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سيدو: االنتهاكات والجرائم الرتكّية يف شنكال 
استمرار للفرمان 73

نساء كركي لكي: الدولة الرتكّية ُتشكل خطرًا عىل اإلنسانية

للقياديين  إلياس سيدو بأن استهداف المحتل التركي  البيت االيزيدي بإقليم الجزيرة  أكد عضو المجلس اإلداري في 
والمدنيين في شنكال هو استكمال للمؤامرة التي حيكت خيوطها في العاصمة األردنية عمان قبل تاريخ الثالث من آب 
عام 2014، وأشار إلى أن الدولة التركية المحتلة ال تأبه بالقوانين والمواثيق الدولية وتنتهك السيادة العراقية »ولكن 

مع كل أسف ليس هناك أي رد من قبل الحكومة العراقية وال من حكومة باشور كردستان«...4

أكدت النسوة في كركي لكي أن تاريخ المقاومة سيستمر ألن الشعب الكردي يحمل ثقافة التحرر والمقاومة، وشددن على ضرورة محاسبة الدولة 
التركية على أفعالها اإلجرامية التي قامت بها مؤخراً في شنكال وزركان وتل تمر...«3

قصف تركي ُمتعّمد للمواقع األثرية 
بشمال سوريا وصعوبة الرتميم

خطوات هامة عىل صعيد 
رياضة الطبقة

 على بعد نحو 10 كم غرب بلدة 
تل تمر شمالي الحسكة في شمال 
وشرق سوريا، يعاين صالح سلو 

وهو حارس معتمد لدى دائرة 
اآلثار في الحسكة، موقعاً أثرياً 

يقع على خط التماس بين القوات 
الحكومية واالحتالل التركي 

ومرتزقته...«6

تنشيط ألعاب جديدة هو خطوة 
هامة تُحسب لالتحاد الرياضي بأي 

منطقة كانت، واالتحاد الرياضي 
بالطبقة وريفها مؤخراً أنجز خطوة 

قد تكون تاريخية في تشكيل أول 
فريق نسائي للكرة الطائرة من قبل 

نادي السد بالتنسيق مع االتحاد 
الرياضي، كما ستقام بطولة هي 

األولى من نوعها للسباحة في 
الطبقة...«10

خالو: العزلة الممنهجة يف 
إيمرايل استمرار للمؤامرة الدولية
والمؤسسة  اإلنسان،  الحرية، وجمعية حقوق  أجل  الحقوقيين من  تقدمت جمعية 
مؤخراً،  والقانونية،  االجتماعية  البحوث  ومؤسسة  اإلنسان،  لحقوق  التركية 
بعريضة إلى لجنة وزراء مجلس أوروبا، بخصوص كل من القائد عبد هللا أوجالن 

وحياة كايتان وأمين غربان وجفان بولتان..«2

العدواُن التركّي... اإلرهاُب 
العابُر للحدوِد

وتعبُر  تمر،  تل  إلى  والشهباء،  وشرا  شيراوا  قرى  من   
ً
اعتب�ارا تمتُد  السورّي  الشماِل  امتداِد  على   

ٌ
واسعة  

ٌ
جبهة

التحتّي�ة ومنازل األهالي، وتتعقب طائراتها  الدولّية إلى شنكال، تفتح أنقرة نيرانها، تستهدف البىن  الحدود 
للحدوِد،  العابِر  العدواِن  درجات  أقىص  لتجّسِد  الطبّي�ة،  المراكز  وتقصف  السفِر،  طرق  على  السيارات  المسّيرة 

 كّل أشكاِل اإلرهاِب حىت قطَع المياِه وإيقاِف التعليِم...«5  
ً

 ومستثمرة
ً

مستخدمة

مجلس المرأة في مؤسسة عوائل 
الشهداء: الجرائم التركّية ُتزيدنا 

إصراراً على النصر

كيف سيكون مصير مئات النساء 
األفغانيات اللواتي دعمن الجهود 

الدبلوماسية؟

ورشة عمل لمنسقية المرأة في منبج حول 
تمكين المرأة سياسيًا

في  المرأة  مجلس  أكد   - الشدادي  روناهي/ 
مؤسسة عوائل الشهداء بناحية الشدادي في 
بيان لها بأن الهجمات التركية على المدنيين 
اآلمنين في مناطق شمال وشرق سوريا هي 
اإلنسانية ولن تزيد شعوب  جرائم حرب ضد 
وإعادة  النصر  على  إصراراً  إال  المنطقة 

األراضي المحتلة. 

وقرأت عضوة مؤسسة عوائل الشهداء »زهرة 
»إن  نصه:  في  جاء  الذي  البيان   « األحمد 
األعمال التي يقوم بها الفاشي التركي وأعوانه 
اليومي على  والقصف  االعتداء  المرتزقة من 
مناطقنا حيث أنه في األسبوع الماضي قصف 
مشفى شنكال والقصف على مناطق روج آفا«. 
المدينة  مراكز  قصف  »تم  البيان:  وأضاف 
وتسبب باستشهاد العشرات من المدنيين وهي 
للذهنية  تابعة  وهي  اإلنسانية،  ضد  جرائم 

الهمجية«.
الشعب  واستمالة  جذب  علينا  »يجب  وتابع: 
وتوعية  النقاش  حيث  من  أساسية  كقاعدة 

بنا، كما أن هذه  التي تحيط  الفتنة  الشباب من 
على  وإصراراً  قوةً  إال  تزيدنا  لن  الضربات 

متابعة مسيرتنا وبناء إدارة ذاتية أقوى«.
لعوائل  المرأة  مجلس  في  »إننا  البيان:  وأكد 
المرحلة  هذه  في  الجزيرة  بإقليم  الشهداء 
الصعبة من النضال الكردستاني نوجه رسالة 
أننا  له  ونقول  أردوغان  التركية  الفاشية  الى 
كل  من  الرغم  وعلى  ومسامرون  صامدون 
ما يقوم به وكل ما يحمله من حقد على الكرد 

وعلى العرب وعلى السريان واآلشور«.
ودعا البيان: »ندعو للوقوف إلى جانب بعضنا 
البعض والحيطة والحذر أكثر وفضح الخيانة 
التي لها دور بارز في كل ما يُحاك ضد الشعب 

الكردي«. 
الدولي  المجتمع  ختامه  في  البيان  وناشد 
أفعال  في  بالنظر  اإلنسان  حقوق  ومنظمات 

الفاشية بحق الشعب الكردي«.
أخّوة  تُحيّي  التي  بالهتافات  البيان  واختُتم 

الشعوب في المنطقة.

ما لم يتضح حتى اآلن، هو كيف سيكون مصير 
الجهود  دعمن  اللواتي  األفغانيات  النساء  مئات 
شمال  وحلف  المتحدة  للواليات  الدبلوماسية 
الماضيين،  العقدين  خالل  )ناتو(  األطلسي 
وآالف ناشطات المجتمع في جميع أنحاء البالد، 
يحدث  ماذا  المرأة.  عن  يدافعن  ظللن  الالتي 
أميركيين،  مسؤولين  ساعدن  الالتي  للنساء 
والالتي  بكابول،  األميركية  السفارة  في  عملوا 
نفذن برامج المساعدات؟ والنساء اللواتي وقفن 
إلى جانب النشطاء األجانب في بالدهن للضغط 

من أجل تقدم النساء والفتيات؟
في الوقت الحالي، تواجه الناشطات األفغانيات 
اللذين  العقدين  في  الرشد  سن  بلغن  اللواتي 
عام  السلطة  من  »طالبان«  خروج  أعقبا 
2001، خيارات ملحة: هل يبقين في أفغانستان 
ويواصلن عملهن على األرض؟ أم يبحثن عن 
أو مالذ خارجي مثل  األمان في دولة مجاورة 
الواليات المتحدة، أو كندا، أو المملكة المتحدة؟ 
اللواتي  األفغانيات  القائدات  من  جيل  ويواجه 
والفتيات  النساء  تقدم  أجل  من  يدافعن  ظللن 
العملية،  هذه  في  بلدهن  وغيرن  األفغانيات 
وعليهن  صعبة،  وخيارات  كبيرة،  معضلة 
ضئيلة  فرصة  مع  مصيرهن،  اآلن  يقررن  أن 
السابقين.  حلفائهن  من  مساعدة  على  للحصول 
كبيرة  استفهام  عالمة  اآلن  مصيرهن  ويكتنف 
أمامهن  بأن  ويشعرن  واضحة،  إجابة  لها  ليس 

مسؤولية عميقة وعواقب حقيقية.
بالنسبة للبعض، فإن الخيار األنسب هو البقاء، 
إجابة  فترة ممكنة. هذه هي  على األقل ألطول 
كاميال صديقي لوكالة أخبار المرأة عند سؤالها 
الروسي  الغزو  خالل  التالية.  خطوتها  عن 
والحرب األهلية األفغانية وحكم »طالبان«، لم 
تغادر بلدها أبداً. وتحدت في الواقع الصواريخ 
في  الثانوية،  مدرستها  في  دراستها  لتواصل 

الوقت الذي كانت تشهد فيه كابول عدم استقرار. 
الصغر،  منذ  التسع  لبناته  العلم  والدها  ووفّر 
ويحببن  أمتهن  يخدمن  وطنيات  يصبحن  لكي 
حكمت  عندما  التسعينات،  خالل  أرضهن. 
المدينة  في  كاميال  ظلت  كابول،  »طالبان« 
عمل  فرص  وفّر  للخياطة،  مشغالً  وأسست 
للنساء والفتيات في الحي الذي تعيش فيه، بما في 
ذلك بنات »طالبان«. أمضين الكثير من الوقت 
معاً منذ عام 2005، يناقشن المستقبل، وظلت 

أكثر تصميماً وأكثر اهتماماً بالجيل القادم.

قتال من أجل البقاء

لكنها  أفغانستان،  لمغادرة  فرصة  لها  حانت 
فضلت أن تقاتل من أجل البقاء، والمضي قدماً 
من  العشرات  وظفت  االستشارات،  مجال  في 
على  منهن  مئات  يديها  على  وتدرب  النساء 
السياسي  اليقين  عدم  ويلقي  األعمال.  أساسيات 
التجارية  األعمال  مستقبل  على  بظالله  الراهن 
تشعر  تزال  ال  ذلك  ومع  األنواع،  جميع  من 
مغادرتها،  وعدم  البالد  داخل  البقاء  عليها  بأن 
الذي تشعر به - ألول  الرغم من الخوف  على 
مرة على اإلطالق - في مدينتها األم. تقول إن 
األمور تبدو أكثر خطورة في أفغانستان، حتى 
أكثر مما كانت عليه الحال في السنوات السابقة، 
ومع ذلك تشعر بأن عليها البقاء مع أغلبية الناس 
في بلدها واالعتناء بأطفالها، وكسب أجر الئق، 

والكفاح من أجل مستقبل أفضل.
وتقول كاميال صديقي: »يحتاج األشخاص الذين 
يحتاجون  وظائف،  إلى  أفغانستان  في  يعيشون 
قيد  على  البقاء  إلى  ويحتاجون  العمل،  إلى 
الحياة«، وتضيف »لقد التزمت دائماً بأن أكون 
الذي  الوقت  هو  وهذا  أجلها،  ومن  بلدي  داخل 

يجب أن أكون هنا من أجل شعبي«.

المرأة في  آزاد كردي - عقدت منسقية  منبج/ 
شمال وشرق سوريا ورشة عمل حول تمكين 
المرأة من الناحية السياسية في منبج، وتطرقت 
المرأة  التي تهم  القضايا  إلى عدد من  الورشة 

سياسياً وفي مختلف المجاالت األخرى.

نساء زنوبيا،  تجمع  الورشة في مكتب  وأقيمت 
وحضرتها منسقية المرأة من كافة مناطق شمال 
وشرق سوريا باإلضافة إلى عدد من العضوات 
واإلدارات  النسوية  مؤسسات  مختلف  من 
سوريا  حزب  في  المرأة  ومجلس  واألحزاب 
المرأة  المرأة السورية ووقف  المستقبل ومكتب 
الورشة  وقدم  التركمانية،  والجمعية  منبج،  في 
إقليم  في  التشريعي  للمجلس  المشترك  الرئيسة 
الفرات وعضوة مجلس المرأة في شمال وشرق 

سوريا فائزة عبدي.
أهمها  المحاور  من  عدد  على  ركزت  الورشة 
السورية، والوطن والمواطن، وأنواع  الدساتير 

الحكم، وتوعية المرأة ضمن مجاالت جديدة.

تأتي  التي  التمكين  ضرورة  إلى  وتطرقت  كما 
من مناهل مختلفة أهمها التنمية البشرية واألمان 
والتنظيم، كما تخللت الورشة حوارات ونقاشات 
مختلفة مع المحاضرة أغنت الورشة بما يساهم 

في تعزيز قدرتها الشخصية والتنظيمية.   
»روناهي«  صحيفتنا  التقت  الصدد،  هذا  وفي 
وعضوة  زنوبيا،  نساء  تجمع  مكتب  بعضوة 
حياة  منبج  في  سوريا  وشرق  شمال  منسقية 
السالم التي أشارت أن الورشة مهمة للغاية حيث 
من  المحاضرة ضمن سلسلة  هذه  »تأتي  قالت: 
شمال  في  المرأة  منسقية  تقيمها  التي  الفعاليات 
الجانب  النساء من  وشرق سوريا بهدف توعية 
السياسي خاصةً أن مدينة منبج تعاني من نقص 

في هذا الجانب«.
من  عدد  في  تُعنى  المرأة  »منسقية  أن  وأكدت 
الجوانب ال سيما الندوات والمحاضرات وأمور 

أخرى«.
واختتمت عضوة تجمع نساء زنوبيا حياة السالم 
شمال  في  المرأة  منسقية  »إن  بالقول:  حديثها 
وشرق سوريا انبثقت ضمن مؤتمر للنساء على 
مستوى شمال وشرق سوريا، ويهدف إلى بناء 

نظام ديمقراطي تعددي، وجندرة الدستور«. 
ضمن  انبثقت  المرأة  منسقية  أن  ذكره  الجدير 
وشرق  شمال  مستوى  على  للنساء  مؤتمر 
سوريا، وتأسس من خالله منسقية للمرأة في كل 

منطقة من مناطق شمال وشرق سوريا.

عدسة: عمر الفارس
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خمسة أعراض ُتمّيز ساللة دلتا المتحورة عن 
فيروس كورونا األصلي

ثمار الكريب فروت تساعد النظام الغذائي النباتي ُيعزز صحة القلب
على إنقاص الوزن

العدوى  شديدة  المتحورة  دلتا  ساللة  انتشرت 
بصورة قياسية في اآلونة األخيرة، وكان مركز 
في  منها  والوقاية  األمراض  على  السيطرة 
صادمة  إحصاءات  نشر  قد  المتحدة  الواليات 
من  أكثر  أن  عن  كشفت  الماضي  الشهر  نهاية 
كورونا  بفيروس  الجديدة  اإلصابات  من   %80

من المتحور دلتا.
هيلثي(  )ذا  مجلّة  نشرته  الذي  التقرير  وفي 
األميركية، قالت الكاتبة أماندا غاردنر إن ساللة 
في  الهند  في  مرة  ألول  ظهرت  المتحورة  دلتا 
كانون األول 2020، وتنتشر هذه الساللة على 
يتلقوا  لم  الذين  األشخاص  بين  واسع  نطاق 
الحاالت  معدالت  رفع  إلى  أدى  مما  التطعيم، 

اإلجمالية واكتظاظ المستشفيات.

دلتا أكرث السالالت عدوى

للقلق بهذه الساللة  إثارة  تتمثل الخاصية األكثر 
في كونها تنتشر ببالغ السهولة مقارنةً بالسالالت 
متوسط  يبلغ  إذ  كورونا،  فيروس  من  األخرى 
العدوى لدى شخص مصاب بالفيروس األصلي 
2.5، في حين أن المصاب بالمتحور دلتا يمكن 
أن ينقل العدوى إلى من 5 إلى 8 أشخاص آخرين، 
وذلك حسب ما أوضحته رافينا كوالر المتحدثة 

باسم جمعية األمراض المعدية األميركية.
وذكرت الكاتبة أن هذا المتحور معد مثل جدري 
الماء، وأكثر قابلية لالنتقال من متالزمة الشرق 

واإليبوال،  )ميرس وسارس(،  التنفسية  األوسط 
ونزالت البرد، وفيروس اإلنفلونزا السنوي.

املزيد من إصابات
 )عدوى االخرتاق(

قالت الكاتبة إن العدوى التي تصيب األشخاص 
ووفقاً  االختراق(،  )عدوى  تسمى  الملقحين 
للمتحدث باسم جمعية األمراض المعدية، آرون 
غالت، إذا تلقيت التطعيم، فإن احتمال إصابتك 
بالمرض ال يزال أقل بكثير، وفي الوقت الحالي، 
تمثل إصابات عدوى االختراق حوالي %0.01 
ومن  بكوفيد-19،  اإلصابات  إجمالي  من  فقط 
مع  ولكن  النسبة،  هذه  تتغير  أن  المحتمل  غير 

ارتفاع إجمالي اإلصابات، قد تنتشر العدوى بين 
صفوف األشخاص الملقحين.

ال يزال بإمكان اللقاحات حاميتك

حالياً  المتاحة  البيانات  أن  إلى  الكاتبة  أشارت 
من  جرعتين  أن  اآلن  حتى  يبدو  ولكن  أولية، 
لقاح )فايزر( ستكون فعالة بنسبة 88% في درء 
أعراض كوفيد-19، كما أن لقاح )مودرنا( أيضاً 
فعال للغاية ضد المتحور دلتا، وربما بنسبة أعلى 
من لقاح فايزر، حسبما أكده مدير مركز مدينة 
األمل للعالج الجيني في كاليفورنيا، جون زايا.

سيحتاج الجميع على األرجح إلى معززات
والدواء  الغذاء  إدارة  منحت  آب،   12 في 

للحصول  طارئ  استخدام  تصريح  األميركية 
ومودرنا  فايزر  من  ثالثة  معززة  جرعة  على 
جهاز  في  ضعفاً  يعانون  الذين  لألشخاص 

المناعة، بما في ذلك متلقي زراعة األعضاء.
نقص  يعانون  الذين  األشخاص  أن  تبيّن  وقد 
المناعة ال يستجيبون للقاحات أيًضا، وهم بالفعل 
خطيرة  بأمراض  لإلصابة  متزايد  خطر  في 
إلى  يحتاجون  لذلك  كوفيد-19،  من  والوفاة 

معززات.

رمبا ال تجعلك دلتا أكرث مرًضا

في  تجعلك  دلتا  أن  الدراسات  بعض  اقترحت 
من  المزيد  دخول  ظل  في  مرًضا  أكثر  الواقع 
بالفيروس  مقارنةً  المستشفى  إلى  بها  المصابين 
األصلي، لكن البعض اآلخر يدحض هذه الفكرة.
وأشارت الكاتبة إلى أن اإلصابة بساللة دلتا تنتج 
نفس األعراض المعروفة من السالالت السابقة 
والسعال  والقشعريرة  الحمى  الفيروس:  من 
والشم  التذوق  حاستي  وفقدان  التنفس  وصعوبة 

والصداع واحتقان األنف.
أن  إلى  المبكرة  اإلشارات  بعض  هناك  لكن 
من  يكونان  قد  الشم  حاسة  وفقدان  السعال 
األعراض األقل شيوعاً لدلتا، كما هو الحال مع 
الذين  السابقة، عادة يعاني األشخاص  الطفرات 
احتمال  ويقل  أخف،  أعراض  من  تطعيمهم  تم 
دخولهم إلى المستشفى أو الوفاة بسبب العدوى.

دلتا ترضب األطفال بقوة

وجدت دراسة بريطانية أن االختبارات اإليجابية 
لكوفيد-19 لدى األطفال الذين تتراوح أعمارهم 
في  االرتفاع  تفسر  أنها  يبدو  عاًما  بين 5 و12 
عدد المصابين بالمتحور دلتا، وربما يكون هذا 
عامالً يفسر مدى سرعة انتشار الفيروس، أكثر 
من أي متحور آخر، وال يوجد حالياً لقاح معتمد 

لألطفال.
ال يزال بإمكان األشخاص الملقحين نقل العدوى 

بدلتا
تعتبر الساللة المتحورة دلتا أكثر عدوى بالنظر 
أعلى  يكون  دلتا  من  الفيروسي  الحمل  أن  إلى 

بمقدار ألف مرة من السالالت السابقة.

