحاول مساعدة أسرنا من 

خالل هذا العمل«.
وال يعرف المدرسة، ولم يدخلها على اإلطالق، 
بسبب صغر سنّه عندما نزحت أسرته، ويقول: 
»هذه هي حياتنا منذ البداية، كما أننا نخشى أن 
التي  الصحية  بسبب اإلجراءات  العمل  نفقد هذا 
فرضها انتشار وباء كورونا، حيث صار عمال 

البلدية يحذروننا من ذلك«.
األلم  عليها  يطغى  بعبارات  الطفل  والدة  وتقول 
كل  أطفالي  ينال  أن  أحلم  »كنت  والحسرة: 
الحال  بسبب  لكن  والتعليم،  واالهتمام  الرعاية 
وخاصة  والحاجة،  الفقر  من  عليه  بتنا  الذي 
نقبل مرغمين  بعد وفاة زوجي، اضطررنا ألن 
بإرسال أبنائنا لهذه األعمال لمساعدتنا في تأمين 

لقمة العيش ودفع اإليجار«.
لألمم  التابع  العالمي  األغذية  برنامج  ووفق 
ثالث  الغذائية  المواد  أسعار  تضاعفت  المتحدة، 
مرات في وقت يعاني نحو 9.3 ماليين سوري 

من انعدام األمن الغذائي.
على  الفتيات  إحدى  تعثر  المكّب،  وفي 
مستحضرات تجميل، تبتسم وتسارع إلى وضع 
في  انهماكهم  وأثناء  في جيبها.  الشفاه  أحمر  قلم 
البحث، يعمد بعض األهالي إلى حرق ما يمكن 
القارس  البرد  موجة  مع  التدفئة  بهدف  حرقه 
لكن  المنطقة،  اجتاحت  التي  الغزيرة  واألمطار 

استنشاق دخانه يمثل خطراً كبيراً.
الموت..  قلة  من  »نعيش  بأسًى:  األم  وتقول 

فالموت أفضل من هذه الحياة«.

هجار رستم عبد الفتاح 

تؤدي أي توجهات، إيجابية كانت أم سلبية بناءة 
ما يالزمها من خياالت وأفعال  إلى  أو هدامة، 

لها أثرها على حياتك وعالقاتك.
ـ ينص قانون االعتقاد: أنه أياً كان ما تؤمن به 
واقعية.  حقيقية  يصير  فسوف  وثبات  بإخالص 
إنك تتصرف دائماً وأبداً باألسلوب الذي يتفق مع 
أعمق وأقوى معتقداتك، سواء كانت صحيحة أم 
خاطئة، وجميع هذه المعتقدات مكتسبة بالتعلم، 

ففي الماضي لم تكن لديك هذه المعتقدات.
حي  مغناطيس  إنك  الجاذبية:  قانون  ينص  كما 
وإنك تجذب إلى حياتك من األشخاص واألفكار 
أفكارك  مع  يتناغم  ما  والظروف كل  والفرص 

المثالية عليك.
فإذا احتفظت بعقلك في حالة تركيز صافية على 
ترغب،  ال  ما  في  التفكير  وتجنبت  ترغبه  ما 
ستجذب كل ما تحتاجه لبلوغ أهدافك في الوقت 

الذي تضج فيه مستعداً تماماً.
التي  والروحية  العقلية  المبادئ  أهم  تكون  تكاد 
بشأنه  يفكر  ما  المرء  يصير  أن  هو  اكتشفت 
الخارجي يشبه كثيراً  الوقت، إن عالمك  معظم 
يجري  وما  الداخلي.  لعالمك  مرآة  صورة 
خارجك ما هو إال انعكاس لما يجري داخلك إذ 
بالنظر  ألحدهم  الداخلية  للحالة  التوصل  يمتلك 

إلى أحواله وظروفه الخارجية.
األفكار  من  معقدة  حزمة  عن  عبارة  إنك  كما 
والرغبات  النفسية  واالتجاهات  والمشاعر 
والشكوك  واآلمال  والمخاوف  والخياالت 
واآلراء والطموحات، وكلها في تغيير مستمر، 
وإن حياتك بمجملها هي ثمرة التداخل والتفاعل 

ما بين تلك العوامل.
تستدعي أفكارك خياالٍت وصوراً بما يصاحبها 
من انفعاالت ثم تستدعي تلك الصور واالنفعاالت 
مواقف نفسية وأفعاالً ثم ينجم عن ذلك تداعيات 

ونتائج تحدد ما الذي يحدث.

الحسكة/ كولي مصطفىـ  تزامناً مع ارتفاع سعر 
صرف الدوالر؛ ارتفعت أجور تكاسي األجرة في 
مناطق شمال  الكثير من  األخيرة ضمن  اآلونة 
بذريعة  الحسكة؛  مدينة  ومنها  سوريا  وشرق 
سبب  مما  الدوالر؛  وارتفاع  الوقود  توفر  عدم 

استياء لدى األهالي.

