
 يومية سياسية ثقافية اجتماعية عامة تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر

)200(  ل.س   أسست عام  2011 -  السنة احلادية عشرة  |  العدد :   1453  |   النسخة اإللكرتونية  -  1453  |     اخلميس  -  10  تشرين الثاني  2022م    

  rojnama ronahi

 @rojnameyaronahi2011

 @NewspaperRonahi

  ronahinewspaper

r.ronahi2011@gmail.com

rronahinewspaper@gmail.com

+963 938541707

rojnama ronahi

www.ronahi.net

+963 938541707

 ronahi_newspaper

+963 052 423165

املكتب الرئيسي:
 قامشلو - حي الغربي-طريق عامودا شارع روناهي)الغرزدق(

shrktronahi@gmail.com
0938374196

للنشر والتوزيع
مؤسسة روناهي

واز- طريق عامودا 439154/ م�كتبة الحرية- الشارع العام 421360/ م�كتبة سومر- الشارع العام 424037/ م�كتبة الراوي فرع )1( شارع الكورنيش، تجمع محالت 
آ
رسوزي- جانب البلدية 425997- فرع )2( الشارع العام، مقابل جامع الشالح 452081/ م�كتبة ا

أ
مراكز توزيع صحيفة روناهي واقتناء الكتب:  اقليم الجزيرة- قامشلو )م�كتبة سعدو- فرع )1( شارع زكي ال

رين 732323( /  درباسية ) م�كتبة 
آ
نوار شارع عامودا 438207. / م�كتبة الرسالة الشارع العام هاتف 745733-0966278457 /الم�كتبة الرئيسية - كركي ل�ي- 754416  / عامودا )م�كتبة ا

أ
الراوي 444028 - فرع )2( مقابل الصيدلية العمالية 445820/ م�كتبة الزهراء- دوار البشيرية 460699ـ / م�كتبة الجواهري 443742/ م�كتبة دار القلم - الشارع العام 452714/ م�كتبة ال

غا )م�كتبة وائل 755551( /  تربه سبيه )م�كتبة الجهاد 470618(.
آ
سما 711410( / جل ا

مظلوم عبدي: تركيا تخدع الرأي العام بفصل 
هيئة تحرير الشام عن تنظيم القاعدة

قافلة شهداء المسيَّرات التركية لم تتوّقف، ولم تهدأ، فهي مستمرة من استشهاد عميد الشهداء العم يوسف 
كلو، ومروراً باستشهاد المقاتل ميتان شورش، حرب مسيَّرات يتزعمها المحتل التركي ضد شعوب شمال وشرق سوريا، 
بانتقادات الشعوب، مرتكبا بذلك جرائم مروعة ضد اإلنسانية  الدولية، وال  بالقوانين  آبه  الوجود اإلنساني، غير  وضد 

بحق الشعوب.  

الفني  واحلس  بالرسم  الشغف 
الغوص  إلى  سوريّات  شابات  دفعا 
في بحر األلوان املتناسقة واملتنوعة، 
وإجناز لوحات متألها خطوط ونقوش 
متوازنة بألوان ُمبهجة تُريح البصر 
الثري  املانداال  فن  على  باالعتماد 
وتركَن  الهندسية،  بالتشكيالت 

بصمتهن اخلاصة بهذا اجملال.

وتعتبر آية نور ورنيم احلمود ومكارم 
زرزر من مدينة الرحيبة بريف دمشق 
الفنون  أكثر  من  املانداال  فن  أن 
تفرداً وروعة، فهو يُستخدم للتأمل 
املشاعر  عن  التعبير  في  ويساعد 
األلوان  اختيار  طريقة  خالل  من 

واألشكال.

مانداال  صورة  رأت  إنها  آية  وتقول 
للتعرف  فجذبتها  اإلنترنت  على 
على هذا الفن والغوص فيه، فبدأت 

اخلاص  بجهدها  تفاصيله  بتعلم 
والبحث عن الرسومات اخلاصة به، 
على  مجموعات  في  دخلت  كما 
االجتماعي حوله  التواصل  وسائل 
في  اسمها  سجلت  ما  وسرعان 

إحدى دورات تعليم هذا الفن.

في  سبباً  أيضاً  األهل  دعم  وكان 
تؤكد  التي  آية  موهبة  تنمية 
شغف  معها  وكُبر  كبرت  أنها 
والدها  أهداها  منذ  وتعزز  الرسم، 
كلمات  وسط  تلوين  وأقالم  دفاتر 
والدتها  من  املشجعة  التحفيز 
ثم نشرت أعمالها في فن املانداال 
على فيسبوك بعد أن القت تفاعالً 

واستحساناً.

املانداال  في  فوجدت  مكارم  أما 
جمالية متيزه عن سائر الفنون، فهي 
تكرس حبه عبر نفوس األطفال في 

الروضة التي تدرّس فيها مبدينتها.

واملانداال فن بدأ في منطقة التيبت 
نقوش  على  ويعتمد  الهند  في 
املركز،  في  تتكثف  بصرياً  متوازنة 
العاملي  الفن  هذا  أهمية  وتكمن 
هدوء  الناظر  منح  على  قدرته  في 

األعصاب والراحة النفسية.

شغف كبير

واألشكال  األلوان  سحر  ودفع 
من  وزو  وئام  الشابة  املهندسة 
املانداال،  فن  تعّلم  إلى  طرطوس 
واطالع  مكثف  تدريب  بعد  لُِتبدع 
الصلة  ذات  التجارب  على  واسع 
في تكريس حضور مميز لها في هذا 
اجملال، فتنجز لوحات متعددة تعكس 

بصمتها الفنية اخلاصة.

على  تتدرب  بدأت  إنها  وئام  وتقول 
يد مدرسة خاصة لتعلم تقنياته 
إلى جانب متابعة مواقع اإلنترنت، 

الرسم اخلاصة  الكتساب أساليب 
بهذا الفن حتديداً وتطوير موهبتها.

اجملال  هذا  في  جتربتها  أن  وأكدت 
حققت لها الرضا الذاتي، ملا يحمله 
ميد  لكونه  إيجابية  طاقة  من 
النفس بالطمأنينة، فباتت تنتقل 
ومن  أخرى  إلى  دائرة  من  بلوحتها 
شكل هندسي إلى آخر متفننة في 

مقاساتها وزخارفها وألوانها.

بالرسم  تدرّجت  أنها  إلى  وأشارت 
بدايًة على الكرتون وبألوان خشبية 
وقلم احلبر، ثم على لوحات خشبية 
اجلدران  وعلى  متعددة  مبقاسات 
هندسية  أدوات  مستخدمًة 

في  والريشة  والبيكار  كاملسطرة 
بعضها للتنقيط وألوان األكريليك، 
لترسم لوحات تُزيّن جدران البيوت 
املوبايالت  وأغلفة  والفناجني 

والساعات وغيرها.

في  اإليجابي  دوره  علمياً  وثبت 
معاجلة التوتر الناجت عن ضغوطات 
احلياة، كما حصل معي متاماً حيث 
هذا  يحترف  أن  شخص  ألي  ميكن 
دراسته  عن  النظر  بغض  الفن 
وتخصصه متى توافر لديه الشغف 
واحلب واالنتماء إلى كل نقطة ودائرة 

وتفصيل باللوحة.

في وقٍت تتجه فيه غالبية النساء 
التشكيلي،  للفن  والفتيات 
منطقة  ابنة  حطاب  مرح  اختارت 
أن  سوريا  وشرق  بشمال  الطبقة 
تلّون األحجار، لتحافظ بذلك على 
التي عرفتها  الرسم  أقدم أشكال 

البشرية.

العلماء  اكتشف   2018 عام  في 
على  اإلنسان  خّطها  رسمة  أقدم 
جنوب  في  جداً  صغيرة  صخرة 
الرسمة  هذه  عمر  ويبلغ  إفريقيا، 
فيها  وتظهر  سنة،  ألف   73 نحو 
احلجر  على  متقاطعة  خطوط 
بصبغة حمراء من أكسيد احلديد، 
لتمثل أول رسم جتريدي مكتشف، 
حيث استخدم اإلنسان أداة تشبه 
على  رسمته  لنقش  التلوين  قلم 

احلجر.

أنها  )29( عاماً  تقول مرح حطاب 
عملت  التي  الفنية  القطع  خبأت 
عليها لسنوات عندما سيطر داعش 
أن  معتبرةً  الطبقة،  على منطقة 
لم  لكنه  حياتها  على  أثّر  وجوده 
يؤثر على فكرها. مستذكرةً بداية 
األحجار:  على  بالرسم  تعلقها 
تعلقي  حولي  من  كل  »الحظ 
بالرسم وحب األلوان منذ الطفولة، 
بالرسم  وقتاً طويالً  فكنت أقضي 
على اجلدران ورسمت على القماش 
أيضاً«. مبينًة أنه: »شكّل فن الرسم 
وبدأت  األول،  شغفي  احلجارة  على 
العمل على تطوير نفسي وأكملت 
إعداد  معهد  ودخلت  التعليم 

املدرسني ودرست الرسم«.

داعش لم يكسر ريشتها

قبل  الطبقة  منطقة  حترير  وبعد 
لنفسها  نظمت  سنوات  ثماني 
بإعجاب  وحظي  واحداً،  معرضاً 
بالفن،  يهتمون  ممن  الكثيرين 
مستذكرةً الفترة التي سيطر فيها 
إنها  قائلًة  املنطقة  على  داعش 
وكانت  موهبتها  على  حافظت 
على  يؤثر  لم  »داعش  سراً:  ترسم 
فكري فأكملت الرسم في منزلي 

ولم أتوقف عنه«.

اإلدارة  تأسيس  بعد  أنه  وبينت 
املدنية بالطبقة وفقاً ملشروع األمة 
الدميقراطية الذي طرحه القائد عبد 
اهلل أوجالن، مت دعم املرأة وافتتحت 
العديد من املؤسسات التي تهتم 
الثقافي  املركز  بينها  ومن  بالفن، 
الذي احتضن عدد كبير من النساء 

اللواتي متتلكن مواهب.

وأضافت: »بعد افتتاح املركز الثقافي 

أصبحت لدي الشجاعة لالنضمام 
إليه وإظهار رسوماتي«، مشيرةً إلى 
ألشكل  األحجار  على  »أرسم  أنه: 

منها قصة كاملة«.

ولعل  جداً  مهم  العائلة  دعم 
األمهات هن أكثر من يهتم مبواهب 
األطفال خاصًة إن كان لألم شغف 
بالفن، تقول مرح حطاب أن والدتها 
هذه  أخذت  وقد  رسم  معلمة 
املوهبة واحلب للرسم منها، وتلقت 

الدعم لتطور من نفسها من خالل 
بالرسم  خاصة  بدوراٍت  االلتحاق 

في املركز الثقافي بالطبقة.

وأشارت إلى أنها ال تكتفي بذلك بل 
الوصول ملستويات  تعمل من أجل 
مميزة،  مهارات  واكتساب  عالية 
أن  أنه: »ال ميكن ألي شيء  معتبرةً 
النجاح  طريق  أمام  عائقاً  يقف 

والتميز«.

وكالة أنباء املرأة

يات ُيبدعَن في المانداال فن التأمل  سور
واأللوان واألشكال

بلمسة أنثوية ُتمارس أقدم الفنون

حرب المسيرات وجه آخر لمحاوالت اإلبادة

قال القائد العام لقوات سوريا الدميقراطية مظلوم عبدي في امللتقى الذين انعقد في 
الشهباء بأن تركيا دولة احتالل فيجب التقرب من األزمة السورية على هذا املبدأ، وبأن 

حترير عفرين مسألة وقت فقط.

 :PYD نساء
فكر القائد أوجالن نفض غبار 
الممارس  التسلط  سنوات 

على الشعوب

أكدت عضوة حزب االحتاد الدميقراطي فادية 
شريف بأن فكر القائد عبد اهلل أوجالن نفض 
غبار سنوات االضطهاد عن الشعوب، مشددة 
على أن تصعيد النضال من أجل حترر القائد 

..«2جسدياً.

4»..

افتتاح جمعية الخيول 
األصيلة في إقليم 

الجزيرة

يعد الفن مرآة اجملتمعات وانعكاسها، 
اخلاص  فنه  مجتمع  لكل  أن  حيث 
وثقافته،  أفكاره  من خالله  يعكس 
مير  التي  واألحداث  وعاداته  وتقاليد 

..«9بها، وذلك إلظهارها والتعبير عنها.

أغنية "SEROK" في 
"فيديو كليب" جديد 

 HUNERGEHA من
WELAT

الالجئون ورقة تركيا 
..«8الرابحة

توزيع مازوت 
التدفئة ألكثر من 

49 ألف عائلة في 
..«7إقليم الفرات

4»..
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احلرة  الشعوب  وإرادة  »بقوة  بشعار: 
وسنحقق  إمرالي....  قيود  سنحطم 
أوجالن«  للقائد  اجلسدية  احلرية 
االحتاد  حزب  في  املرأة  مجلس  نظم 
راجلة؛  مسيرة   PYD الدميقراطي 
للمطالبة بفك العزلة عن القائد عبد 
اهلل أوجالن، وإطالق سراحه من سجون 
اجملتمع  محملني  التركية،  الفاشية 
مسؤولية  املتآمرة  والدول  الدولي، 

تشديد العزلة؛ محاباة ملصاحلها.

وانطلقت املسيرة يوم الثالثاء 8/ 11/ 
وسط  الكبير  اجلامع  أمام  من   2022
ناحية عني عيسى، والتي ضمت املئات 
كري  ومقاطعة  الناحية  أهالي  من 
أبيض، ومهجريها حاملني  سبي/ تل 
املفروضة  بالعزلة  تندد  شعارات، 
أوجالن(،  )عبد اهلل  األممي  القائد  على 
ويافطات تطالب بإطالق سراحه، وأعالم 
االحتاد  الثورية، وحزب  الشبيبة  حركة 

الدميقراطي، وقوات سوريا الدميقراطية، 
وصور القائد عبد اهلل أوجالن.

تندد  شعارات،  املسيرة  وتخللت 
وتطالب  التركي،  احملتل  مبمارسات 
باحلرية اجلسدية للقائد أوجالن ولرفاقه 
الفاشية  السلطات  لدى  املعتقلني 
التركية من قبيل )عاش القائد أوجالن... 
تسقط الدولة الفاشية التركية ـ ال 

حياة بدون القائد... الخ(.

وبعد وصول املسيرة إلى دوار )الشهيد 
عيسى،  عني  ناحية  وسط  جودي( 
املرأة  مجلس  باسم  كلمة  ألقيت 

للعضوة  الدميقراطي  االحتاد  بحزب 
فادية شريف، بدأتها بالتنديد بالعزلة 
املفروضة على القائد أوجالن، وشجب 
احلرية،  ومقاتلي  املناضلني  مالحقة 
في  األسلحة  أفتك  واستخدام 
املتالحقة  الهزائم  بعد  مواجهتهم 
للمحتل التركي، بهدف القضاء على 
املقاومني، واملناضلني حتت أنضار العالم، 
اجلرائم  حيال  الصمت  التزم  الذي 
التركية املتكررة بحق شعوب املنطقة، 
الساعية لتحقيق حريتها بفضل فكر 

وفلسفة القائد أوجالن.

وأردفت: »األنظمة املتسلطة والفاشية، 
يعمل  التركي  النظام  رأسها  وعلى 
على إشعال املنطقة باحلروب الطاحنة 
لألراضي،  اغتصابه  استمرار  لضمان 
استطاعت  مدى  أي  إلى  متاماً  ويدرك 
النفاذ  أوجالن  القائد  وفكر  فلسفة 
إلى شعوب املنطقة، والتجذر عميقاً 

سنوات  غبار  لنفض  كينونتها  في 
التسلط واالضطهاد املمارس بحقها«.

الذي  الدولي  التآمر  إلى  فادية  ولفتت 
أدى إلى اعتقال القائد أوجالن؛ بدعوى 
أن الدول املشاركة في املؤامرة الدولية 
وفلسفة  فكر  انتشار  من  تخشى 
التسلطية  السياسة  وحتابي  القائد، 
النظام  ينتهجها  التي  املهيمنة 
التركي، والتخطيط لضمان سيطرته 
على الشعوب وسرقة خيراتها، وجعل 

واملمارسات  التخلف  أسيرة  شعوبها 
الوحشية من قبله.

في  املرأة  مجلس  عضوة  وأنهت 
دور  على  بالتشديد  كلمتها   PYD
احلقوقية  واملنظمات  الدولي  اجملتمع 
واإلنسانية الدولية في الضغط على 
وتصعيد  التركية،  الفاشية  الدولة 
املنطقة إلطالق سراح  نضال شعوب 

القائد أوجالن ورفاقه. 

رفضت  التي  دولة،  أمارة  قتلت 
الزواج القسري، وقاومت كل القمع 
والظلم، التي تعرضت له ملدة شهر 
مبواد  دولة،  والدها محمد  يد  على 
أيلول  من  الثاني  ليلة  في  حارقة 
بحي  منزلها  في  املاضي،  العام 
شيخ مقصود في وسط األيوبية 

بناحية رها في باكور كردستان.

هرب محمد دولة، الذي قتل ابنته حتت 
التعذيب بعد احلادث، كما أبلغ اجليران 
الطبية،  الفرق  نقلت  السلطات، 
أمارة  احلادث  مكان  إلى  حضرت  التي 
إلى  العمر 13 عاماً  من  البالغة  دولة 
املستشفى، وتوفيت هناك، وفي إطار 
مت  احلادث،  حول  بدأ  الذي  التحقيق 
القبض على اجلاني، واعتقاله في إحدى 
التي  دولة  أمارة  جثة  ودُفنت  احلدائق، 
ليس لها أقارب في مقبرة اليتامى بعد 

يوم.