ما زالت األقنعة ُمجدية

مؤخراً  األمراض  على  السيطرة  مركز  قام 
بتحديث إرشاداته الصحية، وأوصى بأن يرتدي 
الذين تم تطعيمهم أقنعة في األماكن  األشخاص 
انتقال  سجلت  التي  المناطق  في  المغلقة  العامة 
رافينا  الدكتورة  وحسب  كبير،  بشكٍل  العدوى 
ارتداء  أهمية  على  التأكيد  إعادة  )يجب  كوالر 
التجمعات  وتجنب  الجسدي،  والتباعد  األقنعة، 

سواء في الداخل أو في الهواء الطلق(.

أظهرت نتائج دراسة حديثة نشرتها مجلة أبحاث 
ما  عالقة  هناك  أن  الدموية  واألوعية  القلب 
اإلصابة  وخطر  األطعمة  بعض  استهالك  بين 
بأمراض القلب واألوعية الدموية، وأكدت المجلة 
أن  القلب  ألمراض  األوروبية  للجمعية  التابعة 
والشوكوالتة  الجبن  من  كمية صغيرة  استهالك 
والزبادي يمكن أن يساهم في تعزيز صحة القلب.
النباتي  الغذائي  النظام  أن  إلى  األطباء  وأشار 
بأمراض  اإلصابة  خطر  من  الحد  في  يساعد 
يجب  أنه  على  الدموية، عالوةً  واألوعية  القلب 
منتجات  ولكن  الحمراء،  اللحوم  عن  التخلي 
تساعد  أن  يمكن  الزبادي  مثل  المخمرة  األلبان 
المجلة  ولذلك نصحت  القلب،  تعزيز صحة  في 
بتناول 200 غرام من الزبادي و50 غراماً من 
بأمراض  اإلصابة  خطر  من  للحد  يومياً  الجبن 

القلب واألوعية الدموية.
بين  ما  عالقة  أيضاً  الدراسة  نتائج  وأظهرت 
االستهالك المنتظم لكميات قليلة من الشوكوالتة 
القلب  بأمراض  اإلصابة  مخاطر  من  والحد 
واألوعية الدموية، ونصحت بتناول ما بين 20 
و45 غراماً من الشوكوالتة يومياً، على الرغم 
من أن الكثير من الباحثين يعتبرون الكمية الكافية 

تقدر بحوالي 10 غرامات.
وأكدت المجلة أن مادة الفالفانول الموجودة في 
ولذلك  القلب،  المسؤولة عن حماية  الكاكاو هي 
تحتوي  التي  الشوكوالتة  أنواع  اختيار  يجب 
على نسبة عالية من الكاكاو، على عكس أنواع 
قليلة  نسبة  على  والمحتوية  الفاتحة  الشوكوالتة 

من المادة المعززة لصحة القلب.
وربطت العديد من األبحاث بين تناول الحبوب 
فرص  وتراجع  الغذائية  باأللياف  الغنية  الكاملة 
اإلصابة بأمراض القلب وداء السكري من النوع 

الثاني.
ويؤكد العلماء أن األلياف تؤثر على الجسم بشكٍل 
صحة  على  الحفاظ  في  تساعد  فهي  إيجابي، 
األمعاء وسالمتها، إضافة إلى ذلك فإن الحبوب 
الكاملة تعد من المواد الغذائية التي تعزز بدورها 
من صحة وسالمة القلب. ولكنها تعطي إحساساً 

بالشبع وتعمل بالتالي على التحكم في الوزن.
النظام  في  هاماً  والخضار جزءاً  الفاكهة  وتمثل 
الغذائي الصحي والتقليل منهما يتسبب في حوالي 

مليوني حالة وفاة، وتشير األدلة العلمية إلى أن 
في  فرقاً  يحدث  أن  يمكن  يومياً  الفواكه  تناول 
إكلينيكي  ذلك، على الرغم من عدم وجود دليل 

قوي حتى اآلن.
والخضراوات  للفواكه  أن  الخبراء  ويستنتج 
وقائياً ضد األمراض، ألنها تحتوي على  تأثيراً 
الخاليا،  تلف  تصلح  التي  األكسدة  مضادات 
وقالت أويبود إن الفاكهة والخضراوات تحتوي 
مفيد  وكالهما  وألياف،  دقيقة  مغذيات  على 

للصحة.

 أشارت الجمعية األلمانية للتغذية إلى أن تناول 
ثمار الكريب فروت أو ما يُسمى بالزنباع أو 
الكريفون، صباحاً له فوائد عظيمة تعود على 
الصحة بالنفع، فضالً عن المساعدة في إنقاص 

الوزن.
وأوضحت الجمعية األلمانية أن تناول الثمرة 
االستيقاظ  يساعد على  الصباح  في  الحمضية 
بسرعة، كما أنه يدعم الجسم في إنتاج هرمون 
السيروتونين وهو هرمون السعادة والمسؤول 

عن بداية اليوم بحالة مزاجية جيدة.
وأكدت دراسة من مجلة )ميتابوليزم( على أن 
تناول نصف ثمرة الكريب فروت قبل الوجبة 
بنصف ساعة يُساعد على خفض نسبة الدهون 

في البطن والكوليسترول بشكٍل مستدام.
وعللت الدراسة ذلك بأن البكتين الليفي 
غير القابل للهضم الموجود في الكريب 
الشعور  ويسّرع  الهضم  يعزز  فروت 
االنتفاخ  طريق  عن  واالمتالء  بالشبع 
تقليل  على  يساعد  ما  وهو  المعدة،  في 
أن  كما  الطعام،  من  المتناولة  الكمية 
يساعد  البوتاسيوم  العالي من  المحتوى 

على تخلص الجسم من السموم.
الكريب  ريجيم  يعد  الخبراء  وحسب 
الوزن  إلنقاص  حمية  أفضل  فروت 
فهي غنية بالبروتين، كونها تركز على 
عصير  أو  فروت  الكريب  استهالك 

الجريب فروت في كل وجبة.
أن  الدراسات  من  المزيد  أثبتت  كما 
العناصر الغذائية الموجودة في الجريب 

للسيطرة على  المدى  فوائد طويلة  لها  فروت 
الوزن والوقاية من السمنة.

وقد يساعد شرب حصة صغيرة قبل الوجبات 
الشهية،  كبح  في  فروت  الكريب  عصير  من 
كما أنه يمكن أن يحّسن من مقاومة األنسولين، 
عندما  النهاية  في  الوزن  فقدان  يحدث  وفيما 
التي  تلك  أقل من  تناول سعرات حرارية  يتم 
فروت  الجريب  عصير  فإن  الجسم،  يحرقها 

يساعد في ذلك كثيراً.
اإليجابية،  الخصائص  هذه  من  الرغم  وعلى 
يجب توخي الحذر عند تناول الكريب فروت؛ 
تأثير  من  تضعف  مكوناته  بعض  إن  حيث 
والمضادات  بيتا  حاصرات  مثل  األدوية 

الحيوية، األمر الذي يتطلب مشورة طبية.

خالو: العزلة الممنهجة في إيمرالي استمرار للمؤامرة الدولية

السياسات الفاشلة ألردوغان 
تؤدي لتهاوي شعبيته
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العالم الكردي نادر نادروف في ذمة اهلل

الحقوقيين  جمعية  تقدمت  ـ  األخبار  مركز 
اإلنسان،  حقوق  وجمعية  الحرية،  أجل  من 
اإلنسان،  لحقوق  التركية  والمؤسسة 
والقانونية،  االجتماعية  البحوث  ومؤسسة 
مجلس  وزراء  لجنة  إلى  بعريضة  مؤخراً، 
هللا  عبد  القائد  من  كل  بخصوص  أوروبا، 
أوجالن وحياة كايتان وأمين غربان وجفان 
بولتان، ودعت العريضة اللجنة إلى مناقشة 
جميع اللقاءات األسبوعية واللقاءات الدولية، 
المفروضة  المؤبد  السجن  عقوبة  إن  وقالت 
على القائد أوجالن وكايتان وغربان وبولتان 
االتفاقية  من  الثالثة  المادة  مع  تتعارض 

األوروبية لحقوق اإلنسان.

محاربة فكر القائد عرب العزلة

حول ذلك صّرح المحامي محمود خالو فقال: 
نظام العزلة المفروض في إمرالي هو عمل 

بداية  منذ  ظلم  هناك  كان  لقد  إنساني  غير 
القائد عبد هللا أوجالن، هناك  المؤامرة ضد 
القانونية  المؤسسات  من  العديد  تصريحات 
في  الموجودة  اإلنسان  حقوق  ومؤسسات 
حقوق  محكمة  قرار  بتنفيذ  تنادي  تركيا 
االنتهاكات  يخص  بما  األوروبية  اإلنسان 
العزلة  المؤبد، ويجب وقف  بعقوبة  المتعلقة 

غير القانونية المفروضة على القائد.
والسياسة  القانون  أن  خالو  محمود  وأوضح 
متداخلتان معاً في تركيا والعزلة المفروضة 
إلى  ترجع  إيمرالي  في  أوجالن  القائد  على 
التركي،  القانون  في  الدولية  القوات  تدّخل 
وال يوجد لدى مجلس أوروبا ومحكمة حقوق 
فيما  قانونية  قواعد  أية  األوروبية  اإلنسان 
يتعلق بالقائد أوجالن، منذ 15 شباط 1999 

تستمر المؤامرة بشكٍل غير شرعي. 
لقطع  العزلة  تشديد  تم  أنه  إلى  خالو  وأشار 
أوجالن  هللا  عبد  القائد  أفكار  أمام  الطريق 

التي ستكون سبب التقدم في الشرق األوسط، 
العزلة وكل هذه الضغوط  وعلى الرغم من 
المفكر  وفلسفة  فكر  انتشر  فقد  الشديدة، 
أوجالن في جميع أنحاء العالم، وهم يخافون 
يخافون من  والمستنيرة  الجديدة  األفكار  من 
فإن  ولهذا  الناس؛  بين  الحياة  في  المساواة 

نظام العزلة في إيمرالي ال تزال قائمة.
مناهضة  لجنة  قامت  بقوله:  خالو  وبيّن 
عن  عدة  تقارير  بنشر  األوروبية  التعذيب 
وضع المناضل عبد هللا أوجالن المحتجز في 
إيمرالي منذ 22 عاماً، وذكرت بأن المحاكمة 
تخُط  لم  التركية  الدولة  ولكن  قانونية  ليست 
عن  اإلضرابات  الصدد،  بهذا  خطوة  أي 
الطعام المستمرة في السجون احتجاجاً على 
عزل القائد عبد هللا أوجالن وانتهاكات حقوق 
اإلنسان في السجون التركية مستمرة، الدولة 
الصدد  بهذا  خطوات  أي  تتخذ  لم  التركية 
وهي تتجاهل مطالب المعتقلين، ويقوم الناس 

بالتحرك في الشوارع من أجل المعتقلين.
واختتم محمود خالو حديثه بالقول: المعتقلون 
الظلم  الطعام ضد  فقط مضربين عن  ليسوا 
أجل  من  بل  عليهم؛  المفروضة  والعزلة 
مشاكل المجتمع بأسره يجب أن يحتضن كل 

وخاصةً  الطعام  عن  اإلضراب  هذا  الشعب 
حقوق  انتهاكات  على  أوروبا صامتة  نحن، 
في  وبخاصةً  التركية  السجون  في  اإلنسان 
ومنظمات  المحاميين  على  إمرالي،  سجن 
حقوق اإلنسان الدولية الضغط على السياسات 

القمعية لتركيا وإنهاء العزلة.

مركز األخبارـ  بحسب آخر استطالعات الرأي 
وازدادت  أردوغان،  شعبية  تهاوت  تركيا  في 
الثالث  خالل   %109 بنسبة  تركيا  ديون 
الرئاسي،  النظام  عمر  من  الماضية  سنوات 
حيث أجرى مركز »آريا« للدراسات الميدانية 
استطالعاً للرأي يشير الستمرار تهاوي شعبية 

أردوغان ونظامه.
من   %52 أن  عن  االستطالع  نتائج  وكشفت 
العدالة  لحزب  يصوتوا  لن  فيه  المشاركين 
قرر  فيما  المقبلة،  االنتخابات  في  والتنمية 
61.8% من المشاركين عدم التصويت لحزب 
ينضوي  الذي  »المعارض«،  القومية  الحركة 
العدالة  حزب  مع  »الجمهور«  تحالف  تحت 

والتنمية.
تحالف  يكون  األرقام؛  هذه  على  وبناًء 
من   %35.9 على  حصل  »الجمهور« 
في  عليها  % حصل   53.7 مقابل  األصوات، 
نفسها،  االنتخابات  وفي   ،2018 انتخابات 

بمفرده  والتنمية  العدالة  أصوات  نسبة  كانت 
42.6 %، ما يعني أن الحزب الحاكم وتحالفه 

شهدا تراجعًا الفتًا.
من  سلسلة  ضمن  االستطالع  ويأتي 
الحين  بين  نتائجها  تظهر  التي  االستطالعات 
واآلخر، وتكشف بشكٍل عام عن تراجع شعبية 
أردوغان وحزبه الحاكم، وكذلك حليفه حزب 
الحركة القومية، بسبب األوضاع المتردية التي 
سياسات  تبني  عن  والناجمة  البالد،  تشهدها 

غير ناجعة للقضاء على األزمات.
التركي  الشارع  وكذلك  المعارضة  وتحّمل 
مسؤولية  أردوغان  في  متمثاًل  الحاكم  النظام 
تبنيه سياسات عقيمة غير  نتيجة  التدهور  هذا 
مجدية، ومن المقرر إجراء االنتخابات العامة 
يتوقعون  مراقبين  لكن  في 2023،  تركيا  في 
األوضاع  بسبب  التاريخ  هذا  قبل  إجراءها 

االقتصادية والسياسية الصعبة في البالد.

مركز األخبار ـ وسط تدهور حالته الصحية 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  يواصل 
الذاتية، جهاد حسن،  اإلدارة  ممثل  اختطاف 
منذ 78 يوماً، وفق ممثلية اإلدارة في باشور 
كردستان، وكانت قوات الحزب الديمقراطي 
اإلدارة  ممثل  اختطفت  قد  الكردستاني  
الذاتية لشمال وشرق سوريا في هولير جهاد 
حزب  عالقات  من  عضوين  برفقة  حسن، 
االتحاد الديمقراطي، في العاشر من حزيران 
هولير  مطار  إلى  توجههم  أثناء  الماضي، 

الستقبال ضيوف.

المنصرم  تموز  من  والعشرين  التاسع  في 
حزب  عالقات  عضوي  سراح  أطلقت 
من  يوماً  بعد 50  الديمقراطي وذلك  االتحاد 
اختطافهم، فيما ال يزال ممثل اإلدارة الذاتية 
لشمال وشرق سوريا في هولير جهاد حسن 

مختطفاً، وسط تدهور حالته الصحية, 
لألعراف  خرقاً  حسن  جهاد  اختطاف  ويعد 
الدبلوماسية الدولية التي تنص على ضرورة 
عدم التعرض للسياسيين والدبلوماسيين دون 
وجود حجة أو إدانة واضحة ضدهم من قبل 
حال  وفي  الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب 

ليتم  بذلك  مرجعياتهم  إبالغ  يتم  اعتقالهم  تم 
سحبهم أو استبدالهم.

الكردستاني  الديمقراطي  مسؤولو  يقدم  ولم 
الديمقراطي  االتحاد  لحزب  اللحظة  حتى 
ويلقى  االختطاف،  أسباب  الذاتية  واإلدارة 
ويثير  شعبياً  سخطاً  الدبلوماسيين  اختطاف 
وشرق  شمال  في  السياسية  األوساط  حفيظة 
الديمقراطي  وتحث  تدعو  التي  سوريا 
الكردستاني على المضي نحو تحقيق الوحدة 

بدالً عن خدمة أجندات المحتل التركي.

والعالم  المهندس  توفي  ـ  األخبار  مركز 
برباك  منظمة  ورئيس  الشهير  الكردي 
نادر نادروف بعد حياة مليئة باإلنجازات 
عاماً   89 يناهز  عمر  عن  واالكتشافات 
باكتشافاته  نادروف عالمياً  نادر  واشتهر 

في مجال البتروكيماويات.
عن ذلك تحدثت سيدة االعمال نارين نادر 
اخترع  قد  نادروف  كان  فقالت:  رؤوف 
الماء  جزيئات  عن  الزيت  فصل  تقنية 
جائزة  على  حصل  الكهرباء،  باستخدام 

الكتشافه   »Marshal of Science«
وعمله على النفط في كازاخستان.

القائد عبد هللا  نادروف  البروفيسور  زار 
ولبنان  سوريا  في  مرات  عدة  اوجالن 
وقد خدم نضال الحرية الكردي لسنوات 
أعمال  في  مشاركته  جانب  الى  عديدة 

المؤتمر الوطني الكردستاني.
الذاتية  اإلدارة  منطقة  في  نادروف  وِلد 
لعائلة  كابن  أذربيجان  في  ناختشفان 
جاء  الخامسة،  سن  في  وهو  نفي  كردية 

إلى كازاخستان من أذربيجان وبدأ تعليمه 
تم   1945 عام  في  صعبة،  ظروف  في 
إيقافه لمدة عام ألنه لم يتمكن من الحصول 
على إذن للذهاب إلى الجامعة من الدولة 
الكيمياء  بقسم  التحق  الكازاخستانية، 
التربوي  غوغول  معهد  في  والبيولوجيا 
لفترة  التدريس  مهنة  ومارس  الحكومي 

بعد تخرجه منها.
في موسكو  لينين  بمعهد  نادروف  التحق 
درجة  على  وحصل   1956 عام 
الماجستير في عام 1967 أصبح دكتوراً 
عام  وفي  الكيميائية،  العلوم  مجال  في 
 1983 عام  وفي  أستاذاً  أصبح   1970

أصبح أكاديمياً.
في  كعضو  مهامه  إلى  باإلضافة 
أصبح  للعلوم  الدولية  األكاديمية  مجلس 
في  الكيميائية  الهندسة  أكاديمية  رئيس 
التنفيذي  المجلس  وعضو  كازاخستان 
لجامعة الهندسة في كازاخستان ومحرراً 
كتب  ثمانية  له  والنفط،  الغاز  لمجلة 
و750 مقالة علمية و28 دراسة و260 
حصل  والكيمياء،  البترول  في  اكتشاف 
كتاب نادروف »كازاخستان للنفط والغاز 
في  كتاب  أفضل  جائزة  على  الطبيعي« 

في عام 1996.
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نساء كركي لكي: الدولة التركّية 
ُتشكل خطراً على اإلنسانية

صعوبات جّمة تواجه النساء أثناء 
تعليم وقيادة  سيارة األجرة بليبيا..

في  النسوة  أكدت   - خاني  ليكرين  لكي/  كركي 
ألن  سيستمر  المقاومة  تاريخ  أن  لكي  كركي 
الشعب الكردي يحمل ثقافة التحرر والمقاومة، 
التركية  الدولة  وشددن على ضرورة محاسبة 
بها مؤخراً  قامت  التي  اإلجرامية  أفعالها  على 

في شنكال وزركان وتل تمر.
إرهابية  دولة  أكبر  قبل  من  الدم  حمام  يستمر 
فاشي  بقيادة  والعشرين،  الواحد  القرن  شهدها 
العصر رئيس الدولة التركية، وخليفة العثمانيين 
الشعب  فيها  يتواجد  منطقة  كل  في  أردوغان 
الكردي، فهجماتها األخيرة استهدفت نقاط طبية 
ومشافي في شنكال وزركان وتل تمر، وحاولت 
واالستقرار  األمن  زعزعة  هجماتها  من خالل 
في مناطق شمال وشرق سوريا وشنكال، حيث 
تقصف الدولة التركية المدنيين العّزل وال تفرق 
االحتالل  فدولة  وامرأة،  وكاهل  طفل  بين  بين 
تخطت  الكردي  الشعب  ضد  بأفعالها  التركي 
ما قام به هتلر قبلها، فال رادع يردع انتهاكاتها 
وهذا ما مهد لها الطريق كي تفعل ما يحلو لها 

وسط صمت دولي.

الدولة الرتكّية تُشكل
 تهديداً لإلنسانية

للسيطرة  بمحاوالتها  التركي  االحتالل  »دولة 
مجد  استرجاع  إلى  تهدف  مناطقنا  على 
للتغيير  وتسعى  العثمانية،  اإلمبريالية  الدولة 
بأعمالها  مستمرة  التركية  فالدولة  الديمغرافي، 
وتشريد  وقتل  العزل  المدنيين  ضد  الوحشية 
المدنيين مؤخراً في شنكال وزركان وتل تمر«، 
ناحية  في  ستار  مؤتمر  عضوة  أكدته  ما  هذا 

ديرك حنيفة سليمان.
زعزعة  تحاول  التركية  »الدولة  بأن  مضيفةً 
تشهد  التي  مناطقنا  في  واالستقرار  األمن 
التي  وإداراتها  المدنية  بمؤسساتها  االزدهار 
حققت نجاحاً بسبب ما قدمته من إنجازات تهدف 

لبناء مجتمع أخالقي وسياسي«.
في  تتمادى  التركية  »الدولة  حنيفة:  وأشارت 
رادع  أي  دون  من  يوم  بعد  يوماً  االنتهاكات 
اإلنسان«،  بحقوق  تنادي  التي  للدول  تدّخل  أو 

حقيقياً  وخطراً  تهديداً  تشكل  »تركيا  وأردفت: 
فاقت  انتهاكاتها  ألن  اإلنسان  حقوق  على 

الوصف وتعدت األساليب المعتادة للحرب، بل 
تتبع اآلن سياسة الحرب الخاصة وهي األخطر 

من الحرب االعتيادية«.