سيارات  أجور  ارتفاع  من  الحسكة  أهالي  شكا 
العامة, وأكدت  النقل  األجرة وجميع مواصالت 
الراهن  الوقت  أنه ال حلول في  المعنيّة  الجهات 

بسبب ارتفاع الدوالر وتفاوت أسعار األجرة من 
تكسي آلخر.

هل من ُمستجيب لشكواهم؟

األهالي  يعيشه  الذي  الواقع  على  ولالطالع 
ومعاناتهم مع ارتفاع أجور سيارات األجرة في 
من  بعدد  »روناهي«  صحيفتنا  التقت  الحسكة؛ 
المواطنة  تحدثت  الخصوص  وبهذا  المواطنين؛ 

ارتفاع  عن  الحسكة  مدينة  من  العلي  ابتسام 
التكاسي حيث قالت: »في اآلونة األخيرة  أجرة 
أصبحت أجرة السيارات مرتفعة جداً«؛ وذكرت 
كنُت  مرة  »ذات  وقالت  شهدته،  موقفاً  ابتسام 
كثيرة,  أكياساً  معي  أحمل  الطريق  في  واقفة 
أوقفُت تكسي وقلت له منزلي في الشارع اآلخر 
دقيقة  من  أقل  أي  أبداً  طويلة  تكن  لم  والمسافة 
وأخذ مني أجرة التوصيل 1500 ليرة سوريّة , 

لقد شعرُت بالصدمة«.
»إن  بالقول:  ذاته  السياق  في  ابتسام  وأردفت 
األجرة تختلف من سيارة ألخرى فهناك البعض 
منهم يأخذ 1000 ل.س فقط داخل المدينة وعند 
نعم  يقول  تكفي؟؟  هل  التكسي  لسائق  سؤالي 

تكفي, فقلت لماذا بعض سائقي التكاسي يأخذون 
بابتسامة هادئة  1500 أو 2000 ل.س فيجيب 

هؤالء ليس لديهم ضمير«.
واختتمت المواطنة ابتسام العلي حديثها بالقول: 
»إن ارتفاع األجرة ُمبالغ به كثيراً وحجة أصحاب 
التكاسي معروفة وهي ارتفاع الدوالر«, وتتمنى 
من  حل  إيجاد  المواطنين  من  واآلالف  ابتسام 

الجهات المعنيّة لتحديد سعر األجرة.

حجج رفع أسعار األجرة

الحسكة  في  يعمل  تكسي  سائق  حسيني  باسل 
المواطنين  وشكاوى  األجور  ارتفاع  عن  حدثنا 
»في  قال:  حيث  األجرة  سيارات  أصحاب  من 
نأخذ  المسافة قريبة  بعض األحيان عندما تكون 
أجرة 1000 ل.س وعندما تكون المسافة بعيدة 
ل.س«,   2000 أو   1500 األجرة  تكون  قليالً 
وبحسب ما حدثنا حسيني أن السبب هو »عندما 
تتعطل أي قطعة من الس يارة ونأخذها للتصليح 
في الصناعة فأننا نخسر كثيراً ألن األسعار في 
الصناعة أصبحت بالدوالر, نعم هناك بعض من 
واألجرة  ضمير  لديهم  ليس  التكاسي  أصحاب 
لديهم مرتفعة جداً, ولكن ظروف الحياة المعيشية 

أصبحت صعبة للكثير من األهالي«.

هل من حلول؟
في  السائقين  اتحاد  رئيس  عبدي  الحميد  عبد 
الحسكة تحدث لصحيفتنا عن أسعار المواصالت 
وصفها  ما  حسب  األجرة  سيارات  وخصوصاً 
»بالنار« وقال: »إن أسباب ارتفاع األجرة أولها 
مادة المحروقات »البنزين والمازوت«, فسيارة 
البنزين  مادة  على  تعمل  ال  وكيا  هونداي  نوع 
لدينا,  الحالي  الوقت  في  المتوفرة  النوعية  من 
وضع  بسبب  األسعار  وضبط  سيطرة  يوجد  ال 

المحروقات«.
األجرة  سيارات  »أصحاب  عبدي:  وأضاف 
السيارات  بتعبئة  يقومون  بأنهم  يتحججون, 
بالبنزين النظامي لذلك تم رفع التسعيرة، ولضبط 
اتحاد  بين  تنسيق  يكون هناك  أن  األسعار يجب 
عبدي  ينكر  ولم  والترافيك«،  والبلدية  السائقين 
قِبل  من  كثيراً  المواطنين  استغالل  حصل  بأنه 

سائقي التكاسي.
السائقين في  اتحاد  قال رئيس  نهاية حديثه  وفي 
المواطنين  الحميد عبدي: »نطالب  الحسكة عبد 
بتقديم الشكاوى لنا مما يسهل عملنا أكثر لضبط 
األسعار، حيث سيتم تحديد أجرة سيارات األجرة 
والمواصالت العامة أيضاً في القريب العاجل«.