ATK لم تقم بإعداد تقرير 
منذ عام

كانوا  اجلاري،  التحقيق  من  كجزء 
ينتظرون تقرير التشريح ملدة عام، وبعد 
تأخر في إعداد التقرير أعد االدعاء الئحة 
الئحة  وأحيلت  13 شهراً،  بعد  اتهام 
العامة  النيابة  أعدتها  التي  االتهام 
العليا  اجلنايات  محكمة  إلى  رها  في 
للقبول، وفي الئحة االتهام املكونة من 
ست صفحات، مت حتديد مكان ألقوال 
في  النيابة  وذكرت  والشهود،  اجلناة 

الئحة االتهام أنه من أجل الكشف عن 
السبب الدقيق لوفاة أمارة دولة، لم يتم 
استالم التقرير املنتظر من فرع الطب 
أن  واتضح  إسطنبول،  في  الشرعي 
الئحة االتهام أعدت لتأخذ في االعتبار 
وقت توقيف املشتبه به، واإلفراج عنه.

شهادة اجليران كذبت أقوال 
اجلاني

االتهام  دولة  اجلاني محمد  يقبل  ولم 
املوجه ضده في شهادته، ولكن نفت 
إفادة الشهود أقوال املتهم، حيث ذكر 
اجليران في إفادتهم أن أمارة دولة قالت 
هذا،  فعل  من  هو  »أبي  وفاتها  قبل 
في  وُطلب  احلالة«،  إلى هذه  وأوصلني 
الئحة االتهام محاكمة املتهم محمد 
»االعتداء  جرمية  على  ومعاقبته  دولة 
بأساليب  منه  أصغر  شخص  على 

وحشية«.

ستقوم جلنة حقوق الطفل في نقابة 
احملامني في رها، مبتابعة ملف القضية، 
جلسة  موعد  حتديد  يتم  لم  الذي 

استماع له.

وكالة أنباء املرأة

بحثت الفنانة التشكيلية املغربية سناء 
حرار مرارا عن فرصة خلوض غمار التكوين 
)التدريب( في فن الكاريكاتير، لكنها لم 

تعثر عليها.
لتدريب  زمالة  عن  إعالناً  الشابة  قرأت 
النساء في هذا الفن، فلم تتوان عن إرسال 
طلب املشاركة، لتركب حتدي ولوج مجاٍل 

تكاد تغيب املرأة عن ممارسته في املغرب.
ونظمت جمعية »حبر« الدورة الثانية من 
التي   ،2022 النسائي  الكاريكاتير  زمالة 
استمرت ستة أشهر، بني 22 أيار والتاسع 
من تشرين الثاني 2022، وتّوجت بتنظيم 
ومعرض  النسائي،  الكاريكاتير  أيام 
للرسوم الكاريكاتيرية ما يزال يستقبل 
الثاني  تشرين  منتصف  حتى  اجلمهور 

اجلاري.

أنامل نسائية ساخرة

وعدالة« بالدار  »حقوق  جمعية  مقرّ  في 
شبان  أمام  حرار  سناء  تقف  البيضاء، 
وشابات في مقتبل العمر ملناقشة عدد 
على  املوزعة  الكاريكاتيرية  الرسوم  من 
القاعة، التي احتضنت اللقاء، يقدم كل 
مشارك الرسالة، التي فهمها من الرسم 
املعروض، ويتبادل النقاش مع باقي احلضور.
ترى سناء، أن فن الكاريكاتير فكرة ورسالة، 
يسعى صاحبها إلى عرضها على اجلمهور 
بالفخر  الشابة  بأسلوب ساخر، وتشعر 
كونها خريجة زمالة الكاريكاتير النسائي، 
خاصة أن هذا اجملال يحتكره الرجال منذ 

ظهوره في املغرب.
تقول سناء: »حتى األمس القريب، لم يكن 
في املغرب سوى رسامة كاريكاتور واحدة 
تنشر رسومها في صحيفة وطنية. أما 
اآلن، فأصبح هناك 16 رسامة، وهذا األمر 

يُشعرني بالفخر«.

عالم  فدخلت  الثمار  خديجة  أما 
الكاريكاتير قادمة من مهنة الصحافة، 
وهي ترى أن ممارسة فن الكاريكاتير نافذة 
وإيصال  أفكارها  عن  للتعبير  جديدة 

الرسائل بالريشة الساخرة.
شاركت خديجة في دورتَي هذه الزمالة، 
سابقاً  متارس  لم  أنها  من  الرغم  على 
توافرت  »إذا  تقول:  التشكيلي.  الرسم 
أن  ضروريا  فليس  واحلافز،  الرغبة  لديك 
تكون رساما لتقتحم عالم الكاريكاتير، 
األفكار  إنتاج  على  قادرا  تكون  أن  املهم 

بطريقة مبدعة«.

املبادرة عوض السؤال

بعد مشاركته في ملتقيات دولية وعربية 
عدد  على  وتعرّفه  الكاريكاتير،  فن  حول 
غامر  علي  وجد  النسائية،  التجارب  من 

-رسام الكاريكاتير املغربي املعروف ورئيس 
»حبر«-نفسه يبحث عن مبررات  جمعية 
غياب املمارسة النسائية في املغرب، فلم 

يجد أجوبة.
يقول غامر: »متارس املرأة املغربية الصحافة 
معتبر  حضور  ولها  التشكيلي،  والفن 
فن  عن  غائبة  لكنها  اجملالني،  هذين  في 
هو  هل  أتساءل:  فكنت  الكاريكاتير، 

تقصير أم مسألة حظ أو إهمال؟«
وبدالً من التركيز على األسباب والغرق في 

محاوالت التفسير، يجب املبادرة من أجل 
املساهمة نسبياً في إعداد جيل نسائي 
يحقق إجنازاً مشرّفاً للنساء في هذا اجملال، 

وفق تعبير غامر.
هذه  فإن  املنظمة،  اجلمعية  وبحسب 
الزمالة تهدف إلى إعداد جيل من رسامات 
برنامج  خالل  من  املغربيات،  الكاريكاتير 
تدريبي يزوّدهن باملهارات والتكوين الالزمني 
منابر  في  ناشطات  رسامات  ليصبحن 
قضايا  في  وناشطات  ودولية،  وطنية 
املساواة بني اجلنسني من خالل أعمالهن 

الكاريكاتيرية.
تتراوح  شابات  الزمالة  واستهدفت 
مهتّمات  سنة،  و35   18 بني  أعمارهن 
الكاريكاتير  مجال  عن  املزيد  مبعرفة 
اعتبارات  إلى  نظرا  والصحافة،  والرسم 
ميدان  على  الذكور  أهمها هيمنة  عدة، 
من  وانطالقاً  الصحافي،  الكاريكاتير 

أهمية هذا الفن في التعبير.

االحتكاك بالنشر

كان النشر في أسبوعية »األيام« املغربية 
فرصة فيما يتعلق باملشاركات في زمالة 
الكاريكاتير، اختبرن فيها طوال شهر ما 
تعلمنه في برنامج التدريب، وتعرّفن عن 
قرب على ظروف العمل والنشر الصحفي.
في  النشر  جتربة  من  تعلمته  وعما 
صحيفة »األيام«، تقول سناء حرار: »تعلمت 
الكاريكاتير  خالل  من  رسالتي  تكون  أن 
موجزة ومختزلة وواضحة للجمهور، حتى 
ال يحتاج إلى وقت طويل لفهم الفكرة«.

وترى أن رسام الكاريكاتير عليه أن ينظر 
إلى محيطه بعني ناقدة، وأن ميتلك ثقافة 
عامة وإملاما بالواقع حتى يستطيع إنتاج 
ويعّبر عنها  تنطلق من محيطه،  أفكار 

بطريقة ساخرة.

يومياً  يتحّمل  اإلنسان  دماغ  إن 
مع  تعامله  عند  خاصًة  كبيراً،  عبئاً 
اجلهد  بسبب  ميكن  لذلك  املعلومات، 

الزائد أن يحصل »عطل« في عمله.

واملواد الغذائية التي حُتفز عمل الدماغ 
هي:

1- البروكلي: هذه املادة الغذائية ضرورية 
للدماغ، ألن جميع أنواع امللفوف حتتوي 
الفيتامينات  من  عالية  نسبة  على 
السهلة  النباتية  والبروتينات 
يحتوي  ذلك  على  عالوةً  االمتصاص، 
البروكلي على البروم الذي يُحّسن عمل 
الدماغ، كما أنه يحتوي على فيتامني 
C الذي يقوي األوعية الدموية، لذلك 
إلى 70 غراماً  بتناول ما يصل  يُنصح 

منه يومياً.

الدماغ  عمل  يحفز  اجلوز  اجلوز:   -2
أنواع  ذلك، جميع  إلى  باإلضافة  أيضاً 
وفوائد  غذائية  قيمة  لها  املكسرات 
على  يساعد  اجلوز  ولكن  صحية، 
حتسني الذاكرة، ألنه يحتوي على مادة 
عمليات  تنشط  التي  الليسيثني، 
الذاكرة في الدماغ، لذلك ينصح بتناول 
3-4 حبات متوسطة احلجم منه يومياً.

جميع  تؤثر  السلمون:  سمك   -3
األسماك الدهنية إيجابياً في اجلسم، 
يحتوي  السلمون  سمك  ولكن 
غير  أوميغا 3 الدهنية  أحماض  على 
استقرار  على  تساعد  التي  املشبعة، 
االتصال بني خاليا الدماغ، وعملياً تؤثر 
في جميع العمليات اجلارية في الدماغ.

األحراش: هذه  أو  اآلسّية  4 - العنبية 
من  العديد  حل  على  تُساعد  الثمار 

مشكالت الرؤية.

الذاكرة  الثمار  هذه  حتسن  وكما 
على  الثمار  هذه  وحتتوي  والتعلم، 
تساعد  عناصر  الفالفونويد  مركبات 
على تدفق الدم إلى الدماغ، كما أنها 
تساعد على تبسيط نقل املعلومات 

بني خاليا الدماغ.

لذا فتناول ثمار العنبية اآلسية طازجة 
أو مجمدة، تساعد على حتسني عمل 

الدماغ والذاكرة.

اجملففة  والثمار  الفواكه  كما تساعد 
والذاكرة:  الدماغ  عمل  حتسني  على 
والزبيب،  األسود  والبرقوق  املشمش 
وهذه املواد تساعد أيضاً على استقرار 
عمليات التمثيل الغذائي في اجلسم 
املعرفية، ولكنها  الوظائف  واستعادة 
الوقت حُتذّر من اإلفراط في  في نفس 

حتتوي  ألنها  اجملففة  املواد  هذه  تناول 
على سعرات حرارية عالية.

لذا يجب شرب املاء، ألن املاء يلعب دوراً 

أساسياً في حتسني الذاكرة، باإلضافة 
أنه ينظف اجلسم ويساعد على  إلى 

استقرار العمليات اجلارية فيه.

اكُتشفت »مواد كيميائية سامة« 
األمراض  من  كبير  بعدد  مرتبطة 
منتج  كل  في  واالضطرابات 
لألطفال مت أخذ عّينات منها في 

دراسة جديدة.

مواد  وجود  االختبارات  ووجدت 
على  حتتوي  مركبات  على  حتتوي 
نسبة عالية من الفلور ومتعددة 
األلعاب  على   )PFAS( الفلور 

واملالبس واملرايل والفراش.

في  شائعاً  عنصراً   PFAS وتعد 
األخرى  املنزلية  واألدوات  املالبس 
ألنها متينة وميكنها صد الشحوم 

واملاء والبقع واحلرارة.

بعض  في  حذّروا  العلماء  لكن 
األحيان من أنها ميكن أن تتالشى 
يستنشقها  ثم  الغبار  مثل 

الصغار، كما أنها متينة وميكنها 
طويلة  لفترات  البيئة  في  البقاء 

من الزمن.

بزيادة  الكيميائية  املواد  وربطت 
خطر اإلصابة بالسرطان والعيوب 

اخللقية والتوحد والعقم.

من  سلسلة  بإجراء  اخلبراء،  وقام 
املستقلة  املعملية  االختبارات 

على املنتجات.

إلى  البداية  في  البحث  ونظر 
العناصر،  في  الفلور  مستويات 
وهو عنصر كيميائي يستخدم في 
صناعة البالستيك الذي ميكن أن 
يسبب تسّوس األسنان وهشاشة 
بالكلى  الضرر  وإحلاق  العظام 

والعظام واألعصاب والعضالت.

ثم قام الباحثون باختبار العناصر 

أعلى  على  حتتوي  التي  العشرة 
.PFAS مستويات من الفلور لـ

وكانت املنتجات العشرة عبارة عن 
جميع منتجات األطفال، وال يوجد 
حد للمواد الكيميائية PFAS في 
الفيدرالي،  املستوى  على  اللعب 
ولكن مت وضع قيود على كمياتها 

في مياه الشرب.

 )EPA( وأوصت وكالة حماية البيئة
مستوياتها  أن  توجيهات،  في 

لكل  تتجاوز 0.004 جزء  أال  يجب 
في  تريليون(  لكل  )جزء  تريليون 

مياه الشرب.

حلظر  واليات  عدة  حتركت  كما 
استخدامها في املنتجات مبا في 

ذلك املالبس والفراش.

التعرض  أن  من  الباحثون  ويحذّر 
»للمواد الكيميائية« لدى الشباب 
ميكن أن يؤثر على النمو االجتماعي 
على  ويؤثر  للطفل،  والبدني 

السلوك مع تقدمهم في السن.

طويل  التعرّض  يؤدي  أن  وميكن 
املدى أيضاً إلى زيادة خطر اإلصابة 
بسرطان الكلى واخلصية واملبيض 
والبروستات والغدة الدرقية ونخاع 
العظام عند بلوغهم سن الرشد.

قد حتدث ثورة في عمليات نقل الدم للمرضى الذين 
لديهم  الذين  وأولئك  الدم،  اضطرابات  من  يعانون 
فصائل دم نادرة، جنح العلماء في نقل خاليا دم حمراء 
منت في اخملتبر إلى مريضني، دون أي آثار جانبية غير 

مرغوب فيها.

ومنت خاليا الدم املصنعة في اخملتبر من اخلاليا اجلذعية 
من املتبرعني، ومت نقلها بكميات تتراوح بني 5-10 مل 
)نحو ملعقة صغيرة إلى ملعقتني صغيرتني( إلى 
املتطوعني، في جتارب سريرية هي األولى من نوعها 

في العالم.

بالدم  التبرع  قاعدة  من  بالدم  التبرعات  وأخذت 
التابعة لـ “NHSBT”، من أجل التجربة ومت فصل 
اخلاليا  هذه  منت  ثم  دمائهم،  عن  اجلذعية  اخلاليا 
في  مختبر  في  احلمراء  الدم  خاليا  إلنتاج  اجلذعية 
في   ”NHSBT“ لـ  التابعة  وحدة العالج املتقدمة 

جامعة بريستول البريطانية.

أنه  البريطانية،  اجلامعة  في  العلماء  وأوضح 
سيتلقى ما ال يقل عن 10 متطوعني عمليتي نقل 
صغيرتني بفاصل زمني ال يقل عن أربعة أشهر، والتي 
ستشمل واحدة من اخلاليا احلمراء النموذجية املتبرع 

بها وواحدة من اخلاليا احلمراء املزروعة في اخملتبر.

وسيسمح هذا للعلماء بدراسة ما إذا كانت خاليا 
الدم احلمراء الشابة املصنوعة في اخملتبر تدوم لفترة 

أطول من اخلاليا املصنوعة في اجلسم.

ومن املتوقع أن تعمل خاليا الدم املزروعة في اخملتبر 
بها  املتبرع  احلمراء  الدم  خاليا  من  أفضل  بشكٍل 
ألن خاليا الدم املصنعة حديثة، ما يعني أن املرضى 
الذين يحتاجون إلى الدم بانتظام قد ال يحتاجون إلى 

عمليات نقل الدم في كثير من األحيان.

االحتباس  أن  املناخ  علماء  يرى 
احلراري يقلل من الفرق بني دراجات 

حرارة اجلو نهاراً وليالً.

اآلن  حد  إلى  العلماء  يركز  ولم 
الناجمة  الظاهرة  على مثل هذه 
عن تغيرات املناخ، إذ أنهم عملوا 
طويلة  وتنبؤاتهم  حساباتهم 
األمد وأخذا في االعتبار متوسط 

درجة احلرارة فقط.

بينما يعتبر الفرق بني درجات احلرارة 
للعمليات  هاماً  أمراً  ونهاراً  ليالً 

العديدة التي حتدث على األرض.

الفرق  يعتبر  املثال  سبيل  وعلى 
وجمع  لزراعة  مهماً  املذكور 
احملاصيل حتى ال تتجمد النباتات 
ولتدفئة املنشآت ولصحة اإلنسان 

الليالي  تخفف  حيث  واحليوانات 
الباردة صيفاً بشكٍل ملحوظ من 
اإلنسان،  احلرارة على جسم  تأثير 
في  احلرارة  تنخفض  لم  إذا  ولكن 

الليل، فيمكن أن تظهر مشاكل.

وقرر العلماء دراسة هذه املشكلة 
بدقة، واستخدموا لذلك حاسوباً 
»تسوكوبا« في  خارقاً من جامعة 

اليابان حيث أعدوا منوذجاً مفصالً 
بلغت  بدقة  للتنبؤات  للغاية 
، مع العلم أن  كيلومترينْن مربعنينْ
تضمن  ما  عادةً  املناخية  النماذج 
دقة تبلغ 100 كيلومتر مربع، كما 
استخدموا بيانات عن درجة احلرارة 
ومعايير الطقس األخرى في بداية 
أعوام  والعشرين  احلادي  القرن 
تغير  وسيناريوهات   2014-2005
وأخذوا  القرن،  هذا  بنهاية  املناخ 
أيضاً في احلسبان كمية األمطار 

ورطوبة التربة.

سترتفع درجات احلرارة خالل النهار 
والليل، وليس هذا بخبر جديد، مع 
ذلك، اتضح أن درجة احلرارة النهار 
من  أبطأ  بشكل  نهاراً  سترتفع 

املناطق  وفي  الليل  حرارة  درجة 
الكثيرة من العالم.

