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دولة االحتالل التركي تستهدف األمن 
الغذائي في عين عيسى

مسلم: المؤامرة الدولّية استهدفت إرادة 
الشعب الكردي يف شخص القائد أوجالن

مركز جيان ـ كوفيد19 خدمات 
متكاملة ورعاية مجانية

سارة األمريي ضمن 
قائمة أكرث األشخاص 

تأثريًا يف العالم

عبد هللا  القائد  أسر  من  لحظة  كل  أن  مسلم،  الديمقراطي صالح  االتحاد  لحزب  المشتركة  الرئاسة  هيئة  قال عضو 
أوجالن، هي وصمة عار على جبيِن البشرية، وأكد بأن القائد أوجالن كسر العزلة وجعل من السجن مركزاً للفكر 
والفلسفة، وأوضح بأن قوى التآمر الدوليّة كان لديها مخططاً شامالً للقضاء على حركة التحرر الكردستانية منذ بداية 

التسعينيات...«4

بعد طوِل غياب بطولة 
لكرة الطاولة للناشئين

النساء يف جنوب إفريقيا 
يحمين أنفسهّن بأسلحتهن

مطحنة القصر شاِهدة عىل 
نجاح نظام الكوبراتيف

تتصاعد عالمياً 
عملية قتل واغتصاب 

النساء بدون أي 
رادع حقيقي، وفي 
بعض البلدان مثل 

تركيا يفرض زواج 
الفتاة من مغتصبها، 

وهل تعلمون أن 
في جنوب أفريقيا 

تقتل امرأة كل ثالث 
ساعات!...«3

 أكد اإلداري في 
مطحنة القصر 
إبراهيم الغنام، 

أن مطحنة القصر 
تُعدُّ من أبرز 

إنجازات ومشاريع 
الكوبراتيف بطاقة 

إنتاجية يومية تبلغ 
75 طن من دقيق 

الخبز...«7

تستعد األندية للمشاركة ببطولة الناشئين 
 2004 لمواليد  الطاولة  لكرة  للذكور 
و2005 في إقليم الجزيرة، والتي ستقام 
لـ 2021/2/19،  المصادف  الجمعة  يوم 
الثاني  شهداء  استاد  اللعبة ضمن  بصالة 

عشر من آذار بقامشلو...«10

ملف إبادة األنفال سيناقش 
مجددًا يف الربع األول من آذار

يسعى سياسيون حول العالم إلى التضامن مع ضحايا حمالت األنفال التي ارتكبها 
النظام العراقي السابق ضد الكرد وهزت الضمير العالمي، من خالل االعتراف بتلك 

المجزرة على أنها »إبادة جماعية«...«2

في  الغذائي  المخزون  تهديد  على  ومرتزقته  التركي  المحتل  يعمل 
خالل  من  سبي  كري  سبي/  كري  ومقاطعة  عيىس  عين  ناحية 

االستهداف المباشر لمخازن الحبوب المتواجدة في المنطقة.

الحاالت  ظهور  منذ   - قامشلو  روناهي/   
في  كورونا  بفيروس  لإلصابة  األولى 
هيئة  سعت  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 
طاقاتها  بكل  الذاتية  اإلدارة  في  الصحة 
التي  الجائحة  بوجه  للوقوف  وإمكاناتها 
العالم  دول  من  العديد  طاقات  استنزفت 
وتركت آثاراً سلبية ال تُحصى وبخاصةً  في 

الناحية البشرية واالقتصادية.

اليوم من   مركز جيان -كوفيد 19، يعتبر 
في  بكوفيد-19  الخاصة  المراكز  أكبر 
شمال وشرق سوريا، ووضع بالخدمة منذ 
المنصرم  الثاني  كانون  العشرين من شهر 
ويقدم المركز كافة الخدمات الطبية الخاصة 
وبشكل  كورونا  فيروس  انتشار  من  بالحد 
مجاني، بدءاً بالمعاينة وانتهاًء بالشفاء التام.
مدينة  الشرقية من  الناحية  في  يقع  المركز 
قامشلو وافتُتح بعد تحضيرات دامت قرابة 
بالخدمة،  وضعه  تم  أن  إلى  أشهر  خمسة 
ويعتبر من المراكز الكبيرة بسعته إذا يحوي 
قرابة »74 سرير« وبطاقة استيعابية لمئة 
طوابق  أربعة  من  مؤلف  وهو  مصاب، 
اإلسعافات  قسم  األرضي  الطابق  يضم 
واإلدارة،  الزيارات،  وقسم  واالستقبال 
للمصابين  فمخصص  األول  الطابق  أما 
وكل  اإلناث،  للمصابين  والثاني  الذكور، 
طابق منهما يضم 14 غرفة مقسمة لقسمين 
قسم مخصص للحاالت المشتبه بها، وقسم 
المشددة  للعناية  المصابة، وغرفة  للحاالت 

مزودة بـست أِسّرة وستة أجهزة تنفس، أما 
الطابق الثالث فيحوي صيدلية تضم أدوات 
مضادة لفيروس كورونا، وغرف مخصصة 
تضم وسائل الوقاية من الفيروس كالقفازات 
من  وغيرها  الواقي  والزي  والكمامات 
باألشعة  خاصة  وغرفة  الوقائية،  الوسائل 
مزودة بجهاز أشعة يعمل فيها ثالثة فنيين، 
مخابر  فيتضمن  الرابع  للطابق  وبالنسبة 

يُشرف عليها 10 مخبريين.
تنفس،  جهاز  بـ15  مزود  والمركز 
وجهازين للصدمات الكهربائية، وجهازين 
لتخطيط القلب، وجهاز خاص بإيكو البطن، 
وثالث أجهزة )سكشن( أو ما يعرف بجهاز 

الشفط يستخدم لتصفية المجرى الهوائي من 
إفرازات  أو حتى  القيء  أو  اللعاب  أو  الدم 

أخرى حتى يتمكن المريض من التنفس.  
أطباء مختصين  أربعة  المركز  في  ويعمل 
كل  مناوبات  شكل  على  العام  الطب  في 
ثماني ساعات يتولى طبيب مهام اإلشراف 
قُرب،  عن  المريض  وضع  على  والرقابة 
فنيين  وثمانية  ممرضاً،  إلى 15  باإلضافة 
مهام  يتولون  ممرضين  وأربعة  تخدير، 
الغذائية  حاجاته  وتلبية  المريض  رعاية 
 25 يتولى  ذلك  جانب  وإلى  والوقائية، 
عامالً وعاملة مهام تنظيف وتعقيم المركز 

وفق برنامج ُمنظم طوال الـ24 ساعة.

األربعاء  األميركية،  تايم  مجلة  كشفت 
 100 ألكثر  السنوية  قائمتها  الماضي 
 ،2021 لعام  العالم  في  تأثيراً  شخص 
على  الضوء  تسلط  التي  الالئحة  وضمت 
100 من القادة الناشئين الذين يشكلون معالم 
للتكنولوجيا  دولة  وزيرة  اسم  المستقبل، 
المتقدمة في اإلمارات، سارة األميري التي 
اإلمارات  وكالة  إدارة  مجلس  رئيسة  هي 
لمشروع  العلمي  الفريق  وقائدة  للفضاء 
»مسبار  المريخ  الستكشاف  اإلمارات 

األمل«.
دان  »تايم«،  مجلة  تحرير  مدير  وقال 
القائمة  تضمنته  شخص  كل  إن  ماساي، 

بعضهم  إن  بل  التاريخ،  لصناعة  »مستعد 
صنعه بالفعل«.

األميري  سارة  اختيرت  الماضي،  والعام 
البريطانية »بي  ضمن قائمة هيئة اإلذاعة 
بي سي« ألكثر 100 امرأة تأثيراً في العالم 
لعام 2020. وضمت قائمة »بي بي سي« 
نساء من مختلف دول العالم قدمن عطاءات 
خالل  من  ودولهن،  لمجتمعاتهن  متميزة 
والدراسات  العلمية،  واألبحاث  األعمال 
على  أشرفَن  التي  الرائدة  والمشروعات 
على  عملَن  التي  والمبادرات  إطالقها 

تطويرها.
وكاالت
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ملف إبادة األنفال سيناقش مجدداً في الربع األول من آذار

المطالبة بالديمقراطية جزاء 
يعاقب عليها فنانون برتكيا

استفزازات تركية توقظ غفوة 
اليونان مجدداً

العراقيون يتظاهرون ضد
 التوغل التركي

العالم  حول  سياسيون  يسعى  ـ  األخبار  مركز 
التي  األنفال  حمالت  ضحايا  مع  التضامن  إلى 
الكرد  ضد  السابق  العراقي  النظام  ارتكبها 
االعتراف  خالل  من  العالمي،  الضمير  وهزت 

بتلك المجزرة على أنها »إبادة جماعية«.
قتلت القوات العراقية الموالية لنظام صدام حسين 
الكيماوي  بالغاز  كردي  آالف  خمسة  من  أكثر 
حلبجة  مدينة  في   1988 مارس  آذار/   16 في 
بباشور كردستان، كما نفذت عدداً من العمليات 
العملية  أما  والمسيحيين.  الكرد  إلبادة  الوحشية 
بقيادة  فكانت  »األنفال«  اسم  عليها  أطلق  التي 
»علي  المجيد  حسن  علي  آنذاك  الدفاع  وزير 
التي  و1989،   1986 عامي  بين  الكيماوي« 
جرى خاللها تدمير مئات القرى الكردية ونهبها.
بما  كردي،  ألف   182 استشهد  لذلك،  نتيجة 
أكثر من  تشريد  النساء واألطفال، وتم  ذلك  في 
مليون كردي، وتم إيواء بعضهم في معسكرات 
الجماعية  اإلبادة  هذه  تنسى  ال  ولكي  االعتقال. 
التي يندى لها جبين البشرية، تقدم حزب اليسار 

بطلب كتابي إلى المجلس االتحادي وقدم مسودة 
قبل  جماعية  كإبادة  باألنفال  لالعتراف  قانون 
التي ارتكبها نظام صدام حسين  مجزرة حلبجة 

الديكتاتوري آنذاك ضد الشعب الكردي.
ومن جانبها، صاغت نائبة حزب اليسار هيلين 
على  باللوم  وألقت  القانون  مقترح  سومر  افريم 
الشركات األلمانية في مجزرتي األنفال وحلبجة 
المجزرتين.  في  مشاركة  كانت  بأنها  مؤكدة 
وستتم مناقشة مسودة القانون في جلسة برلمانية 
وسيُطرح  آذار  شهر  من  األول  األسبوع  في 
للتصويت. النقاط الرئيسية الثالث للمسودة هي 

كما يلي:
التي  اإلنسانية  بالجرائم ضد  االعتراف  - يجب 
األنفال  عمليات  خالل  العراقي  النظام  ارتكبها 
ضد الشعب الكردي واألقليات العرقية والدينية 
األمم  اتفاقية  بموجب  جماعية  إبادة  أنها  على 

المتحدة لمنع اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
 - العراق  مع  التنموي  التعاون  خالل  ومن   -
والذي لم يكن كافياً حتى اآلن، تقديم الدعم لمن 

وإعادة  وأقاربهم،  الجماعية  اإلبادة  من  نجوا 
الجماعية  اإلبادة  المتضررة من  المناطق  تأهيل 
اقتصادياً  تأهيلها  وإعادة  كردستان،  جنوب  في 

وبيئياً.

- يجب على ألمانيا في إطار مسؤولياتها بموجب 
التحقيق  الجماعية؛  لإلبادة  المتحدة  األمم  اتفاقية 
األلمان  المواطنين  أو  الشركات  دعم  مدى  في 
العراقي  للنظام  الكيميائية  األسلحة  لبرنامج 

والمواد  والمصانع  والمختبرات  بالتكنولوجيا 
وتعويض  العدالة  إلى  الجناة  وتقديم  الكيميائية؛ 

الضحايا وذويهم.
وأصدرت نائبة حزب اليسار هيلين افريم سومر 
الحكومة  فيه  دعت  القانون  مسودة  حول  بياناً 
وجوب  إلى  األلماني  والبرلمان  األلمانية 
أخطر  من  تعد  التي  األنفال  بعملية  االعتراف 
جماعية،  إبادة  أنها  على  التاريخ  في  األحداث 
لتسليط  بواجبها  القيام  األلمانية  الحكومة  وعلى 
اإلنسانية  بحق  الجريمة  هذه  على  الضوء 
والتي شاركت فيها الشركات األلمانية من أجل 

مصالحها الخاصة.
 12 في  بدأت  التي  األنفال،  عمليات  وأسفرت 
آذار 1986 وانتهت في 7 حزيران 1989، عن 
استشهاد 182 ألف شخص، بحسب المصادر في 
باشور كردستان. وقد اعترفت السويد والنرويج 
وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة بعملية األنفال 

على أنها إبادة جماعية وجريمة ضد اإلنسانية.

تركيا  في  العام  االدعاء  طالب  األخبارـ  مركز 
أكبينار )77  البارزين متين  الممثلين  بحبس 
عاماً( ومجدات جيزن )75 عاماً( حتى أربعة 

أعوام وثمانية أشهر بتهمة إهانة أردوغان.
الرئيس«  »إهانة  تهمة  العام  االدعاء  ووجه 
المحاكمة،  من  الثانية  الجلسة  خالل  للممثلَين 
خالل  بها  أدليا  التي  التصريحات  خلفية  على 
الشعب«  »ساحة  برنامج  في  مشاركتهما 
األول  كانون  من  والعشرين  الحادي  في 
الحكم  نظام  إلى  االنتقال  عقب   ،2018 عام 
إلى  للعودة  أردوغان  فيه  ودعيا  الرئاسي، 

المسار الديمقراطي مجددًا.
من  األولى  الجلسة  في  بأقواله  إلدالئه  ونظًرا 
الجلسة  لم يحضر  أكبينار  المحاكمة فإن متين 
بعدما  جيزن حضرها  مجدات  أن  إال  الثانية، 
الجلسة  حضور  من  الصحية  المشاكل  منعته 

األولى.
المدعي  طالب  الجلسة  أثناء  مطالعته  وخالل 
العام بحبس الممثلَين بتهمة إهانة أردوغان من 
عام وشهرين حتى أربع سنوات وثمانية أشهر 

لكل منهما.
أفاد  للمحاكمة،  األولى  بالجلسة  دفاعه  خالل 
المشار  البرنامج  أن تصريحاته خالل  أكبينار 
تستهدف  ولم  الرأي،  عن  تعبير  مجرد  إليه 
بها  أدلى  تصريحات  وأنها  شخصياً،  الرئيس 
بإرادته الحرة دون أية ضغوط، قائال: »خالل 
تحدثت  كما  الفن،  عن  تحدثت  البرنامج  ذلك 
إلى  التي أوصلتنا  الديمقراطية والمراحل  عن 
يستهدف  تصريح  بأي  أدِل  لم  الديمقراطية. 

بإقرار  أطالب  ولهذا  مباشر،  بشكل  الرئيس 
براءتي«.

على  القبض  ألقى  قد  تركيا  في  األمن  وكان 
ومجدات  أكبينار  متين  المعروفين  الفنانَين 
اعتبرها  التي  تصريحاتهما  بعد  جيزين 
قائالً:  وهددهما  إليه،  موجًها  تهديدًا  أردوغان 

»إنهما سيدفعان الثمن«.
الفنان مجدات جيزين قد حل ضيفًا على  كان 
التليفزيوني،  برنامجه  في  أكبينار  متين  الفنان 
العودة  وضرورة  أهمية  على  خالله  وأكدا 
محتملة  انقالبات  وجه  في  الديمقراطية  إلى 
مجتمعي،  استقطاب  إلى  مؤدية  وممارسات 
تركيا  في  الديمقراطية  »إن  جيزين:  وقال 
االستقطاب  من  لخالصنا  الوحيد  الحل  هي 
من  تمكنا  فإذا  والفوضى.  واالضطرابات 
الوصول إلى هذه النقطة فسنتمكن من الخروج 
دون شجارات وضوضاء.  اإلشكالية  هذه  من 
وإن لم نتمكن من الوصول إلى هذه النقطة، فإنه 
قد يأتي أحد ويعلق القائد والرئيس من قدميه، 
أو يتعرض للتسميم، أو يعيش النهاية الحزينة 
التي عاشها القادة اآلخرون من قبل...«، األمر 

الذي أثار هلع أردوغان.
في حين قال مجدات جيزين في البرنامج نفسه: 
وطنيتنا  تختبر  أن  أردوغان  يا  يمكنك  »ال 

ومدى حبنا للوطن، اعرف حدودك«.
وجعلت تلك التصريحات الجريئة منهما هدفين 
لوسائل اإلعالم والصحف الموالية ألردوغان 

وحكومة حزب العدالة والتنمية.

مسح  بدء  تركيا،  أعلنت  ـ  األخبار  مركز 
استفزاز  في  إيجه،  بحر  في  جديد  بحري 
جديد لليونان، بعد فترة سبات لم تدم طويالً 
رغبة  بسبب  الدولتين  بين  الناشبة  لألزمة 

أنقرة في السيطرة على الغاز.
وفي بيان نشر على موقعها اإللكتروني، قالت 
البحرية التركية أن سفينة المسح »تشيشمي« 
الخميس  يوم  بداية  بحرية  دراسات  ستجري 

آذار  من  الثاني  وحتى  الجاري،  شباط   18
في منطقة بين جزيرتي ليمنوس وسكيروس 

اليونانيتين.
إخطار  أصدرت  تركيا  بأن  أيضاً  وذكرت 
على  األخرى  السفن  لحث  »نافتكس« 
قالت  بدورها،  المسح.  سفينة  عن  االبتعاد 
المسح  إن  لألنباء  األمريكية  بلومبرج  وكالة 
يأتي  التركي  )البحري(  الهيدروغرافي 

تركيا  الستبعادها  لليونان  أنقرة  انتقاد  بعد 
مؤخراً  عقد  منتدى  من  األتراك  والقبارصة 
المنطقة.  أثينا بهدف تعزيز الصداقة في  في 
واليونان  تركيا  عقدت  الماضي،  والشهر 
عام  منذ  األولى  كانت  استكشافية،  محادثات 
2016، لبحث الوضع في بحر إيجه وشرق 
أمريكي  ترحيب  وسط  المتوسط،  البحر 
أوروبي ما أعطى أمالً في هدوء األزمة ولو 

لبعض الوقت.
وال  الجلسات،  بهذه  تلتزم  لم  تركيا  لكن 
بتعهداتها باالنخراط في المحادثات والتوقف 
وأيقظت  إيجه،  بحر  في  استفزازاتها  عن 
الخميس  يوم  وواصلت  غفوتها،  من  األزمة 

جر المنطقة إلى التوتر والنزاع.
مماثلة  تركية  تصرفات  كادت  أشهر،  وقبل 
في بحر إيجه أن تتسبب في نشوب حرب في 
نزعت  ناجحة  ألمانية  وساطة  لكن  المنطقة، 

فتيل األزمة في اللحظات األخيرة.
ال  واليونان  األوروبي  االتحاد  أن  يذكر 
عن  التنقيب  في  لتركيا  حقوق  بأي  يعترفان 
الغاز في هذه المنطقة وشرق المتوسط، ألنها 
ال تملك امتداداً بحرياً فيهما، لكن أنقرة تتجه 

للتنقيب هناك ما يثير أزمات كبيرة.

