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نائب رئيس البرلمان العربي: 
االعتداءات التركّية واإليرانّية مرفوضة 

على سيادة العراق

حتى المساكن خانت سكانها.. فاجعة 
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نقشية خليل: مصير الشرق األوسط مرتبط بحرية 
القائد أوجالن الجسدية

لهيئة  املشتركة  الرئاسة  نائبة  أكدت 
»نورة  سوريا،  وشرق  لشمال  االقتصاد 
استطاعت  الذاتية  اإلدارة  أن  إبراهيم« 
أن تبني اقتصادها، متاشياً مع الظروف 
كما  املنطقة،  بها  متر  التي  الصعبة 
مستمرة  االقتصادية  الثورة  بأن  نوهت 
الصعبة،  واألوضاع  واحلرب  احلصار  رغم 

التي تعصف باملنطقة... 7

البرملان  رئيس  نائب  أداَن 
عبد  بن  دل  عا لعربي  ا
 ، مي لعسو ا حمن  لر ا
انتهاكات دولة االحتالل 
واإليرانية على  التركية 
السيادة العراقية، وطالب 
الدولتني بااللتزام مببادئ 
م  ا واحتر ر  ا اجلو ُحسن 
وأراضي  وسيادة  وحدة 
الدول وعدم التدّخل في 

شؤونها الداخلية... 4

في فاجعة كبيرة شهده حي 

حلب  في  مقصود  الشيخ 

التي كانت  األقنعة  ظهرت 

تخفي حقيقة الوجه الذي 

يدعي اإلنسانية، فاجلرح كان 

يدمي قلوب أخوتهم فقط 

نفوس  في  برز  والتعاطف 

لهذا  ضميره  أيقظ  من 

والصمت  والتغييب  األلم، 

تدعي  التي  األطراف  الزما 

اإلنسانية... 8

عندما ُهزمت مرتزقة داعش من مدينة منبج، 
الدميقراطية  قوات سوريا  يد  على  حتريرها  ومت 
عام 2016، عادت احلياة الى أهلها، واستعادت 
أهميتها االستراتيجية، بيد أن هذه األهمية ال 
هذه  عليها  متتد  التي  بالكيلومترات،  حتسب 
االستراتيجي،  مبوقعها  بل  الصغيرة،  املدينة 
هامة  وصل  حلقة  منبج  مدينة  كانت  فقد 
السوريتني،  والرقة  حلب،  في  داعش  ملرتزقة 
وعنتاب التركية، إضافة إلى كونها نقطة هامة 
التواصل اجلغرافي مع مدينة املوصل في  في 

شمال العراق... 5

قالت الناطقة باسم أكادميية الشهيد” إسماعيل املوسى“، نقشية خليل، إن القائد متارس عليه 
عزلة مشددة؛ ألن فكره أبلغ من وقع السالح، وأن مصير املنطقة متعلق بحريته... 2

حسو«  »أميرة  مع  لقاًء  لنا  وكان  هذا 
ولِدُْت  فهي  عايشته،  ما  لتخبرنا 
1961م،  عام  في  قامشلو  مدينة  في 
كانت  لنا عن طفولتها حيث  حتدثت 
بكافة  العمل  وحتب  َمِرحة  طفلًة 
أشكاله، وحتب تعّلم الكثير من األمور 
خاللها،  من  مستقبالً  ستؤّمن  التي 
وأوضحت: »كانت أمي في ذلك الوقت 

تنسج الغزل والصوف واحلرير، وتصنع 
لنا كافة أنواع اللباس الصوفي لتقينا 
برد الشتاء، وكانت تصنع األلعاب أيضاً، 
دوري،  بشكٍل  أجالسها  كنُت  حيث 
أتعلمها  فبدأت  املهنة،  هذه  وأحببت 
من  سنة   11 عمري  كان  أن  منذ 
الصغيرة  األلعاب  ونسج  صنع  خالل 

أبدع  بدأت  لتعليمي، ومن ثم  كبداية 
أن  إلى  رويداً  رويداً  عملي  في  وأتطور 
بعد  فيما  وتزوجت،  يافعة  أصبحت 
ويشجعني  يدعمني  زوجي  كان  ذلك 
املهنة،  االستمرار في هذه  على  دائماً 
َّه قام  ومن أساليبه التشجيعية لي أن
)درزة وحبكة( صوف  بشراء ماكينتيّ 
لي، من أجل أن أطور عملي وأنتج أكثر 
في  وإعانته  القطع  بيع  سبيل  في 

مستلزمات ومصاريف بيتنا آنذاك«.

»موتُهُ كَسرني وبث املقاومة فيني 
في الوقت نفسه«

زوجها،  توفَّى  زواجها  من  وبعد سنني 
ولديها  استشهد  أيام  ثالثة  وبعد 
عليهم،  فأصابها حزن شديد  االثنني، 
وعّبرت: »كاد اليأس يخنقني، من الواقع 
الذي أصبحت فيه بعد أن كان زوجي 
األحيان  بعض  ويساعدني  يشجعني 
فقداني  وكذلك  الصوف،  حياكة  في 
وبني  بيني  أحتدث  كنت  لكن  لولديّ، 
مهنتي  عن  توقفت  إذا  فيما  نفسي 
تأمني  أستطيع  لن  األولى  بالدرجة 

مصروف عائلتي وأوالدي، حيث لم يكن 
يكن  لم  ولكن  أخوة  لدي  معيل،  لي 
يهمهم أمري إلى هذا الوقت، فقررت 
أن أجتهد على نفسي وأتابع مسيرة 
حياتي وعملي كي ال أحتاج ألحد، ومنه 
التَّفكير  عن  بعيداً  فراغي  أملئ وقت 

في متاعب ومآسي احلياة«.

»دعم معنوي زادني قوَّةً«

وتتحدث عن تلك الفترة قائلًة: »لقيُت 
تشجيعاً كبيراً أيضاً من أهلي وجيراني، 
ألتابع مهنتي بعد فقدان زوجي وولداي، 
مميز  هذا  عملي  بأن  لي  يقولوا  وكانوا 
يسيطر  احلزن  تدعي  فال  جداً،  وناجح 
على جسدك ويقيد يديِك، ما منحني 
في  مسيرتي  متابعة  في  قوياً  دافعاً 
العمل، فبدأت بإنتاج الكثير من لوازم 
ومنها،  واإلكسسوارات  األلبسة 
جزادين، ربطات شعر للفتيات، حقائب 
كتف، كنزات، لفحات، قفازات شتوية، 
مني  يطلبه  شيء  كل  أيضاً  وأصنع 

الزبون أو املشتري«.

إجنازات مميزة تُسِهم في النهوض 
باجملتمع

الفترات  من  فترة  »في  أميرة:  وزادت 
لم ألقَ أي دعم من أي أحد في تطوير 
وتنمية عملي، لذلك أمتنى من كل من 
له القدرة على دعمي ودعم كل النساء 
امدادهنَّ  خالل  من  حالي،  من  اللواتي 
من  املهنة،  لهذه  العمل  بوسائل 
ماكينات أو حبكات خياطة، من أجل 
تطوير ِحرفتنا والترويج لبضائعنا، ليس 
ا في كل عمل  فقط في هذه املهنة إنَّ
ًة من هنَّ مثلي  النساء، وخاصَّ تتقنه 
ُمعيالت لعوائلهنَّ ويقع على عواتقهنَّ 
مصاريف البيوت ولقمة عيش أوالدهنّ«.

واختتمت: »للمرأة دور كبير في النهوض 
اجملاالت،  كافة  في  وتطويره  باجملتمع 
حيث أبرزت دورها في الكثير من املهام 
التي قامت بها، والتي وصلت لها سواًء 
من الناحية السياسية أو العسكرية 

أو الثقافية، وفي كافة اجملاالت احلياتية 
الوقوف  تريد سوى  ال  فاملرأة  غير هذا، 
ولو  معنوياً  أو  مادياً  ودعمها  معها 
بجزء بسيط، وعدم النظر إليها على 
نساء  شهدت  وقد  قاصر،  ضلع  أنها 
سوريا  وشرق  شمال  في  منطقتنا 
النجاح في االرتقاء نحو األفضل  هذا 
فاألفضل، وخاصًة بعد تأسيس اإلدارة 
لها  ووفرت  املرأة  التي ساندت  الذاتية 
من  لتخليصها  الفرص  من  الكثير 
نظرة اجملتمع الذكوري، والذي يعتبرها 
لها في  دور  ال  البيوت  أدوات  كأداة من 
غيره، لذلك أمتنى من إدارتنا خلق فرص 
عمل أكثر للنساء، وفتح أبواب أوسع 
وطموحاتها  مهاراتها  لتنمية  وأكثر 
التي كانت مكبوتة، للتطلع نحو الغد 

األجمل«.

حسو«  »أميرة  األم  أن  ذكره  واجلدير 
صغيرة«  »أحالم  معرض  في  شاركت 
التي نظمتها جمعية البر للخدمات 
االجتماعية في قامشلو، حيث عرضت 
منتوجاتها التي أثارت إعجاب الكثيرين.

عني عيسى/ حسام إسماعيلـ  في 
النباتي،  الغطاء  على  احلفاظ  إطار 
واستهداف أرياف ناحية عني عيسى 
من  عدداً  البيئة  مكتب  وزّع  اجلرداء 
األشجار على قرى ناحية عني عيسى. 

شجرة«  بيت  »لكل  شعار  وحتت 
الشعب  ببلدية  البيئة  مكتب  وزع 
على  األشجار  عيسى  عني  بناحية 

عدد من القرى التابعة لها.

عني  ببلدية  البيئة  مكتب  وباشر 
قرى  على  األشجار  بتوزيع  عيسى 
الريف الغربي للناحية )الدروبيةـ  أبو 
سوسة ـ جب شعير ـ املشاهدة ....
وغيرها(، حيث مت توزيعها عن طريق 
الكومينات في القرى املذكورة، ليتم 
القرى  توزيع األشجار على عدد من 

األخرى اجلرداء بهدف تنمية الغطاء 
لتوزيع   يهدف  مشروع  في  النباتي 
3500 شجرة، تتنوع  ما بني )املثمرة، 

الزينة، احلراجية(.

مبكتب  اإلداري  بنّي  الصدد  وبهذا 
عني  في  الشعب  ببلدية  البيئة 
»مشروع  محمد:  عثمان  عيسى، 
واحلراجية  املتنوعة  األشجار  توزيع 
مستمر وبشكٍل سنوي، ونعمل على 

األكثر  واملناطق  القرى  استهداف 
قرى  ومنها  النباتي،  للغطاء  حاجة 
الريف الغربي والشرقي لناحية عني 
ألهمية  األهالي  وتوعية  عيسى، 

األشجار وزراعتها«.

القرى  أهالي  بأن  عثمان  وأضاف 
إزاء  جيداً  تعاوناً  أبدوا  املستهدفة 
املبادرة التي أطلقها املكتب، وأضاف: 
هنالك  يكون  أن  في  نأمل  »لذلك 
اهتمام أكثر برعاية الغطاء النباتي، 
جرداء  مناطق  تستهدف  ومشاريع 
تؤسس لغابات حراجية مستقبلية«.

ومن اجلدير بالذكر بأن مكتب البيئة 
عيسى  عني  في  الشعب  ببلدية 
لألشجار  توزيعه  متابعة  بصدد 

للمرافق اخلدمية ومدارس الناحية.

، ظروفها الصعبة، لتصنع بسنارتها 
ً
قامشلو/ علي خضير ـ تحّدت "أميرة حسو" 62 عاما

غزل  ليكون  متقاربة،  فترة  في  وزجها  الشهيدين  ولديها  فقدت  امرأة  إرادة  قصة 
وحياكة ثياب الصوف مصدر دخلها وقوتها.

أرملة وأم لشهيدين ُتكافح مرارة العيش بنسج الصوف

»لكل بيت شجرة«.. حملة لمكتب البيئة بعين عيسى لتطوير الغطاء النباتي
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األمراض  في  أخصائية  كشفت 
كيف  للتغذية،  وخبيرة  الباطنية 
شرب  عند  الصحة  على  نحافظ 
القهوة بصورٍة منتظمة يومياً. وتشير 
اخلبيرة إلى أن مشروب القهوة لن يضر 
أي  تناوله،  معايير  عرفنا  إذا  اجلسم 
التي  الكافيني  كمية  تزيد  أال  يجب 
يتناولها الشخص في اليوم عن 400 
من  فناجني  أربعة  يعادل  وهذا  ملغ 

القهوة.

ال  القاعدة  هذه  موضحًة،  وتضيف 
من  يعانون  الذين  األشخاص  تشمل 
عند  ألنه  للكافيني،  احلساسية  فرط 
تناول هؤالء األشخاص القهوة أو املواد 
احملتوية على الكافيني، يحصل عندهم 
ويعانون  القلب  ضربات  في  اضطراب 
يعلمون  فهم  وكقاعدة  األرق،  من 
يشربون  ما  نادراً  لذلك  بحالتهم، 

القهوة أو ال يشربونها على اإلطالق.

كشفت دراسة أن املشروبات السكرية 
مثل املشروبات الغازية الكاملة الدسم 
الناس  إصابة  خطر  من  تُزيد  أن  ميكن 
بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية 

القاتلة.

املشروبات  أن شرب هذه  اخلبراء  ووجد 
ارتفاع  إلى  يؤدي  أن  ميكن  الشعبية 
في  السكر  مستويات  في  خطير 
الدم، وذلك ألن املشروبات احملالة حتتوي 
على مستويات عالية جداً من السكر 
تسمى الفركتوز، والتي توجد بشكٍل 
واخلضروات،  الفواكه  في  طبيعي 
الطبيعية  الفاكهة  عصائر  وكذلك 

والعسل.

وقال اخلبراء إن ارتفاع مستويات السكر 
في الدم ميكن أن يُتلف األوعية الدموية 
واألعصاب التي تتحكم في القلب، ما 
يزيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب.

أن  بالفعل  سابقة  دراسات  ووجدت 
املشروبات تزيد من خطر اإلصابة مبرض 
السكري من النوع الثاني، لكن اخلبراء 
أن  املشروبات ميكن  أن هذه  اآلن  أثبتوا 

تُسهم في مشاكل القلب.

الغذائية ألكثر  األنظمة  اخلبراء  وتتبع 
كيف  ليروا  شخص،  ألف   40 من 
وقالوا  صحتهم،  على  السكر  يؤثر 
»التأثيرات  أن  إلى  تشير  النتائج  إن 
األيضية« للفركتوز »تختلف باختالف 

مصادر الغذاء«.

عصير  شرب  أن  الباحثون  ووجد 
على  أيضاً  يحتوي  الذي  الفاكهة، 
خطر  من  يزيد  أن  ميكن  الفركتوز، 
النوع  من  السكري  مبرض  اإلصابة 
الثاني، لكنه ال يؤثر على صحة القلب.

ومع ذلك، فإن تناول الفاكهة مبفردها 
زيادة  إلى  يؤدي  وال  صحة  أكثر  يعد 

خطر اإلصابة بأمراض القلب أو مرض 
السكري.

من  »الفركتوز  أن  اخلبراء  وأوضح 
يتم  والعصائر  السكرية  املشروبات 
امتصاصه بسرعة أكبر من الفركتوز 
في الفاكهة التي تتميز مبحتوى أعلى 

من األلياف وهضم أبطأ«.

السكرية  األطعمة  اخلبراء: إن  ويقول 
التي يجب أن نتخلى عنها هي احللويات 
والشوكوالتة  والبسكويت  والكعك 
واملشروبات الغازية، وكثير منها يحتوي 

على الفركتوز.

أن  إلى  احلديثة  الدراسات  وأشارت 
املشروبات اخلالية من السكر قد تكون 
سيئة، إن لم تكن أسوأ على صحتك، 

مثل املرطبات املليئة بالسكر.

ووجدت دراسة جديدة أن تناول احملُليات 
أن  ميكن  املراهقة  سن  في  الصناعية 
يؤدي إلى مشاكل خطيرة في الذاكرة 
الطويلة املدى في وقت الحق من احلياة.

ووجد الباحثون أيضاً أن احملليات تُبطئ 
يؤدي  قد  ما  الغذائي  التمثيل  عملية 
مبرض  اإلصابة  خطر  زيادة  إلى  أيضاً 
جتعل  أن  أيضاً  املرجح  ومن  السكري، 
حساسية  أقل  التذوّق  براعم  احملليات 
هذا  أن  إلى  دراسة  وخُلصت  للسكر، 
قد يؤدي إلى تناول األشخاص املزيد من 
املشروبات واألطعمة السكرية لتجربة 

النكهة احللوة.

تزيد اإلصابة بـ«كوفيد-19« في أي وقت 
أثناء احلمل من خطر وفاة األم، وترتبط 
األمهات  من  كل  في  خطير  مبرض 

واألطفال احلديثي الوالدة.

وبحسب حتليل البيانات اجملمعة لألدلة 
إلى  احلاجة  تعزز  النتائج  فإن  الدولية، 
مخاطر  لتقليل  عاملية  جهود  بذل 

احلمل من خالل حمالت  أثناء  العدوى 
من  وغيرها  املستهدفة  التطعيم 

التدابير الوقائية.

