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»إسكيمو« عيادة األطباء بقامشلو

في  اإليزيديين  على  مختلف  العام  هذا  بدا  إذ 
ال  قراهم،  في  الباقين  الداخل  إيزيدو  عفرين، 
يستطيعون االحتفال بأعيادهم علنًا وال إشهار 
الهوية،  على  والقتل  االختطاف  مخافة  دينهم 
المرتزقة  وفصائله  التركي  االحتالل  ظل  في 
ولكن  دينيًا،  المتشددة  المسلحة  المجاميع  من 
في  اليوم  وباتوا  ُهّجروا  الذين  اإليزيديون 
ثمانية  من  بأكثر  عددهم  يقدر  والذين  الشهباء 
آالف شخص، يمارسون طقوسهم الدينية بشكٍل 
طبيعي، لكن في الوقت ذاته تبقى هذه الطقوس 
ناقصة، في ظل تدمير مقدساتهم ومزاراتهم في 

عفرين.

مت بفعل  مزارات ُمقدسة ُهدِّ
املحتل

وهنا تقول الرئيسة المشتركة التحاد اإليزديين 
الثاني  العام  )هذا  حسو«:  »سعاد  عفرين  في 
عفرين،  في  مقدساتنا  زيارة  نستطيع  ال  الذي 

الموجودة  البرد  بعياداتهم، بسبب حالة  المكوث  بقامشلو لن تحتمل  أكثر من نصف األطباء 
فيها، حيث ال يتم تشغيل المدافئ بحجة عدم وجود المازوت وال سخانة كهربائية بداعي أن 
األمبيرات ال تتحمل وغير قادرة لتشغيل مكيف أو سخان كهرباء، وفي الصيف تكون الحالة 

نفسها يّدعون بأن األمبيرات قليلة وال تتحمل؟؟!
التي تتقاضونها من المرضى ليوم واحد كفيلة بدفع شهر كامل لألمبيرات  المعاينة  إنَّ ثمن 
حضرة الطبيب، فهل ُيعقل أن تكون األجواء في عيادة الكثير منكم كأجواء اإلسكيمو؟ وخاصًة 
األطباء  فطالما  أيضًا.  يمرض  الغرف  تلك  ويدخل  مريضًا  يكن  لم  فمن  األطفال،  عيادات 
وليس  االنتظار،  في غرف  المناسبة  األجواء  توفير  فعليهم  المعاينة،  المريض  من  يأخذون 
فقط تأمين الدفء في الشتاء ألنفسهم وللممرض أو الممرضة فقط، أما المرضى فليذهبوا إلى 
الجحيم. هذه الحالة تتكرر في فصل الصيف، فأيها الطبيب المريض بحاجة لمراجعتك فساعده 
وال تزيد من همومه وألمه، باإلضافة إلى وجعه من المرض يعاني أيضًا من البرد في هذا 
الشتاء القارس في غرف االنتظار في عيادتك، فهل من تجاوب من ِقبل األطباء وهيئة الصحة 

للخروج بدوريات للكشف عن غرف االنتظار للمراجعين إن كانت مناسبة للجلوس فيها؟

جوان محمد

مخيم مهجري كري سبي...نقص 
بالرعاية الصحية ومناشدات 

تذهب أدراج الرياح

روناهي/ الشهباءـ للعام الثاني على التوالي، يستقبل إيزيدو عفرين عيد »Baxûn« أو ما ُيعرف 
أيضًا بعيد »خضر إلياس« في ظل التهجير القسري وعدم قدرتهم على زيارة مقدساتهم 
الربيع، ويحتفل به أيضًا  ومزاراتهم، ويرمز هذا العيد لدى اإليزيدين إلى المحبة واستقبال 
المسيحيون وبعض العراقيون، ويسبق االحتفال به ثالثة أيام من الصوم، وفي ليلة العيد 

هناك طقوس معينة له.