املقاومة مستمرة

االتحاد  حدثتنا عضوة حزب  ذاته  السياق  وفي 
بأن ما جرى  الديمقراطي خالصة خلف، مبينةً 
التي  للمجزرة  تكرار  هو  مؤخراً  شنكال  في 
زركان  في  وما جرى  شنكال 2014،  شهدتها 
األمن  لزعزعة   محاولة  إال  هو  ما  تمر  وتل 

واالستقرار في المنطقة.
واضحة  التركية  الدولة  »مآرب  وزادت: 
والقتل  والدمار  الخراب  على  قائمة  وسياستها 
وهي تسعى لبث الرعب في قلوب األهالي لتنفذ 
مخططاتها بسهولة في المنطقة، ولكنها لن تحقق 
آخر  حتى  ونقاوم  سنناضل  ألننا  إليه  تسعى  ما 

رمق، ولن نستسلم لسياساتها وخططها«.

 سائق سيارة األجرة، وتعليم قيادتها مهنتان كانتا 
حكراً على الرجال في ليبيا لفترة طويلة، ودائماً 
يُنظر للمرأة التي تقود السيارة نظرة استغراب 
األخيرة  السنوات  خالل  ولكن  واستهجان، 
خاصةً فترة الحرب وما بعدها في مدينة بنغازي 

انتشرت هاتين المهنتين بين النساء.
قيادة سيارة  انتشار مهنة  أسباب  البعض  يرجع 
األجرة بين النساء إلى أن معظمهن فقدن معيل 
سائقة  تصبح  أن  المرأة  فاضطرت  األسرة، 
سيارة أجرة، كما لجأت أخريات إلى تعلم القيادة 

عن طريق مدربات.
الضوء  تسليط  المرأة«  »أنباء  وكالة  حاولت 
على هاتين المهنتين في ليبيا، من خالل لقاء مع 
الجهمي  مدرسة  السيارة وصاحبة  قيادة  مدربة 

لتعليم القيادة منى القبائلي.
تقول منى القبائلي ألنباء المرأة عن تجربتها في 
هذا المجال: »أعمل في مجال تعليم القيادة منذ 
وأمنيتي،  هوايتي  كانت  فلقد  عاماً،  حوالي 14 
وعلى الرغم من أن الجميع كان مستغرباً من أن 
تكون أمنيتي أن أصبح معلمة السواقة أو مدربة، 
إال أنني كنت مصممة على تحقيق هذه األمنية، 
وبعد تعلمي لقيادة السيارة بفترة وجيزة توجهت 
لتعليمها وتدريب النساء عليها، وكانت المشجعة 
األولى لي أمي وخالتي خديجة الجاني، إذ كانت 
مدارس  كافة  في  معروفة  قيادة  مدربة  خالتي 
المجال  لهذا  بي  ودفعت  القيادة،  لتعليم  بنغازي 
وشجعتني بقوة لخوض هذه المهنة، فعملت في 
أن  إلى  بنغازي  في  الموجودة  المدارس  معظم 

افتتحت مدرستي الخاصة«.
بها  خاصة  القيادة  لتعليم  مدرسة  إنشاء  وعن 
ومعنوياً  مادياً  عائلتي  مساعدة  »بفضل  تقول: 
وقمت  مستقلة،  بصفة  مدرسة  بافتتاح  قمت 

بتسميتها مدرسة الجهمي«.

»البد لها أن تكون شجاعة وال 
تُظِهر خوفها«

التي  الصعوبات  إلى  القبائلي  منى  وتشير 
تواجهها في هذه المهنة قائلةً: »نحن في مجتمع 
ينظر للمرأة التي تقود السيارة بدونية، فما بالك 
التي تعلمها فنحن نواجه العديد من الصعوبات 
في الطريق، خاصةً من قبل الجيل الجديد الذي 

لم يتقبل بعد فكرة القيادة على الرغم من أنه قد 
المقابل  في  السيارة،  تقود  أمه  أو  أخته  تكون 
ويحترمونها  المهنة  هذه  يتقبلون  رجال  يوجد 
حتى أنهم يفسحون لنا المجال في الطريق عندما 

أخرج للتدريب«.
وتوضح: »ال بد أن يكون لدى المدربة في هذا 
المجال صبر وثقة كبيرة بنفسها، وعندما تخرج 
تتعامل  أنها  باعتبارها  أن تضع  للتدريب عليها 
والشارع  جانبها،  إلى  تجلس  التي  المتدربة  مع 
الثقة  فيه، وأيضاً  تسير  الذي  المحيط والطريق 
فيثق  بتدريبه  تقوم  من  على  تنعكس  النفس  في 
بها، كما عليها أن تكون لبقة في الحديث وجريئة، 
نعم البد لها أن تكون شجاعة وال تظهر خوفها 

خاصةً أمام المتدربة«.
وعن المدربات الالتي يعملَن حالياً في المدرسة 
وكيفية تدريبهن تقول: »معظم المدربات الالتي 
يُدربن في مدرستي قد قمت بتدريبهن أنا سابقاً، 
أي  تملك  ولم  المدرسة  إلى  جاءت  من  فهناك 
القيادة  أساسيات  عن  فكرة  أو  القيادة  في  خبرة 
فقمت بتدريبها لتصبح هي اآلن مدربة، وهناك 
مدارس  في  مدربات  اآلن  وهنَّ  دربتهن  من 
أخرى، فأساس التدريب هو زرع الثقة في نفس 

المدربة والمتدربة«.

لكل مدربة أسلوبها وطريقتها يف 
تعليم القيادة

منى  تقول  السيارة  قيادة  تعليم  طريقة  وحول 
القبائلي: »التدريب في المدرسة يقوم على الشق 
والتقنيات  بالسيارة  التعريف  حيث  من  العملي 
اإلشارات  تستخدم  ومتى  بها،  الموجودة 
وغيرها  تتوقف،  ومتى  االنعطافات  أثناء 
التنبيه  إلى  باإلضافة  القيادة  أساسيات  من 
الطريق،  في  الموجودة  والعالمات  لإلشارات 
كما نقوم بتزويدهن بُكتيب يحمل كل التوجيهات 

أن  المفترض  من  التي  المرورية  واإلشارات 
تتعرف عليها أثناء القيادة«.

الذي  واالستهزاء  السخرية  تأثير  مدى  وعن 
القيادة  أثناء تعليمها وتعلمها  المرأة  تتعرض له 
مؤخراً،  حدث  كما  وحياتها،  نفسيتها  على 
التواصل  مواقع  على  فيديو  مقطع  انتشر  حيث 
فتاة  تُعلّم  درنة  مدينة  من  المرأة  االجتماعي 
على قيادة السيارة، وظهر في الفيديو كمية من 
المرأة  له  تعرضت  الذي  واالستهزاء  السخرية 
من قبل صاحب المقطع، تقول: »كما قلت سالفاً 
نتعرض للعديد من التعليقات الساخرة، فبالرغم 
من أن المدربة في المقطع كانت تعلم المتدربة 
القيادة بشكٍل ممتع وضاحك تعرضت للسخرية، 
إال أن ذلك لن يؤثر على السائقات فكل مدربة 
لها أسلوبها وطريقتها الخاصة في تعليم القيادة، 
أسلوبها  كان  المقطع  في  ظهرت  التي  والمرأة 
يعتمد على الفكاهة والضحك، وربما اتبعت هذه 
الطريقة لخلق جو مريح للمتدربة، لن ندع مثل 

هذه التعليقات الساخرة تؤثر فينا نهائياً«.

»العمل كسائقة أجرة 
صعب جداً«

أجرة  سيارة  كسائقة  للعمل  اضطرارها  وحول 
التي  الصعبة  المادية  الظروف  »بسبب  تقول: 
مررت وعائلتي بها اضطررُت أن أعمل سائقة 
على  أحصل  حتى  أشهر  خمسة  لمدة  أجرة 
المقابل، كان لدي زبائن  مردود مادي جيد في 
أجل توصيلهن ألماكن  بي من  باالتصال  يقمن 
أشهر  خمسة  لمدة  بها  أعمل  وظللت  مختلفة، 
تقريباً، ولكنني أفضل تدريب النساء على العمل 
من  يأخذ  واالزدحام  جداً،  صعٌب  فهو  كسائقة 
وقتِك وجهدِك وفي أحيان كثيرة يكون المردود 
ضعيف ال يُقارن بالجهد المبذول«، وأوضحت 
أن فكرة البدء بمشروع خدمات توصيل أو قيادة 
سيارة أجرة غير واردة لديها في الوقت الحالي 

ألنها تُركز على تدريب القيادة فقط.
مهنة  انتشار  »يعد  قالت:  حديثها  ختام  وفي 
السائقة في بنغازي واقتحام المرأة جميع المهن 
شيء إيجابي، وأنا أشجع المرأة على االنخراط 
التي  المجاالت  كافة  جانب  إلى  المهنة  هذه  في 

انخرطت بها«.

لمنتخب  الفني  المدير  ليونيل سكالوني،  أعلن 
ستخوض  التي  الالعبين  قائمة  األرجنتين، 
التصفيات  في  المقبل،  الشهر  مباريات  ثالث 

المؤهلة لكأس العالم 2022.
فنزويال  على  ضيفاً  األرجنتين  منتخب  يحل 
وبوليفيا  البرازيل  يستضيف  ثم  أيلول   2 يوم 

يومي 5 و9 من الشهر ذاته.
وتضم قائمة التانجو 30 العباً، هم:

)أستون  بوينديا  وإيمليانو  مارتينيز  »إيمليانو 
فيال(، فرانكو أرماني وجوليان ألفاريز )ريفر 
جيرونيمو  )أتاالنتا(،  موسو  خوان  بليت(، 
رولي )فيالاير(، جونزالو مونتيل وماركوس 
مولينا  )إشبيلية(،  غوميز  وأليخاندرو  أكونا 
لوسيرو )أودينيزي(، غيرمان بيتزيال وغيدو 
فويث  خوان  بيتيس(،  )لاير  رودريغيز 

لو  وجيوفاني  روميرو  كريستيان  )فيالاير(، 
سيلسو)توتنهام(، نيكوالس أوتاميندي )بنفيكا(، 
غونزاليس  ونيكوالس  مارتينيز  لوكاس 
ونيكوالس  مارتينيز  ليساندرو  )فيورنتينا(، 
دي  رودريغو  أمستردام(،  )أياكس  تاليافيكو 
بول وآنخيل كوريا )أتلتيكو مدريد(، إكسيكيل 
لياندرو  ليفركوزن(،  )باير  باالسيوس 
باريديس وآنخيل دي ماريا وليونيل ميسي )بي 
)بولونيا(،  دومينيجيز  نيكوالس  جي(،  إس 
مارتينيز  الوتارو  )التسيو(،  كوريا  خواكين 

)إنتر ميالن( وباولو ديباال )يوفنتوس(«.
النسخة  بطل  األرجنتين  منتخب  أن  يُذكر 
األخيرة من كوبا أمريكا يحل ثانياً في جدول 
التصفيات برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، 

بالفوز في 3 مواجهات والتعادل في مثلها.

والهالل  نياال  الوادي  حي  مباراة  شهدت 
الفاشر التي جرت باستاد حليم/ شداد، ضمن 
الدوري  لمسابقة  واألخير   30 األسبوع 
السوداني الممتاز لكرة القدم، إدارة أول طاقم 
الدوري  في  رسمية  لمباراة  سيدات  تحكيم 
تاريخ  في  مرة  ألول  الممتاز  السوداني 

السودان.
تحكيم  لطاقم  والتاريخي  الفريد  الحدث 
رجالية  مباراة  أول  أدار  الذي  السيدات 
بالدوري السوداني، ضم كل من حكم الوسط 
خادم هللا الشايب حكم وسط، وريماز عثمان 

جمعان  علي  زهرة  أول  مساعد  حكم  محمد 
إبراهيم  محجوب  وبتول  ثاني،  مساعد  حكم 

حكماً رابعاً.
وطاقم السيدات الذي أدار أول مباراة بتاريخ 
له  وسبق  دولي  طاقم  السوداني،  الدوري 

المشاركة خارجياً.
القدم  كرة  باتحاد  الحكام  لجنة  رئيس  وتكفل 
السوداني، الدولي السابق عامر عثمان، القيام 
لطاقم  حكام«  »مقيم  الرسمي  المقيم  بدور 

تحكيم السيدات.

وإبادة  االحتالل  مناهضة  مبادرة  أعربت 
النسائي،  والسالم  األمن  أجل  من  النساء، 
عن قلقها من تحّمس الدولة التركية الراعية 
في  طالبان  مع  المشترك  للعمل  لداعش 
النساء  نضال  دعم  إلى  ودعت  أفغانستان، 
إزاء  العاجلة  اإلجراءات  واتخاذ  األفغانيات 

نظام حركة طالبان »األصولي«.
وأطلقت المبادرة، الثالثاء، نداء إلى المنظمات 
في  المبادرة  وقالت  الدولية،  والمؤسسات 
ندائها: »سيطَرت حركةُ طالبان على  مستهل 
العاصمة األفغانية كابول والعديد من المناطق 
الشريعة  ُحكم  وأعلنَت  بالسكان،  اآلهلة 
اإلسالمية، وأكدَت أنها ستحترم حقوق المرأة 
وفق أصول الشريعة. لكن، ومنذ اآلن، بدأت 
أن  إلى  تشير  الوافدة  المعلومات  من  العديد 
من  سلسلة  بتطبيق  باشرت  طالبان  حركة 
القرارات التي تنسف الحقوق األساسية للنساء، 

وال تترك لهّن فسحةً لحياةٍ كريمة«.
وأضافت: »ومثلما يتذكر الرأي العام العالمي، 
بدأ عهدُ حكم طالبان في أفغانستان بين األعوام 
الشريعة،  حكم  إعالن  فتم  و2001،   1996
التعلم  حق  من  والفتيات  النساء  وُحِرَمت 
الساحات  في  والتحدث  السياسية  والمشاركة 
النساء،  القواعد من  هذه  وَمن عصى  العامة، 
أُعِدمن.  أو  ُرِجمن،  أو  أصابعهّن،  بُتَِرت  إما 
ومع إطاحة طالبان من عرِش السلطة، ونتيجةَ 
أحرَزت  األفغانيات،  النساء  ونضال  مقاومة 
إلى  سادت  التي  المكتسبات  من  العديدَ  النساء 
تمتَّعَت  كأْن  مؤخراً،  الحكَم  طالبان  تسلََّم  أن 
ارتداء  حتميةُ  وُرفِعَت  التعلم،  بحق  الفتيات 
العمل،  في  حقها  عن  الحظر  وُرفَِع  البرقع، 

وأُقِرَّ قانون مناهضة العنف ضد المرأة«.

طالبان تّتسم بذهنيٍة
 أبويّة سلطوية

األليمة،  األمثلة  مئات  »ثمة  بالقول:  وزادت 
في  النصرة«  »جبهة  أن  على  تؤكد  التي 
السوري  و«الجيش  و«داعش«  األمس، 
يتّسمون  مؤخراً  و«طالبان«  اليوم،  الوطني« 
سيما  وَهدّامة،  فاشية  سلطوية  أبوية  بذهنيٍة 
النساء ووجودهّن وحقّهّن  بشأن نضال حرية 
سوريا  في  الحرب  اندالع  فمع  الحياة،  في 
الكردية  الشعوب  اعتمدَت   ،2011 العام  في 
واألرمنية  واآلشورية  والسريانية  والعربية 
والشركسية والتركمانية والشيشانية والكلدانية 
العيش  مالمح  نسجِ  في  الذاتية  قواها  على 
ثورةَ  بذلك  منجزةً  الجديدة،  والحياة  المشترك 
روج آفا، التي هي ثورة نسائية بامتياز، والتي 
الشرق  منطقة  عموم  في  مثالياً  نموذجاً  باتت 
والقوى  داعش  لكّن  أفريقيا.  وشمال  األوسط 
مدينة  احتالل  إلى  سعَت  له  الداعمة  اإلقليمية 
التي  آفا،  روج  ثورةِ  خنِق  بهدف  كوباني، 
بدَّدَت التاريخ الظالمي للمنطقة، والتي خطَّت 
معالم العيش المشترك والمتساوي بين شعوب 
الدينية  جماعاتها  وضمن  المنطقة،  ونساء 
أسواَق  القوى  تلك  فتَحت  كما  والمذهبية، 
المختَطفات  اإليزيديات  النساء  لبيعِ  النخاسة، 
َرت واختُِطفَت  من سنجار/ شنكال. فقُتِلَت وُهّجِ
واغتُِصبَت آالُف النساء اإليزيديات والكرديات 
من  الخروج  من  النساء  وُمنِعَت  والعربيات، 

منازلهن، وتفشَّت مجدداً ظاهرة الختان«.

االعرتاف بإدارة طالبان رشعنة 
النتهاك الحقوق

وأبدت المبادرة استغرابها من اعتراف بعض 
وقالت:  طالبان،  بحركة  الدولية  المؤسسات 
ضن  تعرَّ النساء  أن  حقيقةُ  تتجلّى  »وبينما 
إلباداٍت كارثيٍة على مر تاريخ الشرق األوسط 
بصورةٍ خاصة، إال أننا تابعنا بذهوٍل اعتراَف 
الناشطة،  الدولية  والمؤسسات  القوى  بعض 
بممثلي  أفغانستان،  في  ممثليات  لها  والتي 
حركة طالبان، بل وقبولَها اللقاء بهم علناً. ذلك 
أفغانستان  في  طالبان  إدارةِ حركة  اعتباَر  أّن 
مخاطباً رسمياً، ينطوي على مخاطر شرعنِة 

انتهاك الحقوق«.

َس الدولة الرتكية للعمل مع  تََحمُّ
طالبان أمٌر ُمقلٌِق جداً

ورأت المبادرة أن »نظام طالبان« هو بالنسبة 
والال  الحقوق  النتهاِك  الرديَف  االسَم  للنساء 
مساواة بل والموت، وأضافت بالقول: »وعلى 
عكس التصريحات األخيرة لرئيس الجمهورية 
االحتالل  مناهضة  كـ«مبادرة  فإننا،  التركية، 
وإبادة النساء، من أجل األمن والسالم«، على 
أن  يمكننا  وال  طالبان،  عقيدةِ  مع  كبير  تنافٍُر 
وبينما  للمرأة!  ُمعاديٍة  مثلها  نتفاهم مع حركٍة 
َرَعت وساندَت سلطةُ  أجمع كيف  العالَم  شهدَ 
العصاباِت  الحاكم  والتنمية«  العدالة  »حزب 
انسحبَت  وكيف  داعش،  أمثال  من  التكفيريةَ 
وُضحاها  ليلٍة  بين  التركية  الجمهورية  رئاسةُ 
الدولة  َس  تََحمُّ فإّن  اسطنبول«؛  »اتفاقية  من 
في  طالبان  مع  المشترك  للعمل  التركية 

أفغانستان، هو أمٌر ُمقِلٌق جداً!«.
وإبادة  االحتالل  مناهضة  مبادرة  وناشدت 
النساء، من أجل األمن والسالم، كافة المنظمات 

والمؤسسات الدولية المعنيّة بما يلي:
»- الِحراك العاجل لنزع السالح فوراً وعاجالً 

من حركِة طالبان!
في  المساهمة  والدول  القوى  كافة  معاقبة   -

تسليح حركة طالبان!
العاجلة  االحترازية  اإلجراءات  كافة  اتخاذ   -
حق  مراعاة  مع  األصولي،  النظام  هذا  إزاء 
الحياة للنساء واألطفال بصورة خاصة، ولكافة 
طالبان  لحركة  المناهضة  والشرائح  الفئات 

بصورة عامة!
طالبان،  بحكومة  االعتراف  دون  الحيلولة   -
األفغانيات ضد  النساء  ونضال  مقاومة  ودعم 

الفاشية الذكورية الرجعية!«.
وإبادة  االحتالل  مناهضة  مبادرة  أن  يشار 
تأسست  والسالم،  األمن  أجل  من  النساء، 
عن  وممثالت  الشخصيات  من  عدد  قبل  من 
األوسط،  الشرق  منطقة  في  نسائية  منّظمات 
أعلن عنها  فيما  إقليمي رقمي،  اجتماع  خالل 
في يوم 12 تشرين األول/ أكتوبر 2020، في 
العام  األمين  األولى الغتيال  السنوية  الذكرى 
لحزب سوريا المستقبل، الشهيدة هفرين خلف.
رقعة  وتوسيع  تعزيز  ضرورة  على  وتؤكد 
إقليمياً،  النسائي  والتضامن  والتعاون  التكافل 
بصورة  والقوميات،  الحدود  لكل  عابر  بنحو 
خّط  في  أساساً  النضالية  النسوية  القيم  تعتمد 
أهدافها  وتحديد  استراتيجيتها  ورسم  مسارها 
ضمن هذا اإلطار، وتعمل على رصد وتوثيق 
كل الجرائم واالنتهاكات المرتكبة بحق النساء.