التي  الغيوم  في  يكمن  والسبب 
ستمنع  والتي  عددها  سيزداد 
الشمس من تسخني الهواء نهاراً. 
أما في الليل، فسيكون األمر على 
العكس من ذلك حيث ستحمي 
األرض من التبريد السريع، ونتيجة 
درجات  بني  الفرق  سيكون  لذلك، 
هو  مما  أقل  ونهاراً  ليالً  احلرارة 
تؤثر على كمية  اآلن، حيث  عليه 
اإلشعاع الشمسي وتبادل احلرارة 
بني سطح األرض أو احمليط والغالف 
اجلوي. والفرق بني درجات حرارة اجلو 
ليالً ونهاراً أمر مهم حلياة اإلنسان 

واحليوان والنبات.

روناهي/ عين عيسى ـ أكدت عضوة حزب االتحاد الديمقراطي فادية شريف بأن فكر 
أن  على  مشددة  الشعوب،  عن  االضطهاد  سنوات  غبار  نفض  أوجالن  الله  عبد  القائد 

.
ً
تصعيد النضال من أجل تحرر القائد جسديا

نساء PYD: فكر القائد أوجالن نفض غبار سنوات التسلط الممارس على الشعوب

أمارة دولة ضحية الذهنية 
والنظام معاً

المغرب... أنامل نسائية تكسر هيمنة 
يكاتير الصحفي الذكور على ميدان الكار

مواد غذائية ُتحّفز عمل الدماغ

العثور على مواد كيميائية سامة في منتجات لألطفال 
مرتبطة بالسرطان والتوحد!

علماء: االحتباس الحراري ُيقلل من الفرق بين الليل والنهار

ثورة طبّية…. نقل دم 
للمحتاجين  بالمختبر  نما 

دون حاجة ِلُمتبرع
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الجزيرة بإقليم  قنديل  نادي  ضيافة  في  الشمال  نادي 

مركزها على  ُتحافظ  جابر  وأنس  التنس..  العبات  تصنيف  في  تتقّدم  غارسيا  كارولين 

الليغا جولة  في  األبرز  األولى...  الريال  وهزيمة  برشلونة  صدارة 

نادي الشمال قَدِم من الرقة وتأسس منذ 
الترخيص  نال  ولكنه  الشهرين،  حوالي 
رسمياً من جلنة الشباب والرياضة واالحتاد 

بتاريخ 2022/10/26،  الرقة  في  الرياضي 
منشأة  ميتلك  الرياضي  الشمال  ونادي 
السمن  تل  منطقة  في  كاملة  رياضية 

اجلنوبي في الريف الشمالي للرقة.

وفي أول مباراة له خارج الديار تقابل في 
مباراته األولى مع فريق بارتيزان الشعبي 
الرديف لنادي قنديل من مدينة قامشلو 

وفاز عليه بخمسة أهداف دون رد.

نادي  رجال  تقابل مع  الثانية  املباراة  وفي 
أرضية  على  وذلك  القدم،  لكرة  قنديل 
بقامشلو،  كجو  هيثم  الشهيد  ملعب 
وحقق فيها رجال نادي الشمال فوزاً كبيراً 
بستة أهداف دون رد، وقبل بدء اللقاء جرى 

تبادل قمصان الناديني بني املدربني شفان 
محمد مدرب رجال قنديل ومناف األسعد 

مدرب نادي الشمال.

لنادي  املشتركة  الرئاسة  وكرّمت  كما 
ويوسف  خليل  وسيلة  من  كالً  قنديل 
الرقة  من  الشمال  نادي  إدارة  احلسيني 
حمدو  الكابنت  النادي  برئيس  متمثلًة 
احلمدو بدرع تذكاري، وذلك كعربون محبة 
بني الناديني وتقوية الرابط الرياضي األخوي 
بني إدارتي الناديني، ولتكون رسالة واضحة 
تواصل  وسيلة  الرياضة  بأن  ومفادها 

اجتماعية فعالة وإيجابية جتمع وال تفرّق 
مهما بعدت املسافات.

كافة  جتربة  على  عمل  الشمال  ونادي 
الالعبني لديه في املباراتني، كونه سيشارك 
ببطولة األندية القادمة في مدينة الرقة 
نادي قنديل مازال  بينما  أيام قليلة،  بعد 
لدوري  استعداداً  جتريبية  مباريات  يلعب 
في  الرياضي  االحتاد  وبحسب  اإلقليم، 
بخصوص  له  قرار  وآخر  اجلزيرة  إقليم 
ـ   2022 للموسم  األندية  دوري  انطالق 

2023، سيكون في شهر آذار القادم.

إلى  غارسيا  كارولني  الفرنسية  تقدمت 
املركز الرابع في تصنيف رابطة احملترفات 
الصادر الثالثاء املاضي، وذلك بعد ساعات 
من تتويجها بلقب بطولة »دبليو تي ايه« 

اخلتامية.

وتغلبت كارولني غارسيا في النهائي على 
البيالروسية أرينا سابالينكا التي تقدّمت 
بدورها مركزين لتصبح خامسة، لتحقق 
الفرنسية أكبر لقب في مسيرتها وتصبح 
التي  البطولة  بالدها حترز  ثاني العبة من 
جتمع أفضل ثماني العبات خالل العام، بعد 

أميلي موريسمو في 2005.

ورفعت كارولني عدد ألقابها لهذا املوسم 

لتعود   ،11 الى  مسيرتها  وفي  أربعة  الى 
الى املركز الرابع الذي سبق أن وصلت إليه 
عام 2018 قبل أن تتراجع نتائجها بسبب 
اإلصابات املتكررة وفقدان الثقة بالنفس، 
الرابع  املركز  حتى  تراجعها  إلى  أدى  ما 

والسبعني نهاية العام املاضي.

أمام  النهائي  نصف  في  خسارتها  ورغم 
إيغا  البولندية  زالت  ال  سابالينكا،  أرينا 
الصدارة  في  بعيداً  حُتّلق  شفيونتيك 
وستنهي العام في القمة للمرة األولى في 
مسيرتها، لُتخّلف االسترالية آشلي بارتي 
التي أنهت األعوام الثالثة املاضية في املركز 
األول قبل اعتزالها املفاجئ في آذار الفائت 

بعد تتويجها بلقب أستراليا املفتوحة.

وهيمنت إيغا شفيونتيك على األلقاب هذا 
العام ورفعت الكأس في ثماني مناسبات، 
)روالن  بينها مرتني في البطوالت الكبرى 
غاروس وفالشينغ ميدوز(، وأربعة في دورات 

األلف.

على  جابر  أنس  التونسية  وحافظت 
مباراتني  في  خسارتها  بعد  الوصافة 

اخلتامية  البطولة  في  واحدة  في  وفوزها 
التي أُقيمت في فورث وورث في تكساس 

األمريكية.

وتراجعت األمريكية الشابة كوكو جوف 
التي خرّجت من دور اجملموعات ثالثة مراكز 
اليونانية  خسرت  كما  سابعة،  لتصبح 
كارولني  ضد  خسرت  التي  ساكاري  ماريا 
غارسيا في نصف النهائي، مركزًا لتصبح 

سادسة.

ترتيب الالعبات بحسب التصنيف العاملي:

1. إيغا شفيونتيك )بولندا( 11085 نقطة.
2. أنس جابر )تونس( 5055 نقطة.

املتحدة(  )الواليات  بيغوال  جيسيكا   .3
4691 نقطة.

)فرنسا( 4375 )+4(  غارسيا  4. كارولني 
نقطة.

5. أرينا سابالينكا )بيالروسيا( 3925 )+2( 
نقطة.

6. ماريا ساكّاري )اليونان( 3871 )-1( نقطة.
املتحدة( 3646  )الواليات  جوف  7. كوكو 

)-3( نقطة.
8. داريا كاساتكينا )روسيا( 3435 نقطة.

)روسيا( 2795  9. فيرونيكا كوديرميتوفا 
نقطة.

10. سيمونا هاليب )رومانيا( 2661 نقطة.

له  هزمية  ألول  وتعرّض  مدريد  ريال  تعثّر 
بسقوطه 3-2 أمام رايو فاييكانو، لينجح 
بفارق  للقمة  الصعود  في  برشلونة 
نقطتني بفضل انتصاره على أمليريا بثنائية 

دون رد، في اجلولة الثالثة عشر من الليغا.

وفيما يلي أبرز 10 حقائق وغرائب للجولة:

1- برشلونة األقوى على أرضه:
لم ينجح أي فريق حتى اآلن في هز شباك 
كامب  سبوتيفاي  ملعبه  على  برشلونة 
نو، األمر الذي ساعده على االرتقاء لصدارة 

الليغا مجدداً.

وفشل كل من رايو فاييكانو، بلد الوليد، 
سيلتا فيغو، فياريال، أتلتيك بيلباو وأخيرا 
أمليريا في تسجيل أي هدف مبرمى احلارس 
في  البارسا  ليفوز  شتيغن،  تير  األملاني 
مباراته بثنائية دون رد وينجح في تكليل 

جهوده بالصعود لقمة اجلدول.

في  األولى  للمرة  يخسر  مدريد  ريال   -2
الليغا:

هذا  األولى  خسارته  مدريد  ريال  تكّبد 
على   2-3 بسقوطه  الليغا  في  املوسم 
ملعب رايو فاييكانو، وهي نفس خسارته 
من اليبزيغ األملاني في دوري أبطال أوروبا يوم 
25 تشرين األول املاضي، وهي األولى أيضاً 

له في التشامبيونز ليغ.

كارلو  للمدرب  السادسة  املرة  هذه  وتعد 

أنشيلوتي التي يخسر فيها مباراة مع ريال 
في  متقدماً  فريقه  يكون  أن  بعد  مدريد 

النتيجة، واألولى في فترته الثانية.

وفشل ريال مدريد في احلفاظ على شباكه 
مجدداً وللمرة الـ11 هذا املوسم في الليغا 
من أصل 13 مباراة، في أسوأ أرقام له منذ 

موسم 14-2013.

3- سيميوني يُعادل أسوأ أرقامه:
أتلتيكو مدريد األخير في ملعبه  بتعادل 
أمام إسبانيول 1-1 يصل الفريق املدريدي 
في  جولة،   13 مرور  بعد  الـ24  للنقطة 
دييغو سيميوني مع  أرقام للمدرب  أسوأ 
»الروخيبالنكوس«، والتي سبق وكررها ثالث 
مرات من قبل في مواسم 2016-17 و2018-
19 و2019-20 والتي لم يفز فيها باللقب.

4- بيكيه يعتزل بعد 431 مباراة في الليغا:
جيرارد  اخملضرم  اإلسباني  املدافع  خاض 
بيكيه مباراته رقم 431 أمام أمليريا في دوري 
الدرجة األولى اإلسباني واملباراة رقم 616 
رسمياً له، والتي فاز بها البارسا 2-0 على 

ملعب كامب نو.

5- نافاس يسجل للمرة األولى في الديربي 
لكن في مرماه:

بعد 23 مباراة ديربي، جنح خيسوس نافاس 
في املباراة رقم 24 في تسجيل هدف أخيراً، 

لكنه قام بذلك في مرمى فريقه إشبيلية 
ليمنح التقدم لريال بيتيس، قبل أن ينتهي 
اللقاء بهدف لكل فريق في مباراة شهدت 

ثالث حاالت طرد.

6- فياريال.. سيطرة بدون نتائج:
حتت قيادة مدربه اجلديد كيكي سيتيني، 
على  األكبر  املستحوذ  هو  فياريال  كان 
الكرة في مبارياته األربع الرسمية األخيرة، 
بحسب اإلحصائيات التي تؤكد امتالكه 
بئر  هابوعيل  أمام   %75 بنسبة  للكرة 
أمام  و%57  األوروبي  املؤمتر  بدوري  السبع 
بيلباو بالليجا و70% أمام ليخ بوزنان بدوري 
لليغا  احلالية  اجلولة  في  وكذلك  املؤمتر، 
بنسبة 71% في الهزمية بهدفني دون رد أمام 

مايوركا.

نتائج  على  األرقام  هذه  تنعكس  ولم 
ثالث  في  الفريق خسر  أن  إيجابية، حيث 
وصول  منذ  واحدة  في  وتعادل  مناسبات 

سيتيني.

7- موريكي يُعادل نفسه:
واصل الالعب الكوسوفي فيدات موريكي 
تألقه بقميص ريال مايوركا، فقد سجل 
على   0-2 االنتصار  في  آخر  وصنع  هدفا 
هذا  السابع  هدفه  ليسجل  فياريال، 

املوسم في 11 مباراة خاضها.

وعادل موريكي بهذه األرقام األهداف التي 

سجلها طوال 66 مباراة التي خاضها منذ 
رحيله عن فنربخشة التركي.

ومايوركا،  التسيو  بني  موسمني،  وطوال 
التي جنح  األهداف  نفس  موريكي  سجل 
ملوسم  األول  الثلث  خالل  تسجيلها  في 

.2023-2022

الالعبني  أكثر  ثالث  داكونام  دجيني   -8
خوضاً للمباريات مع خيتافي:

مدافع  داكونام،  دجيني  التوغولي  خاض 
خيتافي، مباراته رقم 184 في دوري الدرجة 
خاميي  رقم  ليعادل  اإلسباني،  األولى 
جافيالن ويصبح ثالث أكثر الالعبني خوضاً 
للمباريات بقميص الفريق املدريدي خلف 
كاسكيرو  وخافي   )203( سواريز  داميان 

.)190(

9- بداية غير موفقة لكارفاليال مع سيلتا:
فشل املدرب كارلوس كارفاليال في حتقيق 
الفوز خالل أول مباراة يقودها لسيلتا فيغو، 

بسقوطه 1-2 أمام أوساسونا.

وحصد سيلتا نقطة وحيدة من أصل آخر 
18 نقطة ممكنة، بتعادله قبل ثالث جوالت 

بهدف ملثله أمام خيتافي.

وبهذه اخلسارة يسقط سيلتا في منطقة 
عشر  الثامن  للمركز  باحتالله  الهبوط 

برصيد 11 نقطة.

10- إلتشي يفشل في الفوز للمباراة الـ13 
توالياً:

الليغا  في  الوحيد  الفريق  إلتشي  اليزال 
الذي لم ينجح حتى اآلن في حتقيق أي فوز، 
بعد سقوطه األخير أمام بلد الوليد 1-2، 
ليواصل الغرق في قاع اجلدول برصيد أربع 
نقاط فقط مقابل تسع هزائم، ليعد أسوأ 

فرق الليغا.

عشر  الرابعة  اجلولة  انطالقة  مع  بينما 
من الدوري اإلسباني فقد حقق برشلونة 
انتصاراً قاتالً على أوساسونا بنتيجة )2-
1(، مساء الثالثاء املاضي، ضمن منافسات 
اجلولة 14 من الليغا، على ملعب »أل سادار«.

في  ورافينيا  بيدري  لبرشلونة  وسجل 
دافيد  سجل  بينما  و85،   48 الدقيقتني 

غارسيا هدف أوساسونا في الدقيقة 6.

إلى  برشلونة رصيده  رفع  االنتصار  وبهذا 
37 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليغا، 
ريال مدريد،  وبفارق 5 نقاط عن الوصيف 
بينما جتمد رصيد أوساسونا عند 23 نقطة 

في املركز السادس.

اجلاري  الشهر   9 األربعاء  يوم  يصادف 
الستهداف  األولى  السنوية  الذكرى 
كلو،  يوسف  الوطنية  الشخصية 
بعد  كلو«،  ومحمد  »مظلوم  وحفيديه 
مسيرة حافلة بالتضحيات، فيما جددت 
عائلة كلو الوطنية التزامها السير على 
عن  نتراجع  »لن  وأكدت  الشهداء،  نهج 

طريق الوطنية«.

كلو  يوسف  واجلد  الوطنية  الشخصية 
السالم،  بصانع  عرف  الذي  عاماً(،   82(
أفنى حياته في خدمة القضية الكردية 
وشعوب املنطقة، فمن ثورة حركة حرية 
متوز2012   19 ثورة  إلى  وصوالً  كردستان 
في روج آفا وشمال وشرق سوريا استطاع 
واملقاومة من  النضال  في  رائداً  يكون  أن 
أجل الكردياتية، حتى وصوله إلى مرتبة 

الشهادة.

 ،2021 الثاني  تشرين  من  التاسع  وفي 

ارتكبت دولة االحتالل التركي مجزرة في 
حي الهاللية مبدينة قامشلو، بحق عائلة 
وشهيدة  شهيداً   15 قدّمت  التي  كلو 
احلرية،  أجل  من  النضال  مسيرة  في 
واستشهد إثر ذلك الهجوم الشخصية 
وحفيديه مظلوم  يوسف كلو  الوطنية 

)40 عاماً( ومحمد )21 عاماً(.

عائلة كلو الوطنية لم تتواَن يوماً عن تقدمي 
العون لشعوب املنطقة، فمنذ مجيئها 

لروج آفا ذاع صيتها احلسن، وبشكل خاص 
العم »يوسف كلو«، بحل قضايا شعوب 
املنطقة بشكل سلمي واجتماعي، فحل 
الكثير من القضايا وأصلح بني الكثير من 
العشائر ليكون شخصية محط تقدير 

واحترام في املنطقة.

 فبعد انهيار ثورة الشيخ سعيد بباكور 
كردستان، عمدت الدولة التركية احملتلة 
إلبادة  الهمجي  مخططها  بدء  إلى 
وبسبب  علني،  بشكل  الكردي  الشعب 
اجملازر التركية بحق الكرد بباكور كردستان، 
هاجر والد العم يوسف من قرية »جلي« 
التابعة لنصيبني إلى قرية »توبز« التابعة 
لعامودا بروج آفا، واستقروا فيها، وهم اآلن 

يقطنون »حي الهاللية« بقامشلو.

العم يوسف ولد في أواخر الثالثينات، وفي 
العمل السياسي  إلى  الستينات انضم 
خلدمة كردستان، وفي عام 1965 عمل مع 

آبو أوصمان في احلزب اليساري بروج آفا، 
آفا بل  ولكن نضاله لم يقتصر في روج 
ناضل في باشور كردستان أيضاً لتحقيق 

حرية الشعب الكرد.

