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يد المحتل تطال الطفولة مجدداً.. والناشطون 
يسعون لكسر صمت المجتمع الدولي بحملتهم

التهجير لم يمنعهن من العزف على أوتار الكمان في المخيم

الجفاف يكشف 
آثار بحيرة وان

»قصر األمير طاز«.. جوهرة فنية 
في قلب القاهرة المملوكية

تبذل باريانا سيدو )15 عاماً(، وهي مهجرة من 
عفرين، جهدها لتعليم فتيات أخريات يقاربنها 
في العمر، ما تعلمته سابقاً عن العزف، وذلك 
ومختصين  مجهزة  مراكز  غياب  ظل  في 

لتدريسهم الموسيقى.
أمتار  بضعة  مساحتها  تتجاوز  ال  خيمة  ففي 
حلب  بريف  عفرين  لمهجري  سردم  بمخيم 
الشمالي، تجتمع الفتيات حامالت آالت الكمان 
من  تهجرن  حين  منازلهن  من  حملنها  التي 

منازلهن قبل ما يقارب أربعة أعوام.
وعام ٢٠1٨ هجرت عائلة باريانا من قريتها 
تركيا  احتالل  عقب  عفرين  بريف  جوالق 

التركية  السيطرة  وبعد  للمنطقة.  ومرتزقتها 
من  شخص  ألف   3٠٠ نحو  لجأ  المحتلة، 
مخيمات  في  للسكن  عفرين  منطقة  مهجري 
والشهباء،  وسردم  وبرخدان  وعفرين  العودة 
بينما توزع آخرون على 4٢ قرية وبلدة بريف 

حلب الشمالي.

شغف بالعزف

بدأت  عفرين،  في  عمرها  من  العاشرة  وفي 
باريانا الغناء قبل تعلم العزف، فأخواتها اللواتي 

أتقّن العزف على عدة آالت كّن حولها آنذاك. 
األجواء  تلك  إن  برس  نورث  لوكالة  تقول 
شجعتها على أداء األغاني والبدء بتعلم العزف 

الحقاً.
طفالً   ٢٨ لـ  نظرية  دروساً  اآلن  تعطي 
جميعهم  الكمان،  على  العزف  لتعلم  يستعدون 
من العائالت المهجرة التي تعيش في المخيمات 
أو القرى المجاورة. كما تشرف على تدريبات 
ذاتياً  التعلم  يحاولن  فتيات  لثماني  عملية 
ساعتين  الدروس  برنامج  ويشمل  وبالتشارك. 
وللتدريبات  النظرية  النوتة  لدروس  أسبوعياً 
الفتاة بتعليم زميالتها لحين  العملية. وستستمر 
قامشلو.  مدينة  من  تكبرها  التي  شقيقتها  عودة 
متقدم  لمستوى  دروساً  هناك  تتلقى  إنها  تقول 

وأن الفتيات هنا سيستفدن منها حين تعود.
ومع بداية العام الجديد ٢٠٢٢، تتمنى باريانا أن 
والعائالت  زميالتها  مع  وتعود  الحرب  تنتهي 
لتحقيق أحالمها وتطوير  إلى ديارها  المهجرة 

موهبتها هناك.
وعام ٢٠1٨، تركت عائلة لورين كور عبدو 
حين  وممتلكاتها  منزلها  أثاث  كل  عاماً(   14(
تهجرت من مدينة جنديرس. لكن الفتاة لم تنَس 
ودفع  والدها  اشتراها  التي  الكمان  آلة  حمل 
ثمنها على أقساط. تقول إنها بدأت تعلم العزف 
الهجمات  بدأت  لكن  عمرها،  من  العاشرة  في 
التركية بعد تسعة أشهر فقط من ارتيادها معهد 

»آديك« للموسيقى في جنديرس. تعيش لورين 
الشمالي،  األحداث بريف حلب  قرية  اآلن في 
وهي إحدى الفتيات الثمانية اللواتي يتدربن مع 

باريانا.

معاهد يف الشتات

مركز  هي  الفتيات  فيها  تتدرب  التي  الخيمة 
ثقافية  مؤسسة  وهي  الذهبي،  الهالل  لحركة 
نسائية تهتم بالموسيقى والتراث الكرديين، إال 
اإلمكانات  نقص  من  تعاني  األخرى  هي  أنها 

بسبب التهجير.
»الهالل  في  اإلدارية  جوالق  مزكين  تقول 
الذهبي« إن الفتيات شاركن في عدة احتفاالت 
وأعياد في المخيمات، منها عيد نوروز وعيد 
أسابيع  إقامة  أثناء  لعزفهن  باإلضافة  المرأة، 

ثقافية تضمنت فقرات تراثية وموسيقية.
وتضيف أن الفتيات استطعن رغم الصعوبات 
كردية  معزوفات  عدة  على  العزف  إتقان 
وعربية وأخرى أجنبية.  ومنذ القدم، اشتهرت 
وكان  الموسيقي،  تراثها  بغنى  عفرين  منطقة 
المغنون الكرد يحافظون على المالحم الغنائية 

عن طريق حفظها وتوارثها شفاهياً.

»كتبي والكامن«

وقصص  التهجير  ورحلة  الدمار  مشاهد 
الفتاة  تعلمته  ما  بنسيان  كفيلة  كانت  الضحايا 
لورين خالل تسعة أشهر في المعهد الموسيقي: 
»لكنني تعرفت هنا على رومينا، شقيقة باريانا، 

التي بدأت تعليمنا من جديد«.
في  الفتيات  مع  التدريب  لساعتي  وباإلضافة 
ذاتية  تمارين  برنامج  لورين  تتبع  المخيم، 
منزلها:  في  اإلنترنت  عبر  دروس  ومتابعة 
في  األوائل  العازفات  من  أصبح  أن  »أتمنى 
ما  تقدم  التي  عائلتي  حلم  لتحقيق  المستقبل 
أكثر،  التهجير  بمرارة  نشعر  ال  كي  بوسعها 
بطريقة  معاناتنا  عن  التعبير  من  نتمكن  وأن 

مختلفة«.
آريا كراد )13 عاماً(، هي فتاة أخرى ضمن 
في  معلم  كل  في  بالعزف  تحلم  المجموعة، 

عفرين كقمة جبل ليلون وموقع النبي هوري.
وتستذكر الفتاة أن أول ما خطر لها حمله قبيل 

التهجير هو كتبها وآلة الكمان.
تقول بصوتها الرقيق إنها تتألم لما حل بمنطقتها 
بالعزف  مشاعرها  عن  تعبر  وإنها  وسكانها، 
أصدقائي  فقدت  تهجرنا،  أن  »بعد  واألغاني: 
وأساتذتي، أتحدث عنهم دائماً لكنني ال أعلم أين 

وصلوا، أتمنى أن نلتقي ثانية في عفرين«.

مع انحسار المياه في بحيرة »وان« في تركيا جراء 
الميكروبياليت  تكونات  بدأت  بالجفاف،  تأثرها 
»مداخن  باسم  الناس  بين  المعروفة  الصخرية 
الجنيات الغارقة« بالظهور على شواطئ البحيرة 
الواقعة في باكور كردستان، باإلضافة إلى اآلثار 
بعد  التي ظهرت هي األخرى  التاريخية  واألبنية 

انحسار المياه.
باكور  في  بحيرة  أكبر  »وان«  بحيرة  وتعد 
اسم  المحليون  السكان  عليها  ويُطلق  كردستان 
بحر »وان« نظراً التساعها. وأدت زيادة معدالت 
التبخر بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وقلة هطول 
األمطار إلى انخفاض منسوب المياه في البحيرة.

الوالية،  في  للمياه  العامة  اإلدارة  لبيانات  ووفقًا 
التكوينات  وبعض  الميكروبياليت  ظهرت 
الصخرية األخرى التي تشكلت عبر آالف السنين 
على شواطئ أرجيش، وأدرميت وغواش المطلة 
المياه  منسوب  انخفاض  مع  وان،  بحيرة  على 

بالبحيرة ألدنى مستوى منذ عشرين عاماً.
التصوير  وهواة  الطبيعة  عشاق  وتوجه 
وتصوير  لمشاهدة  المنطقة،  إلى  الفوتوغرافي 
أن  بعد  المياه  سطح  فوق  ظهرت  التي  المداخن 
قبل  فقط  المياه  تحت  رؤيتها  من  يتمكنون  كانوا 

ذلك.
هو  بالبحيرة  أرجيش  خليج  أن  على  التأكيد  وتم 

أكثر األماكن التي انحسرت فيها مياه البحيرة.
مع  للبحيرة  الصناعية  األقمار  صور  ومقارنةً 
تظهر   ٢٠1٠ عام  للمنطقة  سجلت  التي  الصور 
انحسار 7,64 كيلو متر مربع من مساحة البحيرة.

وكاالت

تحف  من  القاهرة  به  تزخر  ما  بين  من 
األمير  »قصر  هناك  قديمة،  معمارية 
القرون  منذ  مخفية  جوهرة  طاز«. 
يقع  والذي  كثيرون،  يعرفها  ال  الوسطى 
بشارع السيوفية على بُعد أمتار قليلة من 

قلعة صالح الدين.
135٢م،   - 753هـ  عام  القصر  ُشيد 
وتصفه المصادر المعاصرة له بأنه كان 

كان  حيث  كبيراً،  وإسطبالً  مشيداً  قصراً 
كبير  أوسط  فناء  عن  عبارة  إنشائه  عند 
حوله  وتتوزع  للقصر،  كحديقة  ُخصص 
باقي العناصر، لكن السؤال المطروح قبل 
كل شيء يبقى، من هو األمير طاز الذي 

يحمل القصر اسمه؟
بن  طاز  هللا  عبد  الدين  سيف  األمير  هو 
دولة  في  البارزين  األمراء  أحد  قطغاج، 
الصعود  في  نجمه  بدأ  البحرية.  المماليك 
الناصر  بن  إسماعيل  الصالح  حكم  خالل 
 -  1343( 746هـ(   -  743( محمد 
المظفر  أخيه  عهد  في  وأصبح  1345م( 
والعقد،  الحل  أمراء  من  واحداً  حاجي، 
الذين كانت بيدهم مقاليد الدولة، ثم زادت 
الناصر حسن  حكم  فترتي  وجاهته خالل 

بن الناصر، الذي واله نيابة حلب.

لكنه خرج على السلطان، فثار عليه أمراء 
حلب حتى ُهزم وعزل عن نيابتها، وأُمر 
نُقل  بالكرك.  بكحل عينه، فعُمَي، واعتقل 
حتى  بها  فسجن  اإلسكندرية  إلى  بعدها 
القدس،  إلى  فعاد  يلبغا،  األمير  أفرج عنه 
ومنها إلى دمشق، وظل بها حتى مات في 
تلك  وفي ظل  - 1361م(.  سنة )763هـ 
هذا  بقصره  األمير  يستمتع  لم  األحداث 

وفاته  بعد  أصبح  إذ  ثالث سنوات،  سوى 
سكناً لغيره.

اختار األمير طاز بناء قصره في واحد من 
أهم شوارع مصر المملوكية آنذاك، وهو 
شارع السيوفية، )نسبة إلى انتشار صنّاع 
أنقاض  على  القصر  وبنى  به(،  السيوف 
أو أخذها عنوةً،  أهلها  بيوت اشتراها من 

كما تشير بعض المصادر التاريخية.
مراقبة  في  األثر  أكبر  الموقع  لهذا  كان 
في  والمشاركة  بمصر،  السياسية  الحياة 
أحداثها آنذاك، حيث شهد حادثة لم تحدث 
مقر  من  السلطان  نزول  وهي  قبل،  من 
من  سابقة  في  القصر،  هذا  ليفتتح  حكمه 
نوعها. كما أنه شاهد تدبير األحداث التي 
أبناء  السالطين  وتولية  إلزاحة  توالت 
سنوات  وفي  قالوون،  بن  محمد  الناصر 
الباشوات  لنزول  مقراً  القصر  كان  تالية 

المعزولين عن حكم مصر.

رس باب القرص

مـن  أكثر  اإلجمالية  القصر  مساحة  تبلغ 
٨ آالف متر مربع، وهو عبارة عن فناء 
تتـوزع  لحديقة  الوسط خصص  في  كبير 
حولها مـن الجهات األربع مباني الـقـصـر 
الرئيسية والفرعية، وأهمها جناح الحرملك 

المخصص  الرئيس  المبنى  أو  والمقعد 
لالستقبال، واللواحق والتوابع واإلسطبل.

المدخل  ترى  القصر  دخولك  بمجرد 
الرئيسي، وهو عبارة عن كتلة متماسكة، 
قبو، على  نهايته  في  بممر مستطيل،  تبدأ 
جانبيه مدخالن، يُفتح كل منهما على فناء 
مستطيل هو صحن القصر، وهذا المدخل 
كما  السيوفية.  شارع  على  يطل  الكامل 
يوجد للقصر مدخل فرعي يطل على حارة 
والوثائق  الكتابات  وصفته  خليل،  الشيخ 

القديمة بأنه باب سر القصر.
على  فيطل  بالحرملك  الخاص  الجزء  أما 
النوافذ  من  بمجموعة  الحديقة  أو  الفناء 
فنية  تحفة  تعد  الخشب،  من  المصنوعة 
فريدة، تعلوها ثالث نوافذ مستديرة، وهي 
بالقصر  وتوجد  بالقمريات،  تعرف  التي 
من  تتكون  الرئيسية،  االستقبال  صالة 
مستويين، يربط بينهما سلم، وكل مستوى 
على  تطل  مستطيلة  مساحة  عن  عبارة 
الفناء بما يشبه »التراس« القائم على ثالثة 

أعمدة.
 -  ٢٠٠٢ عامي  بين  القصر  ترميم  تم 
المصرية  الثقافة  وزارة  وتولت   ٢٠٠٨
إلى  ذلك  عقب  وحولته  الترميم،  مشروع 
الحفالت  إلحياء  ومقر  لإلبداع  مركز 
مجموعة  يقدم  كما  والفنية،  الموسيقية 
الكتشاف  المتنوعة  الفنية  الورش  من 
التشكيلي  الفن  مجاالت  في  الموهوبين 
واإلنشاد  والتمثيل  والعزف  والغناء 
الديني، وهو ما يجعل زيارة القصر وجبة 
بالفنون  القديمة  والعمارة  التاريخ  تجمع 

المعاصرة.
وكاالت

ال رادع لجرائم االحتالل التركي والمجتمع 
الدولي ال يحرك ساكنًا

طالبت نساء مدينة منبج المجتمع الدولي باتخاذ موقف صارم حيال االعتداءات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا عموماً، 
ومدينة منبج خصوصاً، فيما وصفنها أنها مجازر إبادة ممنهجة بحق اإلنسانية، والمدنيين األبرياء...«2

وذلك  باريس  مجزرة  الكردستانيين،  من  العشرات  استنكر 
التي  للمجزرة  السنوية  الذكرى  مع  بالتزامن  تظاهرة  خالل 
وليلى  جانسيز،  ساكينة  الكرديات  المناضالت  راح ضحيتها 

شايلمز وفيدان دوغان...«4

يف ستوكهومل تظاهرة استنكار جملزرة باريس

التركي  االستهداف  وذووهم  الجرحى  ندد 
المحتل  إن  مؤكدين  كوباني،  في  للمدنيين 
التركي يحاول من خالل استهدافه اإلرهابي 
في  والخوف  الرعب  خلق  العزل  للمدنيين 
نفوس األهالي لترك بيوتهم وديارهم...«5

جرحى القصف الرتكي وذووهم: 
متشبثون بأرضنا ولن نرتكها 

للغاصبني مهما كانت التضحيات

تحول أنين الطفل عبدو حنيفي، الذي بُترت 
ساقه إثر قصف المحتل التركي إلى«وسم« 
نادت  حملة،  ضمن  الناشطون،  رفعه 
حفيد  برئاسة  التركي  المحتل  بمحاسبة 
ت آذان  العثمانية، وأُغمضت األعين، وُصمَّ
الدوليين، ودعاة اإلنسانية عَما يحصل في 

شمال وشرق سوريا...«3

لست إرهابيًا أريد ساقي... 
أنني الطفل عبدو يواسيه 

الناشطون يف محلتهم

القدم  لكرة  السيدات  دوريات  نجاح  بعد 
المالعب  على  عام 2017  إقامتها  منذ 
المغطاة، ورغم قلة تقديم الدعم المطلوب 
الموسم  في  التجربة  وانتقال  لألندية، 
الكبيرة  المالعب  إلى   2021 ـ   2020
وكتابة التاريخ بقيام ذلك الدوري، قريباً 
سينطلق دوري للناشئات وهو األول من 
نوعه في إقليم الجزيرة وشمال وشرق 

سوريا ككل...«10

قريبًا الدوري األول من 
نوعه للناشئات بكرة 

القدم في إقليم الجزيرة

انتهت اجتماعات الجولة 17 من أستانة، ببياٍن إنشائّي وردت فيه ثالُث فقراٍت تستهدُف اإلدارةَ الذاتيّةَ شمال وشرق 
سوريا، وإذ أشار البياُن إلى حقائَق افتراضيٍّة على األرِض، فقد تجاهل الحقيقةَ الثابتةَ المتمثلةَ بإرادِة العيِش المشترِك 
والتطلِع إلى حّلٍ شامٍل لألزمة، وإنهاِء الحصار المفروض على مناطق اإلدارِة الذاتيِّة، وواقِع المناطق التي تحتلها 
تركيا وانتهاكات حقوق اإلنسان والسيادة الوطنيّة فيها، ولتكوَن أستانة بمقام التفويِض بالتصعيِد التركّي والعدواِن 

اليومّي...«8

أستانة وشرعنِة العدواِن الرتكّي
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باتخاذ موقف صارم حيال  الدولي  المجتمع  ـ طالبت نساء مدينة منبج  روناهي/ منبج 
االعتداءات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا عمومًا، ومدينة منبج خصوصًا، فيما 

وصفنها أنها مجازر إبادة ممنهجة بحق اإلنسانية، والمدنيين األبرياء.

تمزق العضالت.. أعراض وعالجال رادع لجرائم االحتالل التركي والمجتمع الدولي ال يحرك ساكنًا

فوائد الجوز

هل تحب القهوة السوداء؟.. ما سبب ذلك؟

النساء ُيَعّلْقَن الفتاٍت في شوارع مدينة 
فرانكفورت تطالب بالعدالة

عودة لحقبة الظالم... طالبان تنتهك حقوق المرأة فتطيح بمكاسب الماضي

استشهدت امرأة وطفلتها في الثالثين من شهر 
كانون األول المنصرم؛ نتيجة قصف االحتالل 
التماس  خطوط  في  لقرى  ومرتزقته  التركي 
شمال غربي منبج، وفقدت أميرة الشعالن )35 
وستة  السنة  ذات  ابنتها  إلى  باإلضافة  عاماً( 
أشهر حياتهما، بقصف تركي استهدف منزلهما 

الكائن في قرية الصيادة شمال غربي منبج.
وجدد االحتالل التركي ومرتزقته التابعون له 
خطوط  لقرى  المحاذية  القرى  على  القصف 
الجبهة، في ريف منبج الشمالي الغربي، وأثار 
بعد  األهالي،  عند  وخوف  هلع  موجة  ذلك 
استشهاد امرأة وطفلتها نتيجة القصف الهمجي 

على المدنيين. 
وفي هذا السياق، أجرت صحيفتنا »روناهي« 
غير  االعتداءات  هذه  حول  للرأي  استطالعاً 

اإلنسانية، مبينة مطالبهن حيال ذلك.

هدف االعتداءات عثمنة سوريا

متى  »إلى  تساءلت  سالم،  حياة  المواطنة 
التركي على مناطق  تستمر هجمات االحتالل 
منبج  ومدينة  عموماً،  سوريا  وشرق  شمال 

خصوصاً؟«.
الهمجية تستهدف  الهجمات  وأضافت: إن هذه 
أو  امرأة  بين  تفرق  وال  اآلمنين،  المدنيين 
طفل، وإنما تهدف لكسر معنوياتهم وزعزعة 

استقرار أمن مدينة منبج«. 
وشرق  شمال  مناطق  عثمنة  يريدون  »إنهم 
المستمرة،  الهجمات  عبر  يبدو  وهذا  سوريا، 
المحرمة  األسلحة  بأنواع  القاسية  وضرباتهم 
دوليا كافةً«، منوهة إلى رغبة تركيا بإضعاف 
فكر  ومحاربة  إرادتها،  وكسر  الحرة،  المرأة 

تحرير  شأنه  من  الذي  أوجالن  هللا  عبد  القائد 
المرأة، الذي هو أساس تحرر وبناء المجتمع. 

إزاء  فعلها  ردة  عن  حديثها  معرض  وفي 
حياة  أشارت  التركي،  االحتالل  اعتداءات 
الهجمات  لكل  تستلم  لن  منبج،  نساء  أن  إلى 
كلهن،  الشهيدات  النساء  أن  مؤكدة  الهمجية، 
القادة: »ونسير على طريقهم،  هم  الشهداء  أو 
ونكمل دربهم«، مختتمة أنهن يقفن مع القوات 
»فهذه  ومسيرتهم:  نضالهم  ليكملن  العسكرية، 
تحرير  على  إصراراً  إال  تزيدنا  ال  الهجمات 

المناطق كافة، وسنبقى يداً واحدة إلى األبد«.
التابع  اإلعالمي  المركز  أعدها  حصيلة  وفي 
للمجلس العسكري، فقد بلغ عدد القذائف، التي 
أطلقتها قواعد االحتالل التركي )139٠( قذيفة 
لعام ٢٠٢1م. وشمل القرى التي طالها القصف 
كل من البوغار - کورهيوك - الكاوكلي - قرت 
 - الجاموسية   - الصيادة   - اليالنلي   - ويران 
الدندنية – الصيادة- أم عدسة- أم جلود - عرب 
توخار   - الدادات  عون   - المحسلي   - حسن 
الحصان –   - الجات   - توخار صغير   - کبير 

الهوشرية.