 
وكالة هاوار

خطوات هامة على صعيد 
رياضة الطبقة

اليابان تفتتح رسميًا األلعاب
 البارالمبية في طوكيو

ميسي على رأس قائمة 
األرجنتين في تصفيات 

المونديال

طاقم سيدات ُيدير أول مباراة 
للرجال بتاريخ الكرة السودانية

مبادرة نسائية ُتعِرب عن قلقها 

حيال تحّمس تركيا للعمل مع طالبان

الطريق  نحو  األنثوية  الرياضة  توجيه  ويهدف 
الصحيح بتشكيل نادي السد الرياضي فريق للكرة 
الطائرة ُمشكل من مجموعة من الفتيات يُشرف 
على تمرينهن الكابتن محمد العبد هللا وهي خطوة 
األهالي  من  الكثير  منع  ظل  في  تاريخية  تعتبر 
بناتهم لممارسة الرياضة حيث المجتمع ما زال 
متأثراً بالعادات والتقاليد والذهنية الذكورية التي 

تحتكر الرياضة للرجال فقط.
مدرب فريق السيدات للكرة الطائرة التابع لنادي 
السد الكابتن محمد العبد هللا ذكر لصفحة االتحاد 
السيدات  فريق  »ُشِكل  قائالً:  بالطبقة  الرياضي 
االتحاد  مع  بالتنسيق  السد  لنادي  الطائرة  للكرة 
الفريق  تدريبات  وزارت  بالطبقة  الرياضي 
لالطالع  الرياضي  لالتحاد  المشتركة  الرئيسة 
وقدمت  والتدريبات،  الالعبات  واقع  على 
بتقديم  ووعدت  للفريق  ومستلزمات  تجهيزات 

الدعم بشكٍل دائم«.
في  للمران  يخرج  الفريق  بأن  حديثه  وأكمل 
األسبوع لمرتين بشكٍل منتظم، وبأن االتحاد أتاح 
لهم األجواء المناسبة للتدريب وقدموا كل أنواع 

الدعم.
خطوة تشكيل هذا الفريق ستنقل الرياضة األنثوية 
لمنحى آخر حيث الرياضة األنثوية ضعيفة جداً 
يعود  آنفاً  ذُِكر  وكما  وريفها،  الطبقة  منطقة  في 
ذلك للعادات والتقاليد التي ما زال الشعب هناك 
متقيد بها والنظر بأن الرياضة هي للرجال فقط.

االتحاد  في  الفردية  األلعاب  مكتب  أعلن  كما 

بطولة  إقامة  عن  الطبقة  لمنطقة  الرياضي 
في  الواقع  األندلس  مسبح  في  وذلك  للسباحة، 
 2021/8/26 تاريخ  الخميس  يوم  الثاني  الحي 
ثالث  البطولة  وتضمن  مساًء،  الخامسة  الساعة 

مسابقات:
 10 عمر  من  للناشئين  حرة  سباحة  سباق  1ـ 

سنوات وحتى عمر 15سنة.
2ـ سباق للرجال من عمر 15 سنة وما فوق.

من  غطسة  أفضل  واختيار  الغطس  مسابقة  3ـ 
السلم الثابت.

ترفيه  بمثابة  فقط  تعتبر  التي  السباحة  رياضة 
بطوالتها  لها  رياضة  فهي  مناطقنا  أغلب  في 

ومسابقاتها، وطالبنا بتفعيل هذه الرياضة في إقليم 
الخصوص  بهذا  الجزيرة حتى وجرت زيارات 
ُمفعلة  تصبح  كرياضة  ولكن  المسابح  لبعض 
بعد،  تحصل  لم  زالت  ما  سنوية  بطوالت  ولها 
وقد تكون البداية في الطبقة وتكون نقطة البداية 

لتفعيل هذه الرياضة بالشكل الصحيح.
قُدماً  الُمضي  على  الرياضي  االتحاد  مواظبة 
في تنشيط رياضات جديدة وتشكيل فرق أنثوية 
في  عام  بشكٍل  الرياضة  بواقع  ترتقي  سوف 
بالمواهب من  تعج  والتي  وريفها  الطبقة  منطقة 
واألهم  والجماعية،  الفردية  األلعاب  مختلف 
الرياضية  والمالعب  الصاالت  بواقع  االرتقاء 

التي تعتبر شريان الحياة للرياضة بشكٍل عام.

افتتاح  ناروهيتو رسمياً  اليابان  إمبراطور  أعلن 
دورة األلعاب البارالمبية في طوكيو خالل حفل 
في االستاد الوطني في العاصمة، بعد 16 يوماً 
عاماً  تأجل  الذي  الصيفي  األولمبياد  اختتام  من 

أيضاً.
بيضاء  كمامة  يرتدي  كان  الذي  ناروهيتو  وقال 
اللون في االستاد الخالي من الجماهير في إطار 
اإلجراءات الوقائية المرتبطة بكوفيد-19 »أُعلن 

افتتاح دورة ألعاب طوكيو البارالمبية 2020«.
ولم يحضر حفل االفتتاح الذي حمل شعار »لدينا 
أجنحة« سوى عدد قليل من المسؤولين ووسائل 
انطالقة  إعالن  في  الوفود،  مواكب  ثم  اإلعالم 
عبر  سيحضرها  التي  المنافسات  من  يوماً   13
التلفزيونات ما يصل إلى أربعة مليارات مشاهد، 

بحسب ما أشارت اللجنة البارالمبية الدولية.
وسيتنافس 4400 رياضي بارالمبي على 539 
ميدالية ذهبية، من بينهم بعض النجوم على غرار 

العب الوثب الطويل األلماني ماركوس ريهم.
وقال رئيس اللجنة البارالمبية الدولية البرازيلي 
أندرو بارسونز »ال أصدق أننا وصلنا أخيراً إلى 

هنا«.
فريق  في  رياضية  أّول  عيسى،  علياء  وحملت 
الالجئين البارالمبي، علم الفريق في حفل افتتاح 

األلعاب.
التي  الصيفية  األولمبية  األلعاب  غرار  وعلى 
الحدث  سيخضع  الحالي،  آب   8 في  اختُتمت 
كورونا،  تفشي  عدم  أجل  من  صارمة  لقواعد 
ويخضع  تقريباً  الجماهير  كل  حظر  سيتم  حيث 

الرياضيون لقيود قاسية.
األولمبياد  خالل  المحلي  الدعم  ارتفع  وفيما 
السلبية،  االستطالعات  من  أشهر  إثر  الماضي 
األلعاب  اقتراب  مع  اليابان  في  كبير  قلق  هناك 
البارالمبية في ظل تعّرض البالد لموجة خامسة 
في  الطبيون  المسؤولون  وحذّر  الفيروس،  من 
البالد من أن المستشفيات على وشك االنهيار مع 

ارتفاع الحاالت الخطيرة إلى مستويات قياسية.

قامشلو/ جوان محمد ـ تنشيط ألعاب جديدة هو خطوة هامة ُتحسب لالتحاد الرياضي 
تكون  قد  خطوة  أنجز  مؤخراً  وريفها  بالطبقة  الرياضي  واالتحاد  كانت،  منطقة  بأي 
بالتنسيق مع  السد  نادي  الطائرة من قبل  للكرة  تاريخية في تشكيل أول فريق نسائي 

االتحاد الرياضي، كما ستقام بطولة هي األولى من نوعها للسباحة في الطبقة.
بالقول:  حديثها  ختام  في  خلف  خالصة  وأكدت 
»الشعب الكردي مستمر في النضال ولن ينتهي 

تاريخ المقاومة ألن الشعب الكردي يحمل ثقافة 
التحرر والمقاومة«.
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9 اآلراءالسياسة 4

 الحوار العربي -
 الكردي... مَع من

نتحاور ـ4ـ

أن  فكرة  مؤخراً  العلن  إلى  ظهرت 
اآلن على  - الكردي  العربي  احلوار  ينحصر 
السياسة  عن  مبتعداً  الثقافي،  اجلانب 
وكردياً  عربياً  الفكرة  وقوبلت  بتعقيداتها 
التاريخية  الثقافية  فالعالقات  بالتأييد، 
أن  وأذكر  باإليجابيات  حافلة  واملعاصرة 
الرئيس العراقي السابق )الكردي( الدكتور 
منذ  القاهرة  زار  عندما  معصوم(،  )فؤاد 
األزهر  مشيخة  زيارة  على  حرص  سنوات 
وأهداه مستنسخاّ  األكبر  باإلمام  والتقى 
في  قدمها  التي  الدكتوراه،  لرسالة 
الفلسفة  في  املاضي  القرن  ستينات 

اإلسالمية )رسائل إخوان الصفا(.

 وفى هذا اللقاء استعاد الرئيس العراقي 
األزهر  في  الكرد(  )رواق  عن  ذكرياته 
استعاد  كما  يدرس  كان  حيث  الشريف 
الكردي  القسم  في  كمذيع  ذكرياته 
ملصر  حتسب  والتي  املصرية،  باإلذاعة 
كأول بث كما سبق ملصر احتضان وصدور 
في  احلوار  وتطرق  كردية،  صحيفة  أول 
لألزهر  الوسطى  الفكر  على  الزيارة  هذه 
من  مصرية،  ناعمة  قوة  كأهم  ومكانته 
واجبها املشاركة في أي حوار ثقافي عربي 

كردي.

عن  بعيداً  الكرد  مع  احلوار  فكرة  ولكن 
تعقيدات السياسة صعب ألن السياسة 
الكردي،  التفكير  على  غالب  أمر 
ما  وكثيراً  اليومي  الكرد  خبز  فالسياسة 
إلى معناه الضيق عندما ينحصر  يتحول 
في االنتماء احلزبي، لذلك فمن الضرورة أن 
نبحث عن مشاركني متحررين من التحزب 
وهناك إمكانية لوجود هؤالء، ففي إحدى 
بكردستان  السليمانية  ملدينة  زياراتي 
الكبير  الكردي  بالشاعر  التقيت  العراق 

شيركو بيكس قبل أن يرحل عن عاملنا.

إلى  احلديث  تطرق  شيركو  مع  حواري  فى 
وفى  الكردي  األدب  في  الشعر  مكانة 
إلى  احلديث  تطرق  وعندما  الكردية  احلياة 
السياسة فوجئت به ينتقد بعض األوضاع 
وبشدة،  الكردية  احلزبية  السياسة  في 
حزبه  إلى  منتمياً  أنه  يفترض  من  وانتقد 
هذا  يوجد  بأنه  اللقاء  هذا  من  وخرجت 
احلزبية،  أسر  من  املتحرر  الكردي  املثقف 
في هذا  يكون طرفاً  أن  املمكن  والذي من 
التيمورية  العائلة  أن  أذكر  كما  احلوار 
وهم  وعائشة(،  ومحمود  ومحمد  )أحمد 
أصولهم  تعود  املصرية  الثقافة  رواد  من 
إحدى  وكانت  الكردية،  القومية  إلى 
تيمور(  )رشيدة  العائلة  هذه  منتسبات 
التأليف  في  سنوية  مسابقة  تنظم  
تيمور(  )محمد  جدها  باسم  املسرحي 
ومن  املصرية،  الثقافة  وزارة  إشراف  حتت 
السنوات  إحدى  في  الفائز  أن  املصادفات 
وقد  دهوك  مدينة  من  كردي  أديب  كان 
سلمته اجلائزة بنفسي عند زيارتي ملدينة 
دهوك عام 1999 لصعوبة وصوله للقاهرة 

حينئذ.

متعددة  الثقافية  احلوارات  مجاالت  إن 
قاعدة  والكرد(  )العرب  منتلك  ونحن 
نبني عليها  أن  ونستطيع  لذلك،  عريضة 
مهيأة  الطرفني  كال  في  العقول  أن  كما 
املمكن  فمن  احلوار،  هذا  مبثل  للترحيب 
مسرحية  )فرق  الفني  التبادل  خالل  من 
مهرجانات(،  في  املشاركة  واستعراضية 
كل  في  حاضراً  املصري  الفيلم  كان  وإذا 
يتابع  املصري  املمثل  أن  لدرجة  بيت كردي 
أخباره الكرد وبدرجٍة قد ال تتوفر لدى كثير 

من املصريني )ومنهم أنا!(.

كردي  لنهوض  إرهاصات  هناك  وألن   
املشاركة  في  يتمثل  سينمائي، 
باملهرجانات العاملية، لذلك من الواجب أن 
يكون هناك مشاركة كردية في مهرجان 
القاهرة السينمائي، كما أن صاالت عرض 
)والعربية(  املصرية  التشكيلية  الفنون 
ترحب أيضاً بالفن الكردي وما يعقبها من 
حوارات، إذا اجملاالت متعددة للحوار العربي 
- الكردي الثقافي، وعندما نبدأ فلن نعجز 
حينئذ عن اإلجابة عن هذا السؤال مع من 

نتحاور؟.

 روناهي القاهرة... ضياء روج آفا  

رجائي فايد

هل هي بداية لمرحلة ُمغايرة في تاريخ أميركا؟

القمع الوقائي واستدامة الوباء وجهاء دير الزور: قوات سوريا الديمقراطية ُحماتنا في الذود عن ُمكتسباتنا

سيدو: االنتهاكات والجرائم التركّية في شنكال استمرار للفرمان 73
إميل أمين )كاتب مصري(

ضربت هزة االنسحاب األميركي من أفغانستان 
شرق آسيا وال تزال تبعاتها تتوالى على الداخل 
وّجهت  إنها  قلنا  إن  نغالي  ال  بل  األميركي، 
ضربة إلدارة الرئيس بايدن وفتحت الباب على 
وحالة  البالد  بمستقبل  موصولة  مثيرة  أحاديث 
الديمقراطية وقوة النسيج المجتمعي، تبدو حالة 
التصريحات  من  العديد  في  سائدة  التضارب 
األميركية الرسمية بشأن ما جرى في أفغانستان 

بشكٍل عام وسقوط كابل العاصمة بنوعٍ خاص.
متسرعة  للمراقبين  تبدو  بايدن  الرئيس  مواقف 
علت  بعدما  سيما  ال  األحيان  من  الكثير  في 
 25 التعديل  بتنفيذ  المطالبة  األصوات  بعض 
استطالعات  وأظهرت  األميركي،  الدستور  من 
تراجع  هيل«  »ذا  صحيفة  أجرتها  التي  الرأي 
المائة،  في   49.3 إلى  للرئيس  التأييد  نسبة 
تنخفض  التي  األولى  المرة  أنها  إلى  وأشارت 
المائة منذ  إلى أقل من خمسين في  فيها شعبيته 

توليه منصبه.
خوض  على  نادمون  عام  بشكٍل  األميركيون 
رأي  استطالع  أظهره  ما  هذا  أفغانستان  حرب 
في  لكنهم  البريطانية،  »اإلندبندنت«  صحيفة 
جراء  من  كبيرة  بمرارة  يشعرون  عينه  الوقت 
األذهان  إلى  أعادت  التي  االنسحاب  مشاهد 
لبنان والعراق  فيتنام ومن  انسحابات سابقة من 

مؤخراً.
أو  ناقم  أميركي  وطني  شباب  بين  كبير  فارق 
السياسية  الحزبية  المؤسسات  لتوجهات  رافض 
تداعيات  متابعة  وبين  الداخل،  في  األميركية 
العالم  أمام  األممية  الشاشات  على  االنسحابات 
رؤية  جانباً  وضعنا  إذا  أنه  والشاهد  وبصره، 
في  يرون  والذين  المؤامرة  نظرية  أصحاب 
فخاً  أفغانستان  لجعل  ُمسبقاً  اتفاقاً  المشهد 
استراتيجياً عميقاً لكل من الصين وروسيا، فإنَّ 
األميركي  الوجود  من  عاماً  حساب حصاد 20 
أزمة  يتسبب في  بأن  كفيل  األفغاني  الداخل  في 
تزيد  وأمنية  سياسية  وتالياً  أميركية،  وجدانية 

كثيراً عن نتائج االنسحاب من فيتنام.

األميركيون في الداخل يتساءلون عن جدوى هذا 
لحظة رؤوس ساخنة  في  بدا  الذي  ذاك  التدّخل 
إلى  وصوالً  الجمهوري  االبن  بوش  عند  ومن 
بايدن الديمقراطي، وال يجدون من يعطي جواباً 
ذكريات  واإلرث  رماد  فالحصاد  وافياً  شافياً 
على  مفتوح  المستقبل  حين  في  ومعذبة،  مؤلمة 
الخوف والقلق  سيناريوهات متباينة قد ال توفر 

حتى على األمن األميركي الداخلي.
وعلى الرغم من أنه قد يكون من المبكر الحديث 
على  أفغانستان  من  االنسحاب  تأثيرات  عن 
الثاني  تشرين  في  األميركي  الناخب  توجهات 
2022، أي موعد التجديد النصفي للكونغرس، 
الديمقراطيين يستشعرون حالة من الخوف  فإن 
القريب من الهلع ال سيما إذا تطورت األحداث 
وبشكٍل يعيد التذكير بمأساة الرئيس الديمقراطي 
كان  فقد  السبعينات،  أواخر  في  كارتر  جيمي 
إخفاقه سبباً في خسارته عام 1981 في مواجهة 

الجمهوري رونالد ريغان.
هاوية  يعّمقون  اليوم  الجمهوريين  أن  والثابت 
األسلحة  مصير  عن  الكشف  بطلبهم  الخالفات 
في  وراءه  األميركي  الجيش  خلفها  التي 
في  جمهورياً  عضواً   15 سأل  فقد  أفغانستان 
تقديم  أوستن  لويد  الدفاع  وزير  الشيوخ  مجلس 
األميركيون  خلف  األسلحة،  بهذه  كامل  كشف 
من  المكون  الصغير  الجيش  يشبه  ما  وراءهم 
هجومية  هليكوبتر  بعضها  طائرة،   40 نحو 
ُمسيّرة ونحو  من طراز بالك هوك، وطائرات 
ألفي عربة مدرعة همفي، وقد عرضت التلفزة 
الدولية مخازن أسلحة قريبة من كابل وهذا كله 

قدمه دافع الضرائب األميركي.
األجواء  في  تتردد  أخرى  استفهام  عالمة 
استحياء،  على  البعض  ويتناقلها  األميركية 
البداية  فهل قدم الجنراالت أو البعض منهم من 

بنى  بايدن  الرئيس  إلى  معلومات غير صحيحة 
عليها تقديراته السياسية؟ من المبكر الجواب غير 
أن مجرد ظهور الحديث على السطح يعدّ شيئاً 
الدولة التي سيدعو رئيسها  كبير اإلزعاج على 
زعماء من العالم لمؤتمر عن الديمقراطية خالل 

الشهرين القادمين.
تداعيات االنسحاب حكماً سوف تتصل بالموقف 
وراء  والتمترس  والتصلب  فيينا  من  اإليراني 
وزير  ظل  في  وبخاصٍة  الرفض،  جدران 
قادم  اللهيان،  عبد  أمير  حسين  مرشح  خارجية 
من دهاليز الحرس الثوري، وسيفعل المستحيل 
لوضع العصا في دواليب المفاوضات سيما وهو 
يرى واشنطن في لحظة ارتباك، فهل االنسحاب 
تاريخ  في  مغايرة  لمرحلة  بداية  األمريكي 

أمريكا؟ سننتظر ذلك وترى!