مركز األخبارـ  نظم العشرات من المواطنين، 
في  التركية  السفارة  مبنى  قرب  تظاهرة 
داخل  التركي  التوغل  على  احتجاجاً  بغداد، 

األراضي العراقية.
في  المواطنين  من  العشرات  وتظاهر 
مبنى  من  بالقرب  بغداد  العراقية  العاصمة 
يوم  الوزيرية  منطقة  في  التركية  السفارة 
بغداد،  وسط  الجاري  اشهر   18 الخميس 
وذلك احتجاجاً على توغل االحتالل التركي 
داخل األراضي العراقية. من جانبها قطعت 
األجهزة األمنية العراقية الطرق القريبة من 

السفارة بشكل مؤقت.
بجميع  يسعى  التركي  االحتالل  أن  ويذكر 
األراضي  من  المزيد  الحتالل  الوسائل 
المجاورة سواء في شمال وشرق سوريا أو 

في العراق نفسه.

الجري على معدة فاِرغة َيحِرق الدهون.. لكن بشروط

لعالج عسر القراءة.. نظارات ُمتِصلة باإلنترنت ُيمكنها تغيير قواعد اللعبة

ارتفاع درجات حرارة المحيط ُتزيد شدة األعاصير حول جزر برمودا

يتطلب االستيقاظ مبكراً للركض جرعة من 
بذلك على معدة  القيام  أن  التحفيز، وال شك 
فارغة يحتاج تحفيزاً أكبر، فهل يمثل أفضل 

طريقة لحرق الدهون وإنقاص الوزن؟
صحيفة  نشرته  الذي  التقرير  هذا  في 
»لوفيغارو« الفرنسية، عرضت سيفين ري 
ما قاله أوليفييه غيارد األخصائي في الطب 
الرياضي ومدرب اللياقة البدنية حول ما إذا 
لحرق  مفيداً  فارغة  معدة  على  الجري  كان 
البدنية  اللياقة  مدرب  وذكر  بفعالية.  الدهون 
أنه »للجسم ثالثة مصادر يستمد منها الطاقة: 
والبروتينات،  والدهون  الكربوهيدرات 
أول مصدر  الكربوهيدرات  تكون  ما  وعادةً 
المعالجة،  سهل  لكونه  الجسم  له  يلجأ  طاقة 
وبعد معالجة جميع الكربوهيدرات بعد فترة 
مخزونه  حرق  إلى  الجسم  يلجأ  الصيام  من 

من الدهون«.
من   %50 يحرق  الجسم  أن  غيارد  وأوضح 
الصيام -االمتناع  بعد  الركض  أثناء  الدهون 

مقابل  ساعات،  من 10  - ألكثر  األكل  عن 
وجبة  الشخص  تناول  حال  في  فقط   %30

اإلفطار.

الركض عىل معدة فاِرغة ألكرث من 
ساعة

من السذاجة االعتقاد أن الجري لمدة ساعتين 
يساعد  النوم  من  االستيقاظ  بعد  مباشرةً 
ثالثة  في  ُمسطحة  بطن  على  الحصول  في 
جان  الرياضي  الطبيب  ويقول  أسابيع، 
كريستوف مونيو »الجري على معدة فارغة 
الوزن،  لفقدان  السحرية  الوصفة  يعتبر  ال 
اتباع  يتطلب  الدهون  من  التخلص  أن  ذلك 

نظام غذائي متوازن«.
فارغة  معدة  على  الجري  في  اإلفراط  إن 
الجسم.  على  األضرار  بعض  له  تكون  قد 
من  ألكثر  »الجري  إن:  من  مونيو  ويحذّر 

ساعة ومضاعفة الجهد يؤدي إلى استنزاف 
يؤثر  العضلي مما  البروتين  الجسم مخزون 

سلباً على صحة العضالت«.
من خالل  ذلك  من  أبعد  إلى  غيارد  ويذهب 
مضاعفة  »عدم  ضرورة:  على  التشديد 
يضاعف  ساعة  من  أكثر  قضاء  ألن  الجهد 
النسيج  تلف  إلى  يؤدي  وقد  المخاطر،  من 
ينتج  الدهون  العضلي، وخالل عملية حرق 

الجسم مواد ضارة بالكلى«.
الرياضة  هذه  بممارسة  األخصائي  وينصح 
مرة أو مرتين في األسبوع، على أال تتجاوز 
دقيقة،   30 أو   20 البداية  في  التمرين  مدة 
الجري،  تدريجي، وخالل  بشكل  ثم زيادتها 
ينبغي التنفس بانتظام حتى ال تنقطع أنفاسك.

ممارسة  قبل  جيداً  الجسم  ترطيب  من  بد  ال 
يوصي  كما  اإلصابات،  لتجنب  الرياضة 
مونيو بضرورة تناول وجبة خفيفة حلوة مثل 
بعض حبات من الزبيب أو قطعة من السكر 

أو حبة موز لمنع نقص السكر في الدم.

الضروري  من  الجري،  من  االنتهاء  بعد 
على  تحتوي  متوازنة  فطور  وجبة  تناول 
الفاكهة والبروتينات والخبز من أجل توفير 

المغذيات الالزمة للجسم.
»تناول  بـ  غيارد  ينصح  الصدد،  هذا  وفي 
نهاية  من  دقيقة   30 غضون  في  الطعام 

التمرين ألن الجسم يكون في ذلك الوقت قادًرا 
على امتصاص الكربوهيدرات والبروتينات 
بشكل أفضل« ويطلق على هذه الفترة »نافذة 
بهضم  للجسم  تسمح  حيث  الغذائي«  التمثيل 
الغذائية  العناصر  من  المزيد  وامتصاص 

وعدم تخزينها.

الفرنسي  االتحاد  عن  الصادرة  األرقام  تقول 
من  و%8   6 بين  ما  إن  التعلم  الضطرابات 
سكان فرنسا يعانون من اضطرابات معرفية 
تسببها،  التي  التعلم  واضطرابات  محددة 

وأبرزها عسر القراءة.
هذه  إصالح  الممكن  من  كان  لو  ماذا  لكن 
معينة  كلمات  على  التعرف  في  الصعوبة 
المتصلة  النظارات  من  زوج  بواسطة 
أطلقته  الذي  الرهان  هو  هذا  باإلنترنت؟ 
الشركة  هذه  وكانت   ،)Atol( أتول  شركة 
في  الوحيدة  البصريات  مختصي  تضم  التي 
للمساعدة  إلكترونية  تقدم نظارات  التي  العالم 
المصممة  ليكسيلين،  وتسمى  القراءة،  على 

والمصنعة في فرنسا.
 )LCI( آي«  سي  »إل  قناة  موقع  وحسب 
في  المصنّعة  النظارات  هذه  فإن  الفرنسية، 
فرنسا متاحة فقط لألطفال في الوقت الحالي.

تقرير  في  الفرنسية  »لوبوان«  مجلة  وتقول 
قبل  من  تطويرها  تم  النظارات  هذه  إن  لها 

شركة أباي الناشئة )استحوذت عليها أتول منذ 
2018(، وذلك بفضل مجهود كل من ألبرت 
في  باحثان  وهما  فلوش وجاي روبارس،  لو 
سلطا  حيث  رين،  جامعة  في  الليزر  فيزياء 
القراءة،  لعسر  محتمل  سبب  على  الضوء 
عيون  في  صغيرة  مستقبالت  في  ويكمن 
المصابين باضطراب القراءة هذا، وفقًا لنتائج 

دراسة نُشرت عام 2017.
وبالنسبة لألشخاص الذين ال يعانون من عسر 
القراءة، فإن هذه المستقبالت الضوئية ليس لها 
الشكل نفسه في العينين؛ فهي غير متناظرة، 
لذلك يختار الدماغ اإلشارة التي ترسلها إحدى 

العينين إلنشاء الصورة التي يراها الشخص.

األرقام تُثِبت كفاءتها

القراءة  عسر  من  يعانون  الذين  أولئك  ولدى 
تكون هذه المنطقة من العين متناظرة في كلتا 

العينين، وقد يكون هذا مربكاً للدماغ من خالل 
يستطيع  وال  األصل«  طبق  »صور  إنشاء 
بينها؛ ومصدر االرتباك هذا هو ما  االختيار 

تصححه نظارات »ليكسيلين«.
ميشيل  الناشئة  آباي  شركة  مؤسس  ويوضح 
إن:  نوفال  ليزين  لصحيفة   - كودوشيان 
لبناء  سنوات  ثالث  استغرقت  أباي  »شركة 
طبق  الصور  تزيل  التي  النشطة  المرشحات 
األصل، ويتم التحكم في هذه المرشحات عن 
طريق إلكترونيات مدمجة في ذراع اإلطار«.
هذه  استخدام  بفضل  القراءة  تحسنت  وهكذا 
يجب  والتي  النظارات،  على  المرشحات 
البلوتوث  األول عبر  االستخدام  أثناء  تعديلها 
في تطبيق على الهاتف الذكي، وحسب مجلة 
»إيه دي إن« )ADN(، فإن نتائج االختبارات 
التي أجريت على أكثر من 200 طفل أظهرت 

زيادة الثقة بالنفس وارتفاع النتائج الدراسية.
اتحاد  رفض  آي«،  سي  »إل  موقع  وفي 
واللغة  الكالم  أمراض  علم  في  المختصين 

ليست  النظارات  هذه  أن  بحجة  التقنية،  هذه 
القراءة، وذكر  أنواع عسر  مخصصة لجميع 
مرفقاً  يكون  أن  يجب  ارتداءها  أن  الموقع 

بجلسات عالج النطق.

وفي الوقت الحالي، تبلغ تكلفة هذه النظارات 
لألطفال.  مخصصة  وهي  يورو،   399
في  للبالغين  نموذجاً  أتول  شركة  وستقدم 

األشهر القادمة.

 أظهر بحث جديد نُشر في دورية إينفايرومنتال 
ريسرتش ليترز بتاريخ التاسع من شباط الجاري 
أن متوسط سرعات الرياح القصوى لألعاصير 
في المحيط األطلسي شبه االستوائي حول جزر 
برمودا قد تضاعف على مدى 60 عاماً الماضية 
في  المحيطات  حرارة  درجات  ارتفاع  بسبب 

المنطقة.

الحرارة ورسعة الرياح

تشتد األعاصير من خالل استخالص الطاقة من 
سطح المحيط الدافئ عبر تدفقات الحرارة الجوية 
درجة  ارتفاع  يؤدي  أن  يمكن  لذلك  والبحرية؛ 
حرارة المحيط إلى زيادة حدة األعاصير، وهكذا 
بسرعات  التنبؤ  تعزيز  يساعد  أن  العلماء  يتوقع 
الصحيح لألعاصير  المستوى  تحديد  الرياح في 
قبل العاصفة، وربما الحد من الضرر الناتج في 

برمودا.
السطحي وتحت  المحيط  وبتحليل درجة حرارة 
السطحي من البرنامج الذي يديره معهد برمودا 
درجات  أن  الباحثون  وجد  المحيطات،  لعلوم 

تحت  المائية  والطبقات  البحر  سطح  حرارة 
 1.1 إلى  تصل  بنسبة  هناك  ترتفع  السطحية 
الزدياد  إضافية  طاقة  يوفر  مما  مئوية،  درجة 

شدة األعاصير.
اإلعصار  شدة  متوسط  زاد  التوازي،  وعلى 
بالقرب   - للرياح  سرعة  بأقصى  المقاسة   -
إلى   56.3( ميالً   73 إلى   35 من  برمودا  من 
يعادل  ما  أي  الساعة؛  في  كيلومتراً(   117.5
أكثر من 6 أميال )9.6 كيلومترات( في الساعة 
لكل عقد من الزمن، وذلك في الفترة الممتدة بين 

عامي 1955 و2019.
شدة  لقياس  جديداً  مؤشراً  الدراسة  وطورت 
برمودا،  منطقة  عبر  تتحرك  التي  األعاصير 
المحيط  حرارة  درجة  متوسط  باستخدام  وذلك 
عمقها  يبلغ  التي  مائية،  طبقة  أعلى  في  العلوي 

50 متراً.

نهج أفضل للتنبؤ

جامعة  أصدرته  الذي  الصحفي  للبيان  ووفقاً 

لعلوم  الوطني  والمركز  البريطانية  ساوثامبتون 
سامانثا  صرحت  فقد   ،)NOC( المحيطات 
 – البحثية  الورقة  لهذه  الرئيسية  ـالمؤلفة  هاالم 
يوفر  أن  يمكن  الباحثون  اتبعه  الذي  النهج  بأن 
طريقة أفضل للتنبؤ بشدة عاصفة برمودا مقارنة 

بالطرق النظرية الحالية.
المحتملة  الشدة  نظرية  استخدمنا  »لقد  وقالت: 
المحلي،  الطقس  منطاد  وسبر  لإلعصار، 
للمحيطات  والعليا  السطحية  المراقبة  وعمليات 
التي كانت تمر على بعد 100  أثناء األعاصير 
كيلومتر من برمودا على مدى 65 عاماً الماضية، 

بما في ذلك العواصف المباشرة و«الوشيكة«.
المشارك  المؤلف  جويسارد،  مارك  صّرح  كما 
ومدير خدمة الطقس في برمودا بأن هذا البحث: 
»يوضح مدى عظم أهمية حرارة أعالي المحيط 
مقابل درجات حرارة سطح البحر في التنبؤ بشدة 

اإلعصار«.
إلعصار  األولية  »االختبارات  إن:  وأضاف 
بوليت )Paulette( مؤخراً تُظهر نتائج واعدة، 
ونحن نسعى إلى تطوير هذه التقنية بشكل أكبر 
لتصبح أداة تشغيلية إضافية للمتنبئين المحليين«.
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عضوات مؤتمر ستار بالشدادي: نضالنا متسمر حتى
 نيل القائد أوجالن حريته

النساء في جنوب إفريقيا يحمين أنفسهّن بأسلحتهن

موسعة  تحليالت  أوجالن  هللا  عبد  القائد  قدّم 
وعميقة بصدد قضية المرأة، وكيف تعيش الحياة 
الحرة والسؤال عن كيف تكون الحياة مع المرأة، 
وعن حقيقة الكائن التي أذعنت له المرأة كجنس 
ألجل  الطبقية،  الغزوات  وأعتى  ألقدم  معرض 
ذلك تم خوض صراع شامل تجاه انحطاط المرأة 
غدت  هنا  ومن  وسطحيتها،  مستواها  وبساطة 
المرأة القوة المكّرسة للحياة والعاملة على تعبئتها 
وتربيتها وضبطها وتخطي كل ما يستهتر بها، 
لذا اعتبرت جميع النساء الحرائر وبشكل خاص 
القائد أوجالن  نساء شمال وشرق سوريا حرية 
كسر  ضرورة  عاتقهن  على  وحملن  حريتهن 

المؤامرة الدولية بحقه.

مقاومة القائد رسالة
 للدول املتآمرة..

وفي هذا الصدد 
قالت عضوة 

مؤتمر ستار في 
الحسكة شكرية 
محمد لصحيفتنا 

بأن »سياسة الدول االستبدادية ترفض المجتمع 
الحر الديمقراطي، وهي نفذت هذه المؤامرة 

على القائد عبد هللا أوجالن لتنال من وحدة 
الشعب الكردي ومطالبه بالحرية، لكن المقاومة 
التي أبداها القائد في السجن منذ اثنين وعشرين 

عاماً رسالة لتلك الدول المتآمرة على القائد 
وحرية شعبه وحقوقهم المشروعة، وعلى 
رأسها دولة االحتالل التركي التي تحاول 

القضاء على مشروع األمة الديمقراطية بشتى 
الوسائل«.

الفتةً إلى أن القائد أوجالن لم يستسلم لهم طيلة 
بحثه  في  استمر  وإنما  الطويلة  االعتقال  سنين 
قضايا  عن  اليوم  حتى  يتنازل  ولم  وتحليالته 
وحرية  الشعوب  وحريات  برمتها،  المنطقة 

المرأة في مقدمتها.
شمال  نساء  نحن  واجبنا  من  »لذا  وأردفت: 
وشرق سوريا أن نطالب بفك أسر القائد أوجالن 
ورفع  التركي  االحتالل  دولة  داخل سجون  من 
العزلة المفروضة علية منذ أكثر من عقدين من 
الزمن، ألنه هو من أعطى الحرية للمرأة وفتح 
لها زمام المبادرة لتكون شريكة الرجل في كل 
وحتى  واالقتصادية  السياسية  الحياة  مجاالت 

العسكرية«.

واختتمت شكرية محمد حديثها بالقول: »نطالب 
جميع شعوب العالم وجميع الهيئات الحقوقية في 
الدولي ومنظمات  المتحدة ومجلس األمن  األمم 
الدولة  لتمادي  حداً  تضع  أن  اإلنسان  حقوق 
الدولية،  بالقوانين  والمباالتها  المحتلة  التركية 
التي  المبادئ  لكافة  الحائط  بعرض  وضربها 
تنص على احترام حقوق اإلنسان، ولذلك يجب 
رفع  أجل  من  سرعة  بأقصى  التحرك  عليهم 

العزلة المفروضة على القائد أوجالن«.
وبدورها قالت 
في السياق ذاته 
عضوة مؤتمر 
ستار بمقاطعة 

الحسكة ياسمين 
حمدو: »نحن 

كعضوات مؤتمر 
ستار ندين ونستنكر المؤامرة الدولية بحق 

القائد عبد هللا أوجالن، هذه المؤامرة التي بدأت 
فصولها منذ إخراجه من سوريا وحتى اعتقاله 

في كينيا وفرض العزلة عليه في سجن إيمرالي 
منذ اثنين وعشرين عاماً«.