مرشوعنا شوكة بحلق العثامنيني

أشارت  األخيرة،  التركية  الهجمات  وعن 
المواطنة نسرين العلي، إلى أن حدة الهجمات 
التركية، ازدادت وتيرتها وباألخص بعد شيوع 

مظاهر األمن واالستقرار.
شمال  مناطق  تطبيق  أن  المواطنة:  وبيّنت 
الديمقراطية،  األمة  لمشروع  سوريا  وشرق 
شكل شوكة بحلق الدولة التركية، التي ال تأبه 

لحياة المدنيين على اإلطالق.
وحسب نسرين، فإن االحتالل التركي ال يفرق 
بين أحد، بل يستخدم أسلحة محرمة دولياً على 
في  األخير  القصف  هذا  عن  ونجم  األهالي، 
وهي  وطفلتها،  امرأة  استشهاد  الصيادة  قرية 
تعتمدها  التي  الفوضوية،  للحالة  حقيقية  نتيجة 

مرتزقة االحتالل التركي.
وطالبت نسرين العلي في ختام حديثها المجتمع 
المجازر  أمام  حد  لوضع  بالتدخل  الدولي، 
وشرق  شمال  مناطق  تشهدها  التي  الوحشية، 

سوريا وليس في منبج فحسب.
المتزايدة،  االنتهاكات  أن هذه  بالذكر  والجدير 
بحالة  تسببت  التركي،  االحتالل  يرتكبها  التي 
من الخوف، والهلع لدى األهالي القاطنين في 
تلك القرى، وتسبب القصف الهمجي خالل عام 
خمس  ووقوع  نساء،  ست  باستشهاد  ٢٠٢1م 
إلى  باإلضافة  المدنيين،  في صفوف  إصابات 
عرب  قرية  في  الكهرباء  شبكة  في  أضرار 
في  الزراعية  المحاصيل  في  وحرائق  حسن، 
أصدرها  حصيلة  وفق  وذلك  عدسة،  أم  قرية 

مجلس منبج العسكري على موقعه الرسمي.

هو عبارة عن مشكلة تُصيب األنسجة العضليّة 
وتُسبّب لها التلف في مكاٍن ُمعيّن بالعضلة أو 
في كافة أجزاء العضلة، وهي مشكلة شائعة بين 
الرياضيين، ألنهم يستخدمون عضالتهم بشكل 
أكبر من غيرهم وبشكًل أساسي، حيث تحدث 
التصادمات  بسبب  العضلي  بالتمزق  اإلصابة 
الرياضية  األلعاب  بعض  في  الالعبين  بين 
زائد  وزن  حمل  خالل  من  أو  القدم،  ككرة 
ووضعه على عضلة معينة في الجسم كرياضة 
رفع األثقال، ويمكن أن يحدث تمزق العضالت 
العضلة  تّم تعريض  الرياضيين في حال  لغير 
على  بمقدرتها  وليس  الطبيعي،  من  أكبر  لثقل 

تحمله. 
مراحل، حيث  عدة  العضلي  التمّزق  تًصاحب 
في  العضلي  النسيج  في  التهاب  يحدث  إنّه 
أول مرحلة من مراحل التمزق، ومن ثم تأتي 
من  بناؤها  ثّم  ومن  العضلة،  تصليح  مرحلة 
جديد، ومن ثم تكوين أنسجة جديدة قوية ومتينة 
والعالج،  التمزق  مراحل  من  مرحلة  كآخر 

وهذا األمر يستدعي وقتاً طويالً.

أعراض متزق العضالت

ـ  يشعر المصاب بالتمزق العضلي بإصابته في 
باأللم  وذلك من خالل شعوره  نفسها،  اللحظة 
الشديدة  في حالة اإلصابة  الشديد، وخصوصاً 
األعراض،  من  العديد  تظهر  حيث  والعميقة، 
درجة  وارتفاع  بالحمى،  اإلصابة  وهي: 

الحرارة في موضع اإلصابة. 
ـ إصابة العضلة بالتورم. 

في  عضلي  مجهود  بذل  على  المقدرة  عدم  ـ 
أماكن اإلصابة والشعور باأللم الشديد. 

)في  شديداً  نزيفاً  كان  سواًء  نزيف  حدوث  ـ 
العضالت  )في  طفيفاً  أو  الكبيرة(  العضالت 
مكان  في  ازرقاقاً  يُسبّب  مّما  الصغيرة(، 

اإلصابة.

أسباب متزق العضالت

العضلة  تدريب  دون  الرياضة  ممارسة  ـ   
على تحمل المجهود المبذول، فيجب قبل البدء 
بالرياضة أن يتم تدريب العضلة وزيادة قوتها 

وتحملها. 
دون  مفاجئ  بشكٍل  مجهود عضلي  ممارسة  ـ 

اإلحماء، أو التدريب اللحظي. 
الرياضة  ممارسة  ومعاودة  القديمة  اإلصابة  ـ 

دون شفاء العضلة بشكٍل تام. 
ـ رفع حمل ثقيل وتركيزه على العضلة من قبل 
وذوي  ذلك،  على  المعتادين  غير  األشخاص 

العضالت الضعيفة وغير المشدودة.

عالج متزق العضالت

اإلسعافات  تقديم  هي  العالج  مراحل  أول   
األولية للمصاب عن طريق: 

ـ إبعاد المصاب عن أي احتكاك خارجي وإبقائه 

في وضعيٍّة مريحة، ووضع أكياس الثلج على 
إيقاف  ويتم  األلم  يخف  حتى  اإلصابة  موضع 
رفع  ثم  ومن  النزيف،  منطقة  وربط  النزيف، 

مكان اإلصابة. 
ـ تبدأ مرحلة العالج من خالل ممارسة بعض 
المصابة  العضلة  على  البسيطة  التمارين 

الدورة  تنشط  ألنها  والتورم  األلم  يزول  حتى 
الدوائي  العالج  إلى  اللجوء  ويمكن  الدموية، 
إلى  واللجوء  وااللتهابات،  التوّرم  لمعالجة 
لراحة  طويل  وقٍت  وأخذ  الطبيعي،  العالج 
بل  مباشر،  بشكٍل  للعب  العودة  العضلة وعدم 

يجب العودة بشكٍل تدريجي وبحذَر شديد.

فوائد الجوز للحامل

الحامل  للمرأة  الجوز  تناول  فوائد  تتلخص   
في النقطتين اآلتيتين، ولكن مع التنبيه إلى أّن 
بالكميّات  آمٌن  غالباً  اإلنجليزي  الجوز  تناول 
حول  كافيةٌ  معلوماٌت  توجد  ولكن ال  الغذائيّة، 
سالمة استهالكه بكميّات كبيرة أو دوائية، أّما 

هاتان الفائدتان، فهما:
ـ احتمالية تعزيز القدرة المعرفية للطفل.

ـ تقليل خطر إصابة األطفال بالّربو.

فوائد الجوز لألطفال

لألطفال،  المفيدة  األطعمة  من  الجوز  يُعدّ   
أوميغا-3  أحماض  على  يحتوي  إنه  حيث 
واألساسيّة  لصّحتهم،  الضروريّة  الدهنيّة 
إلى  إضافة  الدماغ  وكذلك  العيون،  تطور  في 
استقرار  على  تساعد  كما  صحته،  تعزيز 
الحالة المزاجيّة لديهم، وتجدر اإلشارة إلى أّن 

الُمكّسرات يمكن تقديمها إلى األطفال من عمر 
6 أشهٍر تقريباً، وذلك بعد طحنها، إذ ال يُنصح 
بإعطائها لهم كحبٍّة كاملٍة أو ُمقّطعٍة حتى عمر 
5 سنوات، ويجب اإِلشراف عليهم أثناء تناولهم 
لها، وذلك الحتماليّة حدوث االختناق بها، كما 
تاريخٍ  وجود  حال  في  الطبيب  استشارة  يجب 
في العائلة من اإلصابة بالحساسيّة الغذائيّة أو 
غيرها قبل إدخال المكّسرات إلى طعام الطفل.

فوائد الجوز للدماغ والذكاء

الكيميائيّات  من  بالعديد  الشائع غنيٌّ  الجوز  ـ   
الدهون  من  محتواه  ارتفاع  مثل،  النباتيّة، 
صّحة  من  تعزز  التي  الُمشبعة  غير  المتعدّدة 

الدماغ. 
ـ محتواه من المركبات الفينولية وفيتامين )هـ( 
يقلل من االلتهابات واألكسدة في خاليا الدماغ، 
بين  العصبيّة  اإلشارات  وصول  ويُحّسن 
النسيج  وتكوين  العصبيّة،  الدائرة  عصبونات 

العصبّي. 

السن  كبار  قِبَل  من  الجوز  تناول  يرتبط  ـ 
لديهم  واإلدراكيّة  المعرفيّة  الوظائف  بتحسين 
الذهنيّة،  للعمليّات  االستجابة  من حيث سرعة 

والمرونة المعرفيّة، والذاكرة. 
ـ إّن محتوى الجوز من الكيمائيّات النباتية يُثبّط 
ضة على االلتهابات مما  محفّزات األكسدة الُمحِرّ
بالخرف والصرع  يقلل من خطر اإلصابة  قد 

وغيرها من أمراض الجهاز العصبي. 

فوائد الجوز النيئ

بالجوز  الناضجة  غير  الجوز  ثمرة  تُعرف   
النيئ أو الجوز األخضر، والذي يمتاز بمحتواه 

من المواد الغذائية، مثل: 
ـ محتواه من فيتامين ج، إذ تُعدّ ثمرته وقشرتها 
الفيتامين  هذا  مصادر  أغنى  من  الخضراء 
 1٠٠ لكّل  مليغراٍم   37٢–٠٠4٠٠ ويُوفّر 
بعد  تؤكد  لم  الكميّات  هذه  ولكّن  منه،  غراٍم 

بشكٍل كامل.
أكثر  تمتلك  التي  الفينوليّة  بالمركبات  غناه  ـ 
نضوج  زيادة  مع  وتقّل  لألكسدة  مضاد  نشاط 

الثمرة.
فقد ظهر  التوكوفيرول  ُمرّكبات  من  محتواه  ـ 
أنّه يرتفع مع نضوجها، حيث زادت قيمتها في 
االختبار من 1.76 إلى 1٨.3٠ مليغراماً لكّل 

1٠٠ غراٍم.
ـ وتجدر اإلشارة إلى أّن قشرة الجوز األخضر 
الُمنّشطة  المركبات  من مصادر  تُعدّ  أن  يمكن 

مضادةً  خصائص  تمتلك  أنّها  كما  َحيَويّاً، 
لألكسدة والميكروبات.

فوائد زيت الجوز

البذور،  من  لألكل  الصالح  الزيت  يُستخرج   
حيث يُضغط على حبة الجوز الكاملة للحصول 
الجوزية  بنكهته  يتميّز  والذي  زيته،  على 
اللذيذة، كما أّن له فوائد صحيّة لما يحتوي عليه 
من األحماض الدهنيّة غير الُمشبعة، ومرّكبات 
البوليفينول النباتيّة، باإلضافة إلى أّن تناوله من 
المحتمل أن يُحّسن من صّحة القلب، ويُقلّل من 
أنّه  إلى  الدم، وتجدر اإلشارة  السكر في  نسبة 
يمكن إضافة زيت الجوز إلى السلطات، أو مع 

الخضار المطبوخة.

فوائد أوراق شجرة الجوز

بصنع  الجوز  شجرة  أوراق  استخدام  يمكن   
غنيّةً  تُعدّ  إنها  حيث  منها،  شايٍ  مشروب 
بفيتامين ج، والمركبات النباتية النشطة الُمسماة 
مضادات  إلى  باإلضافة  بالفيتوكيميكال، 

األكسدة.

هل الجوز ُمفيد لخسارة الوزن 
أم زيادته؟

تُعدُّ  الُمتناولة  الحرارية  السعرات  كميّة  إّن  ـ 
الوزن  إلى  للوصول  نوعها،  كأهميّة  ُمهّمةً 
يرتبط  ما  وبالتالي  عليه،  والُمحافظة  الصحّي 
في الحقيقة بزيادة الوزن أو خسارته هو كمية 
مع  بالمقارنة  المتناولة  الحراريّة  السعرات 

حاجة الجسم لهذه السعرات.
ـ قد يُفيد استهالك الجوز باعتدال في السيطرة 
على الشهيّة، حيث نشرت دراسةً عام ٢٠17 
في  المسؤولة  المنطقة  يُنّشط  الجوز  تناول  أّن 
والرغبة  بالجوع  الشعور  تنظيم  عن  الدماغ 
الشديدة في تناول الطعام، كما يُعتقد أنّه يُعّزز 
اإلفراط  يُثبّط  وبالتالي  باالمتالء،  الشعور  من 

في تناول الطعام.
 ـ ظهر أّن زيادة استهالك الجوز بمقدار نصف 
اإلصابة  خطر  بانخفاض  يرتبط  يومياً  حّصٍة 
بالسمنة بنسبة 15%، وذلك حسب ما جاء في 
 ٢1,3٢٢ لـ  متابعة  بعد   ٢٠19 عام  دراسٍة 

شخصاً مدة ٢4 سنة.
الجوز  مثل:  المكّسرات  تُعدُّ  آخر  جانٍب  من  ـ 
جيدة  الحراريّة  بالسعرات  الغنيّة  األطعمة  من 
بالبروتين،  لزيادة الوزن أيضاً، كما أنّها غنيّةٌ 
الذي يُنصح من يريدون زيادة وزنهم بطريقٍة 
يُشترط  ال  ولكن  له،  تناولهم  بزيادهم  صحية 
أن يرتبط استهالك المكسرات كالجوز بزيادة 
الوزن، فقد أشارت دراسة نشرت عام ٢٠٠9 
أّن إضافة المكسرات للنظام الغذائي ال يسبب 

زيادة الوزن وقد يساعد على التحّكم فيه.
ـ ولكّن تناوله بكميّاٍت كبيرةٍ دون تقليل استهالك 

الدهون األخرى قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

تختلف أذواق الناس في احتساء القهوة وغيرها 
لكن  الكافيين،  على  المحتوية  المشروبات  من 
دراسة حديثة اهتمت بمزاج البعض في تناول 
تحلية،  ومواد  حليب  دون  من  السوداء  القهوة 

وتوصلت إلى السبب.
للقهوة  البعض  تفضيل  إن  الدراسة  وتقول 
السوداء والمرة أحياناً يرجع إلى جينات خاصة 

لدى الشخص.
كان هذا هو مضمون دراسة حديثة قام الباحثون 
الخصائص  فهم  محاولة  في  بالتعمق  خاللها 
الدراسة أن  القهوة، وأظهرت  الجينية لشاربي 
األشخاص الذين تؤهلهم جيناتهم لتمثيل وهضم 
سوداء  قهوتهم  تناول  يحبون  بسرعة  الكافيين 
من دون حليب، كما أنهم في األغلب يفضلون 

الشوكوالتة الداكنة على الشوكوالتة بالحليب.

الجينات

وخالل الدراسة التي نشرت في مجلة 
في  بالنظر  الباحثون  قام  علمية(،  )تقارير 
ُجمعت  الذين  لألشخاص  الجينية  المعلومات 
منهم تقارير مستفيضة حول وجباتهم الغذائية، 
بما في ذلك كمية القهوة أو الشاي التي تناولوها، 
السكر  بتحليتها، سواء من خالل  وكيف قاموا 

أو غيره، أو عدم تحليتها.
الخاصة  التفضيالت  الباحثون  درس  كما 
بالنكهات المّرة، مثل تلك الموجودة في بعض 
الدراسة  وكشفت  الداكنة.  الشوكوالتة  أنواع 
أن األشخاص الذين أشارت جيناتهم إلى قدرة 
بشكل  للكافيين  الغذائي  التمثيل  على  أجسادهم 
أسرع كانوا أكثر ميالً إلى تفضيل طعم ورائحة 

القهوة السوداء والشوكوالتة الداكنة.

ملاذا يحب هؤالء القهوة السوداء 

من دون حليب أو محليات 
بشكٍل عام؟

األشخاص  هؤالء  أن  إلى  الدراسة  تخلص 
في  الكافيين  عن  األساس  في  يبحثون 
األشخاص  ألن  ونظراً  الساخنة،  المشروبات 
الذين يحدث لديهم تمثيل الكافيين بشكٍل أسرع 
فإنهم  بسرعة،  القهوة  آثار  بتالشي  يشعرون 
أي  قوية،  أنها  يرون  التي  القهوة  يبحثون عن 
الكافيين،  التي تحتوي على قدر أكبر من  تلك 
ما يعني بقاءه لمدة أطول داخل الجسم، وهو ما 
يحقق الشعور المطلوب من تناول المشروبات 
المحليات أو  المادة. وجود  المحتوية على تلك 
الحليب يقلل من الشعور باالستمتاع بالمحتوى 

الغني من الكافيين.

مرارة الكافيني

وتقول مارلين كورنيليس وهي أستاذة مساعدة 
في الطب الوقائي وطب التغذية بجامعة نورث 
األشخاص  هؤالء  أن  هو  تفسيرنا  وسترن، 
وتأثير  الطبيعية  الكافيين  مرارة  بين  يوازنون 
الشعور  لديهم  ترسخ  فقد  النفسي،  التحفيز 
بضرورة ربط المرارة بزيادة محتوى الكافيين 
به،  يشعرون  الذي  بالرضا  الشعور  وتعاظم 

نحن نرى هنا تأثيراً مكتسباً. 
الكافيين،  في  األشخاص  هؤالء  يفكر  عندما 
يفكرون في طعم مر، ولذلك يستمتعون  فإنهم 

بالقهوة الداكنة وكذلك الشوكوالتة الداكنة.
لديهم  الذين  األشخاص  أفاد  الدراسة،  وخالل 
لتأثيرات  أعلى  بحساسية  مرتبطة  جينات 

الكافيين بقلة إعجابهم بنكهة القهوة المحالة.
وتأمل مارلين كورنيليس في استخدام خالصة 

المرتبطة  الجينية  العالمات  حول  الدراسة 
باستهالك القهوة والشوكوالتة الداكنة للمساعدة 
الصحية  الفوائد  حول  مستقبلية  دراسات  في 
كميات  تحوي  التي  والمشروبات  لألطعمة 

مختلفة من الكافيين.

مدينة  شوارع  في  الفتات  النساء  علقت 
إلى  االنتباه  للفت  األلمانية،  فرانكفورت 
المجزرة التي ارتُكبت في باريس بحق ساكينة 
جانسيز ورفيقاتها فيدان دوغان وليلى شايلمز، 
ولتتحقق  العار،  هذا  فلينتِه  شعار«  تحمل 

العدالة«.

قام مجلس أمارا للمرأة، ومبادرة المرأة للدفاع 
عن روج آفا، بتعلق الفتات في الشوارع األكثر 
فرانكفورت  مدينة  في  وازدحاماً  ضجيجاً، 
ضد  ارتكبت  التي  المجزرة،  حول  األلمانية، 
ساكينة جانسيز، وفيدان دوغان وليلى شايلمز 
اسم  وأُطلق  باريس،  الفرنسية  العاصمة  في 

ساكينة جانسيز، وفيدان دوغان، وليلى شايلمز 
فرانكفورت،  مدينة  في  شوارع  ثالثة  على 

وطالبوا بتوضيح حقيقة المجزرة.
كما تم تعليق الفتات تحمل شعار »ما لم تتحقق 
فرنسا  ستبقى  الظالم،  في  وبقيت  العدالة، 

مذنبة«، »لم يعد هناك عدالة في فرنسا«.

تمضي حركة طالبان قدماً في النيل من مكاسب 
المرأة األفغانية، وانتهاك حقوقها، وفرض مزيد 
تهديدا  يشكل  ما  عليها،  الصارمة  القيود  من 
للمكاسب، التي حصلت عليها المرأة األفغانية 

بشق األنفس، خالل العقدين الماضيين.
وعودة  الماضي،  آب  في  كابول  سقوط  فمنذ 
الحركة  بدأت  أفغانستان،  حكم  إلى  طالبان 
في تطبيق، وفرض قيود صارمة على المرأة 
تهديدا  يشكل  ما  المجاالت،  األفغانية في شتى 

خطيراً على مكاسب الماضي.
صفحتها،  تبييض  الحركة  محاولة  فرغم 
وتعهدت  اعتداالً،  أكثر  باتت  أنها  واإليحاء 
ما  أنها  إال  األفغانية،  المرأة  حقوق  بحماية 
عدداً  فرضت  حتى  الحكم،  على  استولت  إن 
المكاسب  على  قضت  التي  القيود،  من  كبيراً 
والحريات، التي حصلت عليها المرأة األفغانية 

بشق األنفس، على مدار العقدين الماضيين.
يُشار إلى أنه في أعقاب هجمات الحادي عشر 
من أيلول عام ٢٠٠1 في الواليات المتحدة، قام 
بوش،  دبليو  جورج  آنذاك  األمريكي  الرئيس 
حكم  تحت  تئن  كانت  التي  أفغانستان،  بغزو 
اهتماماً  الحرب  مبررات  أثارت  وقد  طالبان، 
كبيراً بحكم طالبان القاسي، والصارم، خاصة 
ضد المرأة، إذ أعلنت اإلدارة األمريكية آنذاك، 
أن الحرب على اإلرهاب في أفغانستان »كانت 
أيضاً حرباً من أجل حقوق المرأة وكرامتها«.