د. صبري صيدم )كاتب(

لست طبيباً وال أدّعي الخبرة الطبية لكنني أدعي 
اطالعي على دقائق كورونا وتفاصيلها اليومية 
خاصةً بعد إصدار 400 نشرة يومية حول الوباء 
وتطوراته العلمية، حملت وتحمل اسم “يوميات 
مقالة  أربعين  إلى  يصل  ما  ونشر  الفيروس” 
جديد،  كل  وشملت  النشرة  تلك  علمية صاحبت 
الوجدان  في  يرسخ  إنما  المتزايد  االطالع  هذا 

عدة قناعات ال بد أن أدونها لمنفعة الناس:
القناعة األولى تكمن في الشعور العارم والمخطئ 

اللقاح قد  والصادم في آن واحد بأن من حصل 
بات محمياً من اإلصابة بالوباء وإمكانية نقله له 
اللقاح  أن  باعتبار  السذاجة  قمة  يُشّكل  ما  وهذا 
فإن  لذا  آثارها،  من  يخفف  بل  العدوى  يمنع  ال 
يُشّكل  إنما  الكمامة  عن  بالتخلي  الثانية  القناعة 
إمعاناً في الخطأ والسذاجة، إنما يعني بالضرورة 

تسلح الناس بالكمامات.
القناعة الثالثة تكمن في خطأ أيضاً بأن جرعتي 
أمام  دقيق  غير  وهذا  كافية  تكون  ربما  اللقاح 
فحوصات المناعة التي أثبتت تراجع مناعة الفرد 
الذي حصل على جرعتي التطعيم، واتجاه العالم 
اآلن نحو التطعيم الثالث ليصل إلى فئات عمرية 
في  التطعيم  عليها  اقتصر  التي  تلك  من  أصغر 

جرعتيه، بل إن الوقائع التي ترفدنا بها األوراق 
العلمية اليوم وما يرشح عبر وسائل اإلعالم وما 
يصلنا عبر اإلحصائيات، يؤكد على أن البشرية 
الحياة وهو  تتجه نحو جرعة سنوية مدى  ربما 
ما يعني استدامة الوباء واللقاح، وما يصاحبه من 
تبعات وألم معنوي وصحي واقتصادي سنحتاج 
للتعايش معه طيلة عمرنا! وإن أياً من مجتمعات 
أمتلك  بأنه  المطلق  االدعاء  يستطيع  ال  العالم 

ناصية التعامل المحكم مع الوباء.
خاطئ  شعور  في  تكمن  إنما  الرابعة  القناعة 
إنما  التطعيم  على  الحصول  بأن  الناس  لدى 
يعني إمكانية المشاركة في اللقاءات الجماهيرية 
حتماً  يعني  ما  وهو  اختالفها،  على  والتجمعات 

المتحورات  وانتشار  اإلصابة  رقعة  اتساع 
متناهية،  ال  وبائية  موجات  إلى  تأخذنا  بصورة 
رفض  وأمام  الثالث  العالم  فإن  الحال  هذه  أمام 
يعاني  إنما  الحاكمة،  األنظمة  لمكونات  معظمه 
اإلغالق  إجراءات  بأن  الفاقع  الشعور  من 
عقليات  نتاج  إال  هي  ما  والحماية  والوقاية 
تآمرية وقمعية وجاهلة ال تفقه في إدارة األزمة 
وتناولها والتعامل معها، أما المجتمعات المتقدمة 
الحكومية  الوقائية  اإلجراءات  وصمت  فقد 
تعزز  والتي  اقتصادياً  الموجعة  باإلجراءات 
معها الشعور بأن مناعة القطيع إنما هي أجدى 

من اإلغالقات واإلجراءات الوقائية الالزمة.
حقيقة األمر أن أيّاً من مجتمعات العالم ال يستطيع 
التعامل  ناصية  أمتلك  بأنه  المطلق  االدعاء 
االسكندنافية  الدول  فيها  بما  الوباء،  مع  المحكم 
اإلغالق  إلى  جديد  من  لجأت  التي  ونيوزيلندا 
الكلي أمام وجود مصاب واحد على أراضيها، 
وحقيقة األمر أيضاً أن الوعي المجتمعي ورغم 
العالم  حول  شخص  ماليين  ثالثة  حوالي  وفاة 
وحمالت  به،  الماليين  وإصابة  الوباء  بفعل 
تبعات مهنية  إعالمية ضخمة وما صاحبها من 
واقتصادية واجتماعية وتعليمية وصحية وحتى 
العالم  حول  كافية  وقائية  ثقافة  يولّد  لم  ثقافية، 
وببشاعة  واالستخفاف  باالستهتار  استمر  بل 
للبشرية، وعليه  اليومية  الحياة  نهج  في  سائدين 
ال أستغرب أن تلجأ الدول إلى تطبيق فعلي للقمع 
الوقائي عبر سلسلة قوانين وقرارات وإجراءات 
ترتب  وما  كورونا  نزيف  توقف  جداً،  متشددة 

وما سيترتب عليه من أوجاع ونكسات.
أمام  والشدة ستأتي ال محالة  الحزم والحسم  إن 
حالة كهذه ما لم تستوعب البشرية بشاعة الوباء 
ومتحوراته الالمتناهية، خاصةً عندما تعي بأن 
يتوقع  هكذا  أو  الحياة  مدى  ليستمر  معنا  الوباء 

العلماء على األقل!

الزور  دير  في  عربية  عشائر  وجهاء  أدان 
شمال  مناطق  على  التركي  االحتالل  هجمات 
وأميركا  روسيا  صمت  وكذلك  سوريا  وشرق 
حيالها، وأكدوا أن تركيا تهدف الحتالل المنطقة 
فيها،  الغرباء  وتوطين  ديموغرافيتها  وتغيير 
االحتالل  لهجمات  سيتصدون  أنهم  إلى  ولفتوا 
حتى  الديمقراطية  سوريا  قوات  مع  وسيقفون 

تحقيق كامل األهداف.

على  هجماته  تصعيد  التركي  االحتالل  يواصل 
المدنيين  مستهدفاً  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 

الشهداء  عشرات  لسقوط  أدى  ما  العّزل، 
على  تتوقف  لم  التركية  والهجمات  والجرحى، 
كانيه  سري  احتالل  منذ  سوريا  وشرق  شمال 
وكري سبي وهي بذلك تنتهك وقف إطالق النار 

الموقع بينها وبين الروس واألمريكان.

تركيا تستهدف أمن واستقرار 
املنطقة برمتها

العشائر  أدان شيوخ ووجهاء  السياق   وفي هذا 
في ريف دير الزور الشرقي هجمات االحتالل 
في  األسلحة  أنواع  لشتى  واستخدامها  التركي 

في  الوجيه  تحدث  البداية  في  المدنيين  قصف 
إسماعيل  صالح  كمال  البو  عشائر  مجلس 
همجية  سياسات  تتبع  تركيا  إن  وقال:  السلمان 
سوريا  وشرق  شمال  في  فقط  ليس  توسعية 
وتحاول  ككل  العربي  الوطن  في  بل  وسوريا، 
األوسط  الشرق  في  األمن واالستقرار  زعزعة 

لتحقيق سياساتها ومصالحها االستعمارية«.
وأكد السلمان بأن االحتالل التركي يشن هجمات 
محاولة  في  عنجهية على شمال وشرق سوريا 
منها إلحداث تغييرات ديموغرافية في المنطقة، 
وفي الفترة األخيرة استخدمت الطائرات المسيرة 

المشافي  وقصفت  دولياً  المحرمة  واألسلحة 
والمدنيين في عدة مناطق.

سرية  اتفاقات  هناك  بقوله:  السلمان  وأوضح 
بين روسيا والواليات المتحدة األمريكية وتركيا 
إطالة  على  وتعمل  مصالحهم،  مع  تتماشى 
الوصول  وتمنع  عام،  بشكٍل  في سوريا  األزمة 
الحرية  ضمان  شأنها  من  سياسية  تسوية  إلى 
سوريا  وشرق  شمال  في  لشعبنا  والديمقراطية 
والوصول إلى بر األمان لشعبنا الذي عانى من 

ويالت الحرب.
واختتم صالح إسماعيل السلمان حديثه بالقول: 
هجمات  مواجهة  في  الصفوف  من رص  بد  ال 

كمجالس  اجتماعاتنا  كل  في  التركي،  االحتالل 
نؤكد على  ومؤسسات ووجهاء وشيوخ عشائر 
الهجمات  تلك  ومواجهة  الصفوف  رص  أهمية 
االحتاللية على بالدنا وشعبنا في شمال وشرق 
ومجلس  العربية  الدول  جامعة  وعلى  سوريا، 
وإيقاف  التدخل  المتحدة  واألمم  اإلنسان  حقوق 
شمال  شعوب  على  التركي  االحتالل  هجمات 

وشرق سوريا.
عبد  الشعيطات  عشيرة  وجيه  أدان  جهته  ومن 
الرحمن الدغيفج هجمات االحتالل التركي على 

التي  والجرائم  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
من  تحاول  تركيا  فقال:  المدنيين  بحق  ترتكبها 
خالل هذه الهجمات إعادة إحياء اإلمبراطورية 
وضرب  شعوبها  وإبادة  المنطقة،  في  العثمانية 
مكتسباتهم، من خالل تغيير ديموغرافية المنطقة 
المنطقة  في  أشخاص  وتوطين  الهجمات  وشن 

غير سكانها الحقيقيين.
التي  وروسيا  الدولي  الصمت  الدغيفج  وأدان 
الهمجية  حيال  الضامن  اسم  نفسها  على  تطلق 
مناطقنا  بحق  تركيا  تمارسها  التي  والسياسات 

التي ال  بالديمقراطية  الذي يطالب  وبحق شعبنا 
تتناسب مع مصالحهم ومخططاتهم التوسعية في 

المنطقة.
وفي ختام حديثه أكد عبد الرحمن الدغيفج دعمهم 
الديمقراطية  سوريا  قوات  جانب  إلى  ووقوفهم 
أمن  تستهدف  التي  المخططات  جميع  إلفشال 
لهجمات  سنتصدى  »ومعاً  وقال:  واستقرارها، 
المحتل التركي، ونحن لن نسمح باستمرار تلك 

االنتهاكات واالعتداءات المستمرة«.  
وكالة هاوار

ما يجري في شنكال هذه األيام من هجمات تركيّة 
ما هو إال تتمة للفرمان 73 الذي قام به مرتزقة 
الشعب اإليزيدي في عام 2014،  داعش بحق 
أبنائها  أيدي  على  شنكال  تحرير  تم  أن  وبعد 
والكريال وأعلن الشنكاليون إدارتهم الذاتية التي 
المحتلة  الدولة  تقوم  اقتدار،  بكل  أمورهم  تدير 
التركية بالهجمات عليها لضرب تلك المكتسبات 
بهدف  أهلها  من  شنكال  وإفراغ  تحققت،  التي 

التغيير الديمغرافي والسيطرة عليها.

املحتل الرتيك يستهدف الديانة 
والتاريخ اإليزيدي

عضو  مع  لقاًء  صحيفتنا  أجرت  ذلك  حول 
بإقليم  اإليزيدي  البيت  في  اإلداري  المجلس 
فقال:  تحدث  الذي  سيدو  إلياس  الجزيرة 
االنتهاكات التركية التي طالت شنكال والتي راح 
أبناء شنكال من  المدنيين من  ضحيتها عدد من 
الكرد اإليزديين ليس لها أي معنى إال استهداف 
استهداف  إن  وتاريخهم،  وديانتهم  اإليزيديون 
تركيا األردوغانية للقياديين والمدنيين في شنكال 
التي حيكت خيوطها في  للمؤامرة  هو استكمال 

عمان قبل الثالث من آب 2014.
ونوه سيدو: تركيا كانت طرفاً في المجازر التي 
مرتزقة  نفذها  وقد  شنكال  أهالي  بحق  ارتُكبت 
من  شنكال  إفراغ  هو  الهدف  وكان  داعش، 
اإليزيديين كونها مكان تاريخي ورمز للمقاومة 
شنكال  كانت  لقد  السنين،  مر  على  الكردية 
السياسة  تنجح  لم  التي  الشعوب  لكل  آمناً  مالذاً 
العثمانية خالل اثنتين وسبعين فرماناً في القضاء 

الشنكاليون  أنه عندما تعرض  على اإليزيديين، 
وحدات  تدّخل  لوال  والسبعين  الثالث  للفرمان 
وقوات  المرأة  حماية  ووحدات  الشعب  حماية 
العالقين  اإليزيديون  لنجدة  هبوا  الذين  الكريال 
في جبل شنكال لحصلت مذابح يقشعر لها البدن 
المقاومين  لكن  كوجو،  قرية  بمذبحة  شبيهة 
آمناً  الكرد الذين فتحو بأجسادهم الطاهرة ممراً 
لإليزييين قد أنقذوا أرواح عشرات اآلالف من 
تبقى  ما  وحموا  داعش  مخالب  من  اإليزيديين 

منهم في الجبل.
الشباب  آالف  عودة  لدى  بالقول:  سيدو  وتابع 
إلى شنكال تشكلت قوة شنكالية من أبناء وبنات 
إدارة ذاتية لشنكال وبنيت  شنكال، كما تأسست 
مناطق  جميع  من  داعش  طرد  وتم  المؤسسات 
شنكال بعد تقديم أكثر من أربع مئة شهيد، واآلن 
بأنفسهم من خالل  أنفسهم  يديرون  أبناء شنكال 
بأنفسهم   أنفسهم  ويحمون  الذاتية،  مؤسساتها 
دحرت  التي  شنكال  حماية  قوات  خالل  من 
ال  الواقع  أرض  على  يجري  ما  وألن  داعش، 
يروق للدولة التركية الدموية فهي تسعى بشتى 
اإلدارة  تجربة  على  القضاء  والوسائل  السبل، 
الذاتية والقضاء على التاريخ الكردي اإليزيدي، 
على  والهجوم  والمدنيين  القياديين  فاستهداف 

والرعب  الخوف  نشر  أجل  من  هو  المشافي 
ترك  على  لحثهم  وذلك  شنكال،  أبناء  بين 
شنكال ودفعهم للهجرة وسد الطريق أمام عودة 

المهجرين إليها«.

تنتهك سيادة العراق دون رادع

التركية  الدولة  شك  أدنى  دون  سيدو:  وأوضح 
تنتهك سيادة العراق بهجومها على شنكال ضاربة 
أنظار  وتحت  الحائط،  الدولية عرض  المواثيق 
كردستان  باشور  وحكومة  العراقية  الحكومة 
الذي يطرح  والسؤال  تحركان ساكناً،  اللتين ال 
نفسه أين الحكومة العراقية من خالل تجاوزات 

الُمسيّرة  فالطائرات  أراضيها،  على  تركيا 
ومقراتها  العراقية  األراضي  من  إطالقها  يتم 

الموجودة في باشور كردستان وبعشيقة.
هم  المشفى  في  قتلوا  الذين  وقال:  سيدو  وبيّن 
حزب  من  أعضاء  وليسوا  عراقيون  مواطنون 
العراقي  الكردستاني، فإن كان السكوت  العمال 
العمال  حزب  يستهدف  القصف  أن  مرده 
بعد  شنكال  من  انسحبوا  الذين  الكردستاني 
أن  العراقية  الحومة  فعلى  مهمتهم،  استكمال 
الكردستاني  العمال  تسأل نفسها هل كان حزب 
وسبعين  اثنين  العثمانيون  نفذ  عندما  موجوداً 
بغداد وهولير  أن صمت كل من  سابقاً،  فرماناً 
على التجاوزات التركيّة اليومية في شنكال هو 
العمليات  هذه  لتنفيذ  موافقتهم  على  قاطع  دليل 

المخزية.
في  حدث  ما  بقوله:  حديثه  سيدو  الياس  واختتم 
الثالث من آب 2014 يرتقي إلى درجة اإلبادة 
مرأى  أمام  اإلبادة  هذه  نفذت  وقد  الجماعية 
ومسمع العالم أجمع، واالنتهاكات التركية اليومية 
استمرار  هو  اآلمن  الشنكالي  الشعب  قتل  من 
والسبعين، وهي  الثالث  الفرمان  في  لما حصل 
توحي أنه مازال اإليزيديون في خطر وهم يومياً 
تركيا،  قبل  من  عرقي  تطهير  إلى  يتعرضون 
فعلى العالم الحر واألمم المتحدة أن تشكل حماية 
دولية لشنكال أمام األخطار المحدقة بهم ونطلب 
منها أن تضع مصالحها جانباً مع تركيا وتحمي 

التاريخ والثقافة اإليزيدية.     

كركي لكي/ غاندي إسكندرـ  أكد عضو المجلس اإلداري في البيت االيزيدي بإقليم الجزيرة إلياس سيدو بأن استهداف المحتل التركي للقياديين والمدنيين 
في شنكال هو استكمال للمؤامرة التي حيكت خيوطها في العاصمة األردنية عمان قبل تاريخ الثالث من آب عام 2014، وأشار إلى أن الدولة التركية 
المحتلة ال تأبه بالقوانين والمواثيق الدولية وتنتهك السيادة العراقية »ولكن مع كل أسف ليس هناك أي رد من قبل الحكومة العراقية وال من 

حكومة باشور كردستان«.

عبدالرحمن الدغيفج صالح السلمان
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محرر الصفحة - رامان آ  زادمحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

العدواُن التركّي... اإلرهاُب العابُر للحدوِد
رامان آزاد

تمتدُ  السورّي  الشماِل  امتداِد  على  واسعةٌ  جبهةٌ 
إلى  والشهباء،  وشرا  شيراوا  قرى  من  اعتباراً 
تل تمر، وتعبُر الحدود الدوليّة إلى شنكال، تفتح 
ومنازل  التحتيّة  البنى  تستهدف  نيرانها،  أنقرة 
السيارات  المسيّرة  طائراتها  وتتعقب  األهالي، 
الطبيّة،  المراكز  وتقصف  السفِر،  طرق  على 
للحدوِد،  العابِر  العدواِن  درجات  أقصى  لتجّسِد 
حتى  اإلرهاِب  أشكاِل  كّل  ومستثمرةً  مستخدمةً 

قطَع المياِه وإيقاِف التعليِم.    

تل متر ورسي كانيه

يواصل جيش االحتالل التركّي ومرتزقته ومنذ 
الديمقراطية  سوريا  قوات  على  هجماته  أسبوع 
وكذلك  النار،  إطالق  وقف  باتفاقية  تلتزم  التي 
بلدة تل تمر  ضد شعبنا، حيث قصف االحتالل 
وقراها وكذلك بلدة زركان/ أبو راسين وقراها، 
القراجنة،  قبور  قرية  دردارة ومزارعها،  قرى 
مسلطة، قبر الصغير، وقرية شيخ العلي بشكل 

عنيف ومتواصل.
في 2021/8/17 قصف جيش االحتالل التركّي 
ومرتزقته وبشكل عنيف ناحية زركان بالمدفعية 
القصف  نطاق  ووسع  الصاروخيّة،  والقذائف 
ليطال قرى »تل الورد والربيعات وباب الخير 
وشور« بريف زركان الجنوبّي. وقرية الطويلة 
أدّى  ما  الدولّي،   M4 وطريق  تمر  تل  غرب 
وطفل  مسيخ  دحام  ندى  المواطنة  استشهاد  إلى 
معظمهم  مدنياً   16 من  أكثر  وإصابة  رضيع 
أطفال ونساء بجروح. كما أدى القصف المكثف 
نزوح  إلى  المدنيين  منازل  على  والعشوائي 

األهالي.
السادسة  الساعة  وفي   2021/8/19 الخميس 
العسكريِّة  العالقاِت  مكتِب  مقرُّ  تعّرض  مساًء، 
صاروخّي  لقصٍف  العسكرّي  تمر  تل  لمجلِس 
بطائرةٍ مسيّرةٍ لالحتالٍل التركّي، وارتقى أربعة 
قياديين لمرتبِة الشهادةِ وهم: سوسن حسن محمد 
)عكيد  بيوان علي رمضان  بيرهات(،  )سوسن 
كركي لكي(، علي نايف الغرزة )روبار حسكة( 
وسيف هللا نواف أحمد )سيف هللا أحمد( وأصيب 
ماديّة  أضراٍر  إللحاِق  إضافة  بجراحٍ  آخرون 

بمنازل األهالي. 
التركّي  االحتالُل  قصف   2021/8/20 في 
قرية  الهاون  وقذائف  بالمدفعيّة  ومرتزقته 
الدردارة شمال ناحية تل تمر على طريِق ناحيِة 

زركان. 
في 2021/8/21 واصل جيُش االحتالِل قصَف 
الثقيلة  بالمدفعيّة  الثالث  لليوم  الدردارة  قرية 
وقذائف الهاون، كما قصف قرية أم الكيف ومن 
بعدهما وّسع القصَف مساًء ليطاَل قرية تل شنان 

اآلشوريّة.
جيُش  قصف   2021/8/24 الثالثاء  مساء 
جمعة  تل  قرية  ومرتزقته  التركّي  االحتالل 
اآلشورية شمال غرب ناحية تل تمر، وبنتيجتها 
السورّي،  النظاِم  قواِت  من  عنصر  أصيب 
تل  قرية  الليِل، تعرضت  متأخٍر من  وفي وقٍت 
 M4 الدولي الطريق  جنوب  اآلشوريّة  شمران 
وغرب تل تمر لقصِف مدفعية االحتالِل التركّي 

ومرتزقته.

