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بعدسة:دارين سلي

»ازرع.. لنجعل من حّينا جمياًل«...عنوان مبادرة يطلقها شاّب عفريني

كهف المعجزة بإفريقيا يكشف خبايا جديدة

حنان  شيار  العفريني  الشاب  يتوقّف عشق  لم 
داخل  بها  العناية  حدّ  عند  األشجار  لزراعة 
يومي  عمل  إلى  الزراعة  حّول  بل  محلّه، 
زراعة  بمبادرة  فبدأ  حب،  عن  يمارسه 
األشجار في شوارع حي الشيخ مقصود لتكون 

مزينة وجميلة.
مدينة  أهالي  من  حنان  شيار  الشاب  ويجد 
محال  أصحاب  أحد  وهو  المحتلّة،  عفرين 
األزهار في حي الشيخ مقصود منذ 14 عاماً، 
متعته في زراعة األشجار ورؤيتها تكبر أمام 
إذ  الحي،  شوارع  في  زرعها  أن  بعد  عينيه 

يرى أهمية كبيرة لتزيين الشوارع.
اسم  مبادرته  على  حنان  شيار  الشاب  أطلق 
والتي  جميالً«،  حيّنا  من  لنجعل  »ازرع.. 
تكون  أن  بهدف  الحالي  نيسان  بدايات  بها  بدأ 
كل شوارع الحي مزينة باألشجار، وهي من 
أفكاره كونه أحد أصحاب محال األزهار في 

القسم الشرقي من الحي.
قام شيار بزراعة عدد من األشجار، أمام أحد 
وبعد  الحي،  في  ألصدقائه  العائدة  المحالت 
تلك  بأّن  المحالت  وأصحاب  األهالي  رؤية 
منه  وطلبوا  تشّجعوا  المكان،  تجّمل  األشجار 
زراعة أشجار لهم، ويقول شيار حنان: »حتّى 
يتواصلون معي  المحالت  اليوم أصحاب  هذا 
من أجل زراعة األشجار أمام محالتهم، ألنّها 

تعطي جمالية للشوارع، وأيضاً أهالي عفرين 
يحبّون الطبيعة«.

تكلفة املرشوع

»هذا  حنان:  فيقول  التكلفة  بخصوص  أّما 
أجل  من  تجاريّاً  ليس  بدأته  الذي  المشروع 
مستلزماتها  بكافة  حفرة  كل  أن  حيث  الربح، 
شراء  جانب  إلى  وبلوك  صغيرة  حجارة  من 
ليرة  ألف   20 تكلّف  العمال  وأجور  األشجار 

سورية«.
في  شجرة   60 اآلن  حتّى  »زرعت  وتابع: 
شوارع القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، 
وال يزال أهالي وأصحاب المحالت يتواصلون 

معي من أجل زراعة األشجار لهم«.
ودعا الشاب شيار حنان في ختام حديثه جميع 
في  مطالباً  المبادرة،  هذه  دعم  إلى  األهالي 

الوقت ذاته جميع أصحاب المحالت في القيام 
بهذه المبادرة وزرع األشجار لتبقى شوارعنا 

مزيّنة وجميلة.
وكالة هاوار

العبرية  الجامعة  من  علماء  اكتشف 
بالقدس وجامعة تورنتو الكندية، آثاراً 
لنشاط بشري يعود تاريخه إلى ماليين 
السنين في كهف وندرويرك بصحراء 

كاالهاري جنوب إفريقيا.
ووجد العلماء داخل كهف وندرويرك 
في  “المعجزة”  اسمه  يعني  والذي 
على  أدلة  القديمة،  اإلفريقية  اللغة 
مثل  أدوات  وإنتاج  النار  استخدام 
األولدوان،  وصنع  اليدوية،  الفؤوس 

منذ 1,8 مليون سنة.
الرواسب  إن  الفريق،  وأوضح 
يصل  التي  الكهف،  داخل  المتراكمة 
تعكس  أمتار،  سبعة  إلى  عمقها 
مثل  الطبيعية  الترسيب  عمليات 
إلى  باإلضافة  والرياح  المياه  ترسب 
وأسالف  والطيور  الحيوانات  أنشطة 

البشر على مدى نحو مليوني سنة.
للدراسة  الرئيسي  المؤلف  وقال 
معهد  من  شار  رون  البروفيسور 

األرض،  لعلوم  إسرائيل  في  هوجي 
في بيان صحفي، إن كهف وندرويرك 
نوعه  من  فريد  تاريخي  منجم  هو 
وذلك  القديمة،  األثرية  المواقع  بين 
يُعثر فيه على أدوات  ألنه ألول مرة 
تم  حجرية  أدوات  وهي  األولدوان 
 2,6 منذ  مرة  ألول  عليها  العثور 

مليون سنة في شرق إفريقيا.
وكاالت

نساء كركي لكي: الدولة الرتكية 
تتبع سياسة إبادة الشعوب الحرة

أكدت النسوة في كركي لكي استمرارهن في 
القائد عبد هللا أوجالن  النضال حتى تحرير 
من  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  وتحرير 
التي  التركي  االحتالل  دولة  إرهاب  رجس 
تستهدف الكرد وسائر شعوب المنطقة...«3

تقليص عدد األندية يجب أن يكون 
الهدف القادم

مع منح الترخيص بشكٍل رسمي ألول ناٍد في إقليم الجزيرة عام 2015 وكان لجوانن عامودا الذي غيّر اسمه فيما بعد 
إلى االتحاد، بدأت رحلة األندية في أخذ التراخيص واآلن لدينا 24 نادياً في اإلقليم، ولكن هذا العدد كبير ويجب العمل 

على تقليصه في الفترة القادمة«..10

نذر كارثة تلوح في األفق.. المحتل التركي 
يستمر بقطع المياه عن الحسكة
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سياسيون وشيوخ: علينا أال ننجر وراء الفتن 
اليت تهدف لزعزعة األمن واالستقرار

جامعة الشرق صرح علمي سيفتح 
أبوابه عما قريب

قال شيوخ وناشطون سياسيون إن ما شهدته قامشلو 
في األيام الماضية من اعتداءات ممنهجة من قبل 

ميليشيا الدفاع الوطني، يقف خلفها أيادي خفيّة تحاول 
إثارة الفتنة بين أبناء المنطقة، وما حدث للشيخ هايس 

الجريان كان الهدف منه إشعال فتيل الحرب وضرب األمن 
واالستقرار، وأكد بأنه في النهاية ال بد من إنهاء مثل تلك 
المظاهر التي تحاول إثارة الفوضى وإطالة أمدها، وعلى 
الجميع محاسبة المسؤولين عما جرى في قامشلو...«4

بعد قرار المجلس التنفيذي لإلدارة 
الذاتيّة في شمال شرق سوريا عام 

2020 القاضي بتشكيل منسقيّة 
خاصة بالجامعات، وفصلها عن 

هيئة التربية والتعليم وربطها 
بالمجلس التنفيذّي مباشرة، 

أُعلن عن مناقصة لتأهيل وترميم 
مبنى كلية العلوم )سابقاً( الفتتاح 
جامعة الشرق يكون مقرها مدينة 

الرقة...«6



29 نيسان  2021 الخميس

العدد 1111

29 نيسان  2021 الخميس روناهيروناهي

محررة الصفحة - هايستان أحمدالعدد 1111 محررة الصفحة - بيريفان خليل

211  المنوعاتاألخبار

مسؤول سابق في البنتاغون: أمريكا تعتمد 
على التضليل التركي في معرفتها للكرد

أطعمة ُمعززة للطاقة للتخلص من الشعور باإلرهاق في الصيام

»شيف الفقراء«... قصة أقدم بائع فالفل في غزة

من ينبغي عليه االمتناع عن أكل البصل؟

ماكنزي: ال يمكن إيجاد حلول لمشكلة 
الهول بغياب اعتماد مقاربة دولية

الهالل األحمر الكردي يعالج أهالي 
حي الطي بعد تحريره

الخارجية الروسية تعلق على احتمالية 
حدوث الحرب مع أوكرانيا

أهم النقاط التي تباحث حولها وفد اإلدارة 
المدنية والعسكرية بشنكال مع قسد

منظومة المجتمع الكردستاني: ليتحول يوم العمال 
العالمي إلى يوم التضامن والوحدة

المسؤول  روبن،  مايكل  قال  ـ  األخبار  مركز 
المسؤولين  إن  البنتاغون،  في  السابق 
األميركيين الذين يعملون في القضايا التي تتعلق 
بتركيا والكرد هم حديثو العهد، ويعتمدون على 

التضليل التركي وال يبحثون عن صحتها.

تستمر دولة االحتالل التركي بشن هجماتها على 
نيسان  الـ 24  ليلة  وفي  الدفاعية،  ميديا  مناطق 
وآفا  متينا  مناطق  لتشمل  ذلك،  كررت  الجاري 
هذا  تجاه  أمريكي  صمت  وسط  وزاب  شين 

التدخل.
روبن  مايكل  البننتاغون  في  السابق  المسؤول 
أمريكا  سياسات  هاوار عن  أنباء  لوكالة  تحدث 

ووصفها بالبطيئة في التغيير والمربكة.
الذين  األميركيين  المسؤولين  معظم  بأن  وأكد 
هم  والكرد  بتركيا  تتعلق  قضايا  في  يعملون 

حديثو العهد نسبياً بالموضوع.
من  أكثر  عمرها  معلومات  »يتلقون  وأضاف: 
ربع قرن عن الكرد وحزب العمال الكردستاني 
وال يبحثون عن أصل هذه المعلومات إذا كانت 

صحيحة أو دقيقة«.
يعرفه  ما  »كل  األساس  في  أنه  وأوضح 
المسؤولون األميركيون تقريبًا عن حزب العمال 
تركية  تضليل  حملة  نتيجة  هو  الكردستاني 

استمرت لعقود«.

وفي ختام حديثه شدد على أن تغيير تلك النظرة 
لتغيير  ومهنية  جادة  ضغط  حملة  »يتطلب 
سياسة  تغيير  يمكن  حتى  اإلرهاب  تصنيف 

الواليات المتحدة«.

الشكوى من الشعور بالتعب وانخفاض مستويات 
في  سيما  وال   - النهار  ساعات  خالل  الطاقة 
التخلص  يمكن  شائع،  أمر   - رمضان  شهر 
النوم خالل  بالحصول على قسٍط كاٍف من  منه 
الليل، ودمج األطعمة المعززة للطاقة في النظام 
الغذائي بشكل أساسي ومنتظم، مع أخذ توصية 
»كيتو«،  حمية  بتجنب  االعتبار  في  الخبراء 
حيث  المتوسط،  األبيض  البحر  نظام  واتباع 

وجدت أنه »األكثر فائدة للصحة والطاقة«.
يساهم  ومشروبات،  بأطعمة  مقترحات  وهذه 
وجودها على مائدة اإلفطار والسحور في تفادي 

الشعور بالتعب.
ـ جميع الفواكه والخضروات: وفقاً لخبراء التغذية، 
والخضروات  بالفواكه  طبقك  ثلث  ملء  يعد 
التي تسبب  جيداً، بشرط استبعاد األطعمة  أمراً 
هيلين  التغذية  فاختصاصية  بالخمول.  الشعور 
والخضروات  الفواكه  »قوة  على:  تؤكد  بوند، 
الطاقة،  مستويات  ورفع  الحيوية،  تعزيز  في 

بتوفيرها للفيتامينات والمعادن«.
 )C( »سي«  بفيتامين  الغنية  تلك  وخصوصاً 
تحسين  في  بمساهمته  لإلرهاق،  المضاد 
امتصاص الحديد لمنع فقر الدم، ومشاركته في 
التمثيل الغذائي إلطالق الطاقة، ودعمه الحفاظ 
فلفل  المناعي، فنصف حبة  الجهاز  على صحة 
على  السحور  وجبة  ضمن   - أخضر  أو  أحمر 
سبيل المثال - تكفي احتياجاتك اليومية من هذا 

الفيتامين )80 مليغرام(.
الحتوائه  ليس  للطاقة،  معززاً  الموز  يعد  كذلك 
ببطء  تنطلق  التي  الطبيعية  السكريات  على 
فحسب، بل لتوفيره 10% من المغنيسيوم اليومي 

 »6 »بي  فيتامين  من  و%14  به،  الموصى 
)B6(، وكالهما يشارك في إطالق الطاقة.

وفقاً  المحمص:  الخبز  على  إضافات  أربع  ـ 
تتسحر  أن  جرب  التغذية،  أخصائيو  لنصائح 
المحمص،  الخبز  على  األطعمة  هذه  بإحدى 

لتهزم الجوع والتعب:
أنواعه على  تحتوي جميع  الكبد، حيث  لحم  1ـ 
 )B12(  »12 »بي  فيتامين  من  عالية  نسب 
وحمض الفوليك، مما يدعم خاليا الدم الحمراء 
لحمل األكسجين المنشط إلى أنحاء الجسم، كما 
أن أكل الكبد مهم للوظيفة اإلدراكية، فهو مصدر 
كل  بتناوله  الخبراء  يوصي  لذا  للزنك،  كبير 

أسبوعين لرفع مستويات الطاقة.
على  الحتوائها  المطبوخة،  الفاصولياء  2ـ 
الواحدة  الحصة  توفر  حيث  أقل،  كربوهيدرات 
اليومية  االحتياجات  ُخمس  علبة(  )نصف  منها 
المغنيسيوم  وُسدس  للتعب،  المقاوم  الحديد  من 

المهم للطاقة.
للحفاظ  المهم  بالبروتين  الغني  السردين،  3ـ 
والمليء  الجوع،  وصد  الطاقة  مستويات  على 
بأحماض أوميغا 3 المهمة لتشكيل خاليا الدماغ، 
والغني بالحديد )يوفر ُسدس االحتياجات اليومية 

منه(.
البروتين  أن  األبحاث  وجدت  فقد  البيض،  ـ   4
الموجود في البيض ساعد الرجال الذين تناولوا 
البرتقال،  مع عصير  المحمص  والخبز  البيض 
في  الطاقة  مستويات  ثبات  على  الحفاظ  في 

الجسم.
أي  ليس  الكربوهيدرات:  من  أنواع  ـ 

كربوهيدرات، ولكن تلك التي تحتوي على نسبة 
كالفول  األكسدة،  ومضادات  األلياف  من  عالية 
الحلوة  والبطاطا  والشوفان  والعدس  والحمص 
وخبز القمح الكامل، فهذه األنواع هي ما تعتبر 
الكاتبة وخبيرة التغذية أنجيال دودن أنها »تؤثر 
الدم،  في  الجلوكوز  مستويات  على  مباشرة 

وتعطي طاقة تدوم طويالً«.
من  المثال،  سبيل  على  السحور  في  فالشوفان 
الكربوهيدرات المنخفضة السكريات التي تنصح 
بها أنجيال؛ ألنها »يُطلق السكر في الدم بمعدل 
الكربوهيدرات  من  أفضل  طاقة«  فتوفر  أبطأ، 
والحبوب  األبيض  الخبز  في  الممثلة  المكررة 

الجاهزة.
األفضل  الخيار  هي  الحمراء  فاللحوم  اللحم:  ـ 
على اإلفطار لزيادة الحديد، خاصةً لدى النساء 

الالئي يعانين من نقص مستوياته.
فبحسب مؤسسة التغذية البريطانية، فإن »%27 
الحديد،  من  منخفض  معدل  لديهن  النساء  من 
الدم  فقر  من  تعاني  امرأة   20 كل  من  وواحدة 
الناجم عن انخفاض مخزون الحديد في الجسم«، 
التنفس  الشديد وضيق  التعب  إلى  يؤدي  قد  مما 

والدوخة.
ألبحاث  العالمي  الصندوق  أن  من  وبالرغم 
اللحوم  جميع  عن  بالتخلي  يوصي  السرطان 
 500 حوالي  باستهالك  يسمح  فإنه  المصنعة، 
غرام )ثالث شرائح متوسطة( للفرد، من اللحوم 
الحمراء المطبوخة وغير المصنعة في األسبوع.
ـ استراحة الكافيين: إذا كنت قادراً على احتساء 
دقيقة   20 واالستلقاء  القوية،  القهوة  من  فنجاناً 

بعد اإلفطار، فهناك دراسة تخبرك أن استراحة 
في  كبيراً  فرقاً  تحدث  أن  »يمكن  هذه  الكافيين 
يقظتك، ومساعدتك للتغلب على الخمول، والبقاء 

أكثر نشاطاً حتى وقت متأخر من المساء«.
التي  األطعمة  وهي  والمكسرات:  الكيوي  ـ 
النوم بشكل أفضل، فقد وجدت  ستساعدك على 
نوماً  يعني  النوم  قبل  الكيوي  تناول  أن  دراسة 
النوم  لالستغراق في  بنسبة 13%، ووقتاً  أطول 
بمضادات  لغناه  وذلك   ،%35 بنسبة  أقصر 

األكسدة وبعض السيروتونين المهدئ.
تقول  حيث  المكسرات،  على  ينطبق  ما  وهو 
بالبروتين  مليئة  إنها  الوطنية  النوم  مؤسسة 

األساسية  والدهون  والحديد  واأللياف 
صحية  خفيفة  وجبة  وهي  والمغنيسيوم، 
ومنشطة وُمشبعة، ومفيدة لألشخاص المرهقين، 
دورة  لتنظيم  المهم  الميالتونين  على  الحتوائها 

النوم واالستيقاظ.
الجفاف،  أعراض  أحد  هو  فالتعب  الماء:  ـ 
»الجفاف  أن  الطبية  األبحاث  أظهرت  حيث 
يجعلك تشعر بالتعب حتى عندما تكون ُمستلقيا، 
لذا  الجفاف«.  الناجم عن  الدم  النخفاض ضغط 
السوائل  من  أكواب   8 إلى   6 شرب  يساعدك 
يومياً )واألفضلية للماء( بين اإلفطار والسحور، 

على ترطيب الجسم ورفع مستويات الطاقة.

تشير عقارب الساعة إلى الثالثة والنصف مساًء، 
موسى  خليل  الحاج  ليجهز  المحدد  الوقت  إنه 
طريقه  يقصد  ثم  الفالفل،  عجينة  وطبق  أدواته 
جنوب  رفح  مدينة  وسط  الشعبية  السوق  نحو 
التي يفتح  قطاع غزة، حيث بسطته الرمضانية 

أبوابها خالل رمضان.
هناك يجهز الحاج خليل مكانه، يرش الماء في 
يبسط  التي  الصغيرة  طاولته  يضع  ثم  الشارع، 
موقد  يُشعل  جانبها  وإلى  القديمة،  معداته  عليها 
الطهي، يقول: »الفالفل من أسرع المشروعات 
التي يمكن عملها، ومن أسرع الوجبات الشعبية 
قياساً  الثمن  رخيصة  إنها  شراؤها،  يمكن  التي 

بوجبات أخرى«.