وبعد تأسيس حزب العمال الكردستاني، 
آفا،  لروج  أوجالن  القائد عبد اهلل  ودخول 
احلرية،  حركة  على  يوسف  العم  تعرف 
مرات،  عدة  آبو  بالقائد  التقى  وحينها 
ومن حينها أصبح منزله وعائلته ملجأً، 

إليهم، ورغم كل  لكل وطني كان يلجأ 
املصاعب واملشاكل، التي كانت تسببها 
وطنيته  نتيجة  له  دمشق  حكومة 
كان  بل  يتراجع،  لم  أنه  إال  وقوميته، 

إصراره يزيد على النضال.

له  يعرف  لم  الذي  يوسف  العم  نضال 
أو  السلطة  من  سواًء  خوف  أو  حدود 
غيرها فتح الطريق لهذه العائلة لتنضم 
في  النضالية  والروح  احلرية  حركة  إلى 
له  األكبر  االبن  فانضم  أنحاء كردستان، 
الشهيد مصطفى كلو إلى حزب العمال 
الشهيد  بعده  ومن   1991 الكردستاني 
ليصبح  الدين  نور  والشهيد  صبري، 
وجد  وخال  الشهيد  ووالد  الشهيد  عم 
الشهيد ومن ثم الشهيد يوسف كلو، 
في  “كوالن”  ريحان  حفيدته  وبشهادة 
حفيده  وأيضاً  بعفرين،  العصر  مقاومة 
في  املقاتل  كلو«  الدين  »محي  الشهيد 
قوات الدفاع الذاتي، والذي استشهد في 
التاسع من آب 2022 في قصف مسّيرة 
قامشلو.  مدينة  على  التركي  لالحتالل 
فبات لهم 15 شهيداً من عائلة كلو، التي 

أسقت تراب الوطن بدمائهم الطاهرة.

والشعب  كردستان،  حرية  أجل  »من 
وسأقدم  للشهادة،  مستعد  الكردي 
قرباناً  أبنائي  من  آخر  شهيداً  خمسني 
العم يوسف كلو،  لها«، هذا كان شعار 
الذي عاهد فصدق وأوفى بعهده لشعبه 

وأرضه.

الشخصية الوطنية »العم يوسف كلو« 
وناضل،  بالشهادة  يحلم  دوماً  الذي كان 
وقاوم وقدم أبناءه قرباناً للوطن، والذي كان 
وأرضها  يفدي كردستان  بأن  آخر كالمه، 
اسم  عليه  يليق  كان  بروحه،  وشعبها 
الشهيد، بل بات في نظر كل حر عميد 
أرضه  يفدي  بأن  وعده  وحقق  الشهداء، 
بروحه وبات مثاالً للروح الوطنية ولكل من 

يسعى لتحقيق احلرية.

يوسف  العم  استشهاد  ذكرى  وفي 
وحفيديه، حتدث شقيق الشهيد يوسف 
»أحمد كلو« لوكالة أنباء هاوار قائالً: »في 
اليوم الذي اخترنا فيه طريق الوطنية، كنا 
شهداء،  ذلك  مقابل  سنقدم  أننا  نعلم 

فنحن ننادي ببناء وطن، وهذا لن يتحقق 
دون تقدمي الشهداء«.

دعوة للتكاتف حول الكردياتية

شدد أحمد: »هذه الهجمات والسياسات 
لن تثنينا عن نضالنا، ولن نخطو خطوة 
الوراء، بل على العكس متاماً،  واحدة إلى 
كلها،  الساحات  في  نضالنا  سنكثف 
شهيد  ألف   12 خطا  على  وسنسير 
وصول  سبيل  في  بأنفسهم  ضحوا 

الشعوب إلى حقوقهم وحريتهم«.

وأضاف: »اآلالف من الشبان الكرد يقودون 
كردستان،  )إما  بشعار  القضية  هذه 
لذلك  وحرية،  بكرامة  للعيش  املوت(  أو 
وفي الذكرى السنوية األولى الستشهاد 
كلو  يوسف  الوطنية  الشخصية 
للتكاتف  الكرد كلهم؛  ندعو  وحفيديه، 
هذه  إلى  بحاجة  ألننا  الكردياتية،  حول 
الوحدة أكثر من أي وقٍت مضى، لنتمكن 
منر  فنحن  الوطنية،  نهج  مواصلة  من 
مبرحلة حساسة، لذلك علينا أاّل نعترف 
باالتفاقات التي جزأت كردستان ونحارب 

العدو بيٍد واحدة«.

شعب  إلى  رسالته  كلو  أحمد  وبعث 
الوطنية  اخترنا طريق  »عندما  كردستان 
كنا شباناً لم نكن قد جتاوزنا 20 عاماً حتى 

واليوم  للشهداء،  وأجداداً  آباءً  أصبحنا 
نخطو  لن  بأننا  وشعبنا  أرضنا  نعاهد 
خطوة واحدة إلى الوراء أمام عدو الكرد، 
لو استشهدنا جميعاً بالطائرات املسّيرة 
التابعة لالحتالل التركي، ولن نحيد عن 
طريق الوطنية حتى الوصول إلى احلرية«.

فعائلة كلو الوطنية بينت موقفها من 
وحفيديه،  كلو  يوسف  العم  شهادة 
وشهداء العائلة كلهم، حيث أكدوا على 
أنهم فخورون جداً بكل قطرة دم، سالت 
بها  لتسقي  الطاهرة؛  أجسادهم  من 
وإرادة  إصرار  على  وأنهم  احلرية،  شجرة 
قوية بالسير على خطاهم حتى لو قدموا 
آالف الشهداء، وأن عميد الشهداء يوسف 
لألبد،  الذاكرة  في  حاضراً  سيبقى  كلو، 
وسيبقى ميراثاً لألجيال القادمة، وبطولة 

يرويها األجداد لألحفاد على مر الزمان.

السنوية  الذكرى  من  أيام  ثالثة  وقبل 
العم  الشهداء  عميد  لشهادة  األولى 
يوسف كلو وحفيديه بالعقلية اإلجرامية 
نفسها وباألداة نفسها استهدف احملتل 
التركي سيارة على طريق احلزام في مدينة 
قامشلو استشهد على أثره املقاتل في 
ميتان  الدميقراطية  قوات سوريا  صفوف 
شورش وأصيب اثنني آخرين بجروح بليغة، 
احملتل سيستمر  بأن  الذي يكشف  األمر 
بحربه عبر الطائرات املسيرة الهادف إلى 

إبادة الشعوب غير آبه بالقوانني الدولية.

صرح الرئيس املشترك ملكتب شؤون النازحني 
االجتماعية  الشؤون  هيئة  في  والالجئني 
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  والعمل 
سوريا »شيخموس أحمد«: »إنَّ دعم املنظمات 
غير  الهول  مخيم  في  اإلنساني  للوضع 
مستقر، بسبب ضعف اإلمداد اإلغاثي مع 
الوضع  وأنَّ  احلدودية،  املعابر  إغالق  استمرار 
األمني داخل اخمليم بات مستقرًا بعد حملة 
قوات  أطلقتها  التي  واألمان  اإلنسانية، 
الداخلي  األمن  وقوى  الدميقراطية،  سوريا 
الدولي  التحالف  قوات  من  مباشر  بدعم 

ضد داعش.

اإلغاثي  الدعم  تردي  سبب  أحمد  وأرجع 
للعوائل املقيمة في اخمليم سواء من اجلالية 
واملنتمني  املناصرين  السوريني  أو  العراقية، 
ملرتزقة داعش في حديثه ملوقع اإلدارة الذاتية 
إلى قطع اإلمدادات اإلغاثية من قبل منظمة 

لإلدارة  املباشر  الدعم  وقّلة  املتحدة،  األمم 
الذاتية في هذا اجملال مبينًا، أن الدعم يقتصر 
تتبناها  التي  املتواضعة،  املشاريع  على 

املنظمات اإلنسانية في مخيم الهول.

الرئيس املشترك ملكتب شؤون  ختاًما حذَّر 
الشؤون  هيئة  في  والالجئني  النازحني 
شح  انعكاس  من  والعمل،  االجتماعية 
األمنية  األوضاع  اإلغاثي سلًبا على  الدعم 
داخل اخمليم، مناشدًا اجملتمع الدولي لاللتفات 
لإلدارة  الالزم  الدعم  وتوفير  اخمليم،  لقاطني 
مخيم  استقرار  الستمرار  ضمانًا  الذاتية؛ 

الهول إنسانيًّا وأمنيًّا.

ويودعه  شهيٌد...  ويحمله  شهيٌد...  ُيسعفه   ...
ً
شهيدا ترى  عندما  ـ  قامشلو  روناهي/ 

يقودها  عائلة وطنية، كان  تتحدث عن  أنك  تعلم حينها  شهيٌد، ويصلي عليه شهيٌد، 
.
ً
شخصية أبى أن يرحل إال شهيدا

روناهي / قامشلو ـ في خطوة لزيادة أواصر المحبة وكسب الخبرة واالحتكاك مع 
 لنادي قنديل من إقليم 

ً
فرق من خارج الديار، حلَّ رجال نادي الشمال من الرقة ضيوفا

قيمت على أرضية ملعب الشهيد هيثم 
ُ
الجزيرة، وتقابل الناديان في مباراٍة ودّية أ

كجو بقامشلو.

الشهيد يوسف كلو وعائلته أيقونًة للنضال الوطني...

اإلدارة الذاتية تحذر: ُشح الدعم اإلغاثي ينعكس سلًبا على الوضع األمني في مخيم الهول
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عبد اهلل محمد السبب

منذ وعينا على حياة الكتابة والكُّتاِب 
العربي  الدرس  باء  ألف  منذ  والكتب، 
ليكبر  وورق(؛  قلم  حمد  )مع  األول 
فينا »َحَمد«، ويقوى قلمه، ويزرّق حبره، 
وتتسع أوراقه، وتتعدد حروفه وكلماته 
وَمَلكاته وملكوته؛ ليصل بنا املطاف 
إلى أبجدية املعارض العارضة لبضائع 
الثقافة والعلم واملعرفة، بلغاتها كافة، 
كافة،  وأصولها  وفصولها  وبصورها 
منذ معرض الكتاب األول بنادي الرمس 
الرياضي الثقافي، في سبعينات القرن 
الشارقة  مبعرض  مروراً  العشرين، 
أبوظبي  ومعرض  للكتاب،  الدولي 
اخليمة  رأس  ومعرض  للكتاب،  الدولي 
للكتاب،  العني  ومعرض  للكتاب، 
ومعارض  اإلماراتي،  الكتاب  ومعرض 
ونحن في شغف  ومعارض،  ومعارض، 
دائم للكتاب بلغاته وشؤونه وشجونه 
أقطار  من  وأمم  شعوب  وثقافة  كافة، 

القارات كافة.

بل  صديقاً،  فقط  ليس  )الكتاب 
يهمس  هكذا  أصدقاء(،  لَك  يصنع 
نذهب  »هنري ميللر«، وهكذا  أذننا  في 
الكتب  معارض  إلى  كافة  بحواسنا 

لاللتقاء بأصدقائنا الكُتب، وأصدقائنا 
الكُّتاب، ورفيقة أذهاننا الكتابة، وحني 
أو ال تتوافق ظروفنا  الوقت،  ال يسعنا 
مبا  وبضائعها،  املعارض  ظروف  مع 
مينعنا من الذهاب مباشرة إلى معارض 
الكتب في مختلف اخلرائط اجلغرافية، 
القريبة منها والبعيدة بُعد الثرى عن 
الثريا؛ فإننا نذهب إلى اجلريدة املتجردة 
تنِصُب  اجلرائد  ففي  انحياز،  كل  من 
الكتب خيامها، وحتل ضيفة  معارض 
بثمار  فنظفر  صفحاتها،  على  عزيزة 
الفنون  مختلف  في  واملعرفة،  العلم 
كتب  إلى  ونتعرّف  والعلوم،  واآلداب 
وكُّتاب وكتابات، وجند شيئاً من ضالتنا 
في تلك اجلرائد، ال سيما الورقية منها 
وعبير  أحبارها،  بدفء  تشملنا  التي 
الكتابة  بأصدقاء  وجتمعنا  حروفها، 

وزمالء املوهبة اإلبداعية احلقيقية.

بالكتب  احلقيقية  صلتنا  هي  هكذا 
احلقيقية، ومبعارض الكتب احلقيقية، 
وباجلرائد احلقيقية، وهكذا اليوم، ننتهز 
إلى  مباشرة  للذهاب  األولى  الفرصة 
في  للكتاب  الدولي  الشارقة  معرض 
دورته احلادية واألربعني؛ لاللتقاء بزمالء 
اإلمارات،  وأدباء  كتاب  احتاد  في  النشر 
للظفر بحصيلة صافية من إصدارات 

تُصدّر لنا إبداعات في مختلف الفنون 
واملعارف األدبية، ونذهب إلى دار »العنوان« 
القصصي  »الضباب«  أحاطت  التي 
التاريخية  واألهمية  بالرعاية  القصي 
القصصي  للمشهد  التوثيقية 
اإلمارات  لدولة  الثمانيني  التأسيسي 
عزمنا  جندد  وهكذا  املتحدة،  العربية 
على العناية بالكتاب، متى وأين وكيف 
األديب  أستاذنا  مقولة  ونؤكد  كان، 
العبقري »عباس محمود العقاد – رحمه 
اهلل« حني وّجهنا مبقولته الثاقبة: )اقرأ 
كتاباً جيداً ثالث مرات أنفع لك من أن 

تقرأ ثالثة كتب جيدة ملرة واحدة(.

واملعرفي  املعنوي  موقفنا  هو  هكذا 
ومع  الكتابة،  زمالء  ومع  الكتاب،  مع 
الكتابة بأشكالها وألوانها وأجناسها 
نحمل  وهكذا  كافة،  وجنسياتها 
قدماً  للمضي  وأنفاسنا  أنفسنا 
درويش  محمود  العربي  الشاعر  نحو 
الشارقة  معرض  في  اهلل،  رحمه 
قلبه:  في  لنهمس  للكتاب،  الدولي 
جبلني(،  بني  واحلصان  صهيلك،  )هذا 
ونشاطرك إذ نشاطرك، فها أنا أحنّ إلى 
يقول  ونقول كما  أنت،  أمي كما  خبز 
»إبراهام لنكولن«: )أعظم كتاب قرأته: 

أمي(.
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حتت شعار »ال لتقارب النظامني التركي 
والسوري مع إرهابيي هيئة حترير الشام، 
انعقد  الدميقراطية«  لسوريا  نعم 
ملتقى حواري في مقاطعة الشهباء 
الدميقراطية  سوريا  مجلس  برعاية 
لعفرين والشهباء يوم األربعاء 9 تشرين 
والت  أخني  صالة  في  اجلاري  الثاني 
للثقافة والفن في مقاطعة الشهباء 
الالذقية  من  شخصيات  مبشاركة 
وحمص وطرطوس، وممثلني عن األحزاب 
السياسية ومؤسسات اإلدارة الذاتية 

والتنظيمات واملؤسسات نسائية.

رئيسية  محاور  ثالث  امللتقى  تضمن 
وهي:

التركية  الدولة  األول: حقيقة  احملور  ـ 
وإرهابيي هيئة حترير الشام في األزمة 

السورية.

التقارب  انعكاسات  الثاني:  احملور  ـ 
هيئة  إرهابيي  مع  والسوري  التركي 
سابقا(  النصرة  )جبهة  الشام  حترير 

على الواقع السوري

ـ احملور الثالث: موقف الشعب السوري 

واجملتمع الدولي من إرهابيي هيئة حترير 
الشام.

قبل  من  االفتتاحية،  كلمة  وألقيت 
القائد العام لقوات سوريا الدميقراطية 
مظلوم عبدي، الذي انضم إلى امللتقى 

عبر تطبيق زووم.

األحداث  »إن  حديثه:  خالل  عبدي  قال 
الشمال  على  تطرأ  التي  األخيرة 
السوري وخاصة عفرين هي مخطط 
تركي بالدرجة األولى ولهذا نعمل على 
حلثهم  الدولي  اجملتمع  على  الضغط 
اجلديد،  التركي  اخملطط  خطورة  على 
العام  الرأي  التركية تخدع  الدولة  وإن 
من خالل فصل هيئة حترير الشام من 
تنظيم القاعدة لذلك ال نقول نزاعات 
نزاعات  نقول  بل  الشام  حترير  هيئة 
وخاصة  سوريا  شمال  في  القاعدة 
عفرين. لذلك نحن اآلن نتحدث مع عدة 
عفرين  احتالل  مسألة  لعودة  جهات 
الواجهة ومن خالل نقاشاتنا مع  إلى 
راض  أحد  ال  بأن  رأينا  املعنية  اجلهات 
إلى  الشام  حترير  هيئة  دخول  على 
مسألة  اجلميع  ليعلم  لكن  عفرين، 

فقط  وقت  مسألة  عفرين  حترير 
هذا  لكن  الدولي  اجملتمع  سيتحرك 

التحرير يلزم له تخطيط ووقت«.

- السوري  وبخصوص التقارب التركي 
الطرفني  بني  اتفاق  أي  »إن  عبدي  أفاد 
توافق  دمشق  حكومة  أن  على  يدل 
املنطقة،  في  التركي  االحتالل  على 
ولهذا يستحيل على الشعب السوري 
املوافقة على هذا االتفاق، احلل السوري 
تركيا،  مع  االتفاق  عاتق  على  يقع  ال 
تركيا دولة احتالل لذلك يجب التقرب 

إلى األزمة وفق هذا املبدأ.

النضال  سياق  »في  عبدي  وتابع 
واملقاومة التي يظهرها أهالي شمال 
مقاومة  تخطت  فقط  سوريا  وشرق 
والشيخ  والشهباء  عفرين  أهالي 
كافة  النزوح  مناطق  في  املقصود 
تعريف  وأستطيع  النضال،  حدود 
للوجود  مقاومة  بأنها  املقاومة  هذه 
والبقاء وهذا ما يؤكد ثبات مواقفهم 
ومبادئهم احلقيقية وعلى هذا األساس 
يتوجب على حكومة دمشق أن تعيد 
النظر حيال موقفها املتخذ بحق اإلدارة 

مظلتها.  حتت  يعيشون  ومن  الذاتية 
لدعم  قوتنا  كافة  سنسخر  وبدورنا 

مقاومتهم وموقفهم البطولي

في تلك املناطق«.