ريف عفرين والشهباء

جيُش  قصف   2021/8/25 األربعاء  صباح 
مرعناز  قريتي:  ومرتزقته  التركّي  االحتالِل 
وعلقمية بناحية شرا بالمدفعيّة الثقيلة. مع تحليٍق 
استطالعّي فوق ناحية شيراوا. وقصفت طائرة 

مسيّرة قرية البيلونية في الشهباء.  
التركّي  2021/8/24 قصفت مدفعية االحتالِل 
ومرتزقته حوالي الساعة الثانية من بعد منتصف 
وقلعة  وشوارغة  وعلقمية  المالكية  قرى  الليل 
الشوارغة التابعة لناحية شرا/ شران. ثم عاودت 
صباحاً  الخامسة  الساعة  االحتالل  مدفعية 
وقنيطرة  مياسة  قريتي  واستهدفت  القصَف، 
تركيّةٌ  مسيّرةٌ  طائرةٌ  وحلقت  شيراوا.  بناحية 
وفي  المحتلة.  وعفرين  الشهباِء  منطقِة  فوق 
وقٍت متأخٍر من الليِل استهدف قصُف االحتالِل 
التركّي قرية صوغانكه بناحية شيراوا باألسلحِة 

الثقيلِة.
في أولى ساعات يوم 2021/8/22 قصف جيُش 
شوارغة  قريتي:  ومرتزقته  التركّي  االحتالِل 
والمالكيّة بناحية شرا بأكثر من 55 قذيفة مدفعيّة 
المدفعّي  القصُف  استهدف  المساء  وفي  ثقيلة، 

قريتي علقمية واإلرشاديّة بمقاطعة الشهباء.
بعد ظهر السبت 8/21/ 2021، قصف االحتالُل 
التركّي قرى المالكية والشوارغة وقلعة شوارغة 
بناحية شرا. وباليوم نفسه عاود جيُش االحتالِل 
من  بأكثر  واستهدف  األوبيس.  بقذائِف  القصَف 
20 قذيفة قرية بينه/ إبين بناحية شيراوا وقريتي 

المالكية وشوارغه بناحية شرا.
جيُش  قصف   2021/8/20 الجمعة  صباح 
االحتالِل التركّي ومرتزقته قريتي مياسة وبرج 
وفي  الثقيلِة،  باألسلحِة  شيراوا  بناحية  قاص 

المساِء استهدف القصُف قريةَ برج القاص.
بعد ظهر 2021/8/19 استهدف جيُش االحتالل 
التركّي بأكثر من عشر قذائف، قرية آقبيه/ عقيبة 

بناحية شيراوا.
شبه  القصف  عبر  التركّي  االحتالُل  يستهدُف 
اليومّي لمناطق التهجير القسرّي ألهالي عفرين 
التضييق على األهالي، وفرض معادلة جديدة، 
مضمونه إعادة تهجير األهالي وإنهاء المخيمات.

 

كري سبي/ تل أبيض

ومرتزقته  التركّي  االحتالل  جيش  قصف 
بالقذائف قرية عفدكو الصغير بريف تل أبيض/ 
أصيب  القصف  ونتيجة  الغربي.  سبي  كري 
فيما  بجروح،  قوات حكومة دمشق  عنصر من 
على  العسكرّي  سبي  كري  مجلس  قوات  ردّت 
مصادر القصف وأعطبت عربةً لجيِش االحتالِل 

التركّي.
في 2021/8/21 قصف جيش االحتالل التركّي 
قرية كور حسن بريف مقاطعة تل أبيض/ كري 
التركّي  االحتالِل  مرتزقة  اختطف  كما  سبي، 
العماير  قرية  من  السالم،  إسماعيل  المواطن 

الواقعة بريِف عين عيسى الشمالي.

الباب

 33 بـ  التركّي  االحتالل  قصف   2021/8/22
والحوتة  الحمرة  قريتي  ومدفعية  هاون  قذيفة 

من  انطالقاً  الشرقي  الباب  بريف  الواقعتين 
القاعدة المتمركزة بقرية الكريدية.

التركّي  االحتالل  جيش  قصف   2021/8/21
بنحو  الكريدية  قرية  في  المتمركزة  قاعدته  من 
15 قذيفة، قرى الحمرة وجب الحمرة والبويهج 

اآلهلة بالسكان بريف الباب الشرقي. 
في 2021/8/19 قصف جيش االحتالل التركّي 
بالريف  بالسكان  آهلة  قرى  التركّي  االحتالل 

الغربّي باألسلحة الثقيلة.

شنكال يف مرمى القصف الرتيّك

متتالين  هجومين  التركّي  االحتالل  جيش  شّن 
يومي 16 و17 من الشهر الجاري على قضاء 
والثاني  شعبيّاً  سوقاً  األول  استهدف  شنكال، 

مشفى في قرية سكينية. 
حوالي  التركيّة  الحربيّة  الطائرات  قصفت 
إلحداثيات  استناداً  الظهر  بعد  الثانية  الساعة 
شنكال  في  سكينية  مشفى  االستطالع  طائرات 
الذي يلبي احتياجات قوى األمن وأهالي المنطقة 
األول  الهجوم  وأسفر  والعرب،  اإليزيديين  من 
شنكال  مقاومة  بوحدات  قيادّي  استشهاد  عن 
مدنيين  ثالثة  وإصابة  أخيه،  وابن  حسن  سعيد 
بيان  بحسب  الثاني  الهجوم  أدّى  فيما  آخرين، 
مجلس اإلدارة الذاتيّة في شنكال الستشهاد ثمانية 
أشخاص بينهم أربعة مقاتلي من وحدات حماية 
بالمشفى، واألربعة  يتلقون العالج  شنكال كانوا 
بالمشفى،  الطبّي  الطاقم  أفراد  من  اآلخرون 

وأصيب أربعة آخرين.
وقال مواطنون إّن عمليات االستهداف تأتي في 
بين  الموقّع  االتفاق  أنتجه  الذي  التنسيق  إطار 
الحكومة العراقيّة وحكومة الحزب الديمقراطّي 
 2020/10/9 في  تركّي،  بإمالء  الكردستانّي 
إرادة  ضد  بالقوة  االتفاقية  لتطبيق  محاولة  في 
شعب  إرادة  احترام  ودون  اإليزيدي  المجتمع 
االستهداف  وتزامن  الذاتية.  وإدارتهم  شنكال 
العراقيّة  الحكومة  رئيس  زيارة  مع  التركّي 
مصطفى الكاظمي إلى شنكال ليكون دليالً على 
تنسيق أعمق على حساب شعب العراق وسيادته 

الوطنيّة.
2021/8/22 انفجرت قذيفة مدفعيّة تركيّة قرب 
سيارة تقل سائحين من مدينة الموصل، فيما كان 
بزيارة قرية بانكا بناحية باطوفا، التابعة لقضاء 
بحياة  وأودت  دهوك،  محافظة  شمال  زاخو، 
الزائرين السائحين وهما أحمد شكر )40 عاماً( 

ويوسف عمر )26 عاماً(.

منبج

وصباح  آب   18 ليل  منبج  ريف  قرى  شهدت 
االحتالل  جيِش  قبل  من  قصفاً  التالي  اليوم 
قرى  على  قذيفة  بـ115  ومرتزقته  التركّي 
الكاوكلي واليالنلي والحمرة بريف منبج الشمالي 
الغربّي، وفي الساعة 12:28بعد منتصف الليل، 
والتوخار  والجات  )الهوشرية  قرى  اُستهدفت 
صباح  من  العاشرة  الساعة  وفي  الصغير( 
العسكرّي  منبج  مجلس  مقاتلو  أحبط  الخميس 
بقرية  الفرات«  »درع  لمرتزقة  تسلل  عمليةَ 
ثالثة  لمقتل  أدّى  ما  منبج،  شرق  شمال  الجات 

مرتزقة.
االحتالل  جيش  قصف  صباحاً   2021/8/23

التركّي قرية الجات في ريف منبج.

استهداف السيارات

تابعة  مسيّرة  استهدفت   2021/8/22 في 
لالحتالل التركّي تستهدف سيارة كانت مركونة 
قرب أحد المراكز الطبيّة )بيت الجرحى( بقرية 
إلصابة  أدى  ما  قامشلو،  مدينة  غرب  هيمو 
كوباني،  مدينة  أبناء  من  األسود  ذيب  القيادّي 
الجرحى وإصابة شخصين  أثناء زيارته مركز 

مدنيين من إداريي مركز الجرحى.
في 2021/8/21 استهدفت مسيّرةٌ تركيّةٌ سيارة 
المواطن عبد هللا جيمان حمي في قرية قره مزرا 
جنوب شرق مدينة كوباني، ما أسفر عن خسائر 
إلى عمله  المواطن عبد هللا ماضياً  ماديّة وكان 

ساعة وقوعِ الحادث. 
الثانية  الساعة  وحوالي   2021/8/19 الخميس 

طائرة  من  لهجوٍم  سيارةٍ  تعرضت  الظهر  بعد 
بين  الواصل  فرو  علي  طريِق  على  مسيّرة 
أدّى  ما  قامشلو،  ومدينة   M4 الدولّي  الطريق 
لوحداِت  العسكرّي  بالمجلس  عضو  الستشهاد 

حمايِة الشعِب وقيادة قسد ريناس روج.
الطائرات  على  التركّي  االحتالل  جيش  ويعتمد 
المسيّرة في تنفيذ االغتياالت، ففي 2021/8/16 
استهدف القصف سيارة مدنيّة بالسوق القديم في 
مركز مدينة شنكال ما أدّى إلى استشهاِد القيادّي 
بوحدات حماية شنكال YBŞ سعيد حسن واثنين 
بصفوِف  المقاتل  أخيه  ابن  أحدهما  مرافقيه  من 
مدنيين  ثالثة  وإصابة  خوديدا  عيسى  الوحداِت 
بجروحٍ. وتزامن االستهداُف مع ذكرى استشهاِد 
في  سيارته  اُستهدفت  الذي  شنكالي  زكي  مام 

.2019/8/15
ويُذكر أنَّه يوم الجمعة 2021/7/30، استهدفت 
مسيّرة تركيّة سيارتين مدنيتين، في قرية قومجي 
بناحية صرين جنوب كوباني على طريق حلب. 
واقتصرت أضرار على الماديّة. ويشار إلى أّن 
الطيران المسيّر التركّي استهدف منزالً في قرية 
في  بمجزرة  تسبب  كما  القائد،  فيه  أقام  علبلور 
قرية حلنج في 2020/6/23 واُستشهدت ثالث 

مواطنات.

جرائم القتل واالعتداء عىل 
الحدود

التركّي  الحدود  أطلق حرس  في 2021/8/22 
المواطن  على  الحي  الرصاص  )الجندرمة( 
الدشيشة  ناحية  أهالي  من  الحسين  عيد  حمادي 
أثناء  وذلك  فوراً،  حياته  ليفقد  الحسكة،  ــ 
محاولته عبور الحدود من قرية عطشان بناحية 
من  عناصر  عشر  نحو  انهال  فيما  الدرباسية. 
على  المبرح  بالضرب  التركّي  الحدود  حرس 
ناحية  أهالي  من  العزاوي  لطيف  محمد  الشاب 
مركدة ما أدّى إلى كسور ورضوض مختلفة في 

جسمه. وكان الشابان حمادي ومحمد.
قضوا  الذين  السوريين  الضحايا  عدد  ووصل   
)بينهم   ،504 إلى  التركيّة  الجندرمة  برصاص 
المصابين  بلغ عد  فيما  امرأة و95 طفالً(،   67
إلى 758  االعتداء  أو  النار  بإطالق  والجرحى 

مواطناً سوريّاً.
عبد  شبان  أربعة  تعرض   20214/8/21 في 
أحمد،  مصطفى  محمد  حجي،  محمد  القادر 
من  حمو  حسن  ومحمد  بركل،  شاهين  عمر 
جنود  يد  على  المبرح  للضرب  كوباني  مدينة 
العبور  حاولوا  عندما  التركّي،  االحتالل  جيش 
بجروحٍ  الشبان  وأصيب  كردستان.  باكور  إلى 
إلى  الحدودّي  الجدار  على  رميهم  وتم  بليغٍة، 
بعدها  لتسعفهم  كوباني،  مقاطعة  أراضي  داخل 
قوى األمن الداخلّي )األسايش( إلى مشافي مدينة 

كوباني
قُتل الطفل وليد سطام عبيد )13 عاماً( من أهالي 
برصاص  الشمالي  حماة  بريف  الجبين  قرية 
التركيّة وهو داخل خيمته  الجندرمة  قناص من 

في مخيم العلي في أطمة.
حمدو  الشاب  توفي   2021/8/20 الجمعة  يوم 
لمنطقة  التابعة  كفين  قرية  أهالي  من  الشاوي 
النار  إطالق  نتيجة  بجراحه  متأثراً  إعزاز، 
والتعذيب، وكان قد حاول بتاريخ 6 آب الجاري، 
الدخول إلى تركيا عبر طرِق التهريِب قرب قرية 

دير صوان بناحية شرا/ شران، فأطلق عنصٌر 
صوان  دير  مخفر  من  العسكريّة  الشرطة  من 
بجروحٍ  إلصابته  أدّى  ما  مباشرةً،  عليه  النار 
ليتم  دير صوان،  قرية  مخفر  الى  واقتيد  بليغٍة. 
الطريق،  قارعة  على  أُلقي  ثم  وإهانته،  ضربه 
وأسعفه األهالي الى مشفى إعزاز إال أنّه توفي 

متأثراً بإصابته والتعذيب الذي تعرض له.
الجندرمة  أطلقت   2021/8/19 الخميس  ويوم 
التركيّة النار على السورّي ساهر نورس أشقرو 
)40 عاماً( من قرية الزوف بريف جسر الشغور 
أثناء محاولته الدخول إلى األراضي التركيّة عن 

طريق التهريب، وأردته قتيالً.

تسمم املياه

تسبب نقُص المردوِد المائّي لنهر الفرات بعدما 
خفضته تركيا في كانون األول الماضي إلى أقل 
بحدوِث  تنذُر  سلبيّة عدة  بنتائج  م/ثا،  من 200 
السوريين،  ماليين  حياةَ  تهددُ  إنسانيّة  كارثٍة 
والفطرياِت  الطحالِب  وظهوُر  التلوُث  ومنها 
اإلصابِة  حاالُت  وازدادت  الماء.  سطحِ  على 
ملحوٍظ  بشكٍل  الجاري  العام  مطلع  منذ  بالتسمم 
الطبقة.  بمدينة  األخيرة،  بالفترة  المواطنين  بين 
يزورون  40ــ50  أّن  إلى  اإلحصائيات  وتشير 
المشفى مصابين بحالة تسمم بعدما كان المعدل 
األكثُر  هم  واألطفال  شخصاً  30ــ40  بحدود 

عرضةً لإلصابِة.

تحويل املدارس إىل 
مقرات عسكريّة

بعد  ومرتزقته  التركّي  االحتالِل  جيُش  حّول 
المدارس  غالبيّة  سبي  كري  مقاطعة  احتاللهم 
مقراٍت  إلى  التماِس  خطوِط  على  الواقعِة 
وحرماِن  التعليم  إليقاف  أدّى  ما  عسكريّة، 
عشراِت آالف التالميذ من التعليم، كما تعرضت 
نتيجة  كامٍل  شبِه  لدماٍر  مدرسة   20 من  أكثر 
)صيدا،  قرى  في  الثقيلة،  باألسلحِة  قصفها 
معلق، كوبرلك، العريضة، الصوان(. ومؤخراً 
حّول االحتالُل مدارس )خربة فارس، مردودة، 
كفيفة وشركراك( بالريف الغربّي والجنوبّي إلى 

قواعدَ عسكريّة.
وفي سياِق تعزيز قواعده العسكريّة على طول 
خطوِط التماِس بريف كري سبي الغربّي وناحية 
عدد  االحتالل  جيش  زاد  رفع  عيسى،  عين 
كانت  بعدما  قاعدة   12 إلى  العسكريّة  قواعده 
خمس قواعد، ليتخذ منها منطلقاً لعملياِت قصِف 
كري  مقاطعة  بريف  بالسكاِن  اآلهلِة  القرى 
سبي كقرى »كوبرلك، عبدو كوي، صوان، قز 
القرى  من  وغيرها  بقر«  خربة  زنوبيا،  علي، 
المحاذية للخطوِط المجابهة على طول الطريق 
الواقعة  المنطقِة  في  القواعد  هذه  وتنتشر   .M4
قرية  حتى  الغربّي  بالريف  الحرية  قريتي  بين 

الشركراك بالريف الجنوبّي.
ممتلكاِت  بمصادرة  القواعِد  إنشاُء  وتسبب 
حدث  كما  تمهيداً  كاملة  قرى  وتهجير  األهالي 
في قرية الناصرية القريبة من قرية الشركراك 
قسراً  أهلها  تهجير  تمَّ  إذ  عيسى،  عين  بريف 

بحّجة إنشاء قاعدة عسكريّة بالقرية.

إضاءة على كتاب »300 شاعر 
عربي في الهند«

ُرنا بالّنوارج صداقة تذكِّ

صبري يوسف »أديب وتشكيلي سوري«

شمَخْت قامتَُك أمامي، كأشجاِر التّوِت المخّضبة 
من  منسابًا  عبقًا  شَمْمُت  الذّاكرة،  مروجِ  في 
نضوحِ حبِرَك، كأنّه مستقطر من رائحِة الخشِب 
تجلّياتَك  حبوَر  أقرأُ  كلّما  فرٌح  يغمُرني  الطَّيّبة، 
وتجلِّيات  وبوحي  شعري  مرامي  تناجي  وأنَت 
الهتوِن،  المطِر  بمذاِق  مندّى  حرفَُك  لوني، 
اآلتي  الغِد  فراديِس  على  مفتوح  حلٌم  يسربلَُك 
والغدُ ال يأتي، يظلُّ بعيدًا، كأنّه حلٌم بعيدُ المناِل، 
الغدُ بعيدًا عن آفاِق تطلُّعاتِنا، وتهنا معهُ في  تاهَ 
الغوِص عّما نَُحنُّ إليه ونطمُح إلى تحقيِقِه. زمٌن 
محبوٌك بالمفاجآِت، يلفُّنا من كّلِ الجهاِت، وحدَهُ 
حرفَُك ينقذَُك من ضجِر الّروتيِن اليومي، ومن 
ويجعلَُك  القادماِت،  األياَم  تغلُّف  الَّتي  المتاهاِت 
متناغًما حتّى مَع ضياعِ الغِد الّذي ال يأتي أو ربّما 
حرفُك  توقّعناه،  ما  مَع  تنسجُم  ال  بطريقٍة  يأتي 
والنَّهاِر،  اللّيِل  وصديُق  وحِ  الرُّ غربة  صديُق 
وأفكار،  هواجس  من  يعتريَك  لما  حميٌم  صديٌق 
يخفُِّف من الّضجِر المتفاقِم فوَق أغصاِن الحياةِ؛ 
ألنّهُ يترجُم شغفنا في الحياةِ بكّل انثياالتها، ويقدُّم 

رؤانا للغِد اآلتي على مّرِ األجياِل. 
فجأةً، تتذّكُر النّوارَج مدلدلةً في توّهجاِت الذّاكرة، 
يجرفَُك الحنيُن إلى البيِت العتيِق، إلى األصدقاِء 
أراَك  الخياِل،  مروجِ  في  معّرشيَن  ظلُّوا  الَّذين 
تنسُج شفافيّةَ رؤاَك برهافٍة بديعٍة، وأنَت غارٌق 
في غربٍة معتّقٍة بدموعٍ مالحة، أقرأُ رؤاَك بوًحا 
بخوٍر  بشذى  مكتنزة  كأنّها  شوقًا،  شوقًا  بوًحا، 
منبعثة من األديرةِ القديمة، هْل كنَت يوًما صديَق 
اللّيِل،  نجوَم  تناجي  المياِه،  وخريَر  العصافيِر 
كي  عميٍق؛  بشغٍف  متراقصةً  حروفَُك  فتناَمْت 
تماوجاِت خيوِط  ا محبوًكا على إيقاعِ  تلتقَط نصًّ

الشَّفِق في صباحٍ باكر؟! 
المملوء  »بلكونِكم«  في  اآلن  أمامي  تتراءى 

باألزاهيِر، خيالَُك مكتنٌز بهفهفاِت هبوِب النّسيِم 
وزنابق  الجوري  الورِد  فوَق  ينساُب  وهو 
األحواش المعتّقة برائحِة العشِب البّري، منعشةٌ 
إلى  الجباِل  حنيِن  من  المتدفّقة  الهفهفاِت  هذه 
نلعُب  ونحُن  فيها  ترعرعنا  الّتي  األزقّة  أعماِق 
خيوطها  عبر  لها  ونرسُل  الورقيّة،  بطائراتنا 
الّرفيعة رسائل من بوحِ الفرحِ، فتصعدُ رسائلنا 
تعانَق  ألْن  طريِقها  في  وكأنّها  الّسماِء  قبِّة  نحَو 