»الحاج« ماركة فالفل مسجلة

الحاج خليل موسى 75  بلوغ  الرغم من  وعلى 
سنة، فإنه ما زال يعمل بنفسه في تحضير الفالفل 

األربعين  العام  »هذا  قائالً:  يضيف  وتجهزيها، 
بائع  أقدم  وأنا  الفالفل  بيع  في  فيه  أعمل  الذي 
في قطاع غزة، وأكون فخوراً عندما أقول إني 
الرغم من عمري ووضعي  أخذتها مهنة، على 
الصحي، إال أنني ما زلت أشعر بحبي للفالفل، 
ولدي طاقة ألواصل العمل عشر سنوات لألمام، 

أحب مهنتي كثيراً«.
بيديه المرتعشتين يستند الحاج على عكازه، ليقف 
»شيف الفقراء« كما يُطلق عليه في قطاع غزة، 
أمام موقد النار وبسرعة يبدأ في تسقيط أقراص 
عمله  وأثناء  الحار،  الطهي  زيت  في  الفالفل 
الفلسطيني  التراث  بعبارات من  يصدح بصوته 
ألجل  األهازيج  وينشد  الفالفل،  طبق  في  تغنى 

هذه األكلة.
بات  إذ  بسطته،  أمام  خليل  الحاج  يكون  يومياً 
جميع  أن  يوضح  الزبائن،  لجلب  ماركة  يعد 
الموجودين في السوق يعرفونه، وعندما يرونه 
من  وكثير  منه،  للشراء  يأتون  الفالفل  يجهز 
»هو  إليه  التوجه  قبل  بأيديهم  يشيرون  المارة 

ويشترون  للسالم  يأتون  ثم  موجود«،  الحاج 
الفالفل الساخنة.

الفالفل  يعمل  ال  الفقراء«  »شيف  أن  والغريب 

إال في رمضان، يؤكد أن لها طقوساً مختلفة عن 
طيلة العام، وأنها سيدة مائدة اإلفطار، ويجب أن 

تكون موجودة كل يوم على موائد الغزيين.

أنواع مختلفة

وما أن تجهز أقراص الفالفل، تفوح رائحتها في 
أرجاء السوق الشعبية، وتشكل إشعار للمتسوقين 
ببدء استقبال الزبائن، الذين سرعان ما يتوافدون 
نوعية  يطلب  منهم  واحد  كل  خليل،  الحاج  إلى 
معينة من األكلة الشعبية. »نعم... أصنع الفالفل 
بأطعمة كثيرة«، يقول الحاج خليل وهو منهمك 
في تحضير أقراص متعددة األنواع من الفالفل، 
بالبصل  محشو  آخر  وصنف  بالسمسم،  منها 

والسماق، أو الجبنة أو اللحمة المفرومة.
طريقته في إعداد الفالفل تعد العامل الرئيس في 
جذب زبائنه، إذ يتميز طبقه بنكهة خاصة، يشير 
إليها  أنه يضيف  فيها  السر  إلى أن  الحاج خليل 
أنواعاً مميزة من البهارات التي يجلبها من مدينة 
التي تجعل للفالفل طعماً ورائحة  القدس، وهي 

مميزة.

بوتشاروفا،  تاتيانا  الدكتورة  كشفت 
أخصائية الغدد الصماء، كمية البصل التي 
استبعاد  عليه  ومن  اليوم  في  تناولها  يمكن 

البصل من نظامه الغذائي.
السعرات  كمية  أن  إلى  األخصائية  وتشير 
الحرارية في 100 غرام من البصل هي 40 
سعرة حرارية فقط، ولكنه غني بفيتامينات 

مجموعة В وحمض االسكوربيك.
يعزز  البصل  بأن  يشاع  ما  »إن  وتقول: 
منظومة المناعة، ليس سوى خرافة، ولكن 
المبيدات  من  العديد  على  يحتوي  البصل 
نمو  تمنع  نشطة  مواد  هي  التي  النباتية، 
البصل  أن  كما  والفيروسات،  البكتيريا 
يحفز عملية الهضم والشهية، ومدر خفيف 
للبول ويطهر الجسم من السموم، والبصل 
على  يحتوي  ألنه  الدم،  لتكوين  ضروري 
فيتامين  مكونات  من  هو  الذي  الكوبالت 

إنتاج  المسؤول بصورة خاصة عن   B12
خاليا الدم الحمراء، ومعالجة الكوليسترول 
نسبة  على  البصل  ويحتوي   ،D وفيتامين 
لألوعية  الضروري  السيليكون  من  عالية 

الدموية والعظام والشعر«. 
لتناول  موانع  هناك  الوقت  نفس  في  ولكن 
البصل، فمثالً على األشخاص الذين يعانون 
وقرحة  والمعدة  البنكرياس  التهاب  من 

المعدة، االمتناع عن تناول البصل.
البصل  تناول  االمتناع عن  وتقول: »يجب 
المعدة.  حموضة  من  يزيد  ألنه  الطازج، 
على  المطبوخ  البصل  تناول  يفضل  لذلك 
الرغم من انخفاض نسبة الفيتامينات فيه«.

وجود  عدم  عند  األخصائية،  وتضيف 
بصلة  تناول  يمكن  البصل،  أكل  يمنع  ما 

متوسطة الحجم يومياً.

المركزيِة  القيادةِ  قائدُ  ـ أعرَب  مركز األخبار 
الوالياِت  قلِق  عن  ماكنزي  كينيث  األمريكية 
والنازحين،  الالجئين  مستقبل  على  المتحدة 
داعش في مخيّم  واآلالف من عوائل مرتزقة 

الهول بشمال وشرق سوريا.
وأشار ماكنزي أنه ال يمكن الحديُث عن إيجاِد 
حلوٍل لمشكلِة مخيِّم الهول في ظّلِ غياب اعتماد 

مقاربة دولية؛ إلعادة رعاياها من المرتزقة.
الماضي  آذار  شهر  نهايِة  في  أنه  ويذكر  هذا 
وشرق  لشمال  الداخلي  األمن  قوى  أطلقت 
سوريا حملة »اإلنسانية واألمن« إلعادة األمن 

ازدياد  بعد  الهول،  مخيّم  لقاطني  واالستقرار 
نشاط خاليا داعش.

األحمر  الهالل  بدأ  ـ  قامشلو  روناهي/ 
الكردي في تقديم العالج ألهالي حي الطي بعد 
ليصل  الوطني  الدفاع  مرتزقة  من  تحريرها 
قرابة  إلى  الواحد  اليوم  في  المراجعين  عدد 

165 مريضاً.
الدفاع  مرتزقة  من  الطي  حي  تحرير  بعد 
الوطني من قبل قوى األمن الداخلي واإلعالن 
عن الهدنة الدائمة لوقف إطالق وعودة األهالي 
إلى منازلهم أمنين بحماية من قوات األسايش؛ 
ظهرت مبادرات عدة لسد النواقص في الحي 
وخاصة من الناحية الصحية، من هذا المنطلق 
وبعيادات متنقلة دخلت سيارات الهالل األحمر 
الحي  إلى  مصغرة(  عيادات  )وهي  الكردي 

واستقبلت المرضى ضمن إمكاناتها.
واستمر الهالل بعمله في اليوم الثاني األربعاء 
28 نيسان الجاري باستقبال المراجعين وتقديم 
موصلي،  نور  محمد  الدكتور  لهم،  العالج 
أخصائي داخلية، تحدث لصحيفتنا عن حملتهم 
ضمن الحي بعد تحريره من المرتزقة: »بتاريخ 
األحمر  الهالل  انخرط  الجاري  نيسان   27
ضمن  والخدمي  الميداني  العمل  في  الكردي 
حي الطي«، ولفت إلى االستمرار بحملتهم في 

اليوم الثاني بتقديم العالج واألدوية للمرضى.
وأكد موصلي بأنه في اليوم األول من الحملة 
األحمر  الهالل  لعيادات  المراجعين  عدد  بلغ 
الكردي المتنقلة لحاالت الداخلية واألطفال فقط 

حوالي 165 مريضاً.
الواقعة على عاتقهم في  المسؤولية  إلى  ولفت 
المنطقة  أهالي  تجاه  اإلنساني  دورهم  لعب 
الصحية  الخدمات  لتقديم  بحملتهم  واالستمرار 

حسب اإلمكانات.
الطي  حي  أهالي  من  المواطن  شكر  وبدوره 
ألخذ  الهالل  راجع  الذي  الباقي  حمدون  خالد 
الذاتية  اإلدارة  دور  على  ألطفاله  األدوية 
جهداً  يبذلون  الذين  الكردي  األحمر  والهالل 

لتقديم الخدمات برسالتهم اإلنسانية.

روناهي/ قامشلو ـ بدأ 
الكردي  األحمر  الهالل 
العالج ألهالي  تقديم  في 
حي الطي بعد تحريرها 
الدفاع  مرتزقة  من 
عدد  ليصل  الوطني 
اليوم  في  المراجعين 
 165 قرابة  إلى  الواحد 

مريضاً.
الطي  حي  تحرير  بعد 
الدفاع  مرتزقة  من 
قوى  قبل  من  الوطني 
األمن الداخلي واإلعالن 
عن الهدنة الدائمة لوقف 

أمنين  منازلهم  إلى  األهالي  وعودة  إطالق 
بحماية من قوات األسايش؛ ظهرت مبادرات 
من  وخاصة  الحي  في  النواقص  لسد  عدة 
وبعيادات  المنطلق  هذا  من  الصحية،  الناحية 
متنقلة دخلت سيارات الهالل األحمر الكردي 
واستقبلت  الحي  إلى  عيادات مصغرة(  )وهي 

المرضى ضمن إمكاناتها.
واستمر الهالل بعمله في اليوم الثاني األربعاء 
28 نيسان الجاري باستقبال المراجعين وتقديم 
موصلي،  نور  محمد  الدكتور  لهم،  العالج 
أخصائي داخلية، تحدث لصحيفتنا عن حملتهم 
ضمن الحي بعد تحريره من المرتزقة: »بتاريخ 
األحمر  الهالل  انخرط  الجاري  نيسان   27
ضمن  والخدمي  الميداني  العمل  في  الكردي 

حي الطي«، ولفت إلى االستمرار بحملتهم في 
اليوم الثاني بتقديم العالج واألدوية للمرضى.

وأكد موصلي بأنه في اليوم األول من الحملة 
األحمر  الهالل  لعيادات  المراجعين  عدد  بلغ 
الكردي المتنقلة لحاالت الداخلية واألطفال فقط 

حوالي 165 مريضاً.
الواقعة على عاتقهم في  المسؤولية  إلى  ولفت 
المنطقة  أهالي  تجاه  اإلنساني  دورهم  لعب 
الصحية  الخدمات  لتقديم  بحملتهم  واالستمرار 

حسب اإلمكانات.
الطي  حي  أهالي  من  المواطن  شكر  وبدوره 
ألخذ  الهالل  راجع  الذي  الباقي  حمدون  خالد 
الذاتية  اإلدارة  دور  على  ألطفاله  األدوية 
جهداً  يبذلون  الذين  الكردي  األحمر  والهالل 

لتقديم الخدمات برسالتهم اإلنسانية.

الذاتية  اإلدارة  من  وفد  اجتمع  األخبارـ  مركز 
العام  القائد  مع  شنكال  في  العسكري  والمجلس 
الوفد  زيارة  ضمن  الديمقراطية  سوريا  لقوات 

لشمال وشرق سوريا.
الهيئة  رئيسة  أحمد  إلهام  االجتماع،  وحضر 
التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية وبدران جيا 
الذاتية  المشتركة في اإلدارة  الرئاسة  نائب  كرد 

لشمال شرق سوريا.

وتباحث الطرفان خالل االجتماع، قضية المعابر 
وشرق  وشمال  شنكال  منطقتي  بين  اإلنسانية 
اإليزيديات  والنساء  األطفال  وقضية  سوريا، 
الذين ما زلوا مختطفين لدى مرتزقة »داعش«.

كما تباحث الطرفان أوضاع مخيم نوروز بريف 
منطقة  من  إيزيديين  نازحين  يضم  الذي  ديرك 
آب/  في  “داعش”  مرتزقة  هجمات  بعد  شنكال 

أغسطس 2014.

وعبر الوفد الزائر عن شكره لـ«عبدي« وقوات 
قُدمت  التي  الخدمات  على  الديمقراطية  سوريا 
الفائتة،  السنوات  طوال  اإليزيديين  للنازحين 
اإليزيديين  حماية  في  »قسد«  مقاتلي  ودور 

بشنكال والمنطقة.
نحو  دامت  التي  جولته  أثناء  الوفد  أجرى  كما 
سوريا،  وشرق  بشمال  مناطق  في  أسبوع 
لقاءات مع الجهات السياسية والعسكرية والدينية 

بالمنطقة.

المجتمع  منظومة  هنأت  ـ  األخبار  مركز 
الكردستاني األول من أيار، يوم العمال العالمي 
القوى  ودعت  الكردستانية،  الشعوب  على 
الديمقراطية إلى التكاتف مع الشعب الكردي في 

النضال ضد الفاشية.
أصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في 
منظومة المجتمع الكردستاني بيانا كتابيًا بمناسبة 

األول من أيار يوم العمال العالمي.
التضامن  »يوم  بـ  اليوم  هذا  المنظومة  سمت 
»إن  البيان  عبر  وقالت  واالتحاد«،  والنضال 
االشتراكية  راية  إعالء  يوم  هو  أيار  من  األول 
الكدح  التي تعتبر عدوة  الرأسمالية  الحداثة  ضد 
اإلنسانية  فيه  تعلن  الذي  اليوم  هو  والمجتمع. 
جمعاء شوقها إلى عالم حر وديمقراطي، بعض 

النظر عن اللون والدين واللغة والجنس«.
من  األول  »شهداء  جميع  البيان  استذكر  كما 

أيار الذين حولوا هذا اليوم إلى يوم الديمقراطية 
اإلنسانية  أجل  من  المجتمع،  وحماية  والحرية 

جمعاء«.
»إن  الكردي  الشعب  كدح  إلى  البيان  وأشار 
السبعينات  أعوام  ومنذ  الكردي  المجتمع 
الشرق  مجتمعات  أكثر  من  يعتبر  اليوم،  وحتى 
األوسط التي تطور فيه الكفاح من أجل الحرية 
المدافعين عن  والديمقراطية واالشتراكية، ومن 
قيم األول من أيار. فالشعب الكردي اليوم، ومن 
الديمقراطية  والحياة  الحرة  المرأة  نهج  خالل 
وتدافع  تعيش  التي  الشعوب  أكثر  من  يعتبر 
الديمقراطية،  السبل  بأفضل  االشتراكية  عن 
والتنمية  العدالة  حزبي  فاشية  فإن  السبب  ولهذا 
ممثلة  وهي   AKP - MHP القومي  والحزب 
تهاجم  األوسط،  الشرق  في  الرأسمالية  الحداثة 

قوى الشعب الكردي الحرة«.
خلقت  التي  المرأة  أن  على  المنظومة  وشددت 

بالمرأة  والممثلة  األوسط،  الشرق  في  المجتمع 
الحياة  طليعة  أصبحت  الديمقراطية،  الكردية 
الحرة، وهي تؤدي دورها اليوم في سبيل تعزيز 

نهج االشتراكية في جميع أنحاء العالم.
األول  بيوم  االحتفال  »سيتم  أيًضا:  وذكرت 
والديمقراطية  الحرة  للمرأة  كيوم  أيار،  من 
سوف  المرأة  حرية  نهج  وعلى  واالشتراكية، 
للوحدة  يوم  إلى  أيار  من  األول  يوم  يتحول 
الحداثة  على  القضاء  شأنه  من  الذي  والتضامن 

الرأسمالية«.
ودعت منظومة المجتمع الكردستاني عبر البيان 
مع  بالتزامن  الفاشية  ضد  النضال  تصعيد  إلى 
األول من أيار »على جميع الكادحين والشعوب 
التكاتف  الديمقراطية  والقوى  والشباب  والنساء 
ضد  النضال  وتصعيد  الكردي،  الشعب  مع 

السلطة الفاشية والقضاء عليها.

في جزأين من كردستان حملة األمعاء الخاوية 
ترفع راية المقاومة

في  المقاومين  أهداف  التقت  ـ  األخبار  مركز 
جزأين من كردستان ضد السلطة والهيمنة التي 
تمارسها الحكومات ضد األحرار والديمقراطيين.
من  كل  يمارسها  التي  القمعية  للسياسة  رفضاً 
حرية  ضد  كردستان  إقليم  وحكومة  أردوغان 
مطالبين  الخاوية  األمعاء  حملة  تستمر  الرأي، 

بتحقيق أهدافهم.
المعتقلون  بدأ  الثاني  تشرين   27 بتاريخ 
بحملتهم إلنهاء  التركية  السجون  في  السياسيون 
هللا  عبد  األممي  القائد  على  المفروضة  العزلة 

أوجالن.

ويستمر المقاومون بحملة اإلضراب عن الطعام 
وجه  في  صامدين  هذا  يومنا  حتى  المفتوحة 
الصمت والتعتيم والقمع اإلنساني في المعتقالت، 
وبإرادة حرة يرفعون رايتهم حتى تحقيق النصر 

على الظلم.
وفي جزء آخر من كردستان )باشور( هناك حملة 
مماثلة لحملة المعتقلين في باكور كردستان، فقد 
باإلضراب  نساء  ثماني  بينهم  معتقالً   55 بدأ 
عن الطعام مؤكدين على مواصلة حملتهم حتى 

إطالق سراحهم.
وبحسب ما أكده أحد الصحفيين الذي كان معتقالً 

ريباز  مؤخراً،  عنه  وأفرج  السجون  تلك  في 
من  يعانون  والمعتقالت  المعتقلين  فإن  حسن، 

تدهور صحي بسبب إصابتهم بأمراض مزمنة.
المعتقلون المضربون عن الطعام اعتقلوا من قبل 
بسبب  نيسان   25 يوم  عشية  السليمانية  أسايش 
االحتالل  في مظاهرات ضد هجمات  خروجهم 
التركي على المنطقة، والعديد منهم من أعضاء 
الكردستاني  المجتمع  حرية  حركة  ومؤيدي 

)حركة الحرية(.
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نساء كركي لكي: الدولة التركية تتبع سياسة 
إبادة الشعوب الحرة

نسرين ياحي تبدع في عالم تصميم القفطان المغربي

الدولة  تتخذها  التي  الجماعية  اإلبادة  ثقافة 
أينما  الكردي  الشعب  محو  بهدف  مبدأ  التركية 
بحق  الالإنسانية  الجرائم  أبشع  فترتكب  وجد؛ 
السورية  الثورة  بدء  فمنذ  المدنيين والسياسيين، 
بدأت  سوريا  وشرق  شمال  شعوب  وثورة 
بذريعة  القذرة  سياساتها  بتطبيق  التركية  الدولة 
األراضي  حرمة  وانتهكت  اإلرهاب  مكافحة 
إلى  وإرسالهم  المرتزقة  ومولت  السورية 
المناطق السورية، واحتلت عفرين وسري كانيه 
بهدف  أخرى  مناطق  على  السيطرة  وحاولت 
إلى  باإلضافة  للمنطقة،  الديمغرافي  التغيير 
السياسيين  بحق  وتجاوزاتها  السياسي  الجانب 
ومالحقتهم  التركية  السجون  في  والسياسيات 
بذريعة مكافحة اإلرهاب، ناهيك عن االنتهاكات 
الالأخالقية الممارسة بحق القائد عبد هللا أوجالن 

وعزله في جزيرة ايمرالي.