بأنه ال  المتآمرة  للدول  إلى أن رسالتهن  مشيرةً 
القائد  الذي نشره  الحر  الفكر  إخفاء  يمكن ألحد 

عبد هللا أوجالن على جميع الشعوب، هذا الفكر 
الذي ركز على حرية المرأة وأنار الدرب أمام 

المرأة التي حكمتها األنظمة الذكورية لعقود.
مقاطعة  في  ستار  مؤتمر  عضوة  واختتمت 
»حرية  بالقول:  حديثها  حمدو  ياسمين  الحسكة 
أجل  من  نناضل  وسنبقى  حريتنا،  هي  القائد 
القائد أوجالن وتحرره من  الوصول إلى حرية 

سجن إيمرالي«.
في 15  اعتقل  أوجالن  عبد هللا  القائد  أن  يذكر 
تحت  خرج  أن  بعد  كينيا،  في   1999 شباط 

تشرين  في  من سوريا  التركية  الحكومة  ضغط 
وبعدها  إيطاليا  إلى  بداية  وتوجه  األول 1998 
نهاية  وفي  اليونان،  إلى  ومنها  روسيا  إلى 
السفارة  في  ليستقر  كينيا  إلى  توجه  المطاف 
تركيا  إلى  وأرسل  اعتقل  هناك، حيث  اليونانية 
في عملية استخباراتية معقدة وشاركت كل من 
هذه  في  اإلسرائيلي  والموساد  وكينيا  اليونان 
المؤامرة الدولية التي كان هدفها وأد فكره الذي 

يدعو لحرية الشعوب وبشكل خاص المرأة.

اإللكتروني  إيالف  موقع  في  نشر  تقرير  في 
للدفاع  السالح  على  بالتدرب  النساء  قيام  عن 
عن أنفسهن بجنوب أفريقيا، وتكثر حاالت تعلم 
الهند  مثل  دول  في  النساء  لدى  القتالية  األلعاب 
من  أنفسهن  لحماية  المالكمة  كلعبة  وباكستان 

التحرش واالغتصاب.
عشرات  تتدرب  أفريقيا(  )جنوب  ميدراند  وفي 
النسوة في مركز للرماية قرب جوهانسبرغ على 
استخدام األسلحة النارية كوسيلة للحماية في بلد 
تسقط فيه امرأة كل ثالث ساعات جراء جرائم 

القتل.
من مسدسها، وهو األول الذي تحمله في حياتها، 
أي  دون  من  عاماً(   33( مثيمبو  نتاندو  تطلق 
تردد عشر رصاصات على هدف من الكرتون.

ففي تشرين الثاني الفائت، خسرت قريبتها التي 
اغتصبها عدد من الرجال عندما كانت بمفردها 
وقالت  قتلوها.  ثم  ساعات،  لبضع  المنزل  في 
نتاندو: »أريد أن أكون مستعدة كيال يحدث هذا 

األمر لي أيضاً«.
أكثر  إحدى  إفريقيا  جنوب  بأن  التقرير  ويشير 
دول العالم عنفاً، وتسّجل فيها زيادة مستمرة في 
جرائم القتل. ففي 2019-2020، قُتل 21325 
األخير،  السنوي  الشرطة  لتقرير  وفقاً  شخصاً 
السابقة.  السنة  عن  المئة  في   1,4 بارتفاع  أي 
أضعاف  خمسة  فيساوي  النساء  قتل  معدل  أما 
المتوسط العالمي، وهذا مؤشر خطير وال تحرك 

عالمي بهذا الصدد.
عالمياً  عادياً  أمراً  بات  النساء  قتل  عملية  إن   
تارة  بالكالم  تارة وإدانات  بيانات خجولة  وسط 
أخرى، وفي المحصلة تبقى المرأة هي من تدفع 
لها  وقمعية  وسلطوية  ذكورية  مجتمعات  ثمن 

ولشخصيتها ولحريتها.

ليت الزمان يعود

لقمة  أفريقيا  جنوب  في  بتن  النساء  أن  ويبدو 

سائغة بحيث تالحظ ماتسي نوج التي تشارك هي 
األخرى في دورة تدريب اإلناث على استخدام 
األسلحة أن »النساء يشّكلن أهدافاً« لالعتداءات 

في جنوب إفريقيا.
تشارك  هي  فها  واحد  مصير  في  واألبنة  األم 
ماتسي مع ابنتها البالغة من العمر 24 عاماً في 
البرنامج الذي تنظمه جمعية مالكي األسلحة في 
جنوب إفريقيا. وتقول: »كان يجب أن أحضرها 
قبل اليوم بكثير، عندما كانت في الخامسة عشرة 
من عمرها«. وترى أنه من المستحسن أن تتعلم 

الفتيات استخدام األسلحة في سن مبكرة.
ويوضح ثيمبا كوبهيكا من جمعية مالكي األسلحة 
أن هذه الدورات التدريبية كانت »مكرسة بشكل 

تُظهر  اللواتي  السوداوات  للشابات  خاص 
للجرائم«.  عرضة  األكثر  أنهّن  اإلحصاءات 
تعرضت  امرأة  تعرف  هنا  امرأة  »كل  وتابع: 
منهن  ولكل  والضرب.  والسرقة  لالغتصاب 

قصة عن العنف في هذا البلد«.
قادرات على  يكّن  أن  كوبهاكا »يجب  ويضيف 
إذ  النجدة«  طلب  من  بدالً  أنفسهن  عن  الدفاع 
دقيقة   15 معدله  ما  تستغرق  »الشرطة  إن 

للوصول«.
ثقافة انتشار السالح بفوضى عارمة تغزو العالم 
ففي  وأفريقيا،  األوسط  الشرق  في  وخاصةً 
سالح  قطعة  ماليين   4,5 اليوم  إفريقيا  جنوب 
ومثلها  قانونية.  بصورة  التداول  في  موضوعة 

لمنظمة »غان  السوداء، وفقًا  السوق  في  تقريباً 
جمعية  وهي  الحكومية،  غير  إي«  إس  فري 
جنوب أفريقية تنفذ حمالت من أجل فرض قيود 

على حمل األسلحة.
سالح  قطعة   27 أن  إلى  المنظمة  وتشير 
هذه  وترفد  إفريقيا،  جنوب  في  يوم  كل  تُسَرق 
األسلحة المسروقة السوق غير القانونية. ويسقط 
برصاص األسلحة النارية ثالثة وعشرون قتيالً.
وتالحظ المنظمة أن السالح »نادراً ما يُستخدَم 
على  الخطر  يزيد  لكنه  النفس،  عن  الدفاع  في 
على  المجرمين  ويساعد  وعائلته،  الشخص 

تسليح أنفسهم«.

قتل واغتصاب ممنهج

تبدو الحياة صعبة كثيراً لدى النساء وهن يعانين 
أو  بقتلهن  غضبه  جام  يصب  مجتمع  ظلم  من 
نتابيسينغ  تعيد  الرماية  ميدان  وفي  اغتصابهن، 
بعد  المنضدة  إلى  سالحها  عاماً(   32( فيلي 
إطالقها ثالث رصاصات. كانت يداها ترتجفان، 
والعرق يتصبب منها، وبدا واضحاً من ذلك أنها 

متوترة.
فيها  كنت  التي  باللحظة  يذكرني  »هذا  وقالت: 

أتمنى لو كان معي سالح«.
فقبل تسع سنوات تعرضت نتابيسينغ لالغتصاب 
مرات عدة في غرفتها. وكان جار المنزل الذي 
ضواحي  إحدى  في  والديها،  مع  تسكنه  كانت 

جوهانسبرغ، قد دخل من النافذة.
وحدها  دعم،  أي  تلقّت  وال  بشكوى  تتقدم  لم 
الكالب كانت تنبح عندما تبكي، والمها والداها 

ألنها جلبت العار على األسرة.
ضد  الشكوى  من  بدالً  األسرة  هم  هذا  كان 
المجرم، ينبذون الفتاة فوق كل ألمها وما حصل 
بها ناهيك عن غياب المحاكم العادلة للمغتصب 
وكأنه لم يفعل شيئاً ولم يعتد على روح وزرع 
في نفس فتاة مشاعر رعب قد تكون أبدية. وتلك 
الفتاة لم تتوقف المصيبة هنا لديها فعندما أخبرت 
صديقاً لها باألمر، اغتصبها بدوره. وتقول »هذا 

يعلمك أن تصمت«.
تسجل الشرطة في جنوب إفريقيا 110 شكاوى 
ارتفع   ،2019 عام  وفي  يوم.  كل  اغتصاب 
إجمالي عدد االعتداءات الجنسية بنسبة 1,7 في 
المئة )أي بزيادة 873 حالة( عن العام السابق، 

وبلغ 53293 حالة.
رامافوزا  سيريل  إفريقيا  جنوب  رئيس  واعتبر 
ضد  العنف  مكافحة  أن   2019 عام  نهاية  في 
وطنية،  قضية  يمثّل  إفريقيا  جنوب  في  المرأة 

مشبّهاً إياه »بمستوى بلد في حالة حرب«.

تترقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس 2021، 
هاليب،  سيمونا  الرومانية  النجمة  مشاركة 
لقبها  عن  للدفاع  تستعد  والتي  الثامنة،  للمرة 

في المسابقة، التي تنطلق في 7 آذار المقبل.
عنها  نجم  كوفيد-19،  جائحة  أن  شك  وال 
إلى  سيمونا،  واجهتها  وصعوبات  تحديات 
جانب تأثر جدول مبارياتها، بعد إلغاء العديد 
مرونتها  استعادت  إنها  إال  البطوالت،  من 

بمشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة.
وتحمل سيمونا هاليب 22 لقباً، بما فيها بطولة 
ويمبلدون  وبطولة   ،2018 المفتوحة  فرنسا 

2019، كما وصلت إلى النهائي في 17 بطولة 
أخرى، من بينها بطولتي فرنسا وأستراليا.

وقال صالح تهلك، مدير البطولة، إن سيمونا 
هاليب واحدة من أفضل نجوم التنس، وتحظى 

بشعبية كبيرة من الجماهير.
من  مجموعة  هاليب  سيمونا  أمام  وسيكون 
بطولة  في  والحاسمة،  االستثنائية  المنافسات 
جميع  تقريباً  تضم  التي  الحرة،  دبي  سوق 
العشرين  قائمة  ضمن  المصنفات،  الالعبات 

األوليات.

تمكن بورتو البرتغالي من الفوز على ضيفه 
يوفنتوس اإليطالي، بهدفين مقابل هدف، 
على ملعب الدراجاو، في إطار منافسات 

ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
تقدم مهدي طارمي لبورتو بالدقيقة الثانية، 

وضاعف موسى ماريجا النتيجة بالدقيقة 
)46(، قبل أن يسجل فيديريكو كييزا هدف 

يوفنتوس في الدقيقة )82(.
ومن المقرر أن يلتقي 

الفريقان في مباراة 
اإلياب في 9 آذار 

المقبل، والتي 
ستقام على 

ملعب أليانز 
ستاديوم 

بتورينو، 
لحسم 

المتأهل 
للدور ربع 

النهائي. 
ونجح بورتو 

في تسجيل 
الهدف األول بعد 
دقيقة واحدة عن 

طريق طارمي، الذي 
استغل خطأ بنتانكور في 

التمرير لحارسه لينجح طارمي في اللحاق 
بالكرة وتسديدها مباشرة في الشباك قبل 
وصول تشيزني لها. ومن خطأ آخر من 
تشيزني، مرر الكرة إلى أوليفيرا العب 

بورتو الذي أطلق تسديدة قوية من خارج 
المنطقة باتجاه المرمى، لترتطم بالمدافع 
دانيلو وتخرج بجوار المرمى إلى ركنية.

وعاد بورتو بفرصة جديدة في الدقيقة 
)29(، بعد عرضية من الناحية اليسرى 

عن طريق كورونا وصلت داخل المنطقة، 
ارتقى لها طارمي وقابلها برأسية وصلت في 

منتصف المرمى أليدي تشيزني. وأجرى 
أندريا بيرلو، المدسر الفني ليوفنتوس، تبديل 
أول اضطراري في الدقيقة )35(، بخروج 

جورجيو كيليني الذي عانى من إصابة، فيما 
حل محله ميريح ديميرال.

الخطورة األولى ليوفنتوس جاءت بالدقيقة 
)41(، بعد ركلة حرة نُِفذت داخل المنطقة 

ووصلت إلى رابيو الذي أطلق تسديدة 
مقصية رائعة، أبعدها الحارس ببراعة عن 

مرماه، قبل أن يقرر الحكم وجود حالة تسلل.
ومع بداية الشوط الثاني وبعد 20 ثانية فقط، 

تمكن ماريجا من مضاعفة 
النتيجة بهدف ثاٍن لبورتو 
بعدما توغل مانافا من 

الناحية اليمنى ومرر 
الكرة إلى ماريجا 
داخل المنطقة، 

سددها األخير 
أرضية 

في شباك 
تشيزني.

بورتو كاد أن 
يسجل الهدف 

الثالث في الدقيقة 
)52(، بعدما انطلق 
أوليفيرا بالكرة وتوغل 

داخل المنطقة وراوغ 
مدافع يوفنتوس، ليطلق 
تسديدة قوية بقدمه اليسرى 

أبعدها تشيزني ببراعة بقدمه اليمنى. وفي 
الدقيقة )65(، أطلق رودريجو بنتانكور 

متوسط ميدان يوفنتوس، تسديدة صاروخية 
من خارج المنطقة مرت بسالم فوق عارضة 
حارس بورتو مارشيسين. واستمرت سيطرة 
بورتو على مجريات اللعب، حيث نفذ الفريق 

هجمة مرتدة بأربعة العبين ضد أربعة، 
ووصلت الكرة إلى أوليفيرا، الذي أطلق 

تسديدة قوية في منتصف المرمى وصلت 
ألحضان تشيزني. ونجح كييزا في تقليص 
الفارق بالدقيقة )82(، بعدما سجل الهدف 

األول لليوفي بعد انطالقة ممتازة من أدريان 
رابيو في الناحية اليسرى، قابلها كييزا 

بتسديدة مباشرة في الشباك.

بعد طوِل غياب بطولة لكرة
 الطاولة للناشئين

اختيار امرأة لرئاسة اللجنة 
المنظمة لألولمبياد

سيمونا هاليب ُتدافع عن 
لقبها في دبي

يوفنتوس يسقط فريسة 
لضربات بورتو الخاطفة

قامشلو/ جوان محمد ـ تستعد األندية 
للمشاركة ببطولة الناشئين للذكور لكرة 

الطاولة لمواليد 2004 و2005 في إقليم 
الجزيرة، والتي ستقام يوم الجمعة المصادف 
لـ 2021/2/19، بصالة اللعبة ضمن استاد 

شهداء الثاني عشر من آذار بقامشلو.

لعبة كرة الطاولة بدأت أولى بطوالتها 
في عام 2015، وفي عام 2017 بدأت 

اللعبة تنتشر بشكٍل أكبر وتميزت بانخراط 
الفتيات لممارسة هذه اللعبة، وتقام العديد 

من البطوالت سنوياً لكال الجنسين ولمختلف 
الفئات.

البطولة التي ستقام برعاية االتحاد الرياضي 
بإقليم الجزيرة هي للناشئين بينما تستعد بعض 
األندية في اإلقليم للمشاركة، وأهم ما يعترض 

سير تقدم اللعبة بحسب آراء ومتابعي اللعبة 
هو عدم وجود لجنة فنية مستقلة تُشِرف على 

البطوالت، وذلك بسبب قلة الخبرات لهذه 
اللعبة ودائماً البطوالت تنجح لكن مع بقاء 

هاجس تولي نفس المدربين لألندية التحكيم 
واإلشراف على البطولة.

وائل مرجان 21 عاماً شاب اعتنق اللعبة 
منذ أكثر من عشر سنوات وحالياً أصبح 
مدرباً للعبة كرة الطاولة رغم صغر سنه 

وهو المدرب والمشرف على تدريب كافة 
الفئات لكرة الطاولة في نادي الجزيرة وذكر 
لصحيفتنا روناهي: »األلعاب الفردية عموماً 

وكرة الطاولة خصوصاً في مناطقنا مهمشة 
ومبهمة لألسف، لقلة العبيها وندرة الخبراء 

فيها وعدم خبرة لإلداريين لدينا، وكل هذا 
ينعكس سلباً على تطور كرة الطاولة في إقليم 

الجزيرة«.
وأضاف أنه بخصوص البطوالت فهي قليلة 
جداً وتوشك أن تكون نادرة ففي كل سنة أو 

موسم بطولة واحدة لكل فئة وأحياناً تُدمج 
فئتين ببطولة واحدة، ونوه لعدم وجود دورات 

تنشيطية ككرة القدم التي يصرف عليها 
الماليين وال تصرف مثل هذه الميزانية على 

األلعاب 
الفردية.

وأكد المرجان: 
»طالما خبرة اإلداريين 

للعبة والمدربين ضئيلة فحتماً سيكون التنظيم 

غير جيد ألنهم هم نفسهم موجودين في اللجنة 
الفنية المشرفة على بطوالت اللعبة«.

واختتم مدرب الجزيرة لكرة الطاولة وائل 
مرجان بأنهم يطالبون االتحاد الرياضي 

بإقليم الجزيرة تجهيز الصالة بقامشلو منها 
اإلنارة وتجهيزات الطاوالت ودعم األندية 
بالمستلزمات األولية على األقل لتحصيل 

النتائج المطلوبة والخروج ببطوالت ناجحة 
باإلضافة لتطور أداء الالعبين، وحتى خارج 
قامشلو بعض المناطق ال توجد فيها صاالت 

كي تحتضن العبي كرة الطاولة رغم أنهم 
كثر وموهوبين 

في مجال 
اللعبة.

الجدير ذكره 
آخر بطولة 

كانت لألشبال 
والناشئين 
مشتركة 

وشارك فيها 
29 العباً، من 

أندية: برخدان ـ 
قامشلو ـ جوانن 
عامودا ـ عمال 
الجزيرة ـ أهلي 
عامودا ـ جودي 
ـ الطريق. وذلك 
في عام 2019.

