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هداِء, وحمايُة  يُر على ُخطى الشُّ هداِء: السَّ هاُت الشُّ ُأمَّ
إرِثِهم واجٌب علينا

ُمهّجرو عفرين وأهالي شيراوا: 
سنواصل المقاومة بروح حرب 

الشعب الثورية
شددت أمهات الشهداء في ناحية, كركي لكي, على أن السير على خطى الشهداء واجب على كل حّر, ال 

سيما في المرحلة الراهنة، وأن ترسيخ مفهوم النضال السليم من أجل الحرية, يقع على عاتق مجلس عوائل 
الشهداء...«2

في  القاطنون  عفرين  ومهجرو  شيراوا  ناحية  أهالي  أشار 
قرية أقيبة إلى أن االحتالل التركي ومرتزقته يحاولون إفراغ 
السوريّة،  األراضي  من  المزيد  الحتالل  المدنيين  من  قراهم 
حرب  أساس  على  مقاومتهم  في  مستمرون  أنهم  مؤكدين 

الشعب الثورية...«4

شيوُخ العشائِر: التشبث باألرض.. كسر 
لسياسة المحتل التركي

أكد شيوخ عشيرتي الحواس، 
والعفادلة في شمال وشرق سوريا 

المهاجرين، أن شمال وشرق 
سوريا، كلما مر الوقت صمدت، 

وتعزز أمانها أكثر فأكثر، وناشدوا 
الشباب المهاجرين بقولهم 

»عودوا إلى بلدكم ووطنكم« 
وأشاروا إلى أن الدولة التركية، 

خدعت الشباب، وأرسلتهم إلى 
ليبي�ا وأفغانستان، وغيرها، 

واستخدمتهم في حروبها، 
وهي تعمل بشىت الوسائل، من 

أجل إخالء سوريا من شعبها، 
وأضافوا: »يجب أال ينخدع شبابن�ا 

وشعبن�ا بأالعيب الحرب الخاصة 
هذه، اليت تستهدف المنطقة 

برمتها«...«5

أنقرة تواصُل حرَب التعطيش بالتحكِم بالوارد المائّي
إجراءات عدة إلنجاح خطة التعليم

 في قامشلو
في سياق حرِب المياه، تتالعُب أنقرة 

بالمصطلحات، وتُسقِط التوصيَف الدولّي 
عن نهري الفرات ودجلة، على أنّهما 

عابران للحدوِد، ولها حقُّ التصرِف 
بهما، فال تلتزم بمضموِن االتفاقات 

المبرمة، وال بالمبادئ األخالقيّة لعالقاِت 
الجوار، وتواصُل خفَض الوارِد المائّي 
لنهري الفرات ودجلة، لتمارَس تدميراً 

ممنهجاً لألمِن المائّي في سوريا 
والعراق، بعد سنوات من اإلجراءاٍت، 
أّدت لجفاف عدد من األنهار والينابيع 

في حرٍب تهدد حياة ماليين البشر...«8

بعد جهود حثيثة 
من قبل هيئة 

التربية والتعليم 
انطلقت المدارس 

بفعاليتها كما 
في قامشلو نحو 

مرحلة جديدة 
اتخذت بهذا 

الشأن إجراءات 
أعاقت سير 

الخطة التعليمية 
مسبقاً. ..«3

بعدسة : جوان محمد

لقد استفاد اإلنسان القديم من دروس الطبيعة 
واستلهم كثيراً من حياة الكائنات التي رآها 
حوله من حيوان ونبات، وقدّم أمثلة عظيمة 
لبيئته وتجانسه معها،  عن احترام اإلنسان 
وهذا يتضح عند دراسة نظم البناء والعمارة 

في مختلف الحضارات البشرية القديمة.
التي  القديمة  المصرية  العمارة  جعلت  فقد 
حضارة  أطول  مصر  بالديمومة،  تتسم 
فن  واستجاب  التاريخ،  عرفها  قومية 
الصالبة  فكرة  إلى  المصري  العمارة 
القبور  فبُنيت  الطبيعة،  من  المستوحاة 
مع  لتبقى  والمعابد  كاألهرامات  الضخمة 
الزمن، وُوّجهت أسطح األهرامات  مرور 
فصمم  عالية،  بدقة  األصلية  الجهات  نحو 
مجريان يخترقان جسم هرم خوفو بفتحاتهما 
النجم  نحو  يتجه  أحدهما  الملك،  غرفة  في 
الموت،  بعد  الروح  تستقر  حيث  الشمالي، 
بحسب معتقداتهم، ثم تأتي عن طريق هذه 
الفتحة لتحل في مومياء الملك ثانية لتبعثها 
إلى الحياة األخرى، أما المجرى الثاني فهو 
في الجهة المقابلة، وذلك من أجل استمرار 
إلى  الشمال  من  للغرفة  العرضية  التهوية 

الجنوب.

الضوء

العمارة  في  واضح  تأثير  للضوء  وكان 
والقاعات  األفنية  ُصممت  إذ  المصرية، 
بشكٍل يتواءم مع الشمس ويساعد في إيصال 
المعمارية  التفاصيل  إلى  ببراعة  الضوء 
بحيث  المعابد  مداخل  ووّجهت  الداخلية، 
إلى  اإلله رع(  )أشعة  الشمس  أشعة  تصل 
في  يوماً  في شروقها  األقداس  قدس  داخل 
السنة، يُطلق عليه يوم مولد المعبد، ومثال 
تشرق  كانت  حيث  سمبل  أبي  معبد  ذلك 
الشمس في ذلك اليوم ِلتدخل من فتحة باب 
القرص  على  يسقط  ذهبياً  شعاعاً  المدخل 

قدس  في  اإلله  تمثال  تاج  فوق  الذهبي 
األقداس في نهاية المعبد.

اإلشعاع الشميس

أما اليونانيون القدماء، فذهبوا أبعد من ذلك 
الشمسي  اإلشعاع  باستثمار  اهتمامهم  في 
للحصول على التدفئة الالزمة في مبانيهم، 
الميالد  قبل  الخامس  القرن  في  فخططوا 
بحيث   )Olynthus( أولينثس  مدينة 
متساٍو  باستقبال  الشوارع  توجيه  يسمح 
مبانيهم  معظم  يشيّدون  وكانوا  للشمس، 
كبيرة  فتحات  وجود  مع  الشرق  بمواجهة 
التشييد  في  األسلوب  وهذا  الجنوب،  تجاه 
يسمح بالحصول على أكبر قدر من األشعة 
الشمسية في الشتاء عندما تنخفض الشمس 
في السماء، على اعتبار أنه أكثر الفصول 

حاجة للشمس.

التخطيط الشبيك

فيه  بدأت  الذي  اإلغريقي  العصر  وفي 
الغرب  في  والتخطيط  العمارة  نظريات 
التخطيط  ظهر  الفلسفي،  إطارها  تأخذ 
بتوصيات  للمدينة اإلغريقية عمالً  الشبكي 
هيبوقراط  أوصى  إذ  اإلغريق،  األطباء 
يسمح  بشكٍل  المدينة  تخطيط  بضرورة 
فأُنشئت  المساكن،  إلى  بالدخول  للشمس 
الشوارع متقاطعة في زوايا قائمة وموّجهة 
جعل  الذي  األمر  األصلية،  الجهات  نحو 
المدينة َحسنة التهوية وسمح للشمس بدخول 
مساكنها، وبذلك ُوضع »التخطيط الشبكي« 
أساساً لتخطيط  المدن اإلغريقية، ومن هنا، 
الصحية  بالنواحي  الكبير  االهتمام  نالحظ 
لتحقيق  المدني  التخطيط  في  والمناخية 
التهوية الجيدة والسماح بدخول الشمس إلى 

المساكن.
تأثر  الذي  الروماني،  المعماري  الفن  أما 
فيه  فقامت  الشرق،  في  السائدة  بالتقاليد 
الرافدية ذاتها، وهي  المنازل على األسس 
على  وأبوابها  ونوافذها  الغرفة  تنفتح  أن 
خارجية،  نوافذ  دون  من  الداخلي  الفناء 
وكذلك اهتدى الرومان في بناء الجدران إلى 
خليط من تراب بركاني مع كسر الحجارة 
منه  صنعوا  بالكلس،  المعجون  الرخام  أو 

قوالب طينية صلدة.

أمثلة عظيمة عن احرتام اإلنسان 
بيئته وجتانسه معها قدميًا

على خلفية مطالب األهالي مديرية التموين في منبج 
ُتكّثف جوالتها في األسواق

خالل  من  منبج  في  التموين  مديرية  تسعى 
الحدِّ من  إلى  األسواق  في  الجوالت  تكثيف 
المحال  وأصحاب  التجار  بعض  استحكام 
وفرض  االستهالكية،  المواد  بأسعار 

الغرامات المالية على المخالفين.
منبج  مدينة  في  التموين  مديرية  تستمر 
يومي  بشكٍل  األسواق  في  بجوالتها  وريفها 
لمراقبة األسعار واتخاذ اإلجراءات القانونية 
المحالت  أصحاب  وحّث  المخالفين،  بحق 
الصادرة  والتعاميم  بالقوانين  االلتزام  على 

عن مديرية التموين في منبج.
األهالي  مناشدات  خلفية  على  هذا  يأتي 
وتكثيف  إجراءاتها  بتشديد  التموين  لمديرية 
التالعب  لمحاربة  األسواق  في  جوالتها 
باألسعار واحتكار المواد وإنهاء بيع المواد 
المنتهية الصالحية داخل المحالت التجارية.
وحيال هذا الموضوع قال الرئيس المشترك 
»هيثم  وريفها،  منبج  في  التموين  لمديرية 
بعدة  تقوم  التموين  مديرية  إن  الجاسم« 

للحد  التجارية؛  المحالت  على  جوالت 
المنتهية  المواد  ومصادرة  المخالفات  من 
الصالحية واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق 

المخالفين.
أنباء  لوكالة  حديثه  في  الجاسم  هيثم  وتابع 
هاوار: »تم ضبط ما يُقارب الـ 360 مخالفة 
الوزن  نقص  منها  الحالي،  العام  مطلع  منذ 
الجودة، و88 ضبطاً  النظافة وسوء  وسوء 
أي  وجود  حال  وفي  وتلف،  مصادرات 
مخالفة لدى أي محل، تقوم مديرية التموين 

بضبط مخالفة بالغرامة المطبقة عليها«.
وأشار الجاسم إلى أن: »أكثر األعمال التي 
المواد منتهية  التموين هي  بها مديرية  تهتم 
الصالحية وزيادة األسعار وسوء النظافة في 
من  الهدف  وأن  التجارية،  المحالت  بعض 
الجوالت ضبط األسعار والحد من التالعب 

بها وإلزام التجار بتسعير البضائع«.

عىل األهايل مراجعة املديرية

مديرية  مع  والباعة  األهالي  تجاوب  وعن 
صعوبة  »نجد  الجاسم:  هيثم  قال  التموين، 
حال  في  األهالي  ندعو  دائماً  ذلك،  في 
إلى  بالتوجه  يقوموا  أن  مخالفة  أي  وجود 
العام  السرايا  مبنى  في  التموين  مديرية 
يأتون  المواطنين ال  وأغلبية  لتقديم شكوى، 
مديرية  من  ويطلبون  شكواهم،  لتقديم  إلينا 

التموين الوجود في كل مكان«.
التموين  لمديرية  المشترك  الرئيس  ودعا 
في منبج وريفها، هيثم الجاسم، األهالي إلى 
مراجعة التموين في حال وجود أي مخالفة 
بعملها  المديرية  لتقوم  باألسعار،  غالء  أو 

ومعالجة الشكوى بشكٍل مباشر.

تقف خولة الخلف قرب السبورة التعليمية في 
من  أطفاالً  لتعلم  الحسكة،  في  تأهيل  مركز 
عائالت »داعش« مبادئ القراءة والحساب، 
في  زوجها  فقدانها  من  سنوات  بعد  وذلك 

المعارك ضد داعش.

المربية  تستغرق  الصنع  مسبقة  غرفة  وفي 
مع 15 طفالً، تقول إنها تحبهم، وتتنقل بين 
إرشادات آلداب وسلوك وأهداف قيمية، وال 
أو  قرآنية  بآية  االستشهاد  من  الدرس  يخلو 

حديث شريف.

األول  تشرين  من  والعشرين  الخامس  وفي 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  افتتحت  الماضي، 
لتأهيل  »هالت«  مركز  سوريا  وشرق 
آباؤهم وأمهاتهم  قُتِل  الذين  ورعاية األطفال 
من عناصر »داعش« أو يقبعون في السجون 
التي تشرف عليها قوات سوريا الديمقراطية.

ومربيات  مدربات  ثماني  المركز  ويضم 
يمتلكن مهارات وخبرات التعامل مع األطفال 
المشبعين بأفكار متشددة، بحسب إدارة مركز 

هالت.
تقول »خولة« إنها تسعى للمشاركة في تأمين 
والمعاناة ألطفالها  التشدد  من  خالي  مستقبل 
المركز  في  وتالمذتها  والدهم  فقدوا  الذين 

الذين ليس لهم أي ذنب في ما حدث.
جنسيات  من  اآلن 55 طفالً  المركز  ويضم 
و12  عامين  بين  أعمارهم  تتراوح  أجنبية، 
عاماً، ويداومون نهاراً في المركز الواقع في 
المدخل الشرقي لمدينة الحسكة، بينما يكون 
المساء موعد التقائهم مع أمهاتهم السجينات.

ويحتوي خمس غرف مسبقة الصنع، بعضها 
األطفال  للعب  وأخرى  تعليمية  صفوف 

الصغار.

»فقدانه كرَس ظهري«

 36( الخلف  خولة  المربية  عائلة  وتنحدر 
برفقة  انتقلت  لكنها  الحسكة،  من  عاماً( 
في  للعيش  الزور  دير  من  المنحدر  زوجها 
نتيجة  مجدداً  تعود  أن  قبل  الميادين  مدينة 
سوء األوضاع األمنية هناك، وعام 2016، 
التحق الزوج بقوات سوريا الديمقراطية إبان 
سيطرة  من  الزور  دير  لتحرير  حملتها  بدء 
يقول  كان  أنه  الزوجة  تروي  »داعش«، 
حينها أن هدفه من المشاركة في الحملة هو 

»رفع الظلم عن الناس«.
 ،2017 األول  تشرين  من  العاشر  وفي 
في  رفاقه  من  ثمانية  مع  الزوج  استشهد 
المعامل، سبعة  دوار  بمنطقة  ُمفخخة  تفجير 

كيلومترات شمال دير الزور المدينة، ولخولة 
عشرة،  الحادية  في  أكبرهم  أطفال،  أربعة 
»ولم  سنوات:  خمس  األصغر  يبلغ  بينما 
وهو  الحياة  فارق  الذي  والده  على  يتعرف 
مصدومة  بقيت  أشهر،  تسعة  بعمر  رضيع 
لمدة طويلة، ازدادت مسؤولياتي في رعاية 

أطفالي وفقدانه كسر ظهري«.

»أبرياء يجب إنقاذهم«

وأثناء بحثها عن عمل مناسب، زارت خولة 
المركز للمرة األولى، وحين علمت بأوضاع 
»تكونت  تأهيلهم:  من  والهدف  األطفال 
»هؤالء  وتقول:  رعايتهم«،  في  رغبة  لدي 
يختاروا  ولم  ذنب،  أي  لهم  ليس  األطفال 

آباءهم وأمهاتهم«.

وتضيف أن السبب في فقدان أطفالها لوالدهم 
هو  سوريا  في  الشباب  من  الكثير  وفقدان 
»الفكر الداعشي اإلرهابي«، وهو ما تحاول 

تخليص األطفال منه خالل عملها بالمركز.
دروساً  رعايتهم  جانب  إلى  األطفال  ويتلقى 
واإلنكليزية،  العربية  واللغتين  الحساب  في 
والرسم  الموسيقى  ألنشطة  باإلضافة 

والرياضة.   وكاالت

معلمة أطفال »داعش« استشهد زوجها على 
أيديهم : »ال ذنب لألطفال«
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القرحة  باسم  أيضاً  وتُعرف  المعدة،  قرحة 
في  تقرحات  فيها  تظهر  حالة  هي  الهضمية: 
األمعاء  من  األول  الجزء  أو  المعدة  بطانة 

الدقيقة )االثني عشر(. 
سميكة  طبقة  توجد  الطبيعية،  الحالة  في 
تأثير  من  المعدة  بطانة  تحمي  المخاط  من 
األشياء  من  العديد  لكن  الهضمية،  عصاراتها 
يمكن أن تقلل من هذه الطبقة الواقية، مما يسمح 
وفقاً  وذلك  األنسجة،  بإتالف  المعدة  لحمض 

لموقع )كليفالند كلينك(.
أعراض قرحة المعدة

ال  قد  بالقرحة  المصابين  األشخاص  بعض 
يعانون من أي أعراض، ولكن يمكن أن تشمل 

عالمات القرحة ما يلي:
بين  أعالها  أو  المعدة  وسط  في  حارق  ألم  ـ 

الوجبات أو في الليل.
تناولت  أو  شيئاً  أكلت  إذا  مؤقتاً  يختفي  ألم  ـ 

مضاداً للحموضة.
ـ النفخة.
ـ حرقة.

ـ الغثيان أو القيء.
تشمل  قد  المعدة  قرحة  من  الشديدة  الحاالت 

األعراض التالية:
ـ براز داكن أو أسود )بسبب النزيف(.

ـ التقيؤ.
ـ فقدان الوزن.

ـ ألم شديد في منتصف البطن إلى األعلى.
أسباب قرحة المعدة

اعتاد الناس على االعتقاد بأن اإلجهاد أو بعض 
األطعمة يمكن أن تسبب القرحة، لكن الباحثين 
النظريات  هذه  يدعم  دليل  أي  على  يعثروا  لم 
سببين  عن  الدراسات  كشفت  ذلك،  من  بدالً 

رئيسيين للقرحة:
)هيليكوباكتر  البوابية  الملوية  بكتيريا   -1
بيلوري(: تصيب بكتيريا الملوية البوابية عادةً 
العالم مصابين  سكان  من  فنحو %50  المعدة، 
في  ويكونون  البوابية،  الملوية  بكتيريا  بعدوى 

الغالب بدون أي أعراض. 
يعتقد الباحثون أن بكتيريا الملوية البوابية يمكن 
أثناء  في  خاصةً  آلخر،  من شخص  تنتقل  أن 

الطفولة.
المخاط  البوابية بطبقة  الملوية  بكتيريا  تلتصق 
الجهاز  في  التهاباً  وتسبب  للمعدة  المبطن 
البطانة  هذه  يكسر  أن  يمكن  مما  الهضمي، 
الواقية. وألن المعدة تنتج حمضاً قوياً مخصصاً 
لهضم الطعام، يمكن للحمض أن يأكل أنسجة 

المعدة، إذا لم توجد طبقة المخاط التي تحميها. 
ومع ذلك، ال يوجد تأثير سلبي لبكتيريا الملوية 
البوابية على معظم الناس؛ فقط 10% إلى %15 
من المصابين ببكتيريا الملوية البوابية يصابون 

بالقرحة.
2- مضادات االلتهاب غير الستيرويدية: سبب 
هو  الهضمية  القرحة  لمرض  آخر  رئيسي 
استخدام مضادات االلتهاب غير الستيرويدية، 
المستخدمة  األدوية  من  مجموعة  وهي 
االلتهاب  لمضادات  يمكن  األلم.  لتخفيف 
الطبقة  في  تآكالً  تسبب  أن  الستيرويدية  غير 

المخاطية في الجهاز الهضمي.
في  التالية  األدوية  تتسبب  أن  المحتمل  فمن 

تكوين القرحة الهضمية:
ـ األسبرين: حتى األسبرين الذي يكون مغطى 

بطبقة واقية
ـ نابروكسين
ـ إيبوبروفين

االلتهاب  مضادات  يتناول  من  كل  يصاب  ال 
غير الستيرويدية بالقرحة. 

مضادات  استخدام  يكون  أن  المحتمل  ومن 
الملوية  عدوى  مع  الستيرويدية  غير  االلتهاب 

البوابية هو األكثر خطورة.
الملوية  بالبكتيريا  المصابون  واألشخاص 
االلتهاب  يستخدمون مضادات  والذين  البوابية 
األكثر  هم  متكرر  بشكٍل  الستيرويدية  غير 
المخاطية،  الطبقة  في  تلف  لحدوث  عرضة 

ويمكن أن يكون التلف لديهم أكثر حدة.
استخدام  عن  الناتجة  بالقرحة  اإلصابة  تزداد 
إذا  مضادات االلتهاب غير الستيرويدية أيضاً 

كنت:
ـ تتناول جرعات عالية من مضادات االلتهاب 

غير الستيرويدية.
ـ تبلغ من العمر 70 عاماً أو أكبر.

ـ من اإلناث.
ـ تستخدم )الكورتيكوستيرويدات( األدوية التي 
قد يصفها طبيبك للربو أو التهاب المفاصل أو 
الذئبة في الوقت نفسه الذي تتناول فيه مضادات 

االلتهاب غير الستيرويدية.
ـ تستخدم مضادات االلتهاب غير الستيرويدية 

بشكٍل مستمر لفترة طويلة.
ـ لديك تاريخ من مرض القرحة.

أسباب نادرة لقرحة المعدة
القرحة  مرض  أخرى  حاالت  تسبب  ما  نادراً 

الهضمية، وقد يصاب الناس بالقرحة بعد:
ـ اإلصابة بمرض خطير من عدوى أو أمراض 

مختلفة.
ـ الخضوع لعملية جراحية.