الدولة الرتكية تستهدف الكرد 
أينام وجدوا

باتت واضحة من  القومية  الدولة  »إن سياسات 
الداعية  الحرة  الشعوب  بحق  ممارساتها  خالل 
للسالم«، هذا ما أوضحته عضوة مجلس عوائل 
رسول،  شيخة  لكي  كركي  ناحية  في  الشهداء 
وأضافت: »سياسة الدولة التركية تهدف إلى محو 
تمارسه  ما  األرض، عبر  كل كردي عن وجه 

الجبال  في  الكردستانية  الشعبية  الثورة  بدء  منذ 
واستمرارها إلى اآلن بمالحقة كل حركة كردية 
بوسائل غير شرعية  وإنهاء حياته  وكل كردي 
كل  فتستهدف  البشري،  العقل  يقبلها  ال  وذرائع 
إنسان يطمح إلى نيل الحرية وبعض من حقوقه، 
في  وتعزلهم  والسياسيات  السياسيين  فتالحق 
لرموز  عزلها  إلى  إضافة  تغتالهم،  أو  السجون 

الوطنية الكردية«.
التركية  الدولة  استهداف  »إن  شيخة:  وتابعت 
لمنزل القائد عبد هللا أوجالن في كوباني مؤخراً 
وآفاشين  ومتينا  الزاب  مناطق  على  والهجمات 
ما هو إال رسالة واضحة من الدولة التركية أنها 

تسعى إلى محو الشعب الكردي أينما وجد«.

نستنكر الهجامت الرتكية عىل 
مناطقنا

ومن جانبها استنكرت الرئيسة المشتركة لكومين 
الدولة  هجمات  إبراهيم  سهام  هفراز«  »الشهيد 
التركية على مناطق زاب ومتينا والهجمة التي 
استهدفت منزل القائد عبد هللا أوجالن في كوباني 

االحتالل  دولة  ممارسات  وبشدة  »ندين  قائلةً: 
التركي الالإنسانية على مناطقنا، ونحن بدورنا 
في  واالستمرار  والنضال  بالصمود  نعاهد 
الشعب  ألن  الهجمات  هذه  وجه  في  المقاومة 

هي  ثقافتنا  بل  الهزيمة،  يعرف  ال  الكردي 
فنحن  السجون،  في  حتى  والصمود  المقاومة 
ندعم ونساند جميع المعتقلين السياسيين ونحيي 

مقاومتهم في سجون الفاشية التركية«.

تمكن القفطان المغربي من الخروج عن حدوده 
الجغرافية إلى العالمية في فترة التسعينيات من 
القرن الماضي بفضل تنظيم عروض تروج له، 
بحيث تفنن كبار المصممين بإخراجه في أبهى 
والحرص  أصالته،  على  الحفاظ  مع  لكن  حلة، 
بشكل  وتجديده  به،  خاص  رونق  إضفاء  على 
وبيئات  أذواق  مع  يتناسب  أن  أجل  من  مستمر 

مختلفة.
التقليدية  النسائية  األزياء  من  القفطان  يعتبر 
ثقافية  حمولة  يعكس  بحيث  المغربية  للمرأة 
كل  في  للنساء  األساسية  القطعة  فهو  وجمالية، 

زفاف أو حفل أو مناسبة خاصة. 
القفطان المغربي عبارة عن ثوب بأكمام طويلة 
كثوب  فاخرة  أقمشة  على  صنعه  في  يعتمد 
البروكار، الموبرا أو المخمل، الحرير، والثليجة 
المغربية وغيرها، ويتم تزيينه بالتطريز اليدوي 
المغربي كالرباطي )نسبة إلى مدينة الرباط( أو 
الفاسي )نسبة إلى فاس( أو التطواني )نسبة إلى 
شفشاون  إلى  )نسبة  الشاوني  أو  تطوان(  مدينة 
وهي  عملية  أهم  ننسى  أن  دون  الشاون(،  أو 
إلى حرفيين  نسبة  المعلم«  بـ »خدمة  يسمى  ما 
التي  والسفيفة  العقاد  ويعدون  الخيوط،  يغزلون 

تتوسط القفطان المغربي وتميز شكله.
مصممة األزياء المغربية نسرين ياحي، سفيرة 
القفطان المغربي دخلت عالم تصميم األزياء سنة 
2000، وتتعامل مع كبار الشخصيات بالمغرب 
نحو  بثبات  خطواتها  خطت  حيث  وخارجه، 
العالمية، وذلك بإبداعات تدمج بين الحضارات 
الزي  بهذا  التعريف  بهدف  المختلفة،  والثقافات 
النسائي التقليدي، الذي يكثر اإلقبال على ارتدائه 

خالل شهر رمضان، والمناسبات الدينية. 

عالم  مع  ياحي  نسرين  قصة  بدأت  كيف  ـ 
تصميم القفطان المغربي؟

بدأت  عام،  بشكل  األزياء  تصميم  مع  قصتي 
قناة  الدوام  على  أتابع  كنت  حيث  الطفولة،  منذ 
مرحلة  في  فتاة  أي  ومثل   ،Fashion Tv
وبراق  المع  هو  ما  بكل  أحلم  كنت  المراهقة 
أن  كما  عامة،  والموضة  العرض  وبمنصة 
أيضاً  سببه  كان  القفطان،  لعالم تصميم  ولوجي 
تأثري بوالدتي التي كانت ترتدي اللباس التقليدي 
ولكوني  الخاص،  خياطها  لديها  وكان  بكثرة، 
الفتاة الوحيدة في أسرة كبيرة، فقد كنت أراقب 
االهتمام  شديدة  كانت  بحيث  وأقلدها،  والدتي 
تجلبها معها كل سنة من  كانت  التي  باألثواب، 
وهكذا  العمرة،  لمناسك  أدائها  بعد  السعودية 
كانت خطواتي األولى في مجال تصميم األزياء 
باألطفال؛  خاصة  للخياطة  صغيرة  آلة  على 
أتدرب  كنت  وحينها  أمي،  لي  أهدتها  قد  كانت 
على مالبس دميتي، ولم أكن أهتم كثيراً في بادئ 
األمر بالقفطان بل كنت أصمم قطعاً عصرية، ثم 
توالت األيام وكبرت، وبدأت أكتشف سحر الزي 
القفاطين  عالم  ولوج  فقررت  وجماله،  التقليدي 
القديم، أال وهو  الوقت نفسه تحقيق حلمي  وفي 

تصميم األزياء. 

ـ برأيك هل الموهبة وحدها هي من تصنع 
مصمم أزياء ناجح؟

ال يمكن إنكار أن موهبة االبتكار والتصميم، هي 
تطور  مع  لكن  أزياء،  مصمم  كل  نجاح  أساس 
الفعلية،  بالدراسة  إلحاقها  من  بد  ال  المهنة  هذه 
التي  بالدراسة  موهبتي  أصقل  جعلني  ما  وهو 
استكملتها في كل من باريس والواليات المتحدة 

األمريكية.

هي  وما  تصميماتك،  تستوحين  أين  من  ـ 
تنفيذ  في  تستخدمينها  التي  األقمشة  أهم 
تصميماتك والتي تفضلها المرأة المغربية؟ 

والتي  الممتازة  األقمشة  اختيار  على  أحرص 
وكذلك  الزبونات  وذوق  رغبة  حسب  تتناسب 
للمرأة  بالنسبة  لكن  لهن،  المادية  اإلمكانات 
المغربية فهي تفضل قماش الكريب، فيما يتعلق 
عند  النساء  ترتديه  الذي  الزي  )وهو  بالجالبة 
من  العديد  فيه  القماش  هذا  إن  إذ   ،) خروجهنَّ
للقفطان  بالنسبة  أما  الجودة،  االختيارات حسب 
المغربي، فأغلب األقمشة التي أعمل عليها هي 
المبرة والحرير، وبالنسبة للوقت الذي يستغرقه 
إلى  القفطان، يمكن أن يكون من أسبوع  إنجاز 
حالة  في  ذلك  عن  يزيد  أن  يمكن  أو  يوماً   20
قفاطين  في  خاصة  كثيرة  تطريزات  وجود 

العرائس.
ولكن  طويالً  وقتاً  تأخذ  ال  فالتصاميم  وللعلم 
اليدوي،  والتطريز  والحياكة  المعلم«  »شغل 
التنفيذ،  عملية  خالل  التعديالت  على  عالوة 
جميع تلك المراحل تجعل المصمم يستغرق وقتاً 
طويالً إلنجاز قطعة واحدة من القفطان المغربي 
صناع  عدة  أيادي  فيها  تتجمع  التي  األصيل، 

تقليديين، كلٌّ بحسب تخصصه وصنعته.
جمالها  وسط  البادية،  في  ترعرعت  لكوني 
الزاهية، فاختياري لأللوان  وخضرتها وألوانها 
أعتمد  التي  الخالبة  الطبيعية  بالمناظر  مرتبط 
أسفاري  جانب  إلى  ألفكاري،  كمصدر  عليها 
أركز على  ثم  دولة،  المتعددة ألكثر من ثالثين 
إلى  ذوقي الشخصي في تدرج األلوان، إضافة 
المواد  الختيار  يحركني  الذي  الثقافي  العمق 
األحجار  كالقماش،  شديد،  بحرص  أنتقيها  التي 

واإلكسسوارات، زيادة على الدقة في التنفيذ.

ـ ما هي موضة القفطان المغربي في ربيع 
ورمضان 2021؟

المغربي خالل  القفطان  بالنسبة لموضة  عموماً 
عملي،  بكونه  يتميز  فهو  األخيرتين،  السنتين 
لمقاس  وفقاً  الكعب  حدود  إلى  قصير  بمعنى 

السنوات  في  معتمداً  كان  ما  عكس  الجسد، 
الماضية، بحيث كان القفطان فضفاضاً وواسعاً، 
يفضلَن  أصبحَن  النساء  فأغلب  األلوان  أما 
دائماً  أحاول  لكن  القماش،  لون  بنفس  التطريز 
تالئم  جديدة  أشياء  أقدم  إذ  التقليد،  عن  االبتعاد 

مختلف الطبقات والفئات، وبأسعار مناسبة.
ورغم أني أحرص على إدخال بعض اللمسات 
ألساير  التقليدي  المغربي  الزي  على  العصرية 
إال  العالمية،  الموضة  اللمسات  هذه  خالل  من 
القفطان  مواصفات  على  الحفاظ  أحاول  أنني 

المغربي األصيل الذي وصل صيته للعالمية. 

بشكل  تتميز  مغربية  مدينة  كل  أن  نعلم  ـ 
قفطان معين من حيث الشكل والتصميم أو 

الخامة، هاّل تحدثِت لنا عن هذا الجانب؟
لموقعه  راجع  وهذا  الثقافات،  متعدد  المغرب 
ثقافات أخرى،  انفتاحه على  االستراتيجي وكذا 
والقفطان المغربي تأثر بهذا التنوع، لهذا فهناك 
بعض االختالفات البسيطة التي تلحق بالقفطان 
المغربي حسب كل منطقة وتجعله متميزاً، فمثالً 
معينة،  بتقسيمة  البالد  في شمال  القفطان  يتميز 
بمعنى أن األثواب تكون ذات خامة سميكة، وذلك 

لطبيعة الطقس البارد مضافاً إليه التطريزات. 
أن  فبسبب  المغرب«  بـ«جنوب  يتعلق  وفيما 
الطقس هناك حار، فيجب أن يكون القفطان من 
من  خالية  وتكون  الرقيقة،  األقمشة  أو  الحرير 
النقوش أو التطريز اليدوي سوى البسيط للزينة.
فتغلب  مكناس(  فاس،  )الرباط،  منطقة  أما 
تصاميم  أغلب  تكون  فمثالً  التطريزات،  عليها 
القفطان الرباطي من الورود واألشكال الهندسية 
أما  العريق،  المغربي  المعمار  لطبيعة  المطابقة 
خيوط  على  يعتمد  فهو  بفاس  »النطع«  طرز 

الذهب، إضافة إلى تزيينه باألحجار والعقيق.
وكالة أنباء املرأة

سيعقد  أنه  القدم  لكرة  األلماني  االتحاد  أكد 
ميونخ  وبايرن  فليك  هانزي  مع  مفاوضات 
الفني  المدير  منصب  فليك  تولي  بشأن 

للمنتخب الوطني األول.
وسيتم فسخ عقد فليك مع بايرن ميونخ عقب 
بناء  المقبل  حزيران   30 في  الموسم  نهاية 
يمتد  األصلي  عقده  كان  بعدما  طلبه،  على 

حتى 2023.
الفني  المدير  ناجلسمان  جوليان  وسيتولى 
خلفاً  بايرن  تدريب  مهمة  لاليبزيغ،  الحالي 

لفليك.
ويعتبر فليك المرشح األبرز لتدريب المنتخب 
سيرحل  الذي  لوف  ليواخيم  خلفاً  األلماني 
عقب نهاية يورو 2020، علماً بأنه سبق له 
الماكينات  منتخب  في  للوف  كمساعد  العمل 
بلقب  التتويج  وحتى   2006 عام  من  بداية 
مدير  منصب  تولى  ثم  العالم 2014،  كاس 

اتحاد الكرة األلماني.
وذكر اتحاد الكرة األلماني: »من المعروف 
إن فليك يتمتع بمكانة عالية لدى اتحاد الكرة 
األلماني وهو مرشح مذهل كمدرب للمنتخب 
اآلن  سنجري  ذلك،  تأكيد  يمكننا  الوطني، 
في  والمسؤولين  فليك  هانزي  مع  محادثات 

بايرن«.
اإلجراءات  على  نعلّق  »لن  وأضاف: 

التالية«.
الكرة  اتحاد  مدير  بيرهوف  أوليفر  وكان 
يتم  لن  إنه  سابق  وقت  في  قال  األلماني، 
مع  بعقد  مرتبط  طالما  فليك  مع  التفاوض 
بايرن، لكن بايرن أعلن اليوم تولي ناجلسمان 

المهمة خلفاً لفليك عقب نهاية الموسم.
أي  يدفع  لن  أنه  األلماني،  الكرة  اتحاد  وأكد 
تعويضات، في سبيل التعاقد مع مدرب جديد 

للمنتخب الوطني.

أسفرت قرعة بطولة كأس العرب العاشرة، 
والتي ُسحبت في العاصمة القطرية الدوحة، 
عن مواجهات نارية، بعدما أوقعت المنتخب 
المغربي،  نظيره  مواجهة  في  السعودي 
نظيره  ضد  الجزائري،  المنتخب  وكذلك 

المصري.
نارية؛ حيث ضمت  القرعة،  نتيجة  وجاءت 
)المنظم  قطر  منتخب  األولى،  المجموعة 
مواجهة  من  والفائز  العراق،  مع  للبطولة(، 
مواجهة  من  والفائز  والصومال،  عمان 
المجموعة  ضمت  فيما  والكويت،  البحرين 
واإلمارات،  تونس،  منتخبات،  الثانية، 
موريتانيا،  مواجهة  من  والفائز  وسوريا، 

واليمن.
منتخبات،  الثالثة،  المجموعة  وضمت 
مواجهة  من  والفائز  والسعودية،  المغرب، 
من  والفائز  السودان،  وجنوب  األردن 
مواجهة فلسطين وجزر القمر، بينما ضمت 
الجزائر،  منتخبات  الرابعة؛  المجموعة 
ومصر، والفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي، 

والفائز من مواجهة ليبيا والسودان.

نتيجة القرعة

المجموعة األولى: قطرـ العراق 

من  الفائز  ـ  والصومال  عمان  من  الفائز 
البحرين والكويت.

المجموعة الثانية: تونس ـ اإلمارات ـ سوريا 
ـ الفائز من موريتانيا واليمن.

ـ  السعودية  ـ  المغرب  الثالثة:  المجموعة 
الفائز  ـ  السودان  األردن وجنوب  الفائز من 

من فلسطين وجزر القمر.
الفائز  ـ  الجزائرـ مصر  الرابعة:  المجموعة 
من مواجهة لبنان وجيبوتي ـ الفائز من ليبيا 

والسودان.
 وستقام البطولة خالل الفترة من األول وحتى 
18 كانون األول المقبل، بتنظيم مشترك ما 
بين الفيفا واالتحاد العربي لكرة القدم، وتقام 
على ستة من مالعب مونديال قطر 2022.

بن  العزيز  عبد  القرعة،  مراسم  حضر 
لكرة  العربي  االتحاد  رئيس  الفيصل  تركي 
القدم وجياني إنفانتينو رئيس االتحاد الدولي 
)FIFA( وحمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني 

رئيس االتحاد القطري.
وائل  النجوم  القرعة،  سحب  في  شارك 
جمعة )مصر(، ونواف التمياط )السعودية(، 
وهيثم مصطفى )السودان(، ويونس محمود 
مدير  زوبيرا،  مانوال  جانب  إلى  )العراق(، 

المسابقات في االتحاد الدولي لكرة القدم.

تقليص عدد األندية يجب أن يكون 
الهدف القادم

بريطانيا تجهز أقوى فريق سباحة على 
اإلطالق ألولمبياد طوكيو

االتحاد األلماني يبدأ المفاوضات 
مع فليك لخالفة لوف

كأس العرب: السعودية تصطدم 
بالمغرب ومجموعة نارية لمصر

نوادي  أربعة  فقط  هناك  كان   2015 عام  في 
 24 إلى  وتصل  العدد  زيادة  ولتتالى  مرخصة 
باالسم  موجودة  أندية  عدة  أن  رغم  حالياً،  نادياً 
فقط؛ وذلك بسبب قلة اإلمكانات المادية للنادي، 
ومنها باألصل ما كانت لترخص مثل نادي شبيبة 
تل حميس الذي لم يُبصر النور بأية مسابقة ولم 

نراه ويبدو لن نراه مستقبالً!.