تقرير/ صالح إيبو

نتيجة  العيد  بهذا  نحتفل  لم  الماضي  العام 
الذي  العشوائي  والقصف  الحرب  ظروف 
المقدسة،  مزاراتنا  بعض  تدمير  إلى  أدى 
وهذا العام أيضًا تبقى فرحة هذا العيد الذي 
يرمز للسالم والمحبة ناقصة، نتيجة احتالل 
هناك  الباقين  أخوتنا  ومعاناة  لعفرين  تركيا 

في ظل االحتالل(.
يعود تاريخ االحتفال بعيد خضر إلياس إلى 
عام   5000 من  بأكثر  تقدر  تاريخية  حقب 

عني روناهي

إيزيديو عفرين بعيد »خضر إلياس« ما بني احلرمان والصمود

قبل الميالد، إذ يربط سليمان جعفر من الديانة 
وبدايات  بالطبيعة  ومعانيه  العيد  هذا  اإليزيدية 
اكتشاف اإلنسان لالعتدالين الخريفي والصيفي، 
ويقول :) هذا العيد يعود لحقب تاريخية موِغلة 
في الِقدم، إذ نحن ننظر إليه على أساس الترابط 
بالطبيعة وتزامنه مع فترة انتهاء موسم زراعة 
لذا نعمل  المواسم،  إنتاج  الحبوب وبداية بروز 
على جمع سبعة أنواع من الحبوب وتحميصها 
»بي  يسمى  ما  يتشكل  وبهذا  معًا  وطحنها 

خون«، الذي يتم تناوله مساء العيد(.

طقوس تربط بني الحياة والطبيعة

ويسبق عيد »بي خون« لدى اإليزيديين بصوم 
ثالثة أيام، يقال ان أحدها لخضر واآلخر إللياس 
والثالث لـ اهلل، ويمتنع فيها تناول الطعام لثالثة 
أيام متتالية، ويصادف العيد الخميس األول من 
شهر شباط حسب التوقيت الشرقي، وفي اليوم 
الثاني للصوم يتم تحضير »بي خون« بتحميص 
كبيرة  صحون  في  وفرشها  وطحنها،  الحبوب 
على  نظيف  مكان  في  ووضعها  رقيق  وبشكٍل 
بزيارة  التيمن  هو  منها  والهدف  البيت،  سطح 
وفي  فيها،  البركة  وحلول  البيت  لذاك  خضر 

الخاصة  الدينية  التراتيل  قراءة  يتم  العيد 
باإليزيديين وتقديم بعض الفقرات الفنية وتبادل 
التهاني معًا وفي النهاية يتم توزيع »بي خون« 

على الحضور.

ما روَي عن »خرض إلياس«؟

وتقول الروايات المتعددة أن خضر وإلياس هم 
من أحفاد نوح عليه السالم، إذ أوصى آدم بدفنه 
في مكانًا موحش على األرض، ودعا لمْن يدفنه 
بالخلود والحياة األبدية، وتقول بعض الروايات 
أن إلياس قام بدفن جثة آدام ولكن بعضها اآلخر 
تقول إن خضر قام بدفنها، لذا يقول اإليزديون 
غير  الشخصيتين  تاريخ  أن  الصدد  هذا  في 
كتاب  في  خضر  شخصية  ذكر  وتم  معروف، 
القرآن  وكتاب  التورات«،  »شرح  التلمود 
الكريم، مما يدل على أن هذه الشخصية كانت 
موجودة قبل ظهور األديان السماوية، وتم تقديم 
الحياة  بث  على  قدرته  نتيجة  شخصية خضر، 

في األرض الجرداء بمجرد لمسه.