ومتنامية  واسعة  مجموعة  وهناك 
»كوفيد-19«  عدوى  حول  األبحاث  من 
أثناء احلمل، لكن االختالفات الواسعة 
وطرقها  الدراسات  تصميم  في 

ومجموعات املقارنة، جتعل من الصعب 
مؤكدة،  استنتاجات  أي  إلى  الوصول 
إضافة إلى القليل من الدراسات التي 
أُجريت في البلدان املنخفضة الدخل، 

وفقاً للباحثني.

وشكّل الباحثون تعاوناً دولياً، للحصول 
اجلودة  عالية  بيانات مستقبلية  على 
يتم  التي  الصلة  ذات  الدراسات  من 
إجراؤها في العديد من البلدان، وتطبيق 
نهج حتليلي موحد لتجنب املشكالت 

املرتبطة بالبحوث السابقة.

وتُقيِّم الدراسة احلالية مخاطر اعتالل 
احلوامل  النساء  بني  والوفاة  الصحة 
بعدوى  املصابات  غير  أو  املصابات 
»كوفيد-19« املؤكدة أو احملتملة، ويعتمد 
التحليل على مشاركات في 12 دراسة 

شملت 13136 امرأة حامل.

احلوامل  النساء  أن  التحليل  ويُظهر 
 ،2-SARS-CoV بفيروس  املصابات 

كنَّ  »كوفيد-19«،  عدوى  عن  املسؤول 
ثمانية  بنحو  للوفاة  ُعرضة  أكثر 
غير  بقريناتهن  مقارنًة  أضعاف 

املصابات.

وكان احتمال حاجتهن للعناية املركزة 
)15 مرة تتطلب  أكبر بأربعة أضعاف 
تهوية ميكانيكية(، وما يزيد عن خمس 
مرات أكثر عرضة للحاجة إلى أي نوع 
من الرعاية احلرجة، كما أنهن كنَّ أكثر 
عرضة لإلصابة بااللتهاب الرئوي بأكثر 
من 23 مرة، وأكثر من خمسة أضعاف 
دموية  بجلطات  إصابتهم  احتمال 

خطيرة.

املولودين  األطفال  أن  النتائج  ووجدت 
»كوفيد-19«  بعدوى  مصابات  لنساء 
كانوا أكثر عرضة لدخول وحدة رعاية 
األطفال احلديثي الوالدة مبقدار الضعف 
تقريباً )ما يقارب ثالثة أضعاف احتمال 
الوالدة املبكرة بشكٍل معتدل قبل 34 

لنقص  عرضة  أكثر  و%19  أسبوعاً(، 
الوزن عند الوالدة من األطفال املولودين 

لنساء غير مصابات.

املراجعات  نتائج  عكس  على  ولكن 
»كوفيد-19«  عدوى  تكن  لم  السابقة، 
مرتبطة بزيادة خطر والدة جنني ميت 
في أو بعد 28 أسبوعاً من احلمل، ولم 

تكن مرتبطة بالنمو املقيد.

ويشير الباحثون إلى بعض القيود في 
دراستهم، بينها أنهم لم يأخذوا في 
ملتغيرات  التفاضلي  التأثير  االعتبار 
بدء  منذ  ظهرت  SARS-CoV-2 التي 

الوباء.

ورغم هذه التحذيرات، يقول الباحثون: 
إلى  احلاجة  على  النتائج  هذه  »تؤكد 
بذل جهود عاملية للوقاية من كوفيد-19 
أثناء احلمل من خالل إعطاء اللقاحات 

والتدّخالت غير الدوائية«.

معيار شرب القهوة 
مــــــــــياً يــــو

ية شائعة ُتهدد باإلصابة بحاالت صحّية »مميتة« مشروبات سكر

يادة خطر وفاة األم دراسة تربط اإلصابة بكورونا أثناء الحمل بز

جددت  ـ  عمر  فريدة  الشهباء/ 
السنوية  الذكرى  في  عفرين،  نساء 
عفرين،  مدينتهنّ  الحتالل  اخلامسة 
حترير  حتى  النضال،  مبواصلة  العهد 
من  وتخليصها  االحتالل،  من  أرضهن 
اإلرهاب، متوجهات نحو اجملتمع الدولي 
مبطالبته في محاسبة احملتل التركي 

على جرائمه، ورد عدوانه الغاشم.
ومرت خمسة أعوام، للهجوم التركي 
يصادف  والذي  عفرين،  مدينة  على 
والذي  الثاني،  كانون  من  الـعشرين 
يعد ألهل عفرين، اللحظة األولى لبدء 
العصر«،  »مقاومة  التاريخية  املقاومة 
التركي،  احملتل  اإلنسانية  عدو  ضدَ 
وتستمر هذه املقاومة في ذروتها إلى 
حد اللحظة، في جتديد مهجري عفرين 
العهد على رفع وتيرة النضال، واملقاومة 
حتى حترير مدينتهم من رجس احملتل 

التركي، ومرتزقته.

مقاومة تاريخية ضد مخطط 
اإلبادة

»روناهي«  صحيفتنا  بّينت  ذلك،  وإلى 
أشارت  حيث  عفرين،  في  النساء  آراء 
عضوة منسقية مؤمتر ستار لعفرين، 
والشهباء، أليف محمد، في مستهل 
ضد  العصر  مقاومة  إلى  حديثها 
كانون  اإلبادة: »تاريخ 20 من  مخطط 
بدء  تاريخ  هو   ،2018 عام  من  الثاني 

مخطط اإلبادة ضد مدينة عفرين، التي 
الدميقراطي،  للمشروع  نوذجاً  كانت 
وكانت املرأة احلرة ريادية فيه، فاخملطط 
الكردي،  الشعب  إبادة  هدفه  التركي 
لكن تاريخ بدء املقاومة العظيمة بدأ 
منذ احتالل عفرين، واملستمر إلى هذه 
قوات  عمليات  إلى  إضافة  اللحظة، 
عفرين  أهل  حماية  في  عفرين  حترير 
والذود عنها، ضد جرائم احملتل التركي 

في عفرين«.

جندد العهد حتى التحرير والنصر

ختام  في  محمد،  أليف  لت  وحمَّ
املسؤولية،  الدولي  اجملتمع  حديثها، 
حيال جرائم احملتل التركي في عفرين: 
»إن احملتل التركي، يرتكب أفظع اجلرائم 
احملتلة،  املناطق  في  اإلنسانية  ضد 
والسيما عفرين، وحتديدا بحق النساء، 
احملتل  يشجع  دولي،  صمت  وسط 
التركي ومرتزقته على ارتكاب املزيد من 

اجلرائم«.
مؤمتر  عضوة  أكَدت  آخر،  جانب  ومن 
فاطمة  والشهباء،  لعفرين،  ستار 
سليمان، على جتديد العهد، ورفع وتيرة 
الذكرى  »في  التحرير:  حتى  النضال 
السنوية اخلامسة على احتالل مدينتنا، 
نتعهد برفع وتيرة النضال، واألخذ من 
 – شعار »Jin.. jiyan.. azadî« املرأة 
لنا، حتى حترير  - احلرية، أساساً  احلياة 
النساء في املناطق احملتلة، وحترير أرضنا 

والعودة إليها«.
العشرين من شهر  ذكره، في  واجلدير 
من  اآلالف  خرج  اجلاري،  الثاني  كانون 
شعار  حتت  مبسيرة  عفرين  مهَجري 
ناحية  لنا«، في  لنا، وستبقى  »عفرين 
تزامنا  عفرين،  مبقاطعة  رفعت  تل 
لبدء  اخلامسة  السنوية  الذكرى  مع 
الهجوم التركي على مقاطعة عفرين؛ 
املقاومة  باستمرار  العهد  مجددين 

حتى التحرير.

كوثر  أكدت   - محمد  أمل  آغا/  جل 
محمد، وهي من ضمن املشاركات في 
مجموعة »أحالم صغيرة« لدعم أعمال 
حدود  ال  واحللم  الطموح  أن  النساء، 
بنفسها  الثقة  امرأة  أي  وعلى  لهما، 
جدي  بشكل  والعمل  ومبوهبتها، 

لتحقيق أهدافها.

تتميز النساء في شمال وشرق سوريا 
تنميها  والتي  الفريدة،  مبواهبها 
لالستفادة منها بأكبر قدر ممكن، تلك 
التي  واألخرى،  اخلياطة  احترفت  من 
بالبدء  الطهي  في  خبرتها  استغلت 
تبدع  من  وهناك  اخلاص،  مبشروعها 
فتكثر  وغزله،  الصوف،  حياكة  في 
يثبنت  اللواتي  للنساء  واملواهب  احِلرف 
قدرة املرأة وفعاليتها في اجملتمع، كوثر 
آمنت  قامشلو  مدينة  من  محمد 
مبوهبتها على بساطتها، واستغاللها 
لتكون مصدر رزق لها ولعائلتها، وعن 
هذا قالت كوثر محمد: »تعلمت حياكة 

بعيد، حينما كنت  زمن  الصوف منذ 
يعملنَّ  مني  األكبر  وأخواتي  طفلة، 
في احلياكة، ونتيجة محبتي بالفطرة 
تعلمت  والهواية،  املوهبة  لهذه 
أصولها حتى أصبحت محترفة، غزل 
الصوف هو فن قبل كل شيء، وحرفة 

حتتاج للكثير من الدقة«.

اليوم كوثر محمد عضوة في مجموعة 
»أحالم صغيرة« وهي مجموعة تضم 
يعملَن  املواهب،  مبختلف  نساء  عدة 
أعمالهنَّ؛  لعرض  معارض  ويفتحنَ 
وعن  منها،  واالستفادة  بيعها،  بغية 
اجملموعة  هذه  في  كوثر  مشاركة 

قالت: »نحن عدة نساء، نقيم معارض 
بفترات متفاوتة لعرض أعمالنا، نلتقي، 
املعنوي،  الدعم  ونتبادل  ونتساند، 
خمسة  في  شاركنا  هذا  يومنا  إلى 
جداً،  جيدة  كانت  والنتيجة  معارض، 

وهذا يدفعنا لالستمرار«.

اإلرادة ومعوقات العمل

صعوبة  »نتيجة  محمد:  كوثر  وزادت 
بدأت  االقتصادية  والظروف  املعيشة، 
فكرة مشروعي الصغير، أحيك وأغزل 
الصوف لألطفال خاصًة، أجيد العمل 
على اإلبرة وبالسنارة، ولدي ملسة مميزة 
أعمالي،  لشراء  يقبلون  الناس  يجعل 
الذين  الزبائن،  طلبات  حسب  أعمل 
يأتون ملنزلي، وكما أعرض البعض منها 
الصوف  أشتري  لأللبسة،  محل  في 
يطلب  الذي  واللون،  النوعية  حسب 
مني، أعمل في أوقات الفراغ في منزلي؛ 

ألنني ربة منزل ولدي عائلة«.

عديدة  سنوات  قبيل  كوثر  بحثت 
بعض  هنالك  كانت  ولكن  عمل،  عن 
الظروف، التي وقفت عائقاً في طريقها 
والعمر،  الدراسية،  الشهادة  مثل 
أطفالها  ترك  تستطيع  ال  وكونها 
للعمل،  وتتجه  املنزل،  في  مبفردهم 
مناسب  هذا  »عملي  كوثر:  وأضافت 
وال  منزلي  في  أعمل  لوضعي،  جداً 
أعشق  أني  عدا  صغاري  لترك  أضطر 
هذه الهواية، أحببتها منذ الصغر حتى 
غدت اليوم املهنة التي تدر علي باملال«.

وعن الصعوبات، التي تواجه كوثر في 
عملها قالت: »أسعار الصوف مرتفعة 
في وقتنا الراهن، ويصعب عليك شراء 
اللون املفضل في ظل قلة إنتاج الصوف، 
كبكوب أو كرة الصوف أسعارها تبدأ 
من ستة آالف، وما فوق، وذلك حسب 
على  اإلقبال  يقل  هنا  ومن  النوعية، 
حياكة  وأيضاً  السعر،  الرتفاع  العمل 

الصوف حتتاج جلهد وتركيز، ويؤثر على 
واحدة  قطعة  أحيك  أحياناً  صحتنا 
أيام،  ثالثة  مدار  على  احلجم  صغيرة 

وذلك يتوقف على وقت فراغي«.

نحو غٍد أفضل

»كوثر  وجهت  حديثها،  نهاية  وفي 
محمد« رسالة للنساء، وخاصًة اللواتي 
ميتلكنَ موهبة، وال يعملنَ عليها، بأن 
وهي  النجاح،  خطوات  أولى  يقدمن 
الثقة بأنفسهنَّ، واإلصرار على مواجهة 
الواقع بكل عزمية وإرادة بقولها: »كنت 
إرادة،  بدون  ولكن  مبوهبة،  امرأة  يوماً 
هي  وهذه  وبعملي،  بنفسي،  آمنت 
اإلميان  امرأة  كل  على  النجاح،  بداية 
بأنها ستصل ملا تريد سواء في مجال 
اخلاصة،  حياتها  في  حتى  أو  العمل، 
قاموسي،  في  موجودة  الثقة  كلمة 
ويجب أن تكون مرافقة لنا أينما حللنا«.

فاطمة سليمانأليف محمد

احلقوقية  املنظمات  تخاذل  وسط 
واملعنية بحقوق اإلنسان، يتعرض القائد 
عبد اهلل أوجالن في سجن إميرالي ألسوأ 
عزلة مشددة منذ اعتقاله منذ نحو 24 
عاماً، إذ لم يرد منه أي خبر منذ أكثر من 
22 شهراً، في تكتم ممنهج للسلطات 
التركية عن وضعه وصحته، منتهكة 

بذلك قوانينها، والقوانني الدولية.
وعلى هامش انعقاد االجتماع السنوي 
الثاني ألكادميية اجملتمع الدميقراطي في 
مدينة منبج وريفها، والذي أقيم حتت 
شعار »حان وقت حرية القائد«، التقت 
باسم  الناطقة  »روناهي«  صحيفتنا 
أكادميية الشهيد” إسماعيل املوسى“، 
ظروف  عن  لتحدثنا  خليل،  نقشية 

العزلة في الوقت الراهن.
وذكرت نقشية، أن فكر القائد عبد اهلل 
لشعوب  احلل  أوجد  الذي  هو  أوجالن، 
الشرق األوسط كلها، وأيضاً للقضايا 

العالقة منذ سنوات مثل: قضية املرأة، 
القومية،  مفهوم  الكردية،  القضية 

قضايا أخرى.
حجر  هو  القائد  فكر  ”إن  وأضافت: 
األساس في مشروع األمة الدميقراطية، 
وللشرق  للسوريني  حالً  يعدّ  الذي 

األوسط“.

»غير قانونية وال إنسانية«

نقشية، عدت: »أن العزلة التي امتدت 

لـ 23 عاماً على القائد عبد اهلل أوجالن، 
واحلكم عليه باملؤبد، وممارسة إجراءات 
غير قانونية عليه، مناقضة للمواثيق 
تزال  ال  ذلك  وبرغم  الدولية،  العدالة 

تشدد إجراءات العزلة“. 
وأوضحت بأن: ”ما أنتجه القائد األممي، 
إنا وقعه أبلغ من وقع السالح، ألن ما 
مطالبته  في  الشعوب،  لهذه  قدمه 
باحلرية للشعوب عامة يكمن في إطار 
الرادع  فكره  يكون  وأن  عنها،  الدفاع 
والفاشية،  الرأسمالية،  لألنظمة 

واالستبدادية االستعمارية“.
وذكرت” نقشية“:” يُنظر للقائد على 
أن مصير الشعوب في هذه املنطقة، 
تُطلق  أن  من  بد  فال  مبصيره،  مرتبط 
حريته ليكون منطلقا نحو احلياة احلرة 

القائمة على العدل واملساواة“.
اجلسدية  باحلرية  طالبت  نقشية“   ”

للقائد العتبارات تتعلق بوضع القائد 
الصحي في جزيرة إميرالي الكائنة في 
عرض البحر، ناهيك عن األمراض التي 
يعاني منها، باإلضافة إلى العمر، الذي 
كل  من  »بالرغم  وأكدت:  إليه،  وصل 
ما يجري له فنحن نستمد منه قوتنا 

وصمودنا«.
في  القوموية  األنظمة  أن  وأكدت، 
املنطقة تنطق بعبارات براقة على أنها 
أنظمة دميقراطية، لكنها ال متت بهذا 

املفهوم إطالقاً.
وعدّت” نقشية“: أن احلقائق واجملريات، 
والقوانني الدولية جتاه القائد هي قرارات 

لقاء  ذلك  على  مثال  وخير  سياسية، 
تزال  ال  اليوم  هذا  وإلى  األخير   CPT

تشدد عليه العزلة، وهو صامد.
أكادميية  باسم  الناطقة  واختتمت 
الشهيد” إسماعيل املوسى“، نقشية 
القائد  بالقول: ”يعلم  حديثها  خليل 
أن جلنة مناهضة التعذيب األوروبية ال 
تقوم مبهامها، وإنا هي مجرد شعارات 
واجمللس  الدول،  ملصالح  تبعاً  براقة 
األوروبي، حيث ينبغي أاّل ننسى أيضاً 
أن املؤامرة الدولية على القائد كان من 

ضمنها الدول األوروبية“.
وجتدر اإلشارة إلى أن أكادمييات اجملتمع 
الدميقراطي، عقدت اجتماعها السنوي 
وريفها،  منبج  مدينة  في  الثاني 
من  جملة  االجتماع  عن  متخض  وقد 
التوصيات، أهمها؛ االستمرار باملطالبة 

بحرية القائد اجلسدية.

