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دالل عبد الصمد: حماية مكتسبات
 شعبنا واجٌب علينا

 ال تزال مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان تتعرض لهجمات وحشية على يد االحتالل التركي، كما أن 
األطراف الكردستانية مستمرة في حمالت الشجب واالستنكار، ونظمت قوات حماية المجتمع العديد من النشاطات 

كان أخرها تنظيم مسيرة مركزية في ناحية الدرباسية إلدانة الهجمات التي تتعرض لها جبال كردستان...«3

كرديار دريعي: األربعاء الثقايف
 مسعى إلحياء ثقافة مجتمعية

عمر: إغالق معرب تل كوجر له 
تداعيات خطرية وعواقب وخيمة

 بعد اختتام أعمال الكونفراس الرابع التحاد 
المثقفين بإقليم الجزيرة في الشهر العاشر 

عام٢٠٢٠، تم إطالق مبادرة ثقافية تهدف 
إلى تطوير المجتمع من النواحي الفكرية 

والسياسية واألدبية والتنظيمية، وذلك من 
خالل إلقاء محاضرات في يوم محدد من كل 

أسبوع بمراكز اتحاد المثقفين في مناطق إقليم 
الجزيرة...«8

قال الرئيس المشترك لدائرة العالقات الخارجية في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
الوضع  على  كبير  بشكل  أثر  كوجر  تل  معبر  إغالق  إن  الكريم عمر  عبد  سوريا 
اإلنساني واالقتصادي ومكافحة داعش، وأشار إلى أنه في حال استخدمت روسيا 
حق النقض الفيتو مرةً أخرى فعلى المجتمع الدولي البحث عن طرق وبدائل جديدة 

إلدخال المساعدات لمناطق شمال وشرق سوريا...«4

روسيا ُتِصرُّ عىل إيصال 
المساعدات عرب دمشق

أوضح الممثل الخاص للرئيس 
الروسي في الشأن السوري ألكسندر 

الفرينتيف إن روسيا تطالب بوقف 
عمل آلية إيصال المساعدات عبر 
المعابر الحدودية، في حين أكدت 

مصادر لروسيا اليوم إن تركيا أبلغت 
روسيا أنها تعارض بشدة فتح معبر 

تل كوجر أمام المساعدات...«٢

دولة االحتالل التركي تصعد من 
انتهاكاتها وهجماتها تحت أنظار 

العالم الالئذ بالصمت
االنتهاكات العدواني�ة 
للدولة التركية المحتلة 

تطال منازل وممتلكات 
المدنيي�ن في الريف 

الغربي لمقاطعة كري 
سبي وناحية عين عيىس، 

وتصعيد عدواني جديد 
يتكرر في الفترة الحالية 

مع استمرار الصمت 
الدولي حيال هذه 

االعتداءات والهجمات 
العدواني�ة دون 

رادع...«4

بعدسة: هدية حسين

»مشاهير الُكرد« كتاب ُيسلط الضوء على سيرة حياة 
24 شخصّية كردّية

الهند: لقاحات كورونا وهمية والمرّوجون في قبضة العدالة

»حالة إجهاض« مثيرة  
ضمن اكتشافات مقابر 

فايكنغ في السويد

صدر عن دار آفا للنشر كتاب »مشاهير الكرد« 
ويتناول  ونارين عمر،  أحمد  بهجت  تأليف  من 
نساء  من  كردية  شخصية   24 حياة  الكتاب 
الكردي  األدب  في  بارز  دور  لهم  كان  ورجال 

واألدب الشرقي والعالمي.
ويقع الكتاب في 134 صفحة من القطع الوسط، 
ويتناول سيرة حياة وأعمال 24 شخصية ثقافية 
واجتماعية كردية كان لها األثر البالغ في األدب 

الكردي.
ويتناول الكتاب بشكل خاص سيرة حياة وأعمال 
الكردي  التاريخ  من  نسائية  شخصيات  تسع 
قلما تم تسليط الضوء على حياتهن، وكان لهن 
الكردي والشرقي  بارز في مسيرة األدب  دور 
العابد  نازك  نقيب،  خان  حفصة  مثل  والعالمي 
وروشن بدرخان وست الشام وميهربان خاتون 
ومينا خان قاضي ومستورة األردالنية، واستند 

المصادر  من  العديد  على  بحثهم  في  المؤلفان 
والوثائق والمراجع التاريخية األجنبية والعربية.
أخرى  مواضيع  أيضاً  الكتاب  يتناول  كما 
الحداد  وكاوا  القومي  نوروز  بعيد  تتعلق  هامة 
وقّصة الّطوفان وحقيقة مدفع العيد وغيرها من 

المواضيع األخرى.
وحول تأليف كتاب مشاهير الكرد قال المؤرخ 
للشعب  أساؤوا  العديد  إن   « أحمد:  بهجت 
الكردي ولم يتطرقوا إلى حقيقة الشعب الكردي 
عن  مؤلفاتهم  في  يدونوا  لم  كما  وبطوالتهم، 
الذين  وخاصةً  كرد  كونهم  المشاهير  تاريخ 
الثقافة واألدب والعديد من النواحي منذ  خدموا 

العهد الميدي وحتى اآلن«.
بعنوان  كتاب  أحمد  بهجت  للمؤلف  وصدر 
»مدخل إلى تاريخ ديرك الحديث« عرض في 

معرض هركول للكتاب في مدينة قامشلو.
وكالة هاوار 

ألقت السلطات الهندية القبض على أربعة عشر  
أوهموا  كبيرة،  احتيال  بعملية  قاموا  شخصاً، 
فيروس  لقاحات  يوفرون  بأنهم  المواطنين  بها 

كورونا.
 12 إنشاء  تم  ميل«،  »ديلي  لصحيفة  ووفقاً 
مومباي،  مدينة  أرجاء  في  للقاحات  مركزاً 
عمليات  أنها  الحقاً  تبيّن  الماضية،  األشهر  في 
المراكز  وقدمت  السكان،  لالحتيال على  كبرى 
اللقاحات »الوهمية«، التي كانت عبارة عن مياه 
من 2500 شخص  أكثر  إلى  حقنة،  في  البحر 

في مومباي.
و«التآمر  »القتل«  تهم  السلطات  ووجهت 

شخصاً   14 إلى  و«االحتيال«،  اإلجرامي«، 
كانوا مسؤولين على تلك العمليات. وقال فيشال 
مومباي:  شرطة  في  مسؤول  وهو  تاكور، 
المالحة  البحر  مياه  يستخدمون  كانوا  »األطباء 
على  يحصلون  كانوا  األطباء  المرضى.  لحقن 
أحد  من  واألدوات،  والحقن،  اللقاح،  شهادات 

المستشفيات«.
الصحة،  وزارة  بيانات  بحسب  الهند  وسجلت 
خالل   19- بكوفيد  جديدة  إصابة   34703
وتجاوز  الماضية،  ساعة  والعشرين  األربع 
مجموع اإلصابات حاجز 30 مليون إصابة منذ 

تفشي الوباء.

في  الوفيات  ارتفاع عدد  إلى  البيانات  وأشارت 
الهند من جراء الفيروس بعد تسجيل 553 وفاة 
عدد  ليرتفع  »رويترز«،  نقلت  حسبما  جديدة، 

الوفيات إلى أكثر من 403 آالف شخص.
وكاالت

مقابر  سبعة  مختصين  علماء  اكتشف 
للفايكنغ احتوت على هياكل عظمية جيدة 
في  توأم،  رضيعان  ذلك  في  بما  الحفظ، 

بلدة سيغتونا السويدية.
على  المقابر  داخل  اآلثار  علماء  وعثر 
لثمانية  تعود  عام،   1000 عمرها  عظام 
وأربعة  لبالغين  أربعة  منها  أشخاص، 
الفايكنغ  من  األرجح  على  كانوا  أطفال 
موقع  وفق  المسيحية،  إلى  تحولوا  الذين 

»اليف سيانس« العلمي.
مدير مشروع عمليات التنقيب في الموقع 
المقابر  »وضعية  يقول:  رانر،  يوهان 
وطريقة الدفن، تضفي على المقابر الطابع 

المسيحي«.
وأضاف رانر: »معظم الناس دفنوا على 
ظهورهم في وضعية من الشرق والغرب، 
اتبعوا  الذين  األشخاص  أن  حين  في 
معتقدات الفايكنغ التقليدية في هذه المنطقة 
من السويد في هذه الحقبة التاريخية، كانوا 

يميلون إلى حرق جثث موتاهم«.
من  رواسب  على  األثريون  عثر  كما 
جزئيًا،  المحترقة  التوابيت  وبعض  الفحم 
قد  كانت  النار  طقوس  أن  إلى  يشير  مما 
األقل،  على  مدافن  أربعة  في  اُستخدمت 
ولفت رانر إلى أن هذه التقاليد شائعة إلى 
لكنها  فايكنغ،  كريستيان  قبور  في  ما  حد 

نادرة في السابق في سيغتونا.
كما تم العثور على حجرات حجرية أعلى 
محاطاً  إحداها  كان  القبور،  من  أربعة 

في  موضوعة  )حجارة  حجرية  بقطعة 
شكل صندوق( تحيط به.

وقال رانر: »لم تكن هذه المعالم معروفة 
إلى  مشيراً  سيغتونا«،  بلدة  في  قبل  من 
المبكرة  المسيحية  القبور  بين  شائعة  أنها 
في هذه المنطقة من السويد، التي تقع على 
بعد 23 ميالً )37 كيلومتراً( شمال غرب 

ستوكهولم.
المقابر  إحدى  إن  اآلثار  علماء  ويقول 
يمكن أن تحتوي على جثث توأمين، حيث 
المقابر، طفلين صغيرين  إحدى  في  وجد 
للغاية يبدو أنهما في نفس العمر بالضبط، 
والتفسير األولي للفريق هو أن »هذا القبر 
المأساوية إلجهاض  النتيجة  على  يحتوي 

متأخر لتوأم«.
من  العديد  على  أيًضا  المقابر  واحتوت 
القطع األثرية المثيرة لالهتمام، حيث دُفِن 
أحد األفراد في »حزام جلدي يحتوي على 
النحاس  وسبائك  الحديد  من  زينة  قطع 
المطلي بالفضة«، كما ُعثِر على عمالت 
فضية في فمه، وهي ممارسة شائعة إلى 
حد ما في المدافن المسيحية خالل عصر 

الفايكنغ في وسط السويد.
في  المقابر  تلك  اآلثار  علماء  واكتشف 
أواخر نيسان الماضي، ويواصلون تحليل 
المتوقع  ومن  والتحف،  العظمية  الهياكل 
بفحص  العظام  اختصاصي  يقوم  أن 
في  جيداً  المحفوظة  العظمية  الهياكل 

الخريف المقبل.
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211  المنوعاتاألخبار

ممارسة األنشطة الحركية ُتخفف تآكل المفاصلطلب جديد من محامي القائد عبد اهلل أوجالن للقاء موِكلهم

هل ُتستخرج المعادن من النباتات في المستقبل؟ روسيا ُتِصرُّ على إيصال المساعدات عبر دمشق

إطالق سراح غرغرلي أوغلو النائب عن نقل حوالي ألفي من المرتزقة السوريين إلى أفغانستان
حزب الشعوب الديمقراطي

هللا  عبد  القائد  محامو  تقدم  ـ  األخبار  مركز 
بيلمز  وإبراهيم  دينج  مظلوم  أوجالن، 
ونوروز أويصال وسرباي كوكلو بطلب إلى 
مكتب المدعي العام في بورصا للقاء موكلهم 
المتواجد منذ 22 سنة في السجن )F( األمني 

المشدد بجزيرة إمرالي.

وكان مكتب المدعي العام في بورصا قد قام 
القائد عبد هللا أوجالن مع  لقاء  بتمديد حظر 
ستة  لمدة   2020 أيلول   23 في  المحامين 
»خارطة  بإرسال  القائد  قيام  بذريعة  أشهر، 
الى  نفسه  عن  للدفاع  الُمعدّة  الطريق« 
المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في عام 
فرضه  الذي  اللقاء  حظر  وانتهى   ،2009
مكتب المدعي العام على اللقاء في 23 آذار 
الماضي، ومع ذلك لم يتم أي رد على طلب 

المحامين باللقاء بموكلهم.
مع  تحدث  قد  أوجالن  هللا  عبد  القائد  وكان 

هاتفية  مكالمة  عبر  أوجالن  محمد  شقيقه 
تم  ثم  دقائق  لعدة  الماضي  آذار   25 في 
ريزان  المحاميان  واستطاع  االتصال،  قطع 
ساريجا ونوروز أويصال في الثاني والثاني 
حزيران  و18  و12  أيار  من  والعشرين 
مقابلة  من  عام 2019  من  آب  من  والسابع 
رفضت  التاريخ  ذلك  وبعد  موكليهما، 
التي قدمها  الطلبات  التركية جميع  السلطات 

المحامون للقاء موكلهم.

لتقوية المفاصل والتخفيف من تآكلها يُنصح 
بممارسة تمارين العالج الطبيعي المخصصة 
لهذا الغرض والرياضات الصديقة للمفاصل 

مثل ركوب الدراجات الهوائية.
أن  العظام  ألطباء  األلمانية  الرابطة  كشفت 
إيقاف  ممارسة األنشطة الحركية تساهم في 
ما  خالف  على  بدايته،  في  المفاصل  تآكل 
هو شائع بأن هذه الحالة تستوجب الميل إلى 

الراحة.
وعلى الرغم من أنه ال يمكن الشفاء من تآكل 
المفاصل، إال أنه يمكن التخفيف من المتاعب 
وإيقاف التآكل في بدايته من خالل ممارسة 

األنشطة الحركية.

تآكل املفاصل يُهاجم الركبة 

والورك بصفة خاصة

العالج  تمارين  بعض  ممارسة  وينبغي 
الغرض  لهذا  المخصصة  الطبيعي 
ركوب  مثل  للمفاصل  الصديقة  والرياضات 
بهدف  وذلك  والسباحة،  الهوائية  الدراجات 
إلى  باإلضافة  المصاب،  المفصل  تقوية 

إنقاص الوزن.
أنها  على  الحركة  زيادة  تمارين  وتعرف 
على  للمحافظة  تُجرى  التي  التمارين  جميع 
من  الوقاية  بهدف  للمفاصل  الحركي  المدى 
تطّور التحدد الحركي واليبوسة المفصلية أو 
المتحدة  للمفاصل  الحركي  المدى  الستعادة 
تمارين  أما  المفصلية.  اليبوسة  لمعالجة  أي 
تقوية العضالت فهي تشمل بعض التدريبات 

األساسية مثل تمارين اللوح الخشبي وتمارين 
البطن وتمارين كرة اللياقة البدنية.

المفاصل  تآكل  إن  األلمانية  الرابطة  وقالت 
في  التقدم  في  تتمثل  أسباب  عدة  إلى  يعود 
األمراض  وبعض  المفرطة  والسمنة  العمر 
كالروماتيزم وهشاشة العظام إلى جانب قلة 

الحركة.
الركبة  يهاجم  المفاصل  تآكل  أن  وأضافت 
أن  إلى  مشيرة  خاصة،  بصفة  والورك 
الركبة  في  آالم  صورة  في  تظهر  المتاعب 
والورك عند التحميل عليهما وتيبّس المفاصل 
استعادة  ثم  الفراش،  من  النهوض  بعد 
حركتيها بعد فترة من الوقت، باإلضافة إلى 
قيود الحركة مثل صعوبة فرد مفصل الركبة 

بشكل كامل.
والمراهم  المسكنات  إلى  اللجوء  يمكن  كما 

التي  المتقدمة،  المراحل  وفي  والجل، 
فقدان  مع  شديدة  بآالم  المريض  فيها  يشعر 

القدرة على الحركة، يتم الخضوع للجراحة 
الستبدال المفصل.

باستمرار  المعادن  على  الطلب  يتزايد 
والتزايد  والعمراني  االقتصادي  النمو  نتيجة 
السكاني، لكونها عنصراً رئيساً في التقنيات 
نشاط  أوجه  لكن  الحديثة،  والصناعات 
سلبية  آثار  ذات  حالياً  المستخدمة  التعدين 
فهل  ووجوده،  اإلنسان  وصحة  البيئة  على 
اكتشاف  من  المستقبل  في  العلماء  سيتمكَّن 
التركيبية  البيولوجيا  الستخدام  مبتكرة  تقنية 
تصبح  بحيث  وتحفيزها  النباتات  وهندسة 

قادرة على إنتاج المعادن بشكل مستدام؟
تستعملها  كثيرة  معادن  على  التربة  تحتوي 
النباتات كعناصر غذائية طوال دورة حياتها 
الضرورية  المعادن  ومن  نموها،  أجل  من 
والبوتاسيوم،  الفوسفور،  هذه:  نموها  لدورة 
والمغنسيوم،  والكبريت،  والكالسيوم، 
والمنغنيز،  والحديد،  والزنك،  والنحاس، 
والنيكل،  والبورون،  والموليبدنوم، 

والكادميوم، والكوبالت.

امتصاص املعادن

تمتص جذور النبات الممتدة في باطن األرض 
والمعادن  المغِذّية  والمواد  الماء  وأعماقها 
من التربة، لتنتقل بعد ذلك إلى جميع أجزاء 
الساق،  فيها األوراق عن طريق  بما  النبات 
نوعٍ  من  هذه  االمتصاص  قدرة  وتتفاوت 
معيَّن من النبات وآخر. فلبعضها قدرة كبيرة 
كتلته  في  المعادن  وتجميع  امتصاص  على 
في  معيَّنة  معادن  تتراكم  حيث  البيولوجية، 
األنسجة الحية إلى مستويات أكبر من المعتاد 
بالنسبة لغيره من النباتات التي تنمو في تربة 

مماثلة.
التنقيب  في  علمياً  باباً  الخاصية  هذه  تفتح 
الستخراج  المالئمة  النبات  أنواع  عن 
المعادن، لتكون مصدراً بديالً لطرق التعدين 
وقد  البيئة،  السلبي على  األثر  ذات  التقليدية 
في  النيكل  بتركيز  تقوم  التي  النباتات  تكون 

أنسجتها، مصدراً واعداً في هذه العملية.

نباتات تُخزّن النيكل

كثيرة،  للنيكل  المحبة  النباتات  أنواع  إن 
حيث  المعدن،  بهذا  الغنية  التربة  في  وتنمو 
أن  علماً  تخزنه،  ثم  ومن  بشراهة،  تمتصه 
غير  عالية  بتركيزات  بالنيكل  الغنية  التربة 
يعمل  حيث  النباتات،  معظم  لنمو  مناسبة 

في  ويسهم  النبات،  نمو  تثبيط  على  النيكل 
حدوث اضطرابات في العمليات البيولوجية 
مثل  النبات  داخل  تحدث  التي  والكيميائية 
ويسبب  الضوئي،  والبناء  الغذائي  التمثيل 
من  األنواع  هذه  لكن  النبات،  وموت  تسمم 
النباتات توجد عندها مستويات عالية جداً من 

مقاومة النيكل بتركيزات عالية.
وهناك عدد من الدراسات العلمية التي تشير 
في  البراكين  أطلقته  الذي  النيكل  أن  إلى 
القضاء  عن  المسؤول  هو  الجوي،  الغالف 
موت  قبل  األسترالية،  النباتية  الحياة  على 
هذا  ويسمى  البحرية،  واألنواع  الحيوانات 

االنقراض بانقراض العصر البرمي الثالثي 
أو الموت العظيم.