تناثر األندية

السيدات  فريق  غير  منه  يتبَق  لم  قامشلو  نادي 
أهلي  ونادي  نشاطه،  وقف  طلب  والذي  فعلياً، 
عامودا أصبح مثله، وهذا الحال ينتقل من نادي 
حيث  المادية،  اإلمكانات  قلة  بسبب  آخر  إلى 
نادي  أي  بدعم  معني  غير  الرياضي  االتحاد 
مادياً ضمن شروط الترخيص في الوقت النوادي 
مجبرة لتفعيل أربع ألعاب اثنتين فرديتين واثنتين 
لتحمل  قادرة  غير  باتت  األندية  ولكن  جماعية، 
المصاريف وسط دخول أندية حازت على دعم 
الذاتية ووقّعت  اإلدارة  هيئات ضمن  وتبنّي من 
الالعبين  تهافت  شّكل  مما  العبين،  مع  عقود 
الصعبة  المادية  الظروف  وسط  األندية  لتلك 
ألغلب المواطنين في ظل الحصار المطبّق على 
سوريا من قبل أمريكا وأوروبا الذي كان يوحي 
باستهداف النظام السوري، ولكنه فعلياً استهدف 
الشعب فقط، وهذا غير ارتفاع الدوالر واحتكار 
التجار لألسواق وغياب الرقابة الحقيقية عليهم، 
كل تلك األمور أجبرت الالعبين على ترك قضية 
العيش  بلقمة  والتفكير  ولقميصه  للفريق  الوفاء 

والسعي للحصول على عقد لتيسير أمورهم به.
أندية قامشلو وأهلي عامودا كمثال بسيط حققوا 
إنجازات كبيرة في صعيد الرياضة لكال الجنسين 
على صعيد األلعاب الفردية والجماعية مثالً نادي 
على  وحاز  للرجال  اإلقليم  كأس  أحرز  قامشلو 
ألقاب دوري كرة القدم للسيدات لمرتين والكأس 
لمرتين ومراتب أولى على صعيد الكاراتيه، أما 

أهلي عامودا فكان فريقه للسيدات قوياً ومنافساً 
لمرتين،  السوبر  كأس  وأحرز  لقامشلو  دائماً 
باإلضافة لفريقه لكرة الطائرة، حيث تربع على 
وغيرها  سنوات  لثالث  للرجال  الدوري  عرش 
ألقاب أخرى، وحلت أندية عديدة بسبب الظروف 
المادية الصعبة، ولكن كثرة األندية خلقت حالة 
لنفسه  االتحاد  مراجعة  من  بد  وال  الفوضى  من 
عام  وفي  األندية،  عدد  تقليص  على  والعمل 
2018 بدأت خطوة من هذا القُبيل ولكن جرت 
وأوقفت  الرياضي  االتحاد  خارج  من  تدّخالت 
نادي  مثل  وقتها  سياسة  العتبارات  الخطوة، 

حرية الخابور وأندية أخرى.

تقليص العدد

مادياً ألكثر من عشرة نوادي  االتحاد قدّم دعماً 
قبل فترة، ولكن يُتطلب من االتحاد فتح المجال 
من  رعاية  على  للحصول  لألندية  أفضل  بشكٍل 

هيئات اإلدارة الذاتية مثلها مثل عدة أندية أخرى، 
لديها  التي  النوادي  بجانب  للوقوف  باإلضافة 
مواهب وفعالية في االرتقاء بوضع رياضة اإلقليم 
وعدم التقصير اتجاهها والعمل على تقليص عدد 
النوادي ألسباب كثيرة منها ناحية عامودا التي ال 
يلزمها ستة نوادي فالكتلة البشرية الرياضية في 
هذه الناحية وكل اإلقليم ال تفي بالغرض والدليل 
في الكثير من األلعاب اللجان الفنية التي تشرف 
وتُشرف  تدرب  من  نفسها  هي  البطوالت  على 
يجب  لذلك  الرياضية،  والمراكز  األندية  على 
ناجحة  لكي نرى بطوالت  النوادي  تقليص عدد 
وأندية حقيقية وفعلية وليست أندية تلعب الذهاب 
وتنسحب في اإلياب بكرة القدم وتلم العبين من 
وبطوالت  الطائرة  كرة  بطوالت  في  الشوارع 
وفي  الترخيص،  شروط  استوفاء  بهدف  فردية 
كافة  ملفات  بمراجعة  القيام  يتطلب  المحصلة 
منها، وحل  الحقيقية  إبقاء  والعمل على  النوادي 
بنتائج  يأتي  وال  القدم  لكرة  فقط  باقي  نادي  كل 
ويخسر في كل مباراة بخمسة أو عشرة أهداف.

قال مسؤولون إن بريطانيا سترسل أقوى فريق 
طوكيو  أولمبياد  في  اإلطالق،  على  سباحة 
2020، بعد إعالن تشكيلة أولية تضم 28 سباحاً 

وسباحة.
البطل األولمبي لسباق 100  بيتي  آدم  ويتصدر 
متر صدر وحامل الرقم القياسي العالمي، القائمة 
ميداليات  على  الحائزين  من  عدد  جوار  إلى 

متعددة.
حزيران  في  األسماء  من  المزيد  إضافة  ويمكن 
في  المائية  لأللعاب  أوروبا  بطولة  بعد  المقبل 
في  السباحة  ماراثون  وتصفيات  بودابست 

البرتغال.
للصحفيين،  البعثة  رئيس  إنجالند  مارك  وقال 
خالل  السباحة  في  رائعاً  أداء  تتوقع  البالد  إن 
في  وينطلق  الحالي  للعام  تأجل  الذي  األولمبياد 

تموز المقبل.
وأضاف »لقد اخترنا أقوى فريق سباحة لبريطانيا 
في أي دورة أولمبية، القوة والعمق الذي يتمتع به 
الفريق حالياً، واألداء من خالل النتائج األخيرة، 

كان رائعاً«.
األولمبياد  في  أداء  أفضل  بريطانيا  وحققت 
إذ   ،2016 جانيرو  دي  ريو  في   1908 منذ 
البالد  وضعت  ميداليات  ست  السباحون  حصد 
لمسابقات  العام  بالترتيب  السادس  المركز  في 
السباحة الذي تصدرته الواليات المتحدة برصيد 

33 ميدالية بينها 16 ذهبية.
من  أقل  حقق  الذي  الوحيد  السباح  هو  وبيتي 
السباح  وكذلك  متر،   100 سباق  في  ثانية   58
في  ذهبية  ميدالية  حقق  الذي  الوحيد  البريطاني 
ريو، ويمكن أن يصبح بيتي أول سباح بريطاني 

يحتفظ بلقب أولمبي.
بالذهاب  واالستمتاع  المشاركة  »أريد  وقال 
لألولمبياد، ونأمل أن نقدم األداء الذي يستحقه هذا 
البلد والعالم بعد معاناة كبيرة بسبب كوفيد-19، 

يمكن  التي  األشياء  أحد  هي  الرياضة  أن  أعتقد 
هذا  إعادة  فقط  وأريد  ويحبونها  الناس  تلهم  أن 

الشعور«.
في  عاماً   26 عمره  البالغ  السباح  اختيار  وتم 
الثاني  كانون  في  لألولمبياد  األولية  التشكيلة 
الماضي، إلى جانب دونكان سكوت الحائز على 
وجيمس  التتابع،  سباق  في  أولمبيتين  فضيتين 
في  سيشارك  وكالهما  جرينبانك  ولوك  ويلبي 

األولمبياد ألول مرة.

روناهي/ قامشلو ـ مع منح الرتخيص بشكٍل رسمي ألول ناٍد يف إقليم الجزيرة عام 2015 وكان لجوانن عامودا 
الذي غيرّ اسمه فيام بعد إىل االتحاد، بدأت رحلة األندية يف أخذ الرتاخيص واآلن لدينا 24 نادياً يف اإلقليم، ولكن 

هذا العدد كبي ويجب العمل عىل تقليصه يف الفرتة القادمة.
كريك ليك/ ليكرين خاين - أكدت النسوة يف كريك ليك استمرارهن يف النضال حتى تحرير القائد عبد الله أوجالن وتحرير مناطق شامل ورشق سوريا من رجس إرهاب دولة االحتالل الرتيك التي 

تستهدف الكرد وسائر شعوب املنطقة.
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هل ترّمم »اإلبادة الجماعية« عالقات واشنطن وأنقرة؟

ميلشيا الدفاع الوطني.. نشأة خبيثة وتاريخ أسود

سياسيون وشيوخ: علينا أال ننجر وراء الفتن التي 
تهدف لزعزعة األمن واالستقرار

أهالي الدرباسية: المحتل التركي يهدف إلجهاض ثورة شعوب شمال وشرق سوريا

فايق عمر )إعالمي وكاتب( 

هذه  كل  إلى  بحاجة  المتحدة  الواليات  تكن  لم   
السنين الطوال، أكثر من مائة عام، لمعرفة أن 
القسري  الترحيل  وعمليات  الجماعية  المذابح 
األبرياء  األرمن  المدنيين  من  مليونين  لحوالي 
جماعية،  إبادة  العثماني؛  العهد  أواخر  في 
الكلية  اإلبادة  ممنهجة  بصورة  استهدفت  كونها 
منطقة  في  في محاولة إلنهاء وجودهم  لألرمن 

األناضول.
من  اآلالف  لمئات  الممنهج  الجماعي  القتل 
المدنيين العزل من المفترض أال يحتمل الجدل 
فهذا  الجاني،  لمحاسبة  والسعي  توصيفه،  بشأن 
األسلوب الهمجي في تصفية اآلخرين والقضاء 
اإلبادة  خانة  في  إال  يندرج  ال  كيانهم  على 

الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية.
هذه  إلى  سبقتها  التي  الدول  وجميع  أمريكا 
أن  البداية  منذ  قاطعاً  يقيناً  تدرك  الخطوة 
السلطات العثمانية ارتكبت جرائم إبادة جماعية 
والحسابات  المصالح  لكنها  األرمن،  بحق 
السياسية هي التي أّجلت االعتراف بها، ودفعت 
كل دولة من هذه الدول إلى اختيار التوقيت الذي 

يناسبها لإلقرار رسمياً بواحدة من أفظع الجرائم 
اإلنسانية على مّر التاريخ اإلنساني.

أيضاً  آخرين  فإن رؤساء  مثالً  بالنسبة ألمريكا 
اعترفوا باإلبادة الجماعية لألرمن وإن كانت في 
سياقات غير رسمية، مثل الرئيس رونالد ريغان 
في ثمانينات القرن الماضي، قبل أن يتراجع عن 
التركي  والغضب  الفعل  ردّ  أمام  ذاك  توصيفه 
حينذاك، مرّجحاً بذلك حماية مصالح بالده على 
إنصاف  في  والتاريخية  الدولية  العدالة  تحقيق 

الشعب األرمني.
واشنطن  إقدام  إن  القول  يمكن  ذلك،  على  بناء 
على هذه الخطوة لم يكن بهدف إنصاف وتكريم 
هو  ما  بقدر  األول،  المقام  في  األرمني  الشعب 
وسيلة لزيادة الضغط على نظام أردوغان، الذي 
أدنى  عهده  في  وأنقرة  واشنطن  عالقات  بلغت 

مستوياتها منذ تأسيس الجمهورية التركية.
تريد  لألرمن  الجماعية  باإلبادة  باالعتراف 
بأنها  التأكيد ألردوغان مرة أخرى  بايدن  إدارة 
تراقب تصرفاته وسلوكياته العدوانية في الداخل 
والخارج، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ الخطوات 
الطاعة  لبيت  عودته  عدم  حال  في  الالزمة 
األمريكي، أو في حال إقدامه على أية خطوات 

غير محسوبة من شأنها أن تضّر بمصالح أمريكا 
وسياساتها في المنطقة.

تتطرق  أن  الصدفة  قبيل  يكن من  لم  الواقع  في 
رئيسة مجلس النواب األمريكي نانسي بلوسي، 
في معرض تعليقها على قرار بايدن، إلى الجرائم 
بالهجوم  التركي  االحتالل  جيش  ارتكبها  التي 
على مناطق شمال وشرق سوريا، واإلشارة إلى 
أن القرار من شأنه أن يحول دون تكرار األتراك 
لمذبحة جديدة في القرن الحالي وهذه المرة بحق 

الشعب الكردي.
إلى  واضحة  إشارة  هي  بلوسي  تصريحات 
مساعي  سياق  في  تأتي  األمريكية  الخطوة  أن 
نظام  على  الضغوط  لمواصلة  الحالية  اإلدارة 
سياساته  عن  العدول  على  لحثّه  أردوغان 
العدوانية التوسعية، التي ألحقت أضراراً كبيرةً 
وباتت  المنطقة  في  وحلفائها  واشنطن  بمصالح 
البلدين،  بين  العالقة  مستقبل  كبير  بشكل  تهدد 
القريب،  المدى  في  ترميمه  يمكن  ال  نحو  على 
وهو أمر ال تحبذ واشنطن حدوثه مع أحد أبرز 
استراتيجية  شراكة  ربطتهما  بالمنطقة،  حلفائها 
لالهتزاز  تتعرض  أن  قبل  األعوام  لعشرات 
لنظام  والتوسعي  االستبدادي  النهج  خلفية  على 
أردوغان وجنوحه نحو نسج عالقات وتحالفات 

جديدة مع خصوم واشنطن، مثل روسيا وإيران.
هناك أمٌر آخر تجدر اإلشارة إليه في هذا المقام 
وهو أن المكالمة الهاتفية بين بايدن وأردوغان، 
رسائل  سياق  في  وفُّسرت  كثيراً  تأّخرت  التي 
ضغط من اإلدارة األمريكية الجديدة على النظام 
وذلك  للغاية،  مثير  توقيت  في  جرت  التركي 
لألرمن،  الجماعية  باإلبادة  االعتراف  عشية 
بالطبيعة  بجهلنا  واالعتراف  اإلقرار  ومع 
رؤساء  بين  الهاتفية  لالتصاالت  البروتوكولية 
النوع  من  األحداث  كانت  إذا  وعما  الدول، 
المكالمات،  هذه  مثل  إجراء  تستدعي  المذكور 
فإننا نجد أنفسنا منساقين بحكم السليقة االجتماعية 
وطبيعة العالقات البشرية إلى الَحيرة والشّك في 
في  مّرت  أنها  من  بالرغم  المكالمة  تلك  فحوى 

وسائل اإلعالم مرور الكرام.
مجّرد  هو  جرى  ما  أن  الكالم  هذا  يعني  ال 
مسرحية بين الطرفين بقدر ما يعني أن الواليات 
تركيا  مع  بعالقاتها  تفّرط  أن  تريد  ال  المتحدة 
بالرغم من اعترافها باإلبادة الجماعية لألرمن، 
وأنه من غير المستبعد أن يكون بايدن قد أزال 
خالل المكالمة الهاتفية بعض مخاوف وهواجس 
فحوى  من  بيّنة  على  ووضعه  أردوغان، 
رمزي  طابع  ذات  بكونه  القرار  ومضمون 
أية عواقب  يترتب عليه  فقط، وأنه ال  ومعنوي 
قانونية ملزمة على تركيا تتعلق بدفع تعويضات 
أو مالحقات قضائية، لكن مع إبقائه الباب مفتوحاً 
أمام خطوات تصعيدية، سواء لجهة المضي في 
القرار إلى حدّ دفع تركيا ثمن ما اقترفته الدولة 
االقتصادية،  العقوبات  تشديد  لجهة  أو  العثمانية 
في حال إصرار نظام أردوغان على المضي في 
المتعارض  والتوسعي  العدواني  وسلوكه  نهجه 

مع المصالح والسياسات األمريكية.
ختاماً، بخالف التصور السائد، هناك الكثير من 
المراقبين يعتقدون أن قرار بايدن في االعتراف 
يشّكل  أن  شأنه  من  لألرمن  الجماعية  باإلبادة 
عامالً مساهماً في عودة وتحسين العالقات بين 
جانب  من  تردّد  أي  أن  لجهة  وأنقرة،  واشنطن 
سيعتبره  أردوغان  كان  القضية  هذه  في  بايدن 
شأنه  من  كان  وبالتالي  أمامه،  وتراجعاً  ضعفاً 
»العصا«  وتجاهل  التمادي  على  أكثر  تشجيعه 

األمريكية.

جوان حسن )كاتب(

منذ نشأتهم عام 2004 وحتى اآلن والخبث يزداد 
ميلشيات  نشأت  يتعمق،  والجرح  تكثر  والفتن 
الدفاع الوطني على الكراهية واإلجرام وامتهان 
النظام  ودأب  الفوضى،  وإثارة  والنهب  السلب 
السوري في كل مراحل حكمه على خلق هياكل 
وكيانات موازية تجلت بوضوح بعد االنتفاضة 
بداية  مع  الظل  من  وخرجت   2004 الكردية 
تشبيحها ضد  لتمارس  السورية 2011  األزمة 
والكرد خصوصاً، دفاعاً عن  السوريين عموماً 
للشرعية  وفاقداً  واستبداداً  فساداً  اضمحل  نظام 

منذ زمن. 
هذه السياسة الخبيثة خلقت معارضة على شاكلة 
وفقداناً  وارتزاقاً  إجراماً  عنه  تقل  ال  النظام 
لإلرادة فأصبحت تخدم أجندات دول إقليمية على 
وأمنه  عيشه  ولقمة  السوري  الشعب  دم  حساب 
المشبوهة  الكيانات  هذه  وأصبحت  واستقراره، 
المرتبطة عضوياً بالنظام تغير والءاتها الهثين 
الدفاع  مليشيا  فكانت  أكثر،  يدفع  من  وراء 
المرتبطين  للمرتزقة  والمثال  النموذج  الوطني 
بإيران والذين يعيثون فساداً أينما حلوا، فمن هي 

ميليشيا الدفاع الوطني؟
تشّكلت ميليشيا الدفاع الوطني عام 2004 مع بدء 

الشوفينيين  البعثيين  وضّمت  قامشلو؛  انتفاضة 
المعروفين بحقدهم على الشعب الكردي خاّصةً، 
وكانوا  »المقنّعين«  باسم  معروفة  وكانت 
في  وحلكو  طي  حارتَي  أحياء  في  ينشطون 
مدينة قامشلو، ومن أولى مهامهم مهاجمة الكرد 
الكردية  الوطنية  الشخصيات  تقارير عن  ورفع 
بالتزامن مع حملة المداهمات واالعتقاالت التي 
الكردي  الشعب  بحق  النظام  أمن  أجهزة  نفّذتها 

حينها.
المحال  وتسرق  تنهب  الميليشيات  هذه  كانت 
أسواق  في  سيما  ال  أقفالها  كسر  بعد  التجارية 
عام  بين  الفرق  أّن  ونالحظ  والحسكة،  قامشلو 
حينما   2004 عام  في  أّن  و2021   2004
السوري  والجيش  الطي  حارة  مسلّحو  دخَل 
وفتح  الكرد  ممتلكات  بنهب  قاموا  األحياء  إلى 
دكاكينهم وسرقتها، ولكن اآلن في عام 2021 
األخالق  معنى  العالم  علّمت  األسايش  قوات 
محالت  على  فحافظوا  الطي  حي  دخلوا  عندما 
وأمالك المدنيين، وقامت قوات األسايش بإجالء 
المدنيين ومساعدتهم بأخالقهم ومبادئهم العالية.