أحضاَن الحبيبة في أوجِ سطوعِ النّهاِر!  
الخشِب  بعبِق  يتميُّز  نّصٍ  من  أكثر  لَك  قرأُت 
األصيل، ذّكرتني ببيوتِنا المسقوفة من الخشِب، 
وحدائقنا  الخشِب،  بأريجِ  المزنّرة  بأكواِخنا 
غير  قصيدةً  حروفَُك  تُشبهُ  بالخشِب،  رة  المسوَّ
الماِء،  بهاِء  من  متناثرةً  قصيدةً  أو  مكتوبة، 
مسترخيةً فوَق وجنِة غيمٍة عطشى لحفاوةِ اللّيِل 
ليلٍة  إلى  عميٍق  شوٍق  حالِة  في  كأنّها  الّطويِل، 
بعدَ رحلٍة طويلٍة  الّروحِ  هانئٍة مَع تجلِّياِت بوحِ 
حيِل، أراَك تتمتُم مَع نفِسَك  في متاهاِت أدغاِل الرَّ
بكّلِ  رأيتُك  البارحة  أذني:  في  هامًسا  وتتساءُل 
وأنَت  ألٍق  بكّلِ  تحلُِّق  اليقظة،  أحالِم  في  قيافتَك 
على  هيمَن  غامٌر  فرٌح  عارمة،  ببهجٍة  ترقُص 
محيّاَك، كنَت ترفرُف مثَل طائٍر يموُج جذاًل بيَن 
أيَن  من  تساؤلَك،  متابعًا  الغاباِت،  ظالِل  أشهى 
لترجمِة كّل هذه  الفرحيّة،  الطَّاقات  لَك كل هذه 
األفراح الكامنة في داخِلَك، وسَط حاالِت القنوِط 
هذا  في  حياتِنا  محّطاِت  أغلِب  على  المهيمنِة 
الّزمِن الغائِص في متاهاٍت ال تخطُر على بال؟! 
عجبًا أرى، ما هذا التّخاطر يا صديقي؟! كأنَّك 
بكّلِ  أرقُص  وأنا  بهجتي  تشاهدُ  معي  كنَت 
ابتهاالِت التَّجلّي، لديَك حالة تواصليّة بديعة، لما 
يعتريني من بهجٍة وأنا في غمرةِ الفرحِ أرقُص 
بشغٍف عميٍق وكأنّي في حالٍة ابتهاليّة لتوهُّجاِت 

بوحِ الّروحِ! 
تدفُّقاِت  تدويِن  في  هائًما  قلمَك،  تمسُك  أراَك 
آالُف  أماَمك  تتبرعُم  المتالطمة،  أحالِمَك 
فوَق  هناَك  وبعيدًا،  عاليًا  تحلُِّق  الذّكرياِت، 
هاماِت المدائِن الَّتي ودَّْعتَها خلَف البحاِر، تبدو 
وكأنَّ أجنحتَك ترفرُف فوَق سماِء ليلي، »ثابَت 
في  المجذّر  الثَّبات  هذا  تمتلُك  كيَف  وحِ«،  الرُّ
وحِ، تمتلُك ثباتًا دافئًا يُشبهُ حنيَن وردة  بؤرةِ الرُّ
إلى نهِر الذّاكرة الغافي فوَق بيادِر الّطفولة، هل 
تُحنُّ إلى تلَك األزقِّة مثلي، أم أنَّك ال تملُك سوى 
دمعة ساخنة تذرفُها فوَق خدوِد اللّيِل، وهْل تشعُر 
الهائجة  لملمِة أحزانَِك  قادر على  اللّيَل غير  أّن 

مثَل ريحِ الشَّماِل؟!
تُشبهُ  أمامي من خالِل حرفَِك،  ترتسُم مالُمحَك 
أظنَُّك  حلمي،  مفازاِت  عبَر  إاّل  أَرهُ  لم  صديقًا 
وهي  عشقي  وشهقةَ  وبوحي،  ِحرفي  صديَق 

هدهداِت  ترسُم  القصائد،  ينابيعِ  فوَق  تندلُق 
قلبَُك  فيزهو  وحِ،  الرُّ حنيِن  منارةِ  عبر  القصيدة 
شوقًا إلى ضياِء الحياةِ، باحثًا عن فرحٍ فيما تبقَّى 
من أرخبيالِت العمِر، تهمُس لقلبَِك المكتنِز بوهجِ 
االخضراِر: إلى متى يحافُظ المرُء على نضارةِ 
اخضراِرِه، وسَط اكتساحِ اليباِس شهيَق الحياةِ؟!
لينابيعِ  معبًرا  جبينَِك  فوَق  سأحفُر  ألتقيَك  حالما 
رني بالسَّنابل، بأيّاِم  اشتعاِل القصائد، رؤاَك تذّكِ
أعماِق  في  جوارِحنا  بكّلِ  نتوهُ  ونحُن  بيعِ،  الرَّ
نلملُمها  األزاهيِر،  أجمِل  عن  نبحُث  البراري، 
بفرحٍ غامٍر، نعيُش أجمَل اللَّحظاِت بيَن أحضاِن 
الحرِف،  بهاِء  من  انبعاٍث  حالةُ  كأنّنا  الطَّبيعِة، 
خدودَ  يبلُِّل  القصيدة،  ظمأ  يروي  المطُر  وحدَهُ 
وحِ،  الرُّ بيادِر  فوَق  ساطعٍة  نجمٍة  مثَل  القصيدةِ 
فيِض  على  تطلُق  مّرة  من  أكثر  وجدتَُك  لهذا 
وحِ«،  الرُّ »ثابُت  مخياِلَك،  المتدفِّقة من  المعاني 
وهل تجدُ في تجلِّياِت غليانَك ثباتًا للروحِ، أم أنَّك 
وحِ ورسوِخها في  كنَت تميُل آنذاك إلى هدوِء الرُّ
غاَب  الّذي  صديقي  تُشبهُ  القصائد؟  حبوِر  أوجِ 
فوَق  حاماًل  عادَ  ثمَّ  مان،  الزَّ من  عقودًا  عنِّي 
كتفيِه أشهى خيوِط الحنين، فلم يجْد أبهى من أن 

يرسَمني فراشةً فوَق جبيِن وردة! 
طيِن  أزاهيَر  من  المزيدُ  قلبَِك  في  سيزهُر  غدًا 
إلى  وحِ  الرُّ غربِة  عريِن  من  المنساِب  الحنيِن 
القمُر  يناُم  كلَّما  قلبَُك  فيرقُص  الطُّفولة،  مرابعِ 
وعيناَك  البعيدة،  الذَّاكرة  ضفاِف  إلى  شوقًا 

هل  الطُّفولة،  ألعاِب  بمساراِت  مغرورقتان 
الغماِم؟ كم من  بلوِن  قلبَُك طفاًل مسرباًل  يناغي 

الشَّوِق يا صديقي حتَّى هاجِت البراكين!
حبِرَك  عبَر  دُها  تجّسِ عندما  الخشب  رائحةُ 
المضّمخِ بأريجِ القرنفِل، لها نكهةُ بخوِر، أراَك 
تُْحبُِك  والشَّباِب،  با  الّصِ منعرجاِت  فوَق  تموُج 
تُشبهُ  السَّنابِل،  حليِب  رحيِق  من  الذّكريات 
تسيُر  السَّماِء،  حنيِن  فوَق  يحلُّق  عاشٍق  تجلِّياِت 
فوَق شواطئ مكتّظة بهديِل اليماِم، تحلُِّق أسراُب 
الحمائم في مخياِلك قبَل أْن تناَم، هْل يراودَُك أْن 
تكتَب اسمَك فوَق بسمِة األطفاِل، وفوَق أغصاِن 
بيَن  تتدلّى  الّشهيّة  العنِب  الدَّالياِت، حيُث عناقيدُ 
اخضراِر األوراِق، لديك طاقة مكتنزة بالحناِن، 
منبعثة من حلٍم مهتاجٍ فوَق نداوةِ غيمة، ويرقُص 
د  بيُع أنشودةَ البهاِء؟ تعاَل نجّسِ قلبَك كلّما ينشدُ الرَّ
رؤانا بكّلِ ما لدينا من جموحٍ عشقي على إيقاعِ 

هديِل اليمام! 
كأنَّك  رهافٍة  من  لديَك  ما  بكّلِ  حرفََك  تكتُب 
الحبيبة  عيوَن  ُل  تكّحِ األزاهيِر،  بعبِق  مسكوٌن 
في  تزوَرني  أْن  يراودَُك  هل  النّارنجِ،  بألواِن 
تاِء القادِم، أم أنَّك تائِهٌ في ضراوةِ غربِة هذا  الّشِ

مان؟!  الزَّ
يموُج حرفَُك مثَل حنيِن قلبي إلى شموخِ القصائِد، 
في مخيالي،  مِن  الزَّ ذكرياُت عقوٍد من  فتنهُض 
خميلِة  في  المعّرشة  بالنّوارجِ  ثانيةً  رني  تذّكِ
ُضني أْن أفرَش ألواني بكّلِ شغٍف  الذّاكرةِ، تحّرِ

وحِ، هْل ترقُص روُحَك  فوَق اشتعاالِت بهجِة الرُّ
ليلٍة مزدانٍة  االشتعاِل في  مثَل روحي من وهجِ 
برقصِة البحِر، وهْل شاهْدَت البحَر يرقُص في 
الشَّمِس، وفوَق  لخيوِط  يبتسُم  باكٍر وهَو  صباحٍ 

عذوبِة أمواِجِه فرٌح غارٌق في العطاِء؟! 
غالبًا ما تزوُرني عبَر خيوِط الحلِم، فأرسُم فوَق 
للنوِم،  تستسلَم  أن  وقبَل  الحنيِن،  وردةَ  عينيَك 
متناثرةٍ  أو قصيدةٍ  قّصٍة  تكتَب وميَض  أن  تحلُم 

فوَق مزاميِر صمِت اللَّيِل. 
حرفُنا  ويبقى  والّسنوَن،  والشُّهوُر  األياُم  تمرُّ 
في  المزنّرة  الماضي  دروَب  يدغدُغ  لنا،  ُمعينًا 
من  بهيجٍة  برشاقٍة  ويخفُِّف  الذّاكرة،  متاهاِت 
هاِت  ضجِر العمِر، تعال نرمي خلَف ظهوِرنا ترَّ
الّزمان،  هذا  أوباِش  من  يصدُر  ا  ممَّ الكثيِر 
في  عاليًا  يحلُِّق  نورًسا  سأرسُم  صديقي  يا  غدًا 
قّصةً،  قصيدةً،  سأكتُب  غٍد  وبعدَ  الّسماِء،  قبِّة 
الّروحِ،  انتعاِش  تجلِّياِت  من  منبعثةً  نصوًصا 
معتّقةً برائحِة الخشِب، حرفَُك يا صديقي ينبعُث 
من حفاوةِ خشٍب، تتناثُر رائحةُ الخشِب ألقًا شهيًّا 
أريجها  عبَر  تناجي  كأنّها  الحرِف،  حفاوةِ  فوَق 
روًحا  تمتلَك  أْن  جميٌل  وحِ«،  الرُّ »ثباِت  حفيَف 
القمِر،  ضياِء  مثَل  ابتهاالتِها  سطوعِ  في  ثابتة 
تعاَل نكتُب من وحي هذا البهاِء أهازيَج قصٍص 
وقصائدَ تعانُق هالالِت الّسماِء، قبَل أْن نغفو في 
بهاِء سباٍت عميٍق، كأنّنا في حالِة انتظاٍر ألحالٍم 

تسربلنا بأشهى تأللؤاِت خيوِط الحنين!

أصدرت مؤسسة عبد العزيز سعود 
الشعري  معجمها  الثقافية  البابطين 
البابطين  »معجم  وهو  الرابع 
الهند«،  بالد  في  العربية  لشعراء 
من  ألكثر  وقصائد  تراجم  ويضم 
مجلدات،  ثالثة  في  شاعر  ثالثمئة 
القتم  هللا  عبد  الدكتور  تصنيف  من 
بجامعة  اآلداب  بكلية  األستاذ 

الكويت.
الشعراء  حول  المعجم  هذا  يدور 
العربي  األدب  مؤرخو  غفل  الذين 
إلى  يتطرقوا  ولم  منهم،  كثير  عن 

تراجمهم وأشعارهم.

عبد  الشاعر  المؤسسة  رئيس  وقال 
هذا  شعراء  »إن  البابطين:  العزيز 
وأصواًل،  َمواِطن  يختلفون  المعجم 
ومشاعرهم  محبتهم  في  ويلتقون 
العربية  اللغة  تجاه  وأحاسيسهم 
فمنهم  الحنيف،  اإلسالمي  والدين 
من هاجر من بعض األقطار العربية 
واستقر في مدن شبه القارة الهندية، 
قد  وأجداده  آباؤه  كان  من  ومنهم 
هاجروا من أقطار الوطن العربي، 
أو بعض البلدان األخرى قبل قرون 
البالد  تلك  من  وبعضهم  عديدة، 

أصواًل«.

التي  المعاجم  أن  البابطين  وأضاف 
اشتملت  سابقاً  المؤسسة  أصدرتها 
بعد  الشعراء  هؤالء  من  عدد  على 
أبياتهم  من  محددة  نماذج  اختيار 
المصادر  في  وردت  التي  الشعرية 
المختلفة واستبعاد األبيات والقصائد 
وتعمل  اختالالت،  شابتها  التي 
على  الحالي  الوقت  في  المؤسسة 
الفترة  إصدار معجمين جديدين في 
قبل  ما  لشعراء  وهما  المقبلة؛ 
اإلسالم إلى نهاية العصر األموي، 

ومعجم شعراء العصر العباسي.
وكاالت
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قصف تركي ُمتعّمد للمواقع األثرية بشمال 
سوريا وصعوبة الترميم

البيت بين الحلم وتردي الواقع االقتصادي..

 على بعد نحو 10 كم غرب بلدة تل تمر شمالي 
الحسكة في شمال وشرق سوريا، يعاين صالح 
في  اآلثار  دائرة  لدى  معتمد  حارس  وهو  سلو 
يقع على خط التماس بين  أثرياً  الحسكة، موقعاً 
القوات الحكومية واالحتالل التركي ومرتزقته.

ويقول »سلو« إن موقع تل سكر األحيمر األثري 
طرأ عليه العديد من المتغيرات وتعرض للكثير 
وسقوط  المناخية  التقلبات  نتيجة  التخريب  من 
وسقطت  التركي  المحتل  أطلقها  قذائف  عدة 
منطقتي  على  األخيرة  سيطرة  منذ  منه  بالقرب 
سري كانيه وتل أبيض/ كري سبي في 2019 

وخالل تصعيد القصف األخير.
وبحسب دائرة اآلثار في الحسكة، فإن التل يُعتبر 
الجزيرة  في  المكتشفة  األثرية  المواقع  أقدم  من 
عام  آالف  ثمانية  إلى  تاريخه  ويعود  السورية، 
قبل الميالد وفق ما اكتشفته بعثة يابانية نقبت في 

الموقع قبل الحرب السوريّة.
تركيا والمرتزقة  وفي اآلونة األخيرة، صعّدت 
تل  بلدتي  على  قصفها  وتيرة  من  لها  التابعة 
في  ومناطق  الحسكة،  شمال  وزركان  تمر 
منبج مستهدفةً قرى مأهولة ومرافق حيوية في 
عسكرية  سيارات  قصف  إلى  إضافةً  المنطقة، 

في ريف مدينة قامشلو.
واالثنين الماضي، أصيب مدنيان بجروحٍ طفيفة، 
في قصف لجيش االحتالل التركي بالقذائف على 

قرية الدردارة، شمال تل تمر.
في  سيارة  تركيّة  ُمسيّرة  استهدفت  بيوم،  وقبله 
بإصابة  تسبب  ما  قامشلو،  قرب  هيمو  قرية 

قيادي في األسايش ومدنيين اثنين.
وفي السابع من الشهر الجاري، قُتل طفل وامرأة 
تركي  آخرين، جراء قصف  نحو 15  وأصيب 
طال بلدة زركان وعدد من القرى المحيطة بها.

»ترميم شبه مستحيل«

وتضم منطقة تل تمر 55 موقعاً أثرياً، بينها ثالثة 
التركي  المحتل  سيطرة  تحت  حالياً  تقع  مواقع 
تقع على خط  ومرتزقته، وخمسة عشرة موقعاً 

التماس، بحسب دائرة اآلثار في الحسكة.
المكلفة  األثرية  المواقع  »سلو«  يتفقد  وحالياً، 
بها مرة أو مرتين في الشهر، بسبب الصعوبات 
والتوترات األمنية التي تشهدها المنطقة مؤخراً.

»يصعب  برس:  لنورث  حديث  في  ويضيف 
الدوام،  على  المواقع  هذه  إلى  المجيء  علينا 
خمس  من  أكثر  المواقع  هذه  أزور  كنت  سابقاً 
نقل  أو  التخريب  أعمال  لمنع  الشهر  في  مرات 
من  نتخوف  حالياً  لكن  فوقه،  البناء  أو  األتربة 

االستهداف«.
ومع مرور الوقت، يالحظ فعلياً عمليات الجرف 
التنقيب  تم  أثري  أكثر من موقع  في  والتخريب 
القصف  أو  المناخية  التقلبات  بسبب  سابقاً،  فيه 

التركي الذي طال المنطقة.

جوية  عوامل  هناك  أن  إلى  »سلو«،  ويشير 
على هذه المواقع نتيجة األمطار والرياح، إذ أن 
معظمها تتعرض للتخريب وخاصةً الواقعة على 

خط التماس.
عملية  إن  تقول  الحسكة  في  اآلثار  دائرة  لكن 
المواقع  شكل  على  الحفاظ  ومحاولة  الترميم 
الوقت  في  تكون شبه مستحيلة  الحالي،  األثرية 

الراهن، بسبب القصف المتكرر على المنطقة.
وفي التصعيد العسكري األخير، تعرضت العديد 

وتل  اللبن  تل  موقع  مثل  للقصف  المواقع  من 
طويلة الوكاع وتل كرابيت وتل جمعة بريف تل 
تمر، باإلضافة إلى نحو سبعة مواقع على خط 

تل تمر وزركان، وفقاً لما ذكره »سلو«.

ظروف أمنية

وبحسب الحارس، فإن هذه المواقع باتت مهددة 
باالندثار مع مرور الوقت إذا لم يتم وضع خطط 
تحافظ على شكلها الحالي رغم عدم بروز كتل 
معمارية فيها، نتيجة توقف أعمال التنقيب فيها، 
األخرى  األثرية  المواقع  بعض  عكس  على 
في  بيدر  تل  موقعي  مثل  السورية  الجزيرة  في 

الحسكة وتل موزان في عامودا.
كبيرة  بأهمية  السورية  الجزيرة  مناطق  وتتمتع 
وفق  أثرياً،  موقعاً   1043 على  الحتوائها 
الحسكة،  اآلثار في  لمديرية  إحصائيات رسمية 
معظمها ُمدرجة على قائمة منظمة األمم المتحدة 
وتعود  )يونيسكو(،  والثقافة  والعلوم  للتربية 
هذه  في  عليها  ُعثِر  التي  والمنحوتات  التماثيل 

المواقع إلى حقب تاريخية متنوعة.
وفي هذا السياق قال عدنان بري، اإلداري في 
دائرة اآلثار في مقاطعة الحسكة إن لديهم خططاً 
المواقع  هذه  في  اكتشافه  تم  ما  على  للحفاظ 
األثرية، وزاد: لكن بسبب الظروف األمنية التي 

تمر بها المنطقة ال يستطيعون تنفيذها حالياً.
ويضم إقليم الجزيرة 1043 موقعاً أثرياً، قامت 
أثرياً  موقعاً   27 في  بالتنقيب  األجنبية  البعثات 

فقط، بحسب »بري«.
برس:  نورث  مع  هاتفي  اتصال  في  وأضاف 
المجتمع  توعية  الفترة  هذه  في  فعله  يمكننا  »ما 

المحلي للحفاظ على هذه المواقع األثرية«.