املشاركني،  امللتقى مداخالت  وتضمن 
ومن ضمنها مداخلة ممثلة عن اإلدارة 
تاريخ  حول  لكتو  فاطمة  الذاتية 
بإعادة  ومحاولته  التركي  االحتالل 
التركية  »الدولة  العثمانية:  أمجاد 
ثورة  بأن   استمرار للعثمانية«، مبينة 
روج آفا وحركة احلرية جدار أمام أحالم 

االحتالل التركي العثمانية.

وشددت بأن األزمات في تركيا، تظاهرات 

للعالم  السورية، تظهر  واألزمة  إيران، 
القوموية،  الدول  أزمة  تعمق  مدى 

مؤكدة بأن إرادة الشعوب ستنتصر.

احتاد  في  اإلداري  أشار  آخر  جانب  ومن 
املثقفني بإقليم عفرين عصمت حسن 
مبداخلته إلى حقيقة هيئة حترير الشام 
»األحفاد  التركي  للمحتل  بالنسبة 
تعزف على نفس الوتر من نهب وقتل 
أن  إلى  مشيراً  لألعراف«،  وانتهاك 

التكاتف ضروري لتلبية نداء التحرير.

في  منشغلة  الدول  بأن  وكشف 
مصالح  حساب  على  مصاحلها 

الشعوب وإراقة دمائهم.

مركز األخبار- أكدت اإلدارة الذاتية في 
النساء  عدد  إن  سوريا  وشرق  شمال 
داعش  مرتزقة  من  األجانب  واألطفال 
دولهم من مخيم  الذين استعادتهم 
الهول في شمال شرق سوريا سجل 

رقماً قياسياً في عام 2022.

من  اآلالف  الهول  مخيم  ويحتضن 
األجانب من عوائل داعش بينهم نساء 
مناشدات  من  الرغم  وعلى  وأطفال 
احلكومات  لتسليم  الذاتية  اإلدارة 
أن  إلى  الهول  مخيم  في  رعاياها 

االستجابة تتسم ببطء.

هذه  تسارعت  اجلاري  العام  وخالل 
في  اإلحصائيات  تشير  حيث  الوتيرة 
اإلدارة الذاتية إلى أنه مت إعادة 517 امرأة 
وفق  بلدانهم  إلى  اآلن  حتى  وطفالً 
البروتكول الرسمي، وكان من بينهم؛ 
أكثر من 100 من فرنسا وأكثر من 50 
من أملانيا، كما استعادت طاجيكستان 

أكثر من 150 للمرة األولى.

 ،2021 في   324 العائدين  عدد  وكان 
و281 في 2020، و342 في 2019.

وقال الرئيس املشترك لدائرة العالقات 
اخلارجية في شمال وشرق سوريا، بدران 
جيا كرد لرويترز إن أكثر من عشرة آالف 
امرأة وطفل أجنبي ما زالوا في مخيمي 

الهول وروج.

املشاركة  املديرة  تايلر  ليتا  وأوضحت 
في قسم األزمات والنزاعات في هيومن 
يعود  األعداد  ارتفاع  أن  ووتش  رايتس 
ألسباب من بينها انتقادات األمم املتحدة 
اإلنسان  حلقوق  األوروبية  واحملكمة 
في  اإلخفاق  بسبب  األوروبية  للدول 

إعادة مواطنيها.

وأضافت أن الدول توصلت إلى أن لديها 
إطار عمل قانوني حملاكمة من سافروا 
إلى مناطق داعش ومن ثم سجنهم، 
أكثر  الذي جعل هذه احلكومات  األمر 

استعداداً إلعادتهم إلى بالدهم.

أعداد 2022 »ال  أن  إلى  أشارت  لكنها 
تزال مُتثّل غيض من فيض«.

اإلنسانية  األزمة  »هذه  وأضافت 
الدول  واصلت  إذا  ستتفاقم  واألمنية 
جتاهل استعادة رعاياها من أكثر مناطق 

احلروب تعقيداً في العالم«.

احملمودـ  مثنى  آغا/  جل 
احمللي،  التراث  إحياء  بهدف 
إلى  األصيلة  اخليول  وإعادة 
داخل  احلقيقة  مكانتها 
وشرق  شمال  في  اجملتمع 
وفي  عام  بشكل  سوريا، 
إقليم اجلزيرة بشكل خاص، 
اخليول  جمعية  تأسست 
اجلزيرة،  إقليم  في  األصيلة 

في بلدة كركي لكي.

على  »لنحافظ  شعار  حتت 
افتتح  األصيلة«  خيولنا 

إقليم  في  األصيلة  »اخليول  جمعية 
الثاني  تشرين   9 األربعاء  يوم  اجلزيرة« 
اجلاري وحضر مراسم االفتتاح معظم 
من  ووفود  املنطقة،  في  اخليول  مربي 
بلدة  في  الذاتية  اإلدارة  مؤسسات 

كركي لكي.

وألقى الرئيس املشترك حلركة اجملتمع 
قال  كلمة  حسو،  غريب  الدميقراطي 
ميتد  األصيلة  اخليل  تاريخ  »أن  فيها: 
لنحو خمسة آالف عام من يومنا هذا، 
اذ أنها كانت متثل لإلنسان كل شيء، 
فهي األداة التي يستخدمها في ذهابه 
وايابه، إضافة لكونها كانت محرك ذاك 
واختلفت  أسمائها  تعددت  العصر، 
استخدامه  طرق  تغيرت  صفاتها، 
واملواقف التي استخدمت فيها، إال أن 

قيمة اخليل بقيت ثابتة«.

اليوم هو  احلسو: »أن حضورنا  وأضاف 

بهدف إعادة إحياء التراث احمللي واخليل 
في  احمللي  التاريخ  في  الثوابت  أهم 

مناطقنا«.

إقليم  في  التشريعي  اجمللس  وباسم 
اجلزيرة ألقى عبد الرحمن حسن كلمة 
الزمن  في  اخليل  أهمية  فيها  تناول 
كانت  »اخليل  بـ  إياها  واصفاً  املاضي 
وبريد  زمانها  وسيارات  زمانها  طائرات 
عرفها  نقل  وسيلة  وأعظم  زمانها، 
التاريخ في وقت مضى، امتازت اخليول 
احليوانات  من  فهي  بقيمها  األصيلة 

األكثر وفاء«.

وأفاد: »للخيل طباع وصفات زادت من 
اإلنسانية  حياة  في  الثابتة  قيمتها 
األصيلة  فاخليول  الوفاء  وجسدت 
وحتزن  وخيالها  راعيها  على  حتافظ 
عزائه،  في  وتشارك  وتبكيه  لوفاته 
اخليل قيمة ثابتة يجب علينا احلفاظ 
عليها وعدم التفريط فيها فهي ذات 

مدلول تاريخي وحظاري وهي 
جزء مهم من تاريخ املنطقة 
ال يجوز نسيانه أو إزالته من 

تاريخ املنطقة«.

االفتتاح  مراسم  واختتم 
جمعية  ممثل  ألقاها  بكلمة 
إقليم  في  األصيلة  اخليول 
جاء  الدعبو  محمد  اجلزيرة، 
فيها »أن تاريخ اخليل األصيلة 
إنشاء  ألزمنا  املنطقة،  في 
تعنى  التي  اجلمعية  هذه 

باخليال األصيلة«.

وأشار الدعبو إلى ضرورة احلفاظ على 
واستثمارها  احلقيقية  الثروة  هذه 
التاريخ  املنطقة؛  بتاريخ  التعريف  في 
الذي ميتد منذ فجر البشرية، مضيفاً: 
»اخليول األصيلة حتتاج إلى رعاية خاصة 
واهتمام حقيقي ومن أجل ذلك مت إنشاء 
هذه اجلمعية التي سوف تعمل على 
إعادة إحياء عادة اقتناء اخليول األصيلة 
وكيفية االهتمام بها، وإنشاء جتمعات 
ونشاطات تهدف إلى إبراز أهمية اخليل 
األصيلة، التي سوف تساعد في حتريك 

عجلة السياحة في املنطقة«.

اجلمعية  عمل  آلية  احلضور  تشارك 
وكيفية النهوض بواقع اخليل األصيلة 
وإعادة تربية اخليل األصيلة إلى الواجهة، 
أسماء  بعض  احلاضرين  تشارك  كما 
وصفات اخليل وعرفوا بها، وحتدثوا أيضا 
عن الناحية اجلمالية للخيول األصيلة.

د. محمد فتحي عبدالعال 
)كاتب وباحث مصري(

واألوهام- الواقع  نوستاجليا  كتاب  من 
احللقة السادسة

ومن الطب إلى اآلداب حيث »احملسوبية، 
التي ال حد لها » بحسب وصف حسني 
وأن  حسني،  طه  للدكتور  أمني  أحمد 
الشقاق  سر  كانت  احملسوبية  هذه 
أمني،  أحمد  ووالده  حسني  طه  بني 
على الرغم من أن األخير، استفاد من 
محسوبيات طه حسني في سفر ابنه 
إجنلترا  إلى  دراسية  بعثة  في  محمد 
وفي تعيني زوج ابنته عبد العزيز عتيق 

باملعهد الثقافي املصري في لندن! 

كما يستنكر آرثر قيام رئيس اجلامعة 
فاروق«  »صابون  إعالن  في  بالظهور 
من  القوم  علية  »من  آخرين  مشاركا 

أساتذة الطب وبعض الوزراء« 

سبحان اهلل! نفس ما استنكرته على 
أمير الشعراء أحمد شوقي في كتابي 
)صفحات من التاريخ األخالقي مبصر( 
يستوعب  ولم  للسجائر،  روج  حينما 

البعض مقصدي!

مع سيرة صابون  القارئ  لي  ليسمح 
النابلسي فاروق أن نطرق معه باب مرض 
فاروق  للنابلسي  كان  املصري،  النفاق 
مليئة  »دنيا  عنوان  حتت  طريفا  إعالنا 
بالرياء، وحتته رسم لرجلني يتصافحان 
يقول أحدهما لآلخر: »يا راجل أنت فني؟ 
أنا واهلل في غاية الشوق« وحتت الرسم 
»ولكن نابلسي فاروق هو الصديق الذي 
ال يتغير« لكن لألسف نابلسي فاروق 

1952 خرج  ثورة  فمع  اآلخر،  هو  تغير 
إعالن الصابون، وقد شطب على اسم 
السادسة  الساعة  في  قائالً:  فاروق 
مساء يوم 26 متوز/ يوليو شطب اسم 
بعد  األبد،  إلى  مصر  تاريخ  من  فاروق 
بأن  الباسل  واجليش  الشعب  أيقن  أن 
فاروق قد تغير فأصبح حربا على كيان 
مصر، وخطرا على مستقبلها، ولذلك 
نّحوه عن ُملك مصر، ومحوا اسمه من 
كل مكان ونابلسي شاهني الذي كان 
يسعده  فاروق،  باسم  اسمه  قرن  قد 
اقتداء باجليش، وبدافع من وطنيته، أن 
يقذف باسم فاروق؛ وأن يحمل اسمه 
نابلسي شاهني« صدق من  اليوم  من 

قال :«الناس على دين ملوكهم«!!

القارئ  عزيزي  الفضول  يدفعك  رمبا 
الشخصية  األمناط  على  التعرف  إلى 
األزمنة  هذه  في  اجلامعيني  لألساتذة 
هذه  من  آرثر  يقربنا  وهنا  املاضية 
املعرفة، ويرسم لنا صورا تفصيلية عن 
قرب لبعض األساتذة الذين صادفهم 

بكلية الطب ومنها:

-استاذ الباثولوجي »املصري« والذي يعّد 
األستاذ مهمة مقدسة« كان  مهمة 
لعالج  دواء  اكتشاف  إجنازاته  أفضل 
بول  من  قليل  حقن  عبر  السرطان 
إجناز  وهو  املصاب،  جلد  حتت  اإلنسان 

استحق أن يبشر به امللك فؤاد!

- استاذ الطب الباطني »الدكتور عبد 
»الطبيب   « باشا  إسماعيل  العزيز 
القرآن«  تفسير  في  و«احلجة  البارع« 
عيادته  من  ثروته  بتنمية  واملهتم 
وهو  البورصة،  في  واملضاربة  اخلاصة 
ما يدر عليه عائدا كبيرا »في يوم واحد« 

يفوق ما يحصل عليه من احلكومة »في 
سنة كاملة » كان ال يهتم بالتدريس، 
ويكره موسم االمتحانات، وفي إحدى 
املرات غادر اللجنة ليكشف على أحد 

املرضى في عيادته اخلاصة.

وفي هذا املوضوع يتحدث آرثر عن إحدى 
ذبح  وهي  الطريفة،  املصرية  العادات 
امللك  جنازة  ففي  اجلنازة  في  الثيران 
الفقراء  على  ووزعت  ستة،  ذبح  فؤاد 
وفي جنازة الدكتور عبد العزيز ذبح ثوراً، 

ولطخ الكفن بالدم!

»عزمي سليمان« »اجلنتلمان«  -الدكتور 
ذو األصول التركية، والذي حضر بحثا 
قيما عن إدارة املستشفيات مستفيدا 
والفرنسية  اإلجنليزية  التجارب  من 

واألملانية فرفضه رئيس اجلامعة!

-األستاذ املتزوج »من بنت أخت مناضل 
عربي معروف« ورئيسه املباشر الدكتور 

جنيب محفوظ، والوحيد املنعم عليه 
مبناسبة  فاروق  امللك  من  بالباشوية 
كان  األول  فؤاد  مستشفى  افتتاح 
العيادة  وال  للمستشفى  يحضر  ال 
مرة  سوى  دروسه  إللقاء  وال  اخلارجية 
واحدة كل عدة شهور، على الرغم من 

تلقيه راتبه كامال!

املصريني  عزوف  آرثر  يرصد  كما 
معيدين  وظيفة  في  التعيني  عن 
البحتة،  الطبية  العلوم  لتدريس 
كالفسيولوجي؛ ألنها ليست مجزية 

لهم.

بالناحية  مبصر  الطب  طالب  اهتمام 
 1948 الدكتور  مجلة  رصدته  املادية 
رسم  أغلفتها  إحدى  تصدر  حيث 
يقول  اجلراحة،  لدرس  كاريكاتيري 
األستاذ فيه: »فيه حد عايز يسأل سؤال 
في العملية دي« فيرد طالب: »العملية 

اللي زي دي ناخد فيها كام ؟!«

كتاب محمد  مع  الوراء  إلى  عدنا  ولو 
تأخرهم  سر  أو  املصريني  »حاضر  عمر 
1902« جند أنه ال يوجد طبيب يطبب 
واحدة  حالة  »إال  أجرة  بغير  فقيرا 
يرصدها وهو »الدكتور دري باشا« الذي 
للفقراء  مجانياً  مستوصفه  كان 
وملا  والعاهات«،  باألمراض  املنهوكني 
الفقراء،  عن  اخلير  انقطع  اهلل  توفاه 
منوذج أشبه في عصرنا بالدكتور محمد 
الغالبة،  طبيب  مشالي  الغفار  عبد 
رحمه اهلل قضى عمره يعالج الفقراء 
باجملان فهل من سائر على هذه اخلطا، 
وثوابه على اهلل، طبيب يعالج املرضى 
يتنازل  رمزي وصيدلي  أو بسعر  باجملان 
ويعطيه  الدواء،  ربحه في  عن هامش 
للمرضى مجانا أو بهامش ربح بسيط 
؟!! رمبا يأتي هذا الزمان، الذي يرونه بعيدا 

ونراه بقلوبنا قريبا.

الذين  الملتقى  في  الديمقراطية  سوريا  لقوات  العام  القائد  قال  الشهباءـ  روناهي/ 
انعقد في الشهباء بأن تركيا دولة احتالل فيجب التقرب من األزمة السورية على هذا 

المبدأ، وبأن تحرير عفرين مسألة وقت فقط.