الوجود اإليزيدي يف التاريخ

ويقول أحد المختصين في الشأن اإليزيدي والذي 
فضل عدم ذكر اسمه: )حضارات ميزوبوتاميا 
تمثل بداية المجتمع الطبيعي الزراعي، والشعب 
لذا  الكردي،  الوجود  جوهر  يمثل  اإليزيدي 
من  له  يرمز  وما  العيد  هذا  أن  القول  نستطيع 
محبة وألفة وتقديس الطبيعة يدل على أن الُكرد 
الداخلة  فالمواد  الزراعة،  اكتشفوا  مْن  أول  هم 
الطبيعة  من  هي  خون«  »بي  مكونات  في 

وإضافة لتحريم الصيد في هذه الفترة أيضًا(.
بين  متوارث  دعاء  إلى  المختص  وُيشير 
وتحضيره،  الخبز  بتخبيز  مختص  اإليزيديين 
وهو »باسم سيتي إيزي لتبرك في هذا الخبز«، 
ويقول أن هذا الدعاء يعود لتاريخ اكتشاف طحن 
الحبوب وخبزها، وإن المرأة اإليزيدية »سيتي 
إيزي« هي أول امرأة في تاريخ البشرية عملت 
على تخبيز الخبز، وهذا دليل آخر على أن مهد 

الحضارات خرج من ميزوبوتاميا.

عيد الخصوبة واالستمرارية

الحب«  »عيد  اليوم  هذا  اإليزيديون  ويعتبر 
الشباب  أماني  بأّن  يعتقدون  أنهم  ذلك  أيضًا، 
بالزواج تتحقق فيه؛ حيث يشربون الماء في ليلة 
قرب  بالزواج  منهم  ُكّل  نصيب  ويكون  العيد، 
مكان شرب الماء في تلك الليلة، وليس الزواج 
أيضًا، وبهذا يرتبط  السالم والطمأنينة  فقط بل 
هذا العيد بالخصوبة واالستمرارية وهو ما يدفع 
اإليزديين لتحريم الصيد لمدة أسبوٍع كامل في 

هذا التوقيت.
وفي هذا العام احتفل إيزديو عفرين، بعيد خضر 
من  عدد  بحضور  سردام  مخيم  في  إلياس، 
وجهاء العشائر العربية والكردية، من مسلمين 
ومسيحيين، وهذا يدل على أن اإليزديين نجحوا 
عبر مشروع األمة الديمقراطية من نشر أفكار 
باقي  مع  السلمي  التعايش  على  والقدرة  دينهم 
مشروع  أن  إلى  إشارة  في  والشعوب،  األديان 
اإلدارة الذاتية يكفل حقوق كافة شعوب المنطقة 

ويدفعها للتكاتف في سبيل بناء حياة أفضل.

الشهيد عكيد جيلو أسوة لآلالف من
 مريدي العلم والمعرفة..

قوانين حماية حقوق الطفل ضمن النقاش.. 
فهل سرنى خطوات جدّية؟؟؟

المرأة الُمثقفة؛ 
شريكة المسرية 

وصانعة المنجزات

ة  الرثوة الحيوانيَّ
اع  بعيِن عيىس... قطَّ

حيوي َيفتقُر للدعم

معمل الرا.... برهان عىل أن 
المرأة أينما حّلْت نجحت

من داخل المعتقالت 
الرتكّية إىل األراضي 

السورّية المحتلة.. 
والثقافة  اللغة  أحيا  العلم،  أيقونة   
المبادئ  ترسيخ  خالل  من  الكردّية 
عملية  في  الكردية  واللغة  والثقافة 
بأنها  شخصيته  وتمّيزت  التعليم، 
وحب  النضال  بين  ممزوجة  كانت 
عن  قيل  ما  هذا  والمعرفة،  العلم 
استذكار  لدى  جيلو  عكيد  الشهيد 

شهادته...«6

التعسف  من  والكثير  واالضطهاد،  التعذيب، 
داخل  منهن  النسوة  له  تتعرض  واإلذالل 
السجون التركية، وأخريات على يد الرجل الذي 
يتبنى الذهنية الذكورية للحزب الحاكم بتشجيع 
جرائمه  إخفاء  يحاول  الذي  أردوغان،  من 
وسجالت  بياناتهن  بإخفاء  وذلك  بحقهن، 
بكل  المحتل  يكتِف  ولم  وأسمائهن،  أعدادهن 
هذه الجرائم ضمن أسواره بل تعدى حدوده مع 