قطار حقوق املرأة مل يصل إىل 
الريف

المرأة  معاناة  على  الضوء  تسليط  وساعد 
تقديم  على  طالبان،  حكم  تحت  األفغانية، 
وتمويل  والفتيات  للنساء،  دولية  مساعدات 
غير  منظمات  وإنشاء  اجتماعية،  برامج 

حكومية، تركز على تحسين حياة المرأة، وقد 
المرأة  مكنت  إذ  بثمارها،  الجهود  هذه  أتت 
الحضرية،  المناطق  في  خاصة  األفغانية 
الحياة  في  المشاركة  من  كابول  العاصمة  مثل 
المستحيل  من  كان  الذي  األمر  وهو  العامة، 
ألفغانستان  األول،  طالبان  حكم  تحت  حدوثه 

بين عامي 1996 و٢٠٠1.
إلى  يصل  لم  المرأة،  حقوق  قطار  أن  بيد 
قرابة  يعيش  حيث  والقرى،  الريفية،  المناطق 

7٠ بالمائة من األفغان، إذ كانت القرى مسرحاً 
والقوات  جهة،  من  طالبان  حركة  بين  للقتال 
)الناتو(،  األطلسي  شمال  وحلف  األمريكية، 

والقوات الحكومية من جهة أخرى.
وفي ظل الغارات الجوية، والمعارك، وعمليات 
المرأة  تستفد  لم  المدنيين،  السكان  بين  النزوح 
من  والقرى  الريفية،  المناطق  في  األفغانية 
فرص الحصول على حقوقها، مثل قريناتها في 

المدن الكبرى خاصة العاصمة كابول.
المفاجئ،  األمريكي  االنسحاب  أن  يبدو  لكن 
الحكومة األفغانية،  انهيار  وما أعقب ذلك من 
قد نسف حقوق  الحكم،  واستيالء طالبان على 
في  األفغانيات  كاهل  وأثقل  األفغانية،  المرأة 

القرى والمناطق الريفية.
تموز  في  نُشر  المتحدة،  لألمم  تقرير  ونقل 
المناطق  في  يعْشَن  أفغانيات  عن  الماضي، 
بين  االنسحاب  اتفاقية  إن  قولهن:  الريفية، 
 ،٢٠٢٠ عام  في  وطالبان  المتحدة،  الواليات 
العنف،  من  أقل  لقدر  تعرضهن  تعني  كانت 
مع التمتع بحرية أكبر في التحرك، وهو األمر 
الذي قلل من مخاوف النساء، في القرى، حيال 

تداعيات عودة حكم طالبان.
وقّعت   ،٢٠٢٠ عام  شباط  في  أنه  إلى  يشار 
القطرية  بالعاصمة  المتحدة  والواليات  طالبان 
أفغانستان،  في  السالم  إلحالل  اتفاقاً  الدوحة، 
نص على انسحاب تدريجي للقوات األمريكية 

من  أمنية  ضمانات  مقابل  أفغانستان،  من 
مع  سالم  محادثات  بعقد  وتعهداً  طالبان، 

الحكومة األفغانية.
وانهيار  المفاجئ،  األمريكي  االنسحاب  لكن 
األفغاني  الرئيس  وفرار  األفغانية،  الحكومة 
أشرف غني في آب، مّهد الطريق لعودة حركة 

طالبان إلى حكم أفغانستان مرة أخرى.
بعد  األفغانية،  المرأة  بحقوق  يتعلق  فيما  أما 
البداية  ففي  السلطة،  على  طالبان  استيالء 
خاصة  المدن  في  األفغانيات  القيود  استهدفت 
فرض  بزيادة  قامت  الحركة  أن  بيد  كابول، 
هذا  أنحاء  في  والفتيات  النساء،  على  القيود 

البلد، الذي مزقته الحروب.
وكاالت
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قامشلو/ بيريفان خليل ـ تحول أنين الطفل عبدو حنيفي، الذي بُترت ساقه إثر قصف المحتل التركي إلى«وسم« رفعه الناشطون، ضمن حملة، نادت 
ت آذان الدوليين، ودعاة اإلنسانية عَما يحصل في شمال وشرق سوريا. بمحاسبة المحتل التركي برئاسة حفيد العثمانية، وُأغمضت األعين، وُصمَّ

لست إرهابيًا أريد ساقي... أنين الطفل عبدو يواسيه 
الناشطون في حملتهم

صرخة وجع.... والعالم نائم

وشرق  شمال  في  تكررت  مروعة  جريمة 
آهات  إلى  أضيفت  آخر،  طفل  آهات  سوريا؛ 
أصيب  الذي  محمد  كالطفل  آخرين،  أطفال 
التركي على سري  للمحتل  الكيماوي  بالسالح 
كانيه، وكذلك الطفلة سارة، التي بترت ساقها 

نتيجة استهداف المحتل للمدنيين في قامشلو.
مرأى  أمام  األطفال،  تطال  نفسها  الجريمة 
تساؤالت،  وتبقى  بالصمت،  يلوذ  الذي  العالم، 
والسياسيين  والناشطين  الشعب  واستنكارات 
يدعون  الذي  الدوليين،  رسم  في  الئحة 

بإنسانيتهم ودفاعهم عن حقوق اإلنسان.

مجازر يف بداية العام الجديد

الشبيبة  بحق  ارتكبت  التي  المجزرة  بعد 
مؤخراً في كوباني، واستشهد من خاللها ستة 
شهداء، وبتاريخ ٨ كانون الثاني الجاري بداية 
العام الجديد، جدد المحتل التركي قصفه على 
المدنيين، وبشكل خاص على القرى الحدودية 
تل حاجب وقرموغ،  )قرية  كوباني  في شرق 
وكولتنه(،  وسرزورين  وخانيء،  وكوران 
نساء  بينهم  مواطناً،   1٢ إثره  على  وأصيب 
قرية  مختار  من  كل  واستشهد  وأطفال، 
شريف  إبراهيم  كوباني،  مدينة  شرقي  خانى 
المعروف باسم األشقر، والطفل خالد مصطفى 
بشار البالغ من العمر خمسة أعوام، أما الطفل 
عبدو حنيفي فقد أصابته آلة الحرب التركي في 

قدمه، فبترت ساقه.
من  سنوات  األربع  ذو  عبدو  البريء  الطفل 

عمره، هو من بين ستة أفراد من عائلته، الذين 
طالهم القصف التركي على قرية قرموغ.

بعد نشر هذه الصورة على الوسائل اإلعالمية، 
انطلقت حملة قادها ناشطون يطالبون بمحاسبة 
ما  يفعل  الذي  أردوغان،  المجرم  بقيادة  تركيا 
يشاء بحق شعوب شمال وشرق سوريا بفئاتهم 

كلها.
الذي  لعبته،  مع  عبدو  الطفل  صورة 
الوحشية  تطاله  أن  قبل  معها،  يلعب  كان 
مدى  على  انتشر  بالهاشتاغ،  مرفقاً 
والعربية  الكردية  لغات  بثالث  واسع 
Not_a_terrorist_I_ واإلنكليزية«#
need_my_legـ  # لست إرهابياً أريد_ساقي 
Ez_Ne_Terorîstim_Lingê_Xwe_# ـ

.»Dixwazim

دعم الحملة بأشكال عدة

مع  تضامنه  عن  عبر  عيسى  عصام  الرسام 
نشر  كريكاتير  برسم  مميز  بأسلوب  الحملة، 
في الصفحة الرسمية لصحيفة روناهي، الطفل 
عبدو مستلقي وساقه التي بترت مرسوم عليها 
العالم  أن  تعبير  في  األرضية،  الكرة  صورة 
أجمع مذنب تجاه الجرائم المرتكبة بحق أطفال 
شمال وشرق سوريا، والذي يتكرر بين الفنية 

واألخرى ليكون الطفل عبدو واحداً منهم.
الناشطة   المار أركندي   تتساءل لدى مشاركتها 
هو،  نفسه  يفرض  الذي  »السؤال  الهاشتاغ 
لمدينة  خاصة  الدولي،  التحالف  أين ضمانات 
كوباني، التي شاركت قوات التحالف بتحريرها 
عام ٢٠14؟  ولماذا ال تردع تركيا وفصائلها 

اإلرهابية، وقصفهم للمنطقة؟
االنتهاكات  لوقف  عليها  الضغط  يتم  ال  لماذا 

التركية اليومية على شعبنا في تلك المناطق؟
ناحية زركان، أصبحت  الدردارة بريف  قرية 
الشبه  تدميرها  بعد  عروشها  على  خاوية 
عليها،  اليومي  التركي  القصف  بفعل  كامل 
إقليم  في  الجئين  إما  المدنيون،  سكانها  وبات 

كردستان، أو نازحين في مخيمات الحسكة.
التركي  المدفعي  القصف  تمر، أصبح  تل  بلدة 

حدثاً يومياً تعّود عليه أهالي البلدة.
إن  عادية  غير  فيها  الحياة  تكون  عيسى  عين 
لم تتعرض للقصف بشكل شبه يومي، وكذلك 
األمر بالنسبة ألرياف رأس سري كانيه، وتل 

أبيض/ كري سبي المحتلتين«.

براءة الطفلة تُجتُث يف املهد

براءة  أن  إلى  يشير  علي  أوصمان  اإلعالمي 
يقتلون  المهد »في وطني  في  تجتث  األطفال، 
بال  مهدها  في  الطفولة  ويغتالون  البراءة، 
ذنب، برداً وسالماً لكوباني وزركان والرحمة 

ألرواح الشهداء«.
عريفة بكر، تؤكد عبر مساندتها للحملة بعبارة 

»ماتت اإلنسانية في ظل الصمت الدولي«.
اإلعالمي شرفان محمود، شدد على أن المجرم 
نفسه، يعيد وحشيته بحق أطفال شمال وشرق 
في  واليوم  قامشلو،  في  كان  باألمس  سوريا، 
سارة  الطفلة  لفقدان  السبب  كان  »من  كوباني 
ساقها في مدينة #قامشلو، اليوم يعيد فعلته بحق 
هذه  ولكن  ساقه،  فقد  أيضا  وهو  آخر،  طفل 
تغير  فقط  نفسه؛  المجرم  #كوباني.  من  المرة 

التاريخ، وموقع الجريمة«.

ُحِظر الحساُب لكن املشاركة 
مستمرة

توسيع  إلى  سعوا  ممن  النشطاء  بعض  هناك 
للحظر من  تعرضت صفحاتهم  الحملة،  شبكة 

قبل وسيلة التواصل االجتماعي نفسها.
المشاركة  إلى  دعا  الكريم  عبد  مثنى  الناشط 
الجميع  »ندعو  واسع:  نطاق  على  الحملة  في 
كرامته  وحفظ  اإلنسان،  بحق  يؤمن  من  كل 
لمشاركة الهاشتاغ ودعمه بقوة، فهذا ما يجري 
اليوم في كوباني وسط أعين ومسمع المجتمع 

الدولي«.
وألنه شارك في هذه الحملة على نطاق واسع، 
تعرضت صفحته للحظر، إال أنه أكد مرة ثانية 
عن  »تم حظري  الحقائق  لكشف  سيستمر  أنه 
التعليق وفق سياسة النشر الفيسبوكية، ومنعي 
نتوقف  لن  ذلك  ورغم  المباشر،  البث  من 
وسنوصل صوتنا للعالم كله، وسيعلم المرتزقة 

اي مصير سيالقون«.
وكرر دعوته للنشطاء اإلنسانيين، متمنياً السالم 
لكوباني »وأكرر دعوتي لكل نشطاء اإلنسانية، 
بأن  حي،  حر  وصوت  ضمير  لديه  من  وكل 
يصعد من الحملة ومشاركة الهاشتاغ... عملنا 
ليس سهالً، وال بالقليل بل له تأثير كبير، ونحن 
جميعا  لنقل  لذلك  الرقمي،  العالم  نعيش  اليوم 

وبصوت واحد #لست إرهابياً أريد_ساقي«.

الشعب الداعي للسالم يتعرض 
لإلبادة

أفين  الحر  اإلعالم  التحاد  المشتركة  الرئيسة 
بحملتهم، ومن  الناشطين  دعمت  أيضاً  يوسف 
وجهة نظرها، فإن اإلبادة تستهدف شعبها، فقط 
نتعرض  كرد  ألننا  »فقط  وقالت  كرد،  ألنهم 
نقتل...  والمساواة  السالم  نريد  ألننا  لإلبادة... 

أجساد أطفالنا تقطع

 Tenê ji ber ku em kurdin em têne
 qirkirin, ji ber ku em miletekî
 aşitîyê û wekheviyê dixazin em
 têne kuştin û laşê zarokên me

.perçe dikin

وأوضحت عبر صفحتها معنى اإلرهاب، ومن 
تحدثه  رعب  هو  »#اإلرهاب  بتنشيطه  يقول 
أو  المتفجرات،  وإلقاء  كالقتل  عنف،  أعمال 
و#اإلرهابي  مثاالً(.  تركيا  )داعش،  التخريب 
إلقاء  أو  بالقتل،  اإلرهاب  إلى  يلجأ  َمْن  هو 
أو  سلطة  إلقامة  التخريب،  أو  المتفجرات 
تقويض أخرى. أما #الحكم اإلرهابي فهو نوع 
أردوغان(  )حكومة  االستبدادي  #الحكم  من 
الشعب  معاملة  سياسة  على  يقوم  الذي 
النزعات  القضاء على  والعنف #بغية  بالشدة، 

و#الحركات_التحررية و #االستقاللية«.

 دعوة لتوحيد الصف يف مواجهة 
العدوان

في  بصمة  له  أيضاً  محمد  جوان  اإلعالمي 
تنشيط الحملة، ونسب قيام تركيا بهذه الجريمة 
يزيد  الذي  األمر  الكرد،  بين  االتفاق  إلى عدم 
من المجازر بحق الشعب الكردي »عدم اتفاقكم 
سوف تزداد المجازر بحق شعبنا... ال ضامن 
لنا غير االتفاق، ونبذ الخالفات كلها. كوباني... 

وقبلها كان زركان...وماذا بعد؟«.
وقفت  الرسمية،  الصفحات  من  والكثير 
عبدو،  باسم  المنادين  الناشطين  جانب  إلى 
مختلفة  بعبارات  المجرم  محاسبة  وضرورة 
ابن  محمد  صرخة  كانت  القريب  »باألمس 
سري كانيه.. واليوم بتر ساق الطفل الصغير. 
إزاء  صمته  ملتزماً  الدولي  المجتمع  ومازال 
وحشية االحتالل التركي !! .. هل هذا الطفل 
كان يهدد أمن تركيا وحدودها، حتى استهدفها 

وبترت ساقه؟«.
متطلبات  أن  هو  كله  ذلك  من  األهم  األمر 
سوريا،  وشرق  شمال  في  جميعها  الشعوب 
الدولي  المجتمع  الجاني، وإيقاظ  تريد محاسبة 

من سباته، وصمته المتخاذل بحق اإلنسانية.

أمل محمد

هذا ليس مقاالً لسرد فكرة أو موضوع للنقاش، 
في  يجري  ما  حيال  وجع  صرخة  هي  إنما 
وطني، ما يؤرق أكثر ليس ذاك الموت، الذي 
على  اعتدنا  فقد  ال  له،  ملجأً  بالدنا  من  أتخذَّ 
هو  ما  بل  النساء،  ودموع  أطفال،  صرخات 
أكثر وجعاً هو الصمت، الصمت العالمي تجاه 

جرائم تُرتكب ضد اإلنسانية وضد الطفولة.
يعيش أبناء بالدنا على الهامش، بال أمل وبال 
وجع  والموت،  الوجع  من  الكثير  مع  مستقبل 
حين يرى أرضه تُقصف، وبالده تُحرق وليس 
بيده حيلة، ال العالم يتدخل وال القوانين الدولية 
تفيد، وحده الصمت الذي يكمن وراءه الكثير، 

والكثير من الكالم والغصة.
الخوف  من  الكمية  هذه  زرع  لدولة  يحق  هل 
والذعر في بالٍد ليست له؟ بأي حق تُبتر ساق 

طفل لم يعِ ما يدور حوله بعد؟ وال تلك الندوب 
يتجاوزوا  لم  شبان،  أجساد  على  ُزرعت  التي 
على  شعبنا  يستيقظ  أعمارهم،  من  العشرينات 
الدخان  سوى  يبصرون  ال  المدافع،  أصوات 
تمر،  تل  إلى  كوباني  من  المنكوبة،  والمنازل 
الدمار  سوى  ترى  ال  كانيه  سري  ونحو 
دولة  تواجه  التي  بالدنا  هي  هذه  والخراب، 
عسكرية متسلحة بالصمت الدولي، إنها تركيا 
تتصف  أن  يجب  التي  الوحيدة  الدولة  سادة  يا 

باإلرهاب.
النتهاكات،  الحدودية،  وقرانا  مدننا  تتعرض 
بروح  واحد  جسد  هم  مناطقنا؛  باقي  وتتوجع 
يبقى  ولكن  مختلفة،  وأطياف  بمكونات  واحدة 
يُراودنا،  الذي  السؤال  ويبقى  مشتركاً،  األلم 
حياتنا  إلى  ونعود  جرى  ما  كل  سننسى  هل 
الطبيعية؟ أُجزم بأن الكثير منا لن يتخطى هذه 
العقبة، ويعود كما السابق، فما شهدناه في هذه 
أوهامنا  مع  نتخبط  جعلنا  في  كفيل  السنوات 

والخوف  أطفالنا  سيكبر  النفسية،  وأمراضنا 
بجوارهم،  الفقد  وألم  نساؤنا  وتشيخ  ُمرافقهم، 
وحدهم الشباب سيرون حكاية وطن، عانى من 
والخذالن، ومرت سنون حياتهم هدراً  الموت 

في وطٍن، ال يستحق ما جرى له.
في  المنكوبة  والرقعة  تزايد  في  الضحايا  عدد 
توسع، والضمير الدولي واإلنساني لم يستيقظ 
العون،  يد  يمد  أحد  ُكثر وال  المتعاطفون  بعد، 
وينتشل هذه البالد مما هي فيه، ليست المشكلة 
بأننا نواجه عدواً، ذا قوة عسكرية لديه العديد 
عدواً،  نواجه  أننا  إنما  والعدة،  العتاد  من 
الخنوع  الصمت  الدين، وضامن  يلبس عمامة 
العالمي، وكأن حال لسانهم يقول: ما شأني أنا، 

فهذه الحرب ليس لي فيها ال ناقة وال جمل.
تركيا  تحتفي  الكواليس  وفي  السطور  خلف 
بجرائمها، وتتعالى الهتافات من المؤيدين، لهذه 
المجازر وتبقى بالدنا تُنزف وتُحترق، وال من 
أحد يُقف حمام الدماء فيها، ال األخوة ساعدونا 

وتشابكت  أيديهم  تكاتفت  بل  النهوض،  في 
الشقيقة  البلدان  البالء، وال  الذي هو سبب  مع 
تضامنت معنا، نأمل بغٍد أفضل وحياة يجوبها 
الدماء  الموت يجول في األفق، وال  األمان ال 

تسيل على أراضينا.
نشهد بأننا ذقنا األمرين، وخضنا أياماً عجافاً، 

بأجساٍد عارية وأمعاء خاوية، ولكن ما هو مهم 
أننا سننتصر في النهاية ال محالة، ونسطر هذا 
االنتصار في صفحات التاريخ؛ لتشهد األجيال 
القادمة عن تضحيات شعٍب، لم يقبل المساومة، 

وال الخضوع.

روناهي/ قامشلو ـ بعد نجاح دوريات السيدات لكرة القدم منذ إقامتها عام 2017 
على المالعب المغطاة، ورغم قلة تقديم الدعم المطلوب لألندية، وانتقال التجربة 
في الموسم 2020 ـ 2021 إلى المالعب الكبيرة وكتابة التاريخ بقيام ذلك الدوري، 
قريبًا سينطلق دوري للناشئات وهو األول من نوعه في إقليم الجزيرة وشمال وشرق 

سوريا ككل.