ماركت  نوروز  ـ  المحمود  المثنى  كوجر/  تل 
المواطنين  حاجات  تُلبي  استهالكية  مؤسسة 
وتحافظ على دقة األسعار، قريبة من المواطن 

وتناسب أهدافه الشرائيّة.

في السنوات األخيرة أكثر ما كان يؤرق ذهن 
المواطن في شمال وشرق سوريا عامةً وبلدة 
تل كوجر خاصةً هو الوصول إلى سد حاجاته 
الشرائية دون التخّوف من الغش والتالعب في 
ماركت  نوروز  ما وجده رواد  هذا  األسعار، 

داخل هذه المؤسسة االستهالكية.

بوابة االنطالق

عام  من  آب  شهر  من  والعشرين  الثاني  في 
2020 تم افتتاح فرع نوروز ماركت المؤسسة 
المجتمع  حركة  تديرها  التي  االستهالكية 
بهذه  مستهدفين  كوجر  تل  في  الديمقراطي 
الخطوة خدمة المواطن وتخفيف األعباء عنه 
تجار  أيادي  من  وانتشاله  اقتصادياً  وحمايته 
االحتكار. ثالثة عاملين يديرون المؤسسة التي 
على  الصادقة  المواطن  نافذة  اليوم  أصبحت 

سوق تل كوجر التجاري.

أهداف املؤسسة

نوروز  مؤسسة  إدارية  الشبلي  دالل  وحدثتنا 
نوروز  أهداف  »إن  كوجر:  تل  ناحية  في 
المواطن  انتشال  أولها  جداً  واضحة  ماركت 

من مستنقع جشع التجار واحتكارهم لحاجات 
أسعار  ضبط  ومحاولة  البسيط  المواطن 
للمواطن  األفضل  العروض  وتقديم  السوق 
ماركت  نوروز  في  أننا  كما  الدخل،  محدود 
نواكب عملية ارتفاع وانخفاض سعر صرف 
ما  عكس  على  السوريّة  الليرة  أمام  الدوالر 
مع  األسعار  يرفعون  حيث  التجار  به  يقوم 
ارتفاع سعر الصرف دون العودة إلى خفضها 
حاجة  توفير  إلى  باإلضافة  انخفاضه،  عند 
أهم  وهي  طلباً  األكثر  السلع  من  المواطنين 

أهداف المؤسسة وتدخل في صلب عملها«.

آراء املستهلكني

المؤسسة من خدمات  توفره  ما  في  عن رأيه 
حدثنا المواطن خضر علي مصطفى إن أبرز 
األسعار  هي  المؤسسة  داخل  انتباهه  لفت  ما 
بينها  الفروقات  نسبة  الحظ  والتي  المريحة 
وبين األسعار في سوق التجار المجاور حيث 
يومياً  ليرة سورية  يوفر مبلغ ثالثة آالف  أنه 
السوق  وتجنب  المؤسسة  من  شرائه  جراء 

المحلي.
وفي سياق الموضوع حدثتنا المواطنة إحسان 
الشراء  أثناء  التعامل  طريقة  »إن  راغب: 

يتعامل  التي  السلبية  تختلف كلياً عن الطريقة 
سوق  داخل  المحالت  وأصحاب  تجار  بها 
المؤسسات  عدد  بزيادة  مطالبة  كوجر«؛  تل 
مراكز  وافتتاح  ماركت  لنوروز  الشبيهة 
مثل  أخرى  مواد  ببيع  تعني  أخرى  وفروع 

األدوات الصحية والكهربائية.
أصبح  اليوم  المواطن  أن  والحظت صحيفتنا 
المحطة الدعائية للمؤسسة لما يجده من حسن 

تعامل ووفرة في جميع حاجياته اليومية.

خطوط حمراء يف سياسة نوروز 
ماركت

تركي  منتج  أي  بيع  ماركت  نوروز  تتجنب 
على  المتوزعة  عشر  الثمانية  فروعها  في 
منها  دعماً  شمال وشرق سوريا  أرجاء  جمع 
الوحشي  التركي  العدوان  المقاومة ضد  لنهج 
شمال  شعوب  ضد  وممارساته  وسياستها 
وشرق سوريا؛ كما أن البضاعة الوطنية هي 
الركيزة األساسية في جميع مبيعات المؤسسة 
حرصاً منها على دعم المنتج الوطني الذي ال 
تقل قيمته عن شبيهاته من المنتجات المستوردة 

من خارج سوريا.

مع ارتفاع  الدوالر.. معارك المواطنين وأصحاب سيارات األجرة ال تنتهي!! مخيم نوروز من ملجأ لإليزيدين إلى مأوى لمهجري 
سري كانيه وكري سبي

التنمية البشريةنساء وأطفال يتجولون بين مكبات النفايات بحثًا عن الغذاء والكساء

عبد الحميد عبدي