النباتات  من  األنواع  مئات  تسجيل  تم  لقد 
وما  العالم،  أنحاء  جميع  في  للنيكل  المحبة 
بوتيرة  تتواصل  الجديدة  االكتشافات  زالت 
متسارعة من أجل اكتشاف أنواع جديدة منه، 
السينية  باألشعة  التصوير  تقنية  باستخدام 
المحبة  األشجار  أنواع  من  وواحدة  الدقيقة، 
التي  كوميناتا«  »بيسناندرا  شجرة  للنيكل 
يتراكم النيكل فيها بنسبة تصل إلى %25 في 
واألخضر  األزرق  باللونين  وتتميَّز  لبنها، 
هذه  اكتشاف  ويعود  النيكل،  بسبب مركبات 
الشجرة إلى أكثر من أربعين سنة في الغابات 
وللنيكل  الجديدة،  كاليدونيا  في  المطيرة 
استخدامات عديدة في كثير من الصناعات، 
ويُعد  للصدأ،  المقاوم  الفوالذ  تصنيع  منها 

بطاريات  صناعة  في  أساسياً  عنصراً 
السيارات الكهربائية.

درس العلماء هذه النباتات، وتم طرح العديد 
تطورها،  لشرح  العلمية  الفرضيات  من 
منها: أنها تستخدم النيكل في الدفاع وحماية 
تمضغ  التي  الضارة  الحشرات  من  نفسها 
لمعظم  سام  النيكل  تراكم  إن  إذ  األوراق، 
أخرى  فرضية  وتذهب  العشبية،  الحشرات 
تأثيرات  له  للنيكل  المفرط  التراكم  أن  إلى 
مضادة للفطريات، كما أنه يقلل نمو األنواع 
المنافسة من النباتات األخرى. ومع ذلك، ال 
اآلن،  حتى  ذلك  يفِسّر  علمي  إجماع  يوجد 

ر  تطوَّ قد  للنيكل  المفرط  التراكم  يكون  وقد 
في  مختلفة  سالالت  في  مختلفة  ألسباب 

المملكة النباتية.

ذات  النباتات  فإن  الشديد،  األسف  ومع 
التراكم المفرط من النيكل مهدَّدة باالنقراض، 
وتتأثر  العالم،  مستوى  على  ندرتها  بسبب 
بشدة بالعناصر المدّمرة للبيئة وأوجه النشاط 
الغابات،  وتطوير  التعدين،  مثل:  البشرية 

والحرائق، والتوسع الحضري.

مصانع طبيعية

المستخدمة  التعدين  عملية  أن  إلى  إضافة 
حالياً هي ذات آثار سلبية على صحة اإلنسان 

كما  البيولوجي،  ع  التنوُّ تهِدّد  فهي  والبيئة، 
التعدين  مجال  في  تعمل  التي  الشركات  أن 
كثيراً  يستهلك  الذي  الصهر  أفران  تستخدم 
العملية  بهذه  تقوم  النباتات  لكن  الطاقة.  من 
التربة  من  المعدن  امتصاص  أي  الطبيعية، 
وتجميعه بنسب عالية، باالعتماد على الطاقة 
تحدث  التي  الكيميائية  والتفاعالت  الشمسية 

داخلها.
هذه  دراسة  على  الباحثون  يعمل  لذلك، 
بهذه  رها  تطوُّ وسبب  النباتات  من  األنواع 
أنواع  امتصاص  في  بها  تقوم  التي  الطريقة 
المعادن بشراهة. وسوف تساعد  محدَّدة من 

طريقة عمل هذه النباتات على هندسة نباتات 
المعادن  استهداف  على  قادرة  لتكون  معيَّنة 
وأن  خاصة  والذهب،  الفضة  مثل  الثمينة 
كبيراً،  تقدماً  يشهد  التركيبية  البيولوجيا  علم 
بيولوجية  أنظمة  بناء  يمكن  خالله  ومن 
الممكن  الطبيعية. كما من  غير موجودة في 
خضراء  مصانع  وجود  البعيد  المستقبل  في 
النباتات  للبيئة تحاكي طريقة عمل  وصديقة 

بدالً من أفران صهر المعادن.

نباتات تستخرج الذهب

مختبر  في  باحثون  طّور  أخرى،  جهة  من 
في  ماسي  بجامعة  والهندسة  التكنولوجيا 
معروف  نبات  تحفيز  عملية  نيوزيلندا، 

للذهب،  محباً  ليكون  الهندي  الخردل  باسم 
الذهب،  على  الحصول  في  واستخدامه 
المغذيات  على  المحتوي  الماء  في  فزرعوه 
استخدام  وتم  الذهب،  كلوريد  إلى  إضافة 
اإلنزيمات لتحطيم الخاليا النباتية الستخراج 
الحصول  من  بالفعل  هؤالء  وتمكَّن  الذهب، 
الذهب من  من  واحداً  يعادل جراماً  ما  على 
المجففة،  النباتات  من  كيلوجرامات  عشرة 
قليلة جداً وغير  الكمية  وعلى الرغم من أن 
في الوقت الحالي، إال أن مثل  مفيدة تجارياً 
هذه التجارب سوف تساعد في تطوير العملية 
اقتصادياً،  وأجدى  أكفأ  لتكون  المستقبل  في 
على  إيجابية  انعكاسات  له  يكون  قد  مما 
المعادن  مجال  في  وخاصةً  التعدين،  صعيد 
الثمينة. إضافة إلى ذلك، فإن جسيمات الذهب 
تقع  الهندي  الخردل  نبات  من  المستخرجة 
على مستوى النانو، وتسمى جسيمات الذهب 
جسيمات  وكونها   .)AuNPs( النانوية 
استثنائية  بخصائص  تتميز  يجعلها  نانوية 
غير موجودة إذا كانت شذرات الذهب كبيرة 
نشط  وغير  خامل  عنصر  فالذهب  الحجم، 
كيميائياً، لكن جسيمات الذهب النانوية تكون 
ولها  الكيميائية،  التفاعالت  في  للغاية  نشطة 
مستقبل واعد في العديد من التطبيقات، ففي 
النانوية  الذهب  جسيمات  تُعدُّ  مثالً،  الطب 
واعدة في عالج السرطان، والحصول على 
الحالي  الوقت  في  النانوية  الذهب  جسيمات 
الكيميائية  التفاعالت  من  عديداً  يتطلب 
زراعة  فإن  ولذا،  للبيئة،  والملوثة  المكلفة 
النباتات هي األفضل بيئياً للحصول على هذه 

المادة الثمينة.
إن دراسة هذه النباتات وفهمها سوف يساعد 
وتحفيزها  وهندستها  معالجتها  في  العلماء 
على امتصاص المعادن، واالستفادة منها في 
استخدامات كثيرة، منها: مساعدتها في النمو 
في غير مواطنها مثل أكوام النفايات الترابية 
من  التربة  وتنظيف  المناجم،  عن  الصادرة 
التلوث والعناصر السامة، إضافة إلى حصاد 
في  واستخدامها  أخرى  نباتات  من  المعادن 
المعادن  وخاصةً  الصناعية،  التطبيقات 
النادرة والثمينة. والحقاً، قد يتوسع استخدامها 

إلى ما هو أبعد من ذلك.
عندنا  تكون  سوف  المطاف،  نهاية  ففي 
والذهب،  النيكل  مثل  معدنية  محاصيل 
وسنعرف حينها أن النباتات ليست مقتصرة 
بل  فقط،  الزراعية  المحاصيل  إنتاج  على 

تنتج لنا المحاصيل المعدنية أيضاً!

الخاص  الممثل  أوضح  ـ  األخبار  مركز 
السوري  الشأن  في  الروسي  للرئيس 
ألكسندر الفرينتيف إن روسيا تطالب بوقف 
المعابر  عبر  المساعدات  إيصال  آلية  عمل 
لروسيا  مصادر  أكدت  حين  في  الحدودية، 
تعارض  أنها  روسيا  أبلغت  تركيا  إن  اليوم 

بشدة فتح معبر تل كوجر أمام المساعدات.

من الخطأ إيصال املساعدات عرب 
الحدود

الخاص  الروسي  الرئاسي  المبعوث  وصّرح 
يوم  للصحفيين  الفرينتيف  ألكسندر  لسوريا 
يجب  أنه  على  تصر  »روسيا  بأن  األربعاء 
الحدود  عبر  المساعدات  آلية  تمديد  عدم 

نحن  مفيداً،  يعد  لم  الشكل  هذا  ألن  لسوريا 
طبعاً نُِصر على االنتهاء من هذه اآللية«.

يجب  المساعدات  »إن  الفرينتيف:  وأضاف 
تصل  أنها  مدعياً  دمشق،  عبر  تصل  أن 
إلى شمال  أشهر  ثمانية  إلى  منذ حوالي ستة 
المساعدات  أن  إلى  ولفت  سوريا«،  وشرق 
والمسلحون  ُمسيّسة  إدلب  الى  تصل  التي 

الخطأ  ومن  المدنيين  إلى  وصولها  يمنعون 
تمرير المساعدات عبر الحدود معهم.

وتابع الفرينتيف من العاصمة الكازاخستانية 
السابع  في  ستحتضن  التي  سلطان،  نور 
الشهر إلى جولة جديدة من  والثامن من هذا 
وتركيا  روسيا  بين  آستانا  اجتماعات  سلسلة 
في  مصالحها  لمناقشة  تجتمع  التي  وإيران 
األراضي السورية بقوله: إن روسيا ستناقش 
الدستورية  للجنة  السادسة  الدورة  عقد 
السورية مع المبعوث األممي الخاص لسوريا 

غير بيدرسون.

يف آستانا ستتم مناقشة اللجنة 
الدستوريّة

وأضاف الفرينتيف: سنجري مناقشة تفصيلية 
في  الدستورية  اللجنة  عمل  استمرار  حول 
جنيف كما تعلمون، وصل المبعوث الخاص 
لألمين العام لألمم المتحدة بيدرسون إلى آستانا 
وسنواصل المناقشات معه حول هذه المسألة، 
وحول الحاجة إلى عقد الدورة السادسة للجنة 
الدستورية، وعلى حد تعبير الفرينتيف، فإن 
الجتماع  المسبقة  والشروط  األسس  جميع 

آخر للجنة الدستورية موجودة بالفعل.
ومضى الفرينتيف فقال: الوفود التي وصلت 
من  العديد  أيضاً  ستناقش  سلطان  نور  إلى 
من  ذلك  في  بما  األخرى،  الملحة  القضايا 
في  األخيرة  الرئاسية  االنتخابات  منظور 
سوريا، بطبيعة الحال نحن قلقون للغاية بشأن 
منطقة  في  وخاصة  األرض  على  الوضع 
بالتأكيد  سنناقش  بإدلب،  التصعيد  خفض 
بنّاء  حوار  بناء  في  المتمثلة  المهمة  المسألة 

بين القوى الديمقراطية السورية ودمشق.
اليوم  روسيا  قناة  نقلت  متصل  سياق  وفي 
تمديد  ستناقش  آستانا  جولة  أن  مصادر  عن 
التفويض األممي إليصال المساعدات األممية 
من  العاشر  في  ينتهي  والذي  الحدود  عبر 
الجانب  فإن  المصادر  الجاري، ووفق  تموز 
التركي أبلغ الروس رفضه القاطع لفتح معبر 
تل كوجر مع العراق والسبب معاداته للشعب 

الكردي.
وقدمت إيرلندا والنرويج مشروع قرار جديد 
التفويض  لتوسيع  يدعو  األمن  مجلس  إلى 
وإعادة فتح معبر تل كوجر مع العراق، بينما 
باب  في  ثالث  معبر  بفتح  واشنطن  تطالب 
يعمل  الذي  الهوى  باب  جانب  إلى  السالمة 

حالياً.

االحتالل  بين مخابرات  بتوافق  ـ  األخبار  مركز 
إرسال  السوريين على  المرتزقة  التركي وقادة 
المرتزقة السوريين إلى أفغانستان وتحديداً إلى 
قره  ناغورني  وإقليم  ليبيا  غرار  على  كابول، 
باغ، هذا ما صرح به المرصد السوري لحقوق 

اإلنسان.

من  مرتزقته  نقل  إلى  التركي  االحتالل  ويسعى 
أفغانستان  إلى  سوريا  في  يحتلها  التي  المناطق 
غرار  على  هناك،  له  قدم  موطئ  لتأمين  أيضاً 
ليبيا وإقليم ناغوري قره باغ، ولكن األمر بحسب 
المرة،  هذه  مختلفاً  سيكون  السوري  المرصد 
على  التركي  االحتالل  مخابرات  ستعمل  حيث 

تجنيد المرتزقة ضمن شركات أمنية تركية بعقود 
رسمية وإرسالهم إلى هناك بصورة رسمية.

ونقل المرصد عن مصادره بأن الجانب التركي 
يريد اللعب على القانون الدولي بتسجيل هؤالء 
المرتزقة ضمن شركات أمنية وشرعنة تواجدهم 
المجتمع  أمام  صورته  على  حفاظاً  كابول  في 
الدولي، وملف نقل المرتزقة إلى كابول ال يزال 
في  تبدأ  قد  العملية  أن  إلى  مشيراً  الدراسة،  قيد 
شهر أيلول القادم وأن المرتزقة سيحصلون على 
 3000 إلى   2000 بين  تُقدر  شهرية  رواتب 

دوالر أمريكي حسب بعض المصادر.
وأكد المرصد نقالً عن المصادر أن المخابرات 
المرتزقة  انتقاء  عملية  على  ستشرف  التركيّة 

وستكون  بقاداتهم،  يثقون  ال  ألنهم  السوريين 
مطار  حماية  هي  هناك  لهم  الرئيسية  المهمة 
وحماية  الحكومية  والمقرات  والمنشآت  كابول 

القوات الدولية.
الوسائل  بعض  تناولت  األخيرة  األيام  وخالل 
بين  اجتماع  عن  معلومات  المحلية  اإلعالمية 
المرتزقة  والمجموعات  التركية  االستخبارات 
التابعة لتركيا في المناطق التي تحتلها بسوريا، 
كابول  إلى  المرتزقة  إرسال  موضوع  لمناقشة 
هناك  أن  إلى  المعلومات  وأشارت  األفغانية، 
سوري  مرتزق  ألفي  حوالي  إرسال  على  اتفاق 

إلى أفغانستان.

مركز األخبار ـ أطلقت السلطات التركية سراح 
البرلمان  في  الديمقراطي  الشعوب  عن  النائب 
التركي وعضو لجنة حقوق اإلنسان البرلماني 
فاروق  عمر  الديمقراطي  الشعوب  حزب  عن 
المحكمة  أصدرت  أن  بعد  أوغلو،  غرغرلي 
الدستورية العليا في تركيا قرار بأن حقوقه قد 

انتُهكت.

عضو  أوغلو  غرغرلي  فاروق  عمر  وكان 
قد  الديمقراطي  الشعوب  حزب  عن  البرلمان 
ودخل  الماضي  آذار  في  عضويته  من  ُجّرد 
بالسجن  عليه  ُحِكم  أن  بعد  نيسان،  في  السجن 
عامين ونصف العام بسبب منشور على تويتر 
يدعو فيه إلى السالم، وكشف غرغرلي أوغلو 
عن عدة انتهاكات لحقوق اإلنسان في تركيا بما 
فيها عمليات تفتيش غير قانونية للمحتجزين من 

قبل الشرطة.
تركيا  في  العليا  الدستورية  المحكمة  أن  يُذكر 

األربعاء  أصدرت  كانت 
نص  قراراً  الماضي 
حقوق  انتهاك  تم  أنه  على 
الشعوب  حزب  عضو 
فاروق  عمر  الديمقراطي 
أوغلو  غيرغيرلي 
عنه،  باإلفراج  مطالبةً 
المحكمة  أعضاء  وأجمع 
من   67 المادة  مع  تماشياً 
انتهاك  تم  بأنه  الدستور، 
أوغلو  غرغرلي  »حق 
في الترشح والمشاركة في 
األنشطة السياسية والحق في الحرية الشخصية 

واألمن.
بإمكان  بات  المحكمة  قرار  بعد  أنه  إلى  يشار 
في  كنائب  مقعده  استعادة  أوغلو  غرغرلي 
البرلمانية  الحصانة  بسحب  قرار  بعد  البرلمان 
عنه إثر مذكرة أرسلتها وزارة العدل إلى البرلمان 
العليا  المحكمة  وكانت  الماضي،  آذار   20 في 
كوجايلي  محكمة  إلى  فورياً  إشعاراً  أرسلت  قد 
غرغرلي  بسجن  حكمت  التي  العليا  الجنائية 
الالزمة  اإلجراءات  باتخاذ  فيه  طالبتها  أوغلو، 
من  الملف  إرسال  المتوقع  ومن  عنه،  لإلفراج 
لبدء  البرلمان  إلى  العليا  الدستورية  المحكمة 

عملية إعادة مقعده البرلماني.
الجدير بالذكر أن عمر فاروق غرغرلي أوغلو 
أُدين عام 2018 وُحكم عليه بالسجن لمدة عامين 
ونصف العام بتهمة »نشر دعاية إرهابية« بعد 
أن أعاد تغريد مقال إخباري عام 2016 حول 

الدعوة للسالم .
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دالل عبد الصمد: حماية مكتسبات شعبنا 
واجٌب علينا

قوات  في  اإلدارية  لنا  تحدثت  اإلطار  هذا  وفي 
حيث  الصمد«،  عبد  »دالل  المجتمع  حماية 
في  شعبنا  مقاومة  نحيي  البداية  »في  قالت: 
ونقول  التركية  الهجمات  كردستان ضد  باشور 
التي  الشرف  مقاومة  مع  متضامنون  بأننا  لهم 
نضاالتكم،  في  معكم  متحدون  ونحن  تبدونها، 
تستهدف  لها  تتعرضون  التي  الهجمات  ألن 
إرادة الشعب الكردي في كل مكان، والنيل من 
مكتسبات شعبنا، لذلك فإن نضال الشعب الكردي 
في أجزاء كردستان األربعة هو نضال مشترك 
وال يمكن فصل مقاومة جزء من كردستان عن 

مقاومة األجزاء األخرى«. 

وأشارت إلى أن ما يحصل في باشور كردستان 
التي حيكت ضد  الدولية  للمؤامرة  استكمال  هو 
وهذا  عاماً،   22 قبل  أوجالن  هللا  عبد  القائد 
تيقنوا  أن  بعد  أتى  المؤامرة  الفصل من فصول 
وهم  فكره،  إخماد  يعني  ال  القائد  اعتقال  بأن 
من  الماليين  خلفه  ترك  القائد  أن  جيداً  يعلمون 
األفراد الذين سيكملون طريقه بناًء على األسس 

الديمقراطية التي أرشدنا إليها. 
الخاصة  »الحرب  بالقول:  حديثها  تابعت  دالل 
التي يمارسونها علينا إضافة إلى الجريمة البشعة 
وسائل  جميعها  المياه،  بقطع  يرتكبونها  التي 
تهدف إلى تحقيق ما لم يتحقق بالعسكرة، وذلك 

وبحياته  بلقمة عيشه  الشعب  إشغال  عن طريق 
راية  تحت  النضال  عن  االبتعاد  بغية  اليومية، 
نور  الذي  الفكر  ذلك  الديمقراطية،  األمة  فكر 
ونيل  الحرية  طريق  إلى  وأرشده  شعبنا  طريق 

الحقوق والمحافظة على المكتسبات«. 