قريبًا الدوري األول من نوعه للناشئات بكرة القدم في إقليم الجزيرة

الجولة الرابعة: نصف دزينة لسردم 
واألسايش... وكالسيكو اإلقليم قادم

التشيكية ريناتا 
فوراكوفا تغادر أستراليا 

لعدم تلقي اللقاح

هذا الدوري كان من المفترض أن يقام في شهر 
أيلول الماضي، وكان ضمن روزنامة الموسم 
تحضر  لم  ولكن   ،٢٠٢1 ـ   ٢٠٢٠ السابق 
األندية لالجتماع الذي دعا إليه مكتب الرياضة 
بإقليم الجزيرة،  الرياضي  األنثوية في االتحاد 
وذلك يوم السبت تاريخ ٢٠٢1/9/11 الساعة 

)11( ظهراً.
الناشئات،  ألعمار  بمواهب  األندية  وتمتاز 
حيث تم استدعاء العديد من الالعبات للمنتخب 
دعم  بهدف  الرياضي؛  واالتحاد  السوري، 
كرة  لعبة  على  الصغيرة  المواهب  وتشجيع 
للناشئات  دوري  إلقامة  حالياً  ويتحضر  القدم، 
مجدداً لمواليد ٢٠٠5 وما فوق، وفي المالعب 

الُمغطاة للسباعيات.
األنثوية  األلعاب  مكتب  دعا  الصدد  وبهذا 
األندية  الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد  في 

كرة  دوري  في  المشاركة  تود  التي  الرياضية 
القدم )للناشئات( الحضور إلى االجتماع الذي 
يوم  قامشلو  بمدينة  االتحاد  مقر  في  سيُعقد 
الثالثاء القادم المصادف لـ ٢٠٢٢/1/11 بتمام 
الساعة 11 ظهراً لمناقشة آلية انطالق الدوري 

وسحب القرعة.
الدوري  بحوزتنا  التي  المعلومات  وبحسب 
فيه  يشارك  سوف  المؤكد  شبه  من  اآلن  حتى 
فدنك  ـ  بيمان  ـ  األسايش  وهم:  نوادي  أربعة 
على  الدوري  نظام  يعتمد  وسوف  قنديل.  ـ 
في  المباريات  وستقام  وإياب  ذهاب  مرحلتين 
في  المغطى  وفدنك  المغطاة  قامشلو  ملعب 
والنادي  للسباعيات،  وسيكون  لكي،  كركي 
الحاصل على أكبر عدد من النقاط سوف ينال 
اللقب. الدوري فيه جوائز ودعم رمزي لألندية 

المشاركة باإلضافة لجوائز فردية وجماعية.

نبذة عن الكرة النسائية

وفي إقليم الجزيرة أُقيم للموسم الكروي ٢٠٢٠ 
ستة  فيه  وشارك  للسيدات  دوري   ٢٠٢1 ـ 
األّول  المركز  األسايش  سيدات  وحققت  أندية 
وسيدات أهلي عامودا المركز الثاني وسيدات 

بيمان المركز الثالث.
أُقيمت مسابقة الكأس وشارك فيها سبعة  بينما 
نوادي وحققت سيدات أهلي عامودا اللقب على 
في  عليهن  الفوز  بعد  بيمان  سيدات  حساب 

المباراة النهائية بهدٍف دون رد.
وخارج األندية المشاركة السبعة هناك سيدات 
أيَّة بطولة حتى  لم يشاركَن في  اللواتي  سردم 
اآلن، وفي االجتماع القادم سوف تظهر مالمح 

األندية التي ستثبت المشاركة بشكٍل رسمي في 
الدوري.

الجزيرة  إقليم  في  القدم  كرة  بطوالت  وكانت 
المغطاة  المالعب  على   ٢٠17 عام  بدأت 
اإلنجازات،  الكثير من  األنثوية  الكرة  وحققت 
فعالوة على القدرة على كسر النمطية واحتكار 
خاصة  بطوالت  وإقامة  القدم  لكرة  الرجال 

باسم  الجزيرة  إقليم  العبات  حققت  فقد  بهن، 
سيدات عامودا لقب أول دوري في سوريا على 
 ،٢٠٢٠ ـ   ٢٠19 لموسم  المكشوفة  المالعب 
باسم  الالعبات  حققت  الثانية  النسخة  وفي 
سيدات الخابور اللقب لموسم ٢٠٢٠ـ ٢٠٢1، 
الالعبات  وجل  الخابور  ناشئات  حققت  كما 
هن من إقليم الجزيرة لقب دوري الناشئات في 

سوريا لعامين متتالين ٢٠٢٠ و٢٠٢1.

روناهي/ قامشلو ـ رغم عدم ظهور المستوى 
الفني الكبير في منافسات دوري الرجال لكرة 
ولكن  الجزيرة،  إقليم  في  األولى  للدرجة  القدم 
المنافسة مازالت محتدمة على صدارة الدوري 
مع نهاية الجولة الرابعة ذهاباً، وخاصةً الجولة 
بين  الجزيرة  إقليم  كالسيكو  ستشهد  الخامسة 

سردم واألسايش.
الرابعة  الجولة  وأقيمت ست مباريات لحساب 
ألندية  القدم  بكرة  الرجال  دوري  من  ذهاباً 
 ٢٠٢1 موسم  األولى  للدرجة  الجزيرة  إقليم 
نتائج  منها  مباريات  أربع  وشهدت   ،٢٠٢٢ ـ 

كبيرة اثنتان منها خرجت بنصف دزينة.
وفي افتتاح الجولة أكد سردم صدارته للدوري 
على  فوزه  بعد  مطارديه  عن  األهداف  بفارق 
األخوة والسالم بنصف دزينة بستة أهداف دون 
رد على أرضية ملعب شهداء الثاني عشر من 
هدف  أسرع  الذي سجل  بقامشلو، سردم  آذار 
حتى اآلن في الدوري، وذلك في الثانية 53 من 
المباراة عبر الالعب »إدريس األحمد«، وبهذا 
وبالعالمة  الصدارة  في  سردم  يستمر  الفوز 
الكاملة وبفارق األهداف عن مطارديه األسايش 

ودجلة.
من  دزينة  نصف  سجل  اآلخر  هو  واألسايش 
يظهر  لم  الذي  برخدان  مرمى  في  األهداف 
العبيه  عدد  اكتمل  وبالكاد  المباراة،  في  فنياً 
المباراة، حيث لعب الخمس دقائق األولى  في 
وأكمل  العب  وصل  حتى  العبين  بعشرة 
المرض  بسبب  منهم  البعض  وتغيّب  العدد، 
ومنهم بسبب االمتحانات الفصلية ومنهم بسبب 

اإلصابة.
وتتالى  اللعبة  مجريات  على  سيطر  األسايش 
اكتفوا  والذين  العبيه  األهداف  تسجيل  في 
بستة أهداف، مع ضياع عدد كبير من الفرص 
على  لسردم  مطاردته  وليكمل  المحققة، 

الصدارة ويتخلّف عنه بفارق األهداف.
في  نظيفة  رباعية  سجل  اآلخر  هو  دجلة 
هيثم  الشهيد  ملعب  أرضية  على  قنديل  مرمى 
مطاردته  اآلخر  هو  وأكمل  بقامشلو،  كجو 
بفارق  الثالث  المركز  في  وبقي  للمتصدرين، 

األهداف خلف سردم واألسايش.
لقب  على  للمنافسة  طريقه  ديرك  أكمل  بينما 
بهدف  االتحاد  على  اآلخر  هو  وفاز  الدوري 
دون رد، على أرضية ملعب شرموال بعامودا، 
ويحتل المركز الرابع بعشر نقاط ويتخلف عن 

المراكز الثالث األولى بنقطتين.
ولعل الحدث األبرز كان فوز سري كانيه على 
في  جمهوره  وبين  أرضه  على  العنيد  خبات 
ملعب شهداء الدرباسية، وبأربعة أهداف مقابل 
بهذا  التاسع  المركز  من  وليقفز  واحد،  هدف 
الفوز إلى المركز الخامس برصيد أربع نقاط.

االتحاد  من  بقرار  المنقولة  المباراة  في  أما 
تمر  تل  في  نصري  تل  ملعب  من  الرياضي 
والتي  بقامشلو،  كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  إلى 
جمعت بين شبيبة الحسكة والصناديد فقد انتهت 
نهاية  وبعد  لهدف،  بهدف  اإليجابي  بالتعادل 
بكرة  الرجال  من دوري  ذهاباً  الرابعة  الجولة 
موسم  األولى  للدرجة  الجزيرة  إقليم  في  القدم 
على  األندية  ترتيب  أصبح   ،٢٠٢٢ ـ   ٢٠٢1

الشكل التالي:
1ـ سردم 1٢ نقطة  +٢٢.

٢ـ  األسايش 1٢ نقطة +14.
3ـ دجلة 1٢ نقطة +1٠.
4ـ ديرك 1٠ نقاط +4.

5- سري كانيه 4 نقاط + 1.
6ـ الصناديد 4 نقاط +٠.

7ـ االتحاد 4 نقاط - 3.

٨ـ برخدان 4 نقاط -7.

9ـ األخوة والسالم  3 نقاط - ٨.
1٠ـ خبات 1 نقطة -5.

11ـ شبيبة الحسكة 1 نقطة -16.
1٢ـ قنديل ٠ نقطة - 1٢.

كالسيكو اإلقليم قادم

تشهد  سوف  القادمة  الخامسة  الجولة  أما 
سردم  المتصدر  بين  الجزيرة  إقليم  كالسيكو 
القادم  السبت  يوم  وذلك  األسايش،  ومطارده 
شهداء  ملعب  أرضية  على   ،٢٠٢٢/1/15
الثاني عشر من آذار بقامشلو، وفوز أي نادي 
نحو  قدماً  للُمضي  قوياً  دافعاً  يمنحه  سوف 
وبفارق  الدوري  صدارة  عرش  على  التربع 
النقاط وليس األهداف، ولكن في حال التعادل 
في  لدجلة  الصدارة  النتيجة  هذه  تمنح  فسوف 

حال فوزه في الجولة القادمة.
النسخة  بطل  هو  سردم  بأن  ذكره  الجدير 
الوصيف  كان  واألسايش  الدوري  من  السابقة 
له ويتنافس الناديان على األلقاب في العديد من 
تنتهي  المباريات  وأغلب  القدم،  لكرة  الفئات 
بفوز سردم، وحتى الصراع تخطى كرة القدم 
واآلن الناديان يتنافسان على لقب دوري الكرة 
الطائرة للرجال في الدرجة األولى حيث سردم 

يتصدر بفارق نقطة واحدة عن األسايش.
الجولة  منافسات  مباريات ضمن  ست  وستقام 
الجزيرة  إقليم  أندية  دوري  من  ذهاباً  الخامسة 
موسم  األولى  للدرجة  القدم  بكرة  للرجال 

٢٠٢1ـ ٢٠٢٢، على الشكل التالي:
الجمعة 1/14/٢٠٢٢:

ـ برخدان × االتحاد ـ ملعب الشهيد هيثم كجو 
بقامشلو ـ الساعة 1٢ ظهراً.

ـ سري كانيه × شبيبة الحسكة ـ ملعب الشهيد 
هيثم كجو بقامشلو ـ الساعة ٢ عصراً.

ـ قنديل × الصناديد ـ ملعب شهداء الثاني عشر 
من آذار بقامشلو ـ الساعة 1 من بعد الظهر.

السبت 1/15/٢٠٢٢:
ـ األسايش × سردم ـ ملعب شهداء الثاني عشر 

من آذار بقامشلو ـ الساعة 1 من بعد الظهر.
شرموال  ملعب  ـ  دجلة   × والسالم  األخوة  ـ 

بعامودا ـ الساعة 1 من بعد الظهر.
ـ  بديرك  الرافدين  ملعب  ـ  خبات   × ديرك  ـ 

الساعة 1 من بعد الظهر.

تغادر العبة التنس التشيكية ريناتا فوراكوفا 
أستراليا في أقرب وقت، بعد إلغاء 

التي السلطات تأشيرتها، 
كانت قد حصلت 
عليها، رغم أنها 

ليست حاصلة 
على تطعيم بشكل 

كامل، بفضل إعفاء 
طبي.

وتتواجد ريناتا فوراكوفا في 
أستراليا منذ كانون أول الماضي 

وخاضت بالفعل مباراة 
تحضيرية قبل بطولة أستراليا 

المفتوحة، لكن تم احتجازها 
بأحد فنادق ملبورن، حسبما 

أكدت سفارة التشيك في كانبيرا.
وأوضحت السفارة التشيكية أن 

الالعبة البالغة من العمر 3٨ عاماً 
»قررت مغادرة أستراليا في أقرب 

وقت ممكن، ولن تخوض بطولة الغراند 
سالم«.

وتتزامن حالة ريناتا فوراكوفا مع الجدل حول 
إلغاء تأشيرة العب التنس الصربي 

نوفاك ديوكوفيتش والمعزول 
بنفس الفندق، انتظاراً لقرار 

القضاء حول ترحيله.
يُذكر أن اللقاح شرط 

أساسي لدخول 
أستراليا، لكن هناك 

إعفاءات مؤقتة 
لألشخاص ذوي 

الظروف الصحية 
الخاصة، أو 

كان ألجسادهم 
رد فعل معاكس 

للقاح.
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مختارات مترجمة للشاعر السوري »هوزان كركندي«

القهوة والفناجين

الجامع العمري في درعا

ترجمة وإعداد/ عبد الوهاب بيراني

يكتب  كركندي شاعر كردي سوري،  هوزان 
كركوند  قرية  مواليد  من  األم  بلغته  قصائده 
خمس  اآلن  حتى  له  صدر  بالدرباسية، 
وهي:  الكردية،  باللغة  شعرية  مجموعات 
 EVÎNA VEJANDÎ المنبعث  »الحب 
األشجار،  أوراق  يسقط  الخريف  إاّل   ،1997
 ،٢٠٠6 الحبيبة  عيني  ضفاف  عند  استراحة 
من  الصور  بعض  رسالتك،  وحي  من  رائحة 

جمال قريتي ٢٠1٨«.
الشعرية  ونصوصه  قصائده  امتازت 
الموزون  الشعر  كتب  والواقعية،  بالرومانسية 
الشعرية،  الحداثة  لصوت  وصوالً  والحر، 
والمرأة  الحب  هي  شعره  مواضيع  أغلب 
وعن  الطفل  عن  كتب  واإلنسان...  والوطن 
عميقة  إنسانية  بروح  قريته  وعن  المرأة، 
قصائده  فتلونت  وألقه،  وجوده،  للمكان  حيث 
بصورها وجمالها، وجمال نسائها، وذلك عبر 
لغة ومفردات رقيقة، وامتاز ببساطة التركيب، 
وجمالية الصور، التي أبدع في خلقها، وتوليد 
محلقا  ونقي  شفاف،  إنساني  ببوح  القصيدة 
قصيدة  عن  باحثا  الخصب،  الشاعري  بخياله 

مكتملة األلق والجمال.
الكردي،  الوجع  عن  كركندي  هوزان  كتب   
والرحيل،  األحبة،  فراق  وعن  الغربة،  وعن 
التي  المدينة  عن  كتب  والشهداء،  االم  عن 
عشقها بجنون« سري كانية« وأفرد لها الكثير 

من الحب، ومن الشعر.
هو شاعر نشط ال يكل وال يمل من حمل لواء 
يرهقها  معه  فالقصيدة  كاهله،  على  الشعر 

وترهقه أيضا، ال شك أنه قامة شعرية في حقل 
األدب الكردي، ويمتلك الحضور األدبي، ويعد 
من المساهمين في رفد حركة اإلبداع الشعري 

بمزيد من باقات الشعر واألدب.
وتعدّ إصداراته خطوة هامة، وتجربة إبداعية 
جديدة  بأنماط  الكردية،  المكتبة  رفد  اتجاه  في 
من الشعر الكردي المكتوب برحيق لغته األم، 
وطني  شعر  عبر  القومية  وهويتها  وبروحها، 
ال  والسعادة،  والحياة  الحب،  هدفه  وإنساني 

الغدر، والموت والتعاسة.
في  بالكثير  يعد  شاعر  كركوندي  هوزان 
الشعر  بهموم  دوما  المتخم  وهو  األيام،  قادم 
قصائده،  بعض  أقدم  أن  ويسرني  والقصيدة، 
مع  العربية،  اللغة  إلى  بترجمتها  قمت  التي 

الشكر للشاعر الصديق هوزان كوركندي. 

»مرهق أنا«

على سجدة االنتظار
أركع منتظرا قدومك

فتتحول أحاسيسي إلى لوحة
بألوان مزركشة

ترسم عينيك الفاتنتين
 وتصبح روحي طفال مشاكسا

يؤجج في أنفاسك
أوار عشق أبدي بال نهاية

فأصبح غماما
وتصبحين أنت كسراب

بعيد
في كل ليلة 

تزهرين بجمال ضحكتك
على مملكة الحب 

سماء أمنياتي
أجل... 

تصبحين كعصفورة
تحط على شجرة راحتي

وتنقشين نسيج ملحمة اللقاء
تصبحين حورية 

تلمسين رويدا رويدا
سياج العشق

وتزحزحين كياني

نحو حياة أخرى.

»من دونك ال معنى للحياة«

هذه الليلة
تدق نواقيس اشتياقك

بوابة قلبي
فأصبح زاهدا 

في محراب قلبك
باحثا عن ذاتي

في عوالم خيالك
وقرب جدار عشقك

أمشط ضفائر األمنيات
وبين سكون ضحكتك

أصبح متصوفا
أقرأ ترانيم عينيك

هذه الليلة
أشياؤك كلها تبحث عني

غضبك واستياؤك...

همسات أحاسيسك...
رائحة يديك...

ضحكك وبكاؤك..
وقبالت شفاهك

تأخذني يمينا وشماال
ودفء حبك...

أجل.... حبك...!!!
أما أنا 

فمستاء ضجر
حلم ضائع

مساء حزين
بين لفحات البرد القارس

كجليد صامت
هذه الليلة

يناديك القلب
فعلى مسالك انتظارك

أصبحت مسافرا بال جواب
ومتعطشا من دون حراك

 كحرف تائه

في قاموس أحاسيسك
أسيرا حالما

هذه الليلة... أجل هذه الليلة!
أيـهـا الـمـغـتـرب الـقـريـب 

»الوطن«
وقريتنا البهية 

ومدرستها اليتيمة 
تشتاقك 

تجول نظراتها
في مهد الذكريات

تبحثان عنك يا معلمي 
كم من النهارات 

والسهرات 
واألصدقاء المخلصين

وكرنفاالت نوروز
تركتها خلفك؟. 

وكم من قصيدة لقاء 
نذرتها لفصول العشق..

تركتها تحترق في أتون الحلم 
وكم من الصور 

خبأتها في لهيب بحر البعاد؟. 
نعم.. نعم 
أعلم جيداً 

أن أثواب الغربة 
تضيق بك جداً  

ضيقة جداً.. 
تكتم روحك الفسيحة 

كحقل قمح 
عشق األمكنة 
وأريج ترابها 

وإيوان الدار الرحب مزار 
واألريكة تنزف بالحنين 

لهونّا في الربيع الثمل 
وألعابنا 
والبيادر 

ذاكرة ندية كصباحٍ رشيق 
ترتطم أمواجه بضفاف القلب 

نعم.. نعم.. 
بحجم شوقك ألحالم القرية 

أعلْم جيداً أنها تبادلك الحنين  
»األماكن تشتاقك«

أشجار »هرم رش«
»لجاة جنكو« 

ساقية الماء 
و«كوركوند« 
منبع الوطنية 

نعم.. أيها المعلم 
قريباً.. وليس بعيداً 

ستشرق شمسنا 
وتزهر األزاهير في برارينا 

وسيُختال الربيع 
مجدداً في بالدنا.. 

وتنبعث من جديد أحالمنا
سنبارك ثوب الزفاف 

لقامة الحبيبة 
ونهز معاً سرير الحرية 

مجدداً 
يا معلمي البعيد.. القريب 

نهز معاً سرير الحرية 
يا معلمي العتيد.. 