روناهي/ منبج ـ قالت الناطقة باسم أكاديمية الشهيد” إسماعيل الموسى“، نقشية خليل، إن القائد تمارس عليه عزلة مشددة؛ ألن فكره أبلغ من 
وقع السالح، وأن مصير المنطقة متعلق بحريته.

ية القائد أوجالن الجسدية نقشية خليل: مصير الشرق األوسط مرتبط بحر

ين.. نساء يتعهدن بمواصلة النضال في الذكرى الخامسة الحتالل عفر

يع بسيطة لمواجهة الواقع أحالم صغيرة ومشار
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األشبال  بطولتي  انطالق  اقتراب  مع  لألندية  ُمكّثفة  استعدادات 

القدم لكرة  والناشئين 

خيتافي على  بصعوبة  يفوز  برشلونة 

االحتاد  في  القدم  كرة  مكتب  وحدد 
الرياضي بإقليم اجلزيرة موعد انطالق 
بطولتي دوري فئتي األشبال والناشئني 
القدم،  بكرة  اجلزيرة  إقليم  ألندية 
على  األندية  تقسيم  إلى  باإلضافة 

أربعة جتمعات وفق التالي:

 )رميالن- قامشلو- عامودا - احلسكة(.
واإلياب،  الذهاب  نظام  اعتماد  ومت 
للناشئني  الذهاب  مرحلة  وستنطلق 
يوم اجلمعة بتاريخ 2023/1/27. بينما 
الذهاب  مرحلة  منافسات  ستنطلق 
لدوري األشبال يوم السبت 2023/1/28.

كما قُسمت األندية على التجمعات 
وفق الشكل التالي:

ـ جتمع رميالن: الصناديدـ  آليانـ  جودي 
ـ فدنك.

ـ  قنديل  ـ  برخدان  قامشلو:  جتمع  ـ 
األسايشـ  واشو كاني.

ـ جتمع عامودا: األخوة والسالم ـ االحتاد 
ـ جوانن باز.

جتمع احلسكة: سردمـ  آشتيـ  شبيبة 
احلسكةـ  خبات.

واستعداداً للبطولتني تستمر األندية 
املباريات  خالل  من  كان  أن  بالتحضير 
تكثيف  خالل  أو  الودية،  التجريبية 

التمارين اليومية.

وجرت مباريات عديدة استعداداً لدوري 
األشبال والناشئني، ومن هذه املباريات 
سيطر التعادل اإليجابي بهدف لهدف 
على لقاء ناشئني نادي سردم وشباب 
نادي اجلهاد، وذلك في اللقاء الذي أُقيم 
هيثم  الشهيد  ملعب  أرضية  على 
كجو في قامشلو، وعلى أرضية نفس 
لنادي  األخيرة  االختبارات  في  امللعب 
قنديل والذي لم يتوقف عن املران خالل 
األشهر املاضية، فقد جرت مباراة ودية 
النادي  وناشئي  أشبال  بني  جمعت 

ولكل  كافة  الالعبني  جتربة  بهدف 
الفئتني واالستقرار على تشكيلة ثابتة 
خلوض منافسات البطولتني القادمتني، 
املباراة  بثالثية نظيفة لفئة  وانتهت 

الناشئني.

كما أُقيمت مباراة ودية بني ناشئي نادي 
األسايش وناشئي نادي جوانن باز على 
أرضية ملعب شرموال بعامودا وانتهت 
بفوز األسايش بثالثة أهداف لهدفني، 
تقابل  نفسه  امللعب  أرضية  وعلى 
واالحتاد  والسالم  األخوة  ناديي  أشبال 

وانتهت بفوز األخير بهدف دون رد.

كما دخل ناشئو نادي سردم في مدينة 
احلسكة إلى معسكر مغلق سيستمر 

ملدة أربعة أيام.

وستكون منافسات اجلولة األولى ذهاباً 
من دوري األشبال، والذي سوف ينطلق 
الشكل  على   ،2023/1/28 بتاريخ 

التالي:

ـ الصناديد × جودي ـ ملعب رميالن ـ 
الساعة 1 من بعد الظهر.

ـ  رميالن  ملعب  ـ  فدنك   × آليان  ـ 
الساعة 3 عصراً.

الشهيد  ـ ملعب  × قنديل  برخدان  ـ 
هيثم كجو في قامشلو ـ الساعة 1 

من بعد الظهر.

ملعب  ـ  األسايش   × كاني  واشو  ـ 
قامشلوـ  في  كجو  هيثم  الشهيد 

الساعة 3 عصراً.

ـ جوانن باز × األخوة والسالم ـ ملعب 
شرموال بعامودا ـ الساعة 2 من بعد 

الظهر.

ـ  × آشتي ـ ملعب احلسكة  ـ سردم 
الساعة 1 من بعد الظهر.

ـ خبات × شبيبة احلسكة ـ الساعة 
3 عصراً.

الناشئني فهو على الشكل  أما دوري 

اآلتي:

ـ اجلمعة 2023/1/27:

ـ الصناديد × جودي ـ ملعب رميالن ـ 
الساعة 1 ظهراً.

ـ  رميالن  ملعب  ـ  فدنك   × آليان  ـ 
الساعة 3 عصراً.

الشهيد  ـ ملعب  × قنديل  برخدان  ـ 
هيثم كجو في قامشلو ـ الساعة 1 

من بعد الظهر.

ملعب  ـ  األسايش   × كاني  واشو  ـ 
ـ  قامشلو  في  كجو  هيثم  الشهيد 

الساعة 3 عصراً.

ـ جوانن باز × األخوة والسالم ـ ملعب 
شرموال بعامودا ـ الساعة 2 من بعد 

الظهر.

ـ  × آشتي ـ ملعب احلسكة  ـ سردم 
الساعة 1 من بعد الظهر.

ملعب  ـ  احلسكة  × شبيبة  خبات  ـ 
احلسكةـ  الساعة 3 عصراً.

اجتمعت   ،2022/6/20 بتاريخ  وكان 
اللجنة الفنية لكرة القدم في إقليم 
ملناقشة  الدوري  اجتماعها  اجلزيرة 
ُمخرجات  ومن  القدم،  كرة  دوريات 

االجتماع الذي تقرر فيه:

1- حتديد مواليد الفئات على الشكل 
التالي:

- أشبال من مواليد 2009-2008
- ناشئون من مواليد 2007-2006

- شباب من مواليد 2005-2004
- رجال من مواليد 2003 وما دون.

 2023-2022 موسم  انطالق  حتديد   -2
لفئتي األشبال والناشئني من األسبوع 

األخير من الشهر الثامن لعام 2022.

لعدة  مرات  لعدة  تأجل  الدوري  ولكن 
أسباب منها بسبب اإلعالن عن حالة 
في  الطوارئ في شمال وشرق سوريا 
العام املاضي بسبب تهديدات الدولة 
وتل  منبج  مدينتي  الحتالل  التركية 
رفعت، وبعدها يبدو بسبب عدم وجود 
ميزانية لدى االحتاد الرياضي في إقليم 
دوري  انطالق  تأّخر  إلى  أدى  مما  اجلزيرة 

هاتني الفئتني إلى اآلن.

حقق برشلونة انتصاراً ثميناً بنتيجة 
)1-0( أمام ضيفه خيتافي، على ملعب 
سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات 

اجلولة 18 من دوري اإلسباني.

بيدري  الوحيد  املباراة  هدف  وسجل 
الفريق  ليرفع  الثالثة،  الدقيقة  في 
الكتالوني رصيده إلى 44 نقطة، معززاً 

صدارته للليغا.

في املقابل جتمد رصيد خيتافي عند 17 
نقطة في املركز السادس عشر.

الضيوف،  من  بضغط  املباراة  بدأت 
وجنح بورخا مايورال في تسجيل هدف 
التقدم خليتافي في الدقيقة 3، حيث 
تير شتيجن  الكرة من  ارتداد  استغل 
من  تسديدة  بعد  برشلونة  حارس 
زميله إينيس أونال، لكن حكم املباراة 

ألغى الهدف بداعي التسلل.

وصوب عثمان دميبلي جنم برشلونة كرة 
قوية، تصدى لها ببراعة دافيد سوريا 

حارس مرمى خيتافي في الدقيقة 7.

ومرر بيدري كرة نحو زميله رافينيا الذي 
صّوب مباشرةً على مرمى خيتافي، لوال 
احلارس دافيد سوريا الذي تصدى للكرة 

في الدقيقة 10. 

وراوغ  فردي  مبجهود  رافينيا  وانطلق 
دفاعات خيتافي، قبل أن ميرر كرة سيئة 
قطعها دفاع خيتافي في الدقيقة 20.

جنم  الذي  برشلونة،  ضغط  واستمر 
إذ  الدقيقة 35،  األول في  الهدف  عنه 
أرسل رافينيا كرة عرضية من الطرف 
األيسر داخل منطقة اجلزاء، لتصل أمام 
واحدة  ملسة  ومن  بيدري  زميله  أقدام 
دافيد  احلارس  ميني  أسفل  الكرة  وضع 

سوريا، ليمنح التقدم للبلوغرانا.

هدف  يسجل  أن  مايورال  بورخا  وكاد 
إذ   ،41 الدقيقة  في  لفريقه  التعادل 
تلّقى متريرة سحرية في عمق منطقة 

اجلزاء، وانفرد باحلارس تير شتيغن الذي 
تألق في التصدي لتسديدته ببراعة.

بورخا  الثاني، سدد  الشوط  بداية  مع 
اجلزاء،  منطقة  داخل  كرة  مايورال 
الدقيقة  في  تير شتيغن  لها  تصدى 
بتصويبة  رافينيا  من  الرد  وجاء   .46
صاروخية، تصدى لها دافيد سوريا في 

الدقيقة 50.

في  فاتي  أنسو  نحو  كرة  ألبا  ومرر 
السيطرة  في  فشل  اجلزاء،  منطقة 
الهدف  إضافة  فرصة  ويهدر  عليها 
الثاني في الدقيقة 81. وأرسل دميبلي 
متريرة داخل املنطقة من الطرف األمين، 
كرة  سدد  الذي  كيسي  إلى  وصلت 
أرضية تألق احلارس سوريا في التصدي 
من  التاسا  شتيغن  تير  وحرم  لها. 
الدقيقة  في  التعادل  هدف  تسجيل 
املباراة  لتنتهي  رأسية،  )90+3( بكرة 

بانتصار ثمني للبلوغرانا.

 ،
ً
 منافسات بطولتي دوري األشبال والناشئين لكرة القدم في إقليم الجزيرة، وذلك بمشاركة 15 ناديا

ً
روناهي/ قامشلو ـ من الُمزمع أن تنطلق قريبا

 االستعدادات من خالل المباريات التجريبية والتمارين اليومية.
ً
فت مؤخرا

ّ
والتي كث

بدأت الفرقة الرابعة التابعة حلكومة 
دمشق، حصار حيي الشيخ مقصود، 
واألشرفية فعلياً منذ آذار 2020، وذلك 
إليهما،  األدوية  وصول  منع  خالل  من 
الغذائية،  واملواد  األموال،  ومصادرة 
واملمتلكات الشخصية، وحتى اعتقال 

أشخاص حتت أي تهمٍة كانت.

تشديد احلصار

حيي  الرابعة  الفرقة  عناصر  ويطوق 
األشرفية، والشيخ مقصود، ومقاطعة 
تفتيش،  ونقاط  بحواجز  الشهباء 
واستقدمت الفرقة أيضاً حاجزاً أمنياً 
جديداً، ونشرت 15 حاجزاً إضافياً منذ 
املاضي، في  العام  12 كانون األول من 
ومينع  احلصار،  تشديد  ممارسات  إطار 
عناصر الفرقة دخول أي نوع من أنواع 
املواد الغذائية، واملساعدات اإلنسانية، 
واحملروقات، واألدوية، كما يقومون بفرض 
اإلتاوات املالية على املدنيني، ومصادرة 
املبالغ املالية وخصوصاً التي تزيد عن 
150 ألف ليرة سورية )20 دوالراً( لدى 
املدنيني والتجار، فقد احتجزوا العديد 
بحوزتهم  كان  الذين  األشخاص،  من 

مبالغ مالية أكثر.

وبدأت إجراءات احلصار بتقنني كميات 
املواد الغذائية الداخلة لهذه املناطق، 
دخول  متنع  األوقات  بعض  في  فكانت 
نهائي  واألدوية بشكل  الغذائية  املواد 
أن  وقبل  لها،  التابعة  احلواجز  عبر 
تدخل الفرقة الرابعة في تلك الفترة 
تابعة  قوات  فيهما  كانت  احليني،  إلى 
لفترات  حصاراً  تطبق  الدولة  ألمن 
محدودة، وبعدها تسمح مبرور املواد دون 

حصار دائم.

واملواد  الواردة من الطحني،  فالكميات 
إلى  تدخل  التي  واحملروقات،  الغذائية، 
مناطق الشهباء عبر مناطق سيطرة 
 15 من  أقل  إلى  انخفضت  النظام، 
املاضيني،  الشهرين  خالل  املائة  في 
وانقطعت بشكل شبه كامل نتيجة 
منعها من قبل حواجز الفرقة الرابعة، 

واألمن العسكري، إضافة إلى أن األدوية 
واملواد الغذائية واحملروقات في أسواق تل 
رفعت، وبلدات أحرص، وتل قراح، وفافني، 
تشهد  احمليطة  والقرى  جمال،  ودير 
تناقصاً تدريجياً، وأسعار املتوفر منها 
ضرائب  يفرض  النظام  كون  مرتفعة، 
يستطيع  وال  الواردة،  الكميات  على 
األهالي شراءها؛ بسبب سوء أحوالهم 

املعيشية.

»الفرقة الرابعة«  واجلدير ذكره، فرضت 
التابعة حلكومة دمشق، احلصار اخلانق 
في تشرين الثاني من العام الفائت على 
دخول  خالله  منعت  والذي  الشهباء، 
املواد الغذائية، واملشتقات النفطية إلى 
احليني، األمر الذي تسبب بارتفاع سعر 
والغاز،  املازوت،  مادتا  وخاصة  الوقود، 
أضعاف،  ثالثة  من  أكثر  إلى  وغيرهما 
فضالً عن عدم توّفرها، فاملهجرون في 

املشتقات  حلصار  يتعرضون  املنطقة 
عليهم  وتنهال  جهة،  من  النفطية 
القذائف من جهة أخرى، حيث تسبب 
بوفاة  املاضية،  األشهر  خالل  احلصار 
اهلل  وعبد  سيدو،  »وسام  الطفلني 
بسبب  القارس،  البرد  نتيجة  كيبار«، 
وبالتزامن  واألدوية،  احملروقات،  فقدان 
مع احلصار اجلائر تواصل دولة االحتالل 

التركي هجماتها على األحياء.

من  عليها  حصلنا  ملعلومات  ووفقاً 

منطقة الشهباء، فإن اللتر الواحد من 
بـ2500  رسمياً  املسّعر  املازوت،  مادة 
ليرة سورية، ارتفع سعره في منطقة 
الشهباء إلى ثمانية آالف ليرة، بينما 
إلى  وصل  مقصود  الشيخ  حي  في 
يبلغ  لذلك،  إضافة  ليرة،  آالف  عشرة 
البنزين  مادة  من  الواحد  اللتر  سعر 
لكنه  ليرة سورية،  آالف  ثالثة  رسمياً 
ليرة،  آالف  بعشرة  الشهباء  في  يباع 
بـ12  يباع  مقصود  الشيخ  حي  وفي 
ألفاً، فيما تباع أسطوانة الغاز املنزلي 
ليرة   12.500 الرسمي  السعر  ذات 
في منطقة  ليرة  بـ147 ألف  سورية، 
الشهباء، وتصل إلى 150 ألفاً في حي 

الشيخ مقصود.

تناغم الشعوب

مقصود  الشيخ  حيي  في  يعيش 
واألشرفية قرابة 200 ألف نسمة، حيث 
إنهم ينتمون إلى إثنيات وأديان مختلفة، 
فهما يضمان الشعب الكردي، والعربي، 
والتركماني، والسرياني، واألرمني، حيث 
ازداد عدد السكان فيهما نتيجة تهجير 
الكثير من العوائل الكردية املقيمة في 

بعد  إليها  قسراً  وضواحيها  عفرين 
االحتالل  لدولة  االحتاللية  الهجمات 
عام  واحتاللها  عفرين  على  التركي 
2018، في حني تأوي مقاطعة الشهباء 
ألف   100 منهم  نسمة،  ألف   200

مهّجر من عفرين.