وكانت 
البطوالت 
سابقاً تُدرج لسنة 
وتحسب موسم 

رياضي لكافة 
األلعاب، ولكن 

تغير األمر 
في الموسم 

الجديد والذي 
أصبح موسم 

2020 ـ 
2021، وذلك 

بعد توقف 
النشاطات 

الرياضية لثالث 
مرات في العام 

الماضي بسبب جائحة 
كورونا.

ذكر تقرير إخباري، 
أنه وقع االختيار على 

سايكو هاشيموتو، 
وزيرة األولمبياد 
اليابانية، لرئاسة 

اللجنة المنظمة لدورة 
األلعاب، المقررة 
بالعاصمة اليابانية 

طوكيو، خلفاً ليوشيرو 
موري الذي استقال من 

المنصب.
وذكرت وكالة 

»كيودو« اليابانية 
لألنباء، أن المجلس 

المكلف باختيار الرئيس 

الجديد للجنة 
المنظمة، قرر إسناد 

المنصب المرأة، 
وأنه سيطالب 

سايكو هاشيموتو 
بتولي رئاسة اللجنة 
المنظمة لألولمبياد.

لكن سايكو 
هاشيموتو )56 

عاماً( التي شاركت 
في منافسات التزلج 

السريع بالدورات 
األولمبية، سبع 
مرات، مترددة 

بشأن تولي المهمة.

روناهي/ الشدادي - طالبت عضوات مؤمتر ستار بحرية القائد عبد الله أوجالن، واعتربن أن العزلة التي فرضت 
عليه عزلة ال أخالقية وتحاول عربها كرس إرادة الشعوب الحرة التي تطبق فلسفة وفكر األمة الدميقراطية.

روناهي/ قامشلو ـ تتصاعد عاملياً عملية قتل واغتصاب النساء بدون أي رادع حقيقي، ويف بعض البلدان مثل تركيا يفرض زواج الفتاة من مغتصبها، وهل 
تعلمون أن يف جنوب أفريقيا تقتل امرأة كل ثالث ساعات!
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مسلم: المؤامرة الدولّية استهدفت إرادة 

الشعب الكردي في شخص القائد أوجالن

الحكومة األلمانّية: سنستمر بالتواصل مع اإلدارة 
الذاتية إلعادة مواطنينا من داعش

لحزب  المشتركة  الرئاسة  هيئة  عضو  قال 
االتحاد الديمقراطي صالح مسلم، أن كل لحظة 
من أسر القائد عبد هللا أوجالن، هي وصمة عار 
أوجالن  القائد  بأن  وأكد  البشرية،  جبيِن  على 
للفكر  مركزاً  السجن  من  وجعل  العزلة  كسر 
والفلسفة، وأوضح بأن قوى التآمر الدوليّة كان 
لديها مخططاً شامالً للقضاء على حركة التحرر 

الكردستانية منذ بداية التسعينيات.
الثانية والعشرين لمؤامرة 15  بمناسبة الذكرى 
الرئاسة  مجلس  عضو  تحدث  الدولية،  شباط 
صالح  الديمقراطي  االتحاد  لحزب  المشتركة 
حول  لألنباء  فرات  لوكالة  حوار  في  مسلم، 
التي  العالمية  الهيمنة  قوى  وأجندات  أهداف 

خططت ونفذت المؤامرة الدولية.
وهذا نص الحوار كامالً:

التي شاركت  القوى  أهداف وأجندات  ـ ما هي 
في المؤامرة الدوليّة؟

الثانية  السنوية  الذكرى  بمناسبة  البداية  في 
شباط   15 بمؤامرة  وأندد  أستنكر  والعشرين، 
الكردي  الشعب  إرادة  استهدفت  التي  الدوليّة 
القائد عبد  وشعوب الشرق األوسط في شخص 
الشعب  تاريخ  في  أسود  يوم  إنه  أوجالن،  هللا 
في  أسيراً  أوجالن  القائد  يزال  وال  الكردي، 
استمرارية  على  يدل  وهذا  التآمر  قوى  سجون 
لنا  بد  ال  المنطلق  هذا  ومن  الدولية،  المؤامرة 
باتت  لقد  المؤامرة،  من فعل ما بوسعنا إلفشال 
حيث  معالمها  بكل  واضحة  الدولية  المؤامرة 
أفصح القائد عبد هللا أوجالن عنها وحللها وذكر 

أهدافها مرات عدة.
للحرية  ماّسة  المنطقة  شعوب  حاجة  كانت  لقد 
العالمية  الهيمنة  قوى  أن  إال  والديمقراطية، 
كانت تسعى إلدارة هذه الشعوب وفق مصالحها 
تخطط  العالمية  القوى  هذه  وكانت  وأجنداتها، 
أوائل  منذ  األوسط  الشرق  هيكلة  إلعادة 
التسعينيات، حيث كانت تبني خططها على أساس 

والتناقضات  الصراع  وتأجيج  الشرخ  تعميق 
تتغذى  ألنها  األوسط،  الشرق  شعوب  بين  فيما 
شعوب  بين  والتناقض  الصراع  على  باألساس 
على  قبضتها  وتحكم  األوسط  الشرق  وقوى 
حركة  بقيادة  الكردي  الشعب  أن  كما  المنطقة، 
انبعاث  مرحلة  يقود  كان  الكردستانية  التحرر 
التحرري  النضال  في  المحرك  دور  ويلعب 
وال  األوسط،  الشرق  منطقة  في  الديمقراطي 
كان  هذه  االنبعاث  مرحلة  ورائد  باني  أن  شك 
القائد عبد هللا أوجالن، ولهذا السبب اتجهت قوى 
القضاء  استهدافه ومحاولة  إلى  العالمية  الهيمنة 

عليه.
بعد عام 1980، بدأت كل الشعوب تنهض معه، 
الثورة  بهذه  آماله  كل  الكردي  الشعب  وربط 
وتفاعل معها وتحرك وفقها؛ لقد ظهرت األفكار 
هذه  وتنشيط  تفعيل  قوة  وكذلك  واأليديولوجيا، 
الشعب  كان  إنه  نعم  واأليديولوجيا؛  األفكار 
التآمر  قوى  أرادت  السبب  ولهذا  الكردي، 

القضاء بدايةً على القائد عبد هللا أوجالن، ومن ثم 
تفكيك الوحدة التنظيمية التي تشكلت لدى الشعب 
الكردي، وبهذه الطريقة، سيكون بإمكانهم فرض 

األجندات التي يأملونها على الشعب.
المدبر  العقل  هي  العظمى  الدولية  القوى  كانت 
المنفذ،  الدولية وكذلك  المؤامرة  لهذه  والمخطط 
ولم تلعب الدولة التركية سوى دور »السجان«، 
الوزراء  رئيس  أن  كيف  جميعاً  نتذكر  حيث 
التركي آنذاك بولنت أجاويد، صّرح في صبيحة 
في  »وضعوا  وقال:   ،1999 شباط   16 يوم 
كما  نفعل!«،  ماذا  نعرف  ال  قنبلة،  أحضاننا 
جزيرة  سجن  في  تطبيقها  يتم  التي  القوانين  أن 
إمرالي، ليست قوانين الدولة التركية وال قوانين 
أن  األصح  أو  خاصة  قوانين  هي  بل  أوروبا، 

نقول »ال قوانين تُذكر في تلك الجزيرة«.
القائد  خاضهما  اللذين  والنضال  المقاومة  إن 
التحرر  وحركة  سجنه  من  أوجالن  هللا  عبد 
والقوى  الشعب  استجابة  وكذلك  الكردستانية 

الديمقراطية منعت المؤامرة الدولية من الوصول 
القضاء على  يتمكنوا من  لم  أهدافها، حيث  إلى 
القائد أو حتى تشتيت الخط الوطني الكردستاني، 
هي  بل  انتهت!  المؤامرة  بأن  نقول  ال  ولكننا 
النضال  تصعيد  الجميع  من  وتتطلب  مستمرة 
أجل  من  المؤامرة  هذه  مواجهة  في  التحرري 

إلحاق الهزيمة النهائية بها.
قائمة  أوجالن  القائد  ضد  الدوليّة  المؤامرة  ـ 

حتى اآلن، ماذا تقولون في ذلك؟
محاولة  ألول  أوجالن  هللا  عبد  القائد  تعرض 
يحمي  ولكي   1990 عام  بعد  منه  للتخلص 
الشعب الكردي والحركة قام القائد بزيادة حجم 
المقاومة، ووضع السالم نُصب عينيه وتمكن من 
من  يمّكنه  مستوى  إلى  الكردي  الشعب  إيصال 
تطوير السالم والديمقراطية في الشرق األوسط، 
وقام القائد عن طريق محاميه والمحاكم بإيصال 
مشروعه المكتوب في مؤلفاته للشعب الكردي، 
وهذا األمر دفع قوى الهيمنة العالمية أن تفرض 
نظام العزلة والتعذيب في شخص القائد أوجالن 
منطقة  وشعوب  الكردي  الشعب  إرادة  على 
تريد  ألنها   ،2015 عام  منذ  األوسط  الشرق 
والحركة  القائد  بين  للتواصل  إمكانية  أي  إنهاء 
والشعب نظراً لقدرة القائد على القيادة واستقراء 

األحداث ومدى تأثيره على األرض.
قائمة  الدولية  المؤامرة  تزال  ال  السبب  ولهذا 
حتى اآلن، هدفهم المحوري كان إنهاء النضال 
الكردي  في سبيل الحرية والديمقراطية للشعب 
ولكنهم فشلوا وأكبر دليل على فشلهم هو ثورة 
الذي  الديمقراطية  األمة  ومشروع  آفا  روج 
القائد أوجالن وتم تطبيقه على األرض  وضعه 
يمثل  المشروع  هذا  سوريا،  وشرق  شمال  في 
أفضل نموذج لشعوب المنطقة وهذا األمر يمكن 
رؤيته بشكل يومي وهو ما يزعج القوى الفاشية 
محاولة  في  وتكثيفها  الهجمات  لزيادة  ويدفعها 
الديمقراطية  األمة  مشروع  على  للقضاء  منهم 

وسوريا  آفا  روج  في  تطويره  يتم  لن  الذي 
والشرق األوسط فقط.

ـ كيف يمكن تطوير مشروع األمة الديمقراطية 
وشرق  شمال  في  تحققت  التي  والمكتسبات 

سوريا؟
إمكاناتنا  بكل  والمكتسبات  المشروع  دعم  علينا 
المقاومة  حجم  بزيادة  قمنا  وكلما  وحمايتها، 
وسينجح  ستتعزز  المكتسبات  فإن  والنضال 
تنظيم  خالل  من  يتم  األمر  وهذا  المشروع، 
كوباني  في  تحقق  الذي  النصر  وما  الشعب، 
إال ثمرة لتنظيم الشعب، على الرغم من أننا لم 
إال  قبلنا  من  المنشودة  للحرية  اآلن  حتى  نصل 
أن هنالك حرية ننعم بها في روج آفا، االنتصار 
في كوباني تحقق فقط من خالل التفاف الشعب 
أبداها  التي  حول المشروع ونصرته والمقاومة 
االنتصار،  في  الرئيسي  السبب  كانت  الشعب 
يتوجب زيادة المقاومة والعمل مع كافة شعوب 
حاسماً  التعاون سيكون عامالً  المنطقة ألن هذا 

في تحقيق النجاح.
تعمل  التي  القوى  من  الكثير  هنالك  سوريا  في 
لتحقيق مصالحها، يتوجب على الحركة الدخول 
في حوار معها ولكن انطالقاً من األساس الفكري 
أبوابنا  وبمشروعها،  بها  الخاص  والفلسفي 
وشرق  شمال  في  ونحن  للحوار  دوماً  مفتوحة 

سوريا كنا وال زلنا منفتحين على الحوار.
المجتمع  تنظيم  حول  يتركز  األساسي  عملنا 
وتغيير الذهنية السائدة، وإذا ما تمكنا من تحقيق 
هذا التغيير والتنظيم عبر ثقافتنا وإيماننا، سنكون 
مظلة  تحت  مشترك  بشكل  العيش  على  قادرين 
القائد  وضعه  الذي  الديمقراطية  األمة  مشروع 
عبد هللا أوجالن، ولكن يجب على أال ننسى أن 
القائد عبد هللا أوجالن، هي  كل لحظة من أسر 

وصمة عار على جبين البشرية.

إعداد/ رفيق إبراهيم

معلومات  هناك  أن  األلمانية  الحكومة  ذكرت 
من  ورجل  امرأة   148 وجود  تؤكد  لديهم 
الجنسية األلمانية كانوا قد انضموا لداعش في 
فترات سابقة، يعيشون هؤالء اآلن في ألمانيا، 
يشكلون  ال  فقط  ستة  هؤالء  من  أن  وأشارت 

خطراً على األمن واالستقرار في البالد. 

التعامل مع العائدين تحدي 
كبري للحكومة

وجاء ذلك للحكومة على استفسار كتلة حزب 
الخضر في البرلمان األلماني، حيث أوضحت 
الحكومة بأن 78 شخصاً من األلمان مزدوجي 
والعراق  سوريا  من  والعائدين  الجنسية 
الحكومة  وأضافت  أمنياً،  خطيرين  يعتبرون 
الشرطة  العائدين تصنفهم  من  أن 64 شخصاً 
األلمانية في قواعد بياناتها على أنهم أشخاص 
ذوي صلة مع التنظيمات اإلرهابية وهؤالء من 
تتوقع  أيضاً، حيث  أمنياً  الخطيرين  المصنفين 
الشرطة بأن دوافعهم السياسية قد تجرهم للقيام 

بجرائم ضد األشخاص أو المؤسسات وما إلى 
ذلك.  

عدد  هناك  أن  االتحادية،  الحكومة  وبحسب 
بسبب صالتهم  االحتجاز  قيد  هم  العائدين  من 
قد   ،42 وعددهم  والعراق  سوريا  إلى  بالسفر 
يتم اإلفراج عن عدد من هؤالء ويترتب على 
ذلك مزيداً من المراقبة من قبل الشرطة، خوفاً 
أخرى،  مرة  واإلرهاب  للعنف  عودتهم  من 
أول  تشرين  في  درسدن  مدينة  في  حدث  كما 

الماضي. 

داعش ال زال يُشكّل خطراً كبرياً

وفي هذا السياق تحدثت خبيرة شؤون السياسة 
الداخلية بحزب الخضر األلماني إرينه ميهاليك 
مواقع  من  العائدين  مع  التعامل  إن  وقالت: 
للقضاء  بالنسبة  كبيراً  تحدياً  يعد  )داعش( 
كل  فعل  يجب  هنا  ومن  األمنية،  واألجهزة 
لمعرفة  كبيرة  التحقيق بسرعة  أجل  شيء من 
أي من العائدين الـ 78 شخصاً ال يزال مصدر 

خطر كبير لألمن الداخلي في ألمانيا.
وهناك معلومات لدى الحكومة االتحادية تؤكد 
بأن 71 شخصاً ممن يحملون الجنسية األلمانية 

يشتبه  ألمانيا  المسافرين من  من  و30 شخصاً 
أنهم انضموا لتنظيم إرهابي وهم قيد االعتقال 
سوريا  قوات  لدى  سوريا  وشرق  شمال  في 
الديمقراطية )قـسـد(، أعادت الحكومة األلمانية 
من  استلمتهم  طفالً  و12  سيدات  ثالث  منهم 
اإلدارة  )مناطق  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 

الذاتية(، من بين هؤالء األطفال سبعة أيتام.

العدد  هذا  بأن  األلمانية  الحكومة  وأوضحت 
العمليات  في  متمرسون  األلمان  الدواعش  من 
كبيراً  خطراً  يشكلون  يزالون  وال  القتالية 
وارتكاب  عنف  أعمال  في  التورط  وبإمكانهم 
تخلصوا  األشخاص  من  عدد  وهناك  جرائم، 
والحكومة  عنها،  وانفصلوا  داعش  أفكار  من 
االتحادية قضت في ثمان قضايا بإعادة أطفال 

أخرى  قضايا  تسع  في  البت  تم  فيما  وأمهاتهم 
أربع  وهناك  لإلعادة،  إلزام  هناك  ليس  بأنه 
بحسب  اآلن،  حتى  فيها  البت  يتم  لم  قضايا 

البيانات التي أصدرتها الحكومة.
االتحادية  الحكومة  ميهاليك  إرينه  واتهمت 
المؤيدين  مشكلة  عن  السكوت  في  بالرغبة 
في  يزالوا محتجزين  الذين ال  األلمان  لداعش 
ال  بأنها  الحكومة  وانتقدت  والعراق،  سوريا 
تفاقم  بذلك  أوضاعهم وهي  تسوية  تعمل على 
حجم المشكلة، يتعين على الحكومة التعامل مع 
بايدن على  األمريكي جو  الرئيس  تصريحات 
محمل الجد والتي كان حذّر فيها من أن التهديد 
العالمي من جانب )داعش( سوف يزداد، إذا لم 

يعيد المجتمع الدولي مواطنيه.
الخارجية  وزارة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
األلمانية أعلنت في كانون األول الماضي أنه 
ألمان  أطفال  إعادة  إمكانية  إلتاحة  العمل  يتم 
بصفة خاصة من شمال وشرق سوريا بالتعاون 
مع اإلدارة الذاتية، وال بد من اإلشارة إلى أن 
السابقين  )داعش(  أنصار  من  الكثير  هناك 
في  لالجئين  “الهول”  مخيم  في  والحاليين 
بحق  قتل  جرائم  هؤالء  ارتكب  حيث  سوريا، 

من يرفضون مواالة داعش. 