مظلوم عبدي: 
ير الشام عن تنظيم القاعدة تركيا تخدع الرأي العام بفصل هيئة تحر

أساتذة وطالب في رحاب اآلداب

 »SEROK« أغني�ة
HUNERGEHA WELAT في »فيديو كليب« جديد من

يدة معرض في جر

عدد قياسي من الرعايا يسلم إلى 
الحكومات من مخيمات شمال 

يا في 2022م وشرق سور

يرة افتتاح جمعية الخيول األصيلة في إقليم الجز

اجملتمعات  مرآة  الفن  يعد 
لكل  أن  حيث  وانعكاسها، 
يعكس  اخلاص  فنه  مجتمع 
وثقافته،  أفكاره  خالله  من 
واألحداث  وعاداته  وتقاليد 
وذلك إلظهارها  بها،  مير  التي 

والتعبير عنها.
ما  إلى  االنتباه  لفت  وبهدف 
يجري في إميرالي من تشديد 
»عقوبات  وفرض  للعزلة 
انضباطية« على القائد عبد 
في  املعتقل  أوجالن  اهلل 
إميرالي منذ ما يقارب 24 عاماً، 
 HUNERGEHA( شارفت 
على  للفن،   )WELAT
أغنية  طرح  إعادة  االنتهاء 
فني  بعمل   »SEROK«
فيديو  وتصوير  مشترك، 

كليب لها.
الذي  ميرساز  دليل  الفنان 
يشرف على أعمال إعادة طرح 
األغنية، قال عن العمل لوكالة 
هاوار: »نعمل على إنتاج أغنية 
أوجالن،  القائد  SEROK عن 

جديدة،  ليست  األغنية  هذه 
إمنا أغنية قدمية لفرقة آكري 
عملنا  والتي  حلب،  مبدينة 
في  مرة  ألول  إعدادها  على 
أغنية  أول  وهي   ،1991 عام 
القائد  عن  نضالنا  تاريخ  في 

أوجالن«.
نوه  األغنية  تفاصيل  عن 
كتابة  »مت  أنه،  إلى  ميرساز 
كلمات هذه األغنية بطريقة 
دل  مؤلفها  قبل  من  جميلة 
سوز، ونحن نسعى إلى جتديد 

هذه األغنية«.
»يتم  ميرساز:  دليل  وقال 
إنتاج هذه األغنية بعمل فني 
في  يشارك  بحيث  مشترك 
غنائها 12 فناناً وفنانة، وذلك 

في مسعى إلى إعادة النمط 
التشاركي في الغناء واالبتعاد 

عن الفردية«.
الفن  أن  ميرساز،  دليل  وأكد 
خاللها  ومن  مفتوحة،  مرآة 
التعبير،  اإلنسان  يستطيع 
تعريف  أردت  »وإذا  وأضاف: 
وإظهار حقيقة شيء ما يجب 
وبنيته  أساسه،  إلى  العودة 
والعودة إلى األم، وإذا لم نراجع 
الوصول  نستطيع  ال  التاريخ 

إلى املعرفة«.
يسعون  التي  الرسالة،  وعن 
ملسامع  إيصالها  إلى 
إعادة  خالل  من  املشاهدين 
طرح هذه األغنية، أوضح دليل 
املهيمنة  القوى  أن  ميرساز 
تسعى إلى عزل القائد أوجالن، 
اليوم يقومون  وقال: »بالفعل 
طريق  وعن  جسدياً،  بعزله 
هذه األغاني نريد لفت االنتباه 
إلى أنهم ال يستطيعون عزل 
أفكاره  لنا  قدم  فهو  قائدنا، 

وطريقاً نسير عليه«.
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وتعد األسلحة الكيماوية أشد األسلحة 
االحتالل  دولة  وكانت  وفتكاً،  خطورة 
عام  اتفاقية  على  وقعت  قد  التركي 
1972، تنص على منع استخدام السالح 
الكيمياوي في احلرب، إال أن دولة االحتالل 
ظهرها،  خلف  االتفاقيات  هذه  وضعت 
حيث استخدمت السالح الكيماوي في 
حربها ضد حزب العمال الكردستاني في 
جبال كردستان باإلضافة إلى استخدامه 

املدنيني  ضد  خاضتها  التي  حروبها،  في 
في شمال وشرق سوريا أثناء ما يسمى 
عملية »غصن الزيتون«، التي احتلت من 
استخدامها  عن  فضالً  عفرين،  خاللها 
الدم  نبع  عملية  في  الكيماوي  السالح 
التي احتلت خاللها سري  »نبع السالم«، 

كانيه عام 2019.

األسلوب املستخدم يكشف 
تخطب احملتل

العزيز  اهلل  عبد  قال  الصدد  هذا  في 
البناء  حلزب  التنظيمية  اللجنة  عضو 
والتغيير: »إن دولة االحتالل التركي التزال 
تقصف مناطق الدفاع املشروع، مبختلف 
األسلحة  رأسها  وعلى  األسلحة،  أنواع 
الكيماوية احملرمة دولياً، وهذا إن دل على 
التخبط،  مدى  على  يدل  إمنا  يدل،  شيء 
ومدى  االحتالل،  جيش  يعانيه  الذي 
اخلسائر والضربات املوجعة التي تلقاها، 
أنواع  شتى  استخدامه  من  الرغم  على 
الستخدام  أخيراً  جلأ  حتى  األسلحة، 
يعبر عن مدى  والذي  الكيماوي،  السالح 

ضعف وجبانة جيش االحتالل«.

إلى  االحتالل  دولة  »تلجأ  العزيز  وأردف 
كلما  دولياً  احملرمة  األسلحة  استخدام 
ُحشرت في الزاوية، حيث إن االستهدافات 
تكون  ولن  األولى،  املرة  تكن  لم  األخيرة 
األخيرة، فقد قامت باستخدامها عشرات 
وضد  الشعبي،  الدفاع  قوات  ضد  املرات، 
وفي  سوريا،  وشرق  شمال  في  املدنيني 
احتالل  عن  أسفرت  التي  العمليات، 

مدينتي سري كانيه وعفرين«.

املواثيق  خلفها  تضع  »تركيا  وأضاف: 
حتظر  التي  كافة،  الدولية  واالتفاقيات 
استخدام الدول لألسلحة الكيميائية في 
حروبها، إال أن دولة االحتالل نسفت هذه 
احلائط،  عرض  بها  وضربت  االتفاقيات 

وسط صمت دولي مخٍز، وغير مبرر«.

مطالب بفتح حتقيق فوري

في  العالقات  جلنة  رئيس  استنكر  كما 
السعيد  عكلة  والتطوير  البناء  حزب 
صمت اجملتمع الدولي واملنظمات الدولية، 
الكيماوية،  األسلحة  حظر  ومنظمة 
واستخدامها  االحتالل  دولة  جرائم  ضد 
ضد  حربها  في  دوليا  احملرمة  األسلحة 

قوات الدفاع الشعبي. 

كما طالبها بتحمل مسؤولياتها، وفتح 
التي  احلرب،  جرائم  في  فوري  حتقيق 
في  سواء  يومي  بشكل  تركيا  ترتكبها 
جبال كردستان، أو حتى في مناطق شمال 

وشرق سوريا، وعدم غض الطرف عنها. 

وأكد السعيد في ختام حديثه: »املقاومة 
في ظل  حالياً  املتوفر  الوحيد  اخليار  هي 
الصمت اخملزي من قبل مجلس األمن، واألمم 
املتحدة، واملنظمات احلقوقية املسؤولة«. 

أيام  قبل  الشعبي  الدفاع  قوات  ونشرت 
التركي،  االحتالل  دولة  حصيلة هجمات 
مناطق  قصف  خاللها  من  وثق  والتي 
مرات،  ثالث  احملظورة  بالقنابل  املقاومة 
مرات،  سبع  الكيماوية  وباألسلحة 
وباملروحيات الهجومية 43 مرة، وباملدافع 

واألسلحة الثقيلة عشرات املرات.

التشريعية  الدورة  الفائت  األحد  انتهت 
والتي  كردستان،  إقليم  لبرملان  اخلامسة 
سياسية  أزمات  وسط  عام 2017،  بدأت 
قانونية حول  وانتقادات  وخالفات  وإدارية، 

متديد والية البرملان.

 111 كردستان  برملان  مقاعد  عدد  ويبلغ 
تضم  كتلة   17 على  موزعة  مقعدا، 
داخل  والقوميات  واإلثنيات  املكونات 
الدميقراطي  احلزب  كتلة  أبرزها  اإلقليم، 
تأتي  مقعدا،   44 لها  التي  الكردستاني 
 21 ولها  الوطني  االحتاد  كتلة  بعدها 

مقعدا.

بثمانني  صادق  قد  كردستان  برملان  وكان 
النيابية  الدورة  متديد  قرار  على  صوتا 
الشهر  من  التاسع  في  له،  اخلامسة 
العاشر في العام اجلاري، ومبوجب النظام 
الداخلي، بعد مضي 15 يوما من إرسال 
إلى  التمديد  قرار  على  البرملان  رئاسة 
رئاسة اإلقليم، فإن القرار أصبح مصادقا 

عليه، حتى لو لم يوقعه الرئيس.

كما أعلن املستشار األعلى لرئيس إقليم 
دلشاد شهاب، في تصريحات  كردستان 
نيجيرفان  اإلقليم  “رئيس  أن  صحافية: 
الدورة  متديد  قرار  على  يوقع  لم  بارزاني 
النيابية للبرملان، رغم أن الهيئة الرئاسية 
إلى  رسميا  كتابا  وجهت  البرملان،  في 

رئاسة اإلقليم بعد التصويت عليه”.

نهج املعارضة

امتعاض  في  تتمثل  القانونية  اخلالفات 
بعض الكتل النيابية، واعتراضها الشديد 
قرارا  التشريعية  املؤسسة  اتخاذ  حول 
يقضي بتمديد عمرها سنة أخرى، وذلك 
السياسية  والقوى  األحزاب  فشل  بعد 
االنتخابات  إلجراء  موعد  حتديد  حول 
تصف  كتل  تنتقد  حيث  التشريعية، 
هذه  اإلقليم،  في  باملعارضة  نفسها 

اإلجراءات، وتصفها بغير القانونية.

)كتلة  الكردستاني  البرملان  في  كتل 
اجليل  العدل،  جماعة  اإلسالمي،  االحتاد 
كتلهم(  عن  منشقون  ونواب  اجلديد 
في  البرملانية  االنتخابات  تأجيل  رفضت 
األحزاب  ائتالف  مبررات  وعدّت  اإلقليم، 
احلاكمة لتأجيل االنتخابات التشريعية، 
واهية  حججا  البرملان  عمر  ومتديد 
االستحواذ على مفاصل  في  لالستمرار 
السلطة، واملؤسسات احلكومية، وأعلنت 
البرملان  جلسات  ستقاطع  أنها  الكتل، 
الكردستاني بعد املدة القانونية، وتصفه 

بأنه سيكون فاقدا للشرعية.

الدميقراطي  “احلزب  أما األحزاب احلاكمة، 
الكردستاني، االحتاد الوطني الكردستاني، 

في  الرئيسة  املكونات  التغيير”،  حركة 
الظروف  إن  تقول:  الوزارية،  التشكيلة 
االنتخابات؛  إلجراء  مواتية  غير  احلالية 
اللوجستية  التحضيرات  عدم  بسبب 
آلية  على  بينها  فيما  االتفاق  وعدم 

االنتخابات.

العراق،  لدى  املتحدة  األمم  ممثلة  وكانت 
األحزاب  مرارا  بالسخارت« حذرت  »جينني 
مغبة  من  وسلطة”  “معارضة  الكردية 

تأجيل االنتخابات بشكل متكرر.

أما اخلالفات السياسية املتمثلة بتقاسم 
وتوزيع السلطة، واإليرادات املالية تتعمق 
بني األحزاب احلاكمة نفسها، حيث يعرب 
قلقه  عن  الكردستاني  الوطني  االحتاد 
في  احلكم  إدارة  طريقة  من  وانزعاجه 
إشارة إلى التفرد مبفاصل اإلدارة واحلكومة 

من قبل احلزب الدميقراطي الكردستاني.

وأجرى وفد من املكتب السياسي لالحتاد 
الوطني مؤخرا جولة من الزيارات ألحزاب، 
وقوى رئيسة في إقليم كردستان حلشد 
التي  تأييد واسع منها ضد السياسات، 
تنتهجها حكومة إقليم كردستان، التي 
الثاني  النائب  بارزاني  مسرور  يرأسها 
الكردستاني،  الدميقراطي  احلزب  لرئيس 
الوطني  لالحتاد  املفاوض  الوفد  وأوصل 
“االحتاد  األحزاب،  لتلك  زياراته  خالل 
العدل،  جماعة  الكردستاني،  اإلسالمي 

احلزب الشيوعي، حزب كادحي كردستان” 
قلق وانزعاج االحتاد الوطني من الطريقة، 
إقليم  في  احلكم  إدارة  بها  تتم  التي 
ميكننا  ال  بالقول:  مؤكدا  كردستان، 

االستمرار بالوضع الذي هو عليه.

احلزبني  القائمة بني  واملشكالت  اخلالفات 
الكردستاني،  الوطني  “االحتاد  الرئيسني 
بلغت  الكردستاني”  الدميقراطي  احلزب 
الشيخ  جعفر  أطلق  عندما  ذروتها 
االحتاد  في  الرفيع  القيادي  مصطفى 
الوطني تصريحات علنية ضد سياسات 
أكد  إذ  الكردستاني،  الدميقراطي  احلزب 
أن اإلقليم يتجه نحو الشرخ واالنشطار؛ 
بسبب محاوالت احلزب الدميقراطي للتفرد 
احلزب  اتهم  كما  وقراراتها،  بالسلطة 
الدميقراطي مبمارسة ضغوط على حزبه 

من أجل إضعافه، وأن هذا ليس ممكنا.

كردستان  إقليم  أن  مصطفى،  وأوضح 
أدت  إدارية، وحكومية كبيرة  أزمة  يعاني 
املواطنني، محذرا  لدى  الثقة  فقدان  إلى 
الزعيم  من  كل  مصير  سيناريوهات  أن 
الليبي معمر القذافي، والرئيس العراقي 
األسبق صدام حسني قد تتكرر في إقليم 

كردستان.

وأثارت تلك التصريحات للشيخ مصطفى 
غضبا، وامتعاضا كبيرين لدى مسؤولي 

احلزب الدميقراطي الكردستاني.

وحسب معلومات تناقلتها وسائل إعالم 
االحتاد  فإن  اإلقليم،  داخل  خبرية  ومواقع 
الوطني يعتزم استخدام ورقة تعدّ األقوى 
الكردستاني،  الدميقراطي  احلزب  بوجه 
السليمانية  إقليم  إقامة  مشروع  وهي 
يعني  ما  كردستان”؛  إقليم  مدن  “كبرى 
العودة إلى نظام اإلدارتني وانشطار إقليم 

كردستان، حسب الكثير من املراقبني.

يردّ احلزب الدميقراطي الكردستاني، والذي 
ينشغل منذ أيام باملؤمتر التنظيمي الرابع 
عشر، أنه ال ميكن املشاركة في املناصب 
دون املشاركة الفعلية في أداء املسؤولية، 
انتهاج  في  غرميه  سياسات  انتقد  كما 

سياسة الكيل مبكيالني في السلطة.

برملانية  انتخابات  أول  أن  بالذكر،  واجلدير 
في إقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم 
ذاتني، جرت عام 1992 ثم توقفت عمليات 
واالقتتال  احلروب  بسبب  االنتخابات 
“االحتاد  الرئيسني  احلزبني  بني  الداخلي 
الراحل  بزعامة  الكردستاني  الوطني 
جالل طالباني، والدميقراطي الكردستاني 

بزعامة مسعود بارزاني”.

ROJNEWS وكالة

الشدادي/ حسام الدخيلـ  أكد سياسيون من ناحية الشدادي، أن استخدام دولة االحتالل التركي للسالح الكيماوي ضد قوات الدفاع الشعبي، هو دليل 
ضعفهم، وعدم قدرتهم على تحقيق مأربهم في احتالل المناطق، باإلضافة إلى إخفاء خسائرهم المتكررة هناك، كما استنكروا صمت المجتمع 

.
ً
الدولي غير المبرر حيال استخدام دولة االحتالل التركي لألسلحة المحرمة دوليا

سياسيون: 
يمة استخدام األسلحة الكيميائية دليل إفالس ومحاولة إنكار الهز

خالفات حادة بين األحزاب الحاكمة لكردستان: 
يوهات مختلفة منها االنشطار سينار

شهدت املناطق السورية كافة موجة 
الشباب،  فئة  والسيما  كبيرة،  هجرة 
املعيشية،  األوضاع  سوء  بسبب 
بعض  في  األمن  وانعدام  واالقتصادية 
املناطق على طول اجلغرافية السورية؛ 
إلى  التركي  االحتالل  دولة  دفع  ما 
االستثمار في هذا الباب، وجعله ورقة 
واحلض  والتشجيع  مصاحلها،  تخدم 
عليها، من خالل اتباعها سياسة حرب 
خاصة ضد السوريني، فيقضي معظم 
السوريون وقتاً كبيراً في تأمني مبالغ 
لسماسرة  يقدمونها  الدوالرات  بآالف 
التهريب ثمناً لهجرة محفوفة باخملاطر 
القارة األوربية عبر  في سعيهم بلوغ 
تركيا، بالرغم من موت قد يحدق بهم 

بأي طريق.

هدف تركيا من استقطاب 
الالجئني

السورية،  لألزمة  األولى  الوهلة  منذُ 
في  التركي  االحتالل  دولة  ساهمت 
زيادة مآسي السوريني، من خالل دعمها 
سوريا،  في  اجلهادية  للمجموعات 
وتشجيعها على قتل السوريني، ومن 
جهة أخرى، ظهرت مبظهر األم احلنون، 
)رجب  التركي  الرئيس  أعلن  عندما 
طيب أردوغان( حينها، فتح حدود بالده 

الستقبال الالجئني السوريني. 

األزمة،  بدء  من  عاماً  عشر  أحد  وبعد 
للسلطان  احلقيقي  الوجه  ظهر 
العثماني، من خالل معرفة هدفه في 
واستخدامهم  الالجئني،  استقطاب 
ورقة ضغط على املعارضة التركية من 
جهة، وعلى اجملتمع الدولي ولتجميل 
صورته أمام حكومة دمشق من جهة 
التي  اللقاءات،  بعض  ثانية، من خالل 
حصلت مؤخراً بني الطرفني، فضالً عن 
استخدامهم لتغيير دميوغرافية األرض 

العودة  مشروع  خالل  من  السورية 
الطوعية، الذي يلوح به.

احلرب اخلاصة ودورها

إلى  التركي  االحتالل  دولة  اعتمدت 
بوسائل  اخلاصة،  احلرب  سياسة 
مختلفة، وبطرق مباشرة، وغير مباشرة 
جهة،  من  السوري  اجملتمع  لتفكيك 
جهة  من  املتنوعة  اإلشاعات  ونشر 
أخرى، وساهمت بعض وسائل اإلعالم 
بنشر  االحتالل  دولة  لصالح  املأجورة 
اإلشاعات لتحقيق أجندات السلطنة 
العثمانية، ولعبت على وتر سوء األوضاع 
هذه  واستغالل  لألهالي،  املعيشية 
النقطة لصاحلها، من خالل تشجيع 
والبحث  أرضهم،  ترك  على  السوريني 
أخرى،  دول  في  أفضل  مستقبل  عن 
االستخبارات  دوائر  روجت  جهة  ومن 
التركية، ملا سمي بـ  »قافلة النور« التي 
تشجع على الهجرة اجلماعية، والتي 
تدعو إلى هجرة جماعية من مختلف 
املناطق السورية باجتاه تركيا، ومنه إلى 
دول االحتاد األوروبي، كما زعم منظموها 
برامج  في  منصاتهم  على  اجملهولون 
التواصل االجتماعي، وتعدّ ما تسمى 
»قافلة النور« أحد األدوات املأجورة لدولة 
على  اخلاصة  احلرب  ملمارسة  االحتالل 
لترك بلدهم  السوريني، وتشجيعهم 
لسهولة السيطرة عليها، ومن ناحية 
التركية  اإلعالم  وسائل  عملت  أخرى، 
والسورية املأجورة لصالح تركيا، على 
وذلك  الوهمية،  القوافل  هذه  دعم 
للضغط على أوروبا لتحقيق مكاسب 

لصاحلها. 