ـ تناول أدوية أخرى، مثل )الستيرويدات(.
يمكن أن يحدث مرض القرحة الهضمية أيضاً 
إذا كنت تعاني من حالة نادرة تسمى )متالزمة 
زولينجر إليسون(، الورم الغاستريني  وتشكل 
للحمض  المنتجة  الخاليا  في  ورماً  الحالة  هذه 
هذه  تكون  أن  ويمكن  الهضمي،  الجهاز  في 
وتنتج  سرطانية.  غير  أو  سرطانية  األورام 
الذي يضر  الحمض  من  زائدة  كميات  الخاليا 

أنسجة المعدة.
من أكثر ُعرضة لإلصابة بقرحة المعدة؟

بالقرحة،  أشخاص   10 كل  من  واحد  يصاب 
وعوامل الخطر التي تزيد من احتمالية حدوث 

القرحة تشمل ما يلي:
االلتهاب غير  المتكرر لمضادات  ـ االستخدام 

الستيرويدية.
ـ وجود تاريخ عائلي لإلصابة بالقرحة.

ـ أمراض مثل أمراض الكبد أو الكلى أو الرئة.
ـ شرب الخمر.

ـ التدخين.
الغنية  واألطعمة  القهوة  تسبب  أن  يمكن  هل 

بالتوابل قرحة المعدة؟
القهوة  أن  الشائعة  الخاطئة  المفاهيم  من 

واألطعمة الحارة يمكن أن تسبب القرحة.
األشخاص  أن  الماضي  في  سمعت  ربما 
المصابين بالقرحة يجب أن يَتبِعوا نظاماً غذائياً 
مصاباً  كنت  إذا  أنه  اآلن  نعلم  لكننا  لطيفاً، 
بأي  االستمتاع  بإمكانك  يزال  فال  بالقرحة، 
األعراض  تزيد  ال  دامت  ما  تختارها  أطعمة 

سوءاً.
كيف يتم تشخيص قرحة المعدة؟

بك  الخاص  الصحية  الرعاية  ُمقدم  يكون  قد 
التحدث  بمجرد  التشخيص  إجراء  على  قادراً 

معك عن أعراضك. 
مضادات  تتناول  ولم  بقرحة  أصبت  وإذا 
أن  المحتمل  فمن  الستيرويدية،  غير  االلتهاب 

يكون السبب هو عدوى الملوية البوابية. 
هذه  أحد  إلى  ستحتاج  التشخيص،  ولتأكيد 

االختبارات:
ـ التنظير.

اختبار  مثل  البوابية،  الحلزونية  اختبارات  ـ 
التنفس واختبار البراز.
ـ اختبارات التصوير.

هل تُشفى قرحة المعدة من تلقاء نفسها؟
تلتئم من  أن  يمكن  القرحة  أن  الرغم من  على 
أال  يجب  فإنه  األحيان،  في بعض  نفسها  تلقاء 
العالج  فبدون  التحذيرية،  العالمات  تتجاهل 
إلى مشاكل  القرحة  تؤدي  أن  يمكن  المناسب، 

صحية خطيرة، مثل:
ـ النزيف.

ـ ثقب في جدار المعدة.
ـ انسداد مخرج المعدة )من التورم أو التندب( 
الذي يسد الممر منـ  المعدة إلى األمعاء الدقيقة.

عالج قرحة المعدة
أغلب  في  باألدوية  القرحة  األطباء  يعالج 

األحوال، بما في ذلك:
مثبطات مضخة البروتون: تقلل هذه   -1

األدوية الحمض، مما يسمح للقرحة بالشفاء. 
البروتون  مضخة  مثبطات  وتشمل   -2
و)بريفاسيد(  )بريلوسيك(  مثل  أدوية 

و)أسيفيكس( و)بروتونيكس( 
الهيستامين،  مستقبالت  حاصرات   -2

حاصرات إتش 2. 

الحمض  إنتاج  من  أيضاً  األدوية  هذه  تقلل 
و)زانتاك(  و)بيبسيد(  )تاغاميت(  وتشمل 

و)أكسيد(
3- المضادات الحيوية

تقتل هذه األدوية البكتيريا، ويستخدمها األطباء 
لعالج جرثومة المعدة.

4- األدوية الوقائية
األدوية  هذه  تغطي  السائلة،  الضمادة  مثل 
الضرر  من  المزيد  لمنع  واقية  بطبقة  القرحة 

الناجم عن األحماض واإلنزيمات الهضمية.
عالج قرحة المعدة

عادةً ما يستغرق عالج القرحة عدة أسابيع.
مريض قرحة المعدة وشرب الحليب

ألنه  القرحة  آالم  من  مؤقتاً  الحليب  يخفف  قد 
يغلف بطانة المعدة. لكن الحليب يتسبب أيضاً 
والعصائر  للحمض  معدتك  إفراز  زيادة  في 

الهضمية، مما قد يجعل القرحة أسوأ.
أكل مريض قرحة المعدة

إيجابياً  أو  سلباً  تؤثر  أطعمة  أي  إثبات  يتم  لم 
على القرحة، وذلك وفقاً لكليفالند كلينيك. 

مغذي  غذائي  نظام  اتباع  فإن  ذلك،  ومع 
الكافي  والنوم  الرياضية  التمارين  وممارسة 

مفيد لصحتك العامة.
هل يمكن عالج قرحة المعدة بالعسل؟

ليس  غذاء  أي  أو  العسل  أن  نؤكد  أن  يجب 
أوالً  الطبيب  استشر  المعدة.  لقرحة  عالجاً 

وآخراً دائماً.
لمعطيات بحثية، يحتوي )عسل  أنه وفقاً  غير 
مانوكا( على خصائص مضادة للميكروبات قد 

تكون مفيدة في عالج القرحة.
إذ تشير مراجعة بحثية من عام 2016 إلى أن 
للميكروبات  مضادة  تأثيرات  له  مانوكا  عسل 

ضد بكتيريا الملوية البوابية. 
وتشير إلى أن العسل يمكن أن يكون مفيداً في 

عالج قرحة المعدة.

ال تتناول العسل بوصفه عالجاً لقرحة المعدة، 
يفيد  قد  العسل  كان  ما  إذا  أوالً  طبيبك  استشر 

في حالتك.
البيض وقرحة المعدة

يتناول  أن  المعدة  بقرحة  للمصاب  يمكن  نعم، 
البيض، وهذا يشمل جميع األغذية، وكما أسلفنا 
إيجاباً  أو  سلباً  تؤثر  أطعمة  أي  إثبات  يتم  لم 
على القرحة، ومع ذلك، فإن اتباع نظام غذائي 
والنوم  الرياضية  التمارين  وممارسة  مغذي 

الكافي مفيد لصحتك العامة.
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قرحة المعدة.. أعراضها وأسبابها وهل يعالجها
 عسل المانوكا؟

نصائح طبية للحفاظ على الجهاز التنفسي
 لكل فصل من فصول السنة تغيراته المناخية 
والسلوكية التي تؤثر على حياة األفراد بشكٍل 
والشتاء  الخريف  فصلي  دخول  ومع  كبير، 
تبدأ درجات الحرارة والرطوبة باالنخفاض.

األبواب  إغالق  إلى  الناس  معظم  ويميل 
بدورها  تساعد  والتي  البرد،  خشية  والنوافذ 
الفايروسات  النتشار  مناسبة  بيئة  تأمين  في 
الهواء،  في  أطول  مدة  وبقائها  والبكتيريا 
شخص  من  انتقالها  فرصة  ارتفاع  وبالتالي 

إلى آخر مسببة العدوى وتفشي األمراض.
)أمراض  إن  صقلي  أيمن  الطبيب  وقال 
الجهاز التنفسي األكثر شيوعاً هي اإلنفلونزا 
وهي  البلعوم،  والتهاب  والسعال  والرشح 
إلى  مشيراً  المعدية(،  األمراض  أكثر  كذلك 
أنه في اآلونة األخيرة ظهرت سالالت جديدة 
والمتحورتان  منها كورونا  الفايروسات،  من 

دلتا وبيتا.
وأضاف: ال بد من أخذ التدابير الالزمة لوقاية 
قيل  فكما  األمراض،  هذه  من  وذوينا  أنفسنا 

درهم وقاية خير من قنطار عالج. 
الطبيب  قدمها  التي  النصائح  يلي  ما  وفي 

صقلي:

في  كبيرة  فعالية  أثبتت  الطبية  الكمامات  ـ 
وخطاً  حاجزاً  كونها  السالمة  على  الحفاظ 
الخارجية،  الفايروسات  ضد  أول  دفاعياً 
بارتدائها توفر الحماية للفرد وأسرته من تلك 

األمراض المعدية.
 ـ تعويد الجسم على أخذ النفس من األنف بدالً 
داخل  الموجودة  الشعيرات  تقوم  إذ  الفم،  من 
عبر  وترطيبه  وتدفئته  الهواء  بتنقية  األنف 

األقنية قبل دخوله إلى الرئتين. 
فاألنف هو المسار الطبيعي لدخول وخروج 
الهواء إلى الجسم، وعند التنفس من الفم تدخل 
الفايروسات بشكٍل سهل إلى الجهاز التنفسي 

مسببة األمراض.
بين  الحرارة  درجات  اختالف  إلى  االنتباه  ـ 
باإلمكان  إذ  البارد،  وخارجه  المنزل  داخل 
وذلك  الخروج،  قبل  الماء  من  كأس  شرب 
لتعديل درجة حرارة الجسم وتهيئته، ووضع 
الحرارة  درجات  في  األنف  على  وشاح 
للهواء  التعرض  عدم  أو  جداً،  المنخفضة 

البارد حين الخروج من حمام دافئ مثالً.
دائم  بشكٍل  الشخصية  بالنظافة  االهتمام  ـ   
ومستمر وغسل اليدين عند القدوم من الخارج 

وتدليكهما  ثانية  عشرين  عن  تقل  ال  لمدة 
بشكٍل جيد ألن أكثر أمراض الجهاز التنفسي 
وجود  أماكن  لمس  أو  المصافحة  عبر  تنتقل 
الفايروسات، وعدم استخدام أدوات وأغراض 
أكثر  فاألطفال  لذلك  األبناء  وتنبيه  اآلخرين، 
في  زمالئهم  أغراض  الستخدام  عرضة 

المدرسة.
كان  وإن  المزدحمة،  األماكن  عن  االبتعاد  ـ 
لمدة  البقاء  يجب عدم  فيها  الوجود  بد من  ال 
عن  تقل  ال  مسافة  هناك  تكون  وأن  طويلة، 
األشخاص  وبين  بيننا  المتر  ونصف  المتر 

اآلخرين قدر اإلمكان.

بشرب  وذلك  الجسم،  رطوبة  على  الحفاظ   
السوائل بشكل كاٍف، إذ تقوم بترطيب الجهاز 
من  وتقلل  أسهل  التنفس  يجعل  ما  التنفسي، 
المشروبات  من  واإلكثار  الرئتين،  إفرازات 
الدافئة التي تعد من أهم ما يمد الجسم بالطاقة 
في  وتساعد  بل  الدراسة،  أو  العمل  أثناء 
الوقاية من األنفلونزا ونزالت البرد وأمراض 

الشتاء عموماً.
ـ  من األفضل تناول المشروبات الدافئة الغنية 
بفيتامين C مثل الزنجبيل والليمون والبرتقال 
تساعد  ذاته  الوقت  وفي  الدفء  تمنح  لكونها 
على الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي مثل 

نزالت البرد أو الكحة.
تقوم  إذ  وآخر،  حين  بين  المنزل  تهوية  ـ   
المغلقة،  الغرفة  في  الهواء  بتجفيف  المدافئ 
تقوم  التي  المخاطية  الطبقة  تجف  وبالتالي 
األنف  إلى  الداخل  الهواء  تنقية  في  بدورها 
اإلصابة  إلى  يؤدي  ما  الفايروسات،  من 

باألمراض.
أمراض  الالزمة ضد  اللقاحات  أخذ  ـ يجب   

الجهاز التنفسي مثل األنفلونزا وكورونا.

هداِء, وحمايُة إرِثِهم واجٌب علينا يُر على ُخطى الشُّ هداِء: السَّ هاُت الشُّ ُأمَّ

الثوريّة  الشعوب  »بحرب  شعار  تحت 
 « التركيّة  الدولة  وفاشية  احتالل  سنهزم 
كونفرانسه,  الشهداء,  عوائل  مجلس  عقد 
وعضوة،  عضو   200 بحضور  السابع 
مؤسسات  عن  ممثلين  حضور  إلى  إضافة 
كما  لكي،  كركي  ناحية,  في  الذاتية  اإلدارة 
مؤتمر,  قبل  من  الكلمات,  من  العديد  أُلقيَت 
الديمقراطية  سوريا  قوات  وممثل  ستار, 
تبجيل  مفادها  الديمقراطي،  االتحاد  وحزب 
المقاومة  على  والتشديد  الشهداء,  تضحيات 
والنضال؛ لتحقيق أهداف الشهداء، وإفشال 
في  التركي  االحتالل  دولة  مخططات 
كان  الكونفرانس,  هامش,  وعلى  المنطقة، 
من  عدد  مع  لقاءات  »روناهي«  لصحيفتنا 

الحاضرات. 

»االستمراُر يف النضاِل واجُبنا«

مجلس  فرهاد, عضوة  الشهيد,  والدة  أكدت 
لكي  كركي  ناحية,  في  الشهداء  عوائل 
خطى  على  السير  أن  إسماعيل«  »وطفة 
النضال,  في  واالستمرار  واجب,  الشهداء 
أولوياتهم,  الشهداء من  أهداف  تحقيق  حتى 
»الكونفرانس  فتابعت:  للشهداء,  كأمهات 
ومطالب  المقاومة,  ومفاهيم  مبادئ  رّسخ 
الشهداء،  دماء  على  القائمة  السليمة  الثورة 
النظر  وإعادة  التنظيم  إلى  بحاجة  فنحن 
بأخطائنا, لكي نتفاداها في السنوات القادمة«. 
وشددت وطفة بقولها: »على شعوب شمال 
وشرق سوريا كلها, وكل أم لشهيد أن تبذل 
جهدها, وتناضل؛ كي تحقق مطالب الشهداء، 
لنعيش بكرامة, وال نرضخ لسياسات العدو 

الهادفة إلى كسر إرادتنا«. 

هداِء سنحافُظ عىل إرِث الشُّ

قحطان,  الشهيد,  والدة  ناشدت  وبدورها 
»خزنة  الشهداء  عوائل  مجلس  عضوة 
والحقوقية,  اإلنسانية  المنظمات  إبراهيم« 
للتدخل السريع؛ لردع االحتالل التركي في 
األهالي  بأمن  العبث  من  المحتلة،  المناطق 
المناطق  في  النسوة  بحق  وانتهاكاتهم 
مستمر  بشكل  بالتهديدات  وقيامه  المحتلة, 
»نحن  بقولها:  وأضافت  فترة،  كل  في 
الساحات  في  بالنضال  سنستمر  بدورنا 

شهدائنا  إرث  وسنحمي  بحقوقنا,  للمطالبة 
يتوسع  أن  للعدو  نسمح  ولن  كافة،  بالطرق 
من  النيل  من  يتمكن  ولن  المنطقة,  في 
إرادتنا وعزيمتنا الصلبة, التي نستمدها من 

شهدائنا«.

الخيانُة تعوُق وحدتَنا الوطنيَة

الشهيد علي »ناديا  بيَّنت والدة  ومن جانبها 
الديمقراطي  الحزب  خيانة  أن  سليم« 
الكردستاني, كانت بمثابة طعنة في ظهر كل 
حر, يسعى لتوحيد وتقارب اآلراء؛ من أجل 
وأكدت:  الوحدة،  وتحقيق  النصر,  تحقيق 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  فعله  »ما 
غير مقبول, ونحن نعلم, أن شهدائنا راحوا 
للشهداء  كعوائل  ونحن  خيانتهم،  ضحية 
حتى  بالنضال؛  وشهداءنا  القضية  نعاهد 
الكردية,  القضية  وانتصار  الحرية  تحقيق 
واألنانية،  الشخصية  المصالح  عن  بعيداً 
الصحيحة,  الثورة  بمبادئ  نتمسك  وسوف 
المشترك  التعايش  أسس  على  القائمة 

والديمقراطية«.
من  بحفنة  الكونفرانس  اختتام  تم  وقد  هذا 

القرارات منها:
القائد  النضال من أجل حرية  - رفع وتيرة 

أوجالن بين صفوف الجماهير.
في  جميعها  الشهداء  عوائل  مشاكل  حل   -
حينها, دون تأخير عن طريق مجلس عوائل 
الشهداء, وتشكيل لجان من أجل ذلك حسب 

اللزوم.
يكون  أن  الشهداء  عوائل  مجلس  على   -
الشهداء  عوائل  بين  الريادية  المؤسسة 

والمجتمع.
ضمن  التنظيم  لمتابعة  خاصة  لجنة  بناء   -

المهام  تحديد  أجل  من  الشهداء؛  عوائل 
والواجبات ضمن المؤسسة حسب األصول 

التنظيمية.
مجلس  في  التدريب  بمواصلة  االلتزام   -

عوائل الشهداء.
التصدي  الشهداء  عوائل  مجلس  -على 
للهجمات كلها, التي تستهدف النيل من منهج 

الشهداء, وفلسفة القائد.
مشاكل  حل  الشهداء  عوائل  مجلس  على   -
بفتح  واالقتصادية,  المالية  الشهداء  عوائل 
اإلمكانات  وحسب  اقتصادية,  مشاريع 

الموجودة.

قامشلو/ ميديا غانم – الشابة, صاحبة فكرة 
الورشة التشكيلية, التي نظمها مؤخراً اتحاد 
قامشلو،  في  كردستان  آفايي  روج  مثقفي 
أكدت: أن ظروف الحرب الحالية, التي تمر 
الفنانين  عمل  توقف  ال  أن  يجب  البالد,  بها 
بل  الشابة،  الفئة  وبشكٍل خاص  وإبداعاتهم 
صوتهم  إليصال  سالح  يصبح  أن  يتوجب 

للعالم.

التراب«  حدود  تحرس  »ألواننا  شعار  تحت 
أُقيَمت مؤخراً ورشة عمل تشكيلية استمرت 
لمدة سبعة أيام متتالية، وأنضم إليها مجموعة 
الفنانين, حيث بلغ عددهم عشرة فنانين،  من 
والقت الورشة إعجاباً كبيراً من قبل زائريها, 

والثناء من المحيط. 
منها؛  والهدف  الورشة  هذه  أهمية  وحول 

أوسو«  »سولين  الفكرة  هذه  صاحبة  ألتقينا 
والتي  قامشلو,  مدينة  من  شابة  رسامة  وهي 
قائلةً:  المعرض  هذا  من  الهدف  عن  حدثتنا 
»كان لدينا حاجة ملحة كرسامين شباب بشكٍل 
طرحت  لذا  معرض،  هكذا  إلقامة  خاص؛ 
هذا المشروع على اتحاد مثقفي, روج آفايي 
من  يدعمنا  الذي  وهو  قبوله،  فتم  كردستان 

الناحية المادية والمعنوية«.
قالت  لها,  بالنسبة  المعرض  أهمية  وعن 
الصعبة,  الحرب  ظروف  »رغم  سولين: 
التي تمر بها البالد بشكٍل عام، ومناطقنا من 
ضمنها الفن, الذي يكون له جانب إيجابي كبير 
المجتمع  فكر  ه  يُوّجِ الظروف, حيث  في هذه 
للجمال واإلبداع, بعيداً عن الدم والدمار؛ لذا 
هدفنا  كان  وهذا  الفن،  لغة  تصمت  أال  يجب 
الفن  رسالة  تستمر  أن  وهو  المعرض,  من 
رغم الظروف الصعبة كلها، ألننا الحظنا, أن 

نتيجة  لفترات طويلة  تتوقف  الفنية  الفعاليات 
الحرب الدائرة وكورونا، لذا برأيي أن نستمر 
رغم كل المعوقات, وال نقيم فعالياتنا في كل 
سنة مرة, بل أن تكون مستمرة وضمن فترات 

قصيرة«. 

»رسالُتنا التمسُك بأرضِنا«

للورشة,  الشعار  هذا  اختيار  سبب  وحيال 
الفعالية  هذه  في  »شعارنا  سولين:  قالت 
يكن  لم  التراب«  حدود  تحرس  »ألواننا 
محض صدفة, بل اخترناه بعناية، وكان نابعاً 
تصل  أن  هي  رسالتنا,  فكانت  داخلنا,  من 
عشر  من  وأكثر  بأننا  الفنانين,  ولكل  للعالم, 
الدائرة  الحرب  بأرضنا رغم  نتمسك  سنوات 
نستسلم,  ولم  علينا،  المستمرة  والهجمات 

فواصلنا نضالنا من خالل فننا، وأيضاً لنظهر 
للعلن الصورة الجميلة لنضالنا, وأننا ال شيء 
يستطيع كسرنا, بل إرادتنا قوية, ومستمرون 

ومتمسكون بأرضنا«.
وضحت  واجهتهم,  التي  الصعوبات  وحيال 
ناحية  من  كبيرة  سولين: »واجهنا صعوبات 
بمختل  المناسبة  واأللوان  الفراشي  تأمين 
تأمينها،  استطعنا  الوقت  مع  ولكننا  أشكالها, 
واُْختتَِمت الورشة بشكٍل جميل وناجح، ومن 
كبيراً  معرضاً  أقيم  أن  المستقبلية  مشاريعي 

جداً, وبشكل مختلف في قامشلو«.
قليلة  اإلمكانيات  أن  أنكر,  »ال  وزادت: 
والظروف التي تمر بها البالد صعبة, ولكن 
جهودنا,  نكثف  أن  علينا  المرحلة,  هذه  في 
يستطيع  ال  الذي  فالفنان  للعلن،  فننا  ونظهر 
في  الصعبة  الظروف  في  موهبته  إظهار 
إظهارها،  يستطيع  لن  والترف  السلم  حاالت 

ولن يعدّ عمله إنجازاً, بل يكمن إنجازنا بأن 
نناضل من أجل فننا في أحلك الظروف«.