أزمة النزوح وانهيار املباني

النزاع  عن  الناجتة  النزوح  أزمة  دفعت 
املستمر في سوريا منذ عام 2011 إلى 
كثرة جلوء النازحني إلى مبان متضررة، أو 
شبه مدمرة، أو تفتقر للبنى التحتية، 
تكررت  حيث  األساسية،  واخلدمات 
حوادث انهيار املباني في حلب، ومناطق 
أخرى، بسبب تعرضها للقصف قبل 
الشرقية  أحياء حلب  سنوات، وكانت 
قد شهدت عدة انهيارات ملباٍن من قبل، 
نتيجة  تضررت  التي  تلك،  سيما  ال 
مدى  على  طالها  الذي  القصف، 
سنوات، ففي أيلول املاضي، استشهد 
13 شخصاً، بينهم ثالثة أطفال، جراء 
انهيار مبنى مؤلف من خمسة طوابق 
أساساته،  ضعف  بسبب  حلب،  في 
وفي آب 2020، استشهد أربعة مدنيني 
حي  في  سكني  مبنى  انهيار  نتيجة 
شباط  وفي  حلب،  شرقي  الصاحلني 
في  شخصاً   11 استشهد   ،2019
انهيار مبنى بحي صالح الدين شرقي 
حلب، وآخرها انهيار املبنى املؤلف من 
يسكنه  كان  والتي  طوابق،  خمسة 
سبع عائالت، في متام الساعة الثالثة 
من فجر يوم األحد 2023/1/22 في حي 
والتي  حلب،  مبدينة  مقصود  الشيخ 
شخصاً،   16 إلى  ضحاياه  عدد  وصل 
وثالث إصابات، وما زالت عمليات إخراج 
البناء  ركام  حتت  من  واملصابني  اجلثث 
مستمرة، علماً بأن أعداد الشهداء تزداد 

مع مرور الوقت.

هذه احلادثة املؤملة، التي زادت من معاناة 

الشعب الصامد في الشيخ مقصود 
القسري  التهجير  نتيجة  والشهباء، 
املفروض  واحلصار  عفرين  احتالل  بعد 
دمشق،  حكومة  قبل  من  عليهم 
التي  الصعبة،  اإلنسانية  والظروف 
يعيشها األهالي، وتقاعس املنظمات 
القيام  عن  والدولية  اإلنسانية، 
اجملتمع  وصمت  اإلنسانية،  بواجباتها 

الدولي حيال كل ذلك.

مراسم مهيبة

جثامني  تشييع  مت  ذكره،  واجلدير 
الشهداء الـ 16، خالل مراسم شعبية 
مبشاركة عشرات اآلالف من أهالي حيي 
الشيخ مقصود واألشرفية احملاصريْن، 
ومدينة حلب، يوم االثنني 2023/1/23، 
صباحاً،   11.00 الساعة  متام  في 
الزيتون  حيث وضع املشّيعون أغصان 
هجر  الذين  الضحايا،  نعوش  على 
احملتلة  عفرين  مقاطعة  من  أغلبهم 
بفعل هجمات جيش االحتالل التركي 
ومرتزقته، وحداداً على أرواح الشهداء 
تشييعهم،  مراسم  في  وللمشاركة 
التجارية،  واحملال  األسواق،  أغلقت 
والورش في احلّيني أبوابها، حيث استمر 

احلداد فيها ليوٍم واحد.

وأسماء الشهداء الـ 16 هي كالتالي: 
إيفانا  )37 عاماً(،  ريحاني  أحمد  وائل 
حسن  دعاء  يوماً(،   20( ريحاني  وائل 
 33( إيبو  زريفة  عاماً(،   29( سليمان 
عاماً(، جنكيز إيبو )14 عاماً(، وحميدة 
جعرور  جمال  سنوات(،   7( جعرور 
)عامان  جعرور  يوسف  )10 سنوات(، 
عاماً(،   20( جعرور  ميساء  ونصف(، 
صبحي جعرور، كلناز كادو )33 عاماً(، 
رسول إيبو )46 عاماً(، زينب رجب أحمد 
عثمان )42 عاماً(، وصال سعيد جعرور 
 57( رضوان صبري محمد  )70 عاماً(، 

عاماً(، افليان إيبو )10 أعوام(.

قامشلو/ سيدار رشيدـ  تستمر حكومة دمشق في سياسة حرمان وتجويع المدنيين، فقد تكّرر األمر في الكثير من المناطق، التي حاصرتها لسنوات، 
كما في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وريف حمص الشمالي، وحتى مخيم الركبان )على الحدود السورية األردنية في منطقة الركبان(، فيما 

 على منطقة الشهباء، وحيي الشيخ مقصود واألشرفية في مدينة حلب.
ً
 خانقا

ً
تفرض اآلن حصارا

واقع المأساة في حيّي الشيخ مقصود واألشرفية
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الثالث  في  االثنني  صباح  وارتفعت 
والعشرين من شهر كانون الثاني اجلاري 
شخصاً،   18 إلى  الضحايا  حصيلة 
حيث استشهد 16 منهم، فيما ُجِرح 

شخصان اثنان.

مشفى  حول  جتمعوا  املشاركون 
الشهيد خالد فجر من جهاته األربعة، 
وانطلقوا نحو قرية بنو الواقعة شمال 
حي الشيخ مقصود، حيث مت تشييع 

جثامني الضحايا في مزار القرية. 

واجلدير ذكره أن مبنى في حي الشيخ 
مقصود في حلب، مؤلف من خمسة 
طوابق قد انهار في ليل األحد املاضي، 
ما أدى الستشهاد 16 شخصاً وجرح 

اثنان.  

مركز األخبار - أكد وجهاء العشائر في 
مدينة منبج، رفضهم خملططات دولة 
االحتالل التركي في إعادة إحياء مرتزقة 
األمن  ضرب  إلى  تهدف  التي  داعش، 
معاهدين  املنطقة،  في  واالستقرار 
مبساندة قوات سوريا الدميقراطية في 
التي  العدائية  للمخططات  التصدي 

تستهدف إرادة السوريني.

الشعب  إدراك  ضرورة  على  وشددوا 
االحتالل  دولة  لسياسة  السوري 
تهدف  التي  اخلبيثة  ونواياها  التركي 
األراضي  في  احتاللها  رقعة  لتوسيع 
يسمحوا  لن  بأنهم  وأكدوا  السوريّة، 
مبكتسبات  بالعبث  التركي  لالحتالل 
دماء  بفضل  حققت  التي  ثورتهم 

أبنائهم الشهداء.

اإلسالم  مؤمتر  اختتم   - األخبار  مركز 
سوريا  وشرق  شمال  في  الدميقراطي 
األعمال  ملناقشة  السنوي  اجتماعه 
التي قام بها خالل العام الفائت، ووضع 
خطة عمل لتنفيذها خالل هذا العام.

الهيئة  ألقت عضوة  االجتماع  وخالل 
الرئاسية حلزب االحتاد الدميقراطي فوزة 
يوسف كلمة، أوضحت فيها أن تقييم 
الوضع في بداية عام 2023 هام جداً في 
خطط  وضع  أجل  من  الراهن،  الوقت 
ماهّية  وبيان  لتنفيذها،  جديدة  عمل 
في  الدميقراطي  اإلسالم  مؤمتر  عمل 

األوضاع الراهنة التي متر بها املنطقة.

وأكدت بأنه هناك من ينشر مقابالت 
ليشّوه  اإلسالم،  عن  صحيحة  غير 
يبينه.  الذي  بالتعصب  اإلسالم  صورة 
خطة  وضع  مت  االجتماع  نهاية  وفي 
عمل مؤمتر اإلسالم الدميقراطي خالل 
الشكل  والتي جاءت على  عام 2023، 

التالي:

وتعليمية  تربوية  برامج  1-جتهيز 
املرأة  مجلس  ِقبل  من  اجتماعية 

وجمعية السالم.

2-إقامة تعاونيات ألعضاء مؤمتر اإلسالم 
الذاتي  االكتفاء  لتحقيق  الدميقراطي 

ومتكني املرأة اقتصادياً.

3-إخضاع أعضاء املؤمتر لدورات مكثفة 
بخصوص اإلسالم الدميقراطي.

األمالك  على  سكنية  مباني  4-بناء 
الوقفية لالستفادة منها مادياً وترميم 

احملالت الوقفية القدمية.

5-تفعيل وعقد ندوات شهرية وندوات 
خاصة برابطة آل البيت ومؤمتر اإلسالم 

الدميقراطي.

اإلسالمي  الفكر  لنشر  6-السعي 
الدميقراطي.

أمكن  إن  مالية  منحة  7-تخصيص 
لكافة اخلطباء.

8-فتح إذاعة خاصة باملؤمتر لنشر الفكر 
اإلسالمي الدميقراطي.

والدعم  املادية  اإلمكانيات  9-توفير 
لبرامج اإلعالم الديني حتى يقوم بدوره 

على الوجه األكمل.

10-تكثيف الزيارات جلميع املؤسسات 
وتقوية  السياسية  واألحزاب  املدنية 

العالقات فيما بينها.

اخلاصة  النشاطات  جميع  11-تقوية 
باملرأة إعالمياً وإدارياً.

12-العمل على عقد الكونفرانس الثاني 
مللتقى األديان ومعتقدات موزوبوتاميا.

كونفرانس  عقد  على  13-العمل 
ومؤمتر  اإلنسانية  السالم  جمعية 

اإلسالم العاملي.

البرملان  رئيس  نائب  أداَن   - األخبار  مركز 
العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، 
انتهاكات دولة االحتالل التركية واإليرانية 
على السيادة العراقية، وطالب الدولتني 
بااللتزام مببادئ ُحسن اجلوار واحترام وحدة 
وسيادة وأراضي الدول وعدم التدّخل في 

شؤونها الداخلية.
واخُتتِم يوم األحد في الثاني والعشرين 
أعمال  اجلاري،  الثاني  كانون  شهر  من 
برئاسة  العربي  للبرملان  الثالثة  اجللسة 
الرحمن العسومي رئيس  عادل بن عبد 
البرملان، وشارك في أعمال اجللسة خالد 
بن هالل املعولي رئيس مجلس الشورى 
بسلطنة عمان، والذي ُعِقد مبقر األمانة 

العامة جلامعة الدول العربية.
البرملان  رئيس  نائب  حتدّث  ذلك  وحول 
تطبيق  عبر  الكرمي،  شعالن  العربي 
إن  فقال:  نيوز  روج  لوكالة  واتساب، 
من  العديد  مناقشة  شهدت  »اجللسة 
مشاريع القرارات والقوانني، التي رفعتها 
اللجان التابعة للبرملان عقب اجتماعاتهم 
ورصد  ملتابعة  للجلسة،  التحضيرية 
كافة األحداث والتطورات السياسية في 
الدول العربية خالل العام اجلاري، والسعي 
احلثيث حلل األزمات والقضايا العربية من 

خالل مسارات احلل السياسي«.
البرملان  »جلسة  أن  إلى  الكرمي:  ولفت 
فيما  املستجدات  أبرز  تناولت  العربي 
املائي  األمن  القضايا مثل  يخص بعض 
والتغيرات  الغذائي،  واألمن  العربي 
املناخية وتأثيرات ذلك على دول املنطقة 
التي  القضايا  كافة  متابعة  جانب  إلى 

تهم املرأة والشباب في الوطن العربي«.
في  للعراق،  الكامل  دعمه  أكد  كما 
مواجهة كافة التدّخالت اإلقليمية في 
دعمنا  نؤكد  وقال:  الداخلية،  شؤونه 

من  يتخذه  ما  كل  في  للعراق،  الكامل 
اإلرهابية  لالعتداءات  للتصدي  إجراءات 
السافرة واجلبانة واالنتهاكات لسيادته، 
العراق  سيادة  وحماية  صون  يكفل  مبا 
وأرضه بشكٍل تام ومبا يسمح بالدفاع عن 
أراضيه، وجندد التأكيد على أن أمن العراق 

جزء ال يتجزأ من األمن القومي العربي.
واستنكر بشدة التعديات غير املقبولة 
من قبل إيران وتركيا على احلصة املائية 
العراقية، وما متخض عنها من مشاكل 
إن  والزراعة، مؤكداً  بالكهرباء  مستمرة 
»األمن املائي هو أحد ركائز األمن القومي 
العربي، مجدداً دعوته إلى ضرورة احترام 
وااللتزام  الصلة،  ذات  الدولية  املواثيق 
وحدة  واحترام  اجلوار  ُحسن  مببادئ 
وسيادة الدول وعدم التدّخل في شؤونها 

الداخلية«.
الذي  »اإلرهابي«  الهجوم  بشدة  وأدان 
في  االحتادية  للشرطة  دورية  استهدف 
محافظة كركوك، والذي أدى إلى مقتل 
آخرين،  وإصابة  الدورية  أفراد  من  عدد 
في  العراق  مع  تضامنه  على  مؤكداً 
واستقراره،  أمنه  يُهدد  ما  مواجهة كل 
من  العراق  يتخذه  ما  لكل  ودعمه 

إجراءات حلماية أمنه واستقراره.
استكمال متطلبات  أهمية  وأكد على 
مشروع الشام اجلديد بني العراق ومصر 
واألردن، والذي يقوم على حتقيق التكامل 
االقتصادي بني الدول الثالث، وشدد على 
أن ما يتضمنه هذا املشروع من مد خط 
أنبوب نفطي من البصرة في العراق، إلى 
إلى  ثم  ومن  األردن،  في  العقبة  ميناء 
في  سيساهم  ذلك  بأن  وأوضح  مصر، 
الثالث،  الدول  بني  كهربائي  خط  إنشاء 
تنموية  مشروعات  إلقامة  والتنسيق 

مشتركة.

مركز األخبار - اعترف أعضاء خلية إرهابية 
بعمليات  بقيامهم  عليها  القبض  مت 
إرهابية في أرياف دير الزور، واملشاركة في 
التحضير الستهداف سجن الصناعة 
املالي  الدعم  تلقي  بعد  احلسكة،  في 
املقيمني  داعش  والتسليح من مرتزقة 

في تركيا.

شمال  في  الداخلي  األمن  قوى  بثت 
إرهابية  خلية  اعترافات  سوريا  وشرق 
تابعة ملرتزقة داعش لها صلة باستهداف 

احلسكة،  مدينة  في  الصناعة  سجن 
في  هجمات  عشر  من  بأكثر  والقيام 

ريف دير الزور.

 19 من  مؤلفة  عليها  املقبوض  اخللية 
مرتزقة  مع  صالت  لهم  كان  مرتزقاً، 
داعش املتواجدين على األراضي التركّية، 
واملدن احملتلة، حيث كانوا يتلقون الدعم 

املالي والتسليح.

واعترف املرتزقة بقيامهم بتوزيع السالح 
وجتهيز السيارات املفخخة، للمشاركة 

في الهجوم على سجن الصناعة في 
املاضي،  العام  مطلع  احلسكة  مدينة 
وشارك املرتزقة في نقل مرتزقة داعش 
من مدينة الرقة إلى ريف دير الزور لتنفيذ 
في  املرتزقة  وشن  اإلرهابية،  الهجمات 
هذه اخللية، بحسب اعترافاتهم هجمات 
على مراكز قوى األمن الداخلي، وقوات 
الدفاع الذاتي، في ريف دير الزور، إضافًة 
»قسد«  مقاتلي  طالت  هجمات  إلى 

وأعضاء مؤسسات اإلدارة الذاتية.

فيبدع،  الفنان  أما  يكتشف،  العالُِم 
فتتراقص  األلوان،  تزينه  عاملاً  يرسم 
مع  روحه  فتمتزج  يديه؛  بني  الريشة 
أبدعتها  التي  واملنحنيات،  اخلطوط، 
عن  األرجاء  في  بحثت  وإن  أنامله، 
التي  الفن،  روح  ستجد  حر،  مجتمع 
كما  فيه،  متجّلية  كبتها،  ميكن  ال 
بلوحاته،  للتاريخ  موثقاً  الفنان  يُعد 
من  الصغار  الفنانون  اتخذ  وقد 
معاناة وُمشكالت مجتمعهم محوراً 
ألعمالهم الفنية، فصوروا ويالت احلرب 
الغد  فكان  الصغيرة،  بأجسادهم 

واألمل احليز األكبر في أعمالهم.

ثالثة فنانني عشقوا الرسم منذ نعومة 
أظفارهم؛ فتتناغم أناملهم الصغيرة، 
الطفولة  رسموا  الفن،  ريشة  مع 
الذي  املستقبل،  رسموا  والشباب، 
يحلمون به، ولم تنَس ريشتهم شهداء 
مستقبلهم  في  فجسدوا  احلرب، 
اجلمال، واألحلان، ولونوا احلروف والكلمات، 
الواقع، منتقلني  فابتعدوا عن صخب 
لوحاتهم  معلقني  املستقبل،  إلى 
البريئة على جدرانه، ولم ينسوا املاضي 
واملستقبل  املاضي  فطبقوا  العريق، 

واحلاضر قصيدة تعزفها الروح.