التقى بعض خريجي إحدى الجامعات في منزل 
أستاذهم العجوز، بعد سنوات طويلة من مغادرة 
مقاعد الدراسة، وبعد أن حققوا نجاحات كبيرة 
المناصب،  أرفع  ونالوا  العملية،  حياتهم  في 
وبعد  واالجتماعي،  المادي  االستقرار  وحققوا 
منهم  كل  طفق  والمجاملة،  التحية  عبارات 
يتأفف من ضغوط العمل، والحياة التي تسبب 

لهم الكثير من التوتر.
وغاب األستاذ عنهم قليال، ثم عاد يحمل إبريقا 
شكل  كل  من  أكواب  ومعه  القهوة،  من  كبيرا 
ولون، أكواب صينية فاخرة، أكواب ميالمين، 
أكواب زجاج عادي، أكواب بالستيك، وأكواب 
منتهى  في  كانت  األكواب  فبعض  كريستال، 

باهظة  كانت  وبالتالي  ولوناً  تصميماً  الجمال 
الثمن، بينما كانت هناك أكواب من النوع الذي 

تجده في أفقر البيوت.
قال األستاذ لطالبه: تفضلوا، وليصب كل واحد 
منكم لنفسه القهوة، وعندما بات كل واحد من 
الخريجين ممسكا بكوب، تكلم األستاذ مجددا؛ 
هل الحظتم إن األكواب الجميلة، فقط هي التي 
األكواب  تجنبتم  وأنكم  اختياركم،  عليها  وقع 
منكم  الواحد  يتطلع  ان  الطبيعي  العادية؟ ومن 
إلى ما هو أفضل، وهذا بالضبط ما يسبب لكم 

القلق والتوتر.
وليس  القهوة  هو  فعال  إليه  بحاجة  كنتم  ما 
الجميلة  األكواب  على  تهافتتم  ولكنكم  الكوب، 

الثمينة، وبعد ذلك الحظت أن كل واحد منكم 
كان مراقباً لألكواب، التي في أيدي اآلخرين، 
الوظيفة،  فإن  القهوة،  هي:  الحياة  كانت  فلو 
األكواب،  هي  االجتماعية  والمكانة  والمال، 
تحوي  وصحون  أدوات  مجرد  بالتالي  وهي 
نفسها،  تبقى  )القهوة(  الحياة  ونوعية  الحياة، 
ال تتغير وعندما نركز فقط على الكوب، فإننا 
وبالتالي  بالقهوة،  االستمتاع  فرصة  نضيع 
والفناجين  باألكواب،  االهتمام  بعدم  أنصحكم 

وبدل ذلك أنصحكم باالستمتاع بالقهوة.
الكثيرون،  منها  يعاني  آفة  هذه  الحقيقة  في 
فهناك نوع من الناس ال يحمد هللا على ما هو 
دائما  يراقب  ألنه  نجاح،  من  بلغ  مهما  فيه، 

وذات  جميلة  بامرأة  يتزوج  اآلخرين.  عند  ما 
خلق، ولكنه يظل معتقدا أن غيره تزوج بنساء 
الذي  البيت  الى  ينظر  زوجته.  من  أفضل 
يقطنه، ويحدث نفسه أن غيره يسكن في بيت 
مع  بحياته  االستمتاع  من  وبدال  وأرقى  أفخم، 
ويقول:  غيره  لدى  بما  يفكر  يظل  وذويه  أهله 

ليت لدي ما لديهم!
فاعلم إنك إذا أصبحت آمنا في سربك، معافًى 
في بدنك، عندك قوت يومك، فكأنما حيزت لك 

الدنيا، وقال أحد الحكماء:
جمع  في  صحتهم  ينفقون  للبشر!!  »عجبا 
المال، فإذا جمعوه أنفقوه في استعادة الصحة، 
الحاضر  بقلق، وينسون  المستقبل  يفكرون في 

فال استمتعوا بالحاضر، وال عاشوا المستقبل، 
لما  يلتفتون  ما عند غيرهم، وال  إلى  ينظرون 
غيرهم،  عند  ما  على  هم حصلوا  فال  عندهم، 
وال استمتعوا بما عندهم، ُخِلقوا للعبادة، وخلقت 
لهم نعم الدنيا؛ ليستعينوا بها على ما خلقوا من 
له؛  خلقوا  عما  لهم،  خلق  بما  فانشغلوا  أجله 

فعليك باالستمتاع بالقهوة.
وكاالت

يعد الجامع العمري من أقدم المساجد اإلسالمية 
الحاضر،  عصرنا  حتى  والمحفوظة  األولى، 
ويقع وسط البلدة القديمة، يعود تاريخ بنائه إلى 
الجامع  يحمل  الذي  الخطاب  بن  عمر  الخليفة 
اإلسالم،  قبل  العمارة  طابع  عليه  ويبدو  اسمه، 

أنقاض معبد  ببنائه على  لقدمه حيث أمر  نظراً 
في  بنيت  التي  المساجد،  طراز  على  وثني، 
المساجد  هذه  ومن  الراشدين،  الخلفاء  عهد 
في  وسلم  عليه  هللا  صلى  الرسول  )مسجد 
المدينة، ومسجد عمر بن العاص في الفسطاط 
( وذلك عندما زار المدينة سنة 14هـ، وأشرف 
أبو  منهم:  الصحابة  من  جمع  بنائه  بداية  على 
هللا  رضي  جبل  بن  ومعاذ  الجراح،  بن  عبيدة 
العروس،  اسم  مئذنته  على  يطلق  كما  عنهما، 

أنشئت  والتي  شكلها،  وجمال  الرتفاعها  وذلك 
على  المسجد  حافظ  وقد  1٠٢هـ/7٢٠م،  عام 
شكله القديم، حتى دخلت عليه عمليات الترميم 
الحديثة، وغيَّرت بعًضا من معالمه القديمة، إال 
أن هذه الترميمات والتعديالت، لم تطل منارته 

وواجهته القبلية.

الوصف املعامري
نسخة  عن  عبارةً  الحديث  بمخططه  المسجد 

من  بدمشق،  األموي  الجامع  عن  مصغرة 
واسع  بديعة، وحرم  أروقة  على  احتوائه  حيث 
ومئذنة  مكشوف،  خارجي  وصحن  للصالة، 
شامخة، والداخل إلى المسجد من بوابته الشمالية 
تحيط  أروقة  أربعة  أمامه  تظهر  الرئيسية، 
بصحن المسجد، والرواق الجنوبي هو أكبرها، 
والمحراب  والحرم  الصالة  إيوان  يعدّ  حيث 
فيشبه  المسجد  سقف  أما  وغربًا،  شرقًا  امتداده 
على  يرتكز  إذ  كلها،  دَْرَعا  في  القديمة  األبنية 

حوامل  معاكس  بشكل  تليها  الحجرية،  القناطر 
بارزة من كل جهة، وتليها عوارض أكثر بروًزا 
ويعلو  الفراغات،  وتغطية  الحوامل  بين  للربط 
الصغيرة  الحجرية  القطع  من  طبقة  العوارض 
سميكة  طبقة  ثم  بالكلس،  والمخلوطة  المنحوتة 
رئيسية  أبواب  ثالثة  وللمسجد  التراب،  من 
يفتح أكبرها، وهو الباب الشمالي على األروقة 
والشرقي  الغربي  البابان  أما  للمسجد،  الداخلية 

فيفتحان على الفضاء الخارجي.

باريس وذلك خالل تظاهرة  الكردستانيين، مجزرة  العشرات من  استنكر  مركز األخبار - 
الكرديات ساكينة  المناضالت  راح ضحيتها  التي  للمجزرة  السنوية  الذكرى  بالتزامن مع 

جانسيز، وليلى شايلمز وفيدان دوغان.

في ستوكهولم تظاهرة استنكار لمجزرة باريس

روهات خليل: النظام الجديد يضمن 
حقوق ومستحقات جميع الطلبة

ونظمت التظاهرة من قبل منظمة سارا وشارك 
في  الكردية  الجالية  أبناء  من  العشرات  فيها 

العاصمة السويدية ستوكهولم.
نوررا  ساحة  في  المشاركون  وتجمع 
نوورمالم  حديقة  وتوجهوا صوب  بانتورغيت 
ستارغيت، وسط ترديد الشعارات التي تستذكر 
الشهيدات الثالث وتستنكر المجزرة، باإلضافة 

إلى توزيع منشورات حول مجزرة باريس.

دقيقة  والوقوف  الحديقة  إلى  الوصول  بعد 
صمت ألقت المتحدثة باسم منظمة سارا عائشة 
اغتيال  من  الهدف  إن  فيها:  قالت  كلمة  ديدار 
المرأة  قوة  من  النيل  هو  الثالث  المناضالت 

الكردية الحرة.
المناضالت  نستذكر  نحن  عائشة:  وأضافت 
الثالث كل عام، ألن إحياء ذكرى المناضالت 
الثالث هو واجب يقع على عاتقنا جميعاً، ونقول 

قتلة  إخفاء  على  بإصراركم  إنه  فرنسا  لدولة 
تكسبوا  لم  التركية  الدولة  الكرد، وتعاملكم مع 
سوى المزيد من سخط ونقمة الشعب الكردي، 
نبقى  وسوف  العدالة،  بتحقيق  مطالبتنا  ونجدد 

أوفياء لثوارنا.
وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تُحيي 
شايلمز  وليلى  جانسيز  ساكينة  المناضالت 

وفيدان دوغان.

الرئيسة  كشفت  ـ  األخبار  مركز 
في  والتعليم  التربية  لهيئة  المشتركة 
العمل  إلغاء  أسباب  عن  الجزيرة  إقليم 
المركزية  النهائية  االمتحانات  بنظام 
للشهادتين اإلعدادية والثانوية، وقالت 
جميع  للطالب  يضمن  التقييم  نظام  إن 
نظام  كان  فيما  وحقوقه،  مستحقاته 
من  الطالب  يحرم  الموحدة  االمتحانات 

استحقاقاتهم.

التربية والتعليم  كانت قد أصدرت هيئة 
في الرابع من شهر كانون الثاني الجاري 
بقرار  العمل  بموجبه  ألغت  تعميماً 
االمتحانات النهائية المركزية للشهادتين 
اإلعدادية والثانوية، واالعتماد بدالً عن 
ذلك على نظام التقييم في تحديد مستوى 

الطالب.

نحاول دامئاً القيام مبا هو 
أفضل

الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم 
الجزيرة روهات خليل كشفت  إقليم  في 
الطالب،  تقييم  نظام  تغيير  أسباب  عن 
اتخذنا  وقالت:  هاوار  لوكالة  وتحدثت 
ينال  أن  مبدأ  إلى  استناداً  القرار  هذا 
اعتماد  خالل  من  حقوقه  كامل  الطالب 
التقييم  نظام  خالل  من  التقييم،  نظام 
أفضل،  بشكٍل  الطالب  مستوى  يظهر 
ارتباط  في  أكبر  بشكٍل  يساهم  كما 

الطالب بالمدرسة والدروس.
اعتمدته  الذي  التقييم  نظام  وبحسب 
تقييم مستوى  يتم  والتعليم،  التربية  هيئة 
نشاطات  عدة  خالل  من  الطالب  وأداء 
المنزلية،  والوظائف  السلوك،  منها 
وكذلك  البحث  وحلقات  والمشاريع 
الدروس  في  الطالب  مشاركة  مستوى 
الشفهية  االمتحانات  إلى  إضافة 
يتضمن  التقييم  نظام  أن  كما  والكتابية، 

أيضاً احتمال رسوب الطالب.
ونوهت روهات إلى أن الهيئة اعتمدت 
في العام الدراسي ٢٠٢٠ – ٢٠٢1 نظام 
بقولها:  النهائية،  المركزية  االمتحانات 
إن التجربة كانت ناجحة، ولكننا رأينا أن 
الطالب  ألن  جدوى،  أكثر  التقييم  نظام 
االمتحانات  خالل  من  حقوقهم  يفقدون 
الطالب  يجعل  كما  النهائية،  المركزية 
الدراسة  على  أساسي  بشكٍل  يعتمدون 
فيما  عشر،  والثاني  التاسع  الصفين  في 

ورأينا  االنتقالية،  الصفوف  باقي  يهمل 
أن االمتحانات المركزية النهائية ُمجحفة 

بحق الطالب.
خالل  الطالب  جهود  تضيع  ال  وكي 
الصفوف االنتقالية خالل تقييم الطالب، 
الصفوف جميعاً  هذه  يتم جمع عالمات 
العام  نهاية  وفي  ثالثة  على  وتقسيمها 
التاسع  الصفين  عالمات  إليها  يضاف 

والثاني عشر.  
نظام  اعتماد  في  التأخر  أسباب  وحول 
قالت روهات  العام ٢٠٢٢  التقييم حتى 
على  أساساً  يعتمدون  المعلمون  خليل: 
نظام التقييم من بداية العام وحتى النهاية، 
ولكن تأخر اتخاذ القرار بالنسبة لطالب 
ولذلك  والثانوية،  اإلعدادية  الشهادتين 
سوف يتم تمديد فترة ما قبل االمتحانات 

النهائية«.
االمتحانات  أسئلة  إعداد  وبخصوص 
والثانوية  اإلعدادية  الشهادتين  لصفوف 
أسئلة  إن  بالقول:  روهات  تحدثت 
وإن  مركزية  تكون  لن  االمتحانات 
مدرسة  كل  في  الصفوف  معلمي 

سيضعون األسئلة الخاصة بصفوفهم.
حديثها  خليل  روهات  واختتمت 
ستكون  الحرة  للدراسة  بالنسبة  قائلةً: 
موحدة  لهم  بالنسبة  النهائية  االمتحانات 
في  تقييم  لديهم  ليس  ألنه  ومركزية، 
المدرسة، وموضوع الشروط المطلوبة 
إلى  التاسع  الصف  من  الطالب  النتقال 
العاشر قيد الدراسة ولم يتم البت فيه بعد.
في  المعلمين  عدد  بأن  ذكره  والجدير 
مدارس شمال وشرق سوريا بلغ في عام 
يبلغ  فيما  معلم،  ألف   1٨ نحو   ٢٠٢٢
عدد الطالب نحو مائتي ألف طالب منهم 
نحو ستة آالف في الصف التاسع ونحو 
34٠٠ طالب وطالبة في الصف الثاني 

عشر.

أشقاء المعتقلين في السجون التركية: 

بمقاومة السجون سنحقق األهداف كاملًة
لمعتقلين  أشقاء  أدان  ـ  األخبار  مركز 
الدول  صمت  التركية  السجون  في 
أمام  اإلنسان  حقوق  ومنظمات 
تتخذها  التي  التعسفية  اإلجراءات 
تركيا بحق المعتقلين، وأكدوا على أن 
السجون  مقاومة  أمام  ستنهزم  تركيا 
ونضال  بكفاح  ستنتصر  والقضية 

المعتقلين.

تواصل الدولة التركية ارتكاب الجرائم 
السجون،  في  السياسيين  السجناء  بحق 
ونفسياً،  جسدياً  تعذيبهم  خالل  من 
المرضى  المعتقلين  وبخصوص 
وتتركهم  بالطبابة  حقهم  من  فتحرمهم 
فقد  مؤخراً  أما  الموت،  يصارعون 
خنق  غوموش  سجن  حراس  حاول 
رفضوا  كما  إيلهان،  رشيد  المعتقل 
المريض  المعتقل  سراح  إطالق 
الشلل  من  يعاني  الذي  أوزالكوركماز 

النصفي.

نقف خلف مطالب 
املعتقلني حتى تحقيق 

الحرية

الدولة  اعتقلته  مستو،  حسين  المعتقل 
بسبب  تركيا  1994في  عام  التركية 
الكردستانية  التحرر  لحركة  انضمامه 

كما  المشروعة،  بحقوقه  ومطالبته 
أزمير  سجن  في  للتعذيب  يتعرض  أنه 

حسب المعلومات التي سربت.
مستو  محمد  شقيقه  تحدث  ذلك  حول 
التي  السياسة  وشجب  هاوار  لوكالة 
بحق  الفاشية  التركية  الدولة  تمارسها 
طالبوا  المعتقلين  إن  وقال:  المعتقلين، 
عيش  وأرادوا  المشروع  بحقهم  فقط 
الدولة  تعتقلهم  لماذا  حياة حرة كريمة، 

التركية؟
ما  يشهد  العالم  أن  إلى  مستو  ونّوه 
تمارسه الدولة التركية بحق المعتقلين، 
تُبدي منظمات حقوق  لماذا ال  وتساءل 
اإلنسان ردة فعل تجاه الظلم والتعذيب 
الذي يتعّرض له المعتقلون في السجون 

التركية؟
وأكد مستو، أنهم سيسيرون على ُخطا 
أن  إلى  المعتقلين  وسيساندون  الشهداء 
التي  الحرية  وتتحقق  مرادهم  ينالوا 
يناضلون من أجلها، وقال »نحن نستمد 
وعلى  والمعتقلين  الشهداء  من  قوتنا 

خطاهم نسير، وستنتصر قضيتنا«.

لن نتخىل عن نهج القائد 
أوجالن

المعتقل شكري عبدو من قرية مامولو 
مع  باطمان  1994في  عام  اعتُِقل 

يتنازل  ولم  حقه  عن  دافع  ألنه  رفاقه، 
عنه، لشهر كامل تعّرض لتعذيب شديد 

على يد السلطات التركية.
عبدو  محمد  شقيقه  علق  جهته  ومن 
باالنتهاكات  نقبل  ال  فقال:  ذلك  على 
بحق  التركية  الدولة  تمارسها  التي 
ترتكب  التركية  الدولة  دائماً  معتقلينا، 
هذه  تكف عن  أن  عليها  بحقنا  الجرائم 

الممارسات الوحشية.
أشار عبدو إلى مساعي الدولة التركية 
بحق  تعسفية  إجراءات  اتخاذها  من 
ومنع  تعذيبهم،  خالل  من  المعتقلين 
والمعالجة،  الطبابة  حق  من  المرضى 
وقال: الدولة التركية همها الوحيد إبادة 

الكرد وإنهاء وجودهم.
اإلنسان  حقوق  منظمات  عبدو  وناشد   
من  ومنعها  التركية  للدولة  حد  بوضع 
بقوله:  سجونها،  في  المعتقلين  تعذيب 
منظمات  وعلى  أحداً،  نُعادي  ال  نحن 
بواجبها  تقوم  أن  أيضاً  اإلنسان  حقوق 

وتقف أمام سياسة تركيا التعسفية.
واختتم محمد شكري حديثه بأن الدولة 
التركية لن تجعلهم يتخلون عن قضيتهم 
في الحرية، وأكد: »مهما شددت الدولة 
بحق  التعسفية  إجراءاتها  من  التركية 
بل  قضيتنا،  عن  نتخلى  فلن  المعتقلين 
وعلى  خطوة،  بكل  معتقلينا  مع  نحن 

نهج قائدنا سائرون«.
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انتهت اجتماعات الجولة 17 من أستانة، ببياٍن إنشائّي وردت فيه ثالُث فقراٍت تستهدُف 
اإلدارَة الذاتّيَة شمال وشرق سوريا، وإذ أشار البياُن إلى حقائَق افتراضّيٍة على األرِض، 
فقد تجاهل الحقيقَة الثابتَة المتمثلَة بإرادِة العيِش المشترِك والتطلِع إلى حلٍّ شامٍل 
التي  الذاتّيِة، وواقِع المناطق  الحصار المفروض على مناطق اإلدارِة  لألزمة، وإنهاءِ 
تحتلها تركيا وانتهاكات حقوق اإلنسان والسيادة الوطنّية فيها، ولتكوَن أستانة بمقام 

التفويِض بالتصعيِد التركّي والعدواِن اليومّي.

كوباني/ سالفا أحمد ـ ندد الجرحى وذووهم االستهداف التركي للمدنيين في كوباني، 
مؤكدين إن المحتل التركي يحاول من خالل استهدافه اإلرهابي للمدنيين العزل خلق 

الرعب والخوف في نفوس األهالي لترك بيوتهم وديارهم.

جرحى القصف التركي وذووهم: متشبثون بأرضنا ولن نتركها أستانة وشرعنِة العدواِن التركّي
للغاصبين مهما كانت التضحيات

سياسّيون ومواطنون: إغالق المعابر قد يؤدي لكارثة إنسانّية 
يتحّمل عواقبها المجتمع الدولّي

 رامان آزاد 

ضحايا من املدنيني واألطفال

آخرون جراء  مواطنان وأصيب 11  اُستشهد 
قصٍف نفذته الدولة التركيّة المحتلة بالطائرات 
الُمسيّرة، ظهر السبت ٢٠٢٢/1/٨ واستهدف 
مواقع في مدينة كوباني وست قرى في ريفها، 
وبدأ القصف الساعة 1٢.1٠ من ظهر السبت، 
واستهدف طريق الصناعة، ساحة المصرف، 
وطريق قرية مميت جنوب كوباني. وفي ريف 
موغ،  قره  قرى:  القصف  استهدف  كوباني 

خاني  تل حاجب، سرزوري،  عليشار، 
وكولتبه في شرق كوباني.

عن  التركّي  القصف  وأسفر 
إبراهيم  المواطن  استشهاد 
بندر  قرية  مختار  شريف 
خان، والطفل خالد مصطفى 
فيما  سنوات(.  )خمس  بشار 

بجروح  مدنيّاً   11 أصيب 
وألحق  ونساء،  أطفال  بينهم 

القصف خسائر ماديّة كبيرة بالمنازل 
والممتلكات.