الحرب ليست بني اإلخوة

ممثلي  »اعتقال  حديثها:  إلى  أضافت  دالل 
وشرق  لشمال  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 
من  الديمقراطي  االتحاد  حزب  وممثلي  سوريا 
القاطع  وبالدليل  يثبت  البرزاني،  عائلة  قبل 
تورط وتواطئ تلك العائلة مع االحتالل التركي 
ومساعدته في ضرب مناطق الدفاع المشروع. 
بين  حرٌب  هي  اليوم  الدائرة  الحرب  فإن  لذلك 
نهجين مختلفين تماماً، الحرب بين نهج المقاومة 
خط  وبين  الكريال،  قوات  تبديها  التي  الوطنية 
البرزاني،  عائلة  تنتهجه  الذي  العظمى  الخيانة 
لذلك واهٌم من يعتقد بأن حرب اليوم هي حرب 
المقاومة  تيار  بين  حرب  إنها  بل  اإلخوة،  بين 

وتيار الخيانة«. 

صمت دويل

استنكرت  المجتمع  حماية  قوات  في  اإلدارية 
يبديه  الذي  »الصمت  بالقول:  الدولي  الصمت 

المجتمع الدولي تجاه هجمات االحتالل التركي 
يُعتبر موافقة ومشاركة من قبل المجتمع الدولي 
تخدم  التي  الهجمات  تلك  الهجمات،  هذه  في 
تنطلق  ال  التي  الكبرى  العالمية  القوى  مصالح 
بمصير  آبهة  غير  الخاصة  مصالحها  من  إال 
الشعوب، لذلك نطالب المجتمع الدولي أن يخرج 
التي  االنتهاكات  لهذه  حداً  ويضع  صمته  عن 

يتعرض لها شعبنا في مختلف أرجاء الوطن«.
 

قوتنا تكمن يف وحدتنا

نصمد  أن  يمكننا  »ال  حديثها:  تابعت  دالل 
ونواجه أعداءنا ما لم نكن متحدين، لذلك ال بد 
من تحصين جبهتنا الداخلية عن طريق الوحدة 
التي  الصمود والحفاظ على مكتسباتنا  لنستطيع 
في  ضحوا  الذين  الشهداء  آالف  بدماء  حققناها 

سبيل هذا الهدف«. 
واختتمت دالل عبد الصمد حديثها بالقول: »نهج 
واضٌح  المقاومة  ونهج  وجلي،  واضٌح  الخيانة 
وجلي، لذلك على كل كردي شريف االبتعاد عن 
الكرد،  أعداء  سوى  يخدم  ال  الذي  الخيانة  نهج 
السبيل  يعتبر  الذي  المقاومة  بنهج  وااللتحاق 

الوحيد للحفاظ على ما هو ُمنجز«.

تأهل منتخب إيطاليا لنهائي كأس أمم أوروبا 
إسبانيا  على  فوزه  بعد   ،»2020 »يورو 
نهاية  بعد   ،)2-4( بنتيجة  الترجيح  بركالت 
اإليجابي  بالتعادل  واإلضافي  األصلي  الوقت 

.)1-1(
تقدم فيديريكو كييزا إليطاليا بالدقيقة 60، فيما 
بالدقيقة  إلسبانيا  النتيجة  موراتا  ألفارو  عادل 

.80

بداية هجومّية

الخطورة األولى في المباراة جاءت بعد مرور 
الكرة  على  باريال  حصل  حيث  دقائق،   3
أثناء  الكرة  ويسدد  ليراوغ  بالمرمى  وانفرد 
لكن  بالقائم،  لترتطم  لمرماه  الحارس  عودة 

الحكم أشار لوجود حالة تسلل.
 ،15 الدقيقة  في  جاء  األول  اإلسباني  الرد 
ليحصل  بسهولة  الكرة  باريال  خسر  بعدما 
فيران توريس عليها، ويتوغل باتجاه المنطقة 
األيمن  القائم  بجوار  تمر  أرضية  كرة  ليسدد 

لدوناروما.
وأهدر العبو األزوري فرصة محققة، بعدما 
بشكل  مرماه  من  سيمون  الحارس  خرج 
إيموبيلي،  ثم  إيمرسون  إلى  لتصل  خاطئ، 
إلى باريال لكن  ليمرر  التسديد  الذي فشل في 
الكرة  وشتت  سريعًا  ارتد  اإلسباني  الدفاع 

بعيدًا.
إنقاذ  من  دوناروما  تمكن   ،25 الدقيقة  وفي 
إيطاليا من فرصة هدف محقق، بعدما وصلت 
الجزاء،  منطقة  داخل  أولمو  داني  إلى  الكرة 
إليه في  المدافعين وترتد  بأحد  ليسدد وترتطم 
موقف رائع للتسجيل، ليسدد كرة قوية يبعدها 

دوناروما ببراعة.
الدقيقة  في  الالروخا  مرمى  إيمرسون  وهدد 
طبق  على  تمريرة  إنسيني  مرر  بعدما   ،45
الناحية  في  ليتوغل  إيمرسون  إلى  ذهب  من 

اليسرى ويسدد كرة قوية ترتطم بالعارضة.

رضبة كييزا

مع بداية الشوط الثاني، نفذ المنتخب اإلسباني 
أويارزابال  طريق  عن  سريعة  مرتدة  هجمة 
الذي انطلق بالكرة من جهة اليمين، ليمرر إلى 
بوسكيتس على حدود المنطقة، ليطلق تسديدة 

قوية مرت فوق عارضة الحارس دوناروما.
اليمنى  الجبهة  في  تألقه  واصل  أويارزابال 
ليطلق  بيدري  من  تمريرة  واستلم  لالروخا، 
تسديدة قوية تمكن دوناروما من اإلمساك بها 

في الدقيقة 57.
ومن هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 59، بدأت 

من الحارس دوناروما حتى وصلت في النهاية 
تسديدة  ليطلق  المنطقة،  داخل  إيموبيلي  إلى 
الحارس،  يسار  على  رائعة  بطريقة  قوية 

اكتفى سيمون بمشاهدتها وهي تسكن مرماه.
النتيجة  تعديل  فرصة  أويارزابال  وأهدر 
أمام  من  عرضية  كرة  بعد   ،65 بالدقيقة 
إليطاليا،  الدفاعي  الخط  بها  ضرب  المنطقة 
بالشباك وتمر  أويارزابال في وضعها  ليفشل 

من أمام رأسه إلى خارج المرمى.
النتيجة  يضاعف  أن  كاد  بيراردي  البديل 
إليطاليا، بعد مجهود رائع من كييزا الذي مرَّ 
إلى  رائعة  بطريقة  كرة  ومرر  داخل  وتوغل 
الكرة  وسدد  بالمرمى  انفرد  الذي  بيراردي، 
التصدي  من  سيمون  ليتمكن  المرمى،  باتجاه 

لها ببراعة.

رد موراتا

موراتا  تمكن  سريعة،  مرتدة  هجمة  ومن 
لعبة  بعد  الدقيقة 80،  في  النتيجة  معادلة  من 
ممتازة بينه وبين أولمو في لعبة »وان - تو«، 
لينفرد موراتا بالمرمى ويسدد الكرة على يمين 

دوناروما في الشباك.
األول،  اإلضافي  الشوط  من   98 الدقيقة  في 
بعد حالة  ثانيًا،  هدفًا  يسجل  أن  الالروخا  كاد 
دوناروما  ليتألق  المنطقة  داخل  الزحام  من 
إلى  المرمى  أمام  لترتد  مرماه  عن  ويبعدها 

موراتا الذي سدد الكرة بجوار المرمى.
مرمى  على  تواصل  اإلسباني  الطوفان 
مرماه  من  دوناروما  خرج  حيث  األزوري، 
يورينتي،  ماركوس  إلى  ترتد  عرضية  ليبعد 
الذي سدد الكرة باتجاه المرمى لحظة خروج 
دوناروما، لكن كيليني نجح في إبعاد التسديدة 

عن مرماه، ليمنع هدفاً محققاً.

هدف أبيض

وسجل بيراردي هدفًا ثانيًا لألزوري بالدقيقة 
110، بعد تمريرة طولية ضرب بها الدفاع، 
خروج  لحظة  الشباك  في  دومينيكو  وسددها 

الحارس، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.
بالتعادل  واإلضافي  األصلي  الوقت  وانتهى 
المنتخبان  ليلجأ  فريق،  لكل  بهدف  اإليجابي 

إلى ركالت الترجيح التي أنصفت إيطاليا.
وأهدر لوكاتيلي ركلة األزوري األولى، فيما 
طريق  عن  ركالت   4 إيطاليا  منتخب  سجل 
بيلوتي، بونوتشي، بيرنارديسكي وجورجينيو.
في المقابل، سجل للمنتخب اإلسباني مورينو 

وألكانتارا، بينما أهدر أولمو وموراتا.

األسايش يتجّرع طعم أول هزيمة على 
يد برخدان، وسردم يفوز بصعوبة

السعودية تفوز على الجزائر وتتّوج 
بكأس العرب للشباب

أنس جابر تودع ويمبلدون برأس مرفوع

إيطاليا تقهر إسبانيا بركالت 
الترجيح وتصعد لنهائي اليورو

روناهي/ قامشلو ـ أُقيمت منافسات الدور نصف 
للرجال  إقليم الجزيرة  أندية  النهائي من دوري 
مباراتين  وجرت  األولى«  »الدرجة  القدم  بكرة 
ملعب  على  واألسايش  برخدان  جمعت  األولى 
الشهيد هيثم كجو والثانية سري كانيه وسردم 
على أرضية ملعب شهداء الثاني عشر من آذار. 
اللقاء األول كان نديّاً وقويّاً والعنوان األبرز فيه 
الدوري  في  األولى  الهزيمة  األسايش  تلقي  هو 
وكانت على يد برخدان والذي فاز عليه بهدفين 
الشهيد  ملعب  أرضية  على  واحد  هدف  مقابل 
هيثم كجو بقامشلو، وننتظر مباراة اإلياب لتحديد 

المتأهل للمباراة النهائية.
المركز  على  الثانية  بمجموعته  حصل  برخدان 
دجلة  وقابل  الثاني  للدور  بذلك  وتأهل  الثاني 
الثالث،  المتأهل عن المجموعة األولى بالمركز 
إياباً  فاز  ولكنه  بنتيجة 3×2،  ذهاباً  منه  وخسر 
نهائي  النصف  للدور  وتأهل  رد  بدون  بهدف 
ليلتقي باألسايش المتأهل عن المجموعة األولى 
مباشرةً للدور نصف النهائي كمتصدر حيث كان 
األندية 14 على  تقسيم  العام  لهذا  الدوري  نظام 
إلى  مباشرةً  المتصدر  منهما  تأهل  مجموعتين 
الدور نصف النهائي وأصحاب المركزين الثاني 

ويتأهل  سوياً  ويلعبون  الثاني،  للدور  والثالث 
الفائزون إلى الدور نصف النهائي.

هو  ها  هزيمة  أي  يتلَق  لم  الذي  األسايش  إذاً 
فرصة  أمامه  وتبقى  برخدان  يد  على  يتجرعها 

التعويض في مباراة اإلياب.
على  بصعوبة  سردم  فاز  الثاني  اللقاء  وفي 
هدفين  مقابل  أهداف  ثالثة  بنتيجة  كانيه  سري 
على أرضية ملعب شهداء الثاني عشر من آذار 

بقامشلو، في مباراة مثيرة وجميلة.
تأهل سري كانيه عن المجموعة الثانية بالمركز 

المجموعة  عن  المتأهل  خبات  وقابل  الثالث 
بنتيجة  األولى بالمركز الثاني، وفاز عليه ذهاباً 
ثالثة أهداف لهدف وخسر منه إياباً بثالثة أهداف 
نصف  للدور  تأهل  الخسارة  رغم  ولكن  لهدفين 
النهائي ليلتقي سردم المتأهل مباشرةً لهذا الدور 

لتصدره مجموعته الثانية.
مباريات اإلياب ستكون هي الحسم، وباب التأهل 
وتأهل  كبير  فوز  ال  حيث  األندية  لكافة  مفتوح 
أكيد ألي ناٍد، رغم إنَّ فرص التأهل للفائزين هي 
األقوى بحيث يكفيهما التعادل للوصول للمباراة 

النهائية.

بطولة  لقب  للشباب،  السعودي  المنتخب  حقق 
في  الثانية  للمرة  عاماً   20 تحت  العرب  كأس 
تاريخه، بعد تغلبه على منافسه الجزائري بنتيجة 
)2-1(، على ملعب )الدفاع الجوي( بالقاهرة في 

المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في مصر.
في  الجوير  مصعب  السعودي  للمنتخب  سجل 
الدقيقة 3، ثم الالعب محمد بكر في الدقيقة 77، 
وأهدر األخضر ضربة جزاء في الدقيقة 18 عن 
طريق عبد هللا رديف، وأحرز الهدف الجزائري 

الالعب عادل بولبينة في الدقيقة 54.
الفني  المدير  بقيادة  السعودي  المنتخب  وحصد 
الثانية  للمرة  العربي  اللقب  المحمدي  صالح 
عام  مرة  اللقب ألول  أن حقق  بعد  تاريخه،  في 

.1985
في  واضح  بشكل  السعودي  المنتخب  تفوق 
التنظيم  مستوى  على  خصوصاً  المباراة،  بداية 
مبكر  هدف  تسجيله  األخضر  وساعد  التكتيكي، 
الذي  الجوير،  الدقيقة 3عن طريق مصعب  في 

استغل خطأ دفاعيا ساذجا من شباب الجزائر.
الجزائر  مرمى  على  السعودي  الضغط  استمر 
ولم تسنح محاوالت جزائرية خطيرة على مرمى 

أسامة المرمش، بينما حصل المنتخب السعودي 
على ضربة جزاء في الدقيقة 18، لكن الحارس 
نبيل وناس ارتدى قفاز اإلجادة وتصدى لتسديدة 
المهاجم عبد هللا رديف وضاعت فرصة التعزيز 

لألخضر.
حاول منتخب الجزائر استعادة السيطرة، وردت 
بولبينة  عادل  من  صاروخية  تسديدة  العارضة 
الصحراء  محاربي  من  قريبة  فرصة  وضاعت 

وخرج الشوط األول بالتقدم السعودي.
رفيق  محمد  بالعبه  الجزائري  المنتخب  ودفع 
عمر مع بداية الشوط الثاني، وواصل المنتخب 
الجزائري محاوالته للوصول للمرمى السعودي 

وهو ما نجح في تحقيقه عادل بولبينة في الدقيقة 
54 من كرة عرضية حّولها الالعب في الشباك.
نجح المنتخب السعودي في تسجيل هدف التقدم 
مجدداً في الدقيقة 77، عن طريق الالعب محمد 
بتسديدة  مباشرةً  حولها  ركنية  ركلة  من  بكر 
رائعة سكنت شباك الحارس نبيل وناس، وأمسك 
بعرضية  المرمش  أسامة  السعودي  الحارس 

جزائرية.
الدفاع السعودي عرضية جزائرية خطيرة  أبعد 
عصام  تسديدة  ومرت  عمر،  رفيق  محمد  من 
اللقاء بفوز مثير  بوعون خارج المرمى وخرج 

للمنتخب السعودي

غادرت الالعبة التونسية 
أنس جابر، بطولة ويمبلدون 

المفتوحة للتنس، بعد أن 
خسرت في الدور ربع النهائي 
أمام المصنفة الرابعة عالمياً، 

آرينا سابالينكا بمجموعتين 
دون رد.

ودخلت أنس جابر اللقاء 
طامحة في تحقيق إنجاز 

تاريخي جديد، بدخول المربع 
الذهبي إلحدى البطوالت 
الكبرى، للمرة األولى في 

مسيرتها.
وبدأت المباراة بقوة واستمر 

التعادل قائماً بالمجموعة 

األولى حتى وصلت إلى )4-4( وبعد أن تقدمت 
البيالروسية آرينا سابالينكا )5-4(، نجحت 

في كسر إرسال بطلة تونس ألول مرة لتفوز 
بالمجموعة )4-6(.

وفي المجموعة الثانية نجحت البيالروسية 
في فرض أسلوب لعبها أمام أنس جابر، التي 
لم تكن في أحسن أحوالها، لتنتهي المجموعة 

الثانية لفائدة آرينا سابالينكا بنتيجة )3-6(.
وظهر اإلرهاق على أنس جابر خصوصاً وأنها 

خاضت مباراة ثمن النهائي قبل يوم أمام إيجا 
شيانتيك، والتي دامت حوالي ساعة و41 دقيقة.
ورغم الهزيمة فقد ضمنت التونسية أنس جابر 
التقدم في التصنيف العالمي الجديد واالقتراب 

من دخول نادي العشرين ألفضل 20 العبة في 
العالم.

روناهي/ الدرباسية - ال تزال مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان تتعرض لهجمات وحشية على يد االحتالل التركي، كما أن األطراف الكردستانية 
مستمرة في حمالت الشجب واالستنكار، ونظمت قوات حماية المجتمع العديد من النشاطات كان أخرها تنظيم مسيرة مركزية في ناحية الدرباسية 

إلدانة الهجمات التي تتعرض لها جبال كردستان.