قائلةً:  الرسامة سولين أوسو حديثها  اختتمت 
الفئة  خاص  وبشكٍل  الفنانين,  لكل  »أتمنى 
نقد  يتقبلوا  أن  وأتمنى  التوفيق،  كل  الشابة 
المجتمع, ففي البداية وخاصةً المبتدئ سيواجه 
المجتمع،  نظرة  ناحية  من  كبيرة  صعوبات 
ولكن عليه أن يركز على هدفه, وأن يحتوي 
الوقت  مع  المجتمع  ليستطيع  بدايةً,  المجتمع 
من  ويخرج  ويكد  يعمل  وأن  وتقبله،  فهمه 
بعبارة«  تام  يقين  على  ألنني  الراحة  دائرة 
من جد وجد ومن وضع هدف أمامه سيصل 

إليه«.

بدرجة  األمهات  العربية  المجتمعات  ل  تُحّمِ
عائلة  وتساهم  األبناء،  أخطاء  مسؤولية  أولى 
الزوج في انتشار هذا التفكير في حال انحرف 
السليم.  الطريق  عن  حادوا  أو  العائلة,  أطفال 
وفي المقابل يتم الثناء على اآلباء في حال بدر 

من األطفال سلوك طيب.
على  اللوم  غالباً  الشرقية  المجتمعات  تلقي 
وألنها  أبناؤهن،  أخطأ  حال  في  األمهات, 
في  اآلباء  على  الثناء  يتم  ذكورية,  مجتمعات 

حال قام األبناء بأشياء إيجابية.
وقال خبراء علم االجتماع: إنه بالرغم من أن 
األبوة مسؤولية جسيمة، غير أنه في كل مرة 
فقط,  األم  على  اللوم  يقع  الطفل  فيها  يخطئ 
إنجازاً  األطفال  يحقق  عندما  المقابل،  وفي 
يبتهجون  اآلباء  فإن  بهم،  اإلشادة  تتم  أو  ما، 
ويفخرون، حتى أنهم يعدون ذلك إنجازاً خاصاً 
بهم. وتابعوا: »ليس اآلباء فقط، ولكن المجتمع 
أيضاً يلوم األم, وينسب الفخر للوالد في معظم 

األحيان«.

صورٌة مدّمرٌة اجتامعياً

وقال سلطان حميد الجسمي, اإلعالمي والكاتب 
ارتبط  »طالما  اإلماراتي:  الروايات  ومؤلف 
مفهوم التربية مع وجود المرأة، فعندما نتحدث 
عن الطفل، نتحدث عن األم مباشرة، دون أن 
التربية  هذه  في  األب  دور  على  الضوء  نلقي 
وبما  الطفل,  شخصية  بناء  في  دوره  وأهمية 
أننا نعيش في مجتمع شرقي, تكون فيه للرجل 
صالحية تحديد مختلف أمور البيت، فقد يلقي 
على عاتق المرأة مسؤولية التربية كاملة، ليس 
فقط ألن األب مشغول بتوفير لقمة العيش، بل 
منه بأهمية وجوده في مراحل  قد يكون جهالً 
شخصيته  بناء  في  يخصه  وما  الطفل,  تربية 
بشكل متوازن«. وأضاف: أن األسرة المكونة 
منهجية  إلى  تحتاج  وأبناء،  وزوجة  زوج  من 
بينها  ما  قوية في عالقاتها في  خاصة ودعائم 
تستطيع  حتى  أفرادها،  مع  معامالتها  وفي 
واألهداف  الغايات  وتحصيل  السعادة  تحقيق 

المنشودة.
بوالج  الباحثين  من  كل  بها  قام  دراسة  وفي 
لمجموعة  مكوركوديل,  هول  وإيان  كابالن, 
بالصحة  المتعلقة  الطبية  المجالت  من  واسعة 

في  األمهات  على  الالئمة  إلقاء  تم  العقلية، 
 125 ففي  المشاكل؛  من  واسعة  مجموعة 
مقالة في الدراسة تم تحميل األمهات مسؤولية 
النفسية  االضطرابات  من  مختلفاً  نوعاً   72
وفرط  الخالء,  رهاب  من  بدأ  أطفالهن،  لدى 
إلى  المبكر  والحداد  الفصام،  إلى  النشاط 
دراسة  أن  درجة  إلى  القاتل؛  الجنسي  التحول 
أكاديمية أرجعت أداء الفتيات السيء نسبياً في 

الرياضيات إلى أمهاتهن.
الجماعية  الصورة  هذه  أن  النفس  علماء  وعدّ 
لألمومة الُمْمِرضة, ليست قابلة للتصديق علميا 

فحسب، بل إنها أيضاً مدمرة اجتماعياً.

أخطاٌء تربويٌة تؤثُِّر

هي  األم  أن  من  »بالرغم  الجسمي:  وقال 
أنه  إال  الوالدة،  منذ  الطفل  حياة  في  األساس 
تبقى لدور األب أهميته، وذلك من خالل تقديم 
الطفل,  حياة  على  والسهر  األبوي,  الحنان 
وحمايته من كل أذى، بالتواصل معه والتقرب 
تربوية  أسس  على  ويكبر  الطفل  فينمو  منه، 

األب  من  كل  بها  يقوم  التي  فاألدوار  سليمة، 
للطفل،  التربوي  اإلنماء  في  جدا  مهمة  واألم 

رغم اختالفها«.
دور  أن  يظنون  اآلباء  بعض  أن  وأضاف 
والملبس  السكن  تأمين  على  يقتصر  الرجل 
األسرة,  رب  مفهوم  ويعرفون  والمصاريف، 
كل  في  الحازم  المتسلط  الدكتاتور  ذلك  بأنه 
شيء، لكن هذا خطأ فادح، فمشاركة األب في 
تربية األبناء شيء في غاية األهمية، لما له من 
تأثير قوي في شخصية األبناء، فاألب يستطيع 
اهتمامه  خالل  من  األسري  التوازن  تحقيق 
أفكارهم وميولهم  بأبنائه ومصاحبتهم ومعرفة 

وهواياتهم.
ويحرص اآلباء واألمهات على تنشئة أطفالهم 
تظل  لكن  اإلمكان،  قدر  وصحي  سليم  بشكل 
بعض األخطاء التربوية التي قد يقترفونها دون 

قصد وتؤثر على تنشئة أطفالهم.

وال يقتصر تأثير التربية على مرحلة الطفولة، 
بل يمتد تأثيرها طوال العمر. فكما أن التربية 
فإن  إيجابا،  للطفل تؤثر على مستقبله  السليمة 
وجود أخطاء في تربية األطفال له تأثير سلبي 

على حياتهم المستقبلية.
الكثيرة  الحياة والمهام  ومع ذلك، فإن ضغوط 
أو  بشكل  تعرضهما  الوالدين,  من  المطلوبة 

بآخر للوقوع في أخطاء دون أن يشعرا بذلك.
وقالت االختصاصية في الصحة النفسية, ريان 
البدوي النجار: إن أبرز الهفوات التي يرتكبها 
أثناء تربية أطفالهما, دون أن يدركا,  الوالدان 
ليبلغ الطفل سناً معينة إلرشاده,  هي االنتظار 
ظناً من األهل أن الطفل ال يزال »صغيراً أو 

ال يفهم«.
يتعلم  عمره  كان  مهما  الطفل  أن  وأضافت 
مع  يطّورها  التي  الخاصة  أدواته  خالل  من 
تم  وكلما  والنفسي,  واإلدراكي  الجسدي  نموه 
استخدام تقنيات التربية الصحية مبكراً، ساعد 
بالتزامن مع  الطفل على تطوير مهاراته  ذلك 

نموه.

،،
كركي لكي/ ليكرين خاني ـ 

شددت أمهات الشهداء في 

ناحية, كركي لكي, على أن 

السير على خطى الشهداء 

, ال سيما في 
ّ

واجب على كل حر

المرحلة الراهنة، وأن ترسيخ 

مفهوم النضال السليم من أجل 

الحرية, يقع على عاتق مجلس 

عوائل الشهداء. 

امٌة شابٌَّة: يجُب أالَّ تصمُت لغُة الفنِّ رسَّ

لماذا تتحّمُل األّمهاُت وحَدهنَّ أخطاَء األطفالِ؟
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انطلقت  والتعليم  التربية  هيئة  قبل  من  حثيثة  جهود  بعد   - يوسف  دعاء  قامشلو/ 
إجراءات  الشأن  بهذا  اتخذت  جديدة  مرحلة  نحو  قامشلو  في  كما  بفعاليتها  المدارس 

أعاقت سير الخطة التعليمية مسبقًا.

إجراءات عدة إلنجاح خطة التعليم في قامشلو

هيئة الشؤون االجتماعية والعمل تضع خطتها للعام الُمقبل

الجهاد يفوز على شرطة دير الزور في مسابقة كأس سوريا

تحديد مواعيد دوري الرجال والشباب للدرجتين األولى والثانية

جاربين موجوروزا تتّوج بلقب البطولة الختامية للتنس

استقبل الطاّلب العام الدراسي الجديد بكل شوق 
ة والنشاط، فدخول  وحب، فهو بداية تجديد الهمَّ
مرحلة دراسيَّة أخرى، يرتقي فيها الطالب نحو 
صفوف دراسيَّة عليا، تعني له الشيء الكثير، 
صف  إلى  وانتقل  دراسي  صف  في  كان  فقد 
كذلك،  تفيض  وخبراته  تزداد  معلوماته  آخر، 
أهدافه  بلوغ  من  أكثر  يقترب  أنّه  عن  فضالً 
التعليميَّة في مراحله المتقدمة، فقد بدأت مرحلة 

إثبات الذات، ومنافسة الغير في ذلك.
 وكيان المدرسة هام في المجتمع وال يمكن أبدًا 
أن يقوم المجتمع بال هذا الكيان، فهو يساهم في 

تكوين جيل قادر على بناء مستقبل أفضل.
بعد أن أنهت هيئة التربية والتعليم استعداداتها، 
الستقبال  أبوابها  قامشلو  مدارس  فتحت 
هذه  من  أيلول  شهر  بداية  في  وذلك  الطالب، 
السنة، فتوافدوا إليها الطالب من جميع المناطق 

إلكمال تحصيلهم العلمي في عامهم الجديد.

ازدياد واضح يف أعداد الطالب

ومع نجاح الخطط التعليمية التي وضعتها هيئة 
وإقبال  الطالب  عدد  ازداد  والتعليم  التربية 
التابعة  بالمدارس  أطفالهم  لتسجيل  األهالي 

لإلدارة الذاتية بشكٍل ملحوظ. 
وبهذا الصدد كان لنا لقاء مع الرئيس المشترك 
حمو«  »ريزان  قامشلو  في  المدارس  إلدارة 
الذي حدثنا عن ازدياد أعداد الطالب الملحوظ 
بين عام وآخر للمدارس التابعة لإلدارة الذاتية 
بقوله: »لقد ازداد عدد الطالب لهذا العام بنسبة 
واإلعدادية  االبتدائية  المراحل  لكافة  عالية 
أعداد  بمدارسنا  التحق  ولقد  أيضاً،  والثانوية 
كانوا  الذين  والطالبات  الطالب  من  كبيرة 

يدرسون في مدارس الحكومة السورية«.

التعليم يف ظل جائحة كورونا

الهشيم،  في  كالنار  انتشار جائحة كورونا  بعد 
وبعد حصدها آلالف األرواح في أنحاء العالم 
التعليميّة،  العمليّة  المدارس  أوقِفت  كافة، 
وعانى  الجائحة،  هذه  من  نصيبه  التعليم  فنال 
في  التذبذب  كورونا  جائحة  ظل  في  الطالب 
بالشهور  المدارس  عن  واالنقطاع  الدوام، 
بُعد  التعليم عن  فأصبح  لحفظ سالمتهم،  وذلك 
الحل الوحيد لمتابعة الطالب تحصيلهم العلمي 
السنة  الدراسة في  الكامل عن  وعدم االنقطاع 

الماضية.

الرابعة  الموجة  من  الطالب  لسالمة  وحفظ 
لكوفيد -19أغلقت المدارس هذا العام في بداية 
انطالقها ما بين الخامس والعشرين من أيلول 
للعاشر من تشرين األول وعن هذا الموضوع 
التي  الحلول  حول  حمو«  »ريزان  اطلعنا 
اتخذنها هيئة التربية والتعليم الستمرار الخطة 
بقوله: »عند إغالق  الحظر  فترة  التعليمية في 
يتأذى  ولكيال  كورونا  لخطر  درءاً  المدارس 
خطة  وضعنا  التعليمية  مرحلتهم  في  الطالب 
الستمرار التحصيل العلمي للطالب وكان الحل 
بنظام )التعليم عن بعد(، حيث أعطيت الدروس 
الثانوية على موقع  إلى  من المرحلة االبتدائية 
باللغة  الدروس  تلك  نُشرت  وأيضاً  اليوتيوب، 

الكردية والعربية على القناة التلفزيونية«.
انتشار المرض بعد عودة الطالب  من  وخوفاً 
التي  اإلجراءات  إلى  حمو  أشار  لصفوفهم 
اتخذتها المدارس الستقبال الطالب بعد انتهاء 
فترة الحظر بقوله: »قمنا بتعقيم كافة المدارس، 
وذلك لحفظ سالمة طالبنا، مع االلتزام بقواعد 
الكمامة  وارتداء  االجتماعي  والتباعد  السالمة 
وإعطاء  مستمر،  بشكل  المعقمات  واستخدام 
يشتبه  التي  للحاالت  الصحية  اإلجازات 

بإصابتها بالفيروس«.
وعن تأثر المعلمين بهذه الجائحة كغيرهم من 
انتشرت  الجائحة  بأن  المنطقة ذكر حمو  أبناء 
من  أكثر  »أصيب  التعليمي  الكادر  بين  أيضاً 
العام  بداية  بـ كوفيد-19مع  ومعلمة  60 معلماً 

الدراسي الجاري«.

صعوبات وتحديات تُعيق عملية 
التعليم

سوريا  وشرق  شمال  في  التعليم  عملية  إن 
كبيرة  إنجازات  حققت  الماضية  العقود  طوال 
ال يستهان بها، ولكن مع التغيرات والتطورات 
المتالحقة في القطاع التعليمي والسعي به نحو 
الصعوبات  سيواجه  أنه  المؤكد  من  األفضل، 
التي تتربص بسيره وإكمال الخطط  والعوائق 

المرسومة له.

وبهذا الخصوص كشف »ريزان حمو«: »بعد 
افتتاح المدارس مررنا ببعض العوائق وواجهنا 
التعليمية  المراحل  في  التحديات  من  القليل 
التعليمي،  الكادر  في  نقص  فعانينا  المختلفة، 
ولتجاوز هذه األزمة أجرينا مسابقة للمعلمين/ 
تعليم  نحو  النقص  سد  من  وتمكنا  المعلمات 

الطالب على أكمل وجه«.
المشكالت  وأضاف »ريزان حمو« إن بعض 
»واجهنا  قائم:  عليها  العمل  ومازال  تُحل  لم 
مشاكل في المرحلة الثانوية واإلعدادية لبعض 
هذه  ونحاول سد  الكردية،  للغة  العلمية  المواد 
لطالب  وبالنسبة  الحلول،  وإيجاد  الثغرات 
بسبب  وذلك  عوائق  أية  نواجه  لم  البكلوريا 
طالب  لتقوية  مجانية  صيفية  دورات  افتتاح 
االستعداد  بعد  البكلوريا  لدخول  عشر  الحادي 

التام لها«. 

وللطلبة األحرار حصة يف 
التحصيل العلمي

يتعلق  فيما  التربية والتعليم  وكخطوة من هيئة 
يتقدم  أن  بإمكانية  أقرت  فقد  األحرار  بالطلبة 
الطالب الحر لالمتحانات في المرحلة التعليمية 
للصف التاسع وأيضاً لشهادة المرحلة الثانوية 

العامة وذلك ضمن شروط.
شروط قبول التعليم األساسي )التاسع( تتضمن:

1ـ أن يكون المتقدم قد أتم 14 عاماً.
2ـ الطالب الذي لم ينجح في امتحانات التعليم 

األساسي.
واحدة  دورة  تقديم  الناجح  للطالب  يحق  3ـ 
أخرى وغير الناجح دورتين آخرين بشرط أال 

يتجاوز عدد الدورات ثالث دورات متتالية.
تقديم  لهم  لم يسبق  المتقدمون ممن  4ـ يخضع 

امتحان الشهادة اإلعدادية الختبار تمهيدي.
في  يدرس  أن  الناجح  الطالب  بإمكان  5ـ 
إذا  نظامياً  طالباً  ويُعتبر  النظامية  المدارس 
المرحلة  في  القبول  شروط  مع  عمره  توافق 

الثانوية.
أما شروط قبول شهادة مرحلة الثانوية العامة 

فهي كالتالي:
1ـ أن يكون المتقدم قد أتم 17 عاماً أو مضت 
األساسي  التعليم  شهادة  على  حصوله  على 

سنتين.
2ـ يجب أن يكون حاصالً على شهادة المرحلة 

اإلعدادية.
أخرى  واحدة  دورة  الناجح  للطالب  يحق  3ـ 
والغير الناجح دورتين آخرين شرط أال يتجاوز 

عدد الدورات 3 دورات متتالية.
تقديم  لهم  لم يسبق  المتقدمون ممن  4ـ يخضع 

امتحان الشهادة الثانوية الختبار تمهيدي. 
لتقديم  أسمائهم  الطالب األحرار  وعن تسجيل 
االمتحانات بكل المرحلتين )التاسع، البكلوريا( 
بنموذج  طالب  من  الكثير  »سجل  حمو:  بيّن 
التسجيل  زال  وما  المجمع،  في  الحر  الطالب 

مستمراً لكافة الطالب الراغبين بالتقديم«.

هيئات  تناقش  الجاري  العام  نهاية  باقتراب 
عام  خالل  المنجزة  األعمال  الذاتية  اإلدارة 
حيث  جديد  لعام  جديدة  خطة  وترسم   2021
كشفت هيئة الشؤون االجتماعية والعمل عن 
الجاري  العام  بها خالل  قامت  التي  المشاريع 

إلى جانب خطتها المستقبلية للعام المقبل.

إسماعيل  هيفين  أفادت  الخصوص  وبهذا 
االجتماعية  الشؤون  لهيئة  المشتركة  الرئيسة 
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  والعمل 
العمل  تركز   2021 عام  خالل  أنَّه  سوريا 
على المخيمات، حيث قامت بتوسعة مخيمات 
وواشو  أبيض،  تل  سبي/  وكري  المحمودلي، 
داًرا  الهيئة  افتتحت  كما  كانيه،  وسري  كاني، 
ذوي  لرعاية  وداًرا  الشهداء،  أطفال  لرعاية 

االحتياجات الخاصة في إقليم الجزيرة.

االجتماعية  الشؤون  هيئة  بأن  أيضاً  وذكرت 
اإلدارات،  في  لجانها  مشاريع  دعمت  والعمل 
حيث كان لمشاريع ذوي االحتياجات الخاّصة 
االحتياجات  ذوي  مركز  كمشروع  أولوية 
الخاصة في منبج، ومركز رنكين في الحسكة، 
الرقة،  في  الهويدي  بشير  الشهيد  ومركز 
ومركز نودام في إقليم الجزيرة، وجمعية تيريج 
في كوباني، حيث قدمت الهيئة لهذه المشاريع 

الدعم المالي وتأمين كافة المستلزمات لها.

للعام الجديد مشاريع

وكشفت هيفين لموقع اإلدارة عن أولويات عمل 
قائلةً: »طرحنا  المقبل 2022  العام  الهيئة في 
على رئاسة المجلس التنفيذي في اإلدارة الذاتية 
مشروًعا الفتتاح مركز رعاية أطفال الشهداء 
المعدمين حيث يهتم المركز باألطفال من أبناء 
الشهداء الذين ال معيل لهم من عمر يوم واحد 
واإلقامة  الغذاء  لهم  ويضمن  ربيعًا   15 حتى 
الترفيهية  واألنشطة  والروضات  والمدارس 

إلى جانب الرعاية الصحية«.
التي  الهيئة ستكمل مشاريعها  أنَّ  إلى  هت  ونوَّ
لم تُنجز خالل العام الجاري في العام 2022، 
إلى أن هناك مراحل أخرى للعمل في  مشيرةً 
قاطنوها  زال  ما  التوسعة  فبعد  المخيمات، 

بحاجة إلى مدارس ومراكز صحيّة.