وريفها  كوباني  مدينة  على  القصف  وتزامن 
الحرية،  الحمديات،  قرى  على  قصف  مع 
بيرعرب، وشمسين بريف تل أبيض الغربّي. 
كما قصف جيش االحتالل التركّي ريف ناحية 
والطريق  المعلك  قرية  مستهدفاً  عيسى  عين 
استهدف  نفسه  اليوم  وفي  ــ4،  إم  الدولّي 
القصف المدفعّي والصاروخّي التركّي منازل 
المواطنين في بلدة زركان/ أبو راسين والقرى 

المحيطة بها.
وتل  “زركان،  ناحيتي  وبلدات  قرى  وتشهد 
تمر” بريف الحسكة وقرى الجرن، عريضة، 
صوان وبير عرب وقرية خانى الواقعة غرب 
وقصفاً  تصعيداً  الرقة  في  أبيض  تل  مدينة 

متواصالً منذ أسابيع.
صفحاِت  على  نشطاء  تداول  العدوان  وإثر 
هاشتاغ:  االجتماعّي  التواصِل  مواقع 
Not_a_# ــ  #لست_إرهابي_أريد_ساقي 

terrorist_I_need_my_leg

عدوان تريّك يومّي

انعقاد  بعد  وبخاصٍة  األخيرة  األيام  تشهد 
في  ألستانة  السابعة  الجولة  اجتماعات 
٢٠٢1/1٢/٢٢ تصعيداً عسكريّاً وقصفاً تركيّاً 
البلدات والقرى في  العديد من  يوميّاً مستهدفة 
أعقاب  في  وجاءت  سوريا،  وشرق  شمال 
روسيّة  موافقة  على  الحصول  في  أنقرة  فشل 
تركيّة  احتاللية  هجمات  بشن  للقيام  وأمريكيّة 
العدوان  أّن  ورغم  سوريا،  شمال  في  موّسعة 
بات يوميّاً ويهدد حياة المواطنين ويقع األطفال 
موسكو  أّن  إال  للعدوان،  ضحايا  والنساء 
أّي  تبدي  ال  اإلقليميّة  واألطراف  وواشنطن 
ليُفهم  التركّي.  العدوان  لوقف  جدّيّة  مواقف 
من ذلك أنّها موافقة على مرتكزات الحياة في 
شمال سوريا والنظام اإلدارّي فيها دون السماح 
باحتالل مساحات جديدة من األراضي، لتغيير 

خرائط الميدان والسيطرة. 
التركّي  االحتالل  جيش  قصف   ٢٠٢٢/1/7
وشوارغة  المالكية  قريتي  المرتزقة  وفصائل 

في ناحية شرا/ شران في عفرين.
التركي  االحتالل  ٢٠٢٢/1٢/5 قصف جيش 

قريتي الدردارة وأم الكيف شمال تل تمر.
٢٠٢٢/1٢/3 استهدف القصف التركي قريتي 

الطويلة وتل طويل شمال الحسكة.
التركّي  االحتالل  جيش  قصف   ٢٠٢٢/1/1
راسين(  )أبو  زركان  بلدة  المرتزقة  وفصائل 

بلدية  مبنى  واستهدفوا  والصواريخ  بالقذائف 
أضراراً  ألحق  ما  مدفعيّة  قذائف  بعدة  الناحية 

ماديّة، بالمبنى والسيارات المركونة قربه.
جيش  مدفعية  قصفت   ،٢٠٢1/1٢/31
وعلقمية  انطون  كفر  قرى  التركّي  االحتالل 
ومرعناز في ناحية شرا، كما قصفت قرية منغ 
المعلوماُت  وأفادِت  الشهباء.  لمقاطعة  التابعة 
المتداولة بأّن ما ال يقل عن 3٠ قذيفة أُطلقت 
نفسه  اليوم  وفي  ماديّة.  بأضراٍر  وتسببت 
قصف جيش االحتالل التركّي، بلدة تل رفعت 
وقرى بيلونية وشيخ عيسى في منطقة الشهباء 

واقتصرت الخسائر على الماديّة.
التركي  االحتالل  ٢٠٢1/1/3٠ قصف جيش 
والمرتزقة الموالون لها، مركز ناحية زركان 
قذيفة   6٠ من  أكثر  وسقط  وقراها، 
المدفعية  واستهدفت  مدفعية، 
في  الكبير  المسجد  التركيّة 
المواطن  إصابة  أدّى  ما  البلدة 
 4٠( الناصر  نواف  عالء 
عاماً(، وأدى القصف المدفعّي 
المكثّف  التركّي  والصاروخّي 
علي  عالم  الطفِل  استشهاِد  إلى 
العيسى وعمره سنتين، فيما أصيبت 
أعوام(  )خمسة  العيسى  عال  شقيقته 
المواطنتان  استشهدت  كما  خطيرةٍ  بجروحٍ 
موسى  و«جومانة  النهار«  موسى  »جواهر 
النهار« من سكان قرية األسديّة بريف زركان. 
وأصيب المواطن محمد خلف )35 عاماً(، في 
القرية ذاتها، والطفل عمر محمد عيسى عمر 

)عمره 1٨ شهراً(.
التركيّة  الدولة  أن  إلى  المصادر،  وأشارت 
األحياء  القذائف  من  بوابل  استهدفت  المحتلة 
عبدال  دادا  وقرى  راسين،  أبو  لبلدة  الشمالية 
ريفها  في  حرمل  وتل  والبسيس  واألسدية 
دولة  أّن  محلية،  مصادر  وذكرت  الشمالي، 
المدفعية  بقذائف  استهدفت  التركي  االحتالل 
والهاون قرى تل جمعة وأم الكيف والدردارة 
وشوهدت  تمر.  تل  بلدة  بريف  شنان  وتل 
تصاعد أعمدة الدخان ضمن القرى المستهدفة، 
كما  األضرار،  حيال  معلومات  ورود  دون 
تسبب القصف في حركة نزوح كبيرة للسكان 

من قراهم باتجاه المناطق اآلمنة.
التركّي  االحتالل  جيش   ٢٠٢1/1٢/3٠ 
الثقيلة  بالمدفعية  قصفت  المرتزقة  وفصائل 
قريتي: صوغانكة وقنيطرة في ناحية شيراوا، 
ثالثة  بإصابة  المتداولة  المعلومات  وتفيد 

عناصر من الجيش السورّي.
جيش  بدأ   ٢٠٢1/1٢/٢9 األربعاء  مساء   
لقرى في ريف  مكثفاً  التركّي قصفاً  االحتالل 
الليل،  منتصف  حتى  القصف  واستمر  منبج 
استشهاد مواطنة وطفلتها جراء  أسفر عن  ما 
قصف االحتالل التركّي وألحق أضراراً ماديّةً 
كبيرةً بممتلكات األهالي، وكما استهدفت القواِت 
التماس  لخطوط  متاخمة  قرى  عدة  التركيِّة 
واليالنلي  البوغاز  منها  قذيفة،   45 من  بأكثر 
الغربي.  الشمالي  منبج  ريف  في  والمحسنلي 
صاروخيّة  قذيفة   5٠ من  بأكثر  وقصفت 
»مزرعة الصيادة” الواقعة قرب بلدة الفارات 
الشرقي، وفي  بريف حلب  منبج  مدينة  غرب 
التركّي  االحتالل  جيش  قصف  نفسه  اليوم 
قرية فاطسة بريف عين عيسى وقرية الخالدية 
ناحية  غرب   M4 السريع  الدولّي  والطريق 
عين عيسى، وانطالقاً من قاعدة الشيخ ناصر 
شرق مدينة الباب قصف جيش االحتالل قرية 

اليالني بست قذائف مدفعية.
معبدة  لكي/  كركي  بناحية  بانوكيا  قرية  وفي 
النار  بإطالق  خطيرةٍ  بجروحٍ  مواطن  أصيب 
من جيش االحتالل التركّي أثناء رعيه الماشية 

ونُقل على إثرها إلى المشفى لتلقي العالج.
دولة  قصفت   ٢٠٢1/1٢/٢٨ الثالثاء  يوم 
االحتالل التركّي عدة قرى واقعة على خطوط 
وقال  منبج، شمالي سوريا،  في ريف  التماس 

العسكرّي،  الباب  لمجلس  اإلعالمّي  المكتب 
التركيّة  القواعد  التركي مصدره  إنَّ “القصَف 
الباب  بريف  والزرزور  الشويحة  قريتي  في 
من  كل  هاون  قذائف  بعدة  واستهدف  الشرقّي 
الفوارس شمال غربي  اليالنلي ومزرعة  قرية 
مماثل  قصف  مع  القصف  وتزامن  منبج”. 
الناصر  الشيخ  قرية  في  التركية  القاعدة  من 
شمال منبج استهدف كل من قريتي الجاموسية 

والصيادة في ريف منبج الشمالي الغربي.
االحتالل  دولة  قصفِت  نفسه  اليوم  ومساء 
الغربية  الشمالية والشمالية  التركي قرى منبج 
اإلعالمي  المركز  بحسب  هاون،  قذيفة  بـ99 

لمجلس منبج العسكري.
في  المتمركزة  التركية  المدفعية  واستهدفت 
قاعدة كلجبرين جنوب مدينة أعزاز ليل الثالثاء 
- األربعاء، قرى سموقة، بيلونية، شيخ عيسى 
في  الشهباء  بمنطقة  رفعت  تل  بلدة  ومحيط 
ريف حلب الشمالي. وقالت مصادر محليّة إنَّ 
المدفعية التركيّة قصفت بأربع قذائف الطرف 
الشرقي من قرية شيخ عيسى وطالت قذيفتان 
محيط بلدة تل رفعت كما قصفت بشكٍل مكثٍف 
منطقة  في  جيجان  وتل  الطعانة  قريتي  محيط 
أسفر  التركّي  القصف  أنَّ  وأضافت  الشهباء. 
مأهول  غير  بمنزل  ماديّة  أضرار  إلحاق  عن 
تسبب  كما  عيسى،  شيخ  قرية  أطراف  على 
ببّثِ الخوف بين المهّجرين في بلدة تل رفعت. 
المرتزقة  على  محسوبة  معرفات  وذكرت 
باندالع اشتباكات وقصف متبادل على أطراف 
مدينة مارع. كما قصف جيُش االحتالل التّركّي 
ومزرعة  اليالنلي  قرية  الموالية  والفصائل 
الفوارس شمال غربي منبج وقرية زنوبية في 

ريف كري سبي.
دولة  استهدفت  االثنين ٢٠٢1/1٢/٢7،  ويوم 
المحسنلي  قرى  من  كل  التركي  االحتالل 
غرب  وشمال  شمال  واليالنلي  حسن  وعرب 
منبج  مجلس  قوات  إفشال  مع  بالتزامن  منبج، 
العسكري لمحاولة تسلل من قبل مرتزقة موالية 
شمال  المحسنلي،  قرية  محور  على  لتركيا 

غرب منبج.
المدفعية  قصفت   ،٢٠٢1/1٢/٢6 واألحد 
التركية محيط قرية شيخ عيسى بقذيفتين دون 

تسجيل أي أضرار مادية.
راسين  أبو  بلدة  تعرضت   ،٢٠٢1/1٢/٢1
لقصف عنيف من قبل جيش االحتالل التركي 
وجرحى  قتلى  سقوط  عن  أسفرت  ومرتزقته 

بينهم أطفال ونساء.
 

مجزرة كوباين

السبت  يوم  التركّي  االحتالل  جيش  ارتكب 
مدينة  في  مرّوعة  مجزرة   ٢٠٢1/1٢/٢5
الُمسيّر منزالً شرقي  كوباني بقصف الطيران 
خمسة  الستشهاد  أدى  ما  كوباني،  مدينة 
بجروح  آخرين  أربعة  وإصابة  مواطنين 
أوجالن  نوجيان   -1 هم:  والشهداء  متفاوتة. 
عيسى  أحمد  روجين   -3 كوباني  فيان   -٢
وليد محمد منال  إبراهيم 5-  4- مرهف خليل 
 ،٢٠٢٢/1/1 السبت  مساء  واستشهد  حسين. 
من  عاماً(   ٢9( إبراهيم  محمد  مسعود  الشاب 
كوباني  مدينة  جنوب  »زرافيك«  قرية  أهالي 
كان  مسعود  والشهيد  البليغة،  بإصابته  متأثراً 

متزوجاً ولديه أربعة أطفال.
بداية  منذ  تركي  تصعيد  وسط  القصف  يأتي 
الجوية  هجماتها  من  الجاري،   ٢٠٢1 العام 
الديمقراطية  سوريا  قوات  نفوذ  مناطق  على 
والتشكيالت العسكرية العاملة في شمال وشرق 
واالستهداف  القصف  عمليات  وأدت  سوريا. 
استشهاد  عن  التركية،  المسيّرة  بالطائرات 
حيث  شخصاً،   53 عن  يقل  ال  ما  وجرح 
العسكريين و٢1  )٢ من  استشهد ٢3 شخصاً 
من المدنيين( جميعهم في مناطق شمال وشرق 

سوريا، وأصيب ٢4 مدنياً بينهم ثالثة أطفال.

بناء جدار إسمنتّي جديد

 ٢٠٢٢/1/4 الثالثاء  يوم  التركّي  الجيش  بدأ 
تركيا  من  إسمنتيّة  »بلوكوسات«  بإحضار 
لنشرها على طوِل طريق إعزاز - حاجز الشط 
عفرين  شبكة  وذكرت  الدولّي،  الطريق  على 
بوست أنَّ أعمال نصِب القطع الخرسانيّة بدأّت 
األربعاء مساًء، وتّم بناء جزء من الجدار ليالً 
أيضاً،  تركيا  من  جلبها  تم  ضخمة  برافعات 
فيما توقف العمل خالل النهار، وسيمتد الجدار 
الجديد في أولى مراحله على طول ٢ كم، من 
المشفى الوطنّي في مدينة إعزاز الذي تتمركز 
فيه قاعدة لالحتالل التركّي وصوالً إلى حاجِز 
-عفرين  حلب  الدولّي  الطريق  على  الشط 

بارتفاع 4 أمتار.

أستانة تستنسخ نفسها

النسخة السابعة عشرة من اجتماع أستانه حول 
سوريا التي انتهت األربعاء ٢٠٢1/1٢/٢٢ لم 
تأِت بأّي جديد، والبيان الختامّي، بين األطراف 
حول  اتفاقاً  مجدداً  أظهر  اختالفها،  على 
االحتالل  وتجاهل  الذاتيّة،  اإلدارة  استهداف 
التي  الجرائم  وآالف  سوريا  لمناطق  التركّي 
يقوم بها المرتزقة وعمليات التغيير الديمغرافي 
الذين  الشهداء  آالف  تجاهل  بل  والتتريك، 
تغافل  كما  اإلرهاب،  دحر  في حمالت  قضوا 
عن أّن الحقيقة الماثلة في شمال وشرق سوريا 
تؤكد وحدة السوريين وتطلعهم إلى حّلِ األزمة 

وإنهاء الحصار عنهم.
وجاء في صيغة إنشائيّة إلرضاء تركيا، وورد 
فيه »الوقوف ضد األجندات االنفصاليّة الهادفة 
اإلقليمية  وسالمتها  سوريا  سيادة  تقويِض  إلى 
وأشار  الجوار«.  لدول  القومّي  األمن  وتهديد 
المحاوالت  جميع  المشاركين  »رفض  إلى 
في  بما  األرض،  على  جديدة  حقائق  إليجاد 
المشروعة  غير  الذاتّي  الحكم  مبادرات  ذلك 
عزمهم  وجددوا  اإلرهاب،  مكافحة  بذريعة 
في  االنفصاليّة  األجندات  بوجه  الوقوف  على 
شرق الفرات الهادفة إلى تقويض وحدة سوريا 

وتهديد األمن القومي لدول الجوار.
وجاء في البياِن أيضاً اإلعراب عن قلق الدول 
وجميع  العدائية  األعمال  تزايد  من  الضامنة 
االنفصالية  الجماعات  قبل  من  القمع  أشكال 
ومعارضتها  الفرات،  شرق  في  المدنيين  ضد 
لعائدات  القانونيين  غير  والتحويل  للمصادرة 

النفط التي ينبغي أن تعود لسوريا. 

رسائل النار

التصعيد العسكرّي التركّي شمال سوريا يقابله 
موسكو  أّن  والواقع  إدلب،  في  روسٌي  تصعيدٌ 
ممتعضة من افتتاح تركيا خطاً إلنتاجِ الطائراِت 
أعلن  التي  أوكرانيا  في  »بيرقدار«  الُمسيّرة 
أوكرانيا،  في  الرئاسّي  المكتب  رئيس  عنها 
أنّها  كما  في ٢٠٢1/1٢/٢5،  يرماك،  أندريه 
التي  الطريق،  خارطة  تنفيذ  بطء  من  مستاءة 
اُتفق عليها مع تركيا خالل قمة »سوتشي« بين 
الرئيسين التركّي أردوغان، والروسي بوتين، 
فالديمير  الرئيس  وقال   ٢٠٢1/9/٢9 في 
وتركيا  روسيا  بين  المباحثات  »إنَّ  بوتين: 
ليست سهلة ببعض األحيان، لكن النتيجة التي 
تخرج بها تكون إيجابية دائماً«. ويعود السبب 
إلى خالفاٍت وملفاٍت عالقٍة بين تركيا وروسيا، 
الوجود  »اإلرهاب«،  مكافحة  أبرزها: 
والنقل،  التجارة  حركة  التركّي،  العسكرّي 

وفرض وقف إطالق نار شامل في إدلب.
التوتِر  حدةِ  في  تغييٌر  يطرأ  أّن  المستبعِد  من 
المرحلة  في  سوريا  غرب  شمال  والتصعيِد 
تفويِض  انتهاِء  قرِب  مع  تتزامن  التي  الراهنة 
إدلب،  إلى  اإلنسانيِّة  المساعداِت  إدخاِل  آليِّة 
االستياء  »رسائل  تبادُل  استمراُر  ويرّجُح 
والتحذير« السياسيّة بين روسيا وتركيا بهدف 
السيطرة  بخريطة  تغيير  أّي  دون  »الضغط« 
موسكو  وتحاول  الميدان،  في  النار  ورسائل 
حصر  لقبوِل  الدولّي  المجتمع  على  الضغط 
ال  التماس؛  خطوط  عبر  بالمساعدات  اآللية 
سيما أنَّ تقرير األمين العام لألمم المتحدة شدّد 
على ضرورة استمرار تدفق المساعدات عبر 
أيضاً ضمان  تريد  تريد روسيا  كما  الحدود«. 
استثناءات  بموجب  العمل  وتسريع  استمرار 
التعافي المبكر التي نصَّ عليها القرار األممّي، 

لتقليِص حجِم العقوباِت على دمشق.

ساعات  في  وقراها  كوباني،  مدينة  تعرضت 
الثامن من  في  الواقع  السبت  يوم  الظهيرة من 
ما  عشوائي،  مدفعي  لقصف  الثاني،  كانون 
 11 وجرح  وطفل،  مدني  استشهاد  عن  أسفر 

مواطنا من أهالي كوباني.
عليها  حصلت  التي  المعلومات  وحسب 
الهجمات  إن  كوباني:  في  صحيفتنا  مراسلة 
وقراها،  كوباني  مدينة  طالت  التي  المدفعية، 
في  شرقي  خاني  قرية  مختار  الستشهاد  أدت 
مدينة كوباني إبراهيم شريف، المعروف باسم 
األشقر، والطفل خالد مصطفى بشار البالغ من 
العمر خمسة أعوام في قصف جيش االحتالل 
نوروز،  شركة  لمركز  ومرتزقته  التركي، 
بينهم نساء وأطفال، ومنهم  وإصابة 11 مدنياً 
ستة جرحى من عائلة واحدة من قرية قرموغ، 
أعوام،  أربعة  العمر  من  البالغ  الطفل  وبينهم 
كان  عندما  التركي،  القصف  أثناء  ساقه  ببتر 

يلعب أمام منزله. 

خلق الرعب والخوف بني الناس

وحول هذا الموضوع؛ أجرت صحيفتنا لقاءات 
البداية والد  مع الجرحى وذويهم، وتحدث في 
الذي  حنيفي  مصطفى  حنيفي،  عبدو  الطفل 
الذي  العشوائي،  تركيا  قصف  أثناء  ساقه  بتر 
قرموغ،  قرية  في  الكائن  منزلهم  استهدف 
من  تستهدفنا  التي  الهجمات  بشدة  أندد  فقال: 

قبل المحتل التركي ومرتزقته، إن الهدف من 
كوباني  مدينة  طال  الذي  المدفعي،  القصف 
رعب  حالة  وخلق  المدنيين  استهدف  وريفها، 

وخوف في نفوسهم، ولكن ما ذنب األطفال؟. 
وفجأة  المنزل  في  كنا  بينما  حنيفي:  وأضاف 
لقد  منزلنا،  العشوائي  التركي  القصف  طال 
عائلتي،  من  أشخاص  ستة  أثرها  على  جرح 
بينهم ولدي عبدو البالغ من العمر أربعة أعوام، 
الذي بترت ساقه، والطفل حالته غير مستقرة، 
منهم  البعض  حاالت  اآلخرون  والجرحى 
حرجة جدا، ونقلوا على أثرها لمشافي مختلفة 

في شمال وشرق سوريا. 

حاالت الجرحى خطرية للغاية

أما المواطنة نارين شكري، التي جرحت ساقها 
كوباني،  مدينة  لمركز  التركي  القصف  أثناء 
وفجأة  والدي،  لبيت  زيارة  في  كنت  فقالت: 
شيئا، حتى  أر  لم  وبعدها  قوياً،  سمعت صوتاً 

أصبحت في المشفى. 
ِوأشارت المواطنة نارين وهي أم لطفلين: إن 
الهدف من القصف التركي استهداف المدنيين، 

وليس شيئا أخر. 
الدين )35 عاماً(،  بهاء  والجرحى هم: محمد 
المواطنة جيهان صالح مال عثمان )٢5 عاماً(، 
عايد  عادل  عاماً(،   ٢5( بشار  شكري  نارين 
 36( طيب  بكر  مظلوم  عاماً(،   ٢5( كتكاني 

ونصف(،  )عام  حنيفي  ياور  الطفل  عاماً(، 
 ٢7( حنيفي  شيرين  عاماً(،   ٢4( حجي  بسنة 
عاماً(، كريال جالل عبد هللا )36 عاماً(، عبدو 
مطر  حمود  أعوام(،  )أربعة  حنيفي  مصطفى 

الغافلي )٢5 عاماً(. 
ويُشار: إن حاالت بعض الجرحى حرجة جدا، 
المشافي  من  وردت  التي  المعلومات  حسب 
التي تم نقلهم إليها، وتصنف هجمات االحتالل 
التركي سواء عبر المسيرات، أو عبر قصفها 
حرب  جرائم  ضمن  العشوائي،  المدفعي 
والمعاهدات  للمواثيق  صارخة  وانتهاكات 
الدولية واإلنسانية في العالم، رغم ذلك ال زالت 
المنطقة تشهد صمتاً دولياً مخزيّاً، يساند عبره 
انتهاكات وجرائم تركيا بحق المدنيين في شمال 

وشرق سوريا. 
تركيا  تستهدف  التي  األولى  المرة  إنها  يذكر 
ولكنها  المدفعي،  بالقصف  كوباني  مقاطعة 
عبر  واستهدافها  لهجماتها  األولى  ليست 

مسيراتها للمدنيين في شمال شرق سوريا. 
وقد كانت حصيلة استهدافات تركيا لمدنيين في 
العام المنصرم عبر مسيراتها عشرة شهداء في 

صفوف المدنيين. 
لمواقع  مستخدمون  تداول  آخر  جانب  ومن 
التواصل االفتراضي على نطاق واسع هاشتاك 
تضامنا مع الطفل عبدو مصطفى حنيفي، الذي 
له  تعرضت  الذي  القصف،  في  ساقه  بترت 

مدينة كوباني وقراها.