من املستفيد األول

األوربية  املناشدات  من  الرغم  على 
منعاً  بإغالق حدودها،  لتركيا  املتكررة 
لتدفق الالجئني إليها، إال أن دولة االحتالل 
التركي وبالتعاون مع امليليشيات، التي 
تدعمها داخل األراضي السورية، تقوم 
من  املهاجرين  مرور  تسهيل  بعملية 
احلدود السورية إلى تركيا، ومنها إلى 
مهربو  ويتقاضى  األوربي،  االحتاد  دول 
مرتزقة،  عناصر  يشكل  حيث  البشر، 

السوري(  الوطني  )اجليش  يسمى  ملا 
منهم،  العظمى  الغالبية  اإلرهابي 
وبدعم ومساندة دولة االحتالل التركي، 
آالف الدوالرات من املهاجرين لتسهيل 
التركية،  األراضي  داخل  إلى  عبورهم 
وبالتعاون مع عناصر اجلندرمة التركية، 
يتقاضاه  مما  نسبة  لهم  يكون  والتي 

املهربون.

ملاذا تسهل تركيا عبور الالجئني؟

الالجئني  ورقة  تركيا  تستعمل 
ملزيد  احلصول  أبرزها  عدة،  العتبارات 
عن  فضالً  األوروبية  املساعدات  من 
استخدام النظام التركي الالجئني ورقة 
للحصول  األوربية،  الدول  ضغط على 
على مكاسب سياسية باإلضافة إلى 
تسهيالت بشأن دخول رعاياها إلى دول 
االحتاد األوروبي، وفتح فصل جديد في 
مفاوضات انضمامها إلى االحتاد، واألهم 
من هذا كله استخدام ورقة الالجئني 
من  القادمة،  التركية  االنتخابات  في 
خالل املشروع، الذي أعلن عنه الرئيس 
والذي  أردوغان،  طيب  رجب  التركي 
أطلق عليه مشروع العودة الطوعية، 
الذي يهدف إلعادة مليون الجئ سوري 
إلى مشاريع استيطانية، نفذتها تركيا 
بذلك  ويكون  احلدودية،  املناطق  في 
ضرب عصفورين بحجر واحد، أولهما 
بعد  االنتخابية  األصوات  كسب 
طرد  بضرورة  املنادية  األصوات  ارتفاع 
ومن  تركيا،  من  السوريني  الالجئني 
الرئيس  نفذ  بذلك  يكون  أخرى  جهة 
التركي مشروعه في تغيير دميوغرافية 
األصلني  السكان  وإبعاد  املنطقة، 
باكور  )حدود  اجلنوبية  حدوده  عن 
سهل  صيد  ولتجدها  كردستان(، 
في  أقدامها  لتثبيت  سائغة؛  ولقمة 

املناطق  احتاللها  ولشرعنة  املنطقة، 
السورية، والتي أهمها محافظة إدلب 
اخلاضعة لسيطرة هيئة حترير الشام 
املصنفة على لوائح اإلرهاب، و)عفرين، 
وإعزاز، والباب، وجرابلس، وسري كانيه، 

وكري سبي(. 

مكاسب مالية

دوالر  مليار   3.5 على  تركيا  حتصل 
تدفق  لوقف  األوروبي؛  االحتاد  دول  من 
الالجئني إلى أراضيها، مبوجب اتفاقية 
مت توقيعها في العاصمة البلجيكية 
حكومة  وتستخدم  )بروكسل(، 
ورقة  احلاكم  والتنمية  العدالة  حزب 
الالجئني بني الفينة واألخرى للحصول 
من  جديدة  مالية  مكاسب  على 
الالجئني  دعم  بحجة  األوروبي؛  االحتاد 
وألن  االحتاد،  دول  إلى  تدفقهم  ومنع 
مشاكل  من  يعاني  التركي  االقتصاد 
التركية  الليرة  بانهيار  جمة؛ تسببت 
أمام العمالت األجنبية؛ األمر الذي دفع 
قضية  من  االستفادة  إلى  السلطات 
كسب  وسيلة  وجعلهم  الالجئني، 
الدولية،  املنح  على  واحلصول  مال، 
العجوز،  القارة  إلى  العبور  رحلة  وفي 
أرواحهم  السوريني  من  املئات  خسر 
على طريق الهجرة، إما غرقاً في البحر، 
ولوضع  القارسة،  الغابات  أو في طرق 
حد ألزمة الهجرة غير الشرعية، التي 
عصفت بسوريا عامة، ومنها مناطق 
أصدرت  فقد   ، سوريا  وشرق  شمال 
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
تشرين  شهر  من  عشر  الثامن  في 
مبعاقبة  يقضي  قانوناً  الفائت،  األول 
مهربي البشر بغرامات مالية، وسجن 
بحق املهربني، واملدنيني الذين يحاولون  
املنطقة؛  إلفراغ  املال  على  احلصول 

لوقف نزيف الشباب واحلد منه.  

رئيس جهاز  يلعبه  الذي  الدور،  أصبح 
اخملابرات التركي )هاكان فيدان( ملفتاً 
إلى  تنقالته  مع  األخيرة  الفترة  في 
العراق و)باشور كردستان(، في خضم 
أكثر من جبهة،  حرب يخوضها على 
حتت عنوان »مكافحة اإلرهاب« والسيما 
مع قوات )حزب العمال الكردستاني(، 
بينما تذهب احلملة العسكرية أبعد 
من ذلك في سياقات التمدد وتوسيع 
النفوذ، والواضح أن التدخالت التركية 
اخلارجية، ترسم مبا لم يدُع مجاالً للشك 
العبارات  تخفيها  تعد  لم  طموحات 
العريضة،  والعناوين  الدبلوماسية، 
التي تسوقها تركيا كتبرير النتهاكها 
سيادتي سوريا والعراق، ويبدو دور هاكان 
يلعبه  كان   الذي  للدور  أقرب  فيدان 
)قاسم  اإليراني  القدس  فيلق  قائد 
سليماني(، الذي قتل في غارة أمريكية 

مطلع العام 2020م استهدفت موكبه 
على طريق مطار بغداد الدولي، برفقة 
قائد احلشد الشعبي الشيعي العراقي 
وسليماني  املهندس(،  مهدي  )أبو 
التوسع  استراتيجية  مهندس  كان 
اإليراني في املنطقة، وقائد العمليات، 
غربية  ودول  اجلوار،  دول  تسميها  التي 
الشبه  ووجه  القذرة«  العمليات   « بـ 
على  بعيدا  يبدو  ال  فيدان  وبني  بينه، 
واملهمة،  الهدف  مستوى  على  األقل 
السابق  القيادي  طالباني  الهور  يقول 
الكردستاني  الوطني  االحتاد  في حزب 
ملوقع املونيتور اإلخباري: »إن رئيس جهاز 
اخملابرات التركية بات يلعب دور قاسم 
مدرب  فيدان  هاكان  وأن  سليماني، 
جيداً، وله قدرة هائلة على التأثير« وتابع 
الهور »أعتقد أنه يلعب دور سليماني، 
لقد كان معجبا بسليماني، وقال لي 

أن  متنى  أنه  كما  بنفسه،  األمر  هذا 
يكون سليماني قد حكم إيران«، وكان 
بني  الشبه  وجه  إلى  يشير  طالباني 
فيدان  تأثير  وإلى  وفيدان،  سليماني 
على  العالية  وبقدرته  بسليماني، 
إليران  املوالية،  املسلحة  امليليشيات 
أذرع  غربية  حكومات  تعدّها  والتي 
إلى سوريا،  العراق  ومتتد من  لطهران، 
ولبنان وصوال إلى اليمن، وهو نظريا متدد 
جغرافي مهم في منطقة استراتيجية 
للغاية، وللواليات املتحدة، وليس ثمة 
ما يشير إلى أن فيدان يستنسخ جتربة 
ودور في  بنفوذ  سليماني، لكن متتعه 
الغرف املغلقة، وفي جوالته اخلارجية، 
يشير إلى طموحات استنساخ جتربة 
التمدد اإليراني، أو استنساخ شخصية 
بالقدرة  لتمتعه  سليماني  قاسم 
القوي  والتأثير  الصفوف،  توحيد  على 

على األيادي، التي تضرب بها إيران في 
اخلارج، ويحيل ذلك إلى عمل كبير بدأته 
اخملابرات التركية في شمال سوريا، حيث 
جنحت إلى حد كبير في زرع كيان سوري 
موال لها، بشقيه السياسي )االئتالف( 

امليليشيات  في  ممثل  والعسكري، 
كرأس  تستخدمها  التي  املسلحة، 

حربة لتنفيذ أجنداتها في سوريا.

املصدر: موقع أحوال تركية  

الالجئون ورقة تركيا الرابحة

هل يكون هاكان فيدان نسخة من قاسم سليماني؟

حسام الدخيل

عكلة السعيدعبداهلل العزيز
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محمد أمني عليكو 

وقت  أي  من  أكثر  املشهد  اتضح 
مضى أن الدولة التركية تعاني الفوبيا 
الكردية، وحتاول تصدير أزمتها الداخلية 
االقتصادية  املستويات،  كافة  على 

واالجتماعية والسياسية!

ومسمع  أجمع  العالم  أنظار  أمام 
الفاشية  ترتكب  الدولي،  اجملتمع 
بحق  اإلبادة،  حرب  جرائم  التركية 
شعوب  وعموم  الكردي  الشعب 
املنطقة، وآخرها استشهاد 17 مقاتالً 
ومقاتلة من أبناء الشعب الكردستاني 

.HPG ضمن قوات الدفاع الشعبي

جيش  شنها  التي  الهجمات  خالل 
االحتالل التركي باألسلحة الكيماوية، 
واجلواسيس  العمالء  مع  والتعاون 
وهذه  كردستان،  إقليم  في  ومرتزقته 
تُستخدم  التي  األولى  اجلرمية  ليست 
فيها األسلحة احملرمة دولياً، لن ندخل 
الكردي،  الشعب  تاريخ  تفاصيل  في 
القتل  الكيماوية،  األنفال،  »اجملازر، 

املنهج، إنكار الهوية ...«.

األسلحة  استخدام  إلى  بالعودة 
الكيماوية، خالل العدوان على مدينة 
عفرين وقراها 2018 و تل أبيض وسري 
كانيه 2019 وقبلها على أحياء الشيخ 
مقصود واألشرفية 2014 - 2015 وفي 
العفو  13 أيار 2016 أصدرت منظمة 
»ال  إنها  فيه  قالت  تقريراً  الدولية 
السورية  املعارضة  تكون  أن  تستبعد 
املدعومة من قبل الدولة التركية، قد 
ارتكبت جرائم حرب في قصفها املكثف 
حلي الشيخ مقصود في مدينة حلب 

دولياً  احملرمة  باألسلحة  البالد،  شمال 
التي مت حصول عليها من قبل اجليش 
التركي، جاء هذا التصريح على لسان 
األوسط  الشرق  منظمة  مدير  نائبة 
في املنطقة، )مغدالينا مغربي( رأت أن 
هجمات املسلحني املوالني لتركيا ترقى 
إلى جرائم احلرب، وأن املنظمة جمعت 
أدلة على مقتل العشرات من املدنيني 

في القصف العشوائي للحي.

إن الدولة التركية الفاشية ال تعترف 
عضوة  إنها  برغم  الدولية،  بالقوانني 
في  أيضاً  وعضوة  األوروبي  اجمللس  في 
األمم املتحدة، ووقّعت على العديد من 
االتفاقيات الدولية وكل هذه االتفاقيات 
الكيماوية  األسلحة  استخدام  حُترّم 
ولم  الدولية،  بالقوانني  تلتزم  ولكن ال 
وال  بيان  أو  جملة  أي  نقرأ  أو  نسمع 
األوروبي،  اجمللس  من  تصريح  حتى 
وأمريكا  األوروبي  واالحتاد  املتحدة  واألمم 
والتي تعتبر نفسها كدول دميقراطية 

حيال  الصمت  التزموا  جميعهم 
كهذه  بحرب  التركية،  الدولة  إرهاب 
والتي هي خارج القانون وضد اإلنسانية 
وترتكب جرائم ضد اإلنسانية، وسبب 
دماء  السياسي على  النفاق  الصمت 
واملضطهدة  املظلومة  الشعوب 
بالكمال والتمام، ويستند هذا النفاق 
االقتصادية  املصالح  إلى  السياسي 
في  صادقني  كانوا  إذا  والسياسية، 
التي  واالتفاقيات  املواثيق  و  الشعارات 
اجملتمع  فعلى  اإلنسان،  حقوق  حتمي 
الدولي اإلجابة على األسئلة الوجدانية 

للشعوب واألمم: 

األسلحة  استخدام  كان  إن   _1
الكيماوية واحملرّمة دولياً جرمية دولية، 
دولة  هجمات  حيال  الصمت  فلم 
اجملتمع  موقف  أين  ..؟  اجملرم  أردوغان 

الدولي اإلقليمي؟ 

2_ االحتالل التركي يقوم بحرق البشر 
والشجر واحلجر باألسلحة الكيماوية، 

حقوق  يحمون  أنهم  يدّعون  من  أين 
احلرية  شعارات  ويرفعون  اإلنسان 
والعدالة؟، أين احلقوقيون وفق القانون؟ 
تركيا  جرائم  فضح  في  هم  أين 

الكيماوية؟ 

»شبنم  تركيا  أطباء  رئيسة  خرجت 
وكشفت  صمتها  عن  فنجاجني« 
حقيقة إرهاب الدولة التركية الفاشية، 
التركي  االحتالل  جيش  بأن  واعترفت 
الكيماوية  األسلحة  باستخدام  قام 
واجلرثومية ضد مقاتلي الكريال ما أدى 

إلى استشهاد 17 مقاتالً. 

يسلم  ال  التركية  الدولة  سياسات 
منها حتى املواطنني األتراك إذ نطقوا 
باحلقيقة، مصيرهم السجون أو القتل 
جيش  مع  شريك  الدولي  واجملتمع 
الشعوب،  قتل  في  التركي  االحتالل 
الكلمة  اإلبادة بكل معنى  وفي حرب 
على اإلنسانية جمعاء، في ما يتعرض 

له الشعب الكردي.

عصام عيسى

وزير  تصريح  تلقينا  أسف  »بكل 
توبياس  اجلديد  السويدي  اخلارجية 
دعم  والذي حتدث عن عدم  بيلستروم 
وحدات  دعم  أو  سوريا،  في  الكرد 
اإلدارة  به  ماردت  الشعب, هذا  حماية 
السويد  انضمام  ملف  حيال  الذاتية 
طويلة  عرقلة  بعد  الناتو  حلف  إلى 
من قبل النظام الفاشي التركي, الذي 
يعادي الكرد في كل تسوية يقوم بها 

ومع أي طرف وعلى أي نزاع.

احملافظ  يعتبر  الذي  البلد  السويد 
أوروبا  في  للدميقراطيات  التقليدي 
والعالم يتنازل اليوم ويتعرى أمام لغة 
املصالح، فكيف ال وإذا كانت الوجهة 
هي الناتو الداعم الرئيسي للفاشية 
في  الكريال  ضد  حربها  في  التركية 
تقدمي  حيث  املشروع  الدفاع  مناطق 
وحتى  واللوجستي  التقني  الدعم 
األسلحة الكيماوية احملظورة؟ ما هكذا 
إذا  بيلستروم؟  يا  الدميقراطيات  تبنى 
كنت تريد مصالح بالدك فهي تكمن 
في محاربة داعش واليوم تقفون ضد 

شمال  في  ويحاربهم  حاربهم  من 
إرضاًء  فقط  ذلك  وكل  سوريا  وشرق 

لداعم داعش أردوغان. 

من هذا املنظور نشرت صحيفة »فورين 
بوليسي« تقريراً يرصد تطورات انضمام 
»الناتو«،  إلى  وفنلندا  السويد  من  كالً 
جاء فيه إن كال البلدين قاما مبحاولة 
تركيا  إلقناع  جديدة  دبلوماسية 
للحلف  انضمامها  على  باملوافقة 

ثالثني  بني  من  الوحيدة  هي  وتركيا 
أعربت  التي  الناتو  في  أعضاء  دولة 
كال  النضمام  معارضتها صراحًة  عن 
عضو  وافقت 28 دولة  بينما  البلدين 
بالفعل على عضوية السويد وفنلندا، 
اجملري  البرملان  أن  إلى  اجملر  أحملت  فقد 
األخضر  الضوء  وسيعطي  سيقرر 

خالل األشهر املقبلة.

أعضاء  انضمام  أن  هنا  بالذكر  اجلدير 

موافقة  إلى  يحتاج  للحلف  جدد 
احلاليني,  الناتو  أعضاء  من  باإلجماع 
لصاحلها  تركيا  استغلته  الذي  األمر 
بذل  وفنلندا  السويد  من  تريد  كونها 
الذين  األفراد  لقمع  اجلهود  من  املزيد 
في  مبا  أمنية،  تهديدات  تعتبرهم 
الذين  وأولئك  الكرد  املناضلني  ذلك 
االنقالب  محاولة  في  تورطهم  يُزعم 
عام 2016 وركزت  البالد  في  الفاشلة 
انتقاداتها على ستوكهولم,  معظم 
عن  وبعيداً  الكواليس  خلف  أنه  إال 
الواليات  فإّن  اإلعالمية،  التصريحات 
األوروبيني  والدبلوماسيني  املتحدة 
مما  متزايد  بشكٍل  باإلحباط  يشعرون 
يرون أنّه عناد تركي بشأن هذه القضية 

السيما مع احتدام احلرب في أوكرانيا.