كوجر  تل  شباب   - المحمود  مثنى  كوجر/  تل 
الخاصة،  بيوتهم  في  لالستقالل  يسعون 

ويصطدمون بواقع اقتصادي يُعيق أحالمهم. 
يبقى بناء بيت صغير حلم لُجل شباب تل كوجر، 
الواقع  المحيطة بها، حيث ال يساعدهم  والقرى 
المتردي على خوض غمار تجربة  االقتصادي 
يكافح  منهم  البعض  بهم،  خاص  منزل  بناء 
وآخرون يجدون في منزل العائلة مستقر، حتى 

تتغير األحوال ويتحّول الحلم إلى حقيقة.

حلم بعيد املنال

االقتصادي،  الواقع  كوجر  تل  شباب  جل  يتابع 
بترقٍب وتأمل وأعينهم ترصد الحال، الذي يبدو 
حالياً بعيداً عن التغيير، حسام أحمد العلي شاب 
يبلغ من العمر 25 عاماً، متزوج ولديه ولد وحيد 
عامل في المجمع التربوي بتل كوجر يقول بأن 
كان  مهما  منزالً  يمتلك  أن  هو  الوحيد  حلمه 
بسيطاً ال تهمه مواصفات المنزل، إنما ما يهمه 

هو أن يتخطى مرحلة األحالم.

بأن راتبه حالياً ال يكاد يكفيه لسد حاجاته  مبيناً 
مطالباً  نفسه  يجد  حيث  الصغيرة،  وعائلته  هو 
في السنوات المقبلة بالخروج من منزل العائلة، 
لكن يبدو إن بقي الحال كما هو عليه لن يستطيع 
حسام  ويذكر  والديه،  منزل  من  الخروج  العلي 
العلي إنه يمتلك قطعة أرض صغيرة لكنه عاجز 
عن بناء منزل، وتابع: »أمتلك األرض وال زلت 
في مرحلة الحلم فكيف حال من ال أرض لديه«

.

»غرفتان مبساعدة أهيل«

متقصين  كوجر،  تل  أحياء  في  تجولنا  لدى 
الشبان الذين ساعدتهم الظروف على الحصول 
وهو  محمود،  بعلي  التقينا  جديد،  منزل  على 
بسيطة،  مدة  منذ  الجديد  منزله  إلى  انتقل  شاب 
انتقل إلى منزله  وهو متزوج منذ عشرة أعوام 
الجديد المؤلف من غرفتان بسيطتان، منذ بضعة 
أشهر يقول علي محمود الذي يعمل سائقاً على 
سيارة متوسطة، أنه وبعد معاناة طويلة استطاع 
أوروبا  إلى  الذي هاجر  والده وأخيه  وبمساعدة 

منذ خمس سنوات، أن يبني بيته المتواضع بعد 
أن كان قد يأس من التجارب الفاشلة، لكنه أخذ 
يقتطع من قوت عياله، جزء بسيط بشكٍل شهري 
وجمع مبلغ بدأ به مشروع البناء، ثم قدم له أبوه 
لمساعدته  هرع  أيضاً  أخاه  أن  كما  المساعدة، 
وأكد:  قوله،  بحسب  منزله  يقطن  اآلن  هو  وها 
تعادالن  الغرفتان  هاتان  حلماً،  أعيش  »كأني 

الدنيا بحالها«.

حلول بديلة وبيوت بدائّية

غالبية الشباب في تل كوجر يتوجهون اليوم إلى 
األرض  سعر  أن  يرون  حيث  للقرى،  العودة 

هناك أرخص بكثير مما هي عليه في تل كوجر، 
يقول  البناء تختلف حيث  تكلفة  إلى ذلك  إضافةً 
مصطفى السبع من أبناء قرية الوريدة، أنه حين 
عجز عن بناء منزله في تل كوجر أقدَم على بيع 
أرض  شراء  إلى  وتوجه  كوجر  تل  في  أرضه 
الذي  المال  لديه بعض  الوريدة، وبقي  أكبر في 

بنى به بيت من عدة غرف.
لكن السبع عمد إلى بناء بيت من الطين وبمواد 
بسيطة الحائط من الطين والسقف من التوتياء، 
أسعار  المواد وغالء  ذلك لرخص هذه  ويعزي 
البلوك واإلسمنت واستحالة شراء الحديد ومواد 

البناء الحديثة.  
منازلهم  بناء  في  مشاكل  الشباب  لدى  تبقى 
رخصة  استحصال  أن  حيث  المادة،  عن  بعيدةً 

البناء يُعد من مشاكل التي تعيق العديدين، حيث 
وأن  المدني،  التنظيم  عن  بعيدة  القرى  جل  أن 
معظم األراضي التي يحاولون البناء عليها هي 
المسؤولين  الشباب  يطالب  لذا  زراعية،  أرض 
يُعد  التي  والبدايات  للقرى،  المدني  التنظيم  عن 
إلى  عملهم،  صلب  من  الرخص  استحصال 
التعجيل في أخذ القرار وإعطاء الرخص نظراً 
بناء  الصعب  من  أن  الشتاء، حيث  اقتراب  إلى 
بيوت في الطقس الشتوي وهناك بعض المنازل 
طور  في  اآلن  وهي  بها،  العمل  أوقف  التي 
في  وبيوتهم  أنفسهم  الشباب  يضع  لذا  االنتظار 
رسم انتظار القرارات التي تصدر عن البلديات 
إنما  القوانين  حيث ال يرغب أحد منهم بمخالفة 

هم ينتظرون الحلول.

أسابيع على توطين الحكومة للخبز.. نقص 
يصل حد الجوع وخشية من قدوم الزوار

نصائح هامة لتربية الدجاج في المنزل

نشر عادل علوش من جبلة في محافظة الالذقية، 
الفيس بوك: أن ولده  مؤخراً، على صفحته في 
ذهب إلى الفرن ليحضر مخصصات أسرته من 
الخبز، وأنه في طريق العودة التهم رغيفين من 

الخبز ألنه ساخن ورائحته شهية.
أنه  لولدي  سأقول  »كيف  متسائالً:  وأضاف 
لهذا  يأكله  ما  له  يبق  ولم  أكل كل مخصصاته، 

اليوم؟«.
اآللية  تطبيق  على  شهر  من  أكثر  مرور  وبعد 
الجديدة لتوطين وتقنين الخبز في كل من )حماة، 
األساسية  المشكلة  كانت  الالذقية(  طرطوس، 
التي عصفت بحياة عائالت أرهقها الفقر والقلة، 

هو نقص الخبز.
العائالت  عند  خاصة  الجوع  حد  وصل  نقص 
التي يتطلب عملها القيام بجهد عضلي، وهذا ما 
يميز طبيعة العمل في المحافظات الثالثة، وهو 

العمل في الزراعة.
ويقول أحمد داؤود )50 عاماً( وهو طبيب في 
سهل الغاب بحماة لنورث برس، إن لديه أرضاً 
ويرعاها،  يزرعها  لرجل  عهدها   الغاب  في 

مقابل أجر.
رأى  مرة  آخر  في  أنه  على  »داؤود«  ويشدد 
عن  سأله  وعندما  وشاحباً،  نحيالً  بدا  الرجل 
لم  بأنه  فأجابه  كان مريض  إذا  وفيما  األسباب، 
يشبع األكل منذ صدر قرار تحديد مخصصات 
ال  لليوم  المخصصين  الرغيفين  ألن  الخبز، 
يكفون عامالً مثله يكدح طوال نهاره في األرض 

على الوجبة الواحدة.
في  جامعي  طالب  وهو  عمران  ميالد  ل  وحمَّ
تطبيق  عبر  معه  التواصل  تم  الالذقية،  جامعة 
رفع  مسؤولية  المعنية  الجهات  آب،  الواتس 

مخصصات الفرد من الخبز.
من  يطلب  أن  الطبيعي  غير  »من  وأضاف: 
الشخص أال يأكل سوى رغيفين وربع في اليوم 
القدرة  وانخفاض  البدائل،  غياب  مع  خاصة 

الخبز  شراء  إمكانية  دون  تحول  التي  الشرائية 
الغذائية  البدائل  السياحي أو بشكل حر، كما أن 
غير  المعدة  تمأل  طعام  أنواع  أو  فاكهة  من 

متوافرة«.

مع الخبز

لم تعتد الكثير من العائالت السورية خاصة في 
األرياف على التعامل مع الكميات المحدودة من 
بالكثير  يتسبب  الكميات  نقص  زال  وما  الخبز، 
من الحرج أمام احتمال قدوم زوار أو ضيوف 

خاصة في فصل الصيف.
الزين )50 عاماً( يعمل في دمشق،  يقول على 
إنه كلما ذهب إلى أهله في الالذقية يشتري عدداً 
من ربطات الخبز السياحي، ألنه ال يستطيع أن 

يستخدم بطاقته هنالك بعد قرار توطين الخبز.
بينما تشدد نهلة أحمد من ريف جبلة تم التواصل 
معها عبر الهاتف، على أنها اعتادت أن تقضي 
األربعة،  أوالدها  مع  أهلها  عند  الصيف  عطلة 
هذا  بعد  متعذراً،  األمر  أصبح  العام  هذا  لكن 

القرار.
»ال أستطيع أن أشتري الخبز الحر أو السياحي، 
خاصة أن سعر ربطة السياحي يصل إلى 1200 
الجميع  أهلي،  كوضع  المادي  وضعي  ليرة. 
يعيشون حسب استطاعتهم« كما تقول، لذلك لم 
تستجب إللحاح أوالدها بالذهاب إلى القرية مع 

كل صيف كما اعتادوا.

ريف  من  اليوسف  هنادي  تتحدث  وبالمقابل 
الخبز،  تقنين  مع  أسرتها  معاناة  عن  الالذقية 
فهي تسكن مع أبويها ومخصصاتهم ربطة خبز 
واحدة من سبعة أرغفة بمواصفات غير جيدة، 
وعندما يأتي إخوتها من المحافظات لقضاء أيام 
تأمين  موضوع  من  كثيراً  يعانون  أهلهم،  مع 
بقدومهم  الفرح  عن  عوضاً  وأصبحوا  المادة، 

يفكرون بطريقة تأمين كميات إضافية.

ال يصلح

في  يعمل  جبلة  ريف  من  محمد  سامر  ويشدد 
»كولبة« لبيع الشاي والقهوة في قريتة، لنورث 
المخصص  الوزن  كان  عندما  أنه  على  برس 
إلى  تصل  تكن  لم  غرام،  الخبز 1800  لربطة 
أفران  من  الكثير  في  غرام   700 من  أكثر 

المنطقة الساحلية.
الساحل  في  الرغيف  وضع  تردي  سبب  وعن 
سابق  مدير  قال  الرغيف،  نوعية  سوء  وكذلك 
للمخابز، إن األمر يعود إلى أن معظم المستثمرين 
في صناعة الرغيف هم من الشخصيات النافذة 

التي تعمل بتجارة الطحين.
التي  »األرباح  أن:  إلى  ذلك  في  السبب  وأعاد 
تجارة  أرباح  من  أعلى  الطحين  تجارة  تحققها 
الحشيش«، كما قال، وأن غالبيتهم غير مهتمين 
وشدد  المواصفة.  يحقق  أو  جيد  رغيف  بإنتاج 
على أن هؤالء خارج المحاسبة والمساءلة، رغم 

معرفة كل الجهات الرقابية بما يفعلونه.
والنقص  جهة،  من  الرغيف  نوعية  سوء  إن 
الكبير في وزنه، يجعل رغيف الخبز عبارة عن 
بضع »لقيمات« فقط، وهذا يعني نقصاً كبيراً في 

مخصصات الخبز القليلة أصالً.

معمل  في  عاملة  وهي  حموي  زينب  تضيف 
ما  أكثر  أن  برس،  لنورث  حماة  في  للنسيج 
التي  الخبز  ربطتي  سوء  هو  بالقهر  يشعرها 
يحصلون عليها يومياً، والتي تجعلها عاجزة عن 

تدبير طريقة الستهالكه رغم حاجتهم له.
والقصة أن هنالك الكثير من األفران التي تنتج 
ما  وهذا  للحيوانات  علفاً  إال  ينفع  ال  سيئاً  خبزاً 
يحصل، في إنتاج غالبية األفران العائدة للقطاع 
بحسب  لوحده،  الخاص  وليس  خاصة  العام 

»زينب حموي«.

»لنا مشاكلنا«

أحد أعضاء جمعية المخابز تحدث لوكالة نورث 
برس، إن مشكلة نقص الوزن في ربطة الخبز 
مخصصات  في  نقص  هنالك  طالما  ستستمر 
تتشدد  العقوبات  وأن  الطحين،  من  األفران 
التي  المشاكل  حل  دون  األفران  أصحاب  على 

يعانونها.
ترقين  على  التموين  وزارة  عملت  ومؤخراً، 
من ضبط،  أكثر  عليها  يوجد  التي  المخابز  قيد 
يقول  كما  لفتح صفحة جديدة معهم  في محاولة 

العضو.
ويشدد على أن معظم األفران تعرضت لضبوط 
أصحاب  إعطاء  أن  على  وشدد  وزن،  نقص 
الظاهرة،  من هذه  كثيراً  األفران حقها سيقلص 
سيتم  وهذه   %20 من  أكثر  النقص  نسبة  ألن 

تغطيتها بتخفيض وزن الرغيف.

ودعا أيمن محفوض وهو اسم مستعار لموظف 
التجارة  وزير  الداخلية،  التجارة  وزارة  في 
عمرو سالم إلى زيارة  كل محافظة على حدى 
فيها،  الرغيف  إنتاج  على  بالقائمين  لالجتماع 
يطرحونها،  التي  المشاكل  حل  على  والعمل 
وذلك إلنتاج رغيف بنوعية ووزن جيد، وإال لن 

تحقق العقوبات أي  نتيجة، كما يحصل حالياً.

الدَّجاج هو اسٌم يُطلَق على أكثر من 60 ساللةً 
على  القادرة  غير  الحجم  ُمتوِسّطة  الطُّيور  من 
يُعتقد  واستئناسها،  تدجينها  التي شاع  الطَّيران، 
ُمختلف  في  حالياً  ن  الُمدَجَّ الدجاج  ُكِلّ  أصل  أن 
ى  يُسمَّ الطيور  من  نوعٍ  إلى  يعود  العالم  أنحاء 
الهند،  في  يعيش  وكان  األحمر  األدغال  ديك 

ونجح البشر باستئناسه ُمنذ آالف الِسّنين.
األرض  سكان  يستهلكه  الذي  الدجاج  كمُّ  يُقدَّر 
سنوياً بأكثر من 28 مليار كيلوغرام، ويبلُغ عدد 
مليار   500 من  بأكثر  يتناولونه  الذي  البيض 
البالغة  الدجاجة  وزن  يتراوح  العام.  في  بيضة 

بيَن نصف كيلوغرام وخمسة كيلوغرامات 
خطرةً  الدواجن  عمر  من  األولى  األيام  تعتبر 
الدجاج خالل  ُمراقبة فراخ  عليها، ولذلك يجُب 
ساعات فقسهم األولى، ويُفَضَّل إعطاؤهم الماء 
ب  تتوجَّ كما   ،%10-8 بنسبة  بالسكر  الُمحلَّى 
القفص، ومن  الفراخ داخل  تزاحم  مراعاة عدم 
الُمهِمّ تنظيف المعالف الخاصة باألكل والشرب 
تها، ويجب توفر التدفئة  باستمراٍر لضمان صحَّ

والتهوية داخل بيتها. 
تربيته،  في  جوهريَّة  مسألة  هو  الدَّجاج  وبيت 
بيٍت  بناء  الكثير من األحيان  الهواة في  ويختار 
ُمكلف،  وغير  سهل  أمٌر  فهَو  بأنفُسهم،  للدجاج 
تربية  يُمكن  أيضاً.  جاهزاً  يُمكن شراؤه  أنَّه  إال 
ما يتراوح من دجاجتين إلى أربع دجاجات في 
على  للُحصول  كاٍف  عددٌ  وهو  الواحد،  البيت 

إنتاجٍ عاٍل من البيض.
 24 إلى   20 من  تتراوح  فترة  ُمرور  وبعد   
الفقس  بعد  ُشهور(  ستَّة  إلى  )خمسة  أسبوعاً 
يفترض أن يبدأ الدجاج بوضع البيض، وهذه هي 
المرحلة التي يبدأ عندها الُمزارعون باالستفادة 
حوالي  عادةً  البيض  إنتاج  ويبلغ  دجاجهم،  من 
أنَّه  إال  الواحد،  األسبوع  في  بيضاٍت   6 إلى   5
يتناقُص في فصل الخريف والشتاء مع تناقُص 
تبديل  بدورة  الدجاج  بدء  ومع  النَّهار،  ساعات 
ريش  سيكون  التالي،  بيع  الرَّ فصل  في  ريشه 
بُمعدٍَّل  البيض  إلنتاج  وسيعود  تجدَّد  قد  الدجاج 
واحدة  سنة  ُكلَّما مضت  ة،  عامَّ وبُصورةٍ  أكبر. 
من ُعمر الدجاجة سينخفض إنتاجها األسبوعّي 

من البيض بنسبة 20% تقريباً.
المتطلَّبات  من  للدّجاج  أساسية  احتياجات 
األساسيَّة التي تحتاجها تربية الدَّجاج في المنزل: 
إسمنتية،  األرضية  تكون  أن  يجب  المسكن: 
والقش  التبن  على  المسكن  يحتوي  أن  ويجب 
الُمهِمّ جداً  فوَق أرضيَّته، ومن  الخشب  ونشارة 
الرطوبة،  لمنع  والتهوية  المستمر  التنظيف 
المعالف  من  الكافي  العدد  تجهيز  يجب  وأيضاً 

التي يوضع فيها األكل والشرب. 
توفير  الِشّتاء  في فصل  المهم جداً  التدفئة: من   
وذلك  الدجاج،  مسكن  داخل  المالئمة  التدفئة 
أو  التنفسّي  الجهاز  بأمراض  إصابته  لتجنُّب 

ةً من الطيور  الموت في بعض األحيان، وخاصَّ
الصغيرة بسبب حساسيتها العالية للبيئة الُمحيطة 

بها.
 اإلضاءة: إن أمكن توفيرها، ومن الُمهِمّ توفير 
مصباحٍ كهربائي حرارّي )يُوفِّر الضوء والِدّفئ 
 - مستمرة  بُصورةٍ  وتشغيله  نفسه(  الوقت  في 
تتراوح  التي  الصَّغيرة  للفراخ   - اليوم  طوال 
أعمارها من أسبوعٍ واحٍد إلى 20 أسبوعاً، وهو 
أمٌر في غاية األهمية لتشجيع الصغار على النمو 

والحيوية.
المناسب،  الغذاء  الدَّجاج  إعطاء  يجب  التغذية: 
فهناك األعالف الخاصة التي يمكن شراؤها من 
األسواق، ومن الضرورّي تفقُّد الماء يومياً للتأكُّد 
من عدم نقص السَّوائل لديه، ويحتاج الدجاج إلى 
ولذا  وصغاره،  بيضه  إلنتاج  الغذاء  من  الكثير 
فإنَّ إحدى أفضل الطُّرق إلطعامه هي إعطاؤه 
ُمخلَّفات أو بقايا تجهيز الطعام في المطبخ، وال 
اللحوم  على  يحتوي  طعام  أي  إعطاؤها  يجب 
اللحوم كافة، كذلك األرز  لمنتجات  بقايا  أو أي 
والذرة،  والبطاطس،  والمعكرونة،  المطبوخ، 
أو  النيء،  العدس  مثل  البقوليات  أو  والخبز، 

األرز النيء، باإلضافةً إلى الشعير.
التحصين: من األمور شديدة األهميَّة في تربية 
هذه الطيور تلقيحها باللقاحات الالزمة الستمرار 
ض لألمراض الشائعة بيَن  ها دون أن تتعرَّ نُمِوّ
الدواجن، وخاصةً في الفترة الُمبِكّرة من عمرها.

اتِّباعها  يُمكن  التي  الوقاية  وسائل  إلى  بالنسبة 
للدَّجاج  األمراض  وانتقال  حدوث  لتجنُّب 
مساكن  تنظيف  على  المداومة  فمنها:  المنزلّي، 
وأواني الدجاج باستمرار، والحفاظ على جفاف 

األرضية واألعشاش
من المهم عدم تربية أكثر من نوع من الدواجن 
الفصل  الضروري  من  بل  المسكن،  نفس  في 

المنقار  العلوي من  الطرف  بينها، ويمكن قص 
لتجنب كسر البيض وعدم هدر األعالف، يوجب 
أو  مشاهدة  حال  في  البيطري  للطبيب  الرجوع 
رصد أيِّ عارض عليها يدل على أنَّها مريضة، 
الديوك والدجاج،  الدواجن من حيُث  بين  الفرز 
بعيدة  أماكن  في  الدجاج  ُمخلفات  من  التخلّص 
عن المساكن، ورّش النفايات من باب االحتياط 

إن أمكن، وذلك لتفادي انتشار األمراض.