لقد أّسس نظام األسد ميليشيا »الدفاع الوطني« 
التي  العسكرية  العمليات  في  رديفاً  لتكون 
والمناهضة  الثائرة  والقرى  المدن  على  يشنّها 
واسعة  انتهاكات  الميليشيات  تلك  فمارست  له، 
وإخفاء  واعتقال  قتل  من  ومستمرة  ومنتظمة 

والسلب  النهب  ألعمال  إضافة  وتعذيب  قسري 
ما  وهو  المدنيين  ممتلكات  وسرقة  والخطف 
بات يُعرف بـ)التعفيش(، التي اُشتهرت بها تلك 
كذلك  السوريين،  بين  صيتها  وذاع  الميليشيا 
بالمخدرات  واالتجار  الرذيلة  نشر  على  دأبت 
واالعتداء على كرامة المواطنين على الحواجز 

وفي األحياء.
هذه  لممارسات  حد  وضع  فإن  هذه  والحال 
الميليشيات المنفلتة باتت ضرورة ملحة للحفاظ 
في  يقال  وكما  واستقرارها،  المنطقة  أمن  على 

تأكل  فإنها  المعزة  أجل  »إذا جاء  الدارج  المثل 
طعام الراعي« وهذا ما حدث مؤخراً في االعتداء 
هذا  فكان  األسايش،  قوات  حواجز  أحد  على 
األمر القطرة التي مألت الكأس، مما حدا بقوات 
خطوات  التخاذ  »األسايش«  الداخلي  األمن 
المليشيات،  هذه  إجرام  تجاه  وحاسمة  حازمة 
في  ووجودهم  إجرامهم  نهاية  هذه  ستكون  فهل 
إليها األمن واالستقرار؟ هذا ما  المنطقة ويعود 

ستفصح عنه األيام القادمة.

قامشلو  في  الوطني  الدفاع  ميليشيا  تستمر 
بأعمالها التخريبية وخلق الفتنة والتمييز العرقي 
بعدما  سيما  وال  المنطقة،  وأهالي  شعوب  بين 
االستمرار  تحاول  إذ  مرة،  غير  الهدنة  خرقت 
خدمةً  نهاية  ال  ما  إلى  المتوترة  باألوضاع 

ألجندات اآلخرين. 

الهدف خلق الفتنة ورضب حالة 
االستقرار

الباحث  لصحيفتنا  تحدث  الموضوع  هذا  حول 
العيسى  محمود  السياسي  والناشط  واألكاديمي 
شهدت  األخيرة  اآلونة  في  فقال:  تحدث  حيث 
مدينة قامشلو نزاعات دامية مسلحة، بعد أن قام 
عناصر من الدفاع الوطني باعتداء على حاجز 
الهجوم  وهذا  »األسايش«  الداخلي  األمن  قوى 
لم يكن األول من نوعه، حيث تكرر في الكثير 
من المرات السابقة في مدينتي الحسكة وقامشلو، 
لخلق الفتنة بين األخوة العرب والكرد وضرب 

حالة االستقرار في المنطقة.
من  قامشلو  شهدته  ما  وقال:  العيسى  وتابع   
الدفاع  مرتزقة  قبل  من  ممنهجة  اعتداءات 
من  خفية  وأجندة  مطالب  من  نوع  الوطني هي 
ومكشوفة  واضحة  ولكنها  الدول،  بعض  قبل 
لدينا في محاوالت لخلق فتنة بين شعوب شمال 
هايس  الشيخ  اغتيال  وكان  سوريا،  وشرق 

بني  عشيرة  ووجهاء  شيوخ  أحد  وهو  الجريان 
سبعة والذي دخل في مفاوضات الصلح لوقف 
القتال وإراقة الدماء، حيث رفض ما كان يجري 
من اقتتال بين أبناء الوطن الواحد فتم استهدافه 
بعد  الغادرة  الوطني  الدفاع  ميليشيات  قبل  من 
جريمة  تعتبر  والتي  المفاوضات،  جلسة  انتهاء 
بشعة يجب تسليط الضوء عليها وعدم مسامحة 
أحداث  كلها  هذه  جميعاً  ومحاسبتهم  الفاعلين 

ُمفتعلة لزرع النزاعات العرقية في المنطقة 
لخفض تصعيد  بالقول: في مساعٍ  العيسى  وأكد 
التوتر في المدينة ومن باب الحرص على سالمة 
إلى ضبط  األطراف  جميع  نطالب  إننا  األهالي 
ونوجه  العقل،  وتحكيم  الحق  وتطبيق  النفس 
رسالة إلى الروس أن يتخذوا إجراءات صارمة 
اإلجرام  عمليات  وإيقاف  الميليشيات  هذِه  بحق 
واالعتداء وال سيما أنهم ال يلتزمون باالتفاقيات 
إطالق  وقف  برفض  ويستمرون  عنها،  المعلن 
النار، حيث قامت مرتزقة الدفاع الوطني بخرق 
األمن  قبل قوى  المعلن عنها من  الدائمة  الهدنة 
لتعود  عديدة،  مرات  روسيّة  بضمانة  الداخلي 
االشتباكات مع كل خرق في حي طي مرة أخرى 

بعد بدء إطالق النار من قبل الدفاع الوطني.
االشتباكات  من  أيام  عدة  بعد  العيسى:  وأشار   
سيطرت قوى األمن الداخلي على األوضاع وتم 
طرد ميليشيا الدفاع الوطني من الحي وحصرهم 
حي  دوار  من  الجنوبية  والجهة  زنود  حي  في 
السلمي  للتعايش  الكاملة  المراعاة  مع  طي، 
على  والحفاظ  واإلنساني  االجتماعي  والبعد 

حياة المدنيين، وقوى األمن الداخلي )األسايش( 
وإخراجهم  المدنيين  حياة  حماية  كثيراً  حاولت 
بشكل آمن، حيث كان باستطاعتهم حسم المعركة 

عسكرياً.
واختتم محمود العيسى قائالً: نحن وعبر منبركم 
الدفاع  ميليشيا  إلى  رسالة  نوجه  اإلعالمي 
الوطني من أبناء المنطقة أن يتخلوا عن السالح 
هذه  في  واالنخراط  الدماء  في  التورط  وعدم 
الفتنة، ألن الخاسر الوحيد فيها شعوب المنطقة.  

قامشلو لن تكون إال ألهلها 
وشعوبها

وفي ذات السياق تحدث أحد شيوخ عشيرة الوهب 
في مدينة الطبقة »جمال النحيطر« والذي تحدث 
والمحبة،  السالم  مدينة  قامشلو  مدينة  بالقول: 

واألرمن  والعرب  الكرد  فيها  يتعايش  حيث 
فيها  وما حدث  السنين،  مئات  منذ  واآلشوريين 
فتنة عشائرية وعنصرية  إلى خلق  يهدف  اآلن 
الشمال  الثقل في  العشائر هي صاحبة  أن  كون 
السوري، وعلينا أال ننجر وراء مثل هذه الفتن 

التي تهدف لزعزعة األمن واالستقرار.
 وتابع النحيطر بقوله: يعتبر اغتيال الشيخ هايس 
تنتمي  التي  سبعة  بني  عشيرة  شيخ  الجريان 
الدائرة  الحرب  لبقاء  العريقة شرارة  لقبيلة طي 
لهم  كان  والعقالء  الخيرين  ولكن  واستمرارها، 
كلمة الحسم، والكل أدركوا حجم المؤامرة التي 
أن  يجب  بحيث  حاسماً  الرد  وكان  تستهدفهم 
يكون الحل سلمياً واتفق على ذلك الجميع، ألن 

قامشلو لن تكون إال ألهلها. 
المؤامرات  هذه  رغم  فقال:  النحيطر  وأوضح 
نحن ماضون في متابعة مسيرة النضال للوصول 
إلى سوريا موحدة ديمقراطية ال مركزية تكون 

وندعو  نساند  ونحن  للشعب،  فيها  العليا  الكلمة 
يحقق  الذي  الديمقراطية  األمة  مشروع  لتطبيق 
الجريان  هايس  الشهيد  ونعاهد  للجميع،  العدالة 
وعائلتهُ أن دمه ودم كل الشهداء لن يذهب سدًى 
دماء شهدائنا  أغلى من  ليست  دمائنا  أن  ونؤكد 
الشعوب  تنعم  لكي  دمائهم  قدموا  الذين  األبرار 

في األمان واالستقرار والكرامة والحرية.
وفي نهاية حديثه قال الشيخ جمال النحيطر: نحن 
على يقين إن الفوضى والبلبلة والفتنة والشغب 
الذي تفتعلهُ اجهزة النظام وميليشياته، لن تزيدنا 
إال إصراراً على متابعة مسيرة النضال والتحرر 
التي حررت األرض وستحرر اإلنسان من كل 
إلى  والقهر، وصوالً  واالستبداد  الظلم  رواسب 
الحرية والكرامة ورفض الرضوخ للممارسات 
العدوانية من قبل مرتزقة الدفاع الوطني وعدم 

التنازل عن شبر واحد من أراضينا.

روناهي/ الدرباسية ـ أكد أهالي الدرباسية بأن 
وإفشال  إجهاض  هدفها  التركي  االحتالل  دولة 
ثورة شمال وشرق سوريا، وهي تحاول جاهدةً 
إلى  وأشاروا  الديمقراطي،  مشروعها  ضرب 
المخططات  جميع  ستُفشل  الشعوب  وحدة  أن 
الهجمات  أفشلت  النيل منها، كما  التي تستهدف 

السابقة في حفتانين وكاري وغيرها.

االحتالل  لدولة  العدوانية  السياسات  تزال  ال 
التركي تجاه الشعب الكردي مستمرة وكان آخر 
الوحشية  الهجمات  هي  هذه  فصول  من  فصل 
الكريال في كل من  لدولة االحتالل على مواقع 
باشور  في  المواقع  من  وغيرها  وآفاشين  زاب 
العدوانية  هجماتها  لسلسلة  كاستمرار  كردستان 
مروراً  عفرين  من  بدءاً  الكردية  المناطق  على 
بشنكال  انتهاًء  وليس  كانيه وكري سبي  بسري 

وغيرها من مناطق كردستان.

وحدة شعوب املنطقة كفيلة 
بإفشال مخططاتهم

وحول هذه الهجمات تحدث لصحيفتنا بدايةً عضو 
البلدية في ناحية الدرباسية عبد الوهاب  مجلس 
تل كرم قائالً: كما هو معلوم فإن هجمات دولة 
المشروع  الدفاع  التركي على مناطق  االحتالل 

بينها  القائم  التنسيق  ذلك  إلى  تتوقف، أضف  لم 
وبين جميع األنظمة الغاصبة لكردستان، كما أن 
هذه  مشاريعها  تهدف من خالل  االحتالل  دولة 
ولذلك  ثورة شمال وشرق سوريا  إجهاض  إلى 

تصعّد دائماً من هجماتها.
شعوب  وحدة  إن  بالقول:  حديثه  كرم  تل  وتابع 
الوحيدة  الضمانة  هي  سوريا  وشرق  شمال 
أفشلت  كما  االحتالل  دولة  مخططات  إلفشال 
حفتانين  من  كال  على  االحتالل  هجمات  سابقاً 
وفي  ستفشل،  أيضاً  الهجمات  هذه  فإن  وكاري 
الوقت الذي تخطط فيه الدولة التركية لهجماتها 
مشاريعه  يرسم  أيضاً  شعبنا  فإن  مناطقنا  على 
من  ويصعّد  الهجمات  هذه  إلفشال  البطولية 
إرادة  تكون  بأن  شك  وال  ومقاومته،  نضاالته 
الشعوب هي المنتصرة في نهاية المطاف ألننا 

أصحاب مشروع وطني ديمقراطي«.
وحول اإلبادة األرمنية تحدث تل كرم حديثه فقال: 
نيسان من  والعشرين من شهر  الرابع  يصادف 
كل عام الذكرى السنوية للمجزرة التي ارتكبتها 
دولة االحتالل التركي بحق الشعب األرمني في 
األمريكي  الرئيس  اعتبرها  والتي  عام 1915، 
يد  األرمن على  بحق  كإبادة جماعية  بايدن  جو 
النظام التركي وتعتبر أول إدارة أمريكية تعترف 
أن  ترفض  االحتالل  دولة  تزال  األمر، ال  بهذا 
على  أجمع  العالم  ولكن  المجازر  بهذه  تعترف 
أن يقول األتراك هم المسؤولون عنها، وهذا ما 

سيشكل إدانة دوليّة أكثر بعد القرار األمريكي.

بقوله:  حديثه  كرم  تل  الوهاب  عبد  واختتم 
المحتل التركي يصعّد من هجماته على المنطقة 
الفينة واألخرى لسببين: األول هو محاولة  بين 
التغطية على مجازره السابقة وصرف األنظار 
مسؤولياته  من  للتهرب  الثاني  والسبب  عنها، 
الداخلية عن طريق إلهاء شعبه بمشاكل خارجية 
السياسات  بحجة )مكافحة اإلرهاب( ولكن هذه 

باتت مفضوحة.  

مصلحة الشعب فوق كل املصالح 
الضيرّقة

وفي ذات السياق تحدثت المواطنة حنان الخالد 
للوقوف في وجه هذه  السعي  بد من  بالقول: ال 
أمن  تستهدف  التي  والهجمات  المخططات 

يجب  وأيضاً  شعوبها،  بين  بالتوحد  المنطقة 
ألنها  الكرد  بين  الصف  وحدة  هناك  يكون  أن 
األعداء،  مخططات  إلفشال  الوحيدة  الضمانة 
لجدية  معيار  يعتبر  الخطوة  هذه  مثل  أن  كما 
القوى السياسية الكردية التي تدّعي بأنها تسعى 

لحل قضايا شعوبها.
وأضافت حنان بقولها: ال بد من فرز حقيقي لهذه 
القوى بين من يعمل حقاً لمصلحة الشعب وبين 
من يسعى وراء مصالحه الحزبية الضيقة، لذلك 
الوطنية وخصوصاً  القوى  المطلوب من جميع 
وتواجه  الظروف  بأحلك  تمر  اليوم  منطقتنا  أن 
إرادة  من  النيل  تريد  التي  المخططات  أقذر 

شعوبها واحتالل أراضيها.

في  يتحدون  الكرد  أعداء  إن  إلى  حنان  ولفتت 
حين ال يزال كل حزب يغني على لياله فقالت: 
لم تكن مصادفة تزامن هجمات االحتالل التركي 
في  الوطني(  )الدفاع  مرتزقة  هجمات  مع 
قامشلو، حيث أنهم قد يختلفون فيما بينهم في كل 
شيء إال في معاداتهم للكرد في هذه النقطة فقط 

يتفقون ويتحدون.
وأنهت حنان حديثها قائلةً: علينا أن ندرك الخطر 
الذي يحدق بنا، وعلى القوى السياسية الكردية أن 
تكون على قدر كافي من اإلحساس بالمسؤولية، 
هذه  في  يعيش  شعبنا  بأن  قلنا  إن  نبالغ  لم  ألننا 

األثناء مرحلة البقاء أو الفناء.

الطبقة/ عمر الفارس ـ قال شيوخ وناشطون سياسيون إن ما شهدته قامشلو يف األيام املاضية من اعتداءات ممنهجة من قبل ميليشيا الدفاع الوطني، يقف خلفها أيادي خفيرّة تحاول إثارة الفتنة 
بني أبناء املنطقة، وما حدث للشيخ هايس الجريان كان الهدف منه إشعال فتيل الحرب ورضب األمن واالستقرار، وأكد بأنه يف النهاية ال بد من إنهاء مثل تلك املظاهر التي تحاول إثارة الفوىض 

وإطالة أمدها، وعىل الجميع محاسبة املسؤولني عام جرى يف قامشلو. 

محمود العيسى

عبدالوهاب تل كرم

جمال النحيطر

 هذه العبقرية...
أين نحن منها؟

سيجد  الفرعونية،  للحضارة  املتأمل 
اإلجابة  في  يحتار  أسئلة  أمام  نفسه 
عبقرية  من  لديهم  كان  ماذا  عنها، 
أمواتهم على  بأجساد  حتى يحتفظوا 
مدى آالف السنني حتى اليوم ورمبا آلخر 
علوم  من  ميتلكون  كانوا  وماذا  الزمان، 
تشييد  من  مكنتهم  التي  الهندسة 
إحدى  بناء  ومعجزة  العظيمة،  املعابد 
ونختار  اجليزة،  أهرامات  الدنيا،  عجائب 
تلك األهرامات كمثال حي يشهد لهذه 
املعجزة  نتج عنها هذه  التي  العبقرية 
جوارها  إلى  نختار  كما  الهندسية، 
جنوب  في  الثاني(  )رمسيس  معبد 
مصر، الذي يشكل أيضاً عبقرية أخرى 
بشهور  املكان  عالقة  وفي  البناء  في 
السنة وبزوايا سقوط أشعة الشمس.

األيام  في  عاش  قد  العالم  كان  وإذا 
األخيرة مشكلة جنوح سفينة عمالقة 
تعاون  األمر  تطلب  السويس،  قناة  في 
الهندسية  العالم مبعداتها  دول  بعض 
االقتصاد  وإنقاذ  السفينة،  تلك  لتعومي 
العاملي مما حلق به من أضرار، فعلينا أن 
األهرامات  معجزة  بناء  مت  كيف  نفكر 
من دون أي معدات تذكر، بالرغم من أن 
إلى  يصل  البناء  في  الواحد  احلجر  وزن 
50 طنًا تقريًبا، حيث قطعت ثم نقلت 
العمال  بسواعد  رفعها  ومت  بالسفن 
املصريني، لتأخذ هذا الشكل الهندسي 
الدقيق وفًقا لهندسيات وقوانني فلكية 
احلالي،  الوقت  في  العلماء  اكتشفها 
وداخل الهرم توجد ممرات تؤدى إلى ثالث 
وغرفة  امللك  غرفة  وهي  رئيسية،  غرف 
امللكة وغرفة ملمتلكاتهما، ويقوم على 
جلسم  ضخم  متثال  األهرامات  حراسة 

أسد برأس فرعون، هو أبو الهول.

املثال  هذا  في  األخرى  العبقرية  أما 
على  الشمس  تعامد  ظاهرة  فهي 
وجه متثال رمسيس الثاني، وهذه بهرت 
فريدة  الظاهرة  هذه  إن  الزائرين،  كل 
قرناً   33 عمرها  يبلغ  حيث  نوعها  من 
التقدم  مدى  جتسد  وهي  الزمان،  من 
املصريون  إليه  توصل  الذي  العلمي 
الفلك  علم  في  خصوصاً  القدماء، 
والهندسة  والتخطيط  والنحت 
والتصوير. ففي متام الساعة السادسة 
دقيقة   20 وملدة  صباحاً  دقيقة  و17 
إحداهما  عام،  كل  مرتني  خالل  فقط 
 22 في  واألخرى  األول  تشرين   22 يوم 
شباط، يتسلل شعاع الشمس ملسافة 
ليهبط  املعبد،  أروقة  داخل  متر   200
فيضاً  الثاني  رمسيس  امللك  وجه  فوق 
الفرعون  وجه  قسمات  ميأل  نور  من 
في  األقداس،  قدس  في  حجـرته  داخل 
املثير  بأسوان،  سمبل  أبو  معبد  قلب 
الظاهرة،  تلك  في  واإلعجاب  للدهشة 
رمسيس  مولد  يومي  فقط  حتدث  أنها 
الثاني ويوم تتويجه ملكاً، فأين نحن من 

عبقرية هؤالء األجداد العظام.