حدود اإلنسانية...«5

 مشروع ظاهرة 
التسّول الذي تم 

نقاشه سابقًا من قبل 
بعض الهيئات يستبدل 

اليوم بمشروع 
خاص باألطفال 

وأولى اقتراحاتهم 
هي مناقشة صدور 

قوانين خاصة لحماية 
األطفال...«6

المثقفين  التحاد  المشتركة  الرئيسة  أكدت 
بمدينة منبج وريفها؛ فاطمة الحميد: »إن 
بمدينة  المثقفين  اتحاد  في  المرأة  مكتب 
األعمال  من  العديد  ُيجّهز  وريفها،  منبج 
المتنوعة؛ بهدف النزول إلى أكبر شريحة 
في الشعب والتي تتمّثل باألطفال والمرأة. 
ضمن  من  خطة  األعمال  هذه  وتعتبر 
المدى،  بعيدة  فترة  إلى  الحالي  المنظور 
أمر  وهذا  والصيف  الشتاء  فترتي  لتشمل 

نوعي استراتيجي هام«....«8

وعموم  عيسى  بعين  الحيوانية  الثروة  ُتعد 
القطاعات  مناطق شمال وشرق سوريا من 
ومصدر  كُكل  المنطقة  اقتصاد  في  الهاّمة 
من مصادر المعيشة وتأمين الدخل لألهالي. 
وعلى الرغم من أهميتها، ودعمها لالقتصاد 
الصعوبات  من  الكثير  ُتعاني  أّنها  إال 

والمشاكل...«7

الحلويات  لصناعة  الرا  معمل  ُافُتِتح 
قامشلو؛  مدينة  في  نسائي  بكادر 
وزيادة  المرأة  اقتصاد  لدعم  كخطوة 
فرص العمل لها، وأيضًا لتفعيل دورها 
على  حكرًا  كانت  أعمال  في  الهام 
الرجل, لتحقق من خاللها نجاحًا الفتًا 

باالعتماد على ذاتها...«3

ِالَحْق الكذاب حىت وراء الباب
آخر ما كان منتظرًا من نتائج بعد المناشدات 
الجادة إلى توحيد الصف الكردي ولم شمل 
األطراف السياسية بغض النظر عن درجة 
االختالف، هو قوى المجلس الوطني الكردي 
رابطًا أحالمه بأحالم العثمنة، وعوضًا من 
أن يرخي حباله المهترئة أصبح يشدها أكثر 

ليقطع آخر أوصال األمل...«9

 في األدوية والرعاية الصحية لألهالي 
ً
يعاني مخيم مهجري كرسبي نقصا

المهجرين القاطني�ن فيه، بعد أن بلغ عدد المهجرين داخله قرابة 
األلفي شخص، واقتصار الرعاية الصحية ضمنه على الكادر الطبي للهالل 

األحمر الكردي الذي يقدم ما يتوفر لديه من أدوية وتشخيص طبي. 
 
ً
 عاما

ً
ولكن؛ وبالرغم من ذلك؛ يواجه المخيم مشكلة حقيقية ونقصا

في الخدمات الطبي�ة، وسط مناشدات متكررة من قبل إدارة المخيم 
للجهات اإلنساني�ة بتقديم الرعاية الطبي�ة..«2
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العسكري  التصعيد  يستمر   - األخبار  مركز 
واإلعالمي من كافة األطراف المعنية بالمسألة 
تصريحات  للجدل  إثارة  وأكثرها  الليبية، 
ومنها  والعسكرية،  السياسية  تركيا  وتدّخالت 
أردوغان  التركي  الرئيس  تصريح  مؤخرًا 
الدعم  ليبيا، بعد  أنقرة في  صراحة عن أطماع 
طرابلس  لحكومة  يقدمه  الذي  للجدل  المثير 