تتريك شمال سوريا... إلى أين؟

قتل األسرى األتراك... صراع داخلي وتصفية حسابات

خورشيد دلي )كاتب(

يتصرف الرئيس التركي أردوغان مع المناطق 
ما  عمليات  خالل  قواته  غزتها  التي  السورية 
الزيتون«،  »غصن  الفرات«،  »درع  تسمى 
»نبع السالم« على أنها جزء من تركيا دون أي 
الدولية،  والقرارات  والمواثيق  للقوانين  اعتبار 
ولعل آخر قراراته في هذا المجال كان المرسوم 
بإقامة  أيام، وقضى  قبل  أصدره  الذي  الرئاسي 
بلدة  في  الصحية  للعلوم  عال  ومعهد  كلية طب 
الراعي شمال سوريا يتبعان لجامعة إسطنبول، 
مراسيم  سلسلة  إطار  في  يأتي  مرسوم  وهو 
في  تركية  لجامعات  فروع  إقامة  بشأن  مماثلة 
مدن إعزاز والباب وجرابلس وعفرين وسري 
احتلتها  التي  السورية  المدن  من  وغيرها  كانيه 

تركيا خالل السنوات الماضية.
في  تأتي  أنها  التركية  الخطوات  هذه  خطورة 
مناطق  تتريك  إلى  تهدف  متكاملة  خطط  إطار 
يجري  إنه  إذ  وغربها؛  وشرقها  سوريا  شمال 
هذه  في  التحتية  البنى  تغيير  وساق  قدم  على 
المجاالت  في  جديدة  بنى  وإحالل  المناطق، 
المختلفة، فمن اللغة إلى العملة مروراً بالهويات 
واألسماء  واالتصاالت  والنقل  الشخصية 
النشاطات األمنية باتت تركية، وتدار  ومختلف 
من قبل السلطات التركية وأجهزتها. حيث نجد 
مكان،  كل  في  أردوغان  وصور  تركيا  علم 
واألخطر من كل هذا عملية التغيير الديمغرافي 
السوريين،  الكرد  أساسي  بشكل  تستهدف  التي 
مثال،  خير  عفرين  منطقة  في  جرى  ما  ولعل 
ملحوظ  بشكل  فيها  الكرد  نسبة  انخفضت  حيث 
الجماعات  قبل  من  متواصلة  انتهاكات  وسط 
المسلحة التي جلبتها تركيا، تبدأ بالسيطرة على 
تنتهي  وال  وممتلكاتهم  الكرد  المواطنين  منازل 

ينتظر  فيما  الفدية،  أجل  من  الخطف  بأعمال 
مخيمات  في  مهجر  عفريني  مليون  ربع  قرابة 
الشهباء بريف حلب العودة إلى ديارهم، والالفت 
أن مجمل هذه النشاطات التركية تجري في ظل 

أمرين.
يغلفه  أردوغان  به  يقوم  ما  كل  إن  األول: 
بشعارات رنانة في حين أن حقيقة ما يجري هو 
له  وستكون  والهوية،  والفكر  لألرض  احتالل 
تداعيات كارثية في المستقبل على وحدة سوريا 
على  أدل  وليس  االجتماعي،  وتعايشها  وأمنها 
ذلك حديث فصائل المعارضة المرتبطة بتركيا، 
جرى  لو  بأنه  األتراك،  السياسيين  والمحللين 
فإن  المناطق  هذه  مصير  على  شعبي  استفتاء 
شكل  على  بتركيا  إللحاقها  سيصوتون  األهالي 
التركية،  لألجندة  نفسي  وترويج  خبيثة  دعاية 
لواء  لمنطقة  جرى  ما  لتكرار  محاولة  وربما 
تركيا  لتعلن  شكلي،  استفتاء  بعد  »إسكندرون« 
الماضي  القرن  إليها في نهاية ثالثينيات  ضمها 
وتغيير اسمها إلى هاتاي، وهو السيناريو نفسه 
الذي تكرر في مناطق شمال قبرص، بعد الغزو 

التركي لها عام 1974.
والالفت أن كبار المسؤولين األتراك ال يخفون 
مطامعهم تجاه مناطق شمال سوريا وشرقها، إذ 
دأب وزير الداخلية التركي سليمان صويلو على 
تؤكد  تصريحات  وإطالق  المناطق  هذه  زيارة 
تبعيتها لتركيا، من زاوية القول إن سكان شمال 
سوريا والعراق يعيشون ضمن مناطق »الميثاق 
القومية  الروح  في  النفخ  بات  حيث  الملي«؛ 
لزيادة  األتراك  للقادة  وسيلة  والعثمانية  التركية 
شعبيتهم في الداخل وللبقاء في السلطة، وهو ما 
أوجد نزعة قومية راديكالية تركية خطرة، باتت 

تهدد أمن دول المنطقة.
به  يقوم  ما  كل  أن  من  الرغم  على  الثاني: 
وغربها  وشرقها  سوريا  شمال  في  أردوغان 
األمم  وميثاق  الدولية  للقرارات  خرقاً  يشكل 
المتحدة، فإننا ال نجد ردوداً بمستوى هذا الخرق 
تبدو  المتحدة  فاألمم  يشكله،  الذي  والخطر 
التركية  السلطات  بها  تقوم  ما  كل  إزاء  صامتة 
والمجموعات المسلحة التابعة لها من انتهاكات 
إلى  يرتقي  ال  العربي  الموقف  فيما  وجرائم، 
في ظل  سيما  ال  التركي،  الدور  مستوى خطر 
السياسي  أنقرة جماعات اإلسالم  تبني  استمرار 
تحولت  التي  اإلخوان  جماعات  رأسها  وعلى 
فيما  وشعوبها،  بلدانها  ضد  لتركيا  أذرع  إلى 
وموسكو  طهران  فإن  اإلقليمي  المستوى  على 
تفضالن مصالحهما اإلقليمية مع أنقرة على ما 

إن األدوار  بل  انتهاكات،  بها األخيرة من  تقوم 
تبدو متبادلة بين هذه األطراف في كيفية التعامل 

مع األزمة السورية.
السابقة  األمريكية  اإلدارة  مواقف  فإن  كذلك 
تعاملها  في  محايدة  بدت  ترامب  دونالد  برئاسة 
مع أردوغان في شمال وشرق سوريا، ال سيما 
خالل عملية احتالل المنطقة الواقعة بين سري 
دوافع  عن  النظر  وبغض  سبي،  وكري  كانيه 
أردوغان  أن  إال  وحساباتها  األطراف  هذه 
عرف كيف يستغل التناقضات اإلقليمية والدولية 
وشرقها؛  سوريا  شمال  في  أجنداته  لصالح 
المناطق  هذه  على  تسيطر  باتت  قواته  إن  إذ 
خالل  من  ومصيرهم  أهلها  بخيارات  وتتحكم 
المجموعات المسلحة، خاصة أنه تم ربط البنية 

التحتية في هذه المناطق بالداخل التركي.
األتراك  المسؤولين  تصريحات  إن  الواقع،  في 
السورية  األراضي  وحدة  على  الحرص  بشأن 
التركية على  تتناقض مع ما تقوم بها السلطات 
بنية  الواقع من خطوات عملية، وإحالل  أرض 
تغيير  عمليات  واستمرار  األصلية  محل  جديدة 
وقومياً،  واجتماعياً  ديمغرافياً  السورية،  الهوية 
والسؤال هنا... إلى أين ستمضي تركيا في خطط 

تتريكها لشمال وشرق سوريا؟
السؤال  واضحة عن  إجابة  توافر  عدم  في ظل 

المطروح فإن عمليات تتريك هذه المناطق بلغت 
أردوغان  ولعل  مستقبلها،  تهدد  خطرة  درجة 
يستفيد من غياب أي حل سياسي لألزمة السورية 
للمضي في أجندته، وهو ما يعني أهمية التسريع 
من حرب  البالد  ينقذ  الحل، حل  هذا  إيجاد  في 
تقترب من الدخول في عقدها الثاني، حل يضع 
آليةً واضحة لخروج جميع القوات األجنبية من 

سوريا كما نص عليه االتفاق األخير بشأن ليبيا، 
إلى  تحولت  التي  تركيا  القوى  هذه  مقدمة  وفي 
قوة احتالل حقيقية لألرض، ومن دون ذلك فإن 
يتعلق  سؤاالً  يبقى  سوريا  وشرق  شمال  تتريك 
للشعارات  خالفاً  والهوية  والمصير  بالوجود 

اإلنسانية واألخالقية التي يرفعها أردوغان.

فايق عمر )إعالمي(

كما كان متوقعاً منذ البداية تعّرض جيش االحتالل 
التركي لهزيمة مذلّة، خالل العملية األخيرة التي 
نفذها ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في 
البدء  قبل  كردستان،  بباشور  »كاري«  جبال 
رجب  التركي  النظام  رئيس  كان  العملية  بهذه 
طيب أردوغان، قد وعد الشعب التركي ببشرى 
التركي  للجيش  النكراء  الهزيمة  لكن  سارة، 
حّولت الفرحة المنتظرة إلى مأتم كبير ال يمكن 

وصفه.
والجنود  الضباط  من  العديد  العملية  في  قتل 
وزارة  وحدها  متنوعة،  لمصادر  وفقاً  األتراك 
خمسة  مقتل  ادّعت  التي  التركي  النظام  دفاع 
يتحفظ  تأكيد  بكل  وجنودها،  ضباطها  من  فقط 
الجانب التركي على األرقام الحقيقية لقتاله في 
تلك المعارك والمعارك التي سبقتها الدائرة مع 

قوات الكريال.
فيمكن  تحديداً  األخيرة  للعملية  بالنسبة  أما 
من  التقليل  على  أنقرة  وإصرار  دوافع  فهم 
التركي  الشارع  فعل  ردة  خشية  الخسائر  حجم 
تلقاها  التي  القوية  الصفعة  هذه  على  الغاضبة 
ذروته،  الغضب  بلغ  حيث  التركي،  الجيش 
التركية دخلت في حالة  كما أن وسائل اإلعالم 
األبرز في هذه  الحدث  الجنونية.  الهستيريا  من 
العملية والذي خطف األضواء وأثارت الوسائل 

من  عشر  ثالثة  مقتل  هو  المتعددة  اإلعالمية 
وعناصر  وضباط  جنود  بين  األتراك  األسرى 
العمال  حزب  أسرهم  وأن  سبق  استخبارات 
الكردستاني خالل المعارك الدائرة بين الطرفين.
وبمجّرد اإلعالن عن مقتل هؤالء األسرى بدأت 
تظهر روايات متعددة حول الحادثة وسط تبادل 
لالتهامات ومحاوالت كل طرف تحميل اآلخر 
الكردستاني  العمال  وحزب  عنها،  المسؤولية 
وادّعاءات  أكاذيب  على  بيان  في  ردّ  جهته  من 
المسؤولين األتراك نافياً أية مسؤولية له في قتل 
األسرى األتراك، معتبراً أن ما يقوم به الجانب 
وتضليل  تشويه  حملة  عن  عبارة  هو  التركي 

بهدف إخفاء الحقيقة.
العملية  أن  األخرى  هي  أكدت  الكريال  قوات 
التي نفذها الجيش التركي على معسكر لمقاتليها 
األسرى  هؤالء  تخليص  منها  الهدف  يكن  لم 
يقول  والواقع  منهم،  والتخلص  تصفيتهم  وإنما 
في  نظيفاً  سجالً  يمتلك  الكردستاني  العمال  بأن 
التعامل مع األسرى، ولم يسبق أن ُسّجلت ضده 
حتى  إنه  بل  األتراك.  األسرى  لقتل  واقعة  أية 
في أوج المعارك مع الجيش التركي كان مقاتلو 
حماية  على  الحرص  أشدّ  حريصين  الكريال 
األسرى وإبعادهم عن مناطق التوتر واالشتباك، 
ذلك غياب  على  دليالً  ويكفي  لهم،  وهذا يسجل 
األخيرة،  العملية  قبل  لقتل األسرى  أية حوادث 
بالرغم من القصف العشوائي والهجمات العنيفة 

مواقع  على  شنها  التركي  الجيش  يواصل  التي 
ذلك  إلى  أضف  الكريال،  قوات  ومعسكرات 
العمال  عنهم  أفرج  الذين  األسرى  جميع  أن 
على  أجمعوا  سابقة  فترات  خالل  الكردستاني 
فترة  طيلة  يتلقونها  كانوا  التي  المعاملة  حسن 

األسر.
هو  نفى  التركي  الجانب  أن  ورغم  المقابل  في 
على  قتلوا  قد  األسرى  هؤالء  يكون  أن  اآلخر 
أيدي الجنود األتراك، فإن هناك روايةً هي تركية 
في األساس، تقول إن مقتل األسرى هو نوع من 
الصراع الداخلي وتصفية الحسابات بين القوى 

المتصارعة على النفوذ والسلطة في البالد.
داخل  جهة  إن  الرواية  هذه  أصحاب  ويقول 
تركيا  في  يُعرف  ما  على  محسوبة  الجيش 
العميقة،  بالدولة  المرتبطون  »األوراسيون« 
هي التي تقف وراء حادثة قتل األسرى، وذلك 
دفاعه  ووزير  أردوغان  من  كل  إحراج  بهدف 
خلوصي آكار، كنوع من تصفية الحسابات مع 
األخير الذي كان وراء إزاحة العناصر الموالية 
الحساسة  العسكرية  المناصب  من  لألوراسيين 

داخل الجيش.
هؤالء األسرى هم ضحايا للصراع الداخلي بين 

سيما  ال  تركيا،  في  والنفوذ  التأثير  ذات  القوى 
أن لدولة مثل تركيا التي كثيراً ما توصف بأنها 
التآمر  من  حافل  تاريخ  وانقالبات  عسكر  دولة 
الداخلي وتصفية الحسابات والصراع المافيوي 

بين التحالفات النافذة في أجهزة السلطة.
بالعمال  التهمة  األردوغاني  النظام  إلصاق  أما 
ذلك  وراء  من  الكامنة  فالدوافع  الكردستاني 
السمعة  تشويه  وهي  ومكشوفة  معروفة 
بأن  السابقة  األكاذيب  لتدعيم  يائسة  ومحاوالت 
العمال الكردستاني يستهدف المدنيين، فضالً عن 
ذلك فإن نظام أردوغان اآلن في ورطة كبيرة، 
لعلّها  وناجحة  خاطفة  عملية  يتوقع  كان  فهو 
تصرف نظر الشعب التركي ولو لبعض الوقت 
عن أزماته الداخلية، ويكسب في اآلن ذاته دعمه 
وتأييده لخطواته المقبلة، ومنها دعواته المتكررة 
لتعديل الدستور، لكنه بدالً من ذلك تلقى ضربة 
للعملية  الكارثية  النتائج  وخيّبت  كبيرة  معنوية 

آماله وتوقعاته.
لهذا وجد أردوغان وجوقته أنفسهم في وضع ال 
للتخفيف  التحّرك  على  مرغمين  عليه  يُحسدون 
من الصدمة قدر المستطاع، فلم يبَق أمامهم سوى 
إلصاق التهم جزافاً بحزب العمال الكردستاني، 
التركي  الشارع  غضب  امتصاص  ومحاولة 
عبر  العسكرية  العملية  فشل  على  بالتعمية 
الحادثة  وتوظيف  األسرى  مقتل  على  التركيز 

لصالحهم.
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85 التقارير والتحقيقاتالثقافة واألدب

محرر الصفحة - صالح إيبومحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

دولة االحتالل التركي تستهدف »األمن الغذائي« في عين عيسى

رصد االنتهاكات في عفرين خالل يومين

منذ عدوان جيش االحتالل التركي ومرتزقته في 
عام 2019  من  األول  تشرين  شهر  من  التاسع 
قذائف جيش  على شمال وشرق سوريا، طالت 
التي تخزن آالف  االحتالل ومرتزقته الصوامع 
عن  ناهيك  والشعير،  القمح  مادتي  من  األطنان 
بـ  يقدر  ما  نهب  توثيق  تم  حيث  بنهبها،  القيام 
في  المخزن  القمح  محصول  من  طن  ألف   20
التابعتين  الصخرات(  ـ  )الدهليز  صومعتي 
تلك  ُسرقت  ثم  أبيض،  تل  لمقاطعة كري سبي/ 
األراضي  إلى  وسطاء  عبر  بالكامل  الكمية 

التركية.

الدولة الرتكية املحتلة تهدد 
صوامع عني عيىس

استمرت دولة االحتالل التركي ومرتزقتها بتهديد 
المخزون االستراتيجي من القمح في ناحية عين 
خطوط  طول  على  تمركزها  نقاط  من  عيسى 
التماس مع قوات سوريا الديمقراطية بالقرب من 
عدوانها  من  وصعدت   ،M4(( الدولي  الطريق 

من  األول(  كانون  ـ  الثاني  )تشرين  شهري  في 
العام المنصرم )2020(، لتطال القذائف صوامع 
خاليا  من  عدداً  وتصيب  عيسى،  عين  مشرفة 
خلية، وتخزن كل  تحوي )12(  التي  الصومعة 

واحدة ما يقارب الـ )1000( طن من القمح.
وتمثل الضرر بتسرب كميات كبيرة من الحبوب، 

إضافة إلى تسرب األمطار إلى الخاليا المخزنة 
للحبوب من الثقوب التي أحدثها القصف.

عين  ناحية  صوامع  في  المخزن  القمح  ويُعد   
الناحية،  ألهالي  استراتيجيًّا  مخزونًا  عيسى 
حيث إنها ترفد ستة أفران موجودة في الناحية، 

باإلضافة إلى توفيرها لمادة )النخالة العلفية(.

تحت سمع الروس وبرصهم..!

مع بداية احتالل تركيا ومرتزقتها لمقاطعة كري 
سبي وريف ناحية عين عيسى الشمالي والشرقي 
مرأى  تحت  للقصف  الصوامع  منطقة  تتعرض 
الصوامع  عن  تبعد  التي  الروسية  القوات  من 
أدى  وقد  متر،   500 الـ  يقارب  ما  المذكورة 
القصف األخير للصوامع إلى أضرار جسيمة في 
الخاليا، مما تسبب بتلف قسم كبير من المخزون.
وتتبع لناحية عين عيسى صومعتان )الشركراك 
ـ مشرفة عين عيسى(، وتبلغ القدرة االستيعابية 
تدمير  قبل  طن  ألف   120 الشركراك  لصوامع 
البنى التحتية فيها من قبل الفصائل التي تعاقبت 
على احتالل المنطقة، وقد أعادت اإلدارة الذاتية 
تأهيل 90 بالمئة من الصوامع في العام الماضي 
سورية،  ليرة  ألف  و700  مليون   124 بكلفة 
الستقبال محاصيل القمح من المزارعين، وتأمين 

مخزون سنوي استراتيجي في المنطقة.