مصر  فكرت  عندما  أنه  بالذكر  واجلدير 
في إنشاء السد العالي، تبني أن بحيرة 
السد ستعرض هذا املعبد للغرق، وألن 
ملك  هو  اآلثار  من  كغيره  املعبد  هذا 
بدعوة  مصر  قامت  فقد  لإلنسانية، 
)اليونسكو(  منظمة  تبنتها  دولية، 
إلنقاذ تلك اآلثار، كانت تكلفتها آنذاك 
بإمكاننا  يكن  لم  دوالر(،  مليون   40(
كان  إذ  مبفردنا،  اإلنقاذ  عملية  ننجز  أن 
البد من تكاتف العالم بأمواله وخبرته 
العلمية لوضع النقاط على احلروف ومت 
عملية اإلنقاذ بنقل املعبد ملسافة 210 
متراً غرب مكانه األصلي بارتفاع حوالي 
وشارك  األرض،  سطح  عن  متراً   65
تنفيذ  في  مصري  عامل   2000 حوالي 

هذا املشروع.

عبقرية  من  نحن  أين  أقول  أخرى  مرة 
من  سيكون  حيث  العظام؟  األجداد 
واجبهم،  من  بل  بحضارتهم،  التفاخر 

أن يعلنوا براءتهم منا.

 روناهي القاهرة... ضياء روج آفا  

رجائي فايد
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محرر الصفحة - صالح إيبومحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

نذر كارثة تلوح في األفق.. المحتل التركي يستمر بقطع المياه عن الحسكة

12% من عناصر مرتزقة تركيا هم من األطفال

دولة  تنتهجهُ  الأخالقي  وابتزاٌز  دولة  إرهاب 
في  لها  التابعة  والمرتزقة  التركي  االحتالل 
سوريا، وأصبح سيناريو قطع المياه من مصدرها 
بين  يتكرر  الحسكة،  مدينة  يغذي  الذي  الوحيد 
الفينة واألخرى، وهذِه المرة تأتي األوامر بقطع 
المياه من ضابٍط في جيش االحتالل التركي، في 
تكراٍر ألبشع الصور التي تندرج تحت الجرائم 

ضدَّ اإلنسانية.
ومرتزقتها  التركي  االحتالل  دولة  هجوم  فمنذ 
على مدينة سري كانيه واحتالل المدينة وتهجير 
سكانها ونهب ممتلكاتهم العامة والخاصة، سيطر 
علوك  محطة  في  الكائنة  اآلبار  على  المحتلون 
الحسكة  مدينة  لتزويد  الوحيد  والمصدر  المغذي 
بعد  للشرب، خصوصاً  الصالحة  بالمياه  وريفها 
النزوح  لموجات  نتيجةً  بالسكان  المدينة  اكتظاظ 
التركي  االحتالل  بها  تسبب  التي  والتهجير 

ومرتزقتِه.

تشكيل غرفة طوارئ لتوزيع املياه

الشؤون  عضو  مع  صحيفتنا  أجرتهُ  لقاٍء  وفي 
ومنسق  الناحية،  مجلس  في  والعمل  االجتماعية 
المياه بمدينة الحسكة  الناحية مع مديرية  مجلس 
حجي عبد الصمد ليحدثنا عن واقع أزمة انقطاع 
المياه الخانقة التي تعصف بالمدينة، بالقول »لقد 

شكلت مديرية المياه بالتعاون مع مجلس الناحية 
للتخفيف من  الطوارئ  الحسكة غرفة  في مدينة 

حدة انقطاع المياه عن كامل المدينة وريفها«.
لتطبيقها على أرض  يسعون  التي  الحلول  وعن 
الواقع قال »الحلول المتوفرة لدينا حالياً هي حلول 
مؤقتة وإسعافية وغير كافية إن استمر االحتالل 
نستطيع  وما  المياه،  بقطع  ومرتزقته  التركي 
لتلبية حاجة  الصهاريج  توفير بعض  تقديمه هو 
باإلضافة  للشرب،  صالحة  مياه  من  المواطنين 
لضخ آبار الحمة للمياه إلى أحياء المدينة ولكنها 
للمدينة  الكبيرة  الجغرافية  المساحة  تغطي  ال 

خصوصاً مع حجم الكثافة السكانية الهائلة«.
المياه عن طريق  توزيع  أن  الصمد  عبد  ويؤكد 
حالً  يكون  ولن  بالنهاية،  يثمر  لن  الصهاريج 
ناجعاً لمواجهة هذه المشكلة، متسائالً عن أسباب 
اإلنسان  حقوق  لمؤسسات  للجدل  المثير  الغياب 
االنتهاكات  هذه  لفضح  المتحدة  األمم  ومنظمات 

المتكررة لدولة االحتالل التركي.

مصدر املاء... بال ماء

تشهد مدينة سري كانيه، بحسب بعض المصادر 
حالة من االنفالت األمني والخدمي، كونها تعتبر 
المغذي الرئيسي لعدة مناطق ونواحي على طول 
الخط الجنوبي بالمياه، إال أّن األهالي فيها يعانون 

الخدمات  من  والعديد  أيضاً،  المياه  انقطاع  من 
األخرى.

االحتالل  لجيش  التابعة  المرتزقة  تمارس  إذ 
وال  وترهيبهم،  المواطنين  على  التنمر  التركي، 
وبسبب  المواطنين،  لحال  يهتم  من  هناك  يوجد 
حالة  المدينة  تعيش  للفصائل،  المتزعمين  تعدد 
أحد  أوامر  كانت  آخرها  العارمة،  الفوضى  من 
ضخ  بعدم  التركي،  المحتل  جيش  في  الضباط 
الحسكة،  باتجاه  علوك  آبار  محطة  من  المياه 
االحتالل  جيش  مباالة  عدم  تكرس  حالٍة  في 
بأرواحهم  والعبث  المدنيين  بحال  ومرتزقتِه 
مع دخول شهر  من خالل تعطيشهم، خصوصاً 
دولة  تمارسهُ  الذي  االستهتار  ليبقى  رمضان، 
الحقوقية  المنظمات  برسم  التركي،  االحتالل 
الخصوص  وجه  وعلى  المتحدة،  واألمم 
الّضامن الروسي المشغول بـ«انتخابات الرئاسة 

السورية«. 

سخط األهايل

بعض  مع  صحيفتنا  أجرتهُ  استطالعٍ  خالل  من 
المياه،  انقطاع  من  يعانون  الذين  المواطنين 
دولة  ممارسات  من  الشديد  عبروا عن سخطهم 
حيث  تكراراً،  المياه  بقطع  التركي،  االحتالل 
تل  في حي  القاطنين  من  ل«  »أ.  المواطن  قال 
حجر: »بأي عرٍف وأّي دين تقطع المياه مصدر 
الحياة عن البشر«، وقال منفساً عن غضبِه )هللا 
مياه  يستخدمون  باتوا  أنهم  مؤكداً  الظالم(  على 

للشرب  تصلح  ال  التي  المالحة  السطحية  اآلبار 
وال للنظافة. وناشد المنظمات الحقوقية والدولية 

بالتدخل لوضع حٍلّ لهذه الكارثة المفتعلة.

بدوره عبر المواطن »أ. ر« عن التوقيت الصعب 
لتفشي جائحة كورونا واستخدام أردوغان لورقة 
الحاجة  مع  بالتزامن  المواطنين  المياه عن  قطع 
حيث  الوباء،  هذا  من  والوقاية  للنظافة  الملحة 
بامتياز،  مجرماً  التركي  النظام  رأس  اعتبر 
وطالب المحكمة الدولية بمحاكمته على الفظائع 
بحسب  وأبشعها  بها،  يقوم  التي  واالنتهاكات 
عن  المياه  قطع  جريمة  هي  »أ.ر«  وصف 

األهالي اآلمنين.

إعداد/ صالح إيبو

في  األطفال  تجنيد  حول  ومخيفة  مفجعة  أرقام 
الحرب السورية، ظهرت خالل السنوات العشر 
من عمر األزمة السورية، إال أن المناطق التي 
تحتلها الدولة التركية اليوم تحتل المرتبة األولى 
داخل  حروبها  في  وزجهم  القُّصر  تجنيد  في 
وغياب  الفقر  لحالة  مستغلة  وخارجها،  سوريا 
تسيطر  التي  المناطق  في  النازحين  بين  الرقابة 
ال  التي  معاركها  في  بهم  الزج  بهدف  عليها 
قادة  قبل  من  جنسياً  الستغاللهم  إضافة  تنتهي، 

الفصائل المرتزقة لتركيا.
األطفال  تعرض   2011 في  النزاع  بداية  ومنذ 
الحماية  رغم  لها  حصر  ال  ألخطار  السوريون 

التي منحها القانون الدولي لهم. 

التجنيد مستمر

عن  صادرة  وأخرى  أممية  تقديرات  وتشير 
منظمات حقوقية دولية إلى أنه تم تجنيد اآلالف 
داعش  ومرتزقة  األسد،  نظام  يد  على  منهم 
تعمل  التي  المتشددة،  الفصائل  وباقي  المتطرف 
تحت إمرة جيش االحتالل التركي، لكن ال توجد 

إحصائيات دقيقة حولهم.

 2018 يوليو  شهر  في  اعتمد  األمن  مجلس   
المسلحة،  والصراعات  األطفال  بشأن  قراراً 
بما  الدولي  القانون  انتهاكات  كافة  فيه  أدان 
النزاعات  أطراف  قبل  من  األطفال  تجنيد  فيها 
رغم  واغتصابهم،  وتشويههم  وقتلهم  المسلحة 
ذلك يبدو الوضع على األرض في سوريا مختلفاً 
األعمال  هذه  مثل  تراقب  وسائل  غياب  بسبب 

واالنتهاكات بحق الطفولة.

االستغالل الجنيس

لحقوق  السوري  المرصد  نشره  تقرير؛  في 
اإلنسان على موقعه اإللكتروني في وقت سابق، 
من  مدعومة  مسلحة  فصائل  أن  كيف  كشفت 
أنقرة في مناطق ريف حلب الشمالي )جرابلس- 
إعزاز- عفرين( جندت أعداداً كبيرة من األطفال، 
لم يحددهم بدقة، تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 

18 عاماً.
إال أن تقارير صحفية أخرى استندت إلى شهادات 
ألطفال تم تجنيدهم في وقت سابق، قالت أن أكثر 
المرتزقة  الفصائل  مجند ضمن  طفل   500 من 
الرقم  وهذا  وحدها،  المحتلة  عفرين  في  لتركيا 
تجنيد  حول  جداً  مخيف  عفرين  لمنطقة  بالنسبة 
قادة  غالبية  إن  التقارير  تلك  وقالت  األطفال، 
الفصائل تستخدم األطفال لغايات جنسية أكثر من 

االعتماد عليهم في القتال.
ويشرح المرصد طريقة قبول هؤالء األطفال في 
صفوف الفصائل وإخضاعهم لدورات عسكرية، 
ومن ثم توزيعهم على المقرات والحواجز بشكل 
مستغلين  األحيان،  من  كثير  في  مدروس  غير 
وأغلبهم  أسرهم  تعيشها  التي  الخصاصة  حالة 
إلى  الفئة  هذه  حياة  يعرض  مما  النازحين،  من 
المواجهات  نتائج  يعون  ال  كونهم  المخاطر 

الحربية في ساحات القتال مقابل بعض المال.

تركيا تشجع ذلك

ورغم عدم وجود قرار يلزم األطفال باالنضمام 
توجد  ال  ذاته  الوقت  وفي  أنه  إال  للمقاتلين، 
قرارات وقوانين تمنع ذلك في المناطق المحتلة 
جبهة  عليها  تسيطر  التي  تلك  أو  تركيا  قبل  من 

النصرة.
ويرى مراقبون ومتابعون لما يحدث في سوريا 
تجنيد  في  لتركيا  الموالية  الفصائل  انخراط  أن 
األطفال له ما يبرره، فاألمور في منطقة الشمال 
أن  وتخشى  يتجاوزها،  بشكل  تتسارع  السوري 
يكون هناك توجه دولي لسحب البساط من تحت 
التي طرأت على  التغيرات  أقدامها، خاصة بعد 

الساحة الدولية في اآلونة األخيرة.
يتم  الذين  األطفال  يشكل  المرصد،  وبحسب 
المدعومة من  السورية  الميليشيات  من  تجنيدهم 
أنقرة نسبة تتراوح ما بين 10 إلى 12 في المئة 
الفصائل  أكثر  ومن  فصيل.  كل  بحسب  وذلك 
»فرقة  هم  أطفال  صفوفها  بين  يتواجد  التي 
و«تجمع  مراد«  »السلطان  وفرقة  الحمزات« 
أحرار الشرقية«، وهذه فصائل مدعومة بالكامل 
من قبل تركيا وتدفع تركيا مستحقات عناصرها 

وفق لوائح اسمية بشكل دوري.
الحصول  يمكن  دقيقة  أرقام  توجد  ال  أنه  ومع 

عليها عن أعداد هؤالء األطفال ألنه من الصعب 
القيام بذلك في ظل وجود تكتم أمني على مثل هذه 
الحواجز  يخلو حاجز من  يكاد ال  لكن  القضايا، 
من وجود عنصر أو اثنين تحت السن القانوني، 

أي 18 عاماً.
نقالً  بريس  نورث  ترجمته وكالة  تقرير  وخالل 
قادة  دفعت  تركيا  إن  قالت  أجنبية،  مواقع  عن 
لتجنيد  لها قبل احتالل عفرين  الموالية  الفصائل 
التقرير  وأكد  الحرب،  في  بهم  والزج  األطفال 
المجندين  األطفال  أحد  شهادة  إلى  استند  الذي 
السوري،  الوطني  بالجيش  يسمى  ما  ضمن 
إرسال تركيا أطفاالً دون الثامنة عشرة إلى ليبيا 
لسرد  إضافة  لتركيا،  المرتزقة  الفصائل  ضمن 
األطفال  يعانيه  المفجعة عما  الحقائق  العديد من 
قوانين وال  التي ال تحكمها  الفصائل  تلك  ضمن 

أعراف.

فقر الحال

متفاقمة  مشكلة  األطفال  تجنيد  ملف  ويمثل 
لمنظمات حقوقية دولية تعمل على إنهاء المأساة 
المتواصلة في بلدان عديدة تشهد نزاعات مساحة، 
وقد كانت دول عربية في السنوات األخيرة من 
األكثر تجنيداً لألطفال نتيجة للفوضى التي حدثت 

فيها.
الخبراء  من  الكثير  يعتبر  بل  فقط،  ذلك  وليس 
على  الخطيرة  وتداعياتها  كورونا  جائحة  أن 
من  فاقمت  واالجتماعي  االقتصادي  المستويين 

النزاع. حيث  مناطق  في  األطفال  تجنيد  ظاهرة 
أعداد  تضخيم  في  الوباء  نتيجة  الفقر  تسبب 

األطفال الجنود.
بمناسبة  تقرير  أحدث  في  المتحدة  األمم  توقعت 
اليوم العالمي لمناهضة تجنيد األطفال في شباط 
لالنضمام  األطفال  من  بالمزيد  الدفع  المنصرم، 
إلى الجماعات المسلحة في مناطق النزاع بسبب 
مختلف  على  القاسية  وتداعياته  كورونا  وباء 

مناحي الحياة.
وتعد ظاهرة تجنيد األطفال في الحروب قديمة، 
الضحايا من  النزاعات يسجل  دائرة  ومع توسع 
الصراع،  مناطق  في  مفجعة  أرقاماً  األطفال 
األطفال  يودع  حينما  اإلنسانية  المأساة  وتزداد 

الطفولة ويرتدون الزي العسكري في الجبهات.

بداية الهايكو العربي ـ4ـ
الهايكو عربيًا: شكل بالغي جديد أم بديل

َأمِطري علينا شيًئا يا سماء!

فيروز مخول 
)كاتبة وشاعرة سورية مغتربة(

كما  األشكال  استيراد  مجرد  عن  الحديث  إن 
الثقافة  إنباته في  الهايكو لمحاولة  الحال مع  هو 
الهوية،  بشروط  مشروطاً  يكن  لم  إذا  العربية 
وما لم يكن قائماً على ما يعبّر عن تفاعل خالق 
في شيء.  العربي  المثقف  يفيد  ال  الثقافات  بين 
فالطبيعة كموضوع للشعر في حد ذاته ال يمكن 
لفت  منها  الهدف  يكن  لم  ما  شيئاً  يضيف  أن 
االنتباه إلى أثر غياب الطبيعة من عالمنا نظراً 
عالم  في  اإلنسان  وانكفاء  التكنولوجيا  لهيمنة 
اعتماد  إن  كما  آليا،  إنساناً  منه  يجعل  مصطنع 
تثمين  في  يسهم  لم  ما  لذاته  يطلب  ال  اإليجاز 
بالغة اإليجاز العربية، وإن كالً من الموضوع 
إلى  شعرائنا  رؤية  تغيير  في  يساهمان  والشكل 
يتأسس  الهايكو  فن  أن  وخاصة  والواقع،  العالم 
»على قيم جمالية كونية بسيطة، تجد صوراً لها 

عند كل الشعوب وفي كل الحضارات«.
للهايكو  تعريب  عملية  عن  فالحديث  هنا،  ومن 
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بخصوصية السنن العربي 

اإليقاعي والبالغي، كأن يكون قائماً على إيقاع 
ينسجم مع إيقاع الشعر العربي ألن إيراد جمل 
منعدمة االيقاع ال يدخله في السياق الشعري، كما 
إن االلتزام بشروط معينة كالتي تداولها البعض 
ليس  نفي االستعارة  قبيل  الهايكو من  عن شعر 
مما يراهن عليه في الشعر ألن االستعارات نحيا 
بها والقول بعدم اعتمادها تنّكر لإلبداع الشعري 
الهايكو  من  إلينا  ترجم  مما  ثبت  إذا  هذا  ذاته، 
حدا  ما  وهذا  المجاز  من  يخل  لم  أنه  الياباني 
التشخيص  اعتماد  إلى  الركابي  عذاب  بالشاعر 
األسعد،  محمد  يعتقد  التي  واألنسنة  تجربته  في 
أن غيابها من  الياباني،  الهايكو  ترجم  وهو من 
قواعد الهايكو حيث يقول: »والذين اعتادوا على 
المنبع العربي التقليدي أو المنبع الغربي التقليدي 
الحديث،  العربي  الشعر  بطوابعه  طبع  الذي 
فهي  يفهمون،  ال  ما  القصائد  هذه  في  سيجدون 
الشعري  للجمال  العزيزة  األساسيات  تتجنب 
الملموس  وتجريد  والمجاز  التشبيه  المألوف: 
الموضوع  بتسمية  وتتمسك  المجرد،  وتجسيد 
تتجنب  وهي  مباشرة.  الخبرة(  )موضوع 

التشخيص أو أنسنة األشياء.
شبكة  في  خيط  هو  بل  مركزاً  ليس  فاإلنسان   
كلية، وكذلك بقية الموجودات من تراب ونبات 
وحيوان ونجوم وسديم. غير أنه ما يلبث عندما 
ينتقل إلى الكتابة أن يقع، هو نفسه، في األنسنة 

مثل ما ورد في قوله:
»لقاء..