»رفقًا بالقوارير«.. مجرمون يجاهرون بإجرامهم على مواقع 
التواصل االجتماعي

غزال العمر

مؤخراً  االجتماعي  التواصل  مواقع  اشتعلت 
كاميرا  أمام  طفلة  لقتل  متداول  فيديو  بمقطع 
التي  النكراء  الجريمة  تلك  لتوثيق  الهاتف، 
عشرة  السادسة  تتجاوز  لم  طفلة  بحق  ارتكبت 
الفتاة  تلك  نجد  لألسباب  وبالعودة  عمرها،  من 
جريمة  من  بالنار،  الرمضاء  من  استجار  كمن 
زواجها كقاصرة إلى جريمة قتلها عمداً وتسلطاً 
إنساني  أو  ديني  أو  دون رادع أخالقي  وتبجحاً 

»قلوب كالحجارة أو أشد قسوة«.
البعض  يظن  جاهلية  لعادة  ذريعة  العار  غسل 

القرن  في  للظهور  تعود  لكنّها  اندثرت،  بأنّها 
وسرعة  الحداثة  بلباس  والعشرين  الحادي 
االنتشار، ضحية األمس »تريند« اليوم تتداولها 
دسمة،  كمادة  اإلعالمية  والوكاالت  المنصات 
ماذا أرادت أن تقول تلك الطفلة قبل أن تتوسل 
الموت الذي بدا أرحم من براثن وحوش فتكت 
بكلمة  اعترضت  أنّها  لمجرد  النحيل،  بجسدها 
وال  شرعاً  ال  متكافئ؛  غير  زواج  على  »ال« 
قانوناً وال إنسانياً، فربما كان الموت طوق النجاة 
الحياة،  في  مرات  عدة  ستموت  كانت  لطفلة 
عند  ومرة  الغض،  جسدها  اغتصاب  عند  مرة 
بذات  لبناتها  تزويجها  عند  ومرات  والدتها، 

الطريقة. 
أمام  به  والمجاهرة  القتل  في  مستفزة  طريقة 

ساكناً،  يحركوا  أن  دون  القبيلة  رجال  مرأى 
وكأن ما ذبح أمامهم ليست روحاً، غير مكترثين 
والعدالة  سيالحقهم  الذي  القانون  وال  بالعقوبة 
التي ستقتص منهم، »استرخصوا دمها وحياتها 
بالعدالة  تطالب  كلمات  حياتهم«  فاسترخصوا 
والمطالبة بإنزال أقصى العقوبات بحق مجرمي 
اإلنسانية تنطق بها كّل امرأة حرة في روج آفا، 
فاليوم طفلة الحسكة وغداً طفلة قامشلو وديرك 
وكركي لكي وجل آغا وتربه سبي.. اليوم جارتك 
في مكان إقامتك وغداً ربما ابنتك، فاإلجرام بحق 
المرأة مستمر بلباس الشرف والشرعية، وأقالم 
مسمى  تحت  »قيدت  تخط  ما  سرعان  القضاة 
مسوغاً  للقاتل  تعطي  كلمة  شرف«،  جريمة 
ومبرراً لجريمته قبل حتى أن يرتكبها دون بحث 

باألسباب والدوافع الالمنطقية.
واإلنسانية  للدين  تمت  ال  بالية  وتقاليد  أعراف 
بصلة، فالدين منهم في براء، من أنت حتى تنهي 
نّصبك  من  موته؟!  طريقة  وتختار  إنسان  حياة 
جالداً وسيافاً يقطع الرؤوس ويتفاخر بقتلها إذا 
ما نطقت األنثى بـ »ال« في وجه من يساويها في 

اإلنسانية والحقوق مطالبة بوجودها. 
ـ  سبي  كري  ـ  االحتالل  تحت  ترزح  عفرين 
على  مفتوحة  فيها  القتال  ساحات  كانيه،  سري 
وتستعرض  الرجولة  تظهر  هناك  مصراعيها، 
من  يا  الكبار،  القبيلة  شيوخ  »يا  العضالت 
شهقات  وتسمعون  تنظرون  وأنتم  استمتعتم 
وأنفاس طفلة ترفرف كالطير، هل كان المشهد 
ممتعاً؟ هل طالت لحاكم وشواربكم؟ حدثونا عن 
مشاعركم المفعمة بالذكورة يا أشباه البشر يا بقايا 
مطران  خليل  يامن صدق  ومرتزقته؟«  داعش 
عندما قال فيكم: ما كانت الحسناء ترفع سترها 

أن  الرجولة  الجموع رجاالً.  أن في هذي  لو   –
تدافع عن أرضك وعرضك لتعيش بكرامة، هذا 
هو العار الذي يطلب أن تغسلوه يا سادة، هذا هو 
على  السادية  تمارسون  يامن  الرجال  معشر  يا 
حرائر كان من المفروض أن تكونوا سنداً لهّن 

وعوناً.  
مروراً  القاصرات  زواج  من  متتالية؛  جرائم 
باالغتصاب انتهاء بالموت، ما المسوغ لتكرارها 
ما المبرر؟ »لو رأى الظالم على جنب المظلوم 
سيفاً لما أقدم على ظلمه« احموا النساء بالقانون 

دافعوا عنهّن بسيف الحق استنصروا لهن.
تقع  من  وعلى  القَتَلَة  أيها  سجلتم  انتصار  أي 
كانت  أيّاً  غسله؟  تودون  الذي  العار  وصمة 

نفوسكم  عار  هو  المزيفة،  الواهية  حججكم 
عار  الضمير،  من  خلوكم  عار  الضعيفة، 
نفسها  تدفن  أن  لها  آن  التي  الذكورية  السلطوية 
بأيديهن، نحن شركاء في  النساء  تدفنها  أن  قبل 
به  ستواجهون  جواب  أي  أعداء،  ولسنا  الحياة 
ربكم عندما يخاطبكم »وإذا الموءودة سئلت بأي 

ذنب قتلت؟«. 
ماتت  امرأة حرة  من  دم سالت  قطرة  كل  باسم 
الذاتية  اإلدارة  في  المعنية  الجهات  نناشد  ظلماً 
أقسى  إنزال  فيها اإلنصاف والعدل  نتوسم  التي 
قوانين  إصدار  على  والعمل  بالجناة  العقوبات 

تنصف المرأة.
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دولة االحتالل التركي تصعد من انتهاكاتها وهجماتها
 تحت أنظار العالم الالئذ بالصمت

عمر: إغالق معبر تل كوجر له تداعيات خطيرة وعواقب وخيمة

االنتهاكات  ـ  إسماعيل  حسام  عيسى/  عين 
منازل  تطال  المحتلة  التركية  للدولة  العدوانية 
وممتلكات المدنيين في الريف الغربي لمقاطعة 
وتصعيد  عيسى،  عين  وناحية  سبي  كري 
مع  الحالية  الفترة  في  يتكرر  جديد  عدواني 
استمرار الصمت الدولي حيال هذه االعتداءات 

والهجمات العدوانية دون رادع.
احتاللها  منذ  المحتلة  التركية  الدولة  عملت   
عدوانها  عقب  سبي  كري  مقاطعة  لمناطق 
عام  من  األول  تشرين  من  التاسع  في  األخير 
على  العدوانية  عملياتها  تكثيف  على   ،2019
الريف  في  للمقاطعة  التابعة  والمناطق  القرى 
 M4 الغربي منها وبالقرب من الطريق الدولي
ومحيط ناحية عين عيسى وقراها الواقعة على 
خطوط التماس؛ في خطوة عدوانية لقضم المزيد 
قبل  من  عنيفة  مقاومة  تواجهها  األراضي،  من 
يعمد  مرة  كل  في  الديمقراطية  سوريا  قوات 

المحتل التركي فيها تكثيف عملياته العدوانية.

املحتل الرتيك هدفه التوسع 
واحتالل مناطق جديدة

حول ذلك وثقت صحيفتنا جانباً من هذه الهجمات 
مع  بالتزامن  المحتلة  التركية  للدولة  العدوانية 
تصعيدها لهجماتها في شهر حزيران المنصرم 
وبداية شهر تموز الحالي، حيث كانت كالتالي: 
العدوانية  عملياته  من  التركي  المحتل  صعد 

شهر  بداية  مع  الغربي  سبي  كري  ريف  على 
الهدوء  من  نسبية  فترة  بعد  المنصرم  حزيران 
بين  المتقطعة  االعتداءات  من  تخلو  ال  كانت 
الفينة واألخرى، حيث استهدفت المدفعية الثقيلة 
له  التابعين  والمرتزقة  المحتل  التركي  للجيش 
قرية )ساروج(، مما سبب أضراراً في الموسم 
لمحاصيلهم  وحرقاً  القرية  ألهالي  الزراعي 
الزراعية، تالها قصف شبه يومي لقرى )لقلقو 
ـ زنوبيا ـ صوان ـ عريضة ـ بير زنار ـ خربة 

البقر ـ كور حسن(.

المذكورة  القرى  نفس  على  القصف  وتكرر 
آنفاً في فترات أخرى، في حين أضاف المحتل 
قائمة عدوانه في 21 من حزيران  إلى  التركي 
ـ  الغربي، وهي )سليب  الريف  قرى جديدة في 

الصوفان(.
المنصرم  تموز  من  والعشرين  الخامس  وفي 
له  التابعين  التركي والمرتزقة  المحتل  استهدف 
قرية )قز علي( وصوامعها، مما خلف أضراراً 
جسيمة في بيوت المدنيين والصوامع، باإلضافة 

كوبرلك(  ـ  كوي  )عبدو  قرى  استهداف  الى 
بنيران أسلحته الثقيلة، مما خلف أضراراً جسيمة 

في ممتلكات ومنازل المدنيين.
وفي السادس والعشرين من ذات الشهر شهدت 
قرية الحرية في ريف مقاطعة كري سبي الغربي 
القرية  شهدت  أن  بعد  استهدفها  عنيفاً  قصفاً 
االستهداف  قائمة  عن  وخروجها  حذراً  هدوًءا 

خالل شهري )نيسان ـ أيار( المنصرمين.
المحتل  كثف  الحالي  تموز  شهر  بداية  ومع 

التركي من هجماته على مناطق مقاطعة كري 
سبي، حيث تم استهداف قرى )عريضة ـ خربة 
البقر ـ هوالك ـ بير عرب ـ بندر خان(، ونتيجة 
إلى  أدى  العريضة  قرية  على  المكثف  القصف 
تهجير سكانها بشكل كامل ومتعمد بسبب كثافة 
ودمار  عليها  التركي  للمحتل  الهمجي  القصف 
خروجهم  بعد  فيها  المدنيين  لمنازل  كامل  شبه 
الجرن  لبلدة  التابعة  فريعان  قرية  وفي  منها. 
قذيفة  أدى سقوط  لكري سبي(  الغربي  )الريف 
في منزل المواطن بدر الحسكي بنفوق 17 رأساً 
منزل  واستُهدف  له،  ملكيتها  تعود  الماشية  من 
مما  صطيف(  )أبو  عكبو  إسماعيل  المواطن 

خلف أضراراً في بيته.
ومرتزقته  التركي  المحتل  يستمر  حين  في 
ناحية عين عيسى ومحيط  بتجديد قصفهم على 
الدولي M4، ويستهدف قرى  المخيم والطريق 

وممتلكات المدنيين بشكل شبه مستمر.
والجدير ذكره بأن كافة المناطق المذكورة التي 
شهدت قصفاً واستهدافاً من قبل الجيش التركي 
المحتل ومرتزقته تتجول فيها دوريات عسكرية 
دون  تركيا وروسية،  مشتركة  وأحياناً  روسية، 
العدوانية  العمليات  هذه  لوقف  ساكناً  تحرك  أن 
الثاني  تشرين   22( سوتشي  اتفاق  بموجب 
2019( الذي نتج عنه وقف العمليات العدوانية 
عسكرية  دوريات  وتسيير  األطراف،  كافة  من 
مشتركة )روسية ـ تركية( لضمان وقف إطالق 
وممتلكاتهم  المدنيين  سالمة  وضمان  النار 

وتطبيق االتفاق.

وعلى  سوريا،  في  المتصارعة  القوى  تحاول 
رأسها تركيا وكذلك روسيا، التي تدعم حكومة 
وتأليب  الذاتية  اإلدارة  على  الضغط  دمشق، 
وكان  المتاحة،  الطرق  بكافة  ضدها  الشارع 
المساعدات  نقل  عملية  أقّر  قد  األمن  مجلس 
عبر الحدود إلى سوريا ألول مرة عام 2014، 
وكانت تتلقى مناطق شمال وشرق سوريا حصة 
لالجئين  تقدم  كانت  التي  المساعدات  هذه  من 
معبر  عبر  المنطقة  في  الموجودين  والنازحين 
شمال  مناطق  بين  الفاصل  الحدودي  كوجر  تل 

وشرق سوريا ودولة العراق.
دخول  دون  حال  صيني  روسي  فتتيو  أن  إال 
إلى مناطق شمال وشرق  اإلنسانية  المساعدات 
سوريا عبر معبر تل كوجر، ولم تمانع روسيا 
من دخول المساعدات إلى المناطق التي تحتلها 
معبر  عبر  ومرتزقتها  التركي  االحتالل  دولة 
باب الهوى، ورجح المحللون أن الهدف من هذه 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  إخضاع  السياسية 

لحكومة دمشق.
إليصال  األممي  التفويض  صالحية  وتنتهي 
المساعدات إلى سوريا عبر الحدود في العاشر 
من تموز الجاري، وقدمت دول غربية مشروع 
ترفضه  ما  وهو  التفويض،  لتمديد  جديد  قرار 
»عواقب  من  دولية  منظمات  وتحذر  موسكو، 
التفويض، أي في  وخيمة« في حال عدم تمديد 
أمام  الحدودي مغلقاً  إبقاء معبر تل كوجر  حال 

المساعدات اإلنسانية. 
إغالق المعبر قرار سياسي إلعادة هيمنة النظام

في السياق ذاته تحدث الرئيس المشترك لدائرة 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  الخارجية  العالقات 
هاوار  لوكالة  عمر  الكريم  عبد  سوريا  وشرق 
فقال: إغالق معبر تل كوجر بفيتو روسي صيني 
تحاوالن  والصين  فروسيا  سياسي،  قرار  هو 

والهدف  دمشق،  حكومة  على  شرعية  إضفاء 
إلى  المساعدات  إدخال  هو  الفيتو  من  الرئيس 
تحاوالن  والصين  روسيا  دمشق،  عبر  مناطقنا 
هذه  على  االستبدادي  النظام  هيمنة  إعادة 

المناطق، وهذا مرفوض وغير ممكن.
وأوضح عمر: إلغالق معبر تل كوجر تداعيات 
جمة على أبناء شمال وشرق سوريا من الناحية 
من  أكثر  المنطقة  في  يعيش  حيث  اإلنسانية، 
خمسة ماليين نسمة، باإلضافة لوجود عشرات 
اآلالف من النازحين والالجئين الذين قدموا إلى 
المناطق  كافة  من  مناطق شمال وشرق سوريا 
ناهيك  واالستقرار،  األمن  عن  بحثاً  السورية 
التي ُشيدت  عن وجود العشرات من المخيمات 
بعد الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق 

سوريا بدءاً من 2018 وإلى يومنا الراهن.

من  أكثر  منذ  الخانقة  السورية  األزمة  وأثّرت 
عشر سنوات على عموم الشعب السوري نتيجة 
الصراع الدائر على السلطة بين حكومة دمشق 
وما تسمى بالمعارضة المرتهنة لدولة االحتالل 
التركي، دُمرت البنى التحتية في عشرات المدن 
بلّة  الطين  المصانع والمعامل، وما زاد  ونُهبت 
المتعنتة  دمشق  حكومة  على  عقوبات  فرض 
قانون  بموجب  عقوبات  وآخرها  ذهنيتها،  في 
قيصر؛ مما انعكس سلباً على الوضع المعيشي 

ألبناء سوريا.
وأكد عمر بالقول: العقوبات التي فرضت على 
شمال  مناطق  على  مباشر  بشكل  أثّرت  سوريا 
وشرق سوريا، ألنهم جزء من سوريا ويتعاملون 
السورية، وتفاقمت األزمة اإلنسانية في  بالليرة 
وبشكل  كوجر،  تل  معبر  إغالق  بعد  المنطقة 

العالم،  في  كورونا  حائجة  انتشار  بعد  خاص 
المعدات  تأمين  من  تمكنا  كبيرة  بصعوبة 

والمستلزمات الخاصة لمواجهة هذه الجائحة.
وتابع عمر: إن المساعدات الدولية المخصصة 
هذه  وتسلّم  الدوالرات،  بماليين  تقدّر  لمناطقنا 
منها  التي ال ترسل  لحكومة دمشق  المساعدات 
إال القليل، فأثناء جائحة كورونا لم تقدم منظمة 
الصحة العالمية أي مساعدات لنا، قدمت أجهزة 
هذه  أثّرت  لقدت  لنا،  تقدم  ولم  للجميع   PCR

الجائحة بشكل كبير على أبناء المنطقة.

اإلغالق أثر عىل الوضع املعييش 
ومحاربة داعش

المساعدات  وصول  عدم  إن  عمر:  وأوضح 
أثّر  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  إلى  األممية 
وبشكل  المنطقة،  في  اإلنساني  الوضع  على 
خاص خالل العام الحالي الذي شهد شّح األمطار 
وبالتالي إتالف الموسم الزراعي، كما أثر بشكل 
كبير على عملية إعادة وتأهيل وإعمار المناطق 

التي ُحررت حديثاً من مرتزقة داعش.
وبيّن عمر بقوله: من أبرز تداعيات إغالق معبر 
مناطق  في  كورونا  جائحة  انتشار  كوجر  تل 
باإلضافة  كبير  بشكل  سوريا  وشرق  شمال 
على  إضافةً  المعيشي  الوضع  على  للتأثير 
عملية مكافحة مرتزقة داعش، نعم أعلنت قوات 
سوريا الديمقراطية االنتصار على داعش، وهذا 
االنتصار هو انتصار عسكري وجغرافي، وهذا 
ال يعني أن داعش انتهى، هناك عشرات الخاليا 
التابعة له في المنطقة، كما أن الفكر المتطرف 
أذهان  في  موجوداً  زال  ما  داعش  نشره  الذي 
يجب  المناطق  هذه  تأهيل  وإلعادة  الكثيرين، 

ودعم  الالزم  الدعم  تقديم  الدولي  المجتمع  على 
المشاريع الصغيرة هناك.

وعبّر عمر عن أسفه لعدم تقديم المجتمع الدولي 
المجتمع  أسف  بكل  وقال:  للمنطقة  مساعدات 
الدولي لم يقدم ما تم ذكره آنفاً، مما هيّأ أرضية 
في  مجدداً  للظهور  داعش  لمرتزقة  وفرصة 
لم  كوجر  تل  معبر  إغالق  المناطق،  بعض 
أثّر  بل  فحسب،  اإلنساني  الوضع  على  يؤثر 
على الوضع االجتماعي واالقتصادي ومواجهة 

»اإلرهاب«.
وخيمة  عواقب  من  عمر  الكريم  عبد  وحذّر 
قرار  في  النظر  إعادة  عدم  حال  في  وكارثية 
سوريا  إلى  المساعدات  إليصال  أممي  تفويض 
المزمع عقده في 7 و8 تموز،  خالل االجتماع 
الدولي  المجتمع  جداً،  خطير  الوضع  وأردف: 
مسؤولية  تتحمل  الفيتو  استخدمت  التي  والدول 

هذا الوضع وتداعياته ونتائجه.
ونوه عمر فقال: نحن نتباحث مع الوفود الدولية 
حول  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  إلى  القادمة 
معبر  إغالق  نتيجة  بالمنطقة  المحدقة  المخاطر 
تل كوجر، هناك محاوالت جادة تقوم بها أمريكا 
المنظمات  من  والعديد  األوربية  الدول  وبعض 
اإلنسانية واإلغاثية الدولية للضغط على روسيا 
إلعادة النظر في قرار الفيتو المتعلق بمعبر تل 
كوجر، وصلت الضغوطات إلى حدّ التّهديد بعدم 
األزمة  حّل  مسألة  بصدد  لروسيا  الدعم  تقديم 

السورية وبعض المواضيع األخرى.
وفي  إنه  قائالً:  حديثه  عمر  الكريم  عبد  واختتم 
مّرةً  الفيتو  النقض  حق  روسيا  استخدمت  حال 
البحث عن طرق  الدولي  المجتمع  فعلى  أخرى 
شمال  مناطق  إلى  المساعدات  إلدخال  بديلة 

وشرق سوريا.