املخزون يؤمن الحاجة من الطحني 
واملواد العلفية

واستقبلت لجنة االقتصاد بناحية عين عيسى قبل 
عدوان الدولة التركية المحتلة ومرتزقتها لمناطق 
شمال وشرق سوريا في صوامع الشركراك 48 
ألف طن من  لـ50  إضافة  القمح،  من  ألف طن 
عيسى«  »عين  صوامع  تعبئة  تم  كما  الشعير، 
طن  ألف   11 تستوعب  والتي  كامل،  بشكل 
كمخزون استراتيجي من شأنه تأمين مادة الخبز 
لعين عيسى، ورفد المناطق األخرى بالمادة في 
حال احتياجها لكميات إضافية، إلى جانب تأمين 

كمية كبيرة من المواد العلفية للثروة الحيوانية.
وتتعمد الدولة التركية المحتلة استهداف المخزون 
التابعة  المناطق  في  الحبوب  من  االستراتيجي 
لإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بهدف تهديد 
األمن الغذائي، وتجويع أهالي المنطقة، وتطبيق 
سياستها االحتاللية واالستعمارية على األراضي 

السورية.

حلب/ رامان آزاد ـ تستمر في ظل االحتالل التركي 
وسيطرة المرتزقة االنتهاكات في مقاطعة عفرين 

المحتلة بكل أنواعها، من اختطاف واعتقال تعسفّي 
وسرقات وقطع أشجار الزيتون، فيما تتواصل 

عمليات االتجار بأمالك أهالي عفرين الكرد، كما 
تتواصل أيضاً أعمال العنف والتفجير.

تفجري عبوة ناسفة

حدث تفجير مساء الثالثاء 16 شباط 2021 
قرب الثانوية الصناعيّة في حي المحمودية بمدينة 
عفرين المحتلة نتيجة عبوة ناسفة ُوضعت بسيارة 

»سنتافيه«، وأفادت المعلومات بإصابة شخص 
بجراح ُوصفت بالخطيرة، إضافة إلى أضرار 

بمكان التفجير.
وذكر موقع عفرين بوست أنَّ السيارة تعود 

لمستوطن من الغوطة الشرقيّة وقد أصيب بشكل 
بليغ، وهو محسوب على مرتزقة »فيلق الشام«، 

ولديه محل لبيع المحروقات في محيط الثانوية 
الصناعيّة.

التفجير جاء بعد يومين من اشتباكات عنيفة في 
مدينة عفرين بين مرتزقة جيش اإلسالم والجبهة 

الشامية، فيما اشتبكت مجموعتان من مرتزقة 
الشرقة في بلدة جنديرس بُعيد تفجير عبوة ناسفة 

بسيارة في مدخل البلدة.

تجدد قصف االحتالل الرتيكّ

مدفعية االحتالل التركّي قصفت مساء األربعاء 
2021/2/17 محيط قرية تل قراح وتل سوسين 

بمقاطعة الشهباء، وتساقطت قرابة 15 قذيفة 
صاروخية مصدرها القواعد التركية في كلجبرين 
بريف إعزاز، واستهدف القصف ذاك محيط مخيم 

سردم الذي يقطنه قرابة ستة آالف مهجر من 
عفرين، في حين ردت قوات الحكومة السورية 

بريف حلب بقصف مماثل لمركز مدينة عفرين بعد 
دقائق من القصف التركي ذاك.

وفي يوم اإلثنين 2021/2/15 قصفت المدفعية 
التركية والميليشيات اإلسالميّة قرى »مرعناز- 

مطار منغ«، كما استهدفت قرى »عين دقنة 
وبيلونية وعلقمية« في منطقة الشهباء وال معلومات 

عن ضحايا أو أضرار ماديّة

اعتقال امرأة كردية مع طفلها الرضيع

أقدم عناصر الشرطة العسكرية والمدنية في محطة 

الحافالت )الكراج( بمدينة عفرين ظهر يوم اإلثنين 
2021/02/15 على اعتقال المواطنة هيفين بكر 

موسى )30 عاماً( من أهالي منطقة كوباني، تعمل 
في بيع األلبسة المستعملة البالة، )متزوجة من 

المواطن ذوي االحتياجات الخاصة أحمد( في قرية 
كاوندا وأم لثالثة أطفال مع رضيعها عمره ستة 
أشهر، أثناء تسجيل أسماء الركاب، وتم اتهامها 

بالتعامل مع اإلدارة السابقة، وجرى اقتيادها إلى 
جهة مجهولة ولم ترد معلومات عنها، بحسب 

منظمة حقوق اإلنسان في عفرين

اختطاف مواطن كُردّي
 بسبب شكوى

اختطف مسلحون من مرتزقة »السلطان مراد« 
قبل نحو أسبوع المواطن الُكردي 

مراد المواطن خليل منال من 
قرية قورت قالق بناحية 
شران بسبب شكوى لدى 

منّظمة زارت قريته، 
حول االنتهاكات 
التي يتعرض لها 
على يد مسلحي 

الميليشيا، 
وبعد 

انصراف 
المنظمة تم 

اختطافه 
وسوقه 

إلى مقرها 
وتعريضه 

للضرب 
والتعذيب الشديد. 

ثم أفرجت عنه 
بعد فرض فدية مالية 
مقدراها 1000 ليرة 

تركية، بحسب موقع عفرين 
بوست.

مرتزقة »الوقاص« يطلقون النار على 
سيارةِ عمال

ذكرت مصادر محليّة أن مسلحين تابعين لميليشيا 
»الوقاص« أطلقوا النار األحد 2021/2/14 على 
سيارة متنها عمال من المواطنين الكرد من أهالي 
قرية هيكجة، أثناء انتقالهم إلى قرية قرميتلق في 

ناحية شيه/ شيخ الحديد، ما أدى إلصابِة بليغة 
بالشاب عبدو حنان طانة )19 عاماً( بطلق نارّي 
وأسعف إلى مشفى أفرين )الشفاء(، ورافقه اثنان 

من المرتزقة وُمنعت عنه الزيارة، واختطف 

المسلحون بقية المواطنين وهم: محمد مصطفى 
شيخ حنان )38 عاماً(، عارف رشيد دالو )33 

عاماً(، وليد محمد محو )50 عاماً(. وتم اإلفراج 
عن المواطنين المختطفين بعد 24 ساعة بموجب 

كفالة مالية تجاوزت األربعة آالف ليرة تركية.

االعتداء عىل طبيب بالرضب املربح

اعتدى المدعو »أبو شبلي« متزعم في مرتزقة 
»فيلق الشام« بالضرب يوم اإلثنين 15 شباط 
2021 على الدكتور أحمد سليمان أخصائي 
بالجراحة العظميّة ومن أهالي قرية كاوركا/ 
كاوركان بناحية جنديرس، ألسباٍب ُوصفت 

شخصيّة، بحسب شبكة نشطاء عفرين.
علماً أّن الدكتور أحمد 
سليمان كان 
طبيباً 

شرعيّاً 
لدى ما تسمى 
بالمحكمة الشرعية التابعة 

لالحتالل التركّي، ولم تشفع له وظيفته ليكون 
بمنأى عن االعتداء، كما أنها ليست المرة األولى 

التي يتعرض فيها الطبيب نفسه للضرِب، فقد سبق 
أن اعتقل في 2018/5/29 من قبل المسلحين.
الجدير ذكره أّن حاالت االعتداء على األطباء 

الكرد قد تكررت من قبل مسلحي المرتزقة 
اإلسالميّين التابعين ألنقرة.

رسقة حديد عرائش العنب

ذكر موقع عفرين بوست بأنَّ مجموعةً مسلحةً 
تُعرُف باسم جماعة أبو الوليد التابعة لمرتزقة 

»فيلق المجد« فّكوا األعمدةِ الحديديّة، في عريشة 
تقع في محيط قرية جوبانا، ويبلغ إجمالي وزن 
الحديد نحو 60 طناً ويمتد على مساحة هكتار 

واحد، وتعود ملكيتها للمواطن الكردّي المغترب 
رشيد بالل علو من أهالي قرية كيال/ كيالنلي.

قطع 65 شجرة زيتون

أقدم مسلحون من مرتزقة االحتالل التركّي على 
قطع 50 شجرة زيتون في قرية جومكه تعود 
ملكيتها للمواطن الكردي زكريا حمزة الشيخ 

محمد.
كما أقدمت مجموعة مرتزقة أخرى على قطع 

أكثر من 15 شجرة من حقل تعود ملكيته للمواطن 
الكردي محمد علي محمد من أهالي قرية كوندي 

جي عند قرية تل طويل.
تستمر عمليات المتاجرة بأمالك أهالي 

عفرين الكرد، من قبل مسلحي المرتزقة 
والمستوطنين، وقد رصد موقع عفرين 

بوست بعضها:
- مستوطن محسوب على مرتزقة »لواء 

السلطان محمد الفاتح« يبيع منزل 
المواطن المهجر )خليل محمد- من 

أهالي قرية كازيه( بمبلغ 2500 دوالر 
أمريكي لمسلح قادم من ليبيا مؤخراً، 

ويقع المنزل في محيط مركز البريد وسط 
المدينة.

- مسلح منحدر من مدينة حمص ينتمي 
لمرتزقة »لواء المعتصم« يبيع منزالً في 

الجمعية السكنية )مساكن الفيالت(، إضافة لمتجر 
موجود في المحضر نفسه بمبلغ 3500 دوالر 

أمريكي، لمستوطن من إدلب، وتعود ملكية المنزل 
والمتجر للمواطن الكردي محمد يوسف من أهالي 

قرية موساكا- راجو.
- مستوطن منحدر من الغوطة يبيع متجراً تعود 
ملكيته للمواطن غانم كعدة )من أهالي نبل ويقيم 
بعفرين منذ القدم( بمبلغ 1000 دوالر أمريكي، 
ويقع المتجر على طريق ترنده – حي األشرفية، 

وقد سبق أن تم بيع المتجر نفسه بمبلغ 400 دوالر 
أمريكي.

- مستوطٌن ينحدر من الغوطة الشرقيّة راجع 
مؤسسة الكهرباء، ليقدّم طلبات لتركيِب ستة 

عدادات كهرباء، باسمه فقط، ما يعني وجود ستة 

عقارات بتصرفه، ولدى سؤاله عن العداداِت الستِة، 
أجاب: إنّه يملك ستة منازل في مدينة عفرين، وقد 

اشترى كل منزل بمبلغ 800 دوالر أمريكّي، وهي 
تقُع بحي األشرفية فوق البازار )سوق األربعاء 

األسبوعي( وفي بناء واحد يعرف ببناية أبو هفال 
من أهالي قرية ميدانا- راجو.

ويضيف المستوطن أنّه يشغل أحد هذه المنازل 
على سبيل السكن، فيما يؤجر المنازل الخمسة 

الباقية، التي كان قد اشتراها من عنصر مسلح تابع 
لمرتزقة المعتصم.

- عرض عنصٌر مسلٌح ينحدُر من قرية رتيان 
بريف حلب الشمالّي منزالً استولى عليه للبيع، 

وتعود ملكيته للمواطن الكردّي المهجر قسراً محمد 
جعفر من أهالي قرية كرزيليه/ قرزيحل.

يذكر أنه في بداية احتالل مدينة عفرين، استولى 
مسلحون على منازل وأمالك والمحالت التجاريّة 

ألهالي عفرين بمجرد كتابة األسماء على الجدران 
والواجهات، وعرضوا هذه المنازل للبيع والمتاجرة 

الحقاً، فيما يتم التضييق على أهالي عفرين 
األصالء الكرد ويُطالبون ببياناٍت ووثائَق تثبُت 

ملكياتهم لبيوتهم.
فرض مرتزقة »الحمزات« على المستوطنين الذين 

يحتلون منازل مهجري قريتي براد وكيمار، إتاوة 
50 ليرة تركية على كل منزل، واستثنت عائالت 

مسلحيها من اإلتاوة المفروضة.

استيالء عىل محل تجاري
 بذريعة الكفر

رفض مستوطن من الغوطة الشرقية بريف دمشق، 
تسليم محٍل تجارّي لصاحبه بدعوى أنَّ مالكه 

»كافر« وكان يبيع فيه المشروبات الروحيّة، ويقع 
المتجر على طريق جنديرس وسط مدينة عفرين 
وتعود ملكيته للمواطن الكردّي »فهد« من أهالي 

قرية قيباريه/ عرش فيبار.

جامع شيه بعد الرتميم

تم االنتهاء من أعمال ترميم الجامع التحتاني في 
مركز ناحية شيخ الحديد، مع إضفاء مالمح عثمانيّة 

وبخاصة شكل المئذنة المخروطيّة.
وكانت مئذنة مسجد شيه قد انهارت في 

2020/3/8 بفعل أعمال الحفر التي نفذتها ميليشيا 
سليمان شاه )العمشات( تحتها، بحثاً عن اآلثار، 

ويعود تاريخ بناء المسجد إلى عام 1912.

عني عيىس/ حسام إسامعيل ـ يعمل املحتل الرتيك ومرتزقته عىل تهديد املخزون الغذايئ يف ناحية عني عيىس ومقاطعة كري سبي/ كري سبي من خالل 
االستهداف املبارش ملخازن الحبوب املتواجدة يف املنطقة.

خضر فقير.. عميد الفلكلور والتراث الغنائي الشنكالي

المنارة المظفرية صرح قلعة صلخد... شاهدة على التاريخ
تاريخي يزين صدر هولير

إعداد/ ليكرين خاني 

بدأ الفنان الراحل خضر فقير مسيرته الفنية منذ 
منطقة  في  الفلكلوري  الغناء  على  ودأب  صباه 
والمأساة  بالمعاناة  المليء  بلونه  يمتاز  شنكال، 
من  مستنبط  كونه  شنكال،  أهالي  عاشها  التي 
قصص وأحداث من التاريخ الكردي عامة وعن 
اإليزيديين خاصة، واشتهر الفنان الراحل خضر 
اإليزيديين على  ألم  قدمه من عصارة  بما  فقير 
مر السنين ولخصها في كلمات وأغاٍن ومواويل.

خرض فقري.. فنان املجتمع 
اإليزيدي

قرية  في   1952 عام  فقير  خضر  الفنان  ولد 
في  عاش  شنكال،  قضاء  في  هيستر(  سمى   (
الخمسينيات  فترة  في  العشائرية  الخالفات  ظل 
والستينيات من القرن الماضي التي كانت بالنسبة 
مليئة  كانت  كونها  فترة عصيبة  شنكال  ألهالي 
بالصراعات والخالفات العشائرية التي أجبرت 
العديد من الشنكاليين على الرحيل والتوجه إلى 
وعائلته،  فقير  خضر  بينهم  ومن  أخرى،  قرى 
حيث توجهوا إلى قرية أخرى لتفادي النزاعات 
بشكل  حياته  على  التغييرات  هذه  أثرت  حينها، 
كبير وتسببت بانقطاعه عن الدراسة لمدة طويلة، 
وحينها توجه خضر فقير إلى الغناء لكسب رزق 
الفلكلورية  الحفالت  في  باالشتراك  وبدأ  يومه، 
في دواوين رؤساء العشائر بمختلف المناسبات، 
وكانت له مكانة خاصة لدى أهالي شنكال كباراً 

للجميع،  غنى  ألنه  بمختلف شرائحهم  وصغاراً 
دعماً  به  والمحيطين  األهالي  محبة  وشكلت 

لإلبداع وتقديم األفضل في مسيرته الفنية.

صوت الفرمانات والويالت

غنى خضر فقير كافة األغاني التي عبرت عن 
الشعب  بها  مر  التي  التاريخية  المواقف  سرد 
اإليزيدي وحكى عن معاناتهم طويلة األمد وعن 
حياتهم التي لم تخُل من المأساة إلى يومنا هذا، 
من  يتميز  فقير  خضر  الراحل  الفنان  كان  فقد 
خالل أغانيه بنشره لهالة من الحب والود ما بين 
في أغانيه وكلماته  الطوائف، وكان يشير دوماً 

إلى الحفاظ على األخوة بين الكرد.
الغناء  استطاع  أنه  فقير  خضر  فن  يميز  ما 
باللهجات السورانية والبادينية وبعض المواويل 
يود  يكن  لم  أنه  إال  التركية  باللغة  واألغاني 
التعاطي مع اللغة التركية، ومن أشهر المواويل 
التي غناها )موال إيزيدي ميرزا، وموال حافظ 
غزال(،  بعنوان  ومرثية   ، ظالم  »زالم«  باشا، 
وكان للفنان خضر فقير مشاركات رسمية على 
 ،2003 قبل  ما  العراق  في  األحداث  مستوى 
وفي مناسبات عديدة لألعياد القومية الكردية في 
في  وحضوره  شنكال،  ومنطقة  كردستان  إقليم 
مناسبات احتفالية وغنائية أعدتها بعض القنوات 
إقليم كردستان، توفي  خضر فقير  الكردية في 
جسد  في  الروح  بعث  الذي  اإليزيدي  الفنان 
سنة  حزيران  في  الكردية  الفلكلورية  األغنية 
2009 بعد صراع مع مرض السكري والقلب.

 إعداد/ عبد الرحمن محمد

تعتبر قلعة صلخد من أهم الحصون في منطقة 
تتربع  لسوريا،  الجنوبية  والمنطقة  العرب  جبل 
على الحافة الجنوبية لكتلة جبل العرب البركانية 
التي ترتفع زهاء 1550 متراً عن سطح البحر، 
قرابة  الشرقي  بجنوبها  دمشق  عن  تبعد  وفيما 
الـ35  حوالي  السويداء  عن  تبعد  فإنها  145كم 

كم.