مواقع  مستخدمي  من  كبير  عدد  شارك  حيث 
إرهابياً  االفتراضية حملة »أنا لست  التواصل 
عبدو  للطفل  بصورة  مرفقة  ساقي«  أريد 
الذي  السنوات،  أربع  ذي  حنيفي  مصطفى 
بترت ساقه نتيجة القصف الذي طال قرية قره 
على  كوباني  مدينة  متر شرق  كيلو   1٨ موغ 

الحدود مع باكور كردستان.
صورا  الهاشتاغ  مع  المستخدمون  تداول  كما 
الطفل عبدو مصطفى حنيفي  التي كان  للعبة، 
يلعب بها قبل أن تطاله شظايا القذائف التركية، 
متأثرا  نزفها  الذي  الدماء،  آثار  وبجوارها 

بجراحه.

وشرق  شمال  محاصرة  جهاٍت  عدة  تواصل 
تل  معبر  جانب  فإلى  اقتصادياً،  سوريا 
الحزب  أغلق  العراق،  مع  الحدودي  كوجر 
خابور  فيش  معبري  الكردستاني  الديمقراطي 
والوليد اللذين كانا يعدان المنفذ الوحيد لوصول 

المواد الغذائية واإلغاثية. 
صيني   - روسي  بفيتو  كوجر  تل  معبر  أغلق 
دخول  أمام   ٢٠٢1 العام  من  حزيران  في 
المساعدات اإلنسانية إلى شمال وشرق سوريا، 
وتمت الموافقة على فتح معبر باب الهوى الذي 

تحتله تركيا ومرتزقتها.
افتتاح  سوريا  وشرق  بشمال  األهالي  وينتظر 
المعبر للسماح بمرور المساعدات األممية إلى 
بالفعل  تستضيف  التي  سوريا،  وشرق  شمال 

نحو مليون الجئ ونازح من داخل سوريا ومن 
العراق أيضاً.

إغالق املعابر قرار سيايس بامتياز

وتعليقاً على األهداف من وراء إغالق معبر تل 
كوجر، تحدث لوكالة هاوار القيادي في الحزب 
اليساري الكردي في سوريا حسين العلي، الذي 
المعابر قرار يصب في خانة  أن إغالق  رأى 
المسائل  تسييس  رافضاً  السياسية،  القرارات 

اإلنسانية لتحقيق أجندات معينة’
بقرار  كوجر  تل  معبر  أغلق  العلي:  وأضاف 
ألنهم  السوري،  النظام  ومساهمة  روسي 
إلى  اإلنسانية  المساعدات  إيصال  يمنعون 

كافة،  بشعوبها  سوريا،  وشرق  شمال  شعوب 
شعوب  إرادة  كسر  إلى  المعبر  إغالق  يهدف 
باإلدارة  االعتراف  دون  والحيلولة  المنطقة، 
الذاتية سياسياً، وإرضاخ شعوب شمال وشرق 
الروسية  وللسياسات  السوري  للنظام  سوريا 

عبر تقديم التنازالت لهما.
فرض  تحاول  روسيا  بالقول:  العلي  وتابع 
وشرق  شمال  مناطق  على  ونفوذها  هيمتنها 
غرب  مناطق  على  تفرضها  كما  سوريا، 
الفرات، حيث سمحت بفتح معبر باب الهوى، 
والمرتزقة  تركيا،  سيطرة  تحت  يقع  الذي 
إلى  تصل  التي  اإلنسانية  بالمساعدات  لتتحكم 

مناطقها، ومناطق النظام السوري.
دمشق  حكومة  تحكم  في  إن  العلي:  وبين 
لفرض  منها  محاولة  اإلنسانية،  بالمساعدات 
سياساتها، وإرضاخ الشعب لنفوذها وسيادتها، 
التي  والمصالحات  السياسية  كالتسويات 
على  هيمنتها  إلعادة  مسعى  في  فشلها،  أثبتت 

األراضي السورية«.
ولفت العلي: أنه يتوجب على المجتمع الدولي 
واألمم المتحدة التخلي عن هذه القرارات ألنها 
المنطقة،  شعوب  تخدم  وال  صحيحة،  غير 
األمم  قرارات  في  تناقضات  هناك  مع األسف 
المتحدة، ففي عام ٢٠14 أقرت األمم المتحدة 
فتح  على  نص   ،٢165 الرقم  يحمل  قراراً 
المساعدات  لتقديم  سوريا؛  في  كلها  المعابر 
إذ  العكس،  حصل  لكن  المنطقة،  شعوب  إلى 

أغلقت المعابر كلها التي تربط سوريا بالخارج 
باستثناء معبر باب الهوى وتديره المرتزقة.

األجندات  تخدم  القرارات  هذه  العلي:  وقال   
وال  فقط  السورية  والحكومة  كتركيا  الدولية 

تخدم الشعب السوري.
وحذر العلي من كارثة إنسانية في حال استمرار 
إغالق المعابر مع اإلدارة الذاتية، كونها تضم 
العديد من مخيمات الالجئين والمهجرين والتي 

هي بحاجة ماسة للمواد اإلغاثية.
العلي  حسين  السياسي  ناشد  حديثه  نهاية  وفي 
قراراته  في  النظر  إلعادة  الدولي  المجتمع 
لعدم  والصين  روسيا  على  والضغط  السابقة، 
في  والروسي،  الصيني  الفيتو  حق  استخدام 
لهجمات  تتعرض  المنطقة  قائالً:  اجتماعهم 
الفرات،  مياه  قطع  وتواجه  ومرتزقتها،  تركيا 
انتشار  وهناك  شاهد،  خير  علوك  ومحطة 

فيروس كورونا.

املعابر اإلنسانية ال بّد من فتحها

بارافي  الرحمن  عبد  المواطن  عدّ  جهته،  من 
استمرار إغالق معبر تل كوجر كارثة إنسانية 
كون المعبر يعدّ ممراً إنسانياً تدخل من خالله 
المساعدات اإلنسانية واإلغاثية لشمال وشرق 

سوريا.
قرار  بالقول:  بارافي  الرحمن  عبد  واختتم 

إغالق المعبر قرار غير أخالقي، وغير إنساني 
وال يزيد إال األعباء على كاهل شعوب شمال 

وشرق سوريا.
سبب  حول  مستو  عدلة  المواطنة  وتساءلت 
إغالق المعابر، مع شمال شرق سوريا، سواء 
معبر تل كوجر أو معبري فيش خابور والوليد، 
المجتمع  لدى  اإلنسانية  ماتت  هل  وقالت: 
الدولي، المعابر اإلنسانية ال بد من فتحها، هل 

يريدون تجويع شعوب المنطقة أم ماذا؟
مستو  عدلة  استغربت  حديثها  نهاية  وفي 
عليها  يسيطر  التي  المناطق  في  المعابر  بقاء 
اإلنسانية  المعابر  وإغالق  مفتوحة،  المرتزقة 
في مناطق أكثر أمناً من باقي المناطق السورية 
والمحتلة، فقالت: المعابر مفتوحة مع مرتزقة 
المجتمع  مرأى  أمام  التركي،  االحتالل  دولة 
يغلقونها في  لكنهم  الذي يقف متفرجاً،  الدولي 

وجه الشعب في مناطقنا«.
فيما قالت المواطنة نجوى العباس: إن إغالق 
سيخلق  سوريا،  وشرق  شمال  مع  المعابر 
المواطن  كاهل  يثقل  ما  المشاكل  من  الكثير 
المخيمات  على  سيؤثر  وأيضاً  جديدة،  بأعباء 
والنازحين بشكل خاص، إذ يؤدي إلى ارتفاع 
المعيشية  والمواد  السلع،  وفقدان  األسعار، 

الرئيسية. 
المعابر  بقاء  بقولها:  العباس  نجوى  واختتمت 
عندها،  إنسانية  كارثة  إلى  سيؤدي  مغلقة 

سيتحمل المجتمع الدولي عواقبها.
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في  نظافة  بحملة  قامشلو  وبلدية  البلديات  هيئة  قامت   - يوسف  دعاء  قامشلو/ 
مدينة قامشلو صباح األحد 1/9/ 2022، بهدف الحفاظ على نظافة المدينة، وتوعية 

األهالي في أن النظافة مسؤولية الجمعيع. 

»كلنا شركاء في النظافة وهي مسؤولية الجميع«.. 
حملة نظافة في قامشلو

بريطانيا.. تحذير من انكماش اقتصادي وضربة النتعاش تجارة التجزئة

بريطانيا.. تحذير من انكماش اقتصادي وضربة النتعاش تجارة التجزئة

يتم تعميق األزمة السورية

بالكبيري باي وهال باآلبل!

والتحّضر،  الرقي  على  يدّل  سلوٌك  النظافة 
وهي من أهم السلوكيات التي يجب أن يُمارسها 
األشخاص بشكٍل بديهي ألنها مرتبطة بالكثير 
تكون  أن  والمفروض  الحياة،  أساسيات  من 
نظافته  في  سواء  اإلنسان،  ثقافة  من  جزًءا 
ومن  به،  المحيطة  البيئة  نظافة  أم  الشخصية 
وبلدية  البلديات  هيئة  أقامت  المنظور  هذا 
قامشلو حملة نظافة تحت شعار »كلنا شركاء 

في النظافة وهي مسؤولية الجميع«.
أوصمان  الشهيد  دوار  من  الحملة  وانطلقت 
اإلدارة  مؤسسات  موظفي  بمشاركة  صبري 
حماية  وحدات  والبلديات  والكومينات  الذاتية 
الحفاظ  بهدف  والترافيك،  )األسايش(  الشعب 

على بلد نظيف بمشاركة الجميع.  
وخالل تواجدنا في الحملة كان لصحيفتنا لقاء 
لهيئة  المشترك  الرئيس  عرب  سليمان  مع 
الجزيرة،  إقليم  في  والبيئة  المحلية  اإلدارة 
خالل  »من  الحملة:  عن  بدوره  حدثنا  والذي 
بتكاتف  المنطقة  لنظافة  نسعى  الحمالت  هذه 
المشترك،  العمل  وتقوية  كلها،  األيدي  جميع 
الحزام  بتنظيف  سنقوم  هذه  حملتنا  وفي 
الكثير  لوجود  كامل  بشكل  والشمالي  الجنوبي 

من النفايات واألوساخ فيه«.

النظافة مسؤولية الجميع

وأشار عرب إلى حاجة المدينة لهذه الحمالت 
لما تحمله بين طياتها من جوانب توعية كثيرة، 
فعمال البلديات ليسوا فقط المسؤولين عن نظافة 
أنها مسؤولية  أكد على  بل  والشوارع  األحياء 

كل شخص يعيش في هذه المدينة.
للقيام  جميعهم،  المواطنين  عرب  ودعا  كما 
مدينتهم وأحيائهم: »على  نظافة  تجاه  بواجبهم 
المواطن أن يقوم بواجبه تجاه النظافة ويحافظ 
عليها والمساهمة ومساعدة المؤسسات األخرى 

بالحفاظ على جمالية ونظافة مدينتنا«.
إبراهيم  أمين  محمد  أطلعنا  ذاته  السياق  وفي 
من ديوان بلدية قامشلو على أبرز أهداف هذه 
الحملة: »نقوم بين الحين واآلخر بحملة نظافة 
كلها  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  لمؤسسات 
في شمال وشرق سوريا، بهدف نشر التوعية 
وروح التعاون والمشاركة للحفاظ على شوارع 

المدينة ومداخلها نظيفة«.
 وأكد إبراهيم على أن النظافة مسؤولية الجميع: 
مؤسسة  وكل  منظمة  وكل  كل شخص  »على 
عامة أو خاصة أن تحرص على إقامة عالقة 
البيئة من أجل الحفاظ على  ناجحة بينها وبين 

بيئة نظيفة وجميلة طوال الوقت«.

النظافة تعكس رقي الشعوب

نفسها  تحترم  شعوٌب  هي  النظيفة  الشعوب 
وتاريخها، وتحرص على عكس صورة جميلة 
السمو  من  نوٌع  النظافة  ألّن  عنها،  لآلخرين 
األخالقي، وجزٌء من منظومة العادات والتقاليد 

الجميلة. 
الرحمن:  عبد  بيار  المواطن  لنا  بينه  ما  وهذا 
»إن الحفاظ على النظافة البيئية يستلزم مشاركة 
الكثير من  البيئة عالٌم كبير وفيه  الجميع، ألّن 
تعكس  التي  المرآة  هي  والنظافة  المواطنين، 
كان  فكلما  البالد،  وتطور  رقى  عن  وتعبر 
شعبها محافظاً على النظافة، تطورت وتقدمت 
تلك الدولة، فعند زيارة أي بلد في العالم، أول ما 
يلتفت إليه الزائر هو نظافة الشوارع وترتيبها، 

ومدى التزامهم بالعادات التي تُظهر حرصهم 
على التخلّص من األوساخ باستمرار«.

ونوه عبد الرحمن إلى أهمية حمالت النظافة: 
المواطنين  لتنبيه  تسعى  الحمالت  هذه  »إن 
على ضرورة نظافة الشوارع ونظافة األماكن 
المجهولين،  الجنود  صورة  وترسم  العامة، 
الذين يعملون بكل إخالص للحفاظ على نظافة 
المدينة فنشعر بتعبهم والمجهود الذي يقدمونه 

ألجلنا«.
وشجع عبد الرحمن في ختام حديثه المواطنين 
في  ولو  الحمالت  هذه  بمثل  ليقوموا  كلهم؛ 
امرئ  كل  قام  »لو  فقال:  الصغيرة  أحيائهم 
وامتنع  حييه،  وداخل  بيته  حول  بالتنظيف 
ووضعها  الشوارع  في  األوساخ  رمي  عن 
قمامة  حاويات  من  لها  المخصص  المكان  في 

وغيرها، ألصبحت المدينة كلها نظيفة«.

بريطانيا  في  التجزئة  متاجر  ائتالف  كشف 
الحتواء  فرضت  التي  القيود  أن  عن  الجمعة 
كثير  على  قضت  أوميكرون،  المتحور  تفشي 
التقليدية  المتاجر  حققته  الذي  االنتعاش  من 

مؤخرا.
أواخر  في  المحرز  التقدم  من  الكثير  وتالشى 
ارتفاع  مع  األول  كانون  خالل   ٢٠٢1

حالت  حين  في  بأوميكرون،  اإلصابات 
اإلرشادات الجديدة المتعلقة بالعمل من المنزل، 
المتاجر، خاصة في  الكثيرين من  دون تبضع 
المديرة  قالت  حسبما  المدن«،  ووسط  بلدات 

التنفيذية لالئتالف هيلين ديكينسون.
ففي  ذلك،  بيان-«مع  -في  االئتالف  وأضاف 
تراجعا  المتاجر  على  اإلقبال  سجل  حين 
معتدال مقارنة بأشهر سابقة، فإنه ال يزال فوق 
مستويات اقتصادات أوروبية كبرى أخرى، إذ 
تجنبت البالد بعضا من القيود األكثر صرامة، 

التي فرضت في أماكن أخرى«.
وتراجع عدد المتسوقين في المتاجر البريطانية 
مقارنة  المنصرم  األول  كانون  بنسبة 6.%1٨ 
بالعامين الماضيين، أو بما قبل تفشي الجائحة، 

وفق البيان ذاته.

الناس  إقبال  إن  ديكينسون:«  هيلين  وقالت 
صعبة  سنة  طوى  الماضي  األول  كانون  في 
في  تراجعا  سجلت  التي  التقليدية،  للمتاجر 
اإلقبال بنسبة الثلث، مقارنة بمستويات ما قبل 
الوباء«. والمملكة المتحدة من بين الدول األكثر 
 15٠ نحو  بلغت  حصيلة  مع  بالوباء  تضررا 
ارتفاعا في اإلصابات مع  ألف وفاة. وسجلت 
تفشي أوميكرون أواخر تشرين الثاني الماضي.
وبلغ معدل اإلصابات بكوفيد-19 في بريطانيا 
أكثر من شخص لكل ٢٠ شخصا في األسبوع 
وهو  الماضي،  األول  كانون   31 في  المنتهي 

أعلى معدل إصابات مسجل خالل الجائحة.
رئيس  فإن  المسبوقة،  غير  األرقام  ورغم 
الوزراء بوريس جونسون قرر عدم تشديد قيود 
أعداد  أن  معتبرا  إنجلترا،  في  الوباء  من  الحد 
المستشفى،  في  للعالج  المحتاجين  المرضى 

بعد  تحتم  ال  خطيرة،  بأمراض  والمصابين 
مزيدا من التدابير. غير أن مناطق أخرى في 
فرضت  وقد  التدابير،  شددت  المتحدة  المملكة 
أدنبره وكارديف وبلفاست قيودا  السلطات في 
على التجمعات والفعاليات الكبرى لفترة ما بعد 

عيد الميالد.
في األثناء، حذر كبير االقتصاديين في غرف 
بيان  في  ثيرو  سورين  البريطانية  التجارة 
اإلنفاق،  المستهلكين عن  إحجام  عودة  أن  من 
ونقص الموظفين بسبب أوميكرون، باإلضافة 
إلى أحدث اإلجراءات الصحية، كلها تشير إلى 
انكماش اقتصادي على المدى القصير، خاصة 

إذا ظهرت حاجة إلى قيود إضافية.
التجارة  لغرف  التنفيذي  الرئيس  أشار  كما 
شيفون هافيالند إلى أن الشركات كانت تعاني 
سالسل  اضطرابات  مع   ٢٠٢1 عام  نهاية 

تكاليف  المتسارع، وارتفاع  التوريد والتضخم 
الطاقة.

في  صعوبة  وجد  منها  العديد  أن  وأضاف 
استثماراته  وزيادة  النقدية،  تدفقاته  تحسين 
وفرض  أوميكرون  المتحور  ظهور  قبل  حتى 

اإلجراءات المضادة النتشاره.
الوطني  المكتب  نشرها  بيانات  وحسب 
البريطاني لإلحصاءات الخميس، شهدت %16 
المغلقة  أو  العاملة  البريطانية  الشركات  من 
في  ارتفاعا  الماضي  األول  كانون  في  موقتًا 
في  خاصة  الزبائن،  قبل  من  المواعيد  إلغاء 
الشخصية،  والعناية  الشعر  تصفيف  قطاع 

وقطاع المطاعم والفنادق.
وكاالت

ذكر  يمكننا  عدة  أشكال وطرائق  النعاج  لحمل 
الطبيعي،  الفسيولوجي  الحمل  وهي:  بعضها 
الحمل المرضي، الحمل الكاذب، الحمل بالتلقيح 

االصطناعي«.
 15٠ حوالي  األغنام  عند  الحمل  مدة  تستمر   
العرق  حسب  أيام  بضعة  وتنقص  تزيد  يوماً 
والفصل والعمر، ففي أغنام العواس والكراكول 
15٠ يوماً، والرومانوف 143 يوماً، الرامبوي 
والرعاية  التغذية  أن ظروف  كما  يوماً،   15٠
تأثيرها  لها  الخارجية  العوامل  من  وغيرهما 
التي  األغنام  أن  ولوحظ  الحمل.  مدة  على 
لقحت في فصل الصيف حيث درجات الحرارة 
مرتفعة وأشعة الشمس حادة تكون فترة الحمل 
أقصر، والوالدة نفسها تتم بشكل أسهل وأسرع، 
أشعة  وبغياب  الشتاء  فصل  في  الملقحة  أما 

الشمس يكون العكس تماماً.
تزداد كمية الدم من ٢٠-٢5% في جسم الجنين 
جداً،  بسيط  بشكل  إال  يتغير  ال  تركيبه  ولكن 
وكمية  التخثر  سرعة  في  ملحوظ  ازدياد  مع 
فينقصان،  والفوسفور  الكلس  أما  البوتاسيوم 
المادتين  هاتين  إلى  الفعلي  االحتياج  ويزداد 

مرتين. بسبب تكون العظام في الجنين.
إن الهدف الرئيسي من رعاية النعاج الحوامل 

ذات  جيدة،  مواليد  على:  الحصول  بالطبع  هو 
حيوية عالية وقادرة على االستمرار في الحياة، 
في  الحليب  أو  )لحم(  النمو  في  جيدة  وإنتاجية 

المستقبل.
نفسها  النعجة  من  عال  إنتاج  على  الحصول 
على  الكافية  القدرة  ولديها  الحليب  وخاصة 
تأمين المولود الجيد في بداية حياته بحاجته من 
الغذاء الكامل. ومن هنا فالبدّ من تأمين أفضل 
الرعاية  وخاصة:  الحوامل  للنعاج  الظروف 

الصحية والتربوية. والتغذية الكاملة والمتزنة.
جسم  نظافة  والتربوية:  الصحية  1-الرعاية 
الوسط  نظافة  من  يأتي  وهذا  الحامل:  الحيوان 
المحيط به وخاصة الحظائر، لذا يجب تنظيف 
ألن  القش  أو  بالتبن  ورشها  يومياً  الحظائر 
فصل  تصادف  الحمل  من  الحرجة  الفترة 
الشتاء وفي النصف األخير منه، حيث تضطر 
األغنام بالبقاء فترات في الحظائر، ما يزيد من 

الفضالت والروث والرطوبة.
التناسلي  الجهاز  الموجود حول  الصوف  قص 
والقسم الخلفي من النعجة، تأمين التهوية الجيدة 
وتجنب  معلقة  الحظائر  كانت  إذا  والكافية 
التيارات الهوائية، عدم تعريض األغنام الحوامل 
إلى عواصف ثلجية أو رملية، والرياح الباردة 