قال الرئيس المشترك لدائرة العالقات الخارجية في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبد الكريم عمر إن 
إغالق معبر تل كوجر أثر بشكل كبير على الوضع اإلنساني واالقتصادي ومكافحة داعش، وأشار إلى أنه في 
حال استخدمت روسيا حق النقض الفيتو مرًة أخرى فعلى المجتمع الدولي البحث عن طرق وبدائل جديدة 

إلدخال المساعدات لمناطق شمال وشرق سوريا.

 معركة حد السيف
 )سيف القدس( وعودة
 الوعي ـ4ـ ماذا عن
    المسألة الكردية؟

القدس(  )سيف  معركة  نتائج  أثبتت 
احلقوق  أصحاب  صمود  باإلمكان  أنه 
رغم  املغتصبة في مواجهة مغتصبيها 
التسليحية  القدرات  بني  الهائل  الفارق 
لذلك  تاريخياً  بينهما، وضربنا مثالً  فيما 
عندما عجزت الواليات املتحدة األمريكية 
بإمكانياتها الهائلة على النيل من شعب 
هذا  تعويض  من  متكن  لكنه  )فيتنام(، 
الفارق بإرادة املقاومة فانتصر، بالرغم مما 
حلق به من دمار، لذا إننا نذكر بطل الثورة 
ومعايشته  جياب«  »اجلنرال  الفيتنامية 
الغابات  في  كوجن(  )الفيت  ثوار  مع 
الرائع  كتابه  في  سجله  وما  واألحراش، 
متكن  حول  يدور  الذي  الضعفاء(  )حرب 
قوة  مع  الصدام  من  مناضلة  مجموعة 

عظمى باغية وتنتصر بإرادة مقاتليها.

 وسوف يكرر التاريخ مفهوم هذا القائد 
)سيف  معركة  نتائج  على  العظيم 
نتائجها كشف  القدس(، حيث كان من 
يروجها  كان  التي  االدعاءات  زيف  مدى 
كتبريرات  ومناصروه  احلقوق  مغتصب 
األراضي،  من  املزيد  بقضم  النتهاكاته 
فمن كان يوصف باإلرهابي ثبت بعد تلك 
مناضالً،  بل  إرهابياً  يكن  لم  أنه  املعركة 
إلى  يسعون  من  على  الواجب  من  وأنه 
وعادالً  عقالنياً  حالً  املشكلة  تلك  حل 
ذلك  وفق  )اإلرهابيون  هؤالء  يشارك  أن 

االدعاء( في احلل.

مر  أخرى  مشكلة  إلى  نأتي  هنا  من 
حل،  بال  زالت  وما  طويلة  عقود  عليها 
يصفون  اخلصوم  الكردية،  املسألة  وهي 
قوى  ضد  يقف  ألنه  باإلرهاب  املقاومون 
يهادنها،  أن  دون  العاملي  االستكبار 
مع  مهادنة  أي  تفيد  ال  أنه  أساس  على 
بالقوة  اغتصب  )فما  احلقوق  مغتصبي 
دفع  لذلك  ونتيجة  بالقوة(،  إال  يسترد  ال 

ثمناً باهظاً بسبب مواقفه املبدئية.

لم  احلقوق  استرداد  أجل  من  فالنضال 
يكن مجانياً، فمنذ تأسيس حزب العمال 
مناضالً  نفسه  كرّس  الكردستاني 
من  احملروم  الكردي  الشعب  عن  مدافعاً 
بحرية  صوته  ارتفع  بل  حقوقه،  كافة 
اتفقت  ولذلك  املظلومة  الشعوب  كافة 
على  الشريرة  االستعمارية  القوى  كافة 
رغم  اإلرهابية،  الفصائل  ضمن  تصنيفه 
إذ  ذلك  عكس  على  يشهد  التاريخ  أن 
احلزب  هذا  مقاتلو  شارك  كيف  يشهد 
في  الفلسطينية  الثورة  مناضلي  مع 
معاركهم البطولية، فقدموا 12 شهيداً 
في  املعروفة  شقيف  قلعة  معركة  في 
تلك  تقبله  أن  ميكن  ال  ما  وهذا  لبنان، 
الذين  املظلومني  توحد  )فكرة  القوى 
كان  أيّاً  املشترك  العدو  ضد  يناضلون 

موقعه وشكله ومسمياته(.

 ومن أجل ذلك وجدت تلك القوى ضرورة 
الفلسطينية  الثورتني  بني  االرتباط  فك 
الذى  التآمر  ترتيبات  فكانت  والكردية، 
بدأت  التي  )أضنة(،  باتفاقية  انتهى 
مبوجبها مالحقة املفكر )عبد اهلل أوجالن( 
واستطاعوا النيل منه في نيروبي بكينيا، 
وهم  وحيداً،  إميرالي  سجن  في  زال  وال 
تصوروا أنهم بذلك قد حققوا خطوتهم 
األولى في وأد هذا احلزب، وفي نفس الوقت 
)الفلسطينية  الثورتني  بني  االرتباط  فك 
)حسب  مهندسها  لغياب  والكردية( 
أن  للحظة  يتصوروا  ولم  تصورهم(، 
أفكاره من خلف قضبان السجن شكلت 
احلرية  إلى  التّواقني  إلى  فاصلة  نقطة 
حيث  الشر،  قوى  مظالم  من  واخلالص 
األمة  إلى  الطريق  فلسفته  شكلت 
احلاجة  بأمس  نحن  التي  الدميقراطية 
إليها اآلن، لتصبح عقيدة نضالية صلبة 
األعداء،  مخططات  كل  عليها  تتكسر 
التاريخية  العالقة  استئناف  في  ونأمل 
والكردية(  )الفلسطينية  الثورتني  بني 
إذ جتمع فيما بينهما املظلومية والتاريخ 
شقيف(،  )قلعة  في  املشترك،  النضالي 
جراح(  )الشيخ  في  تكون  أن  ونطمح 

و)جبال قنديل(.

 روناهي القاهرة... ضياء روج آفا  

رجائي فايد

ما يمكن توقعه من قضية حّل حزب الشعوب الديمقراطي

نبذة في بنية جرائم الشرف

ذو الفقار دوغان )كاتب تركي(

من  طلباً  التركية  الدستورية  المحكمة  قبلت 
حزب  ضد  محاكمة  لبدء  العامين  المدعين 
كبار  من  وعشرات  الديمقراطي  الشعوب 
بارتباطهم  تركيا  تدعيه  ما  بشأن  أعضائه 
حسب  تركيا،  وحدة  لتدمير  وسعيه  باإلرهاب، 
زعمهم، والطلب يدعو إلى حل حزب الشعوب 

الديمقراطي.
ويمثل قبول المحكمة لقرار االتهام بداية محاوالت 
ثالث  الديمقراطي،  الشعوب  رسمية لحّل حزب 
اعتقال  بعد  التركي،  البرلمان  في  حزب  أكبر 
على  الحكومة  واستيالء  قادته  كبار  من  العديد 
جّل اإلدارات المحلية التي سيطر عليها. وقالت 
المحكمة إنها ستنظر في طلبات المدعين العامين 
لحظر 451 من أعضاء الحزب وتجميد حساباته 

في وقت الحق.
إن  الديمقراطي  الشعوب  حزب  ويقول 
سياسية،  دوافع  ذات  ضده  المرفوعة  القضية 
دعمه،  تعزيز  إلى  إال  تؤدي  لن  واإلجراءات 
وسترسل المحكمة في البداية الئحة االتهام التي 
الديمقراطي  أعدها االدعاء إلى حزب الشعوب 
 60 أمامه  وسيكون  أولياً،  كتابياً  دفاعاً  لتطلب 
يوماً لتقديم المستندات المطلوبة، وقد يطلب 30 

يوماً إضافياً إذا لزم األمر.
إلى  الديمقراطي  ثم سيُقدّم دفاع حزب الشعوب 
االدعاء العام حججاً مكتوبة رداً على ذلك، بعد 
العامة  الجمعية  في  استماع  جلسة  ستعقد  ذلك 
يقدمه  شفهي  دفاع  الجلسة  وسيعقب  للمحكمة، 
ومحاموه  الديمقراطي  الشعوب  حزب  مسؤولو 
أمام نفس القضاة، وسيجمع مقرر المحكمة بعد 
واألدلة  والمكتوبة  الشفوية  البيانات  جميع  ذلك 
في  للبدء  الديمقراطي  الشعوب  حزب  ودفاع 
أن  المتوقع  ومن  القضية،  عن  تقرير  تجميع 

تستغرق هذه العملية أربعة أشهر أو خمسة.
المكلفون  الدستورية  المحكمة  مسؤولو  وسيبدأ 

المرتبطة  القضية واألدلة  ذلك في مراجعة  بعد 
بها، ومن المقرر أن يصدر حكم المحكمة النهائي 
أو  تقريباً  أشهر  ثمانية  في غضون  القضية  في 
للقضايا  الزمني  للجدول  وفقاً  األكثر  على  سنة 
السابقة، لكن من المتوقع أن يضغط حزب العدالة 
والتنمية الحاكم وحليفه السياسي، حزب الحركة 
وبعد  حكمها،  لتسريع  المحكمة  على  القومية 
جلسات االستماع في المحكمة سيقرر القضاة ما 
إذا كانوا سيقبلون طلب االدعاء بإغالق حزب 

الشعوب الديمقراطي أو يرفضونه.
العدالة  حزب  أن  إلى  هنا  اإلشارة  وتجدر 
والتنمية أدخل تغييرات دستورية تسمح بفرض 
لدعم  كامل  أو  جزئي  سحب  أو  مالية  عقوبات 
بعد رفع  من حلّه،  بدالً  لحزب سياسي  الخزانة 
قضية إغالق ضده في 2007 كما يمكن معاقبة 
أعضاء الحزب كبديل لإلغالق، ويجب أن يكون 
العامة  الجمعية  تقرر  كي  الثلثين  أغلبية  هناك 
للمحكمة الدستورية اإلغالق، هذا يعني أنه يجب 
تصويت عشر قضاة من أصل 15 لصالح حل 

حزب الشعوب الديمقراطي.
وإذا حكمت المحكمة الدستورية لصالح اإلغالق 
الديمقراطي عن كونه  سيتوقف حزب الشعوب 
المسؤولين  جميع  أن  يعني  وهذا  قانونياً،  كياناً 
والمشرفين واإلداريين في الحزب سيعانون من 

حزب  إلى  لالنتماء  سنوات  خمس  لمدة  حظر 
غير  الممتلكات  تحويل  سيجري  كما  سياسي، 
المصرفية  والحسابات  النقدية  والثروة  المنقولة 
للحزب إلى وزارة الخزانة، ومع ذلك قد تختار 
جميع  )وليس  األشخاص  بعض  منع  المحكمة 
الذين أُدرجت أسماؤهم في الئحة االتهام والبالغ 

عددهم 451 شخصاً( من الحياة السياسية.
كافية  غير  األدلة  أن  المحكمة  وجدت  وإذا 
فقد تقرر وقف تمويل  وُرفضت قضية االدعاء 
جزئي أو كلي، وسيسمح ذلك للحزب باالحتفاظ 
أنشطته دون حظر  القانوني ومواصلة  بوضعه 

سياسي على إدارته وأعضائه.
وإذا وافقت المحكمة الدستورية على حل حزب 
عضواً   451 وحظر  الديمقراطي  الشعوب 
تأسيس  من  المسؤولون  يتمكن  لن  السياسة  من 
حزب سياسي آخر أو االنضمام إليه لمدة خمس 
من  المشرعين  المحكمة  حظرت  وإذا  سنوات، 
حزب الشعوب الديمقراطي دون إدانتهم بجريمة 
البرلمانية،  أخرى أو تم تجريدهم من الحصانة 
في  بمقاعدهم  االحتفاظ  في  أحراراً  فسيكونون 
األعضاء  وسيتمكن  مستقلين،  كنواب  المجلس 
واإلداريون والمشرعون الذين ال يُحظرون من 

ممارسة السياسة ضمن حزب سياسي آخر.
الشعوب  لحزب  المشتركان  الرئيسان  وتعهد 

بولدان،  وبيرفين  سانكار  ميثات  الديمقراطي 
بالمشاركة في الدفاع عن الحزب حتى النهاية، 
الخبراء  من  دفاع  فريق  تشكيل  إلى  ويتطلعان 

الدستوريين والسياسيين.
ومن الطبيعي أن يؤدي اإلغالق المحتمل لحزب 
سياسية  تداعيات  إلى  الديمقراطي  الشعوب 
خطيرة في الداخل التركي قد تؤدي إلى فوضى 
ومشاكل كثيرة، وهناك خيارات أخرى مختلفة 
أمام الحزب، فقد يختار الحزب حل نفسه إلسقاط 
مجموعة  وتشكيل  فعال  بشكل  ضده  الدعوى 
لحل  استثنائي  مؤتمر  عقد  أو  جديدة،  سياسية 
نفسه واالنضمام إلى حزب المناطق الديمقراطية 
والذي يحتفظ بمقعد واحد في البرلمان، كما قد 
ودفع  الحل  الديمقراطي  الشعوب  حزب  يختار 
إلى حزب آخر في محاولة  مشرعيه لالنضمام 
إلسقاط قضية اإلغالق، لكن قيادة حزب الشعوب 
الديمقراطي أوضحت أنها لن تتخلى عن الدفاع 

عن الحزب مهما تعرضوا للمضايقات. 
أثناء  مبكرة  انتخابات  إلى  الحكومة  دعت  وإن 
الديمقراطي  الشعوب  حزب  سيتمكن  المحاكمة 
من المشاركة، ومع ذلك قد يضع المجلس األعلى 
لالنتخابات في تركيا سلسلة عقبات أمام حزب 
الشعوب الديمقراطي، وهذا ما هو متوقع بما في 

ذلك رفض مرشحي الحزب ألسباب مختلفة.
شعبية  يملك  الديمقراطي  الشعوب  حزب 
عنه  يتخلوا  لن  وأنصاره  تركيا،  في  واسعة 
بهذه السهولة، ما قد يثير الشارع التركي ويعقد 
األمور داخلياً، وقد يسعى حزب العدالة والتنمية 
الحاكم وحزبه المنشقان )حزب المستقبل وحزب 
الديمقراطية والتقدم( وحزب الشعب الجمهوري 
أنصار  أصوات  كسب  إلى  الرئيسي  المعارض 
قد  الخطوة  وهذه  الديمقراطي،  الشعوب  حزب 
ال تكتب لها النجاح ألن أنصار حزب الشعوب 
الديمقراطي لن يفرطوا بممثليهم وسيدافعون عن 

حقوقهم بشتى الطرق المتاحة.

زهرة سمعو )كاتبة(

التواصل  ومواقع  اإلعالم  وسائل  تداولت 
االجتماعي قضيةً تعتبر إحدى القضايا اإلشكالية 
جرائم  قضية  وهي  أال  مجتمعاتنا،  في  الهامة 
القضية متوارثة  المعلوم أن هذه  الشرف، ومن 
بالرغم من  األوسط  الشرق  في حياة مجتمعات 
المجتمعات،  التي تعيشها هذه  الكبرى  األزمات 
الذكورية  السلطوية  للحالة  تراكمية  نتيجة  وهي 
المتعمد  القتل  ظاهرة  السنين.  آلالف  الممتدة 
بدافع الشرف يعني قتل نفس بشرية، امرأة، من 
قبل أقرب المقربين إليها، هذا النوع من القتل هو 
أشد درجات العنف الممارس ضد المرأة، وهذه 
المجتمعات  في  انتشاراً  األكثر  هي  الظاهرة 
يتم  المتحدة  لألمم  ووفقا  نفسها.  على  المنغلقة 
العالم  في  امرأة   5000 عن  يقل  ال  ما  قتل 
تحت عنوان جرائم الشرف كل عام، وهذا رقم 

مخيف في القرن الواحد والعشرين، وقريب جداً 
يعيشها  التي  البنيوية  األزمات  إحصائيات  من 
العالم الناجمة عن التسلط والعنف المفرط بحق 

اإلنسانية والطبيعة على حٍد سواء.
حقيقةً ال يمكن تصور الحالة التي يقوم بها األب 
أو  األسرة  أفراد  أحد  بقتل  القريب  أو  األخ  أو 
إصرار  سابق  وعن  عمداً  قتلها  في  سبباً  يكون 
وتصميم؟ لنتساءل ما هي الحالة النفسية والعقلية 
التي يعيشها القاتل وهل هو سوي وكيف يتعايش 

مع محيطه؟
أسلوباً  المرأة  بحق  المتعمد  القتل  جرائم  تبقى 
وكسر  المرأة  تستهدف  وجريمة  عنيفاً  سلطوياً 
خرجت  إن  الوجود  من  حياتها  وإنهاء  إرادتها 
التي  المهيمنة  فالقوى  الذكورية،  السلطة  على 
للبيع والشراء هي ذاتها من  تعتبر المرأة سلعة 
تحارب الطبيعة واإلنسانية والفكر اإلنساني بكل 

أساليب الحرب الخاصة.