وخالل تسليطنا الضوء على هذه الفئة 
تخطها  التي  واللوحات،  الصاعدة، 
أيديهم الغضة، التقينا ثالثة رسامني 
احللم،  نحو  الطريق  أول  السير  بدؤوا 
بعد أن جذبتنا لوحاتهم في معرضهم 
األول، والذي كان بدعوة من مجموعة 
بهذه  اهتمت  والتي  صغيرة،  أحالم 
املواهب، وسعت ألن يكون لرسوماتهم 
حيزاً في معرضها الصغير ذي األحالم 

الكبيرة.

لوحات حتكي املستقبل

لوحة  رسم  أحمد،  اجلبار  عبد  دليار 
الظلم،  وعن  والدمار،  احلرب  عن  تعبر 
الذي حل في سوريا، وبالرغم من ذلك 
اللوحة مجموعة  تقبع في منتصف 
لتشكل  وتوحدت  تكاتفت،  نسائية، 
تنظيماً قوياً، معبراً بذلك عن الوحدة 
بفضل  تشكلت  التي  والدميقراطية، 
الثورة، وقد رسم أجساد هؤالء النسوة 
الذي  السالم،  عن  معبراً  أبيض  بلون 
تنَس  ولم  املرأة،  بفضل  سينتشر 
لوحته شهداء الوطن، الذين سيبنون 
فيضرب  بدمائهم،  الوطن  مستقبل 

بريشته اللون األحمر فوق سواد احلرب، 
لوحة حكت ألف حكاية، جاعالً لأللوان 

لساناً ينطق.

للفن،  حبه  عن  أحمد  دليار  حدثنا 
ألكون  منذ صغره: »ولدت  به  وتعلقه 
حكاية  يروي  املستقبل،  يرسم  فناناً 
جيل القى الويالت، فنحن أجدر من يروي 
هذه القصص، نشأنا في داخلها، إلى أن 
احلرب لم تنل من روحنا الَندية، بل نحن 
من ينهيها بفننا، الذي يحمل آالمها 
واملستقبل  األمل،  وقسوتها، ليطغى 

املشرق على األلم«.

وتابع: »بدأت الرسم منذ الصف الثالث، 
برسوماتي  معلماتي  أُعجبت  وقد 
أقراني،  تسبق  كانت  التي  الطفولية، 
ليخلق  والتشجيع  املدح  فتلقيت 
وتعلم  التقدم،  في  الشغف  لدي 
املزيد، فبدأت مبالحقة احللم، تسبقني 

طموحاتي بأميال«.

ومع سعي دليار أحمد لتعلم الرسم، 
سجل في مركز مالفا للفنون والثقافة، 
»تلقيت  وزاد:  بهم،  بااللتحاق  فسارع 
األستاذ  وكان  هناك،  مضاعفاً  دعماً 
ريزان ميشو خير داعم لي لالستمرار«. 

واختتم الفنان التشكيلي دليار أحمد 
واجهته:  التي  الصعوبات،  حديثه عن 
أساس  أنها  الرسم،  »مستلزمات 
الفنان، ولكننا ال نستطيع توفيرها، وال 
توجد مؤسسات تساعدنا على توفير 
هذه املواد؛ ما يعيق تقدمنا، فال جند من 

يقدر موهبتنا، ويعطينا االهتمام«.

حلم الطفولة يتحقق

ولم يختلف هايدي أحمد ذو خمسة 
بدأ  فقد  أحمد،  دليار  عن  ربيعا  عشر 
الرسم منذ الصف األول، فرسم أفالم 
فازدادت  بسيطة،  ورسومات  الكرتون، 
عمقا وجماالً مع مرور الوقت، فوقفنا 
رجٍل؛ معالم وجهه غير  لوحة  نتأمل 
التي  األفكار،  من  فيض  وكأنها  بادية، 
وبجانبها  دوامات،  فتشكل  تداخلت 
لوحة رسمت بعنوان أين املفر؟ جمعت 
لن  حرب،  وجه  في  الشعوب  تكاتف 

تدوم.

وبني لنا هايدي أحمد، أنه تعلم الرسم 
في مركز مالفا أيضاً، بدعم من أهله 
كان  الذي  عمه،  سيما  وال  وأصدقائه، 

الداعم األساسي له.

املواهب  أن  إلى  ختام حديثه  في  ونوه 
رعاية  إلى  بحاجة  مثلهم  الغضة 
كبيرة: »رغم الصعاب، التي واجهتني 
لم أتوقف يوماً عن الرسم، بل كانت 
أن  وأمتنى  أكمل،  حتى  وحافزاً  دافعاً، 
لتنمية  الدعم  مثلنا  الشبان  يتلقى 
آفا،  روج  رسامو  ألننا  مواهبهم، 

   . ومؤرخو املستقبل«

»من ال ماضي له ال يربطه 
باحلاضر شيء«

رسمت  بيضاء،  ورقة  توسط  حصان 
باألصالة  فامتزج  بدقة،  خطوطه 
ياسر  مروة  قدمتها  لوحة  والشموخ، 
محمود ذات ستة عشر عاماً، في أول 
صغيرة  فنانة  فيه،  تشارك  معرض 
مع  واإلبداع  للتغيير،  تسعى  كغيرها 
التاريخ  وجمال  املاضي،  على  احلفاظ 

العريق.

وحدثتنا مروة عن بدايتها في الرسم: 
فيه  قدمت  لي،  معرض  أول  »هذا 
منذ  أرسم  أني  من  وبالرغم  لوحتني، 
الصف اخلامس، لم تسنح لي الفرصة 
مرتبطة  فلوحتي  إبداعي،  لتقدمي 
ال  له  ماضي  ال  فمن  املاضي،  بعراقة 

يربطه باحلاضر شيء«.

مروة تتمنى أن يُنظر إلى إبداع الشباب 
فالرسامون  أكثر،  االهتمام  بعني 
»نحن  التهميش:  من  يعانون  الصغار 
في بداية الطريق، وبحاجة إلى حتفيز، 
وتشجيع ال حتطيم لآلمال، فمجموعة 
أحالم صغيرة، أعطتنا الفرصة لنروي 
بلوحاتنا أحالمنا، التي تكبر، وأمتنى أن 

يزداد االهتمام بنا«.

سلطنة  في  أثريّة  تنقيبات  كشفت 
ُعمان عن مستوطنة يعود تاريخها إلى 
خمسة آالف عام، وفًقا ملا ذكره املوقع 
الرّسمي لوكالة األنباء العمانّية قبل 
نحو أسبوعني، واكُتشفت املستوطنة 
في موقع الغريني األثري في محافظة 
الثاني  املوسم  الشرقّية خالل  شمال 

من الّتنقيبات.

أن  الُعمانية،  األنباء  وكالة  وذكرت 
املستوطنة تُعد من أوائل املستوطنات، 
التي تُشير إلى تنظيم وتخطيط فريد 

قبل  املنطقة  تشهده  لم  نوعه  من 
هياكل  تتضمن  إذ  البرونزي،  العصر 
برجية محاطة مبساكن ُمتعدّدة الغرف، 
ومقبرة فيها عدد من القبور جماعّية 

الدّفن، إضافًة لبقايا مباٍن أخرى.

بوجود  الغريني  مستوطنة  وتتمّيز 
مساحة  وبلغت  احلجم،  كبيرة  مباٍن 
أكبرها حوالي 600 متر مربّع، وأشارت 
تتمتع  املستوطنة  أن  إلى  الوكالة 
حيث  من  وممّيزة  فريدة،  بخصائص 

البناء، والّتخطيط، واملفهوم.

األثريّة أن سكّان  وتُظهر االكتشافات 
ورعي  املبكّرة،  الزّراعة  امتهنوا  املوقع 
والّتبادل  النحاس،  وصهر  احليوانات، 
إلى  إضافًة  الساحلّية،  اجملتمعات  مع 

الّتجارة اخلارجّية.

ويأتي هذا االكتشاف من خالل تعاوٍن 
مشترك بني جامعة الّسلطان قابوس 
سلطنة  في  والسياحة  التراث  ووزارة 

ُعمان.

وكاالت

علي مراد

َصوِّْب رَصاصَك نَحو قلبي

نَصرَُك كاحِلبِر يُبلِلهُ املَطرْ

َصوَّْب رَشاَشَك كَيفما أتَفقْ

أنا ُهنا...

وأطفالي يَلَعُبوَن )الُغميظَة(

حَتَت الزيتونةِ املُباركِة

َصوِّْب يا جباُن 

ُهنا َعفِرينْ

ُهنا َموتَى يحِلُموَن بِاحلُريِة

ويشِعلوَن الَقَنادِيَل

ِمنْ زيِت الَقلْب

َموتَى يَحِملوَن الفجرَ

َعلى طبٍق ِمنْ تنٍي

ُهنا َموتَى يكتِبوَن الِشعرَ

ويرِسُموَن الُبرتقاالْت

َحمادَة...

مِزْق هذا الكفَن

انَْهْض ِمنْ نَوِمَك ِمنْ قَبِْرَك

ِمنْ ُحلِْمَك...

قدِّْم ُلفافاَت التِبِغ 

ايَ املُعتَِّم والشَّ

لِلزائِريَن

ارَفْع َصوتََك

أَُساَمة...

  . اقَتِرْب.

اْحِملِني َعلى وتِر )الَباغاَلَمْة(

احِملني إِلى »قطمَة« اليوم

َمقاَم الوجِع )كُردْ( 

والنصرُ كُلُّهُ لَِعْفِرين

)أصالنْ َمعُمو(...
ارِسْم الشارَِع الطويل

ْ اِرِسْم ِضحكَة نَياْل وَمْجدُولنِي

ارِسْم أصابَِع »رُوال« 

َعلى قيثارِة اجلِهاْت

ارِسم َمالِمحي

وأنا أُغِلقُ بَاِب اجلُرِح َخلِفي

وأمضي بِخطوٍة َموجوعٍة
وِبأخطاٍء أكثرَ َفَتكاً

الكُُل َخاْن

ِمنَّا َمنْ بَاَعها...

وِمنَّا َمنْ أطلقَ َعليها الرََصاَص

فِيْ حلظةِ غََضْب

فِيْ حلظةِ ُحْب

ل أوروبَا  وِمنَّا َمنْ فضَّ

البعيدةَ َعليها

وهيَ أقرُب ِمنْ رِمِش الَعنيْ

ِمنَّا أغلقَ قلبُه

وِمنَّا َمنْ أغلقَ َعينيهِ

ِمنَّا َمنْ يَحِمُلها َمعُه 

أيَنما ذََهْب

ال نصرَ 

بعدَ كُِل َهذا اخلَراْب

ال َفرَح بَعدَ انكسارِ الَقلْب.

الِحداد في  الشيخ مقصود واألشرفية  العام ألحياء  المجلس  - بعد إعالن  األخبار  مركز 
الحيين، على أرواح ضحايا المبنى السكني المنهار، تجّمع اآلالف من أهالي الحيين أمام 

مشفى الشهيد خالد فجر، للمشاركة في مراسم تشييعهم. 

قامشلو/ دعاء يوسف - ثالثة فنانين صغار، رسموا مواطن لحياة كمرآة عبر لوحاتهم، 
، وانتكاسات عاشوها، أعمال جسدت معاناة وانتصارات، لكنهم بروح 

ً
فعكسوا هموما

وهمة شبابية، يسيرون نحو المستقبل، فتسابق طموحاتهم خطا أقدامهم نحو الحلم، 
 كسابقيهم، أم أن يد العون ستنتشلهم؟

ً
فهل سيكون طريقهم صعبا

عشرات اآلالف في حيي الشيخ مقصود 
واألشرفية ُيشّيعون شهداء المبنى المنهار

وجهاء العشائر بمنبج: 
سنفشل المخططات الهادفة 
لضرب أمن واستقرار المنطقة

اختتام اجتماع مؤتمر اإلسالم الديمقراطي 
يا السنوي في شمال وشرق سور

يف دير الزور ُتِقر بتلقي الدعم من تركيا خلّية إرهابية في ر

نائب رئيس البرلمان العربي: 
االعتداءات التركّية واإليرانّية 
مرفوضة على سيادة العراق

أنامل صغيرة وشغف كبير.. أطفال يحثون الُخطا نحو حلم عظيم

اكتشاف مستوطنة عمرها 
خمسة آالف عام في سلطنة عمان

ين القلُب الَمعطوُب ِفْي َحالِة َهلْع والمقاُم ُكردي عفر

هايدي أحمدمروة محمود
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بيريفان خليل

في الساعة الثانية والربع بعد منتصف 
كانون   22 21ـ  األحد  ـ  السبت  ليل 
حلقت  فاجعة  أيقظت  اجلاري،  الثاني 
بسبعة أسر قاطنني في املبنى أهالي 
شخصاً   30 مصير  ليكون  املنطقة 
عالقاً حتت أنقاض املبنى املنهار معلقاً 
اإلنقاذ  فرق  استجابة  سرعة  مبدى 

ملناشداتهم الصامتة حتت األنقاض.

زيف وغمامة وراء احلقيقة

وعلى الرغم من كبر الفاجعة ووصفها 
بأهالي  حلقت  أخرى  وإبادة  مبجزرة 
كان  والذين  مقصود  الشيخ  حي 
من  قسراً  املهجرين  من  معظمهم 
عفرين، إال أن األسباب حول وقوقعها 
تعددت واختلفت ال بل وحرفت حسب 
سياسة كل طرف، فكل منهم سعى 
»متل  اجلرمية  من  نفسه  تبرئة  إلى 
الشعرة من العجني«، منهم من ادعى 
النهيار  سبباً  كان  املياه  تسرب  بأن 
هكذا مبنى ومنهم من ادعى بأن املبنى 
لم ينشأ بالشكل املطلوب ومنهم من 
ادعى بأنها ناجمة عن العراك احلاصل 
هناك بني قوى احلماية في ذلك احلي وبني 
من كان يقتل شعبه قبل سبع سنوات، 
إال أن ألسن ذوي الضحايا كانت لهم 
باملرصاد، في كشف احلقيقة الكامنة 
والسبب احلقيقي النهيار هكذا منبى 
وسبب جلوء األهالي ملثل هكذا مبان لم 

تكن صاحلة للعيش فيها.

شاهدين  كانوا  الذين  الضحايا  ذوو 
على الوقائع ومتعايشني في الظروف 
هجمات  ظل  في  الصعبة  املعيشية 
احملتل التركي من جهة واحلصار املفروض 
عليهم من قبل حكومة دمشق منذ 
املبنى كان قد  بأن  أربع سنوات، أكدوا 
عام 2016 نتيجة سقوط  تضرر منذ 
إحدى قذائف مرتزقة االحتالل التركي 
على  هجماتهم  أثناء  منهم  بالقرب 

احلي آنذاك.

صور مؤملة دخلت في سجل 

الشهادة

التهجير والقتل املتعمد واالستهداف 
والشهباء  عفرين  أبناء  حلقت  املباشر 
وحيي الشيخ مقصود واألشرفية على 
مدار سنوات احلرب، ومن أنقذ من تلك 
األساليب القى حتفه بعد ذلك نتيجة 
اآلثار التي حلقتها تلك األساليب بهم، 
بحق  نفسها  الصورة  تتكرر  واليوم 
عوائل بأكملها في ذلك احلي، كعائلة 
وائل محمد ريحانية من قرية جوالقا 
من ناحية جندريسه، وائل ريحانية ذو 
زوجته  مع  استشهد  العمر 37 عاماً 
عاماً   29 قامشلو  من  سليمان  دعاء 
لم  التي  إيفانا  الرضيعة  وطفلتهما 
يتجاوز عمرها الشهر بعد؛ حيث كان 
عمرها عشرين يوماً فقط، كما غيرها 
من األطفال الصغار الذين استشهدوا 
نتيجة احلرب وتداعياتها على املنطقة، 

أمثال الطفلة ديانا صالح.

العوائل  من  وائل كغيرها  عائلة  أفراد 
البالغ  رفاقهم  مع  الشهادة  نالوا 
عددهم 13 شخصاً، في صورة توضح 
أكثر  بل  املئات  هناك  الزال  أنه  كيف 
فبقاؤهم  كهذا،  مصير  مواجهة  في 
في مسكن غير صالح للعيش تهرباً 
التي  التركي  للمحتل  احلرب  آلة  من 
وهجرتهم  عفرين  في  استهدفتهم 
قسراً كان حالً بالنسبة لهم آنذاك، لم 
يدركوا بأن هناك طرف آخر سيصعب 
عليهم األمر ويعيق معيشتهم؛ وهي 
التي فرضت عليهم  حكومة دمشق 
إلى  فاضطروا  سنوات،  منذ  احلصار 
السكن في مبان كهذه دون إصالحها 

أو ترميمها.