خطواتـنا

غمغمة

على أوتار قيثار بعيد

مطر 

ما الذي

يبكيك

أيها املطر؟

بلبل

بلبل عابث

أغنية تغرق

في حجر الليل«. 

كما  بكاء،  وللمطر  غمغمة  للوداع  يجعل  إنه 
الطريقة  بنفس  وشّخصها  تغرق  األغنية  جعل 
التي  المشكلة  بها االستعارة. وتبقى  التي تصنع 
العربي  الهايكو  في  كتبوا  من  تجربة  تثيرها 
تمثل  في  العربية  القصيدة  قابلية  في  »تتمثّل 
الغرب،  في  ليس  الناجحة،  الشعرية  التجارب 
فحسب، وإنما في أقصى الشرق، ثم تتجاوز هذه 
لتقدم  السابقة  الفكرية  الطروحات  كل  التجربة 
باستطاعة  أنه  آثارها  من  يكون  تطبيقية  خطوة 

الشاعر العربي وهو يملك تاريخاً شعرياً حافالً 
جديداً  شعراً  العربي  المخزون  إلى  يضيف  أن 
هذه  الشرقي  اإلرث  المستلهم من  األسلوب  من 
المرة«، هذا إذا اعتبرنا أن هذا النوع من الشعر 
قال  كما  العربية  الثقافة  في  يماثله  ما  يوجد  ال 
عاشور  أن  من  الرغم  على  آنفاً،  األسعد  محمد 
المتداولة  بأننا نجد في بعض األفكار  فني يرى 
في النقد العربي حول التجربة والكتابة الشعرية 
مبادئ أولية لكتابة هذا الشكل من الشعر، ومن 
الحد  وعن  والتكثيف  الكشف  عن  الحديث  ذلك 
األدنى من اللغة في القصيدة وقوة الهشاشة ولغة 
انكسار الوجود وآنية الحضور وتجليات األبدي 

فيما هو آني عابر.
الظاهرة  هذه  تفسير  في  االختالف  كان  ومهما 
فإن  العربية،  الشعرية  بالذائقة  عالقتها  في 
بديالً،  تكون  لكي  ليس  التجربة،  هذه  استيراد 
وإنما لتكون شكالً مضافاً على تجاربنا الشعرية 
المختلفة كقصيدة التفعيلة وقصيدة النثر وغيرها 

من التجارب األخرى، إنها تجربة ال ننتظر أن 
بقدر  جديدة  بالغة  العربية  الثقافة  على  تدخل 
بالغة  تماثل  عربية  بالغية  أشكال  إلى  تنبّه  ما 
معينة  بالغة  لحساب  تهميشها  تم  قد  الهايكو، 
البالغية،  األشكال  تلك  وأهم  هيمنتها،  فرضت 
لتجديد  إليه  العودة  تتّم  أن  يمكن  الذي  اإليجاز، 
نمط القصيدة العربية وإخراجها من بالغة الرمز 
الحداثة  فرضته  الذي  الغموض  في  واإليغال 
الشعرية، وهذا يحفّزنا للعودة إلى أشكال تعبيرية 
أخرى في تراثنا وإعادة تصنيفها وإثرائها، كما 
شعريات  على  لالنفتاح  مفتاحاً  يكون  أن  يمكن 
الثقافات األخرى وهي شعريات أصيلة عبّرت 
عن ثقافات متميّزة وليست مستوردة. ومن ثمة 
تصبح معوالً لتفعيل الهوية التي ال زالت أسيرة 

موقفين اثنين:
والثاني  الماضي  إلى  باالحتكام  مرتبط  األول 
اتجهت  التي  الغربية  الثقافة  خطى  على  سائر 

نحوها الحداثة الشعرية العربية.

صبري يوسف )أديب وتشكيلي سوري(
األخبار  صدى  من  ممتعًضا  منـزله  من  خرَج 
المسمومة، تمتَم ُمتسائاًل: لماذا اِندلعت هناك كّل 
تلَك النِّيران المجنونة؟! .. قادتْهُ قدماه بعيدًا عن 
المدائن، اِشتعَل في قلبِِه الحزُن، اِرتقى  ضجيجِ 
فراشةً  لمَح  خطاه،  في  وأسرَع  ترابيًّا  طريقًا 
نة بألواِن الفرحِ، تركُض خلفها فتاةٌ في عمِر  ملوَّ

هوِر .. همَس لألشجاِر:   الزُّ
أنظاَرهُ  آٍه .. لو عشنا براءةَ األطفال!.. ثمَّ وّجهَ 

نحو قبِّة السَّماِء مناجيًا آلهةَ النَّاِر:
توجيِه  منهَج  البشِر  بعض  رؤى  تنهُج  لماذا 
أشجاُر  كانت  الجحيم؟!..  هاويِة  نحَو  البشر 
الحزينة..  همساته  تسمُع  بشموخٍ،  واقفةً  النَّخيِل 
مسمعيِه  إلى  تناهى  ومنعًشا..  نديًّا  كاَن  الهواُء 
شعَر  الوادي..  عمِق  من  اعدُ  الصَّ المياِه  خريُر 
بغربٍة داخليّة تهيمُن على كيانِه وراوده أنَّ هذِه 
ِه، فولدَْت هاجًسا مسرباًل  الغربة كانَْت ُحبلى بأّمِ
غربة  يا  »آٍه..  الحياة!..  بأنيِن  ًطا  ومقمَّ بالقهِر 
سينمائّي  وكفيلٍم  اإلنسان«..  أخيه  مع  اإلنسان 
بدأَ يستعرُض طفولته المقهورة، شبابه المتوّهِج 
بالمعارِك  المهدورة  وكهولته  الكلمة،  برحيِق 

السَّوداء. آٍه .. يا أيَّتها المعارك الظَّالمة!.. القلُق 
كاَن  قدميِه،  أخمِص  حتّى  رأِسِه  من  يغلِّفُهُ  كاَن 
المترنِّحِة  واألشجاِر  والشَّباِب  باألطفاِل  ُر  يفّكِ
الّذيَن  والّشيوخِ  والكهوِل  النَّاحباِت  هاِت  واألمَّ

ترقرقَْت عيونُهم بالدُّموعِ.. وآٍه يا دموع! 
هذا  الحزيِن،  كيانِِه  في  تغلي  األسئلة  آالُف 
الكيان الّذي تجذَّرْت فيه اآلهات، آهات ماليين 
البشر الّذين ينتظروَن الموت. آٍه.. أيَّتها األسئلة 
وح!.. تتراءى  الحارقة الملتصقة في سماواِت الرُّ
ماِء،  بة بالدِّ أماَمهُ جماجُم أصدقائه مهشَّمة ومخضَّ
شعَر بقَُشْعريرةٍ حارقٍة تسري في مساماِت جلِدِه. 
جماجَم  َي  يُنّحِ أن  وحاوَل  بيديِه  عينيه  أغمَض 
أصدقائِِه المعفَّرة بالتُّراِب من مخيَّلتِه، لكنَّهُ عبثاً 
كم  الذَّاكرة.  أعماِق  في  عالقة  ظلّْت  يستِطْع،  لم 
تالَشْت  وااِلنكساراِت!  بالهموِم  غائًصا  كاَن 
لَْت أجمُل األشياء إلى  أماِمِه وتحوَّ األهداُف من 
هواجِس  بيَن  ما  تتأْرجُح  رؤاهُ  وبدأَْت  سراب، 
الخوِف من موِت األطفاِل على قارعِة الطُّرقاِت، 
وبيِن الّزنازيِن الظَّالمة الوسيعة الّتي كانت تُْحكُم 
الجهاِت!  كافِّة  من  المالييِن  رقاِب  على  الخناَق 
وآٍه .. يا جهات! وآٍه.. يا سماء.. أمطري علينا 

شيئًا يا سماء!
وبينما كاَن سائًرا خالَل الحقوِل، تعثََّرْت خطاهُ 
واِرتطَم رأُسهُ بجذعِ شجرةٍ باسقة، فتطايَرْت من 

فِمِه شراراٌت من الغضِب.. تمتَم:
ثمَّ  وااِلنتصارات!  الهزائم  أيَّتها  عليِك  اللَّعنةُ 
من  وجهٌ  هي  ااِلنتصاراُت  عاٍل:  بصوٍت  ردَّدَ 
الغنائِم  من  مزيدٌ  هي  والهزائُم  الهزائم..  وجوِه 
على حساِب رقاِب القوِم! آٍه وألُف آه.. ما جدوى 
بين طيَّاتها هزائَم  إذا كانت تحمُل  ااِلنتصارات 
النَّحِو  هذا  على  االنتصاراُت  آخرين؟!..  بشٍر 
ر  التَّطوُّ إنّهُ  العشرين..  القرن  هزائم  إحدى  هي 
العقيم.. حالة اِنتقال من واحٍة خضراء إلى بيداء 
مكثَّفة بالقحِط البشرّي.. ما هذا التَّراجع البغيض 

الّذي أراهُ يكتنُف إنساننا اليوم؟!
جسدَهُ  أرخى  ثّم  خطاه،  في  متثاقاًل  سيَرهُ  تابَع 

ولّدتْها  الّتي  الكوابيِس  بالكوابيِس..  المثقِل 
أن يهرَب من  أرادَ  الظَّالمة..  الطَّائشة  الحروُب 
يسمُع  ظهِرِه  على  استلقى  الخانِق..  اْلَجو  هذا 
برتابٍة  فادُع  الضَّ تنشدُها  الّتي  اإليقاعاِت  إلى 
عًا  متقّطِ نقيقها  كاَن  الّضفادعِ  بعُض  موصولة.. 
عيناه  ومشتَّتة..  متقلِّبة  أفكاُرهُ  ومبحوًحا.. 
األيديولوجيَّات  العنًا  باغتياٍظ  تمتَم  زائغتان، 
لموِت  طوَن  يخّطِ الّذيَن  البشِر  لهؤالِء  القميئة 
أيَّتها  قائاًل:  للسماِء  يديِه  رافعًا  نهَض  اإلنساِن.. 
أبناَء  البشِر  بعُض  يقودُ  كيَف  تريَن  أاَل  اآللهة.. 
جنِسهم نحَو براكيِن الهالِك؟!.. يَُخيَُّل إليِه أحيانًا 
أنَّ اآللهةَ تغطُّ في سباٍت عميٍق، تاركةً البشَر في 
وأحيانًا  بعًضا،  بعُضها  يحصدُ  الحصاِد  مواسِم 
أخرى ينتابُهُ أنَّ اآللهةَ لها صبر أيّوب؛ بل أكثر 

بكثير.
وتصّوَر  حْلِقِه،  سقِف  في  المرارات  تراكَمِت 
بقّصٍة خرافيّة،  تكوُن  أشبه ما  اإلنساِن  أّن حياةَ 
في  واِمتـزَج  اللَّيل،  جنحِ  تحَت  اْلَجان  نسَجها 
ظلِّه هاجُس القلق والخوف من تفاقِم المستجدَّاِت 
في  رويدًا  رويدًا..  الهاجُس  توغََّل  ثمَّ  الظَّالمة، 

قلبِِه إلى أن اِستوطَن على مساحاِت روِحِه.
الطَّبيعة هموَمهُ  بدَّدَت  كئيبًا ومغموًما..  كاَن  كم 
العصافيِر..  زقزقةَ  يداعُب  النَّسيُم  كاَن  قلياًل.. 
أنظاُرهُ مشدودة نحَو زرقِة السَّماِء.. وبينما كاَن 
على  البالبِل  من  سرٌب  مرَّ  أحزانِه،  في  غارقًا 
مقربٍة مْنهُ. شهَق شهيقًا عميقًا، متمتِّعًا بالّطيوِر 
النَّسيِم.  أحضاِن  بين  تسبُح  كانْت  الّتي  دة  المغّرِ
قَطعتْهُ من لذّةِ ااِلستمتاعِ، )رشقةٌ( قويّة من أحِد 
األرِض  على  تتهاوى  البالبل  وأخذَِت  البلداِء.. 
مهروسةَ  العيوِن،  مفقوَءةَ  األجنحِة،  مهيضةَ 
اللَّحِم، مخلخلةَ العظاِم.. وريُشها الملّوِن المتطايِر 

يمألُ حيًّزا كبيًرا من المكان!
ساَءَل نفَسهُ بقلٍب منكسر:

تغريِد  من  الفرحِ  أغاني  اإلنساُن  يتعلَُّم  ال  لماذا 
يغوُص  لماذا  األشجاِر؟!..  وحفيِف  البالبِل 
اإلنساُن في أفانيِن الحرِب ويقضي أغلَب أيّاَمه 

ولياليه لمعرفِة كيفيّة تحطيِم قلوِب األطفاِل وهم 
بعُضهم  يسحُق  لماذا  أّمهاتِهم؟!..  أحضاِن  بين 
هوَر ويقتُل بعُضهم اآلخر تغريدةَ الفرحِ وهي  الزُّ

معلَّقة بيَن مناقيِر الحمام؟!
همَس للريِش المتطايِر قائاًل:

بعد  يوًما  تتفاقُم  البليدة  المناهُج  هذه  واأسفاه!.. 
يقفُز  يًّا  بّرِ أرنبًا  رأى  عندما  فجأةً  جفَل  يوم. 
أنيابُهُ  تقطُر  ضاٍر  وحٌش  وخلفه  مديدة  قفزاِت 
َس خاصرتهُ متناواًل )عفريته(  موتًا بغيًضا.. تلمَّ
َل  هتهُ نحو هذا الوحش الضَّاري، فتحوَّ هَ فوَّ ووجَّ
خلفه  المذعور  األرنُب  نظَر  هامدة.  كتلٍة  إلى 

ًما تحَت شبحِ الموِت! فرأى غريمه مكوَّ
يهبُط  بدأَ  ثمَّ  الجبليّة،  المرتفعات  األرنب  صعدَ 
كاَن  المدائِن..  نيراِن  عن  مبتعدًا  الوادي  باتّجاه 
ريُش البالبِل ما يزاُل يتطايُر فوَق أشجاِر النَّخيِل 
يرفُض ااِلنحداَر نحَو هاويِة الموِت.. نهَض يلملُم 
أشالَء الّطيوِر المعفّرة، ليواريها التُّراَب فوَق قمِم 
الجبال.. وفيما كاَن على وشِك الوصوِل إلى قّمٍة 

شاهقة، سمَع بعَض الثَّعالِب تتساءُل فيما بينها:
الطُّيوِر  مَع  جوار  حسن  عالقةَ  نبني  ال  لماذا 

اللَّذيذة؟

»إنّي  دُ:  يردِّ بدأَ  فجأةً  بالهموِم..  محاصًرا  كاَن 
كومضٍة  فكرةٌ  جاءتهُ  وجدتها«..  إنّي  وجدتها، 
سريعٍة، وشعَر أنَّ هذه الفكرة كانت معلّقةً بأذياِل 
باِب.  الغيوم واِستطاَع أْن يلتقَطها رغم كثافِة الضَّ
آخر  مستعرًضا  البعيدَ،  األفَق  اًل  متأّمِ وقَف 

استنتاجاته وتحليالته حوَل اإلنساِن قائاًل:
التَّجربة الدَّورانيّة الطَّويلة في الحياة، وبعدَ  بعدَ 
اِزدادْت سحقًا جماجُم األطفاِل واليماِم تحَت  أْن 
أخفَق  دارون  أنَّ  تبيََّن  البشريّة،  العفونِة  راياِت 
في نظريّتِِه عندما قاَل: »إنَّ اإلنساَن كاَن أصلهُ 
ما  إلى  وصَل  أْن  إلى  القرد  ذلَك  َر  فتطوَّ قردًا، 

وصَل إليه اإلنسان بصورتِِه اآلدميّة اآلن!«. 
هكذا قال دارون، وأّما هو فيقوُل العكس تماًما: 
أن  قبَل  إنسانًا  أصلُهُ  كاَن  القردَ  أنَّ  يعتبُر  حيُث 
ذلَك اإلنسان عبَر مراحل  َر  يكوَن قردًا.. وتطوَّ
بهيئته  قردًا  أصبَح  أْن  إلى  جدًّا،  طويلة  زمنيّة 
اآلدميّة اآلن!.. وإاّل فما هذِه القرودُ البشريّة الّتي 
غوغائي  بشكٍل  وتتحّكُم  يوم،  بعدَ  يوًما  تزدادُ 
بمصيِر أغلِب البشِر المبعثرين على هذا الكوكِب 

السَّابحِ بيَن أحضاِن السَّماء!

الحسكة/ آالن محمد ـ عرشون يوماً وال زالت املياه مقطوعة كلياً عن مدينة الحسكة وريفها، كارثٌة إنسانيٌة 
تلوح نُُذُرَها يف األفق، وال زالت الحلول التي تحاول مديرية املياه تقدميها ال تلبي االحتياجات يف الوقت الراهن 

للتعامل مع حجم املشكلة التي يعاين منها املواطنون. 

حجي عبد الصمد

محمد األسعد
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مخالفات بالجملة، واإلدارة العامة لألفران ُتهيب االلتزام بالتعليمات

توفير الكهرباء للمؤسسات الخدمية بالطبقة رغم الضغوطات

أسراب من الجراد تغزو ريف كوباني الشرقي وتهدد المحاصيل الزراعية

جامعة الشرق صرح علمي سيفتح أبوابه عما قريب

بدء عملية توزيع سلل غذائية للمتضررين من إجراءات 
الحظر الكلي.. واألهالي غير راضين

عممت اإلدارة العامة لألفران في 12 من الشهر 
يكون  للمعتمد  الخبز  ربطة  بيع  أن  الجاري؛ 
وقطر  كلغ   1.250 وبوزن  ل.س   230 بسعر 
الرغيف 32- 35 سم وعدد األرغفة في الربطة 
الربطة  المعتمد  ويسلّم  أرغفة،  تسعة  الواحدة 
للمواطن بسعر 250 ل.س أي دون زيادة حسب 
التعميم الذي حذّر كل من يخالف ذلك بتعريض 

نفسه للمخالفة المالية والقضائية.
اإلدارة  بها  قامت  التي  الليلية  الجولة  وجاءت 
العامة لألفران والفرن اآللي في مدينة منبج على 
أفران مدينة منبج بهدف مراقبة جودة الخبز من 
ووفق  والنظافة،  والمواصفات  الوزن  حيث 
العامة  اإلدارة  نظمته  الذي  االجتماع  محضر 
لألفران وتلقت صحيفتنا »روناهي« نسخة منه 
الليلية طالت عشرة أفران  الدورية  فأنه وخالل 
وضبطت خاللها العديد من المخالفات، وشملت 
قصر  فرن  المرور،  »فرن  وهي:  أفران  سبعة 
بنات العرب، فرن الشواخ، فرن العوني، فرن 

ضوء القمر، فرن صالح الدين«.