من  العديد  في  تصنف  لم  والتي  الشرف  جرائم 
إنسانية، أمر مؤسف،  الدول كجريمة قتل نفس 
في سوريا ال تزال هذه الجريمة مباحة دون أي 
رادع إنساني أو أخالقي أو قانوني، بالرغم من 
أن االديان والقوانين والدساتير يرفضون بشكٍل 

قاطع قتل نفس بشرية.
جرائم  يسمى  ما  انتشار  وراء  الكامنة  األسباب 
الشرف هي عدم وجود فكر ووعي كاٍف يرتقي 
واألعراف  العادات  زالت  ال  حيث  بالمجتمع، 
الغاب  وقانون  السائدة،  هي  البالية  الذكورية 
والبقاء لألقوى هو السائد في ظل نظام كالنظام 
السوري، فاألقوى هو الذي يفرض وجوده على 
اآلخرين، وعلى اعتبار األسرة صورة مصغرة 
عن نظام الدولة السلطوي فإن الذكر هو األقوى 
ليحافظ  الجميع  على  القضاء  في  الحق  ويمتلك 

على بقاء سلطته وهيمنته.
لذا تبقى هذه القضية قائمة في ظل وجود سلطة 
»عيدة«  المغدورة  جريمة  الذكورية،  الهيمنة 
من  وابل  بإطالق  وحشية  بطريقة  قتلت  التي 
أمام أعين  الحياة  فارقت  الرصاص عليها حتى 

هذا  وتصوير  وأقربائها  أهاليها  من  العشرات 
الفعل المنكر بهذه الطريقة الفجة انتهاك صارخ 

لكل القيم واألخالق والمعايير اإلنسانية.
وقضايا ما تسمى بالشرف ظاهرة خطيرة تهدد 
الوقوف  جميعاً  منا  يتطلب  لذا  برمته،  المجتمع 
أمامها والنضال من أجل القضاء عليها، فالمرأة 
هي األم واألخت واالبنة والمجتمع بأكمله، كما 
يجب عدم النظر إلى هذه الجريمة على أنها من 
ارتقت  التي  اإلنسانية  والتقاليد  العادات  ضمن 
بالفكر اإلنساني، بل هي جزء من سياسة الحرب 
السلطوية على المجتمع ومورثة رأسمالية قائمة 

على استعباد المرأة.
في شمال وشرق سوريا حيث ثورة المرأة قائمة 
االستعباد  أشكال  جميع  ضد  مستوياتها  بكل 
المناضلة  المرأة  حيث  هنا  والهيمنة،  والتسلط 
اإلنسانية  والقيم  الرقي  معاني  تحمل  والتي 
وعلى  اإلنساني،  وكيانها  وجودها  عن  وتدافع 
إرادتها  عن  الدفاع  أجل  من  تناضل  أن  المرأة 
وتعاليمها  الهيمنة  نظريات  عن  بعيدة  وحقوقها 

وأعرافها الفاسدة.
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محرر الصفحة - صالح إيبومحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

إدارة بايدن في سوريا.. عين على الحوار ويد على الزناد
يلفت  »األتالنتيك«  موقع  على  له  مقالة  في   
المبعوث األمريكي السابق إلى سوريا فريدريك 
تكييف  أهمية  إلى  السوريين  انتباه  هوف، 
الجديدة.  بايدن  استراتيجية  مع  الداخلية  أهدافهم 
ويسرد هوف مجموعة من األولويات الرئيسية 
القدرة  استعادة  بينها،  من  بايدن،  إدارة  لدى 
وضمان  األمريكية،  الديمقراطية  إيصال  على 
المدنية،  الحقوق  وإحياء  المحلي،  االزدهار 
الواليات  وحلفاء  األمريكي  الشعب  وحماية 
جميع  في  االستبداديين  الخصوم  من  المتحدة 
الوباء، ودفع عجلة  العالم، والتغلب على  أنحاء 
االقتصاد، وتجديد البنية التحتية الحيوية للطاقة 
واستعادة  التصويت،  حقوق  وحماية  البديلة، 

التحالفات والشراكات.
في  الحكم  دفة  بايدن  إدارة  استلمت  وحالما 
واشنطن، بدأت في مراجعة شاملة أشبه بعملية 
الترامبية«  بـ»السياسة  يعرف  ما  ضد  انقالبية 
هذه  شملت  المفرطة.  التجارية  النزعة  ذات 
المقاربة في عنوانها العريض أهمية ترتيب مسار 
العالقات الخارجية التي تضع القيم الليبرالية في 
من  لكل  المتطرفة  االستبدادية  النزعة  مواجهة 

الصين وروسيا.
وبدورها، كانت الجهات المعنية بالشأن السوري 
بايدن  الخارجية لكل من  الجوالت  أولى  ترصد 
ووزير خارجيته، أنتوني بلينكن، إلى كورنوال 
معرفة  بغرض  وروما،  وجنيف  وبروكسل 
وكان  السوري.  الملف  حيال  الجديدة  المقاربة 
واضحاً أن الملف السوري لم يكن هامشياً على 
طاولة االجتماعات الثنائية التي عقدت بين بايدن 
- بوتين من جهة، وبايدن - أردوغان من جهة 
ثانية، بل ونال نصيبه بصورة أوسع في المؤتمر 
الوزاري الذي عقد في روما، والذي دعت إليه 
من  العديد  لتداول  االمريكية  المتحدة  الواليات 

الملفات في األزمة السورية.
استناداً إلى جملة المعطيات التي خرجت من هذه 
اللقاءات بات الملف السوري يشكل أولوية ملحة 
لإلدارة األمريكية الجديدة، غير أنه يقع في خانة 
»األطراف الهامشية« قياساً لمستوى أهميته في 
يجدر  وعليه،  الدولية.  العالقات  هرمية  سياق 
التعامل معه كما تقول اإلدارة االمريكية الحالية 
من منطلق إدارة األزمة واختبار نوايا الخصوم 

الدوليين واإلقليمين.

نهج مرن

إعادة  في  الشروع  الرؤية،  هذه  وفق  يتحتم، 
تصويب أخطاء دونالد ترامب الجسيمة قبل كل 
شيء، ومن بينها ضرورة فصل النزاع السوري 
عن الطموحات اإلقليمية األمريكية، مثل توظيف 
النظام  إسقاط  بغية  اإلطالق  كمنصة  النزاع 
من  المتحدة  الواليات  شركاء  منع  أو  اإليراني 

الدول العربية بالتواصل مع نظام بشار األسد. 
موسكو  إلى  رسائل  واشنطن  أرسلت  وعليه، 
بالطرق  السوري  النظام  إسقاط  تنوي  ال  بأنها 
دمشق  ضد  العقوبات  حزمة  وتشديد  العسكرية 
تسخير  تحاول  بل  متاح-،  خيار  أنه  -ولو 
ما من  نوع  يحدث  أن  للحرص على  إمكانياتها 
السوري  الشعب  رغبات  يعكس  سياسي  انتقال 
الوقت  في  مشترطاً  بلينكن،  أنتوني  يقول  كما 
نظام  مع  العالقات«  فكرة »تطبيع  عينه رفض 

األسد.
يقيناً، ضيّقت إدارة بايدن أهداف الواليات المتحدة 
لم  تاركة وراءها سياسة متضاربة  في سوريا، 
في  بما  صلبة،  قانونية  بنية  مع  متماشية  تكن 
إلغاء عقد شركة »دلتا كريسنت إنريجي«  ذلك 
أن  وفضلت  ترامب،  إدارة  على  المحسوبة 
استدامة  بغية  العسكري  حضورها  نطاق  تحدد 
في  داعش  مرتزقة  بقايا  ومطاردة  االستقرار 

شمال وشرق سوريا. 
الهجوم  ورقة  موسكو  يد  من  سحبت  وبذلك 
في  األمريكي  الحضور  الدائم على  الدبلوماسي 
استثمار  ترامب  إدارة  تفويض  جراء  سوريا 
بايدن  إدارة  أن خيارات  النفطية، نظراً  الحقول 
الطاقة  حول  تتمحور  ال  الطاقة  بخصوص 
تعزيز  إلى  تدعو  ما  بقدر  ومشتقاتها  التقليدية 

الطاقة البديلة والمستدامة.

يشكل هذا النهج المرن من قبل إدارة بايدن حيال 
سوريا، كما يرى مراقبون، مقاربة منفصلة عن 
باقي الملفات المتشابكة والمتناقضة في العالقات 
الدولي،  المستوى  على  االمريكية   - الروسية 
وأوكرانيا ومصير زعيم  السيبراني  األمن  مثل 
المعارضة الروسي أليكسي نافالني الذي يقضي 
في  ونصف  عامين  لمدة  بالسجن  عقوبة  حالياً 
سجن جنائي. وعلى ضوء ذلك وضعت اإلدارة 
االختبار  كـ»نقطة  السوري  الملف  األمريكية 
كشرط  بوتين«،  »نوايا  رصد  بغية  الهامشية« 
مسبق في إنجاح أي حوار مثمر مع موسكو كما 
صرح بايدن نفسه، وتحديداً في ملف المساعدات 
حال  وفي  الحدودية.  المعابر  وفتح  اإلنسانية 
إجراءات  األمريكية،  الخارجية  حسب  تقدمت، 
تطوير  الممكن  من  مأمولة،  بصورة  الثقة  بناء 
محادثات هادئة حول وقف إطالق النار الشامل 
في البالد وإعادة تنشيط العملية السياسية نسبياً.

السياسة  مالمح  بايدن  إدارة  لذلك، رسمت  تبعاً 
األول،  عوامل.  ثالثة  وفق  البالد  في  الجديدة 
أهمية بقاء القوات العسكرية األمريكية في شمال 
وشرق سوريا، الثاني، ضرورة توفير األموال 
وإيصال المساعدات اإلنسانية إلى مناطق خارج 
نطاق نظام األسد. الثالث، أهمية تحريك الجمود 
السياسي وفق القرارات الدولية المعنية بالنزاع 

السوري.

يد عىل الزناد

وألن الدبلوماسية األمريكية الناعمة فضلت خيار 
التفاوض مع كل من روسيا وطهران في بعض 
االحتياطية  بأوراقها  ستحتفظ  أنها  إال  الملفات، 
ويدها على الزناد، وهي ترصد سلوك الالعبين 
تمكين  مثل  السوري،  الشأن  في  المنخرطين 
سوريا  وشرق  شمال  في  العسكري  وجودها 
قبل األطراف  انقالبية من  لسيناريوهات  تحسباً 
المتنافسة. حيث أوضحت واشنطن صراحة أنها 
تنوي البقاء في سوريا، وكما أرسلت وفدًا رفيع 
الديمقراطية  سوريا  قوات  قيادة  للقاء  المستوى 
إشارة  في  األمريكية،  السياسة  قرارات  لنقل 
إلى تفنيد تلك الرؤية السلبية التي تحاول إظهار 
وخاصة  األوسط،  الشرق  في  األمريكي  العجز 
في ظل االنسحاب األمريكي من أفغانستان قريباً 
وتحريك طهران الميليشيات العسكرية المدعومة 

منها ضد المواقع األمريكية في العراق.
لم تترد إدارة بايدن في إظهار الحزم ضد الخصوم 
فور تسليم السلطة، إذ أبدى البنتاغون استعداداه 
المليشيات  ضد  الجوية  الضربات  مواصلة 
اإليرانية ومطاردة بقايا الخاليا اإلرهابية. وتشير 
آلية العمليات المنفذة ضد هذه األهداف مؤخراً، 
بوست،  واشنطن  صحيفة  نشرته  تقرير  حسب 
بأن إدارة بايدن قد غيرت سياستها في مواجهة 
من  إيران  من  المدعومة  الميليشيات  تهديدات 
الرد إذا قُتل عسكري أمريكي في هجوم ما، إلى 
»االنتقام« إذا ما شنت تلك الميليشيات أي هجوم 

على القوات األمريكية.
وزير  تصريحات  شكلت  ذلك،  على  عطفاً 
قمة  بعد  بلينكن  أنتوني  االمريكي  الخارجية 

على  سوريا  وشرق  شمال  بخصوص  روما 
جدية التزام واشنطن في حماية شركاء بالده في 
قوات سوريا الديمقراطية ضد تحديات محتملة. 
حيث شدد بلينكن على ضرورة العمل مع قوات 
سوريا الديمقراطية، سواء على المستوى األمني 
المناطق  في  التحتية  البنية  تحسين  إعادة  أو 
المحررة من داعش. وعلى ما يبدو، لن تتساهل 
التركية  الطموحات  مع  حتى  األمريكية  اإلدارة 
أن  بعد  وخاصة  سوريا،  وشرق  شمال  في 
يَُمنِّي  الذي كان  أردوغان  آمال  أجهضت سقف 
لقائه  من  أخضر  ضوء  على  بالحصول  النفس 
ضد  جديدة  حرب  لشن  جنيف  في  بايدن  مع 
بالمقابل، تظهر واشنطن  شمال وشرق سوريا. 
وعلى  أخرى،  ملفات  في  تركيا  حيال  المرونة 
وجه الخصوص في ملف المساعدات اإلنسانية، 
ال سيما عقب زيارة السفيرة األميركية لدى األمم 
وتوجهها  تركيا  إلى  غرينفيلد،  ليندا  المتحدة، 
وإدلب،  إسكندرون  لواء  بين  الحدود  صوب 
هناك  االنسانية  األزمة  تتفاقم  أن  خشية  وذلك 
حدود  على  الالجئين  من  جديدة  موجة  وتظهر 
االتحاد االوروبي. كما تفصل واشنطن التواصل 
التركي مع الجانب الروسي في عملية آستانا عن 
إدارة  تحاول  إس 400. حيث  صفقة صواريخ 
بايدن تسخير هذه العالقة بغية تسليم المساعدات 
إلى المناطق التي تقع تحت النفوذ التركي بمعزل 
عن ملف الجماعات اإلرهابية المنتشرة في إدلب 

مثل )هيئة تحرير الشام(.

املساعدات اإلنسانية

بعد عدة سنوات سعت خاللها إدارة ترامب إلى 
والمساعدات  الدبلوماسية  على  اإلنفاق  خفض 
الدولية، تخطط إدارة بايدن إلعادة االستثمار في 
كورونا  وباء  انتشار  بعد  باألخص  الملف،  هذا 
وتفاقم األزمات اإلنسانية نتيجة الحروب القائمة 
ملف  بايدن  إدارة  تعتبر  األوسط.  الشرق  في 
الثابتة  أولوياتها  بين  من  اإلنسانية  المساعدات 
على المستوى الدولي. وهذا ينطبق على سوريا 
جهودها  واشنطن  تُكثّف  حيث  كبيرة،  بصورة 
الدبلوماسية الستثمار الفترة المتبقيّة من اجتماع 
مجلس األمن الخاص بتمديد عملية »المساعدات 
على  الحصول  بهدف  الحدود  عبر  الدولية« 
الموافقة الروسية على زيادة عدد المعابر وعدم 
حصر »المساعدات« بمعبر حدودي واحد كما 

هو قائم حالياً.
بلينكن  أنتوني  شدد  مناسبة،  من  أكثر  وفي 
تكون  بحيث  اإلنسانية،  المساعدات  أهمية  على 
بلينكن  وبرر  الخارجية«.  سياستنا  »صلب  من 
السياسية  هذه االستراتيجية حينما كان مستشار 
قبل  حتى  االنتخابية  بايدن  حملة  في  الخارجية 
أشار  حيث  الخارجية،  وزارة  حقيبة  يستلم  أن 
المساعدات  تكن  لم  إذا  بأنه  مقابالته  إحدى  في 
اإلنسانية تدخل إلى البلد، فذلك يجب أن يحصل، 
وأن الجهود األمريكية في رفع أهمية المساعدات 
»أولويات  من  السوري  الملف  في  اإلنسانية 
هي  األساسية  الصيغة  تكون  وأن  القصوى«، 
تقديم »المزيد من المساعدة للوصول المستمر«.
وقت  في  األميركية  المتحدة  الواليات  وأعلنت 
تشمل  ال  العقوبات  أن  العام  هذا  من  سابق 
بتشخيص  متعلقة  وأجهزة  ومعدات  أدوات 
سوريا،  في  كورونا  بجائحة  المصابين  وعالج 
كما أكدت تقديم 436 مليون دوالر كمساعدات 
سوريا  داخل  في  والالجئين  للنازحين  إضافية 
والدول المجاورة. ومن المرجح أن ترتفع حصة 
المساعدات األمريكية إلى األمم المتحدة بصورة 
المزيد  بالضرورة  ستشمل  والتي  ملحوظة، 
الحل  هذا  دمشق.  عبر  المقدمة  المساعدات  من 
يرضي  أن  خبراء  يشير  كما  شأنه  من  الوسط 
على  المساومة  دون  الروسية،  الرغبات  بعض 
الشرقي والشمال  الشمال  الجهود األمريكية في 

الغربي من البالد.

فيتو

الممكنة  الوسائل  بشتى  بايدن  إدارة  وتسعى 
جديد  »فيتو«  قرار  عن  لثنيها  روسيا  إلغراء 
وفيما  الحدودية.  المنافذ  عدد  رفع  بخصوص 
يبدو أن واشنطن لن تمانع في سبيل ذلك، حسب 
شركات  دخول  في  اإلعالمية،  التقارير  بعض 
وشرق  شمال  في  النفطية  الحقول  إلى  روسية 
البالد بعد إلغاء الترخيص الممنوح لشركة »دلتا 
كريسنت إنرجي«. بيد أن روسيا بدورها، تريد 
الموافقة  لمنح  المكاسب  من  قدر  أكبر  تحقيق 
على تجديد التفويض الدولي إلدخال المساعدات 
اتفاقية  بنود  تطبيق  عبر  سواء  للحدود،  العابرة 
نفوذها  تدعيم  محاولة  أو  تركيا  مع  سوتشي 
إظهار  على  عالوة  سوريا،  وشرق  شمال  في 
النظام السوري أمام المجتمع الدولي بأنه الجهة 

الشرعية الوحيدة في البالد.
تنشيط  بين  واشنطن  تأرجح  يشكل  بالعموم، 
السوري  الملف  في  الدبلوماسية  الخيارات 
موازي،  كخيار  العسكري  حضورها  وصيانة 
المخاوف  تلك  تدحض  جديدة  مقاربة  بمثابة 
تعكس  لن  بايدن  إدارة  بأن  تشير  التي  العميقة 
المرتبطة  الفاشلة  السياسات  استعادة  من  أكثر 
انهيار  وترك  أوباما  باراك  الرئيس  بإدارة 
الدوليين  الالعبين  كاهل  على  ومعالجته  البالد 
المتنافسين. ونظراً إلى االهتمام المكثف من قبل 
إدارة بايدن حيال الملف اإلنساني بخالف النظرة 
إدارته  خيارات  ستتضح  ربما  السائدة،  السلبية 
في  األمن  مجلس  اجتماع  عقب  متسقة  بصورة 
مسألة  سيناقش  والذي  الشهر،  هذا  من  العاشر 

تفويض المعابر اإلنسانية.

املركز الكردي للدراسات

عذوبُة القهقهات

كرديار دريعي: »األربعاء الثقافي« مسعى إلحياء ثقافة مجتمعية

أورخان باموك... أشهر الروائيين وأبرز المعارضين!

صبري يوسف )أديب وتشكيلي سوري(

دُ لِك يا عزيزتي القارئة ويا عزيزي القارئ،  أؤّكِ
كّل  والكوميديا،  والفكاهةَ  والمرَح  الّضحَك  أنَّ 
اإلنسان من  العمَر، وتشفي  تطيُل  الحاالت  هذه 
في  أحلُِّق  ترونني  لهذا  األمراض،  من  الكثير 
عوالِم َخْلِق الفكاهة والنّكتة والمرح والكوميديا، 

جدًّا  أميُل  لكنَّني  الحياة،  في  جدّيَّتي  إلى  إضافةً 
إلى عوالِم الفرحِ والفكاهِة والحياةِ العفويّة الّتي 
ترهُق  الَّتي  أحزاني  من  كثيًرا  أو  قلياًل  تخلخُل 

كاهَل الجبال! 
تصدّقوا  ال  أحزان؟  أيّة  أحزاني؟  قلُت،  ماذا 
سبَق  فقد  يومي؛  ربوعِ  في  مكانةً  لألحزاِن  أنَّ 
وامتألُت حزنًا وأسًى إلى درجٍة أنَّني قّررُت أن 
أطلَّق األحزاَن من غير رجعة، وكلّما حاصَرني 
حزٌن ما؛ أستقبلُه بسخريٍة عميقٍة وأضحُك على 
شعريًّا  ا  نصًّ أنسُجهُ  ثمَّ  تِه،  برمَّ الكوِن  ضجِر 
ً ألحزاني وأحزان الكوِن  طازًجا، فقد وجْدُت حالًّ
بأن أستثمَر هذه المرارات للكتابِة، وكذلَك الفرح 
لحظات  وأرصدُ  شعريّة،  حاالت  منهُ  أصيُغ 
العشِق  للرسِم، فأرسُم لوحات من وحي  عشقيّة 
الحياةِ  وأحزاَن  فرَح  أحاصُر  وهكذا  والفرحِ، 
زالزِل  وجِه  في  أقهقهَ  أن  إلى  تؤدّي  بطريقٍة 
الكون، من أجِل أْن أزرَع بسمةً على وجِه طفٍل! 
الدُّنيا!  لكم  تضحك  اضحكوا؛  أعّزائي،  يا  نعم 

هكذا قيل، وفي القوِل المعنى الكثير.