»ال يؤلم اجلرح إال من به ألم«
 

به  من  إال  اجلرح  يؤلم  »ال  القائل  املثل 
ألم« أوضحت الصورة بشفافية أكثر، 
فأهالي املنطقة كانوا األكثر تأثيراً مبا 
ليجد  اجملزرة،  لذويهم في هذه  حصل 
التواصل  وسائل  في  منهم  البعض 
االفتراضي فسحة إلظهار مشاعرهم 

وتعاطفهم مع ذويهم.

اإلعالمية ليالف شاركت عبارة »وكأننا 
خلقنا لأللم واملوت« على حالتها عبر 
الواتس آب في تعاطف وحزن جتاه مع 
حصل مع أنباء شعبها في حي الشيخ 
مقصود، معبرة بكلماتها هذا بأن األلم 

واملوت ال يفارق أهالي عفرين.

أما مراسل وكالة هاوار جودي سيبان 
فقد كان وصفه للحالة أدبياً أحيى من 
خاللها األشياء اجلامدة »حتى املساكن 

خانت سكانها«.

وبكلمات أكثر تعبيراً نشرت اإلعالمية 
سيلفا إبراهيم »إلى أين يذهب العفريني 
األلم  أن  إلى  منها  إشارة  اهلل« في  يا 

والويالت تالحقهم أينما حلوا.

شهداء  عدد  وصول  لدى  أيضاً  وقالت 

انهيار املبنى في بدايتها إلى 15 شهيد 
وجرح اثنني آخرين بأن عقارب الساعة 
توقف زمنها اليوم عند الساعة الـ2: 

15 شخصاً ولفها احلزن.

كتبت واصفة مشاعرها لدى مشاهدة 
انهيار  شاهدت  »حني  انهيار  هكذا 
املبنى في حي األمس كنت كمن لم 
يقتنع أن ما أراه أمامي حقيقياً، هذه 
ليست صورة، هذا ليس فيديو، رمبا ألني 
الكارثة كانت قريبة  أن  لم أستوعب، 
مني إلى هذا احلد كما حصل في عام 
املرتزقة  هجمات  من  قبله  2016 وما 

على حينا«. 

مؤكدة بأنها ليست أول مجزرة ترتكب 
وال  املصيبة  ليست  »هذه  حيها  في 
اجملزرة األولى في حينا لكني حزينة على 
أنفسنا بأننا أينما نذهب نتألم وحتى 

اجلدار لم يعد يتقبلنا«. 

تعاطف اإلنسانية مع اإلنسانية

املشهد املروع أيقظ الضمير اإلنساني 
التي  واملؤسسات  األطراف  لدى بعض 
الشهداء  أهالي  مع  تعاطفها  أبدت 
مصير،  هكذا  ملصارعتهم  وذويهم 
برقيات  شكل  على  التعاطف  فجاء 
تعزية وبيانات تؤكد مساندتهم لهم.

منظومة اجملتمع الكردستاني عبر بيان 
عن  »نعّبر  أكدت:  الشأن  بها  أصدرته 
تعاطفنا ونقدم تعازينا ألسر من فقدوا 
أرواحهم. كما نتقدم بالتعازي ألهلنا 
وأهلنا في حلب  الشيخ مقصود  في 
وأهالي شمال وشرق سوريا وكل شعب 
العاجل  الشفاء  ونتمنى  كردستان، 
للمصابني، ونأمل أال يزداد عدد الضحايا، 

وإنقاذ من تبقى حتت األنقاض«.

التي  باإلرادة  ثقتها  املنظومة  وأبرزت 
ميتلكها أهالي احلي في جتاوز احملنة: »لقد 
أبدى أهلنا في حلب والشيخ مقصود 
واجلوع  الهجمات  كبيرة ضد  مقاومة 
والدمار وقلة اإلمكانات في ظل جميع 
روحهم  وبفضل  الصعبة،  الظروف 
املصاعب.  كل  على  تغلبوا  املقاوِمة 
أظهر أهلنا في حلب والشيخ مقصود 
جتربة نوذجية فيما يتعلق بالتعاضد 
واحلياة اجملتمعية. ونحن واثقون أن أهلنا 
في الشيخ مقصود سيتغلبون على 
جميعاً،  آملنا  الذي  املفجع  احلدث  هذا 
خالل  من  املشاعر،  وهذه  الروح  بهذه 
مرة  البعض.  ببعضهم  االهتمام 
أخرى، نقدم تعازينا ألسر الذين فقدوا 

أرواحهم، ولشعب كردستان، ولشعبنا 
شمال  أهالي  مقصود،  الشيخ  في 

وشرق سوريا، ونشاركهم آالمهم«.

العام  اجمللس  أصدرها  برقية  في  وجاء 
مصاب  »إن  الدميقراطي  االحتاد  حلزب 
هو  مقصود  الشيخ  حي  في  شعبنا 
مصابنا وإنه ليس وحده وإننا إلى جانبه 

في كافة اجملاالت«.

اجمللس العام للحزب انتقد السياسة 
غير العادلة التي تنتهجها املنظمات 
اإلنسانية واإلغاثية الدولية جتاه أوضاع 
وحيي  الشهباء  في  عفرين  مهجري 
ودعا  واألشرفية،  مقصود  الشيخ 
للقيام  سوريا  وشرق  شمال  شعوب 

بواجبها وتقدمي الدعم املطلوب.

وطالب في الوقت ذاته حكومة دمشق 
بعدم ممارسة التضييق على املهجرين 
بإيقاف  سياسية،  لغايات  واملدنيني 
الفرقة  من  املفروض  اخلانق  احلصار 
اآلن،  منذ 15 آب 2022 وحتى  الرابعة 
سوري  ـ  سوري  وطني  بحوار  والبدء 
للخروج من عنق الزجاجة التي وضعت 
فيه البالد نتيجة الذهنية السلطوية 
واالستبدادية ومحاولة الرجوع بسوريا 

إلى ما قبل 2011.

املوت  أن  »يبدو  قوله  يود  ما  ملخصاً 
أينما  عفرين  مهجري  يالحق  واحلصار 
حلوا بشكل ممنهج ومخطط له في 
دمشق  املظلمة الستخبارات  األقبية 
الشعب  إرادة هذا  بغاية كسر  وأنقرة 
ومكتسباته،  طموحاته  من  والنيل 
قضية  على  تبنى  التي  اإلرادة  أن  إال 
منها  تنال  ال  ملتزم  وفكر  مشروعة 

القوى املستبدة«.

ومن جانب آخر علق مؤمتر ستار على 
بأن  يبدو  ما  »على  بـ  الفاجعة  هذه 
حلب أيضاً لم تصبح مكاناً آمناً لهم. 
هي  احلادثة  هذه  بأن  القول  نستطيع 
نتيجة سياسات الدول املهيمنة التي 
لم تقدم حلوالً سياسية من أجل إنهاء 

مأساة شعوب سوريا«.

ملداواة  األهالي  دعم  على  مشدداً 
جراحهم، الفتاً إلى ضرورة قيام حكومة 
دمشق بواجبها ورفع احلصار املفروض 

على حلب والشهباء.

إقليم  في  الذاتية  اإلدارة  ومتنت   كما 
»في  العاجل للجرحى  اجلزيرة الشفاء 
من  زادت  التي  املؤملة  احلادثة  هذه 
الشيخ  في  الصامد  شعبنا  معاناة 
التهجير  نتيجة  والشهباء؛  مقصود 
واحلصار  عفرين  احتالل  بعد  القسري 
النظام  قبل  من  عليهم  املفروض 
السوري، والظروف اإلنسانية الصعبة 
وتقاعس  األهالي،  يعيشها  التي 
عن  والدولية  اإلنسانية  املنظمات 

القيام بواجباتها اإلنسانية«.

وحيت اإلدارة الذاتية الدميقراطية إلقليم 
في  شعبنا  ومقاومة  »صمود  اجلزيرة 
مقصود  والشيخ  الشهباء  مخيمات 
واحلصار،  االحتالل  سياسات  أمام 
الفاجعة  بهذه  احلزن  ونشاركهم 

ونؤكد استمرار نضالنا ومقاومتنا معاً 
حتى حترير عفرين وكافة املناطق احملتلة 

والعودة اآلمنة ألهلنا إلى ديارهم«.

والدولية  اإلنسانية  املنظمات  داعية 
اإلنساني،  بواجبها  القيام  في  كافة 
الكف  في  دمشق  حكومة  وكذلك 
عن ممارساتها التي تخدم أهداف احملتل 

التركي.

»غمض عينك وانقل احلدث«

أغلبها  اإلعالمية  الوسائل  حتفظت 
واملرتبطة بعضها ببعض األطراف في 
عينك  »غمض  غير  ال  اخلبر  تنشر  أن 
وانقل احلدث فقط« فقد كانت تنقل 
اخلبر دون أن تصور الواقع وما حدث فعالً 
إلى تلك  أبرياء جلؤوا  أناس  هناك بحق 
التهجير  مواجهة  في  لإليواء  املباني 
والهجمات واحلصار، دون أن تظهر تلك 
أمام  متوت  اإلنسانية  كيف  الوسائل 
الوسائل  من  الكثير  العالم،  مرأى 
التي تناولت اخلبر في نشراتها؛ كانت 
في  مبنى  »انهار  التالي  الشكل  على 
جميعها  وساندت  حلب«،  أحياء  أحد 
ما أوردته حكومة دمشق في وسائلها 
نتيجة  حصل  االنهيار  بأن  اإلعالمية 

تسرب املياه إلى املبنى.

أما بالنسبة حلكومة دمشق املسؤولة 
بشكل أساسي عما يحصل لشعبها 
في سوريا بعد مرور أكثر من عقد من 
الزمن على األزمة واحلرب، فقد اكتفت 
بجملة واحدة »انهيار مبنى من خمس 
طوابق في حلب«، لتصبح هذه اجلملة 
الالمتعاطفة  الوكاالت  مصدر جلميع 

مع أهالي احلي.

املرتبطة  واألحياء  حلب  مدينة  وتعد 
نشره  ما  حسب  تضرراً  األكثر  بها 
والتدريب  للبحث  املتحدة  األمم  معهد 
)UNITAR( عام 2019 »شهدت حلب 
بوجود  سوريا  في  دمار  نسبة  أكبر 
4773 مبنى مدمراً كلياً، و14680 مبنى 
مبنى  و16269  بالغ،  بشكل  مدمراً 
مجموع  ليبلغ  جزئي،  بشكل  مدمراً 

املباني املتضررة 35722«.

حاوره/ علوان عباس

من  داعش  مرتزقة  ُهزمت  عندما 
مدينة منبج، ومت حتريرها على يد قوات 
عادت   ،2016 عام  الدميقراطية  سوريا 
احلياة الى أهلها، واستعادت أهميتها 
االستراتيجية، بيد أن هذه األهمية ال 
حتسب بالكيلومترات، التي متتد عليها 
مبوقعها  بل  الصغيرة،  املدينة  هذه 
االستراتيجي، فقد كانت مدينة منبج 
داعش  ملرتزقة  هامة  وصل  حلقة 

وعنتاب  السوريتني،  والرقة  حلب،  في 
نقطة  كونها  إلى  إضافة  التركية، 
هامة في التواصل اجلغرافي مع مدينة 

املوصل في شمال العراق.

وتقع مدينة منبج على بعد 85 كيلو 
متراً شرق مدينة حلب، ويفصلها عن 
احلدود التركية نحو 30 كيلو متراً، ويبلغ 
عدد سكانها قرابة 550 ألف نسمة، 
ويتبع لها إداريا عدد من النواحي، و314 

قرية ومزرعة.

وللحديث عن مدينة منبج وما حصل 
داعش  مرتزقة  سيطرة  أثناء  فيها 
سوريا  بقوات  وحتريرها  املدينة،  على 
حتققت  التي  واإلجنازات،  الدميقراطية، 
بعد التحرير، وعن األطماع والتهديدات 
أجرت  املواضيع  من  وغيرها  التركية، 
حزب  فرع  أمني  مع  حواراً  صحيفتنا 
التحالف الوطني الدميقراطي السوري 
في منبج، وعضو الهيئة املركزية في 

احلزب عزيز عبود، وإليكم نص احلوار:

 
وضع  عن  التحدث  بإمكانكم  هل  ـ 
مدينة منبج قبل حتريرها على يد قوات 

سوريا الدميقراطية؟

فترة  أثناء  منبج  مدينة  وضع  كان 
مأساوياً،  داعش  مرتزقة  سيطرة 
ثالث  قرابة  استمر  في ظالم  وعاشت 
سنوات، عانى فيها أبناء املدينة الويالت 
منهجه  وفرض  داعش،  بطش  نتيجة 
وشريعته بالقوة وبقطع الرؤوس وفرض 
اإلتاوات، وتقييد احلريات العامة والقيام 
بإعدامات ميدانية وإجبار األهالي على 

حضورها.

ـ هل لكم أن تبينوا لنا بعض احلاالت، 
حقوق  انتهاكات  فيها  حصلت  التي 

اإلنسان؟ 

القصص  من  الكثير  حصلت  لقد 
حتصى  وال  تعد  ال  التي  واحلوادث 
األهالي  داعش ضد  مرتزقة  ملمارسات 
بقطع  قاموا  لقد  نعم  املدينة،  في 
رؤوس األبرياء وسط جتمعات األسواق، 
عمليات  حضور  على  األهالي  وإجبار 
لفقوا  أبرياء  بحق  الوحشية  القتل 

لهم تهم عديدة، نتيجة مخالفتهم 
محاولة  في  العامة،  لسياستهم 
وتخويفهم  األهالي  إلرهاب  منهم 
يتم  كان  وكذلك  الرؤوس،  قطع  عبر 
جلد، وضرب النساء وسط التجمعات 
خملالفتهن اللباس، الذي فرضه داعش، 
وكذلك حصلت الكثير من القصص 
من  بالزواج  اجلميالت  النساء  إلجبار 

عناصر وقيادات داعش.

َعِلموا  عندما  األهالي  فعل  ردة  ما  ـ 
سوف  الدميقراطية  سوريا  قوات  بأّن 

حتررهم؟ 

العودة  أمل  مبثابة  كانت  الفعل  ردة 
للحياة والتحرر، وبالفعل حتقق احللم 
املدينة  وشابات  شباب،  أغلب  وشارك 
باجتاه  هروبهم  عبر  التحرير،  بحملة 
قوات سوريا الدميقراطية، ومشاركتها 
الزحف لتحرير املدينة األمر، الذي أعاد 
احلياة للمدينة، والقى فرحة عارمة من 

قبل األهالي.

بني  للمقارنة  مجال  ال  بأنه  وأعتقد 
املرتزقة وقوات سوريا الدميقراطية، من 
والقوانني،  واالستقرار،  األمان،  حيث 
واملؤسسات، واخلدمات العامة، والعدالة 
االجتماعية، وكذلك مشاركة الشعب 

في القرارات واإلدارة الشعبية.

ـ ما االجنازات التي حتققت بعد التحرير؟

التحرير،  بعد  الكثير  إجناز  مت  بالتأكيد 
بتشكيل  املدنية  اإلدارة  قامت  حيث 
تأهيل  إعادة  ومت  اخلدمية،  املؤسسات 
وتفعيل  احلرب  دمرتها  التي  املدارس، 
تقدمي  مت  وكذلك  التربوية،  العملية 
دعم  عبر  لألهالي  الصحية  الرعاية 
األدوية  وتقدمي  وتأهيلها  املشافي 
واألجهزة الطبية الالزمة لذلك، وأيضاً 
مهمتها  عسكرية  قوات  تشكيل  مت 
حماية املدينة وريفها، من أي اعتداءات 
بتوفير  اخلاص  األمن  جلهاز  باإلضافة 
وكذلك  لألهالي،  واالستقرار  األمن 
االجتماعية  العدالة  مجالس  تفعيل 

وتأهيل البنى التحتية للمدينة.

ـ بالعودة الى دولة االحتالل التركي، ما 
لشمال  املستمرة  التهديدات  سبب 

وشرق سوريا؟

احملتل التركي منذ بداية األزمة استغل 

األزمة، وانقلب على احلكومة السورية، 
سيادة  وتهديد  اإلرهاب  بدعم  وقام 
االتفاق  بنود  تنفيذ  أجل  من  سوريا 
من  أجزاء  على  بالسيطرة  امللي، 
مدن  امليثاق  حسب  مشمولة  سوريا 
من  وأجزاء  واحلسكة،  والرقة،  حلب، 
السوري،  والساحل  وحماه  الزور،  دير 
سياق  في  تندرج  األخيرة  واالعتداءات 
أجل  من  وأيضاً  االحتاللي،  اخملطط 
فأردوغان  االنتخابية،  األصوات  كسب 
على  يحافظ  بأنه  لنفسه  يسوق 
أن  واستطاع  التركي،  القومي  األمن 
بسياساته،  التركي  الشعب  يقنع 
في  تندرج  األخيرة  التهديدات  وهذه 
خدمة حملته االنتخابية، وأيضا تنفيذ 
خملططاته االحتاللية باللعب على وتر 
التناقض الغربي الروسي، واالستفادة 
من تلك التناقضات باحتالل أجزاء من 

شمال وشرق سوريا.