تحديات وِصعاب

واجهت  التي  والتحديات  الصعوبات  عن  ا  أمَّ
أعمال هيئة الشؤون االجتماعية والعمل فقالت 
هيفين: »تعاني مخيمات شمال وشرق سوريا 
من نقص في الموارد الغذائيّة والطبيّة حيث لم 
تكترث المنظمات العاملة في المنطقة ألوضاع 
المخيمات  في  القاطنين  والمهجرين  النازحين 

الذين هم  الشهداء  تأوي قسًما من عوائل  التي 
بحاجة للدعم أيًضا، وتعمل الهيئة بالتنسيق مع 
التنفيذي والمنظمات اإلنسانيّة لتالفي  المجلس 
جانب  إلى  القادمة  المرحلة  في  العقبات  هذه 
المخيمات  في  القاطنين  الشهداء  ذوي  دعم 

وخارجها«.
منظومة  عن  إسماعيل  هيفين  تحدثت  ختاًما 
القوانين التي وضعتها هيئة الشؤون االجتماعيّة 

من  تعميًما  »أصدرنا  عملها:  لتطوير  والعمل 
إذ  القدرات،  وتطوير  العمل  تحسين  شأنه 
المسجلين  بتعيين  المؤسسات  إلزام  ينص على 
وشرق  شمال  مناطق  في  التشغيل  مكاتب  في 
سوريا، كما تعيد الهيئة صياغة نظامها الداخلي 
تطوير  في  يساعد  ال  الحالي  النظام  إنَّ  إذ 

العمل«.

أهداف  كل  عن  بعيداً  ـ  قامشلو   / روناهي 
حكومة دمشق في إقامة أول مباراة في مدينة 
بين  تجمع  أن  سيطرتها،  بمناطق  الزور  دير 
فقد  الزور،  دير  وشرطة  قامشلو  من  الجهاد 
مسابقة  منافسات  ضمن  الفوز  الجهاد  حقق 

الكأس في سوريا، وتأهل للدور الثالث.
أن  المقرر  من  كان  التي  المباراة  تأجلت  و 
ناديي  رجال  بين  الماضي  األسبوع  في  تقام 
رغم  القدم،  بكرة  الزور  دير  وشرطة  الجهاد 
مدينة  وصلت  قد  كانت  الجهاد  نادي  بعثة  أن 
قيادات  من  اتصال  تلقوا  فجأة  ولكن  الحسكة، 
بأن  الزور،  دير  بمدينة  دمشق  لحكومة  تابعة 
بينما  أحد،  يكشفها  لم  ألسباب  تأجلت  المباراة 
بعثة  وصول  بتعذر  تحججوا  اإلعالم  عبر 

الجهاد لدير الزور!.

بأنه كانت هناك مآرب  الجميع يدرك  وأصبح 
سياسية لحكومة دمشق في أن تكن أول مباراة 
عام  منذ  التوقف  بعد  الزور  دير  ملعب  في 
2011 بأن تكون بين نادي من قامشلو ونادي 
في  تدق  مازالت  حيث  الزور،  دير  مدينة  من 
قبل  من  حيكت  التي  المؤامرة  الجميع  ذاكرة 
حكومة دمشق في آذار عام 2004 عندما كان 
من المفترض أن يتقابل ناديا الجهاد والفتوة من 

دير الزور وقتها.
المباراة جمعت بين الجهاد وشرطة دير الزور 
ضمن منافسات الدور الثاني من مسابقة كأس 
براً  الجهاد  بعثة  وتوجهت  القدم،  لكرة  سوريا 
وبمجموعة أغلبها من الشباب وبقيادة المدرب 
الفوز  تسجيل  الجهاد  واستطاع  محرم،  محمد 
قلوب  في  الفرحة  وزرع  رد،  دون  بهدف 

جماهيره.

وتطالب جماهير الجهاد بشكٍل دائم بزج الكثير 
الرجال  تشكيل  في  الشباب  من  الالعبين  من 
واالعتماد عليهم ليكونوا نواة النادي مستقبالً، 
نجاح  من  ويزيد  بمكانه  مطلب  هو  وبالفعل 
من  للجهاد  للرجال  قوي  فريق  تواجد  خطوة 
جهة التفاهم والتجانس في اللعب، إضافة لتحلي 
القتالية،  بالروح  الشباب  الالعبين  من  الكثير 
المخضرمين ستكون  إشراك العبين من  ومع 

التشكيلة قوية ولها شأن في المستقبل القريب.
الجدير ذكره بأن الجهاد بعد هذا الفوز سيقابل 

نادي حرجلة ضمن منافسات الدور الثالث.
دوري  من  الذهاب  مرحلة  أنهى  الجهاد  بينما 
بالمركز  األولى  الدرجة  القدم  بكرة  الرجال 
بتساوي  الجزيرة  عن  األهداف  بفارق  الثاني 
لقائهم  في  تعادلهما  بعد  نقاط  بأربعة  الفريقين 

في الحسكة وفوزهما على عامودا.
الجهاد مازال محروم من اللعب على أرضه، 
وينتظر التوافقات السياسية بين اإلدارة الذاتية 

خارج  يلعب  مازال  فهو  دمشق،  وحكومة 
معاناة  األمر  هذا  ويمثل  سنوات  منذ  أرضه 
كبيرة للنادي من كافة النواحي وخاصةً المالية 

منها.

القدم  كرة  مكتب  حدد  ـ  قامشلو   / روناهي 
واللجنة  الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد  في 
دوري  انطالقة  مواعيد  الكروية،  الفنية 
والرجال  للشباب  والثانية  األولى  الدرجتين 
لمباراة  باإلضافة  ـ 2022،  للموسم 2021 
األندية  مالعب  تحديد  تم  كما  السوبر،  كأس 

التي ستشارك في الدوريات.
لكرة  والناشئين  األشبال  دوري  انطالقة  وبعد 
حدد  جولتين،  ومرور  الجزيرة  إقليم  في  القدم 
بإقليم  الرياضي  االتحاد  في  القدم  كرة  مكتب 
الجزيرة واللجنة الفنية الكروية مواعيد انطالقة 
دوريات كرة القدم للشباب والرجال للدرجتين 

األولى والثانية.
ألندية  القدم  كرة  دوري  انطالق  تحديد  وتم 
الدرجة الثانية للرجال بتاريخ 2021/11/26.
القدم ألندية  تم تحديد انطالق دوري كرة  كما 

الدرجة الثانية للشباب في 2021/11/29.
بتاريخ  السوبر  كأس  تحديد  تم  بينما 
سردم  ناديي  بين  الجمعة  يوم   ،2021/12/3
وديرك في ملعب شهداء الثاني عشر من آذار 

بقامشلو.
القدم  كرة  دوري  انطالق  لتحديد  باإلضافة 
الجمعة  يوم  للرجال  األولى  الدرجة  ألندية 

المصادف 2021/12/10.
الدرجة  ألندية  القدم  كرة  دوري  انطالقة  أما 
االثنين  يوم  فستكون  للشباب  األولى 
مواعيد  تحديد  ويأتي   .2021/12/13
باتت  األندية  وقت  في  المذكورة  الدوريات 
أدى  مما  المادية  اإلمكانيات  قلة  من  تعاني 
الجزيرة  مثل  األندية  من  العديد  نشاط  لتوقف 
كوجر  تل  وشبيبة  والطريق  عامودا  وجوانن 

وأندية أخرى.
العائق  الترابية  المالعب  معضلة  وستشكل 
األكبر أمام الدوريات وخاصةً مع دخولنا فصل 

الشتاء، وكما العادة ستُنقل أغلب المباريات إلى 
يساعده  وقد  بقامشلو  كجو  هيثم  الشهيد  ملعب 
ملعب شهداء الثاني عشر من آذار أيضاً، وهذا 
إلى  المباريات  نقل  كون  األندية  يزعج  األمر 
المحصلة  قامشلو سيزيد من مصاريفها، وفي 
وجود  يتطلب  أنه  سابق  تقرير  في  ذكرنا  كما 
هذه  لتفادي  المدن  كافة  في  ُمعشبة  مالعب 
الكروي،  الموسم  في  تحصل  التي  المشكلة 

ولكن ال حياة لمن تنادي.
ومن اآلن ترشح والتوقعات تشير إلى أن أندية 
مثل سردم واألسايش وبرخدان ودجلة وديرك 
هي ستتنافس على اللقب رغم أن حامل اللقب 
سردم قد يكن أوفر حظاً من الجميع لما يمتلكه 
من إمكانيات وخاصةً من جهة الالعبين، ولكن 
قد يكون هناك كالم آخر لألندية األخرى وحتى 

غير التي ذكرت أسمائها.
المنشآت  ومكتب  القدم  كرة  مكتب  أصدر  كما 
أسماء  الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد  في 
المالعب المعتمدة لألندية في الموسم الكروي 

2021ـ 2022، وكانت على الشكل التالي:
1- ملعب شهداء الثاني عشر من آذار بقامشلو: 

- نادي سردم.
- نادي األسايش.

- نادي قنديل. 
2- ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو:

- نادي برخدان.
- نادي دجلة.

- نادي واشوكاني.
3- ملعب رميالن:

- نادي جودي.
- نادي فدنك.

- نادي الصناديد.

4- ملعب شرموال بعامودا:
- نادي االتحاد.

- نادي األخوة والسالم.
- نادي جوانن باز.

- نادي آشتي.
5- ملعب الرافدين بديرك:

- نادي ديرك.
6- ملعب الدرباسية:

- نادي خبات.
7- ملعب تل نصري )تل تمر(:

والرجال  )للشباب  الحسكة  شبيبة  نادي   -
واألشبال والناشئين(.
- نادي سري كانيه.

- نادي سردم )لألشبال والناشئين(.
سردم  ناديي  مباريات  جدول  تعديل  تم  وكما 

وشبيبة الحسكة لفئة األشبال والناشئين 
بقية  الستكمال  نصري  تل  ملعب  ويعتمد 
الجمعة  يوم  األشبال  مباراة  وتحدد  المباريات 
الساعة الثانية عشر ظهراً ومباراة الناشئين يوم 

السبت الساعة 12 ظهراً.
 وفي سياق آخر تقرر في االجتماع األسبوعي 
تقارير  دراسة  وبعد  القدم  لكرة  الفنية  للجنة 

مراقبي وحكام دوري األشبال والناشئين:
الالعب رشيد  يوقف  للمادة 1/10  استناداً   -1
أربع  الناشئين  لفئة  األسايش  نادي  من  شيخو 
مباريات متتالية وعدم مرافقة الفريق بأي صفة 

كانت.
2- استناداً للمادة 9 الفقرة 1/9 يوقف اإلداري 
محمود شيبو من نادي قنديل لمدة موسم كروي 

كامل وعدم مرافقة الفريق بأي صفة كانت.
يوقف   1/10 الفقرة   10 للمادة  استناداً   -3
المدرب شيخموس حسن من نادي قنديل أربع 
مباريات متتالية وعدم مرافقة الفريق بأي صفة 

كانت.
االتحاد  نادي  مدرب  لمساعد  إنذار  توجيه   -4
لفئة الناشئين سعد سعيد أللفاظه الغير رياضية 

بحق العبيه.
5- توجيه إنذار لمدرب نادي جوانن باز لفئة 
االعتراض  لكثرة  العزيز  عبد  محمد  الناشئين 

على قرارات التحكيم.
كما ُعِقد اجتماع استثنائي للجنة الفنية ومكتب 

كرة القدم وعليه تقرر التالي:
1- بعد االعتراض الُمقدم من نادي دجلة على 
نادي برخدان ضمن مباريات دوري كرة القدم 
لألشبال بخصوص الالعب يزن جهاد خضر، 

تقرر قبول االعتراض شكالً ومضموناً.
نادي  يخسر   4/4 الفقرة   4 للمادة  استناداً   -2
قانونياً  دجلة  نادي  أمام  األشبال  لفئة  برخدان 
المجموع  من  نقاط   3 له  ويشطب  صفر   /3
العام بعد ثبوت حالة التزوير لالعب يزن جهاد 

خضر.
نادي  يخسر   4/5 الفقرة   4 للمادة  استناداً   -3
برخدان 3/ صفر قانونياً لكافة المباريات التي 

شارك فيها الالعب )أمام نادي األسايش(.
4- توقيف الالعب يزن جهاد خضر من نادي 
كامل  كروي  لموسم  األشبال  لفئة  برخدان 

.2022-2021
المدرب محمد اسماعيل واإلداري  5- توقيف 
األشبال  لفئة  برخدان  نادي  من  ممدوح  سمير 

موسم كامل 2022-2021.
الساعة   2021/11/20 األحد  يوم  تحديد 
الدرجة  أندية  رؤساء  اجتماع  صباحاً   10
الموسم  بدء  قرعة  إلجراء  وذلك  الثانية 
كرة  مكتب  مقر  في  الكروي2022-2021. 

القدم )شباب +رجال(.
السابق  الموسم  في  القدم  كرة  لعبة  ومرت 
بالكثير من العوائق منها التوقف بسبب كورونا 
المستوى  في  وضعف  الترابية،  والمالعب 
الموسم  وهذا  للمباريات،  والفني  التحكيمي 
فالكثير  مراقبتنا،  منها من خالل  بأفضل  ليس 
من النوادي لم تستعد بالشكل المطلوب، وكما 
أردفنا يعود السبب الرئيسي لنقص اإلمكانيات 

المادية.

البطولة  لقب  موجوروزا،  جاربين  أحرزت 
الختامية لموسم تنس السيدات ألول مرة في 
اإلسبانية  الالعبة  انتصرت  حيث  مسيرتها، 
على اإلستونية أنيت كونتافيت، بنتيجة 3-6 

و7-5 في وادي الحجارة بالمكسيك.

وبعد تبادل كسر اإلرسال في بداية المباراة، 
استغلت المصنفة السادسة نقاط الضعف في 
في  إرسالها  لتكسر  كونتافيت،  أنيت  دفاع 

الشوط السابع.
وارتكبت أنيت كونتافيت 4 أخطاء مزدوجة 
بسبب  عانت  حيث  األولى،  المجموعة  في 
إرسالها واألخطاء السهلة في أهم مباراة في 

مسيرتها.

في  تركيزها  اإلستونية  الالعبة  واستعادت 
منافستها  إرسال  وكسرت  الثانية  المجموعة 
الحفاظ  في  فشلت  لكنها  السابع،  الشوط  في 

على الزخم.
ورفضت جاربين موجوروزا، الفائزة بلقبين 
االستسالم  الكبرى،  األربع  البطوالت  في 
بالشوط  لتفوز  هائلة  أمامية  ضربة  وسددت 

العاشر وتدرك التعادل.
أنيت  إرسال  موجوروزا  جاربين  وكسرت 
اللقب وتذهب  لتحسم  أخرى،  كونتافيت مرة 

لتحية منافستها.
وقالت الالعبة اإلسبانية، بعد رفع كأس بيلي 
غين كينغ »أتذكر عندما )تحدث إلي ستيف 
الالعبات  التحاد  التنفيذي  الرئيس  سايمون 

المحترفات( خالل أمريكا المفتوحة وأبلغني 
أن هناك احتماالً بإقامة البطولة الختامية في 
إلهي، يجب  )يا  لنفسي  قلت  الحجارة،  وادي 

علي بلوغ البطولة(، واآلن أنا هنا«.
بلغت  التي  موجوروزا،  جاربين  ومنحت 
بالدها  مشاركات،   4 في  مرة  النهائي ألول 
إنهاء  وستضمن  البطولة،  في  األول  لقبها 

العام في التصنيف الثالث عالمياً.
باللقب  الفائزة  موجوروزا،  جاربين  ونالت 
على  وتغلبت  الماضي  الشهر  شيكاغو  في 
التشيكية باربورا كريتشيكوفا في نهائي دبي 
في آذار الماضي، ثاني أهم لقب في تاريخها 

بعد لقب ويمبلدون في 2017.
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اإلعالن في قامشلو عن جائزة HRRK لإلبداع لعام 2021

نكبُة البرامكِة ـ2ـ

اتحاد  أعلن  ـ  محمد  الرحمن  عبد  قامشلو/ 
أمس  قامشلو  في  كردستان  آفاي  روج  مثقفي 
مناصفة،  اإلبداع  جائزة  منح  عن  )الخميس( 
لكل من الكاتب والباحث الكردي صالح حيدو 
من الحسكة، والكاتب والباحث كوني رش من 
قامشلو، وهي جائزة سنوية يمنحها اتحاد مثقفي 
يكون  أكثر  أو  لشخصية  آفاي كردستان  روج 
لها باع في الحراك الثقافي، واألدبي، والفكري 

ست الجائزة منذ عام 2016م. اإلبداعي. وأُّسِ
رئيس اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان، وليد 
بكر، وفي حديث لصحيفتنا »روناهي« أوضح 
الهدف من هذه الجائزة وقال: »في مسعى من 
هذه  تخصيص  تم   2016 عام  ومنذ  االتحاد 
الجائزة؛ ألحد الشخصيات، التي تتميز بالعطاء 
والبحث، والعمل الدؤوب؛ لتطوير وتقدم الثقافة 
واألدب الكردي، وهي مبلغ مالي كان في هذا 
االتحاد،  لدرع  إضافة  دوالر،   /1000/ العام 
وفي كل عام تكون الجائزة مقدمة من مؤسسة، 
السنة  َمت هذه  قُدِّ أو شخصية كردستانية، وقد 
من رجل األعمال الكردي إبراهيم شاكر المقيم 

في ألمانيا«.
بكر أضاف حول أليات ومعايير االتحاد لمنح 
الجائزة: »في كل عام، تكون هناك لجنة، مكلفة 
وتقييم  الشخصيات،  من  عدد  ومتابعة  بدراسة 
أعمالهم، ونتاجهم، وما قدموه من خدمة لألدب 

والفن والفكر، ومدى دورهم في تقدم ونهضة 
المجتمع، ويتم انتقاء شخصية، أو أكثر في كل 

عام لتمنح الجائزة«
رئيس اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان، وليد 
اختيار  سبب  إلى  أشار  حديثه،  ختام  في  بكر 
»تم  بالقول:  وتكريمهما  العام،  هذا  شخصيتي 
اختيار كل من الكاتب والباحث، صالح حيدو، 
نقاشات  بعد  رش،  كوني  والباحث  والكاتب 
اإلبداع  جائزة  منحهما  اللجنة  فارتأت  عديدة، 
لهذا العام؛ لجهودهما المتميزة، طيلة عقود في 
خدمة الثقافة، واالدب، والتراث الكردي، وما 
قدماه من خدمات جليلة بهذا الشان، فنحن بذلك، 

نبارك لهما حصولهما على هذه الجائزة«.
مقر  في  تم  عنها،  واإلعالن  الجائزة  منح 
االتحاد في حي السياحي بمدينة قامشلو، ومن 
خالل حضور إعالمي الفت، وقراءة بيان منح 
الصحفي،  المؤتمر  عبر  وإعالنها  الجائزة، 

والكردية،  العربية،  باللغتين  البيان  وقراءة 
اإلعالميين  على  البيان  من  نسخ  توزيع  فتم 

الحاضرين. 

للفنان   2018 عام  منحت  الجائزة  أن  يذكر 
 2019 عام  وفي  حسيب،  زهير  التشكيلي، 
منحت مناصفة لكل من الفنانين: رشيد صوفي، 

والفنان القدير الراحل محمد علي شاكر، وفي 
الفتاح،  للكاتبين دحام عبد  عام 2020 منحت 

ومروان بركات.

د. محمد فتحي عبدالعال )كاتب 
وباحث مرصي(

قصة شعبية تسللت
 لكتب التاريخ

ابن خلدون في مقدمته بشكل جلي،  لقد أوجز 
بالبرامكة كان سياسيا محضا، وال  أن ما حل 
أسباب أخرى تقف وراء هذه الحادثة غير ذلك، 

فقال:
)إنما نُِكَب البرامكة ما كان من استبدادهم على 
كان  حتى  الجباية،  أموال  واحتجازهم  الدولة، 
الرشيد يطلب اليسير من المال فال يصل إليه، 
أمره، وشاركوه في سلطانه، ولم  فغلبوه على 
يكن له معهم تصرف في أمور ملكه، فعظمت 
آثارهم، وبعد صيتهم، وعمروا مراتب الدولة 
وصنائعهم،  ولدهم  من  بالرؤساء  وخططها، 
واحتازوها عمن سواهم، من وزارة، وكتابة، 

وقيادة، وحجابة، وسيف، وقلم(.
وتناقل  اصطناع،  في  العامة  عادة  وعلى 
االشاعات، خاصة في حال خطب جلل كهذا، 
أخت  العباسة  بين  العالقة،  قصة  اختلقوا  فقد 
السبب  أنها  وأدعو  البرمكي،  الرشيد، وجعفر 
الرئيسي فيما حل بالبرامكة، وخالصة القصة، 
كما يحكيها الطبري دون سند: من أن الرشيد كان 
ال يصبر عن جعفر صديقه، والعباسة أخته، إذا 
جلس للشراب، فأراد أن يحضرهما معًا دوما 
في مجلسه، ولكي يتالفى ما قد تتناقله األلسن، 
مع  ويتنافي  الشرعية،  غير  الخلوة  هذه  بشأن 

بأن  لألمر،  الرشيد  فاحتال  اإلسالمي،  الشرع 
حتي  زواجا صوريا،  جعفر،  من  أخته  يزوج 
المجلس  في  تواجدها  ويصبح  األمر،  يستقيم 
أزوجكما  لجعفر:  فقال  جعفر!  مع  شرعيا 
للرجل  يكون  مما  شيء،  منك  يكون  أال  على 
إلى زوجته، فقَبِل جعفر، وعقد قرانهما، ولكن 
جعفر أخلف وعده للرشيد، وعاشرها كزوجة 
له، فحملت منه طفالً، خافت عليه من أخيها، 
باألمر،  الرشيد  إلى مكة، وحينما علم  فأبعدتْه 
استشاط غضبا، وأوقع بالبرامكة ما أوقع... ال 
تخلو هذه الرواية من عدم المنطقية، والمبالغة، 
طويالً؛  تاريخيّاً  نقاشاً  تحتاج  ال  أنها  والحقيقة 
لدحضها، ويكفي أن نسوق ما قاله  الجهشياري 
عن عبد هللا بن يحيى بن خاقان: سألت مسروًرا 
الكبير )هو الذي نفذ اإلعدام بحق جعفر رغم 
توسالت األخير(، في أيام المتوكل - وكان قد 
عمر إليها، ومات فيها، - عن سبب قتل الرشيد 
لجعفر، وإيقاعه بالبرامكة، فقال: كأنك تريد ما 
تقوله العامة، فيما ادّعوه من أمر المرأة؟! فقلت 
له: ما أردُت غيره، فقال: ال وهللا، ما لشيء من 
وحسدهم«  موالينا  ملل  من  ولكنه  أصل،  هذا 
الطبري ويبرهن، أن هذه  يفنّد رواية  وهو ما 

القصة الشهيرة ال أساس لها من الصحة.