أتذّكُر اآلن أنَّني كنُت منذ عدّةِ سنوات، أتوّجهُ إلى 
مقاطَع  أقرأ  األنفاِق،  قطاِر  في  استوكهولم  قلِب 
النّور،  أسابيع  منذ  أبصرْت  قْد  كانْت  شعريّة 
تشبهان  جميلتَين  صبيّتَين  أماَم  أجدُني  بي  وإذ 
نظْرُت  طازًجا،  ضحًكا  تضحكان  الياسمين، 
ضحِكِهَما  على  رّكْزُت  عميق،  بفرحٍ  إليهما 
شعري  مقطعٍ  أجمل  كاَن  أنَّهُ  لي  وتبيَّن  اللَّذيذ! 
عرية الَّتي  قرأتُهُ في حياتي، قارْنتُهُ بالمقاطعِ الّشِ
باهتة  عريّة  الّشِ المفردات  فوجْدُت  أقَرؤها  كْنُت 
وهزيلة أماَم عذوبِة خدّيهما المبرَعَمين بإيقاعاٍت 

وعِة والبهاِء.   فرحيّة في منتهى الرَّ
أبهجتا قلبي من شدّةِ الفرحِ وعفويِّة القهقهاِت الّتي 
كانْت تمأل فضاَء المكاِن، سقَط الكتاُب من يدي 
متدحرًجا نحَو عوالِم القهقهاِت، انحنَْت إحداهنَّ 
ضحِكها،  إيقاُع  فخفَت  القصائد،  وهَج  ملتقطةً 
وفيما كانت تقدُّم إليَّ الكتاب، هجَمْت عليها نوبةُ 
ضحٍك، فسقَط الكتاُب من يدها، فتعالى الّضحك 
من جانِب صديقتِها، ثمَّ أمسَكْت خصَرها الحنوِن 
أجدُني  بي  وإذ  تضحُك،  وبدأْت  األخرى  هي 
خافتةً،  قهقهاتي  كانْت  عوالِمهما،  في  منخرًطا 

عذوبِة  من  الخفيّة  الَل  الّظِ تالمُس  كانْت  لكنَّها 
هي  وانحنَْت  الكتاَب،  أللتقَط  انحنْيُت  الفرحِ، 
األخرى في الوقِت نفسه فارتطَم رأَسها برأسي، 
ثمَّ  االرتطاِم،  مكاَن  يدَها  سريعة  بآليٍِّة  وضعَْت 

فاَهْت بألٍم: آآي!
مثَل صدمتي،  تلقَّْت صدمةً  أنّها  رغَم  ضحَكْت 
الَمَسْت  بّريةً  سنبلةً  وكأّن  اآلخر  أنا  وضحْكُت 
القطاُر في محّطٍة فرعيّة،  توقََّف  الّرأِس،  فروةَ 
المقعِد  على  وجلَسْت  هيبّية  تُشبهُ  شابّة  دخلَْت 
في  فانطلقا  القطاُر  انطلَق  بجانبي،  الشَّاغر 
الّضحِك، ضحٌك طازٌج لم أَر أو أسمْع أبهَج منهُ 
في حياتي، شعْرُت في تلَك اللَّحظاِت أّن خبرتي 
وضعيفة  خفيفة  الطَّازجة  القهقهاِت  إِطالِق  في 
يشفي  دافٍئ  رنيٍن  من  وأسمعُهُ  أراهُ  بما  مقارنةً 
ِت  ماِن، بعدَ لحظاٍت اِنضمَّ أمراَض عقوٍد من الزَّ
الهيبّية إلى عوالِمهما، لكنَّها كانْت تضحُك بحياٍء 
حوِصْرُت  تراهُ،  مّما  مندهشةً  وكانْت  كبيٍر، 
أخرْجُت  القهقهاِت،  بطزاجِة  الجهاِت  كّلِ  من 
والتقْطُت  منهما  استئذاٍن  أّيِ  بدوِن  كاميرتي 
أخضْع  لم  لكنِّي  ال،  ال  لي:  قالتا  لهما،  صورةً 

تكوُن  ما  أشبه  لَْقطةً  لهما  والتقطُت  لالَءاتِهما 
قصيدةً منبعثةً من هالالِت الشَّفِق!.. 

تعالى  ما  سرعاَن  لكنّهُ  قلياًل،  الّضحُك  َخفََت 
أنزَل  أْن  بدَّ  ال  أنَّني  استدرْكُت  ثمَّ  أخرى،  مّرةً 
نفسي  أهيُء  كْنُت  وفيما  القادمة،  المحّطِة  في 
يغوصاِن  بحريّة  موجٍة  مثَل  وجدتُهما  للنزوِل، 
لي:  يقوالن  وكأنَّهما  جديدة  ضحكيّة  نوبٍة  في 
تترَك كّل هذِه  أْن  قلبَُك  يا شيخ، كيَف يطاوُعَك 
ا أْن أنزَل،  العذوبِة وتنزَل؟! لكنّي كْنُت مضطرًّ
لم أتمكَّْن أْن أحصَل على هاتفيهما أو عنوانيهما 
كي أرسَل لهما اللّقطةَ الّتي التقطتَُها من خاصرةِ 
تذكََّرْت  القطاِر،  باِب  على  كنُت  وفيما  مِن،  الزَّ
الكتاَب فالتقطتْهُ، وفيما كانْت تحاوُل أن تناولني 
النَّافذة  خالل  ومن  القطاِر،  خارَج  كنُت  إيّاه، 
على  إلى صدري  بسبابتي  مشيًرا  لهما؛  لّوْحُت 
لهما،  هديّةً  وليُكْن  نتاجي،  من  هو  الكتاَب  أّن 
ُن  يتضمَّ إنّه  فيه،  التّي  القصائد  تَقرآ  أْن  وآمُل 
إلى  يضيُف  لعلّه  فرحي؛  طقوس  حول  قصائدَ 

فرَحْيهما قلياًل من الفرح!

أعمال  اختتام  بعد   - علي  رشا  قامشلو/ 
بإقليم  المثقفين  التحاد  الرابع  الكونفراس 
تم  عام٢٠٢٠،  العاشر  الشهر  في  الجزيرة 
إطالق مبادرة ثقافية تهدف إلى تطوير المجتمع 
واألدبية  والسياسية  الفكرية  النواحي  من 
محاضرات  إلقاء  خالل  من  وذلك  والتنظيمية، 
اتحاد  بمراكز  أسبوع  كل  من  محدد  يوم  في 

المثقفين في مناطق إقليم الجزيرة.

الفكرية  الجوانب  وتنمية  المجتمع  خدمة  بهدف 
واستقطاب  أفراده  لدى  والسياسية  والثقافية 
أطلق  والفنية؛  الثقافية  المجاالت  في  المبدعين 
من  العديد  الجزيرة  إقليم  في  المثقفين  اتحاد 
الشهر  وفي  تأسيسه،  منذ  الثقافية  المبادرات 
مبادرة  إطالق  تم   2020 عام  من  العاشر 
ثقافية بهدف إثراء الجوانب المختلفة لدى أفراد 
حيث  هذا،  يومنا  إلى  مستمرة  وهي  المجتمع 
السياسية  الجوانب  تشمل  محاضرات  إلقاء  يتم 
واالجتماعية واألدبية وغيرها، وتخصيص يوم 
في كل أسبوع من أجل إلقاء المحاضرات، وذلك 

في حديقة القراء في مدينة قامشلو.
أطلقها  التي  الثقافية  المبادرة  هذه  بخصوص   
اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة التقت صحيفتنا 
الرئيس  دريعي«  »كرديار  مع  »روناهي« 
الجزيرة،  إقليم  في  المثقفين  التحاد  المشترك 

وأشار لنا في بداية حديثه إلى إقامة هذه الفعالية 
في مراكز اتحاد المثقفين الثمانية التابعة لها في 
مدن وبلدات شمال وشرق سوريا، وقال: »عملنا 
على تخصيص يوم واحد في األسبوع من أجل 
ومناقشتها  محاضرة  إللقاء  األعضاء  اجتماع 
نتائجها،  من  الجميع  ليستفيد  الجوانب  كافة  من 
المثقفين من  استقطاب  منها هو  اآلخر  والهدف 

خارج اتحاد مثقفي إقليم الجزيرة وتهيئة الفرص 
خدمة  إلى  تهدف  التي  المحاضرات  إللقاء  لهم 

المجتمع في الجوانب الثقافية والفنية«.  

مضمون املحارضات

األدباء  من  الكثير  بوجود  قامشلو  مدينة  تتميز 
حديقة  وحدد  والمثقفين،  والكتاب  والشعراء 
الفعالية،  الستمرار  مكاناً  المدينة  في  القراءة 
ويتحدث دريعي قائالً: »نرغب أن تصبح حديقة 
القراءة مكاناً لجميع المثقفين، وهذه المبادرة التي 
أطلقها اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة هي من 
أجل الجميع، في كل أربعاء يتم إلقاء محاضرة 
أو تنظيم فعالية مرتبطة بالمثقفين، وسيتم في هذا 
اليوم إقامة حفل توقيع كتاب ألي كاتب يرغب 
من  المثقفين  بين  فرق  أي  لدينا  يوجد  ال  بذلك، 
خارج االتحاد أو من داخله، حديقة القراءة تفتح 
في  ونحن  بذلك،  يرغب  كاتب  أي  أمام  أبوابها 
بل  الكتب،  نبيع  ال  الجزيرة  إقليم  مثقفي  اتحاد 

نقدمها كهدية«. 
القائها  يتم  التي  المحاضرات  مضمون  وعن 
التي  المحاضرات  »تختلف  قائالً:  دريعي  بين 
إلقائها في يوم األربعاء من كل أسبوع عن  يتم 
ويتم  الثقافي،  األسبوع  البرنامج  ضمن  بعضها 
السياسية  المواضيع  عن  والحديث  التطرق 
روج  مناطق  بها  تمر  التي  والظروف  للمنطقة 
آفا وشمال وشرق سوريا وكردستان بشكل عام، 
باإلضافة إلى المواضيع األدبية التي تتحدث عن 
تاريخ الكرد والقصص التاريخية، وعن الشعر 
وثقافات الشعوب األخرى األصيلة في المنطقة. 
المناقشات  أبواب  تفتح  المحاضرات  هذه  إن 

حول المواضيع المطروحة ويستفاد منه الجميع 
للتقدم واالزدهار لخدمة الثقافة والمثقفين«. 

أربعاء ثقايف

أن  في  رغبتهم  عن  حديثه  في  دريعي  وتابع 
وثقافة  كعادة  للثقافة  يوم  األربعاء  يوم  يصبح 
لدى المجتمع، وأن يكون أربعاء أدبي يجتمع فيه 
المختلفة،  المواضيع  ويناقشون  المثقفين  جميع 
وقال: »نتمنى من جميع المثقفين وكل من يهتم 
بالمواضيع الثقافية واألدبية والتاريخية أن يعمل 
عامرة  قامشلو  مدينة  المجتمع،  خدمة  أجل  من 
أمام  مفتوحة  ومبادرتنا  المبدعين،  بالمثقفين 

جميع المثقفين وليس ألعضاء االتحاد فقط«.
المشترك  الرئيس  دريعي«  »كرديار  واختتم 
قائالً:  حديثه  الجزيرة  إقليم  في  المثقفين  التحاد 
توقيع  أجل  من  مفتوحة  القراءة  حديقة  »أبواب 
بالمثقفين،  المرتبطة  الفعاليات  وجميع  الكتب 
الثقافية  ويستطيعون تنظيم فعالياتهم ونشاطاتهم 
في الحديقة، وهدفنا األساسي هو أن تصبح هذه 
وهذا  للنقاشات،  ومكاناً  المثقفين  ملتقى  الحديقة 

من أهداف مبادرتنا الثقافية«.

 يعتبر الكاتب الروائي التركي أورخان 
باموك، أحد أبرز كتاب الرواية التركية 
القمعي  النظام  معارضي  وأشهر 
في  إسطنبول  في  باموك  ولد  التركي، 
السابع من تموز سنة 1952، وهو أول 
روائي باللغة التركية يفوز بجائزة نوبل 
أعماله  وترجمت   ،2006 عام  لآلداب 
إلى 34 لغة، من أشهر رواياته جودت 
التي صدرت عام 1982،  وأبناؤه  بك 
والقلعة   ،1991 عام  الهادئ  والمنزل 
األسود  والكتاب  عام 1995،  البيضاء 
عام 1997، وورد في دمشق صدرت 
صدرت  الجديدة  والحياة   ،2000 سنة 

سنة 2001.
كردي  ألف  و30  أرمني  »مليون 
أحد  ال  لكن  األرض،  هذه  على  قتلوا 

كان  ذلك«،  قول  على  يجرؤ  غيري 
لمجلة  باموك  أورخان  تصريح  هذا 
سويسرية في شباط من عام 2003، في 

محاولة منه لتسليط الضوء على جوانب 
المجتمع التركي، والتاريخ، الذي اعتقد 
يُنسى ويُجمل بشكل متعمد،  أنه أصبح 

موجعة  ضربة  التصريح  هذا  وكان 
للنظام التركي، والذى أدى إلى مالحقته 
بسبب  التركي  القضاء  أمام  قضائياً 
»إهانة الهوية التركية«، ودفعه ذلك إلى 

السفر خارج تركيا.
تم إسقاط تهمة »إهانة الهوية التركية«، 
ضغوطاٍت  عقب  ضده،  الموجهة 
األوروبي،  االتحاد  أعضاء  دول  من 
من  الموقعة  المفتوحة  والرسائل 
نوبل،  جائزة  على  الحاصلين  قبل 
النطاق  واسعة  الشعبية  واالحتجاجات 
بتركيا، وفي فبراير 2007 وبعد مقتل 
أحد الصحفيين األتراك من أصل أرمني 
األرمن،  بمذابح  تندد  التي  لكتاباته 
بالقتل،  تهديدات  باموك  أورخان  تلقى 
أن  التركية  األمنية  السلطات  وأخبرته 

هذه التهديدات جدية، سافر إلى الواليات 
المتحدة األمريكية، وتم اختياره كعضو 
في لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي 

لسنة 2007.
من  جوائز،  عدة  على  باموك  وحصل 
بينها: نورمان ميلر في 2010، وجائزة 
من  الفخرية  الدكتوراة   ،2008 أوفيد 
 ،2007 بمدريد  كمبلوتنسي  جامعة 
برلين  جامعة  من  الفخرية  والدكتوراة 
الحرة 2007، وجائزة نوبل في األدب 
2006، وجائزة السالم األلمانية لتجارة 
عن  ميديتشي  جائزة   ،2005 الكتب 
وجائزة   ،2005 األجنبي  األدب  فئة 
األجنبي  الخيال  ألدب  اإلندبندنت 

.1990
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أحرقت الشمس بشرتهم الرقيقة ليكسبوا مااًل قلياًل

كلهم  لكن  مختلفة  قصة  منهم  واحٍد  لكِلّ 
التعب والحاجة والفقر، يقول الطفل  يتشاركون 
من  للعمل  لجأ  أنه  لصحيفتنا  الصالح«  »محمد 
العائلة  مستلزمات  تأمين  في  أمه  مساعدة  أجل 
ذوي  من  إحداهن  فتيات،  خمس  من  المكونة 
االحتياجات الخاصة. وأضاف ووجهه يتصبب 
عرقاً بأنه يلجأ للعمل في بيع البوظة مع بداية كل 
عطلة صيفية للمدارس، حيث يخرج للعمل منذ 

معمل  صوب  متوجهاً  األولى  الصباح  ساعات 
إنتاج البوظة في مدينة الشدادي، وبعدها يختار 
التي كان  البوظة  ليبيع  له  القرى كوجهة  إحدى 

قد اشتراها.
لهذه  اختياره  سبب  أن  إلى  الصالح  ولفت 
كبير،  مال  رأس  إلى  تحتاج  ال  أنها  هو  المهنة 
كيلو من  اثنان  لشراء  ليرة سورية  فقط 3000 
البوظة  موسم  أن  هو  الثاني  والسبب  البوظة، 

يكون في وقت العطلة الصيفية للمدارس.
ويضيف: »ما أكسبه لقاء عملي في بيع البوظة 
ولو جزء  لسد  ويكفي  الناس  سؤال  يغنيني عن 

بسيط من احتياجات عائلتي«.

العمل لسد الحاجة

ونوه إلى أن عملة مقسم على قسمين، حيث يبدأ 
حتى  األولى  الصباح  ساعات  منذ  األول  القسم 
الساعة  عند  يبدأ  الثاني  والقسم  الظهيرة،  وقت 

الرابعة عصراً إلى وقت غياب الشمس.
أما الطفل )عبد اإلله أ.( فليس بأفضل حاالً من 
لنا، ما نلبث أن  أقرانه، ويقول »نحن ال عطلة 
العمل، فالظروف  نبدأ  الدارسة حتى  ننتهي من 
العمل  منا  ويتطلب  جداً  صعبة  للعائلة  المادية 
العام  متطلبات  ولتأمين  االحتياجات  لسد  جميعاً 

الدراسي القادم«.
أما عن دخلهم اليومي قال »نحتاج إلى رأس مال 
البوظة  من  كيلو  اثنان  لشراء  ليرة  آالف  ثالثة 
والتي نبيعها بـ 4500 ليرة تقريباً، وإذا ما عدنا 
في وقت العصر فإننا نكسب قرابة 3000 ليرة 

بشكٍل يومي«.

الحارقة  الشمس  أشعة  تحت  خروجهم  وعن 
وسيرهم لمسافات طويلة قال: »نحُن مضطرون 
للخروج وال يوجد لدينا خيار آخر، فأجسادنا ال 
ورشات  دخول  أو  العضلي  العمل  على  تقوى 
لمساعدة  المال  لبعض  الميكانيك، ونحن بحاجة 

عوائلنا ولتأمين جزء من احتياجاتنا«.
بكثرة،  األطفال  عمالة  ظاهرة  وتنتشر 
الخانقة  االقتصادية  األزمة  بعد  وخصوصاً 
التي تمر بها البالد، حيث يُشاهد يومياً عشرات 
الشوارع والكراجات وفي  يعملون في  األطفال 

تحت  ذلك  وكل  عضلياً،  جهداً  تتطلب  أعمال 
ذروتها  وصلت  التي  الحارقة  الشمس  حرارة 
دراجات  سجلت  حيث  المنصرم  األسبوع  في 

الحرارة قرابة 50 درجة مئوية.
فيما حذر مختصون من مخاطر عمل األطفال 
لهم ضربات  تسبب  قد  مما  الشمس  أشعة  تحت 
شمس قوية وسرطان الجلد في معظم األحيان، 
إضافة إلى حروق الجلد والتهاب العين وإضعاف 

الجهاز المناعي لديهم.

الشدادي/ حسام دخيل ـ دفعهم الفقر إلى العمل في الطرقات والسير بين األحياء والقرى طلبًا للرزق رغم صغر سنهم، تحت لهيب أشعة شمس 
حارقة كانوا ثالثة أطفال ال تتجاوز أعمارهم الـ14 عامًا يبيعون »البوظة« وهم يتجولون سيراً على األقدام، يبدو عليهم اإلنهاك والتعب من شدة 

حرارة الطقس وطول المسافة التي تقطعها أقدامهم.