الشديدة. تهيئة غرفة للوالدة، وعزل النعاج التي 
أن  ويجب  أيام،   4 أو   3 خالل  والدتها  يتوقع 
تكون هذه الغرفة نظيفة ومعقمة وفي حال عدم 
إقامة حاجز  توفر غرفة خاصة معزولة يمكن 
وجعلها  مؤقتاً  الحظيرة  من  قسم  وفصل  بسيط 
النعاج الحامل إلى مراعي  للوالدة، عدم سوق 
إعطاء  عدم  لها،  قريبة  مراعي  وتأمين  بعيدة 
األدوية وإجراء تلقيحات وقائية أو تسريب في 
الطبيب  بمعرفة  إال  الحمل  من  الثاني  النصف 
البيطري في المنطقة تجنباً لإلجهاض والنفوق، 
تأمين السقاية المنتظمة والماء النظيف وأن ال 
يكون بارداً جداً ويفضل أن تكون درجة حرارة 

الماء حوالي )15- 16( مئوية.
وأخيراً تحضير بعض األشياء البسيطة النظيفة 
مثل: طشت كبير، خرق نظيفة، قطن، كحول 
مقص نظيف، الستقبال المولود المنتظر بشكل 

سليم.
٢-التغذية الكاملة والمتزنة: من الثابت أن نمو 
يستدعي  سليم  بشكل  جسمه  وتكوين  الجنين 
غذائية  مواد  وصرف  استهالك  بالضرورة 
إضافية من النعجة الحامل، لتستطيع مد الجسم 
وتطوره  لنموه  الالزمة  بالعناصر  اإلضافي 
الحد  من  نفسها  النعجة  تحتاجه  ما  إلى  إضافة 

األدنى على األقل للحفاظ على حياتها.
فهي  والفيتامينات  المعدنية  العناصر  أما 
إلى  يؤدي  نقصها  وأن  جداً  ضرورية 
والدات  أو  اإلجهاض  من  خطيرة  مضاعفات 
هزيلة ال تتصف بالحيوية. وإن أعراض نقص 
نقص  هي:  والفيتامينات  المعدنية  العناصر 
الشهية، التوقف عن االجترار، ضعف البصر، 
عدم القدرة على الوقوف. لذلك من الضروري 
العناصر  لهذه  جيد  غذائي  مصدر  تأمين  جداً 
وأفضل هذه المصادر: الدريس الجيد المعمول 
والفصة،  الشعير،  مع  البيقية  أو  البيقية  من 
واألعالف الخضراء كافة، والدرنيات كالجزر 

العلفي، والعادي والشوندر العلفي. 
ومن هنا ال بدّ من النظر إلى األمور التالية:

في النصف األول من الحمل: إذا كانت المراعي 
جيدة وضمنت لها بعض المحاصيل فال حاجة 
إلى التغذية اإلضافية، أما إذا بقيت في البادية، 
وكانت المراعي كما هي الحال ضعيفة، فالبدّ 
في  دريس  كغ  بسيطة 1-٢  إضافية  وجبة  من 
حال توفره أو 1 كغ تبن قطاني مع ٢٠٠ جرام 

مركز شعير.
في النصف الثاني من الحمل: يجب تقديم وجبة 
الصحية  الحالة  كانت  مهما  الغذاء،  من  كاملة 

للنعاج: نخالة، أمالح معدنية + فيتامين. شعير، 
كسبة وغيرها.

األمراض واملشاكل التي تحصل 
خالل فرتة الحمل للنعاج

وأهمها:  أسباب  لعدة  ويكون  اإلجهاض:  أوالً: 
المعدنية  األمالح  وخاصة  التغذية  نقص 
العليقة  تركيب  في  كبير  خلل  أو  والفيتامينات 
المختلفة. سوء  الغذائية  العناصر  بين  والعالقة 
المواد العلفية المستعملة، نقص الماء، االزدحام 
للرطوبة  األغنام  تعرض  الحظائر،  في  الشديد 
أسباب  القاسية.  الجوية  العوامل  أو  الزائدة 

مرضية أخرى.
يالحظ  ما  وغالباً  الحوامل:  النعاج  نفوق  ثانياً: 
وقبل شهر  الربيع  وفي  الشتاء  أواخر  في  ذلك 
من الوالدة تقريباً وهو ما يسمى بمرض الحمل 
تحدث  اإلصابات  أغلب  أن  غير  كيتوزيس  أو 

بعد الوالدة. وكاالت

شكري كديك

ال  وهي  سوريا،  األهلية،  الحرب  دمرت  لقد 
تستطيع إنقاذ نفسها بسبب المآسي الكبيرة، مثل 
سوريا  كانت  لقد  والنزوح.  والمجازر  الدمار 
آخر حصون الدولة القومية في الشرق األوسط 

وتدمرت.
وانتشر  شاب،  بانتحار  العربي  الربيع  بدأ 
هّب  النهاية  وفي  عديدة.  عربية  دول  في 
واندلعت  سوريا.  على  كإعصار  الريح  هذا 
ظهور  غيّر  تتوقف.  ولم  سوريا  في  الحرب 
واشتدّت  التوازنات،  للنظام  المعارضة  القوى 
الحرب األهلية السورية التي أصبحت بالنسبة 
لمجموعات المرتزقة حرباً إلحراز مركز لهم 
مع داعش، وفي ظل هذه الفوضى سعى الكرد 
الدفاعية  سياساتهم  خالل  من  سبيٍل  إيجاد  إلى 

والحلول.
في الوقت الذي كان فيه إرهاب داعش في أوج 
الكفاح  لخوض  قوةٍ  أي  هناك  تكن  لم  نشاطه 
ضدها سوى الكرد، وأصبحت مقاومة كوباني 
وشّكل  لداعش  بالنسبة  جديدة  مرحلة  بداية 

انتصار الرقّة هزيمة كبيرة لداعش.
والعالقات  الدبلوماسية  المفاوضات  جميع  في 
السياسية الدولية الجارية لحل القضية السورية، 
آمن  مالذ  إيجاد  إلى  التركية  الدولة  سعت 
إدلب قاعدة  النهاية جعلت من  للمرتزقة، وفي 
في  بالتدخل  قامت  كما  اإلرهابية.  للتنظيمات 
واحتلت  االحتاللية،  عملياتها  بدأت  ثم  سوريا 
وجرابلس  كانيه  وسري  سبي  وكري  عفرين 

والباب وإعزاز.
)التركيبة  ديمغرافية  التركية  الدولة  غيّرت 
وفرضت  المحتلة،  المناطق  السكانية( 
التعليم  مؤسسات  بإنشاء  وقامت  فيها،  عملتها 
اإلداريين.  فيها  وعيّنت  المدنية،  والمؤسسات 
حرب  جرائم  المناطق  هذه  في  ترتكب  وهي 
الحل  بهدف  تجري  المزاعم  هذه  كل  يومياً. 

وبموافقة القوى الدولية.
العرب  مع  أنفسهم  ونّظموا  داعش  الكرد  هزم 
ذاتية.  إدارة  وأّسسوا  الساحات،  إلى  وخرجوا 
سوريا.  لمستقبل  جديدا  نموذجا  خلق  ما  وهذا 
أكثر  كان  النموذج  هذا  أن  من  الرغم  وعلى 
تم  أنه  إال  للشعوب،  بالنسبة  قبوالً  الحلول 
تجاهله. وعلى الرغم من الزيارات الدبلوماسية 

البيت  فإن  األوروبية،  للعواصم  الرسمية 
تحقق  أن  في  يرغبان  ال  والكرملين  األبيض 

اإلدارة الذاتية اعترافاً سياسياً. 
التوترات  سوريا  في  الدولية  القوى  صعّدت 
القضية  تخص  التي  والعسكرية  السياسية 
فإن  للحل،  حقاً  تسعى  ال  وألنها  السورية، 

األزمة تتعمق كلما مضى الوقت.
الكفاح  البداية أنهم غير صادقين في  ظهر في 
داعش  مكافحة  فعالً  تم  كان  لو  داعش.  ضد 
وال  اآلن.  الوضع  هذا  في  إدلب  كانت  لما 
لها  المماثلة  المرتزقة  وفصائل  داعش  تمركز 
الهجمات  جانب  إلى  الكردية  الجغرافية  في 
التركية، وال تعرضت روج  للدولة  االحتاللية 
آفا للقصف وعمليات االغتيال يومياً، وال أُجبر 
على  ديارهم  من  المهجرون  األشخاص  آالف 
استطاعوا  ولما  النزوح،  مخيمات  في  العيش 
ولما  عفرين،  وثقافة  وتاريخ  طبيعة  إبادة 
واالعتداء  األشخاص  اختطاف  استطاعوا 
الجرائم  من  الكثير  وارتكاب  وتعذيبهم  عليهم 
األخرى. إنهم يريدون إعادة إحياء داعش ليقوم 

باالنتقام من الكرد.
ال وجود ألي سياسات دائمة للحل على أجندة 

التحالف  وقوات  األمريكية  المتحدة  الواليات 
القوى  وجميع  وتركيا  األسد  ونظام  وروسيا 
تُطرح  التي  والسبل  السوري.  بالشأن  المتعلقة 
باسم الحل تفتح الطريق أمام ارتكاب المجازر 
بحق الكرد وتهدف إلى القضاء على منجزاتهم.

الذين يجتمعون في جنيف وأستانا وسوتشي ال 
يرون للنظام اإلداري الظاهر في روج آفا أي 
وجود. ووجود القوى الخارجية وخاصة الدولة 
الحل  انعدام  عملية  يعّمق  المنطقة  في  التركية 

أكثر.    
بعد،  واضحاً  ليس  السورية  القضية  مصير 
وروسيا  األمريكية  المتحدة  الواليات  ومطالب 
يبدو  لذا  الوقت.  مرور  مع  فأكثر  أكثر  تتباين 
أن تركيزهم على سوريا لن يكون على رأس 
ظرفاً  حالياً  القائم  الوضع  يقدم  القائم.  الوضع 
مناسباً يسمح لكلتا القوتين بالبقاء في سوريا مدة 
طويلة. ولهذا ال وجود بعد ألي حّل دائم على 

أجندتهم. تم تعميق األزمة السورية.
وأصبحت ذريعة مكافحة داعش أكذوبة اآلن، 
أّن  رأوا  نهائياً  داعش  على  القضاء  من  فبدالً 

يفيدهم.  وجود داعش بشكل ضعيف ومتقلص 
لو تم خوض كفاح فعلي وحقيقي ضد داعش، 
لما فُتح الطريق أمام احتالل الدولة التركية ولما 
استطاعت عرقلة الكفاح ضد داعش. إن وجود 
الدولة التركية في سوريا يعزز داعش ويقويه 
القرى  بقصف  يومياً  تقوم  نراها  لذلك  أكثر. 

واختطاف الناس وفتح األماكن للمرتزقة.   
أاّل ينسى اإلنسان أن عدم الحل هو حل  يجب 
أشدّ  سيناريوهات  تظهر  أن  ويمكن  أيضاً، 
بشكل  آفا  روج  في  الذاتية  واإلدارة  سوءاً. 
أكثر  مكوناتها  مع  للتنظيم  مضطرة  خاص، 
على  تمثلها  التي  االستراتيجيات  وإعداد 
تقوم  أن  يجب  كما  الدولية.  الحل  منصات 
أساس  إلى  المستندة  اآلليات  بتعزيز  بالتأكيد 
االحتاللية  التهديدات  أمام  الجوهرية  الحماية 
والسياسات االستفزازية واالبتزازية الخارجية.
 مثلما لم يتحسن العراق بعد التدخل الخارجي 
فيه، فإنه من الممكن أن تصبح القضية السورية 
الشعب  مكونات  تنظيم  يجب  لهذا  أسوأ. 
على  االستعداد  إّن  حيث  الحرب.  لحالة  وفقاً 
الصعيدين الفكري والمادي هو واجب مطلوب. 

هذه حقيقة ال يمكن الهروب منها.

بشار جرار 

باللغة،  الثمالة  حد  إلى  مأخوذة  أمة  نحن 
وهذا ال يعيبنا، وال أعني العرب فقط، وإنما 
شعوب هذا المشرق العظيم كلها، األصيلة، 

والدخيلة، والطارئة، والعابرة أيضا. 
بالفاكهة )التوت  أوال، ال عالقة ببالكبيري 
جهاز  فحديثي عن  األسود(  الشامي  البري 
الهاتفي،  واالتصال  للتراسل،  بالكبيري 
والذي أكل عليه الدهر، وشرب، حتى خرج 
ثانيا  أما  إلى غير رجعة،  الخدمة  اآلن من 
وهو األهم، فال عالقة بترحيبي في عنوان 

المقال باإلبل )الجمال بسنام، أو سنامين( 
رأسها،  على  ممدودة  الهمزة  ألن 

التي  الشركة  تلك  عن  وحديثي 
صارت قيمتها ثالثة تريليونات 

دوالر. 
عالمنا،  هو  هذا 

ال  المعلومة  عالم 
عالم  المعرفة، 

ال  الرقم 
الحرف، 

وفي 

األحوال كلها، مازال المنطق األكثر سطوة 
القوة  هو  يسود  الذي  والمنطق،  المال،  هو 
األمنية  الخشنة،  خاصة  كافة،  بأدواتها 

والعسكرية الغليظة!
أو  سوريا  في  تحديدا  أحبتي،  معي  تخيلوا 
)مناطق  سوريا  وشرق  شمال  باألخص 
القراء  خلفية  كانت  وأيا  الذاتية(،  اإلدارة 
األثنية، أو الفكرية، كيف سيكون الحال لو 
قررت آبل، وورثة وطلبة »ستيف جوبز« 
لو  الحال  سيكون  كيف  األصل،  السوري 

قررت آبل، نقل مقرها من »كابرتينو« في 
دمشق،  إلى  األمريكية،  كاليفورنيا  والية 
تدمر؟  أو  الرقة،  أو  الحسكة،  أو  أو حلب، 
ماذا لو قررت فتح مكاتب تجارية مثال في 

قامشلو، أو عفرين؟ 
لنأخذ هذه األخيرة مثال، هل سيخرج علينا 
من سيقحمون المكتب اإلسرائيلي التجاري 
في الدوحة مثال بالموضوع؟! هل سيجرؤ 
»عصمنليته«  -بليرته  أردوغان  أصال 
المنهارة-على البقاء هناك؟ هل سيعقد مجلس 

النواب 
السوري، 
لجبهة  ا و
التقدمية، وحزب 
واألحزاب  البعث، 
اجتماعات  الكردية، 
الصحافة،  وتنشغل  طواالً، 
اإلعالم  ومحطات  وقنوات 

التقليدي، والجديد في سجال؟ 
إن البقاء في عالم اليوم ليس لبالكبيري، 
 ٢٠٢٢ يناير  من  الرابع  صادف  الذي 

واألقدر  لألصلح،  هو  البقاء  رسميا،  تأبينه 
على مواصلة التنافس، وفقا لمعايير الجودة 

والموثوقية كلها. 
أيام  تعرفت  »الموثوقية«،  ذكر  وعلى 
زميل  على  بريطانيا  في  العليا  الدراسات 
دمشقي، أسأل هللا أن يكون بخير، لن أذكر 
العظيمة،  السورية  األمة  من  لكنه  اسمه 
اختصاص  في  بريطانيا  في  الدكتوراه  نال 
»الموثوقية  وهو  قبل  من  به  أسمع  لم 
التوضيح  يومها، راجيا  الصناعية«، سألته 
بلغة بسيطة، لمن ال يعرف عالم الصناعة، 
والحوسبة،  األرقام  من  عقدة  شبه  ولديه 
اختصاصي  جميلة:  سورية  بلهجة  فقال، 
أكتب تقريراً، هل المصنع جاهزا لإلنتاج، 
بجرة  ال،  أم  والمقاييس  المواصفات  حسب 
قلم، تكن اإلجابة في نهاية المطاف، نعم أم 

ال. 
فأيا كان المنتج يا أحبة، العبرة في الموثوقية، 
وتلك ال تقاس إال بالتوافق على المواصفات 
فوقية،  ليست  مسألة  وتلك  والمقاييس، 
فالناس-وحدهم الناس- كمستهلكين، هم من 
يقررون الموثوقية المصنعية لنا جميعا، أيا 
كان موقعنا في المجتمع والدولة، وال ننسى 
يا سادة يا كرام، أن ثالث تريليونات دوالر 
في  وأكثر  دول،  ميزانيات بضع  أعلى من 

»بالد العرب أوطاني«!
فهال باآلبل! 

 النهضة
 الكتابيّة

 في شمال
 وشرق
سوريا

أتذكّر حني كان كاتب ما يريد نشر كتاب 
له، ال يستطيع احلصول على موافقة من 
اإلعالم  وزارة  من  أو  العرب،  الكتاب  اّتاد 
السورية، وإن حصل على املوافقة فكان 
كتابه في الكثير من اإلشارات، التي متنع 
الكثير من املصطلحات، واجلمل من خالل 
الكاتب  يضطر  فكان  الشديدة،  الرقابة 
مثل  فهناك  نتاجه،  تضييق  إلى  حينها 
وصار  بنسر،  جاء  أنه  خان،  جنكيز  عن 
لقد  لوزيره:  قال  وبعدها  ريشه،  يقص 
الوزير: هاِت  له  اآلن حماماً، فقال  أصبح 
إلى  النسر  تّوَل  أن  تريد  فلماذا  بحمام، 

حمام؟

كتاباً  يُصدر  أن  الكاتب  يضّطر  حينها 
وكان  بالسرّ،  نتاجه  يطبع  أو  حمائمّياً، 
إلى  فيذهب  كتابه،  يوزّع  الذي  هو 
بحملة  ويقوم  ومعارفه،  أصحابه  بيوت 
روج  وبلدات، وقرى  مكّوكّية ما بني مدن، 
لكتابه،  للترويج  ودمشق...  وحلب،  آفا 
كان  من  ومعظم  متسّول،  بائع  وكأنّه 
يقتني الكتاب حينها كان يقتنيه حياء، 
على  يضعه  فكان  الكاتب،  من  وخجالً 
الرّف، وال يقرؤه، فقط كان يتباهى بإهداء 

الكاتب له.

لكّن ثورة روج آفا في شمال وشرق سوريا، 
املفاهيم  الكثير من  تُغّير  أن  استطاعت 
النهضة  هذه  باتت  وقد  واألفكار، 
املتسارع  العدد  خالل  من  ملموسًة، 
والروائّية  والقصصّية  الّشعريّة،  للكُتب 
مالذاً  النشر  دور  وصارت  والفكريّة، 
ما  منتوجاتهم  حفظوا  الذين  للكّتاب، 
الثورة، فهم لم يستطيعوا حينها  قبل 
النشر، إّما لألسباب التي ذكرناها سابقاً، 

أو لقّلة املورد املالي. 

واملطابع  اخلاّصة،  املطابع  اآلن  وكثرت 
بني  ما  تفاوتت  وإن  باإلدارة،  املرتبطة 
واملمتازة،  واجليدة،  الرديئة،  املطبوعات 
ففي  الكتب،  تبيع  التي  املكاتب،  وزادت 
كّل أسبوع على وجه التقريب نرى كاتباً، 
دور  وتقوم  لكتابه،  توقيع  بحفل  يقوم 
النشر بالترويج لكتابه من خالل معارض 

الكتاب، التي زادت في اآلونة األخيرة.

املترجمة،  الكتب  ننسى  ال  بالطبع 
عن  املترجمة  الكتب  من  العديد  فهناك 
وأيضاً  العربّية،  اللغة  إلى  اإلنكليزية 
اللغة  إلى  العربّية  اللغة  من  الترجمة 
الكرديّة  املكتبة  صارت  حيث  الكرديّة، 
الثقافّية،  الكرديّة،  بالكتب  مليئة 

والفكريّة، واملترجمة.

الكرديّة  باللغة  الكتابة  وتيرة  زادت  وقد 
الناس  معظم  أّن  صحيح  والقراءة، 
الكرديّة  باللغة  الكتب  يقتنون  كانوا 
وما  يقرؤون،  كانوا  ما  لكنّهم  سابقاً، 
لكنّها  أيضاً،  موجودة  اآلفة  هذه  زالت 
فقد  السابقة،  بالطريقة  ليست 
عن  قليلة  كانت  وإن  النقاشات،  باتت 

املنتوجات باللغة الكرديّة.

اجلميلة،  الشعرية  األمسيات  نرى  وأيضاً 
والروح،  التآلف  فيها جّو من  التي يسود 
والناس في تزايد، ومقارنة ما قبل الثورة 
أمسية شعريّة في  تزور  اآلن، فعندما  أو 
أشخاصا  ترى  حلب،  مثل  كبيرة،  مدينة 
لكن  اليد،  أصابع  عدد  يتجاوزون  ال  عدة، 
حفل  شخص  مئة  حضر  كوباني  في 
فيما  جداً  كبير  عدد  وهو  كتاب،  توقيع 
قامشلو  وفي  الثقافة،  بأرقام  يتعلق 
األمسيات  األشخاص  عشرات  حضر 
الشعريّة، التي تُقام في حديقة املثّقفني 

كّل يوم أربعاء.

ال بّد من التذكير في النهاية، أّن معظم 
وواجبهم،  بعملهم  يقومون  الكّتاب، 
واآلن يقع الواجب على اجملتمع أن يواكب 
ويكون  الرائدة،  الثقافّية  النهضة  هذه 

متضامناً معها.

ومضات 

صالح الدين مسلم

محمد امين إبراهيم سليمان عرب بيار عبد الرحمن