بيتان من الشعر شارٌة النهايِة

روي »ابن طباطبا في الفخري« عن بختيشوع 
الرشيد، وهو  على  يوماً  )دخلت  قال:  الطبيب 
جالس في قصر الخلد، وكان البرامكة، يسكنون 
بجانبه من الجانب اآلخر، وبينهم وبينه عرض 
الخيول،  اعتراك  فرأى  الرشيد:  فنظر  دجلة. 
وازدحام الناس على باب يحيى بن خالد، فقال: 
جزى هللا يحيى خيراً تصدى لألمور، وأراحني 
دخلت  ثم  اللذة،  على  أوقاتي  ووفر  الكد،  من 
عليه بعد أوقات، وقد شرع يتغير عليهم، فنظر 
فرأى الخيول كما رآها تلك المرة، فقال: استبد 
يحيى باألمور دوني، فالخالفة على الحقيقة له، 
وليست لي منها إال اسمها، فقلت: إنه سينكبهم 
بختيشوع  ذكر   كما  ذلك«،  ُعقيب  فنكبهم 
الطبيب أنه بينما كان جالساً في مجلس الرشيد، 
أن  عادته  من  وكان  خالد،  بن  يحيى  دخل  إذ 
يدخل بال إذن، فلما دخل، وسلم على الرشيد، 
الرشيد  أن  يحيى  فعلم  ضعيفاً،  رداً  عليه  ردَّ 
استيائِه؛  عن  الرشيد  َعبَّر  ثم  عليه«.  تغير  قد 
فقام  إذن،  دون  عليه  البرمكي  يحيى  لدخول 
يحيى! فقال: يا أمير المؤمنين! قْد مّن هللا إليك، 
وهللا ما ابتدأت تلك الساعة، وما هو إال شيء، 

به  ورفع  المؤمنين،  أمير  به  خصني  قد  كان 
ذكري، حتى إْن كنت ال أدخل، وهو في فراشه 
ُمجرداً حيناً، وحيناً في بعض إزاره، وما علمت 
أن أمير المؤمنين كره ما كان يُحب« وإذا قد 
علمت، فإني أكون عنده في الطبقة الثانية من 
أهل اإلذن، أو الثالثة ان أمرني سيدي بذلك« 
تكره،  ما  أردت  »ما  وقال:  الرشيد،  فاستحى 
ولكن الناس يتقولون«. كما أمر الرشيد خادمه 
مسرور، بأال يقوم أحد من الغلمان تحية ليحيى 

إذا دخل مجلسه.
والبرامكة  الرشيد  بين  العالقة  تغير  يكن  لم 
استعجلوا  الذين  البرامكة،  أعداء  علي  خافيا 
حفيظة  ليثير  شعراً؛  للمغنين  فدسوا  النهاية، 
علي  شديدٌ  وقٌع  البيتين  لهذين  وكان  الرشيد، 

نفس الرشيد.

»ليت هنداً أنجزْتنا ما تِعْد
وشفَْت أنفَسنا مما تجْد
واستبدَّت مرةً واحدةً

إنما العاجُز من ال يستبد«

»إي  قال  البيتين،  هذين  الرشيد  سمع  فلما 
وهللا إني عاجز« وكانت لحظة االنتقام، فأمر 
الرشيد مسرورا، بضرب عنق جعفر وقبض 
وزاد  كبيًرا —  شيًخا  وكان  يحيى  —  على 
في حديده، وأغالله، وأَْحَضر الفضل، وَضَربَه 
بالسياط،  حتى كاد أن يهلكه. حاول يحيى أن 
يستدر عطف الرشيد، ويذكره بالِصلَة القديمة 

فكتب إليه:
أمير  إلى   … الرحيم  الرحمن  هللا  »بسم 
المسلمين،  وإمام  المهديين،  ونسل  المؤمنين، 
أسلَمتْهُ  عْبٍد  ِمن  العالمين،  وخليفة رسول رب 
ذنوبه، وأوقعَتْهُ عيوبه، وخذلَهُ شقيقه، ورفََضه 
الخذالن،  وأناخ عليه  الزمان،  صديقه، وخانه 
بْعد  الضيق  إلى  فصار  الحدثان …  به  ونزل 
السعة، وعالج الموت بْعد الدعة، وشرب كأس 
الرضا،  بعد  السخط  وافترش  مترعة،  الموت 

واكتحل بالسهر بعد الكرى.
مصيبتان:  أصابتني  قد   … المؤمنين  أمير  يا 
الحاُل والمال؛ أما المال فمنك ولك، وكان في 
إلى  العواري  برد  بأس  منك، وال  يدي عاريةً 

أهلها، وأما المصيبة بجعفر؛ فبجرمه وجرأته، 
وعاقْبتَه بما استخف من أمرك، وأما أنا فاذكر 
تي، وهب لي  خدمتي، وارحم ضعفي، وَوَهَن قُوَّ
ِمثلك اإلقالة،  الزلل، وِمن  رضاك؛ فِمن مثلي 
أن  رجوت  وقد  أقر،  ولكني  أعتبر…  ولست 
نيتي،  وِصْدق  عذري،  وتْقبََل  برضاك،  أفوز 
أمير  به  يكتفي  ما  ذلك  ففي  طاعتي،  وظاهر 
المراد  ويبلغ  فيه،  الحقيقة  ويرى  المؤمنين، 

منه«.
لكن الرشيد، كان قد أوصد أبواب الرحمة كلها 
الخطاب،  هذا  على  فعلق  البرامكة،  وجه  في 
الرحيم  الرحمن  هللا  »بسم  تعالى:  بقوله 
ْطَمئِنَّةً  مُّ آِمنَةً  َكانَْت  قَْريَةً  َمثاًَل  هللاُ  )َوَضَرَب 
ن ُكّلِ َمَكاٍن فََكفََرْت بِأَْنعُِم  يَأْتِيَها ِرْزقَُها َرَغدًا ّمِ
هللاِ فَأَذَاقََها هللاُ ِلبَاَس اْلُجوعِ َواْلَخْوِف بَِما َكانُواْ 
السجن  في  لبث  وَّ  يحيى،  فيئس  يَْصنَعُوَن(، 

حتى مات…
الحوادث  الستار على واحدة من  وهكذا أسدل 
التراجيدية، في عالقة السلطة بأصحاب النفوذ، 
ودهاليز السياسة، وأثرها في تبدل األحوال من 

حال لحال.

مركز األخبار ـ أشار أهالي ناحية شيراوا ومهجرو عفرين القاطنون في قرية أقيبة إلى أن 
االحتالل التركي ومرتزقته يحاولون إفراغ قراهم من المدنيين الحتالل المزيد من األراضي 

السورّية، مؤكدين أنهم مستمرون في مقاومتهم على أساس حرب الشعب الثورية.

ُمهّجرو عفرين وأهالي شيراوا: سنواصل المقاومة 
بروح حرب الشعب الثورية

ومرتزقته  التركي  االحتالل  جيش  قصف 
وكيمار  باصلة  قريتي  في  المتمركزين 
األربعاء  صباح  شيراوا،  ناحية  في  المحتلتين 
قرى الناحية باألسلحة الثقيلة وقذائف المدفعية، 
بممتلكات  مادية  أضرار  إللحاق  أدى  ما 
مدفعي  لقصف  القرى  وتعرضت  المدنيين، 
بأكثر من 100 قذيفة، امتد من قرية صوغانكه 
التابعة  بينه  لقرية  باإلضافة  وحرشها،  وأقيبة 

لناحية شيراوا.

مصممون عىل البقاء يف ُقرانا

عدد  هاوار  لوكالة  تحدث  جرى  ما  وحول 
من  المواطن  تحدث  البداية  وفي  األهالي،  من 
نحن  وقال:  معمو  محمد  قرية صوغانا  أهالي 
المقاومة بروح  بأرضنا وسنواصل  متمسكون 
الماضي  يوم األربعاء  الثورية،  الشعب  حرب 
االحتالل  بدأ  صباحاً،  السابعة  الساعة  حوالي 
قذائف  بعشرات  قريتنا  باستهداف  التركي 
وامتد  المحتلة  المناطق  من  انطالقاً  المدفعية، 

القصف لقرى أقيبة وحرشها وقرية بينه أيضاً.
وأضاف معمو: إن االحتالل التركي استهدف 
ناحية شيراوا بأكثر من 100 قذيفة مدفعية في 
أقل من ساعتين، ألحقت أضراراً مادية بمنازل 

المدنيين.
التركي يهدف إلى  وأشار معمو: إن االحتالل 
المدنيين  وتهجير  شيراوا  ناحية  قرى  احتالل 
المحتلة،  عفرين  عن  وإبعادهم  ديارهم  من 
األراضي  من  المزيد  احتالل  في  لالستمرار 
في  البقاء  على  مصممون  ونحن  السورية، 
التركي ومرتزقته  االحتالل  مهما حاول  قرانا 
آبائنا  وأرض  أرضنا  فهذه  نرحل  لن  تهجيرنا 
دم  نقطة  آخر  حتى  منها  نخرج  ولن  وأجدادنا 

في جسدنا.
وأكد محمد معمو في ختام حديثه بأنهم يتبعون 
أساليب حرب الشعب الثورية في القرى الواقعة 
على خطوط التماس بناحية شيراوا ويقاومون 

وفق أسس الحماية الجوهرية.

سنقاوم حتى تحرير عفرين 

وخالصها

ومن جانبها، قالت المواطنة من قرية كرزيلة 
إيبش:  ازدهار  شيراوا  لناحية  التابعة  المحتلة 
إلى  وتهجيرنا  عفرين  مقاطعة  احتالل  منذ 
ناحية شيراوا ومقاطعة الشهباء، يواصل جيش 
ارتكاب جرائمهم  ومرتزقته  التركي  االحتالل 
بحق من تبقى في عفرين المحتلة والمقاومون 

في القرى الواقعة على خطوط التماس.
وتابعت ازدهار بقولها: االحتالل التركي يعمد 
عفرين  في  المدنيين  على  الخناق  تضييق  إلى 
إرادة  من  والنيل  وتعذيبهم  قتلهم  خالل  من 
بث  يحاول  أخرى  جهة  ومن  الحرة،  المرأة 
ناحية  في  المدنيين  نفوس  في  والذعر  الخوف 
لتهجيرهم  المستمر  القصف  شيراوا من خالل 

من قراهم وكسر مقاومتهم.
حديثها  إيبش  ازدهار  المواطنة  واختتمت 
قرانا  في  البقاء  على  مصممون  نحن  بقولها: 
وسنقاوم المحتلين حتى تحرير عفرين والعودة 

إليها بكرامة.

نواجه ظروفاً صعبة نتيجة 
الهجامت

فتحدث  عطش  يونس  العفريني  المواطن  أما 
واالحتالل  عفرين  من  تهجيرنا  منذ  قائالً: 
بشكٍل  شيراوا  ناحية  قرى  يستهدف  التركي 
وممتلكات  بمنازل  أضراراً  ويُلحق  يومي 
االحتالل  ارتكبها  التي  والمجزرة  المدنيين، 
في  المنصرم  العام  كاملة  عائلة  بحق  التركي 
مدنيين  ثالثة  والتي راح ضحيتها  أقيبة،  قرية 
تُدين  آخر  عدد  وإصابة  واحدة  عائلة  من 

المحتلين.

وأوضح عطش: أهالي ناحية شيراوا يواجهون 
جني  خالل  األثناء  هذه  في  صعبة  ظروفاً 
إلى  التوجه  يستطيعون  وال  الزيتون  محصول 
حقولهم والعمل بأمان واستقرار في تلك القرى.
بقوله:  حديثه  عطش  يونس  المواطن  واختتم 
لوقف  الفوري؛  التدخل  الدولي  المجتمع  على 
انتهاكات وجرائم االحتالل التركي بحق قرى 
ناحية شيراوا وأهالي عفرين المحتلة، ومحاسبة 

االحتالل التركي على جرائمه بحق المدنيين.
االحتالل  قصف  خالل  أنه  بالذكر  والجدير 
التركي لقرية مشيرفة التابعة لمقاطعة الشهباء 
دمشق  حكومة  قوات  من  عنصران  أُصيب 

بجروح.

ترّيث من ِقبل الجزائر بدعوة سوريا للقمة العربية الُمقبلةعقوبات انضباطية بحق سجناء سيليفري

في نيويورك تبرئة رجلين بعد مرور 55 عامًا

سجن  في  السجناء  أحد  قال  ـ  األخبار  مركز 
تعّرض  أنه  أولغون،  محمود  سيليفري، 
الكردية  الدبكة  بسبب  االنضباطية  للعقوبة 

وتأليف كتاب باللغة الكردية.

من  الثامن  في  السجن،  حراس  داهم  حيث 
السجناء في  المنصرم زنزانات  تشرين األول 
)5(، ومن  رقم   L نموذج  ذو  سيليفري  سجن 
ثم قاموا بترحيلهم إلى سجون ومهاجع مختلفة، 
موكليهم  إلى  تحدثوا  الذين  المحامون  وأفاد 
تعرضوا  السجناء  أن  المداهمة،  بعد  السجناء 

للضرب ومصادرة حاجياتهم الخاصة.

من أجل الدبكة الكرديّة تم 
ِعقابنا

محمود  السجين  تحدث  اإلطار،  هذا  وفي 
عن  هاتفية  مكالمة  عبر  عائلته  إلى  أولغون 
المذكور  السجن  إدارة  وانتهاكات  ممارسات 
العقوبة  عليه  حكمت  السجن  إدارة  إن  فقال: 
االنضباطية ألنه شّكل حلقة من الدبكة الكردية، 
كما أنه وضع في الزنزانة المنفردة لمدة خمسة 
أن  الكردية،  باللغة  كتاب  تأليفه  بسبب  أيام 
فصاعداً  اآلن  من  لنا  وقالوا  هددونا  الحراس 
الكردية  للدبكة  حلقات  تشكيل  بإمكانكم  ليس 
وإن لم تلتزموا سترون أفعاالً لن تسركم، ومن 
مصادرة  إلى  إضافة  كتبنا  جميع  صادروا  ثم 

أدواتنا الشخصية.
إلى  وتابع أولغون: عندما يذهب أحد السجناء 
المستشفى ويعود فأنه ال يتحدث إلى أي شخص 
لمدة شهر، ال يوجد إجراءات من أجل الوقاية 
األمر  يتعلق  عندما  لكن  كورونا،  وباء  من 
يتحججون  فإنهم  وتقييدنا  النشطاء  نحن  بنا 
يدخلون  والحراس  الوقاية،  بإجراءات 

ويخرجون من غرفهم بدون ارتداء الكمامات، 
كما أن أصدقائنا السجناء ال يتم معالجتهم بسبب 

بعض الحجج.

الطغاة يف القصور وأبناءنا يف 
السجون

محمود  والدة  تحدثت  الموضوع  ذات  وحول 
أولغون كوبار أولغون بقولها إن ابنها تعرض 
للضرب على أيدي السّجانين في السابق، وأنها 
واضحة  والتعذيب  الضرب  عالمات  شاهدت 
في  به  التقت  حينما  وعينه،  ابنها  جسد  على 

زيارة للسجن.
وأوضحت كوبار: إن هذا التعذيب حدث خالل 
حدث  وما  مهاجعهم،  السجن  حراس  مهاجمة 
للقضية  السلطات  لرفض  ُملخصاً  كان  لهم 

الكردية.
ولفتت كوبار االنتباه إلى تصريح رئيس حزب 
»قمنا  أردوغان  طيب  رجب  والتنمية  العدالة 
إذا  متسائلة:  وتابعت  الكردية«  المشكلة  بحل 
تم حل القضية الكردية فلماذا يتم سجن أبنائنا؟ 
االتحاد ومعارضة  لغتنا؟ علينا  تم حظر  لماذا 
يتم  أن  نريد  بحقوقنا،  نطالب  أن  ويجب  ذلك 
اإلفراج عن جميع أبنائنا السجناء، ألن الطغاة 
يعيشون ويأكلون في القصور، وأبنائنا سجناء 

لديهم.
واختتمت كوبار أولغون بقولها: باإلضافة إلى 
للمضايقة  أيضاً  آخرين  سجناء  تعّرض  ابنها 
واإلهانة، ودعت لتشكيل الوحدة ضد انتهاكات 
التركية  السجون  المستمرة في  حقوق اإلنسان 
وخاصة بحق الشعب الكردي، كما يجب على 
الجميع مساندة حقوق كل السجناء وليس حقوق 

ابني فقط.

مركز األخبار ـ أسفرت اتصاالت أجرتها 
الجزائر مع دول عربية عن التريث في دعوة 
سوريا إلى حضور القمة العربية المقررة في 
انتظار  في  المقبل،  آذار  شهر  في  الجزائر 
التطبيع  دمشق الستمرار  بها  تقوم  خطوات 

العربي معها.
رمطان  الجزائري  الخارجية  وزير  وكان 
الخارجية  وزير  زيارة  بعد  قال  قد  لعمامرة 
ولقائه  لدمشق  زايد  بن  هللا  عبد  اإلماراتي 
األسبوع  األسد  بشار  السوري  الرئيس 
الماضي، إن األوان قد آن لعودة سوريا إلى 
سوريا  كرسي  وإن  العربية،  الدول  جامعة 
في  التدخل  دون  من  إليها  يعود  أن  يجب 

سياساتها ومن يحكمها.
كما تلقى لعمامرة اتصاالً مع نظيره اإليراني 
دعوة  على  يحثه  اللهيان  عبد  أمير  حسين 
بأن  علماً  القمة،  إلى  السورية  الحكومة 
عضوية  تجميد  قررت  العربية  الجامعة 
التي  إبّان األحداث  سوريا في نهاية 2011 

اجتاحت سوريا آنذاك.

الشرق  لدى  المتوفرة  المعلومات  وبحسب 
االتصاالت  حصيلة  أسفرت  فأن  األوسط، 
وعدم  التريث  كانت  لعمامرة  أجراها  التي 
للقمة  سوريا  دعوة  بخصوص  االستعجال 
قيام  الواجب والضروري  العربية، ألنه من 
إلى  تؤدي  محددة  بخطوات  دمشق  حكومة 
إجماع  وتوفير  عنها  العربي  الحظر  رفع 

عربي لعودتها للجامعة.

قامت  أنها  رئيسية  عربية  دول  وترى 
وهي  دمشق،  مع  أولى«  بـ»خطوات 
تتعلق  بالمقابل«  سورية  »خطوات  تنتظر 
بالتوقعات العربية بثالثة مستويات »داخلية، 
التعاطي اإليجابي مع ملف الالجئين  تخص 
 ،2254 الدولي  القرار  وفق  والتسوية 
الوجود  بينها  بملفات  تتعلق  وجيوسياسية 
اإليراني، وثنائية تتناول التعاون في مكافحة 

اإلرهاب والجريمة وتهريب المخدرات.

مركز األخبار ـ أعلن المدعي العام لمنطقة 
أنه  فانس،  سايروس  نيويورك  في  مانهاتن 
جريمة  بارتكاب  أُدينا  رجلين  تبرئة  يعتزم 
قتل زعيم حركة الحقوق المدنية مالكوم إكس 

في عام 1965. 
مؤتمراً  سيعقد  إنّه  العام  المدّعي  وقال 
صحافياً الخميس لإلعالن عن تبرئة كّل من 
محمد أ. عزيز، وخليل إسالم. وأضاف فانس 
في مقابلة مع صحيفة »نيويورك تايمز« إّن 
»هذين الرجلين لم يحصال على العدالة التي 
يستحقانها«، وما يمكننا القيام به هو اإلقرار 

بالخطأ، وبفداحة هذا الخطأ.
وكشفت الصحيفة أّن تحقيقاً قضائياً استغرق 
مع  باالشتراك  فانس  أجراه  شهراً،   22
محاميي عزيز وإسالم خلص إلى أّن مدّعين 
عامين ومكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة 
أن  المحتمل  من  كان  أدلّة  حجبوا  نيويورك 

تؤدّي إلى تبرئة الرجلين.
وأطلق سراح عزيز )83 عاماً( عام 1985، 

أما إسالم فأطلق سراحه عام 1987 وتوفي 
عام 2009، واعترف رجل ثالث هو مجاهد 
عبد الحليم يبلغ 80 عاماً بجريمة القتل قبل 
خالل  وادّعى   2010 عام  عنه  يفرج  أن 
اآلخرين  الرجلين  أّن  المحاكمة عام 1966 

بريئان.