ما،  حد  الى  فشل  اآلن  وحتى  لكنه 
احتالل  أسف  وبكل  استطاع،  لكنه 
بعض املناطق مثل سري كانيه، وكري 
سبي وعفرين، ويريد احتالل املزيد من 

املدن، واألراضي السورية.

دولة  متارسها  التي  السياسة  ما  ـ 
االحتالل التركي في املناطق احملتلة؟

ما  تركيا منطقة عفرين عبر  احتلت 
تسمى عملية غصن الزيتون، وكذلك 
احتلت كري سبي، وسري كانيه، عبر 
ما تسمى بعملية نبع السالم، وقبلها 
احتلت جرابلس، والباب، وإعزاز عبر ما 
أسمته أيضاً بعملية درع الفرات، حيث 
مارس االحتالل التركي ومرتزقته، أقسى 
أنواع االنتهاكات ضد السكان احملليني 
إلجبارهم على النزوح وتنفيذ سياسة 
التغيير الدميغرافي، التي تسعى تركيا 
لتنفيذها، وكذلك فرض اللغة التركية، 
وإطالق يد املرتزقة الذين عاثوا فساداً، 
وأحرقوا الطبيعة، واغتصبوا، وخطفوا، 
دفع  على  اخملطوفني  وأجبروا  وقتلوا، 
الفدية مقابل حريتهم، أو قتل من لم 
يدفع الفدية، حيث يعاني األهالي في 
مناطق سيطرة االحتالل ظروفاً صعبة 
وعدم  املمارسات،  هذه  كل  ظل  في 

وجود استقرار وأمن وحياة كرمية.

ـ ما الهدف من تهديدات تركيا باحتالل 
منبج، وكوباني، وتل رفعت؟

ال شك أن تركيا تسعى الحتالل مناطق 
شمال وشرق سوريا كلها، فهي موجودة 
وجرابلس،  واعزاز،  إدلب،  مناطق  في 
وصرح  حلب،  على  وعينها  والباب، 
اخلصوص  بهذا  مرة  من  أكثر  األتراك 
حيث أن جغرافيا مدينة تل رفعت تعّد 
وباحتاللها  حلب،  إلى  الدخول  بوابة 
تصبح حلب حتت تأثير النفوذ التركي، 
حيث  منبج  ملدينة  األمر  وكذلك 
وبذلك  والسكاني،  االقتصادي،  الثقل 
تكون حلب محاطة من ثالث جهات، 
أما بخصوص كوباني فتسعى تركيا 
وكري  كانيه،  سري  مدينتي  لوصل 
لتقترب  الفرات،  غرب  مبناطق  سبي 
للشريط  الشرقي  العمق  باجتاه  أكثر 
احلدودي، والغاية األساسية هي التغيير 
النفط،  ملناطق  والوصول  الدميغرافي، 

فلم تخف تركيا هذه الرغبة.

التركي  احملتل  يرمي  إالَم  برأيكم  ـ 
والُبنى  احليوية،  املنشآت  بقصفه 

التحتية؟

ألن هناك مشروعاً دميقراطياً، ويتطور 
احلكومات  ليضع  يوم  بعد  يوما 
ما  خطر،  في  باملنطقة  الديكتاتورية 
يؤدي لفشل مشروع تركيا االحتاللي، 
فقام باستهداف املراكز احليوية، والبنى 

أهالي  عليها  يعتمد  التي  التحتية، 
منجزات  أمام  عثرة  ولوضع  املنطقة، 
ومكتسبات أهالي املنطقة من جهة، 
ومن جهة أخرى القيام بإحداث تغيير 
الشمالي،  الشريط  على  دميوغرافي 
وخاصة  األصليني  سكانه  وتهجير 
احملتل  يكون  وقد  الكردي،  الشعب 
التركي له حسابات أخرى باالتفاق مع 
التحالف الدولي، بإدخال شركات تركيا 
تعيد إعمار ما ساهمت بتدميره خالل 

احلرب السورية.

هو  احليوية،  املراكز  استهداف  إن  أي 
والبنى  االقتصادية،  املنجزات  لضرب 
األهالي  عليها  يعتمد  التي  التحتية، 
في عيشهم بشكل رئيسي، وإلحداث 
مكتسبات  وضرب  دميغرافي،  تغيير 

املشروع الدميقراطي.

ما  وثيق  داعش  مبرتزقة  تركيا  - ارتباط 
مدى هذا االرتباط؟ 

الوقائع على األرض كلها، أثبتت ارتباط 

إبان  التركي،  بالنظام  داعش  مرتزقة 
الريف  على  داعش  مرتزقة  سيطرة 
الشمالي والشرقي ملدينة حلب، كان 
املرتزقة يدخلون إلى األراضي السورية 
وكذلك  عراقيل،  أية  بدون  تركيا  عبر 
كان يتم دخول الدعم لهم إلى الداخل 
التقارير  وتتحدث  تركيا،  عبر  السوري 
عن أماكن إقامة ومعسكرات ملرتزقة 
ثبوتيات  وهناك  تركيا،  داخل  داعش 

ووثائق بذلك.

الصناعة  سجن  على  داعش  وهجوم 
وتخطيط  بدعم  كان  احلسكة،  في 
مباشر من اخملابرات التركية، باإلضافة 
العترافات مرتزقة داعش أثناء التحقيق 
معهم، بوقوف تركيا خلف كل ما حدث 
في سجن الصناعة باحلسكة، حيث 
واعترفوا  الدعم،  أشكال  لهم  قدمت 
بأن هناك الكثيرين من عناصر مرتزقة 
داعش انخرطوا في صفوف ما يُسمى 
باجليش الوطني املرتهن لتركيا، في تنبٍّ 
تركي واضح ملرتزقة داعش، وجتييشهم 
للهجوم على مدينة منبج التي تسعى 

تركيا الحتاللها.

ـ ما تصوركم لشكل احلكم في سوريا 
املستقبل؟

برأينا يجب أن يتوافق السوريون كلهم 
على دستور جديد، بحيث يتم من خالله 
صياغة نظام حكم عبر إجراء استفتاء 
دستوري يشارك فيه السوريون كلهم، 
يكون  قد  وبذلك  كافة،  بشعوبهم 
نظاماً برملانياً، أو رمبا غير ذلك حسبما 
الدستور  عبر  السوري  الشعب  يقرره 

املتفق عليه.

بإنهاء  جاداً  ليس  الدولي  اجملتمع  أما 
تشابك  بسبب  السورية؛  املأساة 
في  املؤثرة  الكبرى  الدول  مصالح 
تضارب  حيث  السورية،  الساحة 
املصالح، وبرأيي هذه الدول مستفيدة 
من  ليس  وبذلك  السورية،  احلرب  من 
استمرار  بل  األزمة،  إنهاء  مصلحتها 
في  سلبياً  دوراً  لعبت  وقد  الصراع، 
هذا الصراع بل أججته بشكل واضح، 
الدولية،  بالتجاذبات  تأثرت سوريا  وقد 

والتنافس الدولي في الشرق األوسط.

بها  تختمون  أخيرة  كلمة  من  هل  ـ 
حوارنا؟

بتغليب  كلهم  السوريني  نوصي 
املصالح  على  الوطنية  املصلحة 
االعتبار  بعني  واألخذ  كلها،  األخرى 
حل  وإيجاد  املعاناة،  هذه  إنهاء  ضرورة 

لألزمة السورية.

يز عبود: الموقع االستراتيجي لمنبج يجعلها هدفاً ألطماع تركياحتى المساكن خانت سكانها.. فاجعة أخرى في حي الشيخ مقصود عز
في فاجعة كبيرة شهده حي الشيخ مقصود في حلب ظهرت األقنعة التي كانت تخفي حقيقة الوجه الذي يدعي اإلنسانية، فالجرح كان يدمي 

قلوب أخوتهم فقط والتعاطف برز في نفوس من أيقظ ضميره لهذا األلم، والتغييب والصمت الزما األطراف التي تدعي اإلنسانية.
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نوري سعيد

لصباحات  اجلزيرة؛  ابن  أنا  اشتقت 
دمشق الفيروزية، وطيبة قلوب أهلها، 
كنت أزورها برفقة زوجتي كل عام، ألن 
الفندق  في  واإلقامة  السفر  تكاليف 
نشبع  ال  كنا  زهيدة،  كانت  واملأكل 
كالقيمرية  القدمية  أحياءها  زيارة  من 
من  نلُّ  وال  والصاحلية،  والشاغور 
منها  احلديثة  األحياء  في  التجوال 
وكلما  واملالكي،  رمانة  وأبو  كاحلمرا 

أتذكر ذلك ينتابني شعور من احلزن.

نزور  كنا  زيارتها،  من  االنتهاء  بعد 
الالذقية التي عشقتها عشقاً ال يقلُّ 
األولى  زيارتي  وفي  لدمشق،  حبي  عن 
إليها  طريقنا  وفي  كسب،  زرنا  لها 
اندهشت من جمال الطبيعة اخلالبة 
مندهشة  كانت  التي  لزوجتي  وقلت 
ردت  أتأسف؟  ماذا  على  أتدرين  أيضاً: 
على ماذا؟ قلت: على ما فاتنا من اجلهل 
وطننا  أن  أدري  أكن  لم  بالدنا،  بجمال 

جميل لهذه الدرجة.

الصيادين  أحد  كان  »امليكروباص«  في 

وسط  في  الكرسي  على  جالساً 
نتحدث  شاهدَنا  بجانبي،  الباص، 
من  قال:  مندهشني  ونحن  بالكردية 
أين األخ؟ أجبت من قامشلو، تابع قائالً: 
تزوران فيها  التي  األولى  املرة  هل هذه 
إلى  وصلنا  ثم  نعم،  قلت:  كسب؟ 
مكان قال: انظر إلى هذا املوقع اجلميل، 
الناصر  املصري عبد  للرئيس  زيارة  في 
من  فطلب  هنا،  من   َّ مر الوحدة  أيام 
السائق ومن معه التوقف، وترّجل من 
اخلالبة،  الطبيعة  إلى  ونظر  السيارة 
وقال )أيه دي؟ دي جنة(، وفعالً الطريق 

إلى كسب جنة.

كنا  دمشق  زرنا  كلما  ذلك  وبعد   
أهلها  بساطة  أحببت  الالذقية،  نزور 
وشاهدت صلنفة واحلفة وجزيرة أرواد، 
كل  وبعد  طرطوس،  قبالة  تقع  التي 
أحس  كنت  العودة  طريق  وفي  زيارة 
الزيارة،  من  نشبع  لم  ألننا  بالغصة 
ألنها كانت »على قد احلال« والراتب لم 

يكن يساعدنا أكثر من ذلك.

تغيرت   2011 الشعبي  احلراك  بعد   
لدمشق  زيارتنا  وانقطعت  األوضاع 
املعيشية  الظروف  ألن  والساحل 
التقاعدي؛  والراتب  صعبة،  أصبحت 
إذا  واحد  يوم  ملصروف  يكفي  يعد  لم 
قمنا بالزيارة، وبعد مرور أكثر من عشر 
سنوات أقول: إن السوريون يذرفون بدل 
درّة الشرق،  الدموع دماً، على وطنهم 
الذي  واحملبة،  والسالم  األمن  وموطن 

والغرباء،  األشقاء  جلميع  ذراعيه  فتح 
نقول:  لهذا  الكل،  به  غدر  ذلك  ومع 
الكرة في ملعبنا نحن السوريون، وإذا 
كنا ال نستطيع أن نتفق على تسمية 
تشمل كل شعوبها  لسوريا،  جديدة 
لتصبح »اجلمهورية السوريّة« فكيف 
لنا أن نتفق على بقية القضايا، وبعد 
مع  مجهوالً،  سوريا  مصير  أصبح  أن 
ذلك لم نتمكن حتى اآلن الوصول إلى 
بيننا، بحيث نضع  كلمة سواء فيما 

حداً ملعاناتنا التي طالت كثيراً، وأصبح 
السوريون يتقاسمون حاويات القمامة 
فيما بينهم، واملتسولني ميلؤون األسواق 
وشوارع املدن، فإلى متى سوف تستمر 
معاناتنا، وإلى متى سنبقى أخوة أعداء، 
فوق  وطننا  مصلحة  سنضع  ومتى 
كافة االعتبارات األخرى؟، أجيبونا أيها 
مواالة  الغيورين،  والوطنيون  الشرفاء 

كنتم أم معارضة ؟.

أردد  حّياً  بقيت  طاملا  سأظل  ختاماً 

أحمد  الشعراء  أمير  قصيدة  مطلع 
شوقي التي قالها في وصف دمشق: 

أرق       ودمعاً  »سالماً من صبا بردى 
ال يكفكف يا دمشق

 وبي مما رمتك به الليالي         جراحات 
لها في القلب عمق 

حقاً إن جراحات دمشق أدمت قلوب كل 
الكبير  قلب شاعرنا  وليس  السوريني 
                                                                                                                                   . أحمد شوقي فقط

عثمان عبد العزيز

هي  العربية  العقلية  في  االنهزامية 
خليط ومزيج من االنهزامية التاريخية 
وتوالت  أصابتها  التي  املتكررة  واآلنية 
عليها مع فشل أغلب احملاوالت املتكررة 
إلى  ذلك  أدى  ما  منها،  للتخلص 
تعميقها وجتذيرها وتأصلها في الوعي 
اجلماعي االجتماعي عموماً والنخبوي 

منه على وجه اخلصوص. 

في  احلديث  يرد  حني  حال،  أية  على 
االنهزامية،  العقلية  عن  السياق 
يستحضرنا في عجل مواجهة العرب 
للكيان الصهيوني. ثمة سلسلة من 
بها  ُمنيَ  التي  العسكرية  اإلخفاقات 
العرب بحروبهم مع إسرائيل منذ عام 
1948، فباإلضافة إلى عدم االستعداد 
اآلراء  وتبعثر  له،  واخملطط  الكافي 

والهالة  وتباينها  العربية  العسكرية 
عربياً  الكبيرة  الدعاية  من  املرافقة 
وبطش  قوة  عن  وعاملياً  وإسرائيلياً 
جميع  من  االحتالل  جيش  وكفاءة 
فإن فكرة  وبرياً،  وبحرياً  النواحي جوياً 
أو  العربية  اجليوش  أحد  بإمكان  بأن 
شبه  إسرائيل  على  االنتصار  كلها 

مستحيلة. 

على منوال املثال السابق، ميكن القول 
بإن معركة عني جالوت الشهيرة في 
فاصلة  معركة  تعتبر  1260التي  عام 
الذين  - اإلسالمي،  العربي  التاريخ  في 
جيش  أن  كامل  اقتناع  على  كانوا 
مجازر  من  به  ُعرف  ملا  يُهزم  ال  املغول 
وما  السابقة،  حروبه  في  ارتكبها 
بغداد  اقتحموا  عندما  املغول  فعله 
من قتل وبطش وإعدامات كان الهدف 
منها الترويع واإلرهاب إلضعاف نفوس 
جيش  لكن  آنذاك،  املسلمني  العرب 
احلرب  دخول  قرروا  املسلمني  املماليك 
ألنهم  املغول  قوة  ترهبهم   ولم 
أرادوا النصر وانتصروا، كان الناس قبل 
املعركة يتداولون مقولة: »من قالوا لك 

إن املغول يُهزمون ال تصدقهم«. 

التي  العقلية  نفس  نعيش  نحن  ها 
عاشها العرب املسلمني قبل معركة 
احلال  هو  وهذا  الشهيرة،  جالوت  عني 
مع إسرائيل، حيث أصبح األغلبية من 
يثقون  ال  ونُخبة  قادة وشعوب  العرب 
العدو  بات  تُهزم،  سوف  إسرائيل  بأن 
االنهزامية  زرع  في  مُيعن  اإلسرائيلي 

عند العرب، ال مسّوغ لهذا الفكر، فزرع 
االنهزامية عمل شاركت به قوة عربية 
ببراءة أو عن ضلوع في مخطط خطير، 
هناك أصوات حتى من فلسطني تُنمي 
هذه الدعاية ويرفعون أيديهم بالهواء 
مطالبني بحصول تسويّة حتى ولو كان 
على حساب ومبادئ القضية العربية 
بشكٍل عام والفلسطينية على وجه 

اخلصوص.

من املاُلحظ أن فكرة استحالة النصر 
على العدو ترسخت، كل هؤالء اختلقوا 
ومعروفة  محددة  أسباب  الهزمية  من 
وبناًء على تقصير واضح، وكانت هذه 
ضرب  في  لإلمعان  مناسبة  األسباب 

الذات العربية.

العرب  تصوير  سبق،  ما  كل  من  يُراد 
لكن  إسرائيل،  محاربة  عن  عاجزين 
حرب تشرين كسرت صورة اإلسرائيلي 
السادات  مواقف  ورغم  يُقهر،  ال  الذي 

التي سرعان ما أنعشت صورة اجليش 
اجليش  محاصرة  بعد  االسرائيلي 
املصري الثالث. كل هذه اجلعجعة لم 
حُتقق املراد للعرب وعدنا إلى املربع األول.