بناء القلعة وتعاقب الحكام

شبه  تاريخ  على  المؤرخين  من  الكثير  يجمع 
القلعة وهي عام 446 هجري وأن  لبناء  موحد 
من بناها الحاكم الفاطمي المستنصر الذي أراد 
التي كانت  لبلدة صلخد  الحماية القصوى  تأمين 
الطامعين، وشهدت  لهجمات شتى من  تتعرض 

القلعة توالي العديد من الحكام عليها.
 488 عام  إلى   471 بين  ما  الفترة  في  أما 
السلجوقي  حكم  تحت  القلعة  كانت  فقد  هجري؛ 
تتش، وبعده جاء ابناه فالوس وتكين. ثم خضعت 
عهد  في  ذلك  وكان  وحكمهم،  األتابكة  لسيطرة 

القائد األتابكي فخر الدين كمشتكين.
في عام 583 هجري كانت القلعة تحت سيطرة 
الناصر صالح الدين األيوبي، ثم جاء بعده زين 
الدين قراجا الصالحي عام 601 هجري، الذي 

قاد حركة اإلصالحات والترميم داخل القلعة.
لحقت بالقلعة أضرار جمة جراء تناوب السيطرة 
عليها، ونالت كذلك حظها من اإلصالح والرعاية 
في عهد الظاهر بيبرس الذي سيطر عليها بعد 
الدين يعقوب منذ عام  أن كانت خاضعة لنصر 

604 هجرية بعد اجتياح المغول للمنطقة الذين 
بيبرس  الظاهر  وتال  منها،  كبيراً  قسماً  هدموا 
السلطان قالوون الذي عين مشرفاً خاصاً للعناية 

بالقلعة هو سيف الدين باسيتي.
ثم تولى السيطرة على القلعة قادة وحكام عرب 
الشام عام  العثمانيين بالد  ومماليك حتى دخول 
القلعة أهميتها  923هـ/1517م، بعد ذلك فقدت 
الزمن  من  قرنين  نحو  وُهِجرت  االستراتيجية، 
لبنان  من  إليها  الحاليين  السكان  قدوم  حين  إلى 
التاسع  القرن  من  األول  الثلث  في  وفلسطين 
للقوات  مقر  إلى  ذلك  بعد  تحولت  ثم  عشر، 

الفرنسية بين عامي 1920ـ 1946. 

الوصف املعامري

أقيم  أولية  وحماية  دفاع  وكخط  القالع  كأغلب 
حول القلعة سوران متتاليان، لم يتبق من أحدهما 
الجهة  في  تظهر  التي  األجزاء  بعض  سوى 
فيشكل  الثاني  السور  أما  القلعة،  من  الجنوبية 
وقد  للقلعة،  الخارجي  الجسم  عديدة  أجزاء  في 
السفلية منها جاءت  الطبقة  بني على مرحلتين، 
التي  القلعة  لحماية  للداخل  يميل  مثلث  بشكل 
القسم  أما  الصخرية،  الكتلة  حافة  على  تنتصب 
فتحات  يحوي  شاقولي  بشكل  بني  فقد  الثاني 
القلعة، والحجارة  للدفاع عن  السهام  لرماة  عدة 
وباستخدام  البازلتية  الكتلة  في  مغروزة  فيه 
بعناية  منحوتة  والصخور  خاص،  كلسي  بالط 
متناهية، وقد ُحميت بالحجر البازلتي المنحوت، 
ويعطي السور شكالً شبه دائري، وكان محاطاً 
متراً  إلى 15  بخندق يصل عرضه  السابق  في 

فيما يصل عمقه إلى سبعة أمتار.

تفاصيل داخلية

تحتضن قلعة صلخد بسوريا العديد من القاعات 
العديد  يتصل  حيث  ومتباينة،  مختلفة  بأحجام 
بداخل  سرية  لجهات  تصل  خفية  بممرات  منها 
القلعة  العثور عيلها، ويتم تزويد  القلعة يصعب 
بالماء من مصادر عدة، منها آبار تحيط بالقلعة 
وخزان المدينة وكذلك خزانات ماء داخلية، ويتم 
توزيع المياه عبر فتحات عدة في جدران القلعة 
الخارجية، كما يوجد بالحصون الخارجية للقلعة 

إسطبالت للخيل وحمامات متعددة.

مكتشفات ودراسات أثرية 

ميشيل  األلماني  الباحث  قام   1981 عام  في 
ماينكه بدراسة القلعة وآثارها اإلسالمية، ونشر 
1990ـ1992  أعوام  وفي  عنها،  عدة  أبحاثاً 
القلعة،  داخل  بالتنقيب  وطنية  أثرية  بعثة  قامت 
واأليوبية  المملوكية  الطبقات  إلى  فتوصلت 
والبيزنطية والرومانية والنبطية، وعثرت على 
ونقود  ملون  وخرز  وزجاجية  فخارية  أواٍن 
برونزية، تعود إلى تلك العهود، وتابعت البعثة 
 2005 2003ـ  األعوام  خالل  التنقيب  ذاتها 
ضمن مقبرة عائلية اكتشفت على السفح الغربي 
وتتضمن  للدفن.  عدة  مواضع  تضمنت  للقلعة، 
المتوفين  أسماء  عليها  نقش  حجرية  شواهد 
باليونانية والنبطية، وتم العثور كذلك على بعض 

اللقى الفخارية والزجاجية والبرونزية.
القلعة:  تضمنتها  التي  التاريخية  المباني  أهم 
المسجد وأبراج القيادة والمراقبة ومهاجع إلقامة 
القتال  للمؤن ومستلزمات  الحامية ومستودعات 
وصاالت للطعام وأفران وخزانات وآبار لخزن 
وإصطبالت  الحصار،  أثناء  واستخدامها  المياه 
للخيول، وشبكة من الدهاليز لتأمين االتصال بين 

مختلف أقسام القلعة.
فهي  كبيرة،  تاريخية  بأهمية  قلعة صلخد  تتميز 
شاهد حي على مراحل تاريخية متعددة، وأحداث 
مفصلية، منها الحمالت الصليبية، كما أنها ذات 
وإشرافها  ارتفاعها  حيث  من  استراتيجي  موقع 
ن  على ما يحيط بها لمسافات بعيدة، وكانت تؤّمِ
من  ولبصرى  الجنوب  من  لدمشق  الحماية 

الشرق، وهي اليوم معلم سياحي تاريخي هام.

إعداد/ غاندي إسكندر   
  

تاريخي  أهم معلم  ثاني  المظفرية  المنارة  تعتبر 
بعد »قلعة هولير« في مدينة »هولير« بباشور 
كردستان، ذاعت شهرة المنارة لجمال منظرها، 
وهندسة بنائها، يُعتقد أنها بنيت في عصر أتابكية 
أربيل والموصل في عصر السلطان مظفر الدين 

كوكبري، والسلطان صالح الدين األيوبي.
 يبلغ ارتفاع المنارة حوالي 37 متراً، والمنارة 
األسفل  من  تتكون  الهندسي  الوصف  حيث  من 
على شكل هندسي مثمن، وجزء علوي أسطوني، 
الجنوبية، يخرج  الجهة  باب صغير من  وهناك 
من بداية الشكل األسطواني، وهي مشيدة باآلُجّرِ 
مثمنة  قاعدة  على  ومبنية  والجص،  األحمر 
األضالع بأطوال متساوية إال في ضلعين، ولها 
منفرد  سلم  إلى  منهما  كل  يفضي  مغلقان  بابان 
دون التقاء بينهما، ويوجد داخل المنارة أسطوانة 
حيث يدخل المرء من البابين المذكورين للصعود 
إلى أعلى المنارة، وعدد درجات كل سلم 132 
درجة من كل جانب ال التقاء بينهما إال في البداية 
بحيث  المنارة  قمة  في  والنهاية  األرض،  على 
وقت  في  ينزال  أو  يصعدا  أن  لشخصين  يمكن 
وللمنارة  اآلخر،  أحدهما  يرى  أن  دون  واحد، 
شباك  الشرقية  الجهة  من  ارتفاعها  وسط  في 
لحركة الهواء، حيث يدخل منها الهواء بسرعة 
40 كم في الساعة، والمنارة مزينة من واجهاتها 
الخارجية بزخارف تشبه إلى حد بعيد زخارف 
منارة »سنجار« ومنارة »الحدباء« في الموصل 

ومنارة »داقوق« في كركوك.

رواية بنائها
هناك حكايات تروى جيالً عن جيل حول المنارة 
والهدف من بناء السلمين فيها، وأسباب التشابه 
كردستان،  في  األخرى  المنارات  وبين  بينها 
منها ما يروى بأن المهندس المنفذ للمنارة كان 
طالباً لدى مهندس منارة »داقوق«، ولكن بسبب 
»داقوق«  منارة  في  العمل  تنفيذ  أثناء  خالف 
ترك الطالب أستاذه، وأشرف على إنشاء منارة 
بعد  فيما  سميت  التي  هولير  في  »المظفرية« 
بمنارة »جولي«، أي منارة البرية بسبب بعدها 
أدرك  وقد  بها،  المحيطة  واألحياء  القلعة  عن 

الطالب أن أستاذه سيزوره حتماً بعد سماعه خبر 
بناء المنارة »المظفرية« فاستعد لتلك الزيارة منذ 
البداية، وقد توقع من أستاذه الحسد والضغينة إذا 
ما شاهد هذا البناء الشامخ الذي بني بأحسن من 
بناء  التلميذ  بناء أستاذه لمنارة »داقوق«، فقرر 
سلمين داخل أسطوانة المنارة دون التقاء بينهما 

للخالص من أي شر قد يضمره له أستاذه.
 وبالفعل يطلب األستاذ من طالبه أن يتسلقا المنارة 
األول،  السلم  من  بالصعود  األستاذ  فيبدأ  معاً، 
وال يدرك أن هناك سلماً آخر، ويصعد الطالب 
الثاني، فيلتقيان في القمة، فيدرك الطالب  السلم 
أن أستاذه في حالة نفسية غير طبيعية، فيخاف 
األول،  السلم  من  بالنزول  ويستعجل  الطالب، 
ويعتقد األستاذ أن السلم الثاني يلتقي باألول في 
ثانية  فيلتقيان  الثاني،  فيختار  النازل،  الطريق 
الحدث  يتابعون  أناس  وهناك  األرض،  على 
فيقولون، عندها يتخلى األستاذ عن االنتقام من 
طالبه، ويقوم أمام الناس بتهنئة طالبه على هذا 
االنجاز، فيسافر إلى الموصل ليبني منارة أفضل 
من منارة طالبه، فخرج بنتيجة أن منارته مائلة، 
ويتوقع سقوطها في أية لحظة، ففشل في مسعاه، 
واآلن تسمى تلك المنارة بـ »الحدباء« في مدينة 

الموصل.
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مطحنة القصر شاِهدة على نجاح 
نظام الكوبراتيف

بفكر القائد أوجالن.. مؤامرة الخامس عشر من شباط أخفقت

لجنة الشؤون االجتماعية والعمل بمنبج تستبدل خيام المخيمين الممزقة

رعاية اآلباء لألبناء تجعل منهم أشخاصًا سعداء في حياتهم

تراجع صادرات السيارات 
21 بالمئة في تركيا

تطويراً لقطاع التعدين.. الحكومة 
المصرية تسمح بالبحث عن 

الذهب في الصحراء

دير الزور... حملة تأهيل الطرق الزراعية

مطحنة  في  اإلداري  أكد  ـ  كردي  آزاد  منبج/ 
تُعدُّ  القصر  مطحنة  أن  الغنام،  إبراهيم  القصر 
من أبرز إنجازات ومشاريع الكوبراتيف بطاقة 

إنتاجية يومية تبلغ 75 طن من دقيق الخبز. 
الحديث  الكوبراتيف أحد دعائم االقتصاد  يشكل 
الذي تنتهجه اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 
في  المجتمع  شرائح  بعض  إدخال  على  ويقوم 
السكان  ثقة  وازدادت  والتطوير،  البناء  عملية 
مع  بالتزامن  الكوبراتيف  بمدى جدوى مشاريع 
مشاريع  عدة  في  المساهمين  عدد  نسبة  ازدياد 
متنوعة؛ كالجمعية التعاونية والصيدلية الزراعية 
وفرن أخّوة الشعوب، ويأتي على رأسها مطحنة 

القصر.
»روناهي«  صحيفتنا  التقت  المزيد،  ولمعرفة 

باإلداري في مطحنة القصر؛ إبراهيم الغنام.  

ثبات واستقرار يف اإلنتاج

مطحنة  »نشأت  الغنام:  يقول 
على  طبيعي  فعل  كرد  القصر 

مادة  على  االستهالك  ازدياد 
المخصصة  التمويني  الدقيق 

حد  يضمن  بما  الخبز  إلنتاج 
الغذائي،  االستقرار  من  أدنى 

أواخر  في  أنشأ  الكوبراتيف  وكان 
عام 2018م مطحنتين اثنتين في قرية 

كابر كبير الواقعة في الجنوب من مدينة 
منبج وريفها«.

وأضاف: »بات العمل على توحيد المطحنتين 
وهي  آخر  مكان  إلى  كلتاهما  فنقلتا  ضرورياً 
قرية قرعة صغير في الجنوب من مكانها السابق 
وبمكان استراتيجي وضمتا مع بعضهما البعض 
القصر« في  مطحنة واحدة تحت اسم »مطحنة 

إلى 75 طناً  إنتاجية تصل  بطافة  عام 2020م 
مما يسهم في زيادة إنتاج الدقيق وتغطية الطلب 
على مادة الدقيق وتوفير أجور نقل وشحن الدقيق 

وتوفير فرص عمل ألبناء المنطقة«.

عقبات تَحول دون االستمرار

وأوضح الغنام: »إن مطحنة القصر بعد اندماج 
لتأمين  ومتواصل  دائم  بشكل  تعمل  المطحنتين 
اليوم،  مدار  على  التمويني  الدقيق  ولتوفير 
ويعمل في المطحنة حوالي الخمسين من الفنيين 

والعمال وبنظام الورديتين للعمل دون أي توقف 

المطحنة  أن  يعني  وهذا  الطارئة،  للحاالت  إال 
يساهم  ما  العمال  من  العديد  تشغيل  في  تساهم 
ثابتاً  مدخوالً  وتحقيق  المعيشي  الواقع  بتحسين 

على الدوام«.

املشاكل والعقوبات

واختتم اإلداري في مطحنة القصر إبراهيم 
العديد  »هناك  بالقول:  حديثه  الغنام 
عمل  تعترض  التي  المشاكل  من 
المطحنة منها االنقطاع المتكرر في 
الكهرباء حيث نضطر إلى تشغيل 
ألف  مخصصاتها  البالغة  المولدة 
لتر أسبوعياً لكنها ال تسد احتياجاتنا 
بناًء  ونحتاج  العمل،  في  لالستمرار 
على ذلك زيادة في مخصصات المطحنة 
من مادة المازوت الستكمال عمل المطحنة 

دون توقف«.
بنظام  تعمل  القصر  مطحنة  أن  ذكره،  الجدير 
 231 فيها  المساهمين  عدد  ويبلغ  الكوبراتيف 
بألف  الواحد  السهم  مال  رأس  ويقدر  سهماً، 
خالل  من  للمساهمين  األرباح  وتتوزع  دوالر 

عملية جرد مالي في غضون خمسين يوماً.

التقينا  الدولية؛  للمؤامرة  السنوية  الذكرى  في 
الفترات مع  فترة من  الذي عاش  بـ منذر شيار 
أكاديمية حركة  في  وهو عضو  أوجالن،  القائد 
وتحدث  هيمو،  بلدة  في  الديمقراطي  المجتمع 
الكردي  القائد  طالت  التي  المؤامرة  عن  لنا 
الرأسمالية  الدول  بها  قامت  التي  والتحضيرات 
قبل سنة 1998 »ففي سنة 1979 أبلغت السفارة 
األميركية في إيران عن طريق استخباراتها أن 
هذه الحركة خطيرة، ألنها في قادم األيام ستجعل 
من الرأسمالية شيئاً ال قيمة له، وقاموا منذ ذلك 
وكيفية تصفيتها  الحركة  بالدراسات عن  الوقت 
القائد  اتخذوا من شخص  لذلك  عليها.  والقضاء 
أوجالن هدفاً لهم ألنهم كانوا يقولون في الغرف 
يبقى  لن  الجسد  عن  الرأس  فصلنا  إن  المظلمة 
للجسد أي قيمة«. وأكد أن جميع الدول اتفقوا على 
االعتقال، وأن الرأسمالية اتحدت مع االشتراكية 
واختتم  الشعوب،  قائد  اعتقال  في  مرة  ألول 
حديثه مشدداً على ضرورة اتحاد الشعوب الحرة 

والقيام بكل ما يلزم من أجل حريته.

استهداف الشعوب كافة

تل  عمر  إلينا  تحدث  أيضاً  السياق  هذا  وضمن 
بأكاديمية  براك من الشعب العربي وهو عضو 
الدولية  المؤامرة  »إن  الديمقراطي:  المجتمع 
أبعاد  لها  السهولة، ألن  بهذه  تفسر  أن  يمكن  ال 
سياسية واقتصادية وعسكرية وحتى فلسفيةطكما 

أكد على أن  المؤامرة كانت تستهدف الشعوب 
بمضمونها، حيث ال يمكن لشعب أن يثور إال أن 
يكسب ويؤثر في العالم كله، والدول التي اتفقت 
شعوب  جميع  على  تأثيراً  لفكره  أن  تعلم  كانت 

المنطقة وشعوب الشرق األوسط.
وأشار إلى أن المؤامرة فشلت ولم تأِت بأي نتائج 
تذكر كما كانوا مخططين لها: »علماً أن المقاومة 
التي يبديها مقاتلو حركة التحرر الكردستانية في 

كل مكان أثبتت للعالم أجمع بأنهم ثوار الحرية، 
في  وتكاتفهم  الشعوب  إخوة  نتائجها هي  وأولى 

مواجهة جميع الهجمات اإلرهابية«.
حمل  ضرورة  على  براك  تل  عمر  وشدد 

وليس  جسدياً  أوجالن  القائد  تحرير  مسؤولية 
فئة  على  شدد  كما  فكرياً،  متحرر  ألنه  فكرياً 

المثقفين بضرورة قراءة فكره.

في  المهجرون  يواجه  ـ  كردي  آزاد  منبج/ 
من  العديد  والغربي،  الشرقي  منبج  مخيمي 
التعايش  على  مجبرين  باتوا  التي  المشكالت 
عمرها  انتهى  التي  الخيام  وأبرزها  معها، 
من  وقايتهم  على  قادرة  تعد  ولم  االفتراضي 
الشتاء  برودة  وخصوصاً  المناخية،  الظروف 

القارص في الوقت الراهن.