»أمة  جماعة  في  أعضاء  الثالثة  وكان 
عام  إكس  مالكولم  تركها  التي  اإلسالم« 

،1964
 1965 شباط   21 في  إكس  مالكولم  وقُتِل 
يستعدُّ  كان  بينما  مسلحين  ثالثة  برصاص 

إللقاء خطاب في مانهاتن.
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أنقرة تواصُل حرَب التعطيش بالتحكِم بالوارد المائّي
أنقرة  تتالعُب  المياه،  حرِب  سياق  في 
بالمصطلحات، وتُسقِط التوصيَف الدولّي عن 
عابران  أنّهما  على  ودجلة،  الفرات  نهري 
تلتزم  فال  بهما،  التصرِف  حقُّ  ولها  للحدوِد، 
بالمبادئ  وال  المبرمة،  االتفاقات  بمضموِن 
خفَض  وتواصُل  الجوار،  لعالقاِت  األخالقيّة 
الوارِد المائّي لنهري الفرات ودجلة، لتمارَس 
سوريا  في  المائّي  لألمِن  ممنهجاً  تدميراً 
أّدت  اإلجراءاٍت،  من  سنوات  بعد  والعراق، 
حرٍب  في  والينابيع  األنهار  من  عدد  لجفاف 

تهدد حياة ماليين البشر.
استخداِم  على  التركّي،  االحتالِل  دولةُ  دأبت 
الجارة؛  الشعوِب  ضد  حرٍب  أداةَ  المياه 
متجاهلةً  عقوٍد مضت،  مدى  على  إلرضاخها 
حقوَق الماليين من السكان في سوريا والعراق، 
والمعايير  األخالقيّة،  المبادئ  ومنتهكةً 

االجتماعيّة وعالقات الجوار.

خفٌض مرّوٌع للوارِد املايّئ

سوريا  وشرق  شمال  في  القرى  مئات  تعيُش 
مأساويّة،  أوضاعاً  الفرات،  نهر  على ضفاف 
تدفِق  أشهر  منذ  تركيا، عمداً،  في ظل خفض 
مياه نهِر الفراِت العابِر إلى األراضي السورية.
اإلدارة  في  الطاقة  مكتب  مسؤول  ويؤكد 
درويش  والت  سوريا؛  وشرق  لشمال  الذاتيّة 
المياه  »معدَل  أن  هاوار،  لوكالِة  تصريحٍ  في 
لم  تركيا  من  السورية  األراضي  إلى  المتدفقة 
أشهر«، خالفاً   9 منذ  م3/ثا،  الـ200  تتجاوز 
والتي  وتركيا،  سوريا  بين  المبرمة  لالتفاقية 
تنصُّ على أن يكون معدل الوارِد المائّي ال يقل 
ـ التركيّة  عن 500 م3/ ثا لدى الحدود السوريّةـ 
من المياه في الثانية، وتبلغ حصة سوريا منها 

42% فيما تبلغ حصة العراق 58 %.
المنظمات  منتدى  إلى  أرسَل  بياٍن  وفي 
وشرق  شمال  في  العاملة  المياه  ومجموعات 
أن  فيه  ذُِكَر  الطاقة،  مكتب  أصدرهُ  سوريا، 
وعرض  كم،   80 بطول  الطبقة،  سد  »بحيرة 
يتراوح بين 4 و12 كم، والتي تبلغ سعتها 14 
 6 منسوبها  انخفض  قد  المياه؛  من  م3  مليار 

أمتار عن مستواها المعهود«.
صوراً،  األوروبيّة  الفضاء  وكالة  ونشرت 
األقمار االصطناعية في آب  بواسطة  التقطت 
الماضّي، أظهرت مدى تراجع منسوب بحيرة 
باألعوام  مقارنةً  مرعب«  »بشكٍل  الفرات 

السابقة.

جوالٌت وصوالٌت أفضْت لتسجيِل 
اتفاقيٍة لدى األمِم املتحدِة

الوطنيّة  التنسيق  هيئة  نشرته  تقريٍر  في 
دراسةً  تناول   ،2016 عام  صيف  السوريّة، 
وتأثيرها  التركية   - السورية  العالقات  حول 
على األمن المائّي في سوريا، جاء فيها تسلسٌل 

للجوالت بين البلدين على الشكل التالي:
لتبادِل  جولة  أول  عقدت   :1962 عام 
بين  النظر  ووجهات  والبيانات،  المعلومات 
كّل طرٍف  ف  وتعّرِ وتركيا،  والعراق،  سوريّا 
على وجهة نظر اآلخر، واستمر عقد جوالت 
فنية بين عواصم الدول الثالث بالتناوِب، خالل 
نتيجٍة  إلى  التوصل  يتم  ولم  الالحقة،  الفترة 

فعليٍّة.

الفنية  اللجنة  مباحثات  على  بناًء  عام 1975: 
قسمت  الدولّي،  البنك  ووساطة  المشتركة، 
متوسط  من  الثلث  بنسبة  الثالثة  البلدان  حصة 

الوارد المائّي للنهر سنويّاً.
عام 1980: تمكن الجانب العراقي، من توقيع 
ضرورة  على   »: نصَّ تركيا،  مع  بروتوكول 
التوصل التفاق على اقتسام مياه نهر الفرات، 
خالل مهلة ال تتجاوز شهر شباط 1982 م »، 
سوريّا  )ودُعيت  الغرِض  لهذا  لجنة  وتشّكلت 
االجتماعات  من  سلسلة  بعدها  وبدأت  إليها(، 
إلى  التوصُل  يتِم  ولم  الالحقة،  األعوام  خالل 
اللجنة في  أعمال  توقفت  أن  إلى  فعليّة،  نتيجة 

أكتوبر 1992 بسبب تعنت الجانب التركّي.
في 1987: تم التوقيع خالل زيارة »تورغورت 
أوزال« رئيس وزراء تركيا إلى دمشق، على 
بروتوكول للتعاون االقتصادّي والفنّي، وتنظم 
سوريا  بين  الحصص  منه،  السادسة  المادة 
ملء  من  االنتهاء  حتى  مؤقٍت،  بشكٍل  وتركيا 
سد أتاتورك عام 1993، ثم تعودُ حصةُ تركيا 
إلى الثلث، والتي تحصل بموجبها سوريا على 
مياه  من  م3/ثا   500 عن  يقلُّ  ال  تدفق  معدل 

نهر الفرات.
ثنائيّة بين  عام 1989: تم توقيع مذكرة تفاهم 
سوريا  إطالق  على  تنصُّ  والعراق،  سوريا 
إليها من  الواردة  الفرات،  نهر  مياه  من   %58
لسوريا وهي  الباقية  الحصة  تكون  فيما  تركيا 
الفرات  نهر  مياه  من  سوريا  )حصة   ،%42
 9.106 العراق  وحصة  م3،  مليار   6.627
مليار م3 وحصة تركيا 15.700 مليار م3 في 

السنة(.
في عام 1994: قامت سوريا بتسجيِل االتفاقية 
لدى   1987 عام  تركيا  مع  المعقودةِ  المؤقّتة 
حّقِ  من  األدنى  الحدِّ  لضماِن  المتحدة؛  األمم 

سوريا والعراق في مياِه نهِر الفرات.

أنقرة تفتح جبهة الفرات بذريعة 
حزب العامل الكردستاين

منذ عام 1989 بدأت تركيا بتنظيِم حملة دوليّة؛ 
سوريا،  من  أوجالن  هللا  عبد  القائد  إلخراج 
وهددت عدة مرات بإعالِن الحرِب عليها، وفي 
قضية  عادت  الخجولة،  العربيّة  المواقف  ظل 
الفرات حينها إلى الواجهِة من جديد،ٍ والتي لم 
تحل إلى اآلن، مع إصراِر تركيا، آنذاك على 
الفراِت  مياه  السدود، والتحّكم في جريان  بناِء 
وعده  والعراق(،  )سوريا  الجوار  دوِل  إلى 
نهراً تركيّاً عابراً لتلك الدول، ومن حقّها قطعه 
قضيةُ  بعد  فيما  لتشّكل  الضرورةُ،  دعِت  متى 
وجود القائد أوجالن على األراضي  السوريّة 
مسألةً أخرى، تُضاف إلى الملفاِت العالقِة بين 
بعد وصول  أغلبها  تجاوز  تمَّ  والتي  الدولتين، 

بشار األسد إلى سدةِ الحكِم.
منصب  توليه  قبل  ديميريل  سليمان  أطلق 
بخصوِص  لسوريا  تهديداً  التركيّة،  الرئاسة 
أزمة المياه في 1992/7/24؛ في حفل تدشين 
سد أتاتورك: »إن المياه التي تنبع من تركيا هي 
التي ينبع  البلدان  ملك لتركيا، والنفط هو ملك 
نريد مشاركتهم  أننا  لهم:  نقول  فيها، ونحن ال 
في نفطهم، كما أننا ال نريد أن يشاركوننا في 
أن  رأيهم،  األتراك  بعض  يخفي  مياهنا«. وال 
صنبور  على  السيطرة  استطاعت  إذا  تركيا 
شرق  سياسة  فرض  تستطيع  فإنّها  المياه، 
أوسطيّة،  وقال تورغوت أوزال عام 1991 
»مثلما يبيع العرب البترول، يجب على تركيا 

أن تبيع المياه«.
رفيُع  تركّي  وفد  دمشق  زار   1993 عام  في 
وتمَّ  ديميريل،  سليمان  برئاسة  المستوى 
التوصُل أثناء لقائه بالمسؤولين السوريين إلى 
اتفاٍق، يقضي بموافقة تركيا على زيادةِ حصِة 
التزاِم  مقابل  الفرات،  نهر  مياه  من  سوريا 
الكردستاني،  العمال  حزِب  بإخراجِ  سوريا 

ومنع نشاطاته في البالِد.
ويُذكر أنَّ الرئيس التركّي عبد هللا غول، وعد 
دجلة  نهري  مياه  حصة  بمضاعفة  العراق 
والفرات، بشرط اتخاذ خطوات عراقيّة عملية، 
مواجهِة  في  إقليم كردستان  قادة  من  وبخاصة 

حزب العمال الكردستانّي

مسار نهري دجلة والفرات

مناطق  من  ينبع  كم(   2800( الفرات  نهر 
ينابيع  أهمها  كردستان،  شمال  في  مختلفة 
من  القريبِة  والهضاِب  بينغول،  وبحيرات 
شمال  في  طوله  ويشّكل  األرمنيّة،  الحدود 
النهر  يدخل  فيما  كم،   1200 قرابة  كردستان 
جرابلس  مدينِة  قرب  السوريّة  األراضي 
أٌقصى شمالي البالد، ويمتد مجراه حتى مدينة 
البوكمال بطوِل 600 كم في سوريا، وبالقرب 
األراضي  إلى  النهر  يتدفق  القائم،  مدينة  من 
العراقية، ويشق مجراه، حتى يلتقي بنهر دجلة 
بالقرب من مدينة البصرة قبل أن يصبَّ جنوباً 
في الخليج العربّي ليقطع مسافةَ 1100 كم في 

األراضي العراقيّة.
فينبع من مصادِر  كم(  دجلة )1900  نهر  أما 
باكور  في  مجراه  طول  ويبلغ  عينها،  الفرات 
 50 مسافة  يجري  فيما  كم،   500 كردستان 
باشور  ويدخل  السوريّة؛  الحدوِد  بمحاذاة  كم 
كردستان عند منطقة زاخو ومن ثم األراضي 

خمسة  فيه  تصبُّ  الذي  الوقِت  في  العراقيّة، 
الصغير،  الزاب  الكبير،  الزاب  وهي،  روافد 
بالفراِت  ويلتقي  والعظيم،  ديالى  الخابور، 
كم   200 بطول  العرب  شط  سوياً  ويشّكالن 

ويصُب في الخليج العربّي.

تجفيُف األنهاِر والينابيعِ 
»اسرتاتيجيٌة تركّيٌة«

التغيير  وعمليات  الحرب  جرائم  جانب  إلى 
االحتالل  جيش  ارتكبها  التي  الديمغرافّي، 
التركّي والفصائل والجماعات المرتزقة التابعة 
الوطني(  الجيش  النصرة-  - جبهة  )داعش  له 
فتحت  سوريا،  في  مضت  أعوام  مدى  على 
السوريين  ضد  المياه  جبهة  التركيّة  الدولة 

بالتزامن مع العدوان العسكرّي المتواصل.
المساعي  إطار  في  الممارسات  هذه  تأتي  إذ 
من  ممكن  قدٍر  أكبر  لتهجير  الهادفة  التركيّة، 
أساليب  باستخدام  وإفراغها،  المنطقة  سكان 
عن طريق  الخاصة  الحرب  بينها،  من  عديدة 
المتواصِل  والقصف  االستخباراتيّة،  االجهزة 
التي  المسيّرة،  والطائرات  ثقيلة،  بأسلحٍة 
تستهدف بشكٍل يومّي مناطق متفرقة في شمال 
وشرق سوريا، والسياسات التركيّة فيما يخصُّ 

مجرى نهر الفرات.
وبدأت تركيا ببناِء شبكٍة من السدود على مجرى 
وهو  سد  أول  ببناء   ،1966 منذ  الفرات  نهر 
»كيبان« في والية آالزيغ في باكور كردستان، 
بسعة تخزينيّة تصل لـ 30 مليار م3 من المياه، 
واستمرت ببناء السدود بعد ذلك، حيث أنشأ سد 
»بغشتاش« في أرزنجان، »كركايا« في آمد، 
وسد »أتاتورك« بين واليتي رها وسامسور، 

و«قرقاميش« في ديلوك )عينتاب(.

مليار  التخزينيّة 48  بسعته  أتاتورك  سد  ويعدّ 
م3 من المياه، من بين خمسة من أكبر السدود 
في العالم، إذ يشّكل معوقاً أساسيّاً في انخفاض 

المياه الواردة إلى سوريا والعراق. 
إلى جانب كمياِت المياه الضخمة، التي تخزنها 
مساِر  وتحويِل  تركيا،  انشأتها  التي  السدودُ، 
سهِل  في  الزراعيّة  لألراضي  الروافد  بعِض 
األنهار  غالبية  جفت  سروج،  وسهول  حران 
والينابيع المتدفقة إلى األراضي السوريّة على 
مدى آالف السنين؛ نتيجة الممارسات التركيّة، 
مدينة  شمال  »الساجور  أنهار  جفّت  حيث 
أبيض  سبي/تل  كري  مدينة  بين  البليخ  منبج، 
والرقة، الخابور وروافده في إقليم الجزيرة«. 
نهر  مجرى  أنقرة  حّولت   1950 عام  وفي 
لالتفاق  خالفاً  حلب،  مدينة  يغذي  الذي  قويق 
المبرمة في أنقرة مع فرنسا، نيابة عن سوريا 
في 1921/10/20 بتقسيم نهر قويق، وكذلك 
مؤتمر الصداقة وحسن الجوار 1926، ما دفع 

الفرات  مياه  لضّخِ  آنذاك  السوريّة  السلطات 
وفي 2021/6/11  حلب.  لمدينة  األقنية  عبر 
بوالية  األعلى«  »عفرين  باسم  سدٍّ  تدشين  تمَّ 
»سابون  رافد  بذلك  لتقطع  التركيّة؛  كيليس 
نقل  يتم  فيما  نهر عفرين،  يغذي  الذي  سوي« 
مخزون بحيرة ميدانكي إلى سد الريحانيّة في 

والية هاتاي. 
الفرات  نهر  لمياه  الضئيلة  الكمية  تركيا  تضخ 
الكهربائية،  الطاقة  لتوليد  سدودها،  من  حالياً 
بمعنًى أوضح، إذ لم تسمح تركيا بوارٍد مائّي 

كاٍف، فلن يتم توليد الطاقة الكهربائية.

سد إليسو املثري للجدل

الخزان  ملء   2018/6/1 في  تركيا  بدأت 
القصوى  إليسو، وسعته  بحيرة سد  في  المائّي 
وقد  المياه.  من  م3  مليار   20.9 إلى  تصل 
)على  إليسو  سد  افتتاح  التركية  الدولة  أعلنت 
في   ،2021/11/6 في  رسمياً  دجلة(  نهر 
حيث  كردستان،  باكور  في  ماردين  منطقة 
افتتاحه  في  وقال   .2006 عام  بتشييده  بدأت 
»إنَّ حماية مواردنا المائيّة، لم تعد خياراً »بل 

ضرورة«
حصة  حول  العراق،  مخاوف  السد  بناء  أثار 
المتعلقة  المشاكل  ظل  في  المياه  من  األخيرة 
باألمن المائي، التي عانت منها خالل األعوام 
األخيرة، وخاصة أن عملية بناء السد، واحتجاز 
أهوار  في  المائية  المسطحات  على  أثر  المياه 

العراق.
لألبحاث  البريطانّي  هواش  جاثام  مركز  ذكر 
وإيران،  تركيا  سياسات  إّن   :2021/9/4 في 
أدت لخسارة العراق 40% من مياهها، وأشار 
تحتوي  األوسط  الشرق  »منطقة  أن  المركز 

على 6.3% من سكان العالم، وأن 1.4% فقط 
يتمتعون بمياه شرٍب نظيفة.

إيشيلمان،  أولريش  البيئة األلماني  وكان خبير 
قد وصف السد االصطناعي« أنه فعٌل همجي 
في القرن الحادي والعشرين«، والذي أمضى 
لسنوات في العمل على تنسيق مقاومة دولية؛ 

لمنع بناء السد حتى عام 2010.
إال أنقرة بصدد مواصلة حرب المياه بضراوة 
أكبر، عبر بناء سد جزرة على نهر دجلة، وهو 

أكثر خطورة من إليسو، بعده سداً إروائياً 

أزمُة املياِه تسبُب أوضاعاً كارثّيًة 
خالَل الحرِب يف سوريا

على  سدود  ثالثة  سوريا  وشرق  شمال  تغذي 
شرق  جنوب  تشرين  سد  وهي  الفرات،  نهر 
مدينة منبج، وسد الفرات أكبر السدود السورية 
مدينة  قرب  الحرية  وسد  الطبقة،  مدينة  قرب 

الرقة.
تصُل نسبةُ المياه التي تدخل األراضي السوريّة 
قادمة من الخارج 70%، ويشّكل الفرات شريان 
الفرات،  إقليم  من  السوريين  لماليين  الحياة 
الزور،  ودير  الرقة،  ومناطق  البالد،  شمال 
إضافة لتزويد حلب ثاني أكبر مدينة في البالد 

بمياه الشرب.
مساحة  سوريا  في  ضفتيه  على  النهر  يروي 
األراضي  من  هكتار  ألف  بـ900  تقدر 
جانب  إلى  القمح  أهّمها  بالحبوب،  المزروعة 
البساتين وأشجار الفاكهة، حسب عدٍد من لجان 
وهيئات الزراعة في مناطق مختلفة، لكن 400 
ألف هكتار من األراضي، بقيت من دون مياه 

منذ صيف عام 2020.
على  المطبق  االقتصادّي  الحصار  ظل  وفي 
شمال وشرق سوريا؛ يؤثّر االنحسار المرعب 
المحلّي،  اإلنتاج  على  الفرات؛  نهر  لمجرى 

الذي يحقق جزءاً كبيراً من االكتفاء الذاتّي.
تحتاج السدود المياه معدَل 300 م3/ثا، لتوليد 
الطاقة الكهربائيّة كحٍد أدنى، يمّكُن من تشغيِل 
الفرات،  سد  أو  تشرين،  سد  من  واحدة  عنفة 
وتوليد الكهرباء بطاقة 105 ميغا واط ساعي، 
م3/ثا   200 هي  القادمة  الكمية  أن  حيّن  في 

وأحياناً تتدنى إلى 125 م3/ثا.
وال تتوفر إحصائياٌت دقيقةٌ حول أعداِد صيادي 
السمك على طول مجرى النهر في سوريا، إال 
أنَّ مئات الصيادين القرويين، الذين يستخدمون 
اصطياد  في  شرعية  وغير  شرعيّة،  طرق 
من  هائلٍة  كمياٍت  نفوِق  من  يعانون  األسماك، 
 2 النهر  مجرى  عرض  تقلِص  بعد  األسماِك 
كم، وهو مصدر رزقهم الوحيد، ويحيلهم إلى 
الصعبة،  المعيشيّة  األوضاع  ظل  في  البطالة 
أضراراً  المياه  منسوب  انخفاُض  يلحق  فيما 

بالثروةِ السمكيّة.
القرى على ضفاف  في سوريا وحسب سكان 
نهر الفرات، فإنَّ حالة الجفاف هي االسوأ منذ 
لوسائل  صرحوا  خبراء  ويؤّكد  الثمانينيات، 
منذ 40  األسوأ  الجفاف هو  أنَّ  إعالم عراقية 

عاماً يضرُب نهري الفرات ودجلة معاً.

وكالة هاوار

أكد شيوخ عشيرتي الحواس، والعفادلة في شمال وشرق سوريا المهاجرين، أن شمال 
وشرق سوريا، كلما مر الوقت صمدت، وتعزز أمانها أكثر فأكثر، وناشدوا الشباب المهاجرين 
بقولهم »عودوا إلى بلدكم ووطنكم« وأشاروا إلى أن الدولة التركية، خدعت الشباب، 
وأرسلتهم إلى ليبيا وأفغانستان، وغيرها، واستخدمتهم في حروبها، وهي تعمل بشتى 
شبابنا وشعبنا  ينخدع  أال  »يجب  وأضافوا:  إخالء سوريا من شعبها،  أجل  الوسائل، من 

بأالعيب الحرب الخاصة هذه، التي تستهدف المنطقة برمتها«.