األفران التي تقيدت بالرشوط 
والتعليامت

المخالفات  ضبوط  أن  االجتماع  محضر  وبيّن 
االلتزام  لعدم  وذلك  مخالفيها  بحق  نظمت 
بقرارات اإلدارة العامة لألفران، وعدم االلتزام 
بمواصفات الخبز من حيث الحجم وكمية الخميرة 
قيمة  وتراوحت  النظافة،  لعدم  وأيضاً  والوزن، 
 1000000  -  300000 الـ  بين  المخالفات 
ليرة سوريّة، فيما أوضح محضر االجتماع أن 
ثالثة أفران من األفران العشرة تقيدت بالشروط 
وهي  الخبز  لجودة  الفنية  والمعايير  والتعليمات 
وكانت  بدر، عصمت«.  أبو صدام،  »السمعو، 
تشغيل  أوقات  حددت  لألفران  العامة  مديرية 
األفران التي تبدأ بعلمها الساعة الرابعة صباحاً 
أبو  »السمعو،  وهي:  أفران  أربعة  باستثناء 
لكونها  الدين«؛  الشعوب، صالح  أخّوة  تنتج كمية إضافية للفرن اآللي. صدام، 

والجدير ذكره، إن اإلدارة العامة لألفران سوف 

والريف  المدينة  أفران  على  بجوالتها  تستمر 
لمراقبة عملهم ومخالفتهم في حال عدم االلتزام 
سعياً  عنهم  الصادرة  والشروط  بالتعليمات 

احتياجات  وتأمين  الخبز  جودة  لتحسين  منها 
المواطنين.

المشاريع  ضمن   - الفارس  عمر  الطبقة/ 
الخدمية في مدينة الطبقة قامت مديرية الكهرباء 
بتمديد خط خدمي جديد يغذي المطاحن المركزية 
بالكهرباء بشكل مستمر، بهدف تأمين مادة الخبز 

لألهالي في المنطقة وتوفير الخدمات .

الحياة  دعائم  أهم  أحد  والمياه  الكهرباء  تعد 
األساسية في الحياة وتوفيرها في منطقة ما يعتبر 
والتنظيم  فيها،  واألمان  االستقرار  ركائز  من 
الصحيح للموارد الموجودة في المنطقة، وتنظيم 
الطبقة  مدينة  تحرير  بعد  أن  حيث  استهالكها، 
من رجس داعش استمرت اإلدارة المدنية على 
وترشيد  سنوات  على  والمياه  الكهرباء  توفير 
االستهالك الصحيح وصيانة البنية التحتية التي 

تضررت في فترات الحرب. 

مرشوع متديد وتأمني الكهرباء 
للمطاحن

وضمن اإلجراءات المتخذة من مديرية الكهرباء 
في مدينة الطبقة، وإحدى خطوات تطوير العمل 
تمديد  مشروع  إنجاز  نظمت  بالمدينة  الخدمي 
الذي  عايد  منطقة  في  المركزية  المطاحن  خط 

يهدف إلى تأمين استقرار الكهرباء الالزمة لعمل 
األوقات  كل  في  الطحين  مادة  وتأمين  المنشأة، 
بعد أن عانت الخطوط القديمة الموصولة عليها 
من ضغط كبير وانقطاع دائم بسبب قلة الوارد 
المائي لسد الفرات في الفترات األخيرة، وقطع 
التركي  االحتالل  دولة  قبل  من  الممنهج  المياه 
األمر الذي أثر بدورِه على الواقع الخدمي بشكل 
عام،  وال سيما الكهرباء بشكل كبير في المنطقة، 
مما دفع إدارة سد الفرات إلى تصفير محوالت 
التقنين  ساعات  عدد  وزيادة  الكهربائية  السد 
على الخطوط في المدينة وريفها، ورفد الطاقة 
بحكم  الخدمية  المؤسسات  لعمل  فقط  الموجودة 
األفران  مثل  أبداً،  عنها  االستغناء  يمكن  ال  أنه 
المؤسسات  من  وغيرها  والمشافي  والمطاحن 

الخدمية.

االستمرار بأعامل الصيانة

المنطقة  في  الكهرباء  واقع  عن  أكثر  وللحديث 
الرئيس  مع  لقاء  »روناهي«  صحيفتنا  أجرت 
لورنس  بالطبقة  الكهرباء  لمديرية  المشترك 
الجاسم، والذي أكد خالل حديثه بالقول: »نحن 
الخدمي  والتأمين  الصيانة  بأعمال  مستمرون 
منه  نعاني  الذي  الكبير  الضغط  رغم  للكهرباء 

في توزيع الكهرباء، وقلة الوارد األساسي لتوليد 
الطاقة في محوالت السد المسؤولة، وإننا ضمن 
عمليات إتمام المشاريع المخطط لها في مديرية 
الخط  على  كهربائية  شبكة  بشد  قمنا  الكهرباء 
مطحنة  يغذي  والذي  فولط  كيلو   6 الـ  الخدمي 
وتركيب  متر،   1700 بطول  المركزية  عايد 
من  مسحوبة  ر،  ف  ك   40 باستطاعة  محولة 
الخط الخدمي 6 كيلو؛ والذي استُخدم فيه أربعة 
أبراج و14 عامود بيتوني إلنجاز العمل بشكٍل 

كامل«. 
وأوضح الجاسم: »إن هذا المشروع كان يهدف 
إلى تخديم المطحنة وتغذيتها بطاقة أكبر، وتوفير 
السابق  الخط  من  أكثر  وقت  كل  في  الكهرباء 
الذي  األمر  عاصي،  البو  خط  من  المسحوب 
انعكس على أداء المطحنة، وكان أحد األسباب 

في أزمة الخبز في الفترة السابقة«.
واختتم لورنس الجاسم الرئيس المشترك لمديرية 
بالحديث قائالً:  لقاءه  الكهرباء في مدينة الطبقة 
العمل ما يقارب شهر كامل حتى تم  »استغرق 
تمديد الخط ودخوله الخدمة، يبدأ الخط من منطقة 
االدخار باتجاه دوار العلم، ثم السجن المركزي 
وينتهي بالمطاحن المركزية التي تتألف من ستة 

بدورها  والتي  والقمح؛  الشعير  لطحن  رؤوس 
تحتاج إلى طاقة كهربائية كبيرة للعمل، وحققت 
هذِه الخطوة استمرارية عمل المنشآت الخاصة 
والتي  الطبقة،  مدينة  في  والخدمية  الحساسة 
الخبز  المواطن بشكل يومي من رغيف  تخص 

ومياه الشرب والعمل الطبي وغيرها«.

ريف  الصحراوي  الجراد  من  أسراب  اجتاحت 
باألراضي  أضراراً  وألحقت  الشرقي  كوباني 
الزراعية، فيما يطالب المزارعون مديرية الزراعة 

بالتدّخل ومدهم بالمبيدات الالزمة.
األراضي  دخلت  التي  الجراد  موجات  وصلت 
السوريّة، إلى قرى شرقي مدينة كوباني، إذ ظهرت 
حشرات الجراد مؤخراً في قرية كيلك الواقعة في 

الريف الشرقي لمدينة كوباني منذ يومين.
المحاصيل  لتغزو  بكثرة  الحشرات  تلك  وتأتي 
الزراعية واألشجار مما تسبب بخسائر كبيرة لدى 

المزارعين.
يغطي  »الجراد  قال:  سعيد  مسو  خالد  المزارع 

محاصيلنا الزراعية واألشجار .«
إذ يوجد هذا  والجراد الصحراوي هو نوع سيئ، 
النوع في إفريقيا والشرق األوسط وآسيا، ويسكن 
مساحة تبلغ حوالي عشرة ماليين كيلومتر مربع، 

على امتداد 30 دولة، خالل فترات هدوئه.
ويهاجر الجراد إلى األماكن األكثر وفرة بالغذاء، 
في المناطق الرطبة التي يكسوها الغطاء النباتي، 
وذلك في المواسم الممطرة وغير الباردة، وتسبب 
أكثر  أماكن  إلى  الجراد  هجرة  أيضاً  الفيضانات 

استقراراً.

ألحقت  الجراد  »حشرات  إن  مسو  خالد  وقال 
وتابع  الزراعية«  باألراضي  كبيرة  أضراراً 
بأنهم أمام كارثة اقتصادية إن بقي الحال على ما 
األمطار  هطول  عدم  ظل  في  وخاصةً  عليه،  هو 

والجفاف الذي يضرب المنطقة.
وطالب المزارع خالد مسو سعيد الجهات المعنية 
الالزمة  بالمبيدات  بمدهم  الزراعة  ومديريات 

ومكافحة الجراد .
في  الذاتية  لإلدارة  اإلعالمي  المكتب  ونقل 
بأنها  اإلقليم  في  االقتصاد  هيئة  عن  الفرات  إقليم 
بالمبيدات  الحشرات  هذه  لمكافحة  وتستعد  تتأهب 
الحشرية، وأنها قدمت كافة المستلزمات والمعدات 
الالزمة للحيلولة دون اإلضرار بالمواسم الزراعية 

والبساتين.
وكالة هاوار

الرئيسة  مع  لقاء  لصحيفتنا  كان  الصدد  وبهذا 
الذاتية  اإلدارة  في  التنفيذي  للمجلس  المشتركة 
التي  خالد«  »بيريفان  سوريا  وشرق  لشمال 
جت على أهمية افتتاح هذا الصرح العلمي،  عرَّ
ما من شأنه رفع الكفاءة العلمية واإلدارية لكافة 
القطاعات، ورفدها بالكوادر العلمية، وأصحاب 

الخبرات العملية واإلدارية.
إحدى  تعتبر  الشرق  جامعة  أن  بيريفان  وبيَّنت 
مكتسبات اإلدارة الذاتيّة التي تسعى لرفع سوية 
التعليم والبحث العلمّي، وأبواب الجامعة مفتوحة 
أمام شعوب شمال وشرق سوريا خاصة، وأمام 
الفتتاح  وبالنسبة  عامة.  سوريا  أبناء  جميع 
في  ستُفتح  الجامعة  أن  بيريفان  أكدت  الجامعة 
العام  من  العاشر  الشهر  في  المحدد  الموعد 

الجاري.

السعي لالرتقاء

االختصاصات  من  عدداً  الجامعة  وتضم 
األدب  )قسم  اآلداب:  كلية  وهي:  والمعاهد، 
العربي(، وكلية العلوم التربوية: )معلم صف(، 
وثالثة  والكيمياء،  والفيزياء  الرياضيات  وكلية 
معهد  والمالّي-  اإلداري  )المعهد  هي:  معاهد 

الحاسوب - معهد اللغات(.
في  والتميز  الريادة  لتحقيق  الجامعة  وتسعى 
مجال التعليم، واالرتقاء إلى مصاف الجامعات 
والمشاركة  األكاديمّي  التميّز  وتحقيق  العالميّة، 
احتياجات  يُلبي  الخريجين  من  جيل  إعداد  في 
المجتمع، وتطوير البحث العلمي والمعرفي في 

مناطق شمال وشرق سوريا.
شمال  في  للجامعات  العامة  المنسقية  وبحسب   
الجامعة  في  الدراسة  ستكون  سوريا،  وشرق 
بنظام التعليم المباشر في مقر الجامعة الرئيسي 
الدوام  ونظام  مستقبالً،  الفرعية  ومقراتها 
الطريقة  نمط  والتدريس سيكون على  إجباري، 
البحوث  على  أساسّي  بشكل  يعتمد  األوروبيّة 
وستخصص  »الكورسات«،  ونظام  العلميّة، 

حواسيب  من  البحث  مستلزمات  تحوي  مخابر 
ومراجع ومصادر علميّة.

التميز

الجامعات األخرى  وتختلف جامعة الشرق عن 
للطالب  دورّي  تقييم  هناك  سيكون  حيث 
التعليمية  العمليّة  نجاح  مدى  لقياس  والمدرسين 
لتقديم  الذاتية جاهدة  اإلدارة  وتسعى  وتطورها. 
الجامعة،  افتتاح  إلتمام  الالزمة  التسهيالت 
الدعم  من  الكثير  الماضية  الفترة  في  وقدمت 

لُمنسقية الجامعات.
يُشار إلى أن جامعة الشرق هي الثالثة في مناطق 
روج  جامعة  افتتاح  بعد  سوريا  وشرق  شمال 
أبوابها  الجامعة  وستفتح  كوباني،  وجامعة  آفا 
إدارياً الشهر الثامن من العام الحالي، وستستقبل 

طالبها الشهر العاشر.

الشؤون  لجنة  باشرت  ـ  دخيل  حسام  الشدادي/ 
الشدادي  ناحية  مجلس  في  والعمل  االجتماعية 
في  الكومينات  مع  بالتعاون  الحسكة،  جنوب 
العوائل  على  غذائية  سلل  بتوزيع  المنطقة، 
الفقيرة وذات الدخل المحدود، وذلك لتجاوز آثار 

الحظر الكلي على المتضررين.
القت عملية التوزيع استهجان الكثير من األهالي 
المعدومة  العوائل  القسم األكبر من  لعدم شمول 
في  يكون  التوزيع  أن  إلى  إضافة  المنطقة،  في 

مركز المدينة فقط وال يشمل الريف التابع لها.

توزيع غي عادل

أم لخمسة  العبد هللا، وهي  المواطنة نوره  قالت 
أطفال: »ال أعرف على أي أساس استندوا عليه 
العوائل  أن  المفترض  فمن  التوزيع،  عملية  في 
الفئة  هي  المحدود  الدخل  وأصحاب  الفقيرة 

المستهدفة في عملية التوزيع«.
أشد  ومن  حر  عامل  زوجي  »إن  وتابعت: 
سلة  على  أحصل  ولم  الحظر،  من  المتأثرين 
عملية  في  اإلنصاف  يتم  ال  فلماذا  غذائية، 

التوزيع؟«.

»نفطر عىل خبز وبصل«

بشهر  نفطر  عم  ناكل،  القين  مو  وكيلكم  »هللا 

الخير على خبزة وبصلة«، بهذه الكلمات افتتح 
في  لصحيفتنا  حديثه  الحسن«  »علي  المواطن 
إشارة منه إلى الحال المزري الذي وصلت إليه 
االقتصادية  الظروف  بسبب  العائالت،  بعض 
الصعبة التي تمر بها المنطقة، إضافة إلى حالة 
فايروس  تفشي  لمنع  المفروض  الكلي  اإلغالق 

كورونا.
التوزيع  عملية  منتقداً  الحسن حديثه  وتابع علي 
الفقيرة  العوائل  من   %1 منها  يستفد  لم  التي 
التوزيع  أن عملية  إلى  تعبيره. وأشار  على حد 
عندو  »الي  عبر:  محلية  وبلهجة  بالواسطات 
عندو  ما  واللي  عالبيت  حصته  توصل  واسطة 

إلو هللا«.

أهايل الريف ال تشملهم عملية 
التوزيع

وقال المواطن مصطفى السيد من قرية أم حجرة 
في ريف الشدادي: »لماذا ال توزع السالل في 
الصعبة  االقتصادية  فالظروف  أيضاً؟  األرياف 
تمر على كافة المواطنين دون استثناء سواء كان 

من الريف أو المدينة«.
مظلومون  الريف  »أهالي  أن  إلى  السيد  ونوه 
أنهم  بحجة  يصلهم  ال  فالخبز  شيء،  كل  في 
أبناء ريف ويستطيعون أن يخبزوا في منازلهم 

لحدود  وصل  الطحين  كيس  سعر  أن  متناسين 
/60000/ ليرة سورية. والماء ال يصل للريف 
بحجة أن أهالي الريف يملكون آبار مياه متناسين 
أن مياه المنطقة مالحة وكلسية وال تصلح حتى 
المدينة  المساعدات توزع ألبناء  للبهائم. واليوم 

فقط وال نعرف ما هي الحجة اليوم«.
واختتم حديثه متسائالً عن غياب العدل وضياع 
بشراً  »أليسوا  ريف:  أبناء  أنهم  بحجة  حقوقهم 

أبناء الريف في منظورهم؟«.

املخصصات قليلة وال تكفي

االجتماعية  الشؤون  لجنة  عضو  قال  وبدوره 
»محمد  الشدادي  ناحية  مجلس  في  والعمل 
صالح« أنهم استلموا 450 سلة غذائية فقط من 
تكفي  ال  الكمية  وهذه  الحسكة،  مقاطعة  مجلس 

لسد كامل العوائل في المدينة.

مع  الصالح: »نسقنا  أجاب  التوزيع  كيفية  وعن 
16 كومين موزعين في أحياء الشدادي، وجلبنا 
قوائم بأسماء العوائل األكثر حاجة وتضرراً من 
إجراءات الحظر الكلي، وبناًء علية تمت عملية 

التوزيع«.
مدركون  »نحن  أجاب:  األهالي  شكاوي  وعن 
لشكاوي األهالي الذين لم يحصلوا على استحقاق 
الـ 450  المساعدة، ولكن نحن وزعنا  من هذه 
من  تلقيناها  التي  القوائم  حسب  على  حصة 
رؤساء الكومينات، باإلضافة إلى أن الكمية قليلة 

جداً وال تكفي لسد حاجة الجميع«.
أكثر  تضم  لوحدها  الشدادي  مدينة  أن  ويذكر 
من 15400 عائلة بحسب إحصائيات المجلس 
الدخل  ذوي  من  السكان  وغالبية  المحلي، 
المحدود بدخل شهري ال يتجاوز الـ 100000 

ليرة سورية أي ما يعادل 35 دوالر أمريكي.

عني عيىس/ حسام إسامعيل ـ بعد قرار املجلس التنفيذي لإلدارة الذاتيرّة يف 
شامل رشق سوريا عام 2020 القايض بتشكيل منسقيرّة خاصة بالجامعات، 

وفصلها عن هيئة الرتبية والتعليم وربطها باملجلس التنفيذيرّ مبارشة، أُعلن 
عن مناقصة لتأهيل وترميم مبنى كلية العلوم )سابقاً( الفتتاح جامعة 

الرشق يكون مقرها مدينة الرقة.

منبج/ آزاد كردي ـ نظمت اإلدارة العامة لألفران والفرن اآليل يف مدينة منبج وريفها خالل دورية ليلية عىل أفران املدينة العاملة يف إدارة األفران ضبوطاً بحق عدة مخابز مخالفة.

بيريفان خالد

لورنس الجاسم