يستغرب  ومازال  كان  العربي  املواطن 
القضايا  في  الرسمية  القرارات 
كانت  والتي  العربية،  لألمة  املصيرية 
تُبرر مبسوغات عدة من قبل القادة، وهذه 
املبررات كانت جتد العديد من املسّوقني 
الواقعية  ومنها  لها،  واملصفقني 
االستهتار  على  املبنية  السياسية 
واملبرر  الرسمي،  غير  العربي  بالعقل 
املنطقة  في  القوى  توازن  عدم  اآلخر 
وفي العالم، فهي دائماً من وجهة نظر 
صالح  في  ليست  الرسمي  النظام 
الدول العربية ويبدو أنها لن تكون أبداً. 

إن املنطقة العربية مرت بحروب عديدة، 
واحلروب عادةً تنشأ من قوى جديدة أو 
أخرى،  قوى  حساب  على  قوى  ضعف 

سواًء على املستوى اإلقليمي أو الدولي، 
الرسميون  الساسة  كان  دائماً  لكن 
العرب يعرفون نتيجة كل حرب مسبقاً، 
قبل بدئها وهي بطبيعة احلال الهزمية 

احملتمة لألمة العربية. 

بعد  تنضج  لم  العقول  هذه  لكن 
وقدراتها  الشعوب  حركة  لتستوعب 
على  دائماً  تعمل  لذلك  وإمكاناتها، 
تهميش اإلجنازات البطولية واإلبداعات 
في كافة اجملاالت، لقد اتضح ذلك جلياً 
فلسطني  في  املقاومة  إجنازات  بعد 
في االنتفاضة األولى حيث نتج عنها 
مع  يتناسب  وهزيالً  مشوهاً  كياناً 

العقول الهزيلة. 

وإجنازاتها  األقصى  انتفاضة  جاءت 
ولتحويل  أخرى  مرة  املؤامرة  لتحاك 
االنسحاب الصهيوني من القطاع إلى 
االنطالق  من  بدالً  الهارب  للعدو  إجناز 

منه إلجنازات مرحلية واستراتيجية. 

وكذلك إجنازات املقاومة في العراق لم 
يتم استغاللها بل على العكس يتم 
مناهضتها ومحاربتها والتآمر عليها، 
لقد أضاعت األنظمة ومازالت متضي 
من  للخروج  عديدة  فرصاً  الدرب  في 

سيطرة اآلخرين. 

أهداف  تتحقق  والصمود  فباملقاومة 
األمة االستراتيجية، املتمثلة بالتحرر 
والعزة والكرامة والبناء واالستقالل من 

عقلية االنهزام واخلنوع.

يون َيذِرفون بدل الدموع دماً على وطنهم السور

العقلّية االنهزامية العربّية في مواجهة إسرائيل

بالرغم من احلصار، واحلرب، والتهديدات 
على  التركي  لالحتالل  املستمرة 
الذاتية لشمال  اإلدارة  املنطقة، حتاول 
وشرق سوريا، فتح الطريق أمام اإلنتاج 
الذاتي  االكتفاء  وحتقيق  االقتصادي، 
املواد  الستيراد  احلاجة  ترك  أجل  من 

األساسية.

ومنع  األسعار،  ضبط  حتاول  كما 
االحتكار من خالل وضع قوانني صارمة، 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  تسعى  كما 
وشرق سوريا من خالل هيئة االقتصاد، 
وضمن إمكاناتها املُتاحة لبناء أرضّية 
االقتصادي  األداء  وحتسني  اقتصادية 
وتطوير  اإلنتاجية،  املؤسسات  في 
عن  املسؤولة  واملؤسسات  الهيئات 
للتنمية  للوصول  االقتصادي  احلقل 
االقتصادية. سعت هيئة االقتصاد في 
عام 2022، إلى إجناز األعمال، التي تخدم 
املواطنني، باإلضافة إلى عقد اجتماعات 
ملناقشة  الذاتية،  اإلدارة  هيئات  مع 
تعترض  التي  والتحديات،  الصعوبات 
عمل هيئة االقتصاد، ومناقشة إنشاء 
املشاريع التنموية، التي تخدم املنطقة، 

وتوفير احتياجات املواطنني.

هيئة  ومشاريع  أعمال  وبخصوص 
االقتصاد في شمال وشرق سوريا خالل 
املستقبلية  وخططها   ،2022 عام 
لعام 2023، حتدثت صحيفتنا »روناهي« 
لهيئة  املشتركة  الرئاسة  نائبة  مع 
»نورة  سوريا  وشرق  لشمال  االقتصاد 
إبراهيم«، وأشارت في بداية حديثها إلى 
أن عمل الهيئة خالل عام 2022، تركزت 
على اجلانب التنظيمي أكثر من اجلانب 
العملي، كما مت متابعة أعمال املكاتب 
التابعة للهيئة ضمن األقاليم من أجل 

وضع قوانني، وأنظمة داخلية لها.

وحول اإليجابيات، والسلبيات في عمل 
املكاتب التابعة لهيئة االقتصاد بينت 

السلبيات  نتخطى  أن  »نحاول  نورة: 
التي  والصعوبات،  الضعف،  ونقاط 
بسبب   ،2022 عام  في  واجهناها 
املرحلة اإلسعافية التي كنا نر فيها، 
املؤسساتي،  النظام  إلى  ونتحول 
عمل  آلية  إلى  الوصول  ألجل  وذلك 
بخدمة  املديريات  ووضع  منظمة، 
املواطن بشكل أفضل، والوقوف على 
كانت  التي  والصعوبات،  املشاكل 
تواجه عمل هيئة االقتصاد عام 2022، 
ومن أبرز املشاكل، التي واجهت هيئة 
االقتصاد، هو ارتفاع الدوالر وتأثيره على 
األسواق، أن هيئة االقتصاد بصدد وضع 
للحد  مستقبلية  وخطط  دراسات 
من التجاوزات، التي حتدث في األسواق 

وضبطها«.

مكتب التموين

بهيئة  التموين  مكتب  أعمال  وعن 
أوضحت  الذاتية  اإلدارة  في  االقتصاد 
مديريات  االقتصاد  لهيئة  »تتبع  نورة: 
األقاليم  جميع  في  متوينية  وشعب 
األسواق،  يتركز عملهم على متابعة 
وضبط األسعار جتنّباً الستغالل التّجار 
ناحية  من  اخلبز  ومتابعة  للمواطنني، 
وذلك  التوزيع،  وآلية  والوزن  اجلودة 
بالتنسيق مع اللجان االقتصادية في 
النواحي كلها«. وحول األفران في شمال 

وشرق سوريا، تقوم هيئة االقتصاد على 
توجيه مديريات األفران واملكاتب التابعة 
لها في اإلدارات الذاتية، واملدنية مبتابعة 
على  اخلبز  توزيع  وآلية  األفران،  عمل 
في  األفران  عدد  يبلغ  حيث  املواطنني، 
شمال وشرق سوريا )685( فرناً، منها 
)116( فرناً حجرياً، ويوزع مادة الطحني 

املدعوم على األفران كلها.

مكتب التجارة

نوهت  التجارة  مكتب  وبخصوص 
بتوجيه  التجارة  مكتب  »يقوم  نورة: 
ال  التي  البضائع،  دخول  ملنع  املعابر 
حتمل فواتير نظامية، وشهادة املنشأ، 
وأيضاً  العامة،  السالمة  على  حرصاً 
مت تفعيل دوائر للتجارة في املعابر، ومت 
منح إجازات استيراد وتصدير من بداية 
شهر الثامن، ومت توحيد رسم 5% لكل 
املعابر، وباإلضافة الى أن مكتب التجارة 
ديرك،  في  السويدية  معبر  استحدث 
ومعبر بوعاصي في الطبقة، ومت جتهيز 
املعابر  بني  االلكتروني  الربط  برنامج 
كلها، ونحن بصدد تنفيذ أعمال كثيرة 

في عام 2023«.

وحول أعمال مكتب الصناعة بهيئة 
االقتصاد لشمال وشرق سوريا تابعت 
نورة حديثها: »إن من أهم أعمال مكتب 
الصناعة، هو تقدمي دراسة ألجل إنشاء 
التراخيص  أزمة  حلل  صناعية  مدينة 
الزراعة  هيئة  مع  القائمة  الصناعية 
والري، ونحاول تسوية املعامل املنشأة 

والقائمة في وقت احلالي«.

ضمن  للمكاتب  »باإلضافة  وزادت: 
واملعامل  نوروز  شركة  يوجد  الهيئة، 
االقتصاد،  لهيئة  التابعة  اإلنتاجية 
ولشركة نوروز ماركيتات تابعة لها في 

أغلب املناطق، والهدف منها استيراد 
املواد التي يصعب على املواطن احلصول 
عليها، واملساهمة في ضبط األسواق، 
لها  اإلنتاجية  املعامل  قسم  أن  كما 
في  الصناعي  املستوى  رفع  في  دور 
املنطقة، وفي املستقبل سيكون لها 
دور أكبر في رفع املستوى االقتصادي، 
وتأمني فرص عمل لأليدي العاملة في 

املنطقة«.

الصعوبات...

التي  والعراقيل،  الصعوبات،  عن  أما 
واجهت سير عمل هيئة االقتصاد في 
اإلدارة الذاتية، ذكرت نورة: »من الصعوبات 
االقتصاد  هيئة  عمل  اعترضت  التي 
 ،2022 عام  في  سوريا  وشرق  لشمال 
هو ارتفاع سعر الدوالر األمريكي مقابل 
الليرة السورية، باإلضافة إلى هجمات 
االحتالل التركي، التي أثرت سلباً على 
العمل االقتصادي في املنطقة، ورغم 
أن  إال  االحتاللية،  والهجمات  احلصار 
اإلدارة طورت االقتصاد، وحققت جناحاً 

على الصعيد االقتصادي«.

اخلطط املستقبلية

وفي ختام حديثها أشارت نائبة الرئاسة 
لشمال  االقتصاد  لهيئة  املشتركة 
إلى  إبراهيم«  »نورة  سوريا،  وشرق 
االقتصاد  لهيئة  املستقبلية  اخلطط 

قائلًة: »من اخلطط املستقبلية لهيئة 
االقتصاد، إيجاد وحدة اقتصادية قادرة 
االقتصادية  املسارات  تصحيح  عل 
فّعالة  آلية  وضع  املستويات،  بجميع 
لصناعة وتوزيع اخلبز، وإيصال مادة اخلبز 
للمواطنني،  اجليدة  والنوعية  باجلودة، 
املعابر  في  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ 
وإيصال  التجارة،  حركة  ضبط  بهدف 
املواد الالزمة لألسواق بأسعار ُمناسبة، 
على  الغذائي  األمن  مسألة  وضع 
قائمة أولويات عمل الهيئة خالل العام 
القصوى  بالسرعة  االنتهاء  احلالي، 
الصغيرة  املشاريع  استراتيجية  من 
املنتجات  توفير  بهدف  واملتوسطة، 
مصادر  وتنويع  لألسواق،  الالزمة 
اإلنتاجية،  القاعدة  وتقوية  الدخل 
االقتصادية  واإلجراءات  التدابير  اتخاذ 
األعباء  تخفيف  بشأن  املناسبة 
على  العمل  للمواطنني،  املعيشية 
الشركات،  تصنيف  مشروع  تنفيذ 
البيئة  توفير  األعمال،  وتنظيم قطاع 
املناسبة جلذب االستثمار اخلاص احمللي 
والتسهيالت  الدعم  تقدمي  واخلارجي، 
الالزمة لروّاد األعمال، ونشر ثقافة ريادة 
مشاريع  دعم  املنطقة،  في  األعمال 
)الكوبراتيف(،  اجملتمعي  االقتصاد 
واملالية،  اإلدارية،  االستثمارات  وتقدمي 
ملساعدتهم  والقانونية  واالقتصادية، 
وجناحها، دعم املشاريع، التي تقوم بها 
املرأة، بهدف إجناح سياسة متكني املرأة، 
احلقل  داخل  الفعال  لدورها  وأخذها 

االقتصادي واجملتمعي«.

الشيخ  اإلماراتي،  اخلارجية  وزير  أطلق 
الشعار  نهيان،  آل  زايد  بن  اهلل  عبد 
اخلاصة  البصرية  والهوية  الرسمي 
في  األطراف  مؤمتر  من  الـ28  بالدورة 
بشأن  اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية 
التي   ،»COP28« املناخ  تغيُّر 
الحق  وقت  في  اإلمارات  تستضيفها 
أفادت وكالة  اجلاري، وفق ما  العام  من 

أنباء اإلمارات »وام«.

وذكرت »وام« أن الشعار مستوحى من 
مفهوم »عالم واحد«.

وأضافت، أن املكونات البصرية للشعار 
بني  العالقة  على  الضوء  تسلط 
والتكنولوجيا  والطبيعة  اإلنسانية 
واالبتكار. وسُتعقد قمة »كوب 28« في 
مدينة إكسبو دبي خالل الفترة من 30 
تشرين الثاني )نوفمبر( إلى 12 كانون 

األول )ديسمبر( 2023.

اإلمارات  أنباء  وكالة  ذكرت  وتفصيالً، 

»وام«: »انطالقاً من مفهوم أننا جميعا 
سكان »عالم واحد«، جاء التصميم في 
الفاحت  األخضر  باللونني  كروي  شكل 

والداكن«.

من  مجموعة  التصميم  ويتضمن 
بالعمل  املتعلقة  املتنوعة  الرموز 
وتكنولوجيا  اإلنسان  مثل  املناخي، 
احلياة  من  وعناصر  املتجددة،  الطاقة 
متضمنة  وكلها  والطبيعة،  البرية 

داخل شكل كرة أرضية.

مجتمعة  العناصر  تلك  وتعكس 
والتكنولوجيا  الطبيعية  املوارد  ثروة 
في  االبتكار  ضرورة  وتؤكد  البشرية، 
جميع القطاعات لتحقيق نقلة نوعية 

في التنمية املستدامة الشاملة.

اجملتمع  إلى  إشارة  التصميم  ويُعدّ 
الدولي بضرورة توحيد اجلهود وتضافرها 
التخاذ إجراءات مناخية عاجلة، واملضي 
قُدماً في مسار يحتوي اجلميع للوفاء 
بصورة  العاملية  املناخية  بااللتزامات 

تعاونية وعمل عاملي مشترك.

الرسائل  على  الشعار  ويؤكد   
األساسية ملؤمتر األطراف وتشمل:

ومد  اجلهود  وتضافر  للتعاون  -مؤمتر 
جسور احلوار بني دول الشمال واجلنوب.

واخلاص،  احلكومي  القطاعني  -احتواء 
املدني،  واجملتمع  العلمي،  واجملتمع 
متثيل  مت  حيث  والشباب،  والنساء، 
الرموز  ضمن  الفئات  تلك  جميع 
املتنوعة املوجودة في الهوية البصرية.

ويعزز الشعار التأكيد على نهج مؤمتر 
يشمل  عملياً  يكون  أن  في  األطراف 
ويحتوي اجلميع، ويرتقي بالطموحات، 
لينتقل بالعالم من وضع األهداف إلى 
تنفيذها بشأن موضوعات »التخفيف«، 
و«اخلسائر  و«التمويل«،  و«التكيُّف«، 

واألضرار«.

اجلديد  الشعار  استخدام  وسيتم 
املواد  كافة  في  البصرية  والهوية 
الذي  األطراف  مبؤمتر  املتعلقة 

تستضيفه اإلمارات، مبا في ذلك املوقع 
إطالقه  مت  الذي  للمؤمتر،  اإللكتروني 
حديثاً، وكذلك في موقع الفعاليات في 
سابق  وقت  دبي. وفي  إكسبو  مدينة 
من شهر كانون الثاني )يناير(، أعلنت 
اإلمارات عن تكليف فريق قيادي ملؤمتر 
األطراف سيعمل عن قرب مع الرئاسة 
 ،»27 »كوب  األطراف  ملؤمتر  املصرية 
واألمانة العامة التفاقية األمم املتحدة 
اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ، لدعم جدول 
احلدث  لهذا  ومتكامل  شامل  أعمال 

املناخي العاملي.

وتتطلع اإلمارات إلى استقبال العالم 
»كوب 28«، والعمل  في مؤمتر األطراف 
لتحقيق  املعنية  األطراف  كافة  مع 
وطموحة  متوازنة  ومخرجات  نتائج 
وشاملة للجميع لتكون إرثاً مينح األمل 

لألجيال القادمة. 

وكاالت

روناهي/ قامشلوـ  أكدت نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة االقتصاد لشمال وشرق سوريا، 
 مع الظروف 

ً
الذاتية استطاعت أن تبني اقتصادها، تماشيا إبراهيم" أن اإلدارة  "نورة 

الصعبة التي تمر بها المنطقة، كما نوهت بأن الثورة االقتصادية مستمرة رغم الحصار 
والحرب واألوضاع الصعبة، التي تعصف بالمنطقة.

رغم الحصار والهجمات... الثورة االقتصادية مستمرة

»COP28« اإلمارات تطلق شعار مؤتمر األطراف