شيوُخ العشائِر: التشبث باألرض.. كسر لسياسة المحتل التركي

ناجي: العماُل الكردستانيُّ يناضُل من أجِل الكرِد والشعوِب األصيلِة في المنطقِة

املحتلُّ الرتيكُّ ينتهُج سياسَة 
التهجريِ والتدمريِ

وفي السياق ذاته، تحدث لوكالة، فرات لألنباء، 
شيخ عشيرة الحواس، دهام الشبلي فقال: الدولة 
التركية تنتهج سياسة التهجير والتدمير؛ لتحقيق 
أجنداتها، وتساهم بذلك الدول األوروبية، وتفتح 
هجرة  من  لالستفادة  الشباب؛  لالجئين  أبوابها 

العقول والطاقات الشبابية.

تشن  التركي،  االحتالل  دولة  الشبلي:  ونوه 
هجماتها بشتى الوسائل الممكنة، وتستخدم في 
سوريا،  شرق  وشمال  آفا،  روج  على  حربها 
وتساهم  الشباب،  لتهجير  الخاصة؛  الحرب 
أبوابها  فتح  خالل  من  األوروبية  الدول  بذلك 

للشباب والعقول؛ لتستفيد من قوتهم الضاربة.
الناس، يدعون:  وتابع الشبلي قائالً: أن بعض 
أن واجب الدفاع الذاتي يؤدي إلى الهجرة، لكن 
ألن  صحيحة،  غير  واألقوال  االدعاءات  هذه 
الكثير  عفت  الشأن،  بهذا  األخيرة  القرارات 

تتوقف  لم  ذلك  ومع  الخدمة،  من  المواليد  من 
مناطقنا  تهدد  المحتلة  التركية  الدولة  الهجرة، 
من أجل افراغها من أبنائها وشعبها، وخدعت 
من  مجموعاتها  خالل  من  شبابنا  من  العديد 
وأفغانستان  ليبيا  إلى  وأرسلتهم  المرتزقة، 

وأذربيجان.
ودعا الشبلي المهاجرين السوريين بشكل عام، 
الضاربة في  القوة  الشبيبة، وهي  نناشد  وقال: 
ألن  ووطنهم؛  بالدهم  إلى  للعودة  المجتمع، 
تأمين  وبإمكاننا  لهم،  ماسة  بحاجة  الوطن 
والنمو  التطور  خالل  من  لهم،  العمل  فرص 
االقتصادي الذي تشهده مناطقنا، ونحن نعلم أن 
ال  وهم  لنا،  وطناً  تصبح  ال  اآلخرين،  أوطان 

يقبلوننا كمواطنين لديها.
ولفت الشبلي بقوله: مهما حدث، لن ننحني أمام 
هجمات وتهديدات دولة االحتالل التركي، التي 
النيل من شعبنا ووطنا، نحن ال نخشى  تهدف 
الموت، واالحتالل التركي، ال يمكن للمرء أن 
العديد من  ارتكبت  التركية، ألنها  بالدولة  يثق 
الشعوب  بحق  الجماعية  واإلبادات  المجازر 

عبر التاريخ.
 واختتم الشيخ دهام الشبلي حديثه، وقال: نحن 
قوات  ونساند  ندعم،  العشائر،  وشيوخ  وجهاء 

لحمل  مستعدون  أننا  كما  الديمقراطية،  سوريا 
قوات  في  مقاتلينا  خلف  والوقوف  السالح، 
المعارك،  ساحات  في  الديمقراطية  سوريا 
هذه ليست مجرد كلمة، لكنها فعل أيضاً، وتم 
لن  ونحن  سابقاً،  الواقع  أرض  على  تطبيقها 
نتخلى عن شبر من أرضنا، مهما حاول العدو، 
كما أننا لن نقبل بوجود جيش االحتالل التركي 

ومرتزقته في مدننا. 

عىل الشباِب التشبُُّث باألرِض 
والدفاُع عنها

ومن جهته سلط شيخ عشيرة العفادلة، مصطفى 
العبد الضوء على أسباب الهجرة في المنطقة، 
فقال: إن الشعوب في المنطقة يعيشون في سالم 
وأمان تامين، لكن المنطقة تعاني من الهجرة، 
أمس  في  البالد  فيه  تكون  وقت  في  وخاصةً 
الحاجة إليهم، وما نحن متأكدون منه: أن دولة 

هذه  وراء  تقف  التي  هي  التركي،  االحتالل 
الهجرة التي تشهدها المنطقة، حيث تنتهج هذه 
شعبها  من  مدننا  إفراغ  سياسة  القمعية  الدولة 

وأبنائها.
ودعا العبد الشباب المهاجرين جميعهم، بالقول: 
األراضي،  هذه  عن  المدافعون  هم  الشباب 
وسائل  لهم  ونقدم  بهم،  نتمسك  أن  وعلينا 
العيش والبقاء كلها، ونحن ندعو الذين يتأهبون 
وأيضاً  بخدماتهم،  أولى  وطنهم  أن  للهجرة، 
وديارهم،  إلى وطنهم  العودة  المهاجرين  على 

للدفاع عن أرضنا وشعبنا.
العبد  الشيخ مصطفى  وفي ختام حديثه تحدث 
فقال: دولة االحتالل التركية، تخدع مرتزقتها 
داعش  ومرتزقة  النصرة  جبهة  خالل  من 
والمهاجرين، وترسلهم إلى بالدنا، ويستهدفون 
شعبنا بغرض إفراغ شمال وشرق سوريا من 

أهلها، لتسيطر عليها، وتحتلها. 

في  المختص  العراقي  والباحث  الكاتب  أكد 
حزب  إدراج  أن  ناجي،  علي  الكردي  الشأن 
اإلرهاب غير  لوائح  الكردستاني على  العمال 
غايات  تحقيق  منه  الهدف  وكان  منطقي، 
لم  الكردستاني،  العمال  أن  مؤكداً  سياسية، 
بالبحث عن المناصب واألموال،  ينشغل يوماً 
وكرامة  وحرية  حقوق  أجل  من  يناضل  إنما 
في  األصيلة  والشعوب  الكردي،  الشعب 

المنطقة.

 43 منذ  الكردستاني  العمال  حزب  يناضل 
بشكل  الكردية  القضية  حل  أجل  من  عاماً، 
سلمي وعادل، وباإلضافة إلى دفاعه عن قضية 
الشعب الكردي العادلة، فهو يدافع عن الشعوب 
المضطهدة في الشرق األوسط، ووقف الحزب 
بوجه اإلبادة الجماعية، التي خططت لها قوى 
مهمة  وأوكلت  الكرد،  ضد  وعالمية  إقليمية 

التنفيذ لدولة االحتالل التركية.
كافة  رغم  الكردستاني،  العمال  حزب  وتمكن 
الهجمات ضده، منذ تأسيسه عام 1978 وحتى 
والمقاومة،  النضال  ومواصلة  الصمود  اآلن، 
المنصات  إلى  الكردية  القضية  أوصل  حتى 
الدولية، ويعد حزب العمال الكردستاني األكبر 
الكردستانية  األجزاء  مستوى  على  جماهيرياً، 

األربعة.
حول تلك القضية الهامة أجرت وكالة، هاوار، 
العراقي  والباحث  الكاتب  مع  حواراً  لألنباء 
وفيما  ناجي،  علي  الكردي  بالشأن  المختص 

يلي نص الحوار:

العّماِل  حزِب  تجاهَ  انطباُعُكم  -ما 
الكردستانَي؟

مع بدايات ظهور حزب العمال الكردستاني، ُعدّ 
التحررية،  اليسارية  واألحزاب  الحركات  من 
اآلن حزب العمال الكردستاني حزب يساري، 
تطورات  يواكب  إنساني؛  تقدمي،  تحرري، 
العصر كافة؛ يدعو إلى التعايش السلمي، بدالً 
حزب  وهو  القومية،  بالمفاهيم  االلتزام  من 
والديمقراطية،  والحرية،  للشعوب،  مناصر 
الظلم  ضد  الحزب  ويقف  العدالة،  وتحقيق 
في كل مكان سواء، في كردستان، أو في أي 

منطقة أخرى.

منذ  الكردستاني  العمال  حزُب  -يناضُل 
الكردية،  القضية  حّل  أجل  عاماً، من   43
الشرق  في  المضطهدة  الشعوب  وقضية 

األوسط، كيف تقيّمون هذا النضال؟
مع فائق احترامي للكتّاب والباحثين في الشأن 
ال  الكردستاني،  العمال  حزب  فإّن  الكردي، 
بالدماء  ضّحى  العمال  حزب  بالكتابة،  يُقيّم 
الكردية،  القضية  أجل  من  وبالنفيس  وبالغالي 
الشرق  في  العادلة  القضايا  أهم  من  هي  التي 
باقي  قضايا  أجل  من  أيضاً  األوسط، وضّحى 
الشرق  في  المضطهدة  األصيلة  الشعوب 
األوسط ؛ كما اآلن في شمال وشرق سوريا، 
على  مبني  نظام  كنف  في  أبناؤها  يعيش  التي 
العتمادهم  الشعوب،  وأخوة  السلمي،  التعايش 
منهجية الفيلسوف والمرجع الفكري الكبير عبد 
العمال  حزب  تقييم  دائماً  يجب  أوجالن،  هللا 
الكردستاني بموجب العطاء، الذي قدّمه ألجل 
القضية الكردية العادلة، التي تعدّ من أهم قضايا 

الشرق األوسط.

حزب  أدرجا  وأمريكا  األوروبي  -االتحاد 
اإلرهاب  لوائح  على  الكردستاني  العمال 
العالمي، منتصف ثمانيات القرن الماضي، 
لهذا  قانوني  مسوغ  هناك  هل  برأيكم 

اإلدراج، وما السبب؟
لوائح  على  الكردستاني  العمال  حزب  إدراج 
اإلرهاب، كان لتحقيق أغراض سياسية، أمريكا 
التي أدرجت الحزب على لوائح اإلرهاب، هي 
نفسها، التي تتعامل، وتتعاون اآلن مع الحليف 
شمال  في  الكردستاني  العمال  لحزب  الفكري 

الديمقراطية،  سوريا  كقوات  سوريا،  وشرق 
واإلدارة الذاتية، التي مرجعهم الفكري، المفكر 

عبد هللا أوجالن.

حزب  أن  الكردي  الشعب  عموم  يرى   -
العمال الكردستاني ممثله الشرعي، ونظّم 
الكرد ومناصرو الحرية عشرات الفعاليات 
لوائح  عن  الحزب  اسم  إزالة  أجل  من 
اإلرهاب، غير أن االتحاد األوربي وأمريكا 
اسم  إزالة  أجل  من  خطوة  أية  تخطيا  لم 

الحزب، برأيكم لماذا؟
نعم عموم الشعب الكردي، والشعوب المتآخية 
مع الشعب الكردي، كالكاكائيين، والمسيحيين، 
الكردستاني  العمال  والعرب، يرون أن حزب 
العمال لم ينشغل  ممثلهم الشرعي، ألن حزب 
والمناصب  المكاسب  عن  والبحث  بالسياسة 
حرية  عن  ويبحث  بحث  إنما  واألموال، 
األصيلة  والشعوب  الكردي،  الشعب  وكرامة 

في المنطقة.
ونحن ال ننكر، أن هناك أحزاباً أخرى، ولكن 

حزب العمال الكردستاني األكبر جماهيرياً بين 
عموم الشعب الكردي، وشعوب المنطقة، وله 
دور كبير في إيصال صوت الكرد، دول العالم 
إزالة  أجل  فعاليات ونشاطات من  كلها، هناك 
لكن  جيدة،  وهي  اإلرهاب  لوائح  عن  الحزب 
أبعاد  ذي  دولي  بقرار  يكون  أن  يجب  إزالته 

سياسية.

الكردستاني، أن  العمال  -أكد قياديو حزب 
الشعب  بقضية  لالعتراف  الخطوات  أولى 
الكردي، هي إزالة اسم الحزب عن لوائح 

اإلرهاب، كيف تقيّمون هذه التصريحات؟
لالعتراف  الخطوات  أولى  إن  تأكيد،  بكل 
اسم حزب  إزالة  الكردي، هي  الشعب  بقضية 
اإلرهاب،  لوائح  عن  الكردستاني  العمال 
وإطالق سراح المفكر الكبير عبد هللا أوجالن 
من المعتقل، وتعويض عوائل ضحايا اإلجرام 

التركي، بحق الشعب الكردي.

-مؤخراً أطلق نخبة من الساسة والمثقفين 

الدولي  المجتمع  لحث  مبادرة؛  العالميين 
الكردستاني  العمال  حزب  اسم  إزالة  على 
عن لوائح اإلرهاب، كيف يمكن دعم هذه 
المبادرة، وما المطلوب من الشعوب التي 
وعلى  الكردي،  الشعب  بقضية  تؤمن 
تربطه  الذي  العربي،  الشعب  رأسها 

عالقات تاريخية مع الشعب الكردي؟
لحّث  العربية؛  التجمعات  إحدى  في  أنا عضو 
العمال  حزب  إزالة  على  الدولي  المجتمع 
وإطالق  اإلرهاب،  لوائح  عن  الكردستاني 
أوجالن،  هللا  عبد  الكبير  المفكر  سراح 
العمال  حزب  لبقاء  دولية  إرادة  هناك  ولكن 
الكردستاني ضمن لوائح اإلرهاب، رغم وجود 
سوريا  من  كل  في  للحزب،  فكرية  أجنحة 
قبل  من  معها  التعامل  ويتم  وغيرها،  وإيران 
المنطقة  شعوب  األوروبي،  واالتحاد  أميركا 
وخاصة  الكردي،  الشعب  بقضية  مؤمنة  كافة 
لذلك يجب إحداث ضغط  نُخب هذه الشعوب، 
لوائح  عن  الحزب  اسم  إلزالة  دولي؛  سياسي 

اإلرهاب.
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بلديُة الشدادي تعيُد تأهيَل الطريِق الغربِيّ

اإلداراُت المحلّيُة والبيئُة بصدِد إطالٍق مشاريَع خدمّيٍة 

كبيرٍة في المرحلِة المقبلِة

صناعُة الفخاِر تنتعُش في الرقِة من جديٍد

هل انتهى فيلم »أردوغان«؟

ماَت القذافي.. عاَش القذافي.. االنتخاباُت الرئاسيُة الليبيُة، 

المفاجآُت ال تزال في بداياتها

الشدادي  ناحية  في  الشعب  بلدية  باشرت 
بصيانة طريق الكانية، الذي يصل طوله لقرابة 
/3000متر/ وبتكلفة إجمالية تصل لـ /12 ألف 
دوالر/ وفي في مدة زمنية مقدرة بـ 30 يوم، 
بين  الواصلة  الطرق  أهم  من  الطريق  ويعد 
ناحية الشدادي والحسكة، من جهة وطريق دير 

الزور من جهة أخرى.
في  الشعب  لبلدية  المشتركة  الرئيسة  وقالت 
»روناهي«:  لصحيفتنا  الحسين  سناء  الناحية 
مشروع  بتنفيذ  الشعب  بلدية  »باشرت 
الطرق  أهم  من  يعد  والذي  الكانية،  طريق 
االستراتيجية في مدينة الشدادي؛ لكونه مدخل 
المدينة الرئيسي من الجهة الغربية، فضالً عن 

كونه خط وصل ما بين الحسكة والشدادي من 
جهة، والشدادي ودير الزور من جهة أخرى«.
الطريق  »سيوفر  أضافت:  الحسين  سناء 
حالياً  يضطرون  حيث  األهالي،  على  المسافة 
لسلك الطريق الشرقي للوصول إلى الحسكة، 
م،   8 وبعرض  كم،   3 الطريق  طول  ويبلغ 
والمدة الزمنية لتنفيذ المشروع 30 يوم وبتكلفة 
التسوية  عملية  ستتم  حيث  دوالر،   12000

كمرحلة أولى ومن ثم الفرش بمادة البقايا«.
وأكدت سناء الحسين: أنه ال يتم تعبيد الطريق 
كامل  عام  مرور  بعد  إنما  الحالية،  الفترة  في 
الفتة:  للتعبيد،  وصالحيته  سالمته  من  للتأكد 
لعام  التعبيد  خطط  في  داخل  الطريق  أن  إلى 

.2022
ولفتت إلى أن هناك مشاريع مماثلة قيد التنفيذ 
في الفترة الحالية، وهو طريق السلماسة التابعة 
الشدادي،  ناحية  غرب  كم   15 عبدان  لبلدة 
حيث يخدم أكثر من عشرة قرى، ويبلغ طول 

الطريق 2700 م وبعرض ستة أمتار.
مع  بالتعاون  حالياً،  الشدادي  بلدية  وتعمل 
األول  مشروعين،  على  الطفل  حماية  منظمة 
إنارة الشوارع الرئيسة، والثاني مشروع إعادة 
وجيزة،  فترة  قبل  أنهت  فيما  حديقة،  تأهيل 
صرف  مشروع  ذاتها  المنظمة  مع  بالتعاون 

صحي في حي التوسعية.

اإلدارات  لهيئة  المشتركة  الرئاسة  نائبه  قالت 
المحليّة والبيئة في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
سوريا، ميديا بوزان: »خصصت اإلدارة الذاتيّة 

موازنة عامة، ووزعتها هيئة اإلدارات المحلية 
على هيئات ولجان اإلدارات المحليّة والبلديات 
التوزيع  وراعى  سوريا،  وشرق  شمال  في 

المساحة الجغرافية لكل إدارة، وعدد السكان، 
تضررت؛  التي  والمناطق  البلديات،  وعدد 

بسبب الحروب كدير الزور والرقة«.
مشروع  نفَّذت  الهيئة  »إنَّ  ميديا:  وأضافت 
طريق الرقة - الحسكة، وهو اآلن في مراحله 
في  تشرين  سد  الفروسيّة  وطريق  األخيرة، 
إلنتاج  مصفاة  إلنشاء  باإلضافة  الطبقة، 
للمواصفات  المطابق  السائل  البيتومين  مادة 
مشروعا  وهما  النقل  ومشاريع  القياسيّة، 

القبانات والكراجات«.
ولجان  هيئات  أعمال  أنَّ  إلى  أشارت،  كما 
شبكات  بتأهيل  حاليا  تعنى  المحلية،  اإلدارات 
ومشاريع  المياه  وشبكات  الصحّي،  الصرف 
المساحات  لزيادة  األشجار؛  كزراعة  بيئيّة 
انتشار  من  للحد  النفايات  ومكبات  الخضراء؛ 

األوبئة والتلوث.
لإلدارة  الرئيسي  الموقع  نشره  في خبر  وجاء 
المشتركة  الرئاسة  نائبه  لسان  وعلى  الذاتية، 
اإلدارة  في  والبيئة  المحليّة  اإلدارات  لهيئة 
بوزان:  ميديا  سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية 
ا أولويات الهيئة للعام المقبل 2022 فسوف  »أمَّ
واإلدارات،  المدن  بين  الرابطة  للطرق  تكون 
وتزفيتها ال سميا بعد توفر مادة البيتومين، التي 
لتدني  أدّى  مّما  لها  تفتقر  العمل،  كانت ورش 

جودة التزفيت«.
وأشارت إلى أنَّ الهيئة ستكمل في العام القادم 
الحالي،  العام  في  تنجز  لم  التي  مشاريعها، 
الفتتاح  باإلضافة  الحسكة،   - الرقة  كطريق 
مخابر بيئيّة، وترميم الكراجات والقبانات على 
وترميم  النقل  يخص  فيما  الرئيسيّة،  الطرقات 

السمرة، وتعبيد طريق  السلحبية والرقة  جسر 
قامشلو ديرك في الجزيرة، وطريق تل السمن، 
حزيمة الرقة، وطريق سد الفرات، وبئر صناع 

في الطبقة.
تقتصر  »كانت  ميديا:  قالت  التحديات  وعن 
إنشاء  بعد  واآلن  البيتومين،  توفر  عدم  على 

المصفاة سنجتاز هذه العقبة«.
العمل  تطوير  منظومة  حديثها: عن  واختتمت 
في الفترة المقبلة، منها إصدار قانون مخالفات 
كما  الشعب،  من  ترحيبًا  القى  الذي  البناء، 
شأنها  من  التي  القوانين،  بعض  الهيئة  تدرس 
رفع سوية العمل، كقانون حماية البيئة وقانون 
وشروط  للبلديات  المالي  والقانون  االستمالك 

التنظيم العمراني.

وصناعته  الفخار  اكتشاف  تاريخ  يعود 
األساسية  المادة  كونه  السنين،  آالف  إلى 
وأن  خاصة  المنزلية،  األواني  لصناعة 
وال  األرض،  في  متوفرة  األولية  مواده 
تكاليف  أي  استخراجها  على  يترتب 

باستثناء المجهود البدني.

الحرفية،  الصناعة  هذه  كادت  الرقة،  في   
التي تعد من أقدم الحرف اليدوية أن تندثر 
منذ سنوات عديدة، خاصة في فترة احتالل 
المرتزقة، وبعد تطور الصناعات، وظهور 
التي تدخل في  المواد،  الزجاج وغيره من 
عادت  أنها  إال  المنزلية،  األواني  صناعة 
ومواكبة  حرفية  أكثر  بأساليب  للظهور 

للعصر.
وفي فترة احتالل المرتزقة للرقة، اندثرت 
إلى  عنها  أصحابها  وعزف  المهن،  أغلب 
المنطقة كانت  ناهيك عن أن  مهن أخرى، 
السبعينات  فترة  في  كلي  بشكل  مهمشة 
القرن  من  والتسعينات  والثمانينات 
الماضي، إال أن مهدي الدسوقي، المعروف 

في  المهنة  هذه  ليحيي  عاد  علي«  »أبو  بـ 
الرقة، وأدخل عليها ما يواكب العصر من 

خالل جودة اإلنتاج واألشكال العصرية.
الرقة  إلى  إدلب  من  نزح  الدسوقي  مهدي 
هناك،  الدائرة  الحرب  نتيجة  سنوات؛  منذ 

وافتتح مع عدد من العمال، المعمل الوحيد 
المحلية  في الرقة، وهو يرفد السوق  حالياً 
األواني  من  مختلفة  وأحجام  بأشكال 
والطراز  العالية  الجودة  ذات  الفخارية، 
إقباالً  الفخاريات  تجارة  وتشهد  الحديث، 

الماضي  كبيراً، خاصة وأن فيها من عبق 
الشيء الكثير.