البلدان  قدمت  حيث  التقرير  وتابع 
بالفعل تنازالت مبا في ذلك قرار السويد 
على  املفروض  األسلحة  حظر  برفع 
تركيا بعد التوغل التركي في سوريا، 
جهود  في  بالتعاون  جديدة  وتعهدات 
والتعهد  الكرد  املناضلني  مكافحة  
أو  بترحيلهم  أنقرة  طلبات  مبعاجلة 

تسليمهم.

اإلدارة  في  احملروقات  مديرية  كشفت 
الذاتية الدميقراطية إلقليم فرات خالل 
تقريرها الشهري للشهر العاشر من 
 14 من  أكثر  وزّعت  بأنّها   ،2022 عام 

ألكثر  التدفئة،  مازوت  من  لتر  مليون 
من 49 ألف عائلة ضمن مناطق إقليم 

الفرات.

منذ  التوزيع  بدأت  قد  املديرية  وكانت 

شهر حزيران املاضي، عبر بطاقات ذكية 
عددها 65،725 بطاقة،  بلغ  مطبوعة 

والتزال مستمرّة بالتوزيع.

طيلة  الزراعية  األراضي  من  لالستفادة 
اجملتمعي،  االقتصاد  ولدعم  العام، 
والوصول باملنطقة إلى مرحلة االكتفاء 
الذاتي، باشرت جمعية اقتصاد املرأة في 
من  دومناً   20 بزراعة  سبيه  تربه  ناحية 

األراضي الزراعية باخلضروات الشتوية.
االكتفاء  حتقيق  شأنها  من  خطوة  في 
تتوجه  احمللي،  اإلنتاج  وتطوير  الذاتي 
جمعيات تعاونية نسائية في ناحية تربه 
إلى  قامشلو،  ملقاطعة  التابعة  سبيه 
االستفادة من األراضي الزراعية على مدار 
احملاصيل  أنواع  مبختلف  وزراعتها  العام 
الزراعية، واخلضروات الصيفية الشتوية، 
في ظل ما تشهده املنطقة من حصار 
خانق تفرضه حكومة دمشق من جهة، 
ودولة االحتالل التركي وحكومة باشور 

)جنوب كردستان( من جهة أخرى.

زراعة محاصيل متنوعة

باشرت جمعية بلدة »حلوة« التي تعمل 
 20 مساحة  بزراعة  نساء،  ست  فيها 
تابعاً القتصاد  دومنا، من أصل 220 دومناً 

والبقوليات  الشتوية،  باخلضروات  املرأة، 
حني  في  وثوم،  وبصل  وخس  فول  من 
جتدر اإلشارة إلى أن األرض الزراعية 220 
دومناً، تزرع طيلة العام مبحاصيل زراعية 

متنوعة!
بلدتي معشوق  أُسست جمعيتان في 
سبيه  تربه  لناحية  التابعتني  وحلوة، 
هاتان  وتضم  قامشلو،  مقاطعة  في 
بزراعة  يقمن  امرأة،   26 اجلمعيتان 
متنوعة،  مبحاصيل  دومناً  نحو970 
كالقمح والشعير والبقوليات بأنواعها 
كافة، والكزبرة والكمون، باإلضافة إلى 

اخلضروات الشتوية.
واجلمعيات  املشاريع  هذه  وتخدم 
النسائية االقتصاد اجملتمعي  التعاونية 
ضد الرأسمالية االحتكارية والصناعية، 
وتطور املشاريع، التي حتل مشاكل املرأة 
االقتصادية، كما تهدف إلى تفعيل دور 
املرأة في اإلنتاج للتغلب على بطالة املرأة.
تشير املشاركة »حكمية محمد حسني« 
في جمعية حلوة، إلى أن املشروع فتح 
لهن آفاقاً عديدة كنساء من أجل تطوير 
أنفسهنَّ،  على  واالعتماد  اقتصادهنّ، 
واالنخراط في مشاريع تطوير االقتصاد 

اجملتمعي.
بزراعة  يقمن  إنهن  حكمية:  وقالت 
العديد من أنواع اخلضروات الشتوية، مثل 
بأيديهن  والثوم،  والبصل  والفول  اخلس 
على  اإلشراف  في  بعضهنّ  ويشاركن 
حلظة  وحتى  احملاصيل  وجني  األراضي، 

بيعه في األسواق.

تطوير االقتصاد اجملتمعي

اقتصاد  جمعية  في  اإلداريات  حسب 
املرأة في ناحية تربه سبيه، فإنهن بصدد 
الفترة  خالل  اجلمعيتني  عمل  تطوير 
املقبلة من حيث زيادة مساحة األرضي 

الزراعية، وعدد املشاركات فيهما.
جمعية  في  املشاركة  تشير  فيما 
»بشرى اخللف« إلى أن العمل في  حلوة 
األرض له دور كبير في تطوير االقتصاد 
املرأة  أمام  مجاالت  ويفتح  اجملتمعي، 
واالجتماعي  الذاتي  اقتصادها  لتطوير 
تأمني  حيث  من  الذات،  على  واالعتماد 
الدخل املادي، مضيفًة: »مشروع اقتصاد 
املرأة، وفر فرص عمل جماعية للعديد من 

النساء«.
زيادة  بصدد  أنهن  إلى  نوهت  كما 
املشاركات  وعدد  الزراعية،  املساحات 
خالل الفترة املقبلة، وأكدت أن اخلضروات، 
التي يقمن بتصديرها إلى السوق، هي 
الزراعة  حيث  من  صحي  محلي  إنتاج 

والسقاية.
وكالة هاوار

العاشر،  مع قرب دخولها شهرها 
احلرب  تداعيات  ضراوة  تزداد 
العالم،  على  الروسية  األوكرانية 
لكن  واقتصادياً،  وسياسياً  أمنياً 
خبراء بيئيني يحذرون خصوصاً من 
انعكاسات تلك احلرب الكارثية على 
زادتها  والتي  املناخي،  التغير  أزمة 
عكسته  ما  وهو  وتفاقماً،  حدةً 
الدول  قادة  من  العديد  كلمات 
الشيخ  شرم  قمة  في  املشاركني 

للمناخ »كوب 27«.
أخطر هذه االنعكاسات وفق خبراء 
الطاقة  أزمة  في  تتجسد  البيئة، 
العاملية، التي ولدتها حرب أوكرانيا، 
وما جنم عن ذلك من إبطاء في وتيرة 
النظيفة،  الطاقة  نحو  التحول 
والعودة مجدداً الستخدام مصادر 
طاقة تقليدية مضرة بالبيئة، كما 
يحصل اآلن في أوروبا مثالً من عودة 
شح  ظل  في  بلدانها  من  العديد 
الغاز، وارتفاع أسعاره احلاد، لتوليد 

الطاقة عن طريق الفحم.

الوقت ينفد

ينفد  الوقت  أن  من  اخلبراء  ويحذر 
قاله  ما  إلى  العالم، منوهني  أمام 
األمني العام لألمم املتحدة »أنطونيو 
خالل  كلمته  خالل  غوتيريش«، 
في  املنعقدة  العاملية  املناخ  قمة 
فيها  شدد  والذي  الشيخ،  شرم 
على أن العالم أمام خياري التعاون، 
الهالك  أو  املناخي،  والتضامن 

واالنتحار اجلماعي.
ويقول اخلبير البيئي واملناخي »أمين 
املصدر  هي  روسيا  قدوري«: »لكون 
وألوروبا  العالم  في  للغاز  األول 
بشكل خاص، حيث متد دوال كأملانيا 
وفرنسا وبريطانيا وهولندا مبا يقرب 
احتياجاتها من  من 40 باملائة من 
الغاز الطبيعي، فإن احلرب بأوكرانيا 
العقوبات  وتبادل  الصراع  واحتدام 
الغربية،  والعواصم  موسكو  بني 
الغاز  إمدادات  لتقليص  الروس  قاد 
األوروبي،  االحتاد  لبلدان  والنفط 
خانقة  أزمة  ذلك  إثر  دخلت  والتي 
وهو  األبواب،  على  والشتاء  سيما 
العجوز  القارة  ارتداد  عنه  جنم  ما 
للتدفئة  واحلطب  الفحم  لعصر 
وإنتاج الطاقة، وتراجع التوجه نحو 

الطاقات البديلة«.

»اجلشع« االقتصادي

الطاقة  تقنيات  أن  ويضيف: »ذلك 
النظيفة لم تصل بعد للمستوى، 

الوقود  محل  حتل  أن  يؤهلها  الذي 
األحفوري، فضالً عن وصف الطاقة 
املتقطعة،  بالطاقة  النظيفة 
نتيجة  الواقع  في  هو  كله  وهذا 
التحول  الصناعية  الدول  إلهمال 
ارتفاع  بذريعة  النظيفة  للطاقة 
مقارنة  مصادرها  وتقطع  كلفها، 
السبب  أن  بيد  بالتقليدية، 
االقتصادي  السباق  هو  الرئيسي 
مجال  في  الغربية  واالستثمارات 
على  األحفوري  والوقود  الطاقة 

حساب البيئة«.

إهمال مقررات قمم املناخ

تتراكم  »وهكذا  املتحدث:  ويتابع 
التداعيات الكارثية إلهمال مقررات 
االلتزام  الدولية، وعدم  املناخ  قمم 
فمثالً  ومقرراتها،  بضوابطها 
هدف تخفيض معدل ارتفاع درجة 
احلرارة مبقدار 1،5 مئوية بحلول عام 
2100، الذي حددته قمة باريس لم 
االنخفاض  فتحقيق  متاحاً،  يعد 
من  يأتي  احلرارة،  درجة  مبعدالت 
الوقود  استخدام  خفض  خالل 
 55 بنسبة  والفحم  األحفوري، 
-2020 بني  ما  األعوام  خالل  باملائة 
وصوالً  باريس،  قمة  حسب   2025
للتحول الكامل للطاقة النظيفة 
قمة  مقررات  وفق   2050 عام 
خيارات  جميعها  وهذه  غالسكو، 
وما  التحقق،  نطاق  خارج  باتت 
زيادة  هو  األسف  مع  اآلن  يحدث 
من  مسبوق  غير  بشكل  الطلب 
على  مثالً،  األوروبية  الدول  قبل 
والفحم وبنسب  الوقود األحفوري 

استهالك ارتفعت إلى 14 باملائة«.

الطاقة النظيفة متوفرة 
ولكن

»مصادر  البيئي:  اخلبير  ويختم 
الطاقة النظيفة كالرياح والشمس 
وغيرها متوفرة وبقوة في كوكبنا، 
زهيدة،  بتكلفة  ممكن  وتوظيفها 
لكنها بحاجة لسياسات استدامة 
فعلية وتسخير إمكانات ال محدودة 
نحوها،  الطاقي  التحول  إلجناح 
املناخي،  التغير  بظاهرة  فالوعي 
اللفظي  والتحذير  ومسبباتها 
دول  وعلى  يكفي،  ال  فقط  منها 
مقررات  وتنفيذ  التكاتف،  العالم 
قمم املناخ واتخاذ خطوات عملية 
تقلص من املدد الزمنية املوضوعة 

لعملية التحول الطاقي«.
وكاالت

مركز األخبار- باشرت مديرية المحروقات في اإلدارة الذاتية الديمقراطية بإقليم الفرات 
الذكية  البطاقات  حسب  أشهر،  عدة  قبل  األهالي  على  التدفئة  مازوت  مادة  بتوزيع 
المطبوعة، والتي بلغ عددها 65،725 بطاقة، فوزعت حتى اآلن أكثر من14 مليون لتر.

أين ُهم من الكيماوية؟

توسعة الناتو إرضاًء للفاشّية التركّية وتدمير للديمقراطية على حساب الُكرد

يع مازوت التدفئة ألكثر من 49  توز
ألف عائلة في إقليم الفرات

اقتصاد المرأة في تربه سبيه يباشر بزراعة 
الخضروات الشتوية

حرب أوكرانيا... 

»انعكاسات كارثية« على أزمة 
المناخ العالمية

حكمية حسين بشرى الخلف 

حني  بني  ذاكرته  الفرد  ينعش  أن  املفيد  من 
يدرك  ثم  ومن  تاريخه،  له  يتبني  كي  وآخر، 
اخلطأ من الصواب، فيصحح اخلطأ ويدعم الصواب، 
في  بها  نتسلى  كحكايات  التاريخ  ندرس  ال  ألننا 
مسامرات الليل، ولكننا ندرسه كي نعرف من نكون، 
وكيف وصلنا إلى ما نحن فيه، ومن الذي كان يعيق 
جرائمنا  نتجنب  حتى  اآلخر(،  أم  )نحن  مسيرتنا 

الذاتية وشرور اآلخر؟

األمثلة احمللية واإلقليمية والدولية كثيرة على ذلك، 
بالذات،  والكردية  العراقية  باحلالة  نكتفي  أننا  إال 
طرحنا  مع  مباشر  متاس  ولها  إلينا،  األقرب  ألنها 
ملسألة القصف باألسلحة الكيماوية وكذلك اإلبادة 
)روج  اجلماعية مبختلف األسلحة في شمال سوريا 
جرائم  من  القريب  املاضي  في  حدث  ما  وذلك  آفا(، 
في احلالة العراقية )شماالً ووسطاً وجنوباً(، فاألمر 
من  ستار  في  السوري،  الشمال  في  حالياً  يتكرر 
كل  في  )ملعونة  اجلرائم  تلك  على  العالم  صمت 
كتاب تلك املصالح التي تتستر خلفها تلك اجلرائم(، 
بل ومما يدعو لألسف أن ذلك الصمت، ال يتوقف عند 
يتعاون  من  هناك  بل  والعاملية،  اإلقليمية  املطامع 
واملساندة مع  بالتعاون  الكردية  أبناء قوميتهم  ضد 
)اقرأوا  اآلنية  املصالح  وراء  سعياً  التاريخي  عدوهم 
التاريخ جيداً وبحيادية كي تتأكدوا من هذا الطرح(.

هذا  بصمتهم  أنهم  ُمضاعف،  بأسف  أقولها 
في  التاريخي  العدو  لهذا  ومساندتهم  وبتعاونهم 
جرائمه، أعتبرهم شركاء له )وهو أمر بالغ املرارة على 
قلبي!(، ونأتي إلى احلالة العراقية، لن نخوض كثيراً 
املسألة  من  االستبدادية  النظم  كل  تاريخ  في 
عند  سنتوقف  ولكننا  أعظمها،  وما  الكردية 
والسعي  الكويت،  باحتالل  البعثي  النظام  حماقة 
حملو اسمها من خريطة العالم، لتصبح وفق خطابه 

اإلعالمي إحدى محافظات العراق )كاظمة(. 

جرائم  عن  العالم  صمت  كان  احلماقة،  تلك  قبل 
النظام البعثي مخيماً عليه، بل حدث تقارباً حميمياً 
)مصر  عربية  دول  أربع  وقعت  إذ  النظام،  ذلك  مع 
»علي  واليمن  حسني«،  »امللك  واألردن  »مبارك«، 
عبد اهلل صالح«، والعراق »صدام حسني«( على ما 
يسمى مبجلس التعاون العربي، وكان ذلك كمباركة 
طوائف  كل  على  ارتكبه  فيما  البعثي  للنظام 
الكردية  )احلالة  استثناء  دون  العراقي  الشعب 
األكثر(،  حقها  في  النظام  جرائم  كانت  العراقية 
البيان  هذا  على  املوقّعني  هؤالء  يتصور  كان  وما 
كان  إذ  شكلياً  كان  اجمللس  هذا  أن  التأسيسي، 
وعندما  الكويت،  احتالل  حماقة  بعثياً  له  مخططاً 
احلقائق  مع  يتناقض  كان  الذي  االحتالل،  ذلك  مت 
اجلغرافية املُعترف بها دولياً، هنا انقلب املوقّعون على 
بيان اجمللس، وبعد حفاوة األحضان والقبالت مع ذلك 
النظام، تذكّر اجلميع مع العالم، أن هناك من اجلرائم 
التي كان يجب أن يندى لها اجلبني، وأن الصمت إزائها 
التنويه  على  اجلميع  فتوحد  يكون،  أن  يجب  كان  ما 

بجرائم النظام.

أنشدها  التي  فشاعر مصري شهير كتب قصيدته 
ومسجد  بيته  وبيقول  )بيتي  شهير  كويتي  مطرب 
هلل بنيته(، وخلف املكاسب اآلنية تسابق اجلميع )ملن 
يغدق عليهم باملال(، فالبرامج واحلوارات كلها تصب 
اإلبادة  جرائم  من  يعلم  ال  كان  ومن  واحد،  اجتاه  في 
إلى السطح حكايات  وبرزت  اجلماعية أصبح يعلم، 
من  مختلقاً  بعضها  كان  ورمبا  ارتكبت،  أهوال  عن 
نسج قائلها، ولكنها كانت موضع ترحيب، فاملصالح 
قد تغلبت، ومن املفيد دعماً للحدث، التنويه بها وما 
بها من مبالغات، فأصبح اجلميع على علم مبا حدث 
وهدم  القتلى،  وآالف  األنفال،  ومأساة  حلبجة،  في 
البيوت، ومت تتويج ذلك بقرار اجلامعة العربية متهيداً 

لتحرير الكويت من االحتالل البعثي. 

في  تخزينها  مت  اجلرائم  تلك  عن  كثيرة  حكايات 
ذاكرتي، لكن بعض من ضحايا تلك اجلرائم، تناسوا 
ما حدث، رغم أن بني جلدتهم يتعرضون ملا تعرضوا 
له في املاضي القريب من األعداء التاريخيني، فرحوا 
أنهم  وتصوروا  لهم  التاريخي  عدوهم  بابتسامة 
بارزةً  الليث  نيوب  رأيت  )إذا  ومطامعه  شروره  أِمنوا 
فال حتسنب أن الليث يبتسم(. إن ذلك أشبه بهدنة 
رجل  من  فيكم  )أليس  واحلمل،  الذئب  بني  مؤقتة 

رشيد!(.

،،

جرائم القصف بالسالح 
الكيماوي بين اإلدانة 
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