يقصد  فإنه  منبج،  مخيمات  عن  الحديث  وحين 
مخيمين اثنين، أحدهما الغربي واآلخر الشرقي. 
الكائنة  األخضر  الرسم  قرية  في  كالهما  ويقع 
في الجنوب الشرقي عن مدينة منبج فيما يعرف 
بـ » سوق  يعرف شعبياً  ما  أو  البزار،  بطريق 

الغنم« وسط أراضي زراعية واسعة. 
الذاتية في مدينة  أن اإلدارة  وفيما يبدو واضحاً 
منبج وريفها عملت على تعبيد الطريق المتجهة 

الدخول  حركة  لتسهيل  االتجاهات  كل  من  إليه 
بقيت  ذلك  ورغم  عقبات،  دون  إليه  والخروج 
الكثير من الخيام مهترئة تالفة تعرض أصحابها 
الخيام  وتتراص  الشتوية.  األمراض  لمخاطر 
منفصلة  طولي  بشكل  البعض  بعضها  خلف 
عن بعضها البعض ويصل إليهما طريق ترابي 
قصير معبد وليس ببعيد إال أن الشقاء يوحدهما. 
بعين  أخذنا  ما  إذا  تتجدد  الخيام  تلف  ومشكلة 
هذا  في  لكنه  سنوياً  يتم  استبدالها  أن  االعتبار 
الذين  المهجرين  للمئات من  بالنسبة  تأخر  العام 
كمأوى  مهترئة  خيام  في  السكن  إلى  اضطروا 
رغم أنها ال تقيهم حر الصيف أو برودة الشتاء، 
في  والعمل  االجتماعية  الشؤون  بلجنة  دفع  مما 
القصوى.  بالسرعة  استبدالها  إلى  وريفها  منبج 
»روناهي«  صحيفتنا  التقت  المزيد،  ولمعرفة 
االجتماعية  الشؤون  للجنة  المشتركة  بالرئيسة 

والعمل في منبج وريفها أسماء رمو.

استبدال الخيم

كنتيجة  الخيام جاء  استبدال  أسماء: »إن  وقالت 
طبيعية الستمرارها منذ نحو عام مما أدى إلى 
تلفها بسبب األحوال الجوية. وكان من المفترض 
للعام  الشتاء  فصل  قدوم  مع  الخيام  تستبدل  أن 
الجاري لكن لم نحصل على التمويل الالزم إال 

في هذا الوقت«.
وأضافت »إن عدد الخيام في مخيم منبج الجديد 
المستفيدة  األسر  عدد  يبلغ  بينما  خيمة،   571
منها 566، فيما يصل إجمالي عدد األفراد إلى 
القديم فتبلغ عدد الخيام  2886، أما مخيم منبج 
فيه 407 خيمة بينما يبلغ عدد األسر المستفيدة 

نحو  يبلغ  األفراد  أن عدد  مقابل  في  نحو 389 
بسبب  ثابت  غير  العدد  هذا  وبالطبع   1986
على  تطرأ  التي  الدخول  أو  الخروج  عمليات 

المخيم«.

توفري كافة خدمات املخيم

لتقييم  إحصاء  أجروا  أنهم  إلى  أسماء  وأشارت 
الخيام األكثر تضرراً، وعليه فقد تبين أن 600 
خيمة من إجمالي الخيام بحاجة لالستبدال، ألنها 
تالفة وال تصلح للسكن. وبدأت أعمال االستبدال 
أن  المقرر  ومن  القصوى،  بالسرعة  إلنجازها 

تنتهي في غضون أيام قليلة.
الشؤون  للجنة  المشتركة  الرئيسة  واختتمت 
االجتماعية والعمل في منبج وريفها؛ أسماء رمو 
حديثها بالقول: »نحاول توفير كافة االحتياجات 
الخدمات  لبعض  يفتقد  لكنه  للمخيم،  الالزمة 
الجديد  الشرقي  المخيم  في  طبية  نقطة  كوجود 
القديم  المخيم  في  الطبية  النقطة  عمل  وضعف 
بسبب ضعف األجهزة والكادر الطبي والخدمات 
الصحية األخرى بشكل عام، إلى جانب ضعف 

واضح في الناحية التعليمية«.

أدرك الخبراء أن مسؤولية رعاية الطفل ال يمكن 
أن يتوالها شخص واحد بمفرده، فاهتموا بإبراز 
وفي  للطفل،  السليمة  التربية  في  اآلباء  دور 
ضوء ما هو معروف من أن العالقة بين األب 
واألبناء تشكل أحد أكثر العوامل التي تُنبئ بشكل 
المستقبل الذي سيعيشه األبناء، بدءاً من طبيعة 
الجامعة،  في  ثم  االبتدائية  مدرستهم  في  أدائهم 
وحياتهم  المهنية  مسيرتهم  خالل  ذلك  وبعد 
األسرية، فإن العالقة الوطيدة والقوية بين األب 
وأبنائه وحضوره بشكل دائم في حياتهم اليومية 

يجعالن منهم أشخاصاً سعداء أو تعساء.
يتجه العديد من الرجال في المجتمعات العصرية 
إلى محاولة القطع مع العادات المتوارثة، وتغيير 
عن  البعد  كل  البعيد  لألب  التقليدية  الصورة 
وذلك  العمل،  في  الدائم  انهماكه  بسبب  األسرة، 
عبر االنخراط أكثر في تربية األبناء ومشاركة 
الزوجات في القيام باألعمال المنزلية التي كانت 

حكراً على النساء.
دور  أهمية  إبراز  في  عديدة  أبحاث  وأسهمت 
نعومة  منذ  أبنائه  شخصية  تشكيل  في  األب 
النمطية  األفكار  مع  يتعارض  وهذا  أظافرهم، 

عن األبوة والنوع االجتماعي.
والالفت أنه حتى السبعينات من القرن الماضي، 
لم يحظ دور اآلباء في تربية األطفال إال بالقليل 
من األهمية في بعض األبحاث، رغم أن مشاركة 
الدعم  بتقديم  أبنائهما  تربية  في  معاً  واألم  األب 
المعنوي واإلحاطة النفسية لهم، يمكن أن تترك 
أثراً إيجابيا على شخصياتهم مدى الحياة، بغض 
النظر عن الحالة االجتماعية واالقتصادية للبيئة 

األسرية التي ينتمون إليها.

تنمية صحة الطفل العقلية

خالل   – متزايد  بشكل   – النفس  علماء  وسعى 
اآلثار  دراسة  إلى  الماضية،  القليلة  السنوات 
السيئة المترتبة على غياب األب عن حياة األبناء 
اإلحساس  انعدام  يتركها  التي  الكبيرة  والفجوة 
بدعم األب وحنانه وحبه، وقد يلقي ذلك بظالله 
االجتماعي  وسلوكهم  الجسدية  صحتهم  على 
العام، فيكونوا أقل استقاللية وأضعف قدرة على 
مشاكل  إلى  باإلضافة  الفردي،  سلوكهم  ضبط 
نفسية لدى بعضهم تتميز بعدم النضج والعصبية 
واالنحراف، وتزعزع ثقتهم بغيرهم من األطفال 
وتجعلهم غير قادرين على إقامة عالقات صداقة 

مع أقرانهم.
الذي  التربوي  الدور  إلى أن  الدراسات   وتشير 

بناء  على  يؤثر  الصدد،  هذا  في  األب  يقدمه 
شخصية ابنه، كما يمكن أن يؤثر على مستقبله 

الدراسي والوظيفي وعالقاته االجتماعية.
كاستيلين  كريستين  االجتماع  عالمة  وترى 
اآلباء  أن  األبوية«  كتابها »الغريزة  مونيير في 
المبتذلة،  النمطية  القوالب  في  يشككون  الجدد 
أجل  من  المنزل  مهام  في  يشاركون  وأصبحوا 

تخفيف العبء على زوجاتهم.
المجتمعات  معظم  ألقت  طويلة  ولسنوات 
بالمسؤولية على األم في تربية األبناء ودعمهم 
على  دوره  فيقتصر  األب  أما  وعاطفياً،  نفسياً 
معظم  يكرس  وبالتالي  اقتصادياً،  األسرة  دعم 
الذي  الدور  بهذا  المطلق  وااللتزام  للعمل  وقته 
يرمز إلى الرجولة والسلطة، بينما تهتم األم بكل 

ما يتعلق بتوفير اإلحاطة والحنان.
لكن النموذج التقليدي لألبوة ليس قدراً ال مهرب 
المنفتحين  اآلباء  من  الكثير  اكتسب  فقد  منه، 
رعاية  في  دورهم  بشأن  الوعي  من  المزيد 
أطفالهم واالهتمام بهم، واكتشف الكثيرون منهم 
أكثر  يصبحوا  أن  من  يمنعهم  سبب  من  ما  أنه 

حضورا في حياة أبنائهم مثل األمهات.
من  متزايدة  أعداد  رؤية  المألوف  من  وبات 
صغارهم  يداعبون  العامة  األماكن  في  الرجال 
أو  حفاظاتهم،  لهم  يغيرون  أو  ويطعمونهم 
جوالت  في  سناً  األكبر  أطفالهم  يصاحبون 
مشابهة  مالبس  مرتدين  الهوائية  بالدراجات 

لمالبسهم.
بالتعاطف والتفهم،  ويتحلى معظم هؤالء اآلباء 

وال يرفضون مشاركة زوجاتهم في طهي الطعام 
أو المذاكرة لألبناء واالعتناء بصحتهم.

الدعم املعنوي للطفل

ويؤكد خبراء علم النفس أن الرابطة القوية بين 
اآلباء واألبناء تنشأ من اإلحاطة النفسية والدعم 
المعنوي لألطفال منذ مراحل أعمارهم المبكرة، 
مجاالت  جميع  في  األثر  أكبر  لذلك  ويكون 
التواصل مع  قدراتهم على  حياتهم، ويعزز من 
اآلخرين، وفي حل المشكالت أو تجاوز المحن 

والصعوبات.
ويشدد الخبراء على أهمية التجارب التي يمر بها 
الطفل، خالل سنوات عمره المبكرة، في تكوين 
شخصيته. ويتمثل األمر المحوري في الطريقة 

التي يتصرف بها األب واألم مع أطفالهما.
روث  النفس  عالمة  أجرتها  دراسة  وأشارت 
إلى  بإسرائيل،  إيالن  بار  جامعة  من  فيلدمان، 
أن مستوى هرمون أوكسيتوسين، المسؤول عن 
سلوك الترابط بين اآلباء واألبناء، وخلق ذكريات 
في  يرتفع  االجتماعية،  عالقات  وربط  جماعية 

الدم لدى اآلباء عند اعتنائهم بصغارهم.
بين  الوجداني  التفاعل  أن  مطولة  دراسة  وتفيد 
والنفسي  العقلي  بالنمو  ينبئ  والرضيع  األب 
مع  اآلباء  تفاعل  ازداد  فكلما  للطفل.  السليم 
المشاكل  ظهور  فرص  قلّت  وجدانياً،  ضع  الرُّ
من  الالحقة  المراحل  في  الطفل  لدى  السلوكية 

العمر، والعكس. وكلما ازداد دعم اآلباء، أو من 
يقوم مقامهم، لألطفال عاطفياً في الصغر، ازداد 
رضا الطفل عن الحياة الحقاً، وتحسنت عالقته 

بمدرسيه وزمالئه.

تعزيز مشاركة الرجل

من  العديد  »أتابع  )ع.ب(:  عراقي  أب  وقال 
الدروس التربوية عبر اإلنترنت كي أوفر البني 
أفضل ما في األبوة، فأنا أظن أن تربية ابني هي 

أهم شيء يمكن أن أقوم به في حياتي«.
ثمانية  عمره  لطفل  والد  وهو  )ع.ب(   ويريد 
تربية  ألن  التربوية  مهاراته  تحسين  أعوام، 
األطفال قد أصبحت أكثر صعوبة مما كان سائداً 

في الماضي على حدّ تعبيره.
فيما عبر البعض من اآلباء عن شعورهم باإلنهاك 
لمحاوالتهم المستمرة في اإليفاء بتعهدات كبيرة 
منهم بالعمل خارج البيت وداخله، وهو ما عاد 
عليهم باإلنهاك الجسدي والخسارة في الوظيفة.

انخراط  عزز  الذي  الجديد  التوجه  هذا  لكن 
دور  أهمية  إبراز  في  وساهم  أسرياً،  الرجال 
سيحمل  الذي  المقبل  الجيل  تربية  في  اآلباء 
على عاتقه أعباء المجتمع ككل، هل يعني تقدماً 
حقيقياً على صعيد المساواة بين الرجل والمرأة 
إذ ال تزال معظم  أم هو مجرد قشرة خارجية؟ 
النساء تكدح في العمل مع تحملهن العبء األكبر 

لمسؤوليات األسرة.

شهر  خالل  تركيا  في  السيارات  إنتاج  انخفض 
كانون الثاني الماضي بنسبة تسعة في المائة، كما 
انخفضت صادرات السيارات خالل الشهر ذاته 

بنسبة 21 في المائة.

انخفاض إنتاج السيارات

وفق ما أعلنت رابطة صناعة السيارات انخفض 
في  ثالثة  بنسبة  الماضي  الشهر  اإلنتاج  إجمالي 
المائة مقارنةً بنفس الفترة من عام 2020، حيث 
إنتاج  وانخفض  وحدة،   106176 إلى  وصل 
وحدة   777 ألفًا   68 إلى   %9 بنسبة  السيارات 
في كانون الثاني الماضي، في حين بلغ إجمالي 
الجرارات  بإضافة   590 آالف   110 اإلنتاج 

الزراعية.

انخفاض صادرات السيارات

وفقًا لبيانات رابطة صناعة السيارات، انخفضت 

 14 بنسبة  الماضي  الشهر  السيارات  صادرات 
 2020 عام  من  نفسها  بالفترة  مقارنة  بالمائة 

وبلغت 77569 وحدة.
في   21 بنسبة  السيارات  صادرات  وانخفضت 
إلى  لتصل  الماضي  الثاني  كانون  في  المائة 
انخفضت صادرات  بينما  وحدة،  و50  ألفاً   48
 1.235 إلى  المائة  في   16 بنسبة  الجرارات 

وحدة.
السيارات  إن  التركية  المصدرين  وقالت جمعية 
عن  المائة  في   17 بنحو  معدلها  قلَّ  المصدرة 

حصة إجمالي الصادرات في الشهر.
بنسبة  السيارات  صادرات  إجمالي  وانخفض 
كانون الثاني في المائة بالدوالر و15 في المائة 
 2020 عام  من  نفسها  بالفترة  مقارنةً  باليورو 
الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي صادرات 
السيارات في يناير 2.3 مليار دوالر، انخفضت 
إلى  المائة  في   22 بنسبة  السيارات  صادرات 

802 مليون دوالر.
وكاالت

المصري  المعدنية  والثروة  البترول  وزير  شهد 
للبحث عن  طارق المال توقيع 10 عقود جديدة 

الذهب باستثمارات أكثر من 11 مليون دوالر.
الذي  النجاح  أن  على  المصري  الوزير  وأكد 
الذهب  عن  للبحث  العالمية  المزايدة  حققته 
واستغالله والتي تم إعالن نتائج المرحلة األولى 
منها في نهاية شهر كانون األول الماضي، حيث 
تعطي دفعات قوية لالستمرار في تطوير قطاع 

التعدين المصري.
 AKH شركة  مع  عقود  أربعة  التوقيع  وشمل 
gold التابعة لرجل األعمال المصري المهندس 

بالصحراء  قطاعات   9 في  ساويرس  نجيب 
الشرقية.

على  التوقيع  سبق  أنه  إلى  اإلشارة  وتجدر 
خمسة عقود للبحث والتنقيب عن الذهب ضمن 
استثمارات  بإجمالي  بالمزايدة  الفائزة  العروض 
يقدر بنحو 13 مليون دوالر وذلك في 13 قطاعاً 
مع شركة لوتس جولد الكندية وشركة »ميداف« 
»إبداع  وشركة  والصناعة  للتعدين  المصرية 

فورجولد« المصرية.

وكاالت

أطلق مكتب الطرق التابع للجنة الخدمات 
والبلديات في دير الزور وبالتنسيق مع بلديات 

الريف الغربي مشروع إعادة تأهيل الطرق 
الزراعية والفرعية ذات األهمية، والتي تم 

تحديد مدة إنجازها بـ 45 يوماً.
وبحسب أنور الهلوم اإلداري في مكتب 

الطرق بأنه: »بهدف تحسين 
واقع الطرق وتسهيل مرور 

السيارات التي تخدم 
األهالي في األرياف 

تقرر البدء بهذا 
المشروع، وتم 

تحديد مدة 
المشروع 

بخمس 
وأربعين 

يوماً 
ابتداًء 

من يوم 
السبت 
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الطرق التي 
ستتم إعادة 

تأهيلها هي طرق 
الريف الغربي بدير 
الزور وتشمل كالً 

من »بلدة جزرة الميالج 
طريق محطة المياه بطول 

اثنين كم، وجزرة البو حميد طريق 

جامع الروضة بطول 2.5 كم، وفي منطقة 
الكسرة طريق الخدمات القديم بطول اثنين 
كم، وطريق حمار العلي المقالع 3.5 كم، 

طريق حمار العلي النقطة الخدمية بطول 2 
كم، طريق 

الصعوة البلدية بطول اثنين كم، طريق الزغير 
النقطة الخدمية واحد كم، طريق حوايج 

بومصعة اثنين كم، طريق محيميدة الحاوي 
بطول ثالثة كم، طريق الحصان الكالسة ستة 

كم، طريق الجالمدة الجيعة بطول أربعة كم 
حتى منطقة المعامل«، وأشار الهلوم إلى أن 
عرض كافة هذه الطرق سيتم توسيعها إلى 

ثمانية أمتار.
ولفت الهلوم: »إلى إن الحملة 

تتألف من أسطول عمل مكون 
من قالبات عدد ستة، تركس 
عدد اثنان، كليدر ومدحلة 

عدد اثنان، صهاريج 
مياه عدد اثنان، ويتم 
تنفيذ المشروع على 

قسمين؛ قسم يبدأ 
من منطقة السبعة 

كيلو متر وقسم يبدأ 
من الجهة الغربية 

لدير الزور من 
منطقة الجزرات، 

تشمل إعادة التأهيل 
من بقايا المقالع 
ورش بالمياه من 

أجل التجهيز للمرحلة 
الثانية التزفيت«. 

يُذكر أن مكتب الطرق 
التابع للجنة الخدمات بدير 

الزور وبالتنسيق مع بلدية 
الشعب في مدينة الرقة أطلق في 
العام الماضي حملة »يداً بيد« لتأهيل 

الطريق من بلدة هجين حتى  الباغوز.
وكالة هاوار

قامشلو/ شفان خليل ـ ال تزال تبعات املؤامرة الدولية عىل قائد الشعب الكردي عبد الله أوجالن مستمرة. وال 
زالت شعوب الرشق األوسط تطالب بحرية القائد عبد الله أوجالن وفك أرسه.

عمر تل براك منذر شيار