معمل  في  العاملون  الحرفيون  ويستخدم 
الدسوقي عدة طرق لصناعة الفخار، منها 
حسب  العجلة،  طريق  عن  ومنها  اليدوية، 
تجفيفها  ليتم  المطلوبة؛  واألحجام  األشكال 
من  أوالً،  والهواء  الشمس  طريق  عن 
درجة  تصل  خاص  فرن  في  وضعها  ثم 
ليصبح  مئوية؛  درجة   800 إلى  حرارته 
الفخار بعدها أكثر صالبة وتحمالً للعوامل 

الجوية والحرارة العالية.
التي  الفخارية  القطع  بعض  ميزات  ومن 
حرارة  تقاوم  أنها  الدسوقي،  معمل  ينتجها 
أن  يستطيع  الشخص  أن  لدرجة  النار، 
فيها  يغلي  أو  القهوة  أو  الشاي  بها  يحضر 

الماء.
الفخار صناعة  ويقول الدسوقي: »صناعة 
جميلة، وال يتقنها إال من أحبها، ونحن اآلن 
افتتحنا معمالً للفخار في مدينة الرقة إلعادة 
إحياء المهنة من جديد وإحياء التراث؛ ألننا 
السورية  للمناطق  حضارياً  تراثاً  نعدها 

يوجد  ال  الرقة  منطقة  أن  وأوضح  كافة«. 
الفخار،  بصناعة  الخاص  الصلصال  فيها 

إال أنه يقوم بجلبه من إدلب. 
يصنعها  التي  واألنواع  األشكال  وعن 
المعمل؛ أشار الدسوقي إلى أنه »في السابق 
الفخار يقتصر على أشياء معينة مثل  كان 
وبعض  الشرب/  لمياه  كبير  /إناء  الدن 
األواني للطعام والشراب، أما اآلن، فمهنة 
وأصبحت  كبير،  بشكل  تطورت  الفخار، 
مثل  للزينة  تستخدم  الفخارية،  المنتجات 
الرسوم،  من  وغيرها  الفخارية،  الشالالت 
النرجيلة،  ورؤوس  واألواني،  واألشكال، 
والمزهريات، وأحواض المياه، وحصاالت 
نقود /مطمورة/، وأواٍن للزراعة وغيرها، 
الفخار األساسي ومنها  بلون  يبقى  منها ما 
والرسومات  األلوان  بعض  إضافة  يتم  ما 
ضرورة  على  الدسوقي  وشدد  إليها«. 
من  وحمايتها  المهنة،  هذه  على  المحافظة 

االندثار مهما واجه من صعوبات.

وكالة هاوار

مشاري الذايدي صحفي وكاتب سعودي 

تركيا دولة كبرى في الشرق األوسط، ورئيسها 
المنطقة  أحداث  في  أردوغان العب جوهري 
التي مررنا بها، مشروعه  الـ20 عاماً،  خالل 
اإلقليمي الذي راهن عليه، وأداره مع أطراف 
كما  لـ»نكسة«،  يتعرض  المنطقة،  في  أخرى 

يبدو.
أردوغان،  طيب  رجب  يتعرض  اليوم 
عسير،  المتحان  كلها،  واألردوغانية 
ومحاوالت صعبة للخروج من لزوجة المستنقع 
التوسعي، الذي أقحمت به األردوغانية نفسها 
رة فيما ُعرف  به، خصوصاً أيام الفوضى المدمِّ
خطوات  هل  السؤال:  لكن  العربي،  بالربيع 
نية  عن  تعبّر  اليوم،  الحاكم  التركي  النظام 
حقيقية وعزيمة فعلية ونقلة جوهرية من حال 

لحال ومن عقل لعقل جديد؟
السياسي  ومنّظره  أردوغان،  صديق  كان 
والفكري، أحمد داود أوغلو، وهو خصمه اليوم، 
يبّشر بتركيا جديدة ذات »صفر مشكالت« مع 

الجيران األقربين واألبعدين، لكن وبعد عقدي 
مع  تقريباً  مشكالت،  لديها  تركيا  أردوغان، 

الكل، العرب والغرب.
هل عاشت األردوغانية داخل فقاقيع الشعارات 
بنمط  الغازي  العثماني  التاريخ  واستحضار 
تدميري واهم، لتفيق اليوم وقد انفقأت فقاعات 

الشعارات بدبابيس االقتصاد وإبر الواقع؟!
لحزب  المشتركة  الرئيسة  بولدان  برفين 
موسم  ضمن  هاجمت  الديمقراطية،  الشعوب 
التنافس السياسي التركي اليوم، الرئيس المتعب 
العدالة  حزب  »رئيس  إن  وقالت:  أردوغان، 
والتنمية )إردوغان( يقول:« إنه كتب كتاباً عن 
فقم  االقتصاد،  عن  كتاباً  كتبت  إذا  االقتصاد، 
بتصوير فيلم أيضاً، مع وزرائك، الذين دّمروا 
الخاصة بك، عن  وزاراتهم، ووسائل اإلعالم 

االقتصاد الغارق بشكل عميق للغاية«.
أردوغان  فيلم  في  النهايِة  مشهُد  حاَن  هل 

الطويِل؟
علي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، 
وأحد رفاق أردوغان الذين انشقوا عنه، هاجم 

رفيق األمس، وقال في كلمته األخيرة: »أموالنا 
الحدّ  كان  جبيننا،  عرق  يجف  أن  قبل  تختفي 
وهو  دوالراً،   283 يساوي  لألجور  األدنى 
باباجان  الصين«.  في  تقريباً  نفسه  المستوى 
سلمنا  »عندما  ألردوغان:  كالمه  موجهاً  تابع 
الدوالر  مقابل  الليرة  كانت  إليك،  االقتصاد 
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ليرات«.
وقت  في  يعاني  التركي  االقتصاد  أن  صحيح 
في  العربي  الجوار  مع  والعالقات  أردوغان، 
مراقبون،  يرى  وكما  ولذلك،  السوء،  غاية 
أنقرة  في  اتُّخذ  قد  القرار  تقارير إعالمية،  في 
اإلمارات،  مع  العالقات  تطوير  بضرورة 
تفاصيل  مجرد  والباقي  والسعودية،  ومصر، 

تتعلق بالوقت والشكل واألدوات.
صحيٌح هذا كله، لكن هل يبدو من االستعجال في 
االستنتاج، القول بنهاية الفكرة األردوغانية، 
العثماني  البعث  مشروع  أعني  خلفها،  وما 
قديم  وتعلق  دولية،  إخوانية  برافعة  الجديد، 
لدى  لليوم  جذوره  يجد  الخالفة،  بمشروع 

إسالميّي الهند وبقية العجم؟

بقّضها  كلها،  األردوغانية  تكون  ربما 
كتاب  في  صغير  فصل  مجرد  وقضيضها، 

كبير، أو جزء يسير من سلسلة أفالم ممتدة.
القول،  اليقظة  استدعت  ربما  كله،  ذلك  ألجل 

والمشروع  نهايته،  وليس  للمشروع...  بنكسة 
متنوع  الوجوه  متعدد  مثله،  بمشروع  يجابَه 
كسراب  إعالمية  بحمالت  وليس  الركائز، 

بقيعة.

آسيا العتروس  كاتبة تونسية 

بعد القذافي االبن، أعلن الجنرال خليفة حفتر، 
وبعد أن استبدل بدلته العسكرية بأخرى مدنية 
داكنة، ترشحه لسباق االنتخابات الرئاسية في 
ليبيا، مؤكدا بدوره: أنه ال يريد موقعا للظهور، 
الحكومة  رئيس  أما  البالد،  إنقاذ  يريد  ولكنه 
األعمال  رجل  الدبيبة،  الحميد  عبد  الحالي، 
إن  بوضوح:  أعلن  فقد  السياسة،  على  الوافد 
النظام االنتخابي الليبي فيه عيوب كثيرة، وقد 
تكون على مقاس، وال يمكن بالتالي أن يكون 
يمكن  تصريحاً،  االنتخابات  هذه  في  الفصل 
عده مقدمة إلعالن الدبيبة بدوره الترشح، بعد 
تعديل في القانون االنتخابي، الذي يفرض على 
ثالثة  قبل  االستقالة  مسؤولية،  يتحمل  من  كل 
إعادة  يعني،  بما  االنتخابات  موعد  من  أشهر 
خلط األوراق والحسابات كلها وتفاقم الغموض 

في المشهد الليبي، الغامض من أساسه .. 
هل  المطروح،  السؤال  يعد  لم  أنه  األكيد 
لسباق  القذافي  اإلسالم  سيف  سيترشح 
السؤال  ولكن  ليبيا؟  في  الرئاسية  االنتخابات 
األصوب سيكون، هل سيكتب لهذه االنتخابات 
القادم؟  األول  كانون   24 يوم  المحددة  النجاح 
كما  أمدها،  ليبيا من محنة طال  معها  وتخرج 
التي  العربي،  الربيع  دول  بقية  محنة  طالت 
والحرية،  والعدالة  للديموقراطية  تطلعت 
على  واإلفالس  واالنهيار  الفوضى  فحصدت 
المواقع  أجل  من  الصراعات  من  عقد  مدى 

والسلطة والنفوذ.. 
الدولية،  الوساطات  ومختلف  الدولي  المجتمع 
األطراف كلها التي اشتركت في إسقاط النظام 
السابق، إلى جانب الحلف األطلسي من مؤتمر 
مؤتمر  إلى  الثاني  برلين  إلى  األول  برلين 
باريس وروما وألمانيا، وكل المؤتمرات حول 
االنتخابات  لتنظيم  التاريخ  بهذا  تتمسك  ليبيا، 
بشأن  واضح  شيء  ال  األمس،  حتى  الليبية.. 
تناقضت  فقد  القذافي،  اإلسالم  سيف  ترشح 
الليبية  المفوضية  أعلنت  أن  وبعد  األنباء، 
السابق،  الليبي  العقيد  نجل  ترشح  لالنتخابات 

هذا  رفض  فيه  تعلن  بالغا  لتنشر  عادت 
الترشح، وقد يكون ذلك بعد االحتجاجات التي 
أثارها الخبر؛ لتعود المفوضية وتسحب البالغ 
حول  الجدل  ليعود  توضيحات؛  دون  الحقا 
االنتخابات الرئاسية الليبية، وحول المترشحين 
الذين يحق لهم التقدم لهذا المنصب، بعد عشر 
مدة   وهي  السابق،  النظام  على سقوط  سنوات 
زمنية ال يبدو أنها كافية لتوضيح الرؤية لدى 
المؤجلة  الوطنية  المصالحة  وتحقيق  الليبيين، 

بين الفرقاء..

الربيُع العريبُّ تحَت املجهِر

بعد  القذافي  اإلسالم  سيف  دخول  شان  من 
القذافي األب،  عشر سنوات على سقوط نظام 
ترشحه  رسميا  وتقديمه  األحداث،  خط  على 
ومعها  ليبيا  يضع  أن  الرئاسية،  لالنتخابات 
بقية دول الربيع العربي تحت المجهر، ويدفع 
األحداث،  تطورات  تفاصيل  حول  للتساؤل 
بدأ  الذي  الحلم،  انحراف  مع  تعقيداتها  بكل 
بتطلعات للقطع مع نظام حكم الزعيم الواحد، 
دموي،  مشهد  إلى  وتحوله  الواحد،  والحزب 
اإلقليمية  التدخالت  وتتقاذفه  الفوضى،  تقوده 
ما  التي  المتناقضة،  المصالح  ولعبة  والدولية، 
أنفكت تدفع للتساؤل حول سبب اإلصرار على 
إهدار الفرص، وإضاعة الوقت، وتحويل الحلم 
أهلية  حرب  إلى  تتطور  أن  توشك  فتنة،  إلى 
مدمرة، وتدفع-وهذا األهم- إلى التساؤل أيضا 
اإلحباط  مظاهر  وتفاقم  الفشل،  أسباب  حول 
واليأس في أعقاب الثورة الشعبية، التي انطلقت 
احتجاجا  تونسي؛  شاب  باحتراق  تونس  من 
على حالة البؤس التي يعاني منها ..وهي مسألة 
تحتاج لقراءة جدية من جانب علماء االجتماع 
والنخب السياسية المتمرسة، والمفكرين الذين 
صناعة  عن  بأنفسهم  ونؤوا  المشهد،  اعتزلوا 
كله  ذلك  الفشل،  استنساخ  وماكينة  الرداءة، 
الحروب  عن  بعيد  موضوعي،  تقييم  بهدف 
وصراعات  الهوية،  ومعاركة  اإليديولوجية، 
البحث عن جنس المالئكة.. فليس من المنطقي، 
الثورة  تتحول  أن  في شيء،  المعقول  من  وال 
ضد الفساد والظلم واالستبداد إلى منعرج لمزيد 
من  ولمزيد  التغول،  من  ولمزيد  الفساد،  من 

البؤس والفقر والتخلف..
بات من  الزمن،  أنه وبعد عقد من  ا  فليس سرًّ
األكيد إعادة النظر في األحداث التي عشنا على 
وقعها من تونس، إلى مصر، وسوريا، وليبيا، 
وحتى  العراق،  ذلك  وقبل  ولبنان،  واليمن، 
المجزأ  وتجزئة  المقسم،  تقسيم  بعد  فلسطين، 

البوصلة،  تهات  أن  بعد  المؤجج،  وتأجيج 
األهداف،  وضاعت  بالنابل،  الحابل  واختلط 

وتداخلت المصالح..

صورٌة تختزُل املشهَد

وحدها الصورة يمكن أن تلخص المشهد بأكمله 
في ليبيا، سيف اإلسالم القذافي نجل العقيد الليبي 
معمر القذافي، الذي حكم هذا البلد أربعين عاما، 
وانتهى قبل عشر سنوات نهاية مأساوية على 
يد الثوار، يجلس أمام الكاميرا في مقر مفوضية 
االنتخابات في مدينة سبها، والى جانبه محاميه 
وشعار  ليبي،  شرطي  وخلفه  الزايدي،  خالد 
أنه  بذلك  ليسجل  الرئاسية؛  االنتخابية  الحملة 
وبعد  ليبيا،  في  الرئاسي  للسباق  مترشح  ثاني 
سيف  سيكون  هل  المطروح،  السؤال  كان  أن 
اإلسالم القذافي مترشحا في االنتخابات؟ يصبح 
السؤال هل ستتم هذه االنتخابات في موعدها؟ 

…
في  اإلسالم  سيف  وظهور  الصورة،  قراءة 
إذ  الخبر،  من  أهمية  أقل  ليس  الليبي،  المشهد 
وغزا  فعله،  له  كان  الزمن  أن  الواضح،  من 
توضحه  كما  المتدلية،  ولحيته  شعره  الشيب 
من  ثالثة  مقتل  بعد  القذافي  أبناء  ثاني  صورة 
وها  سنوات،  قبل عشر  الثورة   أشقائه خالل 
أن الشاب خريج الجامعة البريطانية، الذي كان 
الذي  الوازن،  الليبي  والحليف  الغرب،  مدلل 
دفع القذافي األب للتخلي عن مشروع األسلحة 
لوكربي،  لمحاكمة  واالستجابة  الكيميائية، 
باعتباره الوريث المحتمل لوالده، قبل أن تهب 

رياح الربيع العربي، ويتدخل الحلف األطلسي 
 ..2011 مارس  في  القذافي  بنظام  لإلطاحة 
الزنتان، وصدور  قبيلة  أسر  في  وقوعه  وبعد 
حكم بإعدامه في 2015 وبعد إطالق سراحه 
في 2017 توارى سيف اإلسالم عن األنظار، 
وبقي مصيره قيد القراءات والتكهنات ألطراف 
أمس  أول  وبعودته  مؤيدة..  أو  معادية  ليبية 
للظهور  قد حدد حساباته  اإلسالم  يكون سيف 
في مدينة سبها عاصمة الجنوب الليبي، واختار 
باللباس  الليبيين  مع  مصافحة  أول  تكون  أن 
يظهر  والده  كان  الذي  الصحراوي،  البدوي 
به، لتعلن المفوضية الحقا، أن  سيف اإلسالم 
وتقدم  الدولة،  لرئاسة  للترشح  تقدم  القذافي، 
بمستندات ترشحه إلى مكتب اإلدارة االنتخابية 
في سبها، مستكمال المصوغات القانونية، كما 
االنتخابي  المركز  من  االنتخابية  بطاقته  تسلم 
القذاذفة،  قبيلة  معقل  سبها  بمدينة  به  المسجل 
وتعاطف  بشعبية  تتمتع  عائلته  تزال  ال  حيث 
بهذه  اإلسالم  سيف  يراهن  وربما  األهالي.. 
الخطوة على ما ال يملكه غيره من المترشحين، 
ليبيا  بلغته  لما  والرفض  الغضب  تفاقم  وهو 
وهيمنة  وانقسامات،  وفوضى،  انهيار،  من 
وهنا  أيضا  ولكن  والمرتزقة،  الميليشيات 
زمن  إلى  الكثيرين  حنين  من  الفرس  مربط 
رغم المؤاخذات كلها، كان الليبي يتمتع برغد 
أن  النفط.. على  عائدات  العيش، ونصيب من 
كسب  على  اإلسالم  سيف  رهان  أن  الواضح 
الطريق إلى هذه االنتخابات، لن يكون من دون 
المطلوب  أشواك، وهو  أو  أزمات  أو  عراقيل 

أمام الجنائية الدولية..
واشنطن  أن  الحاصلة،  التناقضات  من  ولعلها 

أعلنت  المحكمة،  هذه  في  ليست عضوا  وهي 
لالنتخابات،  اإلسالم   سيف  ترشح  رفضها 
ولكن في المقابل فان إيطاليا لم تمانع ذلك إذا 
اإلسالم  سيف  تمكن  لقد  المفوضية..  به  قبلت 
الذي  التشريعي  العفو  قانون  من االستفادة من 
كل  برغم  في 2017  الليبي  البرلمان  أصدره 

الجدل الذي أثاره…
وفي انتظار أن يتضح المشهد ويزول الغموض 
تكون  لن  مسألة  وهي  الليبية،  االنتخابات  عن 
المترشحين  قائمة  فان  ببساطة،  محسومة 
في  تزال  ال  ليبيا،  في  الرئاسية  لالنتخابات 
المقبالت بما يعني: أن المفاجآت لن تنتهي قريبا، 
عبدالحكيم  القائمة  يدشن  مرشح  أول  كان  فقد 
بعيو. فيما كان سيف اإلسالم الثاني في القائمة 
إلى  رسميا  حفتر  الجنرال  دخول  انتظار  في 
السباق، الذي سيكون محفوفا باأللغام القانونية 
واألرضية أيضا، ذلك أن المعارضين لترشح 
المطالبة  في  كثيرا  يتأخروا  لم  القذافي،  ابن 
مكاتب  باكتساح  مهددين  الترشح،  برفض 
الذي  األمر  باالنتخابات،  الخاصة  المفوضية 
يطالب  ليبيا  في  العسكري  العام  المدعي  جعل 

برفض هذا الترشح..

رغد صدام حسني عىل الخط

إلى أين ستتجه ليبيا في األيام القادمة؟ األكيد أن 
خيطا رفيعا يمكن أن يفصل بين االنتقال السلمي 
المطلوب، نحو دول القانون والمؤسسات وبين 
الالدولة والفوضى واالنسياق وراء العروشية 
والقبلية وتدمير ما بقي، وحتى ندرك تعقيدات 
المشهد فقد يكون من المهم التذكير بأن من بين 
أول ردود الفعل، كانت من رغد صدام حسين، 
ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين التي 
وجهت رسالة الى سيف اإلسالم القذافي، بعد 
ترشحه لرئاسة ليبيا أكدت خاللها أنها بانتظار 

دوره في المرحلة القادمة.
ولعلها  تستحق.  الذي  موقعها  إلى  ليبيا  إلعادة 
هذا  وأن  العراق،  بحال  العالم  تذكر  بذلك 
االجتياح،  على  عقدين  من  أكثر  وبعد  البلد، 
السالح  ترسانة  خطر  من  العالم  إنقاذ  بدعوى 
المدمر، وبعد أن اتخذ االجتياح عنوان فرض 
الديموقراطية في هذا البلد، ال يزال العراقيون 
أن  بعد  والدمار،  الضياع  من  حالة  يعيشون 
تحول العراق إلى خراب نتيجة الحرب األهلية، 
للدواعش  وانتشار  تفكيك  من  أفرزته  وما 

والجماعات المسلحة..

الشدادي/ حسام دخيل - بعد مناشدات األهالي والحاجة الملحة لصيانة وتأهيل طريق 
الكانية، بدأت بلدية الشعب في ناحية الشدادي، إعادة تأهيله، وصيانته بفرشه بمادة 

البقايا، ويعد الطريق المدخل الغربي للناحية.