غياب الكهرباء في بلد أنهكته الحرب شجع على اعتماد 
الطاقة البديلة والتكيف مع الوضع الجديد

المصطفى  خالد  في شمال غرب سوريا وضع 
لتوليد  عمالقة  ألواحاً  اآلخرون  والمزارعون 
الطاقة الشمسية وسط حقول مزروعة بالطماطم 
واليقطين، بعدما أنهكت سنوات الحرب الطويلة 
قطاع  بينها  ومن  للخدمات،  التحتية  البنى 

الكهرباء.
في إدلب تتوسط ألواح الطاقة الشمسية الحقول 
الزراعية أو المخيمات العشوائية للنازحين التي 
فوق  أيضاً  تتمركز  كما  مكان،  كل  في  تنتشر 
فوق  وحتى  الكبرى  المدن  في  المنازل  أسطح 
أسطح المستشفيات، بعدما شجع غياب الكهرباء 
على اعتماد الطاقة البديلة نظراً لفوائدها وكلفتها 

المنخفضة.
يقول المصطفى وهو يقف وسط أرضه الزراعية 
في بلدة كللي القريبة من الحدود التركية: »كنا 
نستخدم مولدات الديزل، لكن ذلك سبّب لنا معاناة 
أسعارها،  ارتفاع  أو  المحروقات  انقطاع  جراء 

فقررنا أن نشتري ألواح الطاقة الشمسية«.
على  مثبتة  األلواح  تتراصف  البلدة  حقول  في 
نهاية  وتعاون عشرون مزارعاً  قواعد حديدية. 
على  المصطفى،  خالد  بينهم  من   ،2019 عام 
أربعة  بكلفة  قواعدها  لوح مع  مئتي  نحو  شراء 

آالف دوالر.
المزارعون  يشغّل  األلواح  تولّدها  التي  بالطاقة 
المياه  توفير  من  تمّكنهم  التي  الري  مضخات 
لمساحة تقدّر بأكثر من ثالثين دونماً، إلى جانب 
البلدة.  في  بئر  من  المياه  لسحب  استخدامها 
التقنية على المزارعين عناء تكبّد  ووفرت هذه 
جزء  بتأمين  وسمحت  إضافية  مصاريف  أي 

كبير من احتياجاتهم الطاقيّة.

توفري كبري

مريحة  البديلة  »الطاقة  المصطفى:  ويقول 
الكهربائية  الشبكة  عادت  لو  حتى  للمزارع، 
ستكون الطاقة الشمسية أوفر من الكهرباء«، ال 
الكهرباء  استجرار  بدء شركة خاصة  مع  سيما 

من تركيا المجاورة.

وسيطرة  الحرب  من  عديدة  سنواٍت  وبعد 
اعتمد  إدلب  على  المسلحة  والفصائل  المرتزقة 
السنوات األخيرة على االشتراك  السكان خالل 
قوى  أو  متمولون،  يملكها  خاصة  مولدات  في 
سيطرة  تحت  الواقعة  المنطقة  في  محلية 
لكّن  معها.  متحالفة  أخرى  وفصائل  المرتزقة 
حيناً  أسعارها  وارتفاع  حيناً  المحروقات  شّح 
آخر أجبرا السكان على التوجه إلى خيار الطاقة 

الشمسية.
ويقول مكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في 
قفزة  حقق  الشمسية  الطاقة  »إنتاج  إن:  سوريا 
منذ أن تراجعت حدّة المواجهات المسلحة وبات 
وقد  استقراراً«.  أكثر  البلد  معظم  في  الوضع 
صار يشّكل: »بديالً صالحاً في السياق السوري« 
مع »أشعة الشمس الممتازة«، فيما »جزء كبير 
من شبكة الكهرباء في المدن واألرياف مدّمر«، 

حسب المصدر نفسه.
المئة  في  تسعين  عن  يقل  ال  »ما  يحصل:  وال 
مستقر  بشكل  بالتيار  تغذية  على  السوريين  من 
األمم  برنامج  تقديرات  وفق  ومتواصل«، 
مدمر  نزاع  من  سنوات  عشر  بعد  المتحدة 

استنزف االقتصاد وبناه التحتية.
التي  السورية  الحكومة  سيطرة  مناطق  وفي 
خصوصاً  طويلة  تقنين  ساعات  من  تعاني 
بمشاريع  العامة  الشبكة  رفد  يتّم  الصيف  خالل 
آخرها  المناطق،  من  عدد  في  كهروضوئية 

الشهر الماضي في طرطوس.
كالجامعات  العامة،  والمؤسسات  األفراد  ويلجأ 
مثالً، إلى هذا الخيار تزامناً مع إطالق القطاع 

الخاص عدة مبادرات في هذا اإلطار.

حل بديل

في بلدة كللي يعتمد زكريا صنو )47 عاماً( على 
منزله بالكهرباء، ما يمّكنه  الطاقة الشمسية لمدّ 
من شحن هاتفه وتشغيل البراد ومروحة هوائية 

تخفف ارتفاع درجات الحرارة صيفاً.
ويقول لفرانس برس: »منذ عشر سنوات حرمنا 

فاستخدمنا  الكهرباء،  من  األسد  بشار  نظام 
والبنزين«،  بالديزل  تعمل  التي  المولدات 

موضحاً أن هذا الخيار »كان مكلفاً«.
ألواح  وكانت  بديل  حل  عن  »بحثنا  ويضيف: 
الطاقة الشمسية الحل، فاشترينا لكل بيت لوحين 
الغسالة  تشغيل  إلى  حاجته  يسدّ  بما  ثالثة،  أو 

والبراد وفوانيس اإلنارة، وصارت تكفينا«.
لبيع  المخصص  الدانا  مدينة  في  محله  داخل 
مختلف أنواع ألواح الطاقة الشمسية يروي عبد 
ازدادت  »المبيعات  أن:  الرحمن  عبد  الحكيم 

بنسبة 300 في المئة بين 2018 و2021«.

طلب كبري

من  مستوردة  ألواحاً  يبيع  الذي  التاجر  ويقول 

تركيا المجاورة وألمانيا والصين: »اعتدنا سابقاً 
بيع ألواح للمنازل أو مشاريع صناعية ال تحتاج 
أكثر من عشرين إلى 25 لوحاً. لكن حالياً نوفرها 
لمشاريع زراعية، يحتاج أصغرها إلى مئة لوح 
لوح«.   500 إلى  األمر  يصل  وقد  األقل  على 
من  مجموعة  أجرته  للرأي  استطالع  وكشف 
بريطانية  لجامعة  تابعة  مجلة  ونشرته  الباحثين 
في 2020، شمل 120 أسرة في منطقتي إدلب 
المئة  في  ثمانية  أن  سوريا،  شمال  في  وإعزاز 
من هذه األسر تستخدم الطاقة الشمسية كمصدر 
من   %33.8 ويستخدم  للكهرباء.  رئيسي 
المستطلعة آراؤهم األلواح بشكل خاص لتوفير 
الكمبيوترات  التلفزيون وشحن  وتشغيل  اإلنارة 
هذه  المستشفيات  من  عدد  ويستخدم  المحمولة. 

التقنية أيضاً، باإلضافة إلى المولدات.
»شمس  مبادرة  ساهمت   2017 عام  ومنذ 
الرعاية  منظمات  اتحاد  عن  المنبثقة  سوريا« 

حكومية  غير  منظمة  وهي   - واإلغاثة  الطبية 
الحرب  لضحايا  الطبية  المساعدة  بتقديم  تُعنى 
بألواح  مستشفيين  تجهيز  في   - سوريا  في 
شمسية )480 لوحة شمسية في األول، و300 
في الثاني(. وقدمت مساعدة تقنية لنحو أربعين 

مركزاً صحياً اتبع المسار ذاته.
وقال مؤسس المبادرة طالل كنعان: »باستخدام 
ثالثين  بين  ما  تغطية  يمكن  الشمسية  الطاقة 
المستشفى  استهالك  من  المئة  في  وأربعين 

للطاقة«.
ما يأتي من  وفي حالة نقص الوقود الذي غالباً 
مناطق متنازع عليها ويخضع لتجاذبات سياسية، 
قد تكون منظومة الطاقة الشمسية كافية لتزويد: 
»أقسام المستشفى الحساسة، وهي أقسام العناية 

المركزة وغرف العمليات وأقسام الطوارئ«.
وكاالت

شركة التطوير تستلم قمح »عقود اإلكثار«

استراتيجيات السوريين للبقاء أحياء وفق »األغذية العالمية«

دمشق ترفع سعر ليتر البنزين إلى 
ثالثة آالف ليرة

استمرار توزيع األعالف... بهدف 
الحد من خسائر الثروة الحيوانية

موجة  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  وواجهت 
جفاف غير مسبوقة هذا العام، تسببت في تدني 
من  واسعة  مساحات  وتلف  العامة،  اإلنتاجية 
األراضي وال سيما البعلية منها، وهو ما خفّض 

اإلنتاج بنسبة 70% عن األعوام السابقة.
القادم،  الزراعي  للموسم  التحضير  وبهدف 
المعقم  بالبذار  المزارعين  دعم  وإمكانية 
المجتمع  تطوير  شركة  تستمر  والمغربل، 
الزراعي باستالم عقود إكثار البذار في مقاطعة 

الحسكة بمركز غويران بمدينة الحسكة.

بهدف  الخام  القمح  توريد )5386( طن من  تم 
في  البذار  عقود  استالم  وبدأ  وتعقيمه،  غربلته 
مركز  تجهيز  تم  وقد   )2021/6/13( تاريخ 
الغربلة والتعقيم في صوامع تل حجر في الحسكة 
من  أسبوع  حوالي  بعد  بالمركز  العمل  وسيبدأ 

اآلن.
كما تعمل الشركة في فروعها بالمناطق األخرى 
والشعير  القمح  استالم محصول  استمرار  على 
وفق عقود اإلكثار، وإشغال عدد من الغرابل في 

المنطقة لهذا الغرض.

في ظل الصراع القائم في سوريا، يعاني غالبية 
السوريين من مستويات مرتفعة من الفقر، لذا 
لألمم  تابعة  منظمات  من  التحذيرات  تتواصل 
في  الكارثي  اإلنساني  الوضع  حول  المتحدة 
انعقاد جلسة  قرب  بالتزامن مع  سوريا، وذلك 
مجلس األمن في تموز الحالي لمناقشة قضية 
عبر  سوريا  إلى  اإلنسانية  المساعدات  إدخال 

المعابر الحدودية.

برنامج  عن  صدرت  التحذيرات  هذه  وآخر 
لألمم  العامة  للجمعية  التابع  العالمي  األغذية 
المتحدة يوم االثنين 5 تموز والذي ذكر أن نحو 
استراتيجيات  تتبع  السوريّة  العائالت  من   %90

وأساليب تأقلم سلبية للبقاء على قيد الحياة.
في  تغريدة  عبر  األممي،  البرنامج  وأوضح 
كمية  لتقليل  يلجؤون  السوريين  إن  “تويتر”، 
شراء  إلى  باإلضافة  يتناولونه،  الذي  الطعام 
كميات قليلة مما يحتاجون إليه، الفتًا إلى اتباع 
االقتراض  أي  االستدانة،  أسلوب  السوريين 

لشراء حاجاتهم األساسية.

نحو  بعد  جاء  العالمي  األغذية  برنامج  حديث 
أن  خاللها  وبيّن  نشرها  تغريدة  من  فقط  شهر 
مدخراتها  فقدت  في سوريا  العائالت  من   %84

بعد نحو عقد من الصراع.
كما ذكر أيًضا أن 4.8 مليون سوري يعتمدون 
األغذية  برنامج  من  الغذائية  المساعدات  على 

العالمي للبقاء على قيد الحياة.
لدى  األمريكية  السفيرة  لبيان صادر عن  ووفقًا 
خالل  غرينفيلد،  توماس  ليندا  المتحدة،  األمم 
في  السوريّة،   - التركية  الحدود  إلى  زيارتها 
بتقديم نحو  حزيران الماضي، تعهدت واشنطن 
240 مليون دوالر أمريكي، على شكل تمويل 

التي  وللمجتمعات  للسوريين  إضافي  إنساني 
تستضيفهم.

بمرور  المتعلق  المجلس  قرار  فاعلية  وانتهت 
 ،2020 تموز   10 في  سوريا  إلى  المساعدات 
ليقتصر دخول المساعدات اإلنسانية بعدها على 
“باب  معبر  إغالق  إثر  الهوى”،  “باب  معبر 
“فيتو”  جراء  كوجر«  »تل  ومعبر  السالمة” 
مزدوج روسي - صيني، لرفض مشروع قرار 
بلجيكي - ألماني، ينص على تمديد الموافقة على 
الهوى”  “باب  معبري  عبر  المساعدات  نقل 
إدخال  حصر  يعني  ما  السالمة”،  و”باب 
يربط  الذي  الهوى”،  “باب  بمعبر  المساعدات 

شمال غربي سوريا باألراضي التركيّة.
ووفقًا لتقديرات األمم المتحدة، هناك حاجة إلى 
 ،2021 لعام  دوالر  مليارات  عشرة  من  أكثر 
بشكل  المحتاجين  السوريين  دعم  أجل  من 
كامل، وهذا يشمل 4.2 مليار دوالر على األقل 
لالستجابة في سوريا، و5.8 مليار دوالر لدعم 
لهم  المضيفة  والمجتمعات  السوريين  الالجئين 

في المنطقة.
تشرين  في  أطلقت  المتحدة  األمم  وكانت 

أعمالها  صندوق  لتمويل  نداء   ،2020 الثاني 
السورية  لألزمة  اإلقليمية  باالستجابة  المتعلق 
لبرنامج  أمريكي  دوالر  مليون   131.6 بقيمة 
االستجابة اإلقليمية، موضحةً أن الدعم سيشمل 
المساعدات  إلى  بحاجة  شخص  مليون   11.7
نحو  إلى وجود  إضافة  داخل سوريا،  اإلنسانية 
تركيا  في  سوري  والجئ  الجئة  مليون   5.6

ولبنان واألردن والعراق ومصر.
وتواجه سوريا باإلضافة إلى 19 دولة أخرى، 
تقرير  بحسب  الغذائي،  األمن  انعدام  مخاطر 
لألمم  التابعة  والزراعة  األغذية  منظمة  نشرته 

المتحدة )فاو( في آذار الماضي.
تحت خط  السوريين  من  نحو %90  يعيش  كما 
الفقر، بحسب تصريحات ممثلة منظمة الصحة 
في  ماجتيموفا  أكجمال  سوريا،  في  العالمية 

حزيران 2020.
وتتصدر سوريا قائمة الدول األكثر فقًرا بالعالم، 
موقع  بيانات  بحسب   ،%82.5 بلغت  بنسبة 

“World By Map” العالمي.

ليتر  سعر  السوري،  النظام  حكومة  رفعت 
ثالثة  إلى   ”95 “أوكتان  نوع  من  البنزين 

آالف ليرة سوريّة.
بناًء على كتاب من  السعر  الرفع في  وجاء 
وزارة النفط والثروة المعدنية السوريّة، وبدأ 
من   7 األربعاء  من  اعتباًرا  القرار  تطبيق 
تموز، بحسب إعالن وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك.
ولم تورد الوزارة تبريراً لرفع السعر، لكنه 

مادتي  سعر  رفع  على  قليلة  أيام  بعد  يأتي 
السكر واألرز المدعومتين، واللتين توزعان 
عبر “البطاقة الذكية”، وبعد حديث لوزارة 
التجارة عن دراسة تجري في وزارة النفط 

لرفع أسعار الغاز والمازوت.
بعد  البنزين  عن  الدعم  الحكومة  ورفعت 
تحديد سعر مبيع مادة البنزين »أوكتان 95« 
للمستهلك بـ2000 ليرة سوريّة للتر الواحد.

الممتاز  البنزين  مادة  لتر  سعر  وحددت 

على  المخصصة  للكميات   ”90 “أوكتان 
البطاقة اإللكترونية “مدعوم وغير مدعوم” 
آذار  في  الواحد،  للتر  سوريّة  ليرة  بـ750 

الماضي.
ويشمل السعر في كال النوعين، رسم التجديد 
البنزين،  على  العاملة  للمركبات  السنوي 
والمحدد بمبلغ 29 ليرة سوريّة للتر الواحد.

ويأتي هذا القرار مع تجدد أزمة الوقود في 
صحيفة  نقلت  إذ  النظام،  سيطرة  مناطق 
الحالي،  تموز  المحلية في 4 من  “الوطن” 
من  اآلليات  مخصصات  كفاية  عدم  إن 
سعر  أوصل  المدعوم،  العادي  البنزين 
البنزين في السوق السوداء إلى أربعة آالف 

ليرة سوريّة.
سيارة  لكل  المخصصة  الكميات  وتعتبر 
غير كافية، ما يدفع أصحاب السيارات إلى 
التزود بالوقود من السوق السوداء التي تفتقد 

ألي ضوابط.
وتلجأ حكومة النظام إلى رفع أسعار المواد 
المدعومة أو تخفيض المخصصات الموزعة 

للمستهلك، بسبب عجزها عن التمويل.
وكاالت

بعد إعالن هيئة االقتصاد والزارعة، استئناف 
توزيع األعالف والنخالة على مربي الماشية 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  عموم  في 
بدأت  القطاع،  هذا  خسائر  من  الحد  بهدف 
مادة  بتوزيع  لكي  كركي  في  االقتصاد  لجنة 
قرية  الحيوانية في  الثروة  العلف على مربي 

اليوسفية التابعة للناحية.

وبلغت كمية المادة الموزعة عشرة أطنان من 
قرية  كومين  في  توزيعها  تم  الجاهز،  العلف 
اليوسفية، وذلك وفق ما نقله المكتب اإلعالمي 

لهيئة االقتصاد في قامشلو.
التابعة  النواحي  في  االقتصاد  لجان  وتقوم 

لمقاطعة قامشلو بتوزيع مادة العلف على مربي 
بحسب  دفعات  شكل  على  الحيوانية  الثروة 

اإلحصائيات التي تم تسجيلها مؤخراً.
ويشهد قطاع الثروة الحيوانية هذا العام تراجعاً 
الجفاف وغالء  نتيجة  العدد،  من حيث  كارثياً 
أسعار األعالف األمر الذي يدفع بالمربين لبيع 
لباقي  العلف  تأمين  مقابل  قطعانهم  من  جزء 

القطيع.
هذا  في  صحيفتنا  أعدتها  سابقة  تقارير  ووفق 
الشأن، حذّر العديد من االقتصاديين والمربين 
انحساراً  سيشهد  الحيوانية  الثروة  قطاع  أن 
كبيراً ربما يتجاوز النصف خالل هذا العام من 

حيث العدد.

روناهي/ قامشلو ـ تحضيراً للموسم القادم، تستمر شركة تطوير المجتمع الزراعي باستالم 
للبذار، بموجب عقود رسمية مع  اعتماده كمحصول مخصص  الذي تم  القمح  محصول 

أصحاب األرضي بداية الموسم الزراعي.