وميليشياتها المتطرفة.
صباح«  »ديلي  صحيفة  نقلتها  التصريحات 
بأن  الفائت،  األربعاء  أردوغان،  عن  التركية 
تركيا ستدعم حكومة طرابلس من أجل فرض 
»السيطرة الكاملة على ليبيا إن لزم األمر«، في 
إلى  التوصل  في  الدولية  فشلت األطراف  حال 

اتفاق ينهي األزمة الليبية.
وخالل اجتماع مع حزب العدالة والتنمية الحاكم 
في أنقرة، قال أردوغان إن تركيا مستمرة في 
الوقوف إلى جانب حكومة طرابلس التي يرأسها 
على  التركي  الرئيس  عّلق  كما  السراج،  فائز 
خطة االتحاد األوروبي األخيرة بشان ليبيا، بأن 
االتحاد األوروبي »ليست له سلطة على ليبيا«، 
تعبيره:  لـ«ديلي صباح«. مضيفًا وحسب  وفقًا 
المتوسط  األبيض  البحر  في  الموازين  »قلبنا 
البحري مع  االتفاق  وّقعنا  أن  منذ  بلدنا  لصالح 
ليبيا. بفضل موقفنا الحازم من هذه القضية فإن 
الوضع الذي أعلناه في البحر تم قبوله من قبل 
الجهات الفاعلة اإلقليمية، بما في ذلك اليونان«.

الليبي،  الجيش  قائد  أكد  متصل؛  سياق  وفي 
خليفة حفتر من جهته أنه مستعد لوقف إطالق 
معينة  شروط  تلبية  حالة  في  ليبيا،  في  النار 
والمرتزقة,  التركية  القوات  انسحاب  أهمها 
أوامر من  تلقت  الوفاق  أن حكومة  إلى  وأشار 
أنقرة والدوحة بتعليق مشاركتها في مفاوضات 

جنيف.
الروسي  لإلعالم  حديث  في  جاء  حفتر  حديث 
قائاًل:  »إن حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز 
السراج، علقت المشاركة في مفاوضات جنيف، 

ألنها تتلقى األوامر من أنقرة والدوحة«.
التقى  شويغو  الروسي  الدفاع  وزير  أن  يذكر 
بين  التوتر  احتدام  بعد  أيام  قبل  حفتر  بخليفة 

روسيا وتركيا على خلفية التصعيد في إدلب.

للمجتمع  التعليم  لجنة  أكدت  ـ  األخبار  مركز 
أّنه  حلب  ومدينة  عفرين  لمقاطعة  الديمقراطي 
وتاريخ  الثقافة،  حماية  تتم  األم  اللغة  فبفضل 
العريق،  التراث  حماية  وأيضًا  الشعوب، 
نضال؛  هو  األم  اللغة  نشر  أّن  إلى  وأشارت 
أطماع  ودرء  المجتمع  تماسك  على  للحفاظ 
القوى االستعمارية، وحثت المؤسسات العالمية 

على دعم حق تعلم اللغة األم..  
الديمقراطي  للمجتمع  التعليم  لجنة  أصدرت 
منفصلين  بيانين  حلب  ومدينة  عفرين  لمقاطعة 
إلى الرأي العام بمناسبة اليوم العالمي للغة األم 

الذي يصادف اليوم 21 شباط.
العالمي  اليوم  »نهنئ  الشهباء:  بيان  في  وجاء 
الشعوب  وكافة  أجمع،  العالم  على  األم  للغة 
المعلمين  وكافة  والحرية،  بالسالم  المطالبة 

اللغة،  تطوير  على  والعاملين  والمعلمات، 
فاللغة هي استمرار اإلنسانية، ونمط أساسي في 

الحديث، وأداة التواصل بين أفراد المجتمع.
وتاريخ  الثقافة،  حماية  تتم  األم  اللغة  فبفضل   
التراث العريق. لذلك؛  الشعوب، وأيضًا حماية 
من  لغته  على  المحافظة  اإلنسان  على  يجب 
الكردي  الشعب  وبخاصة  والضياع،  االندثار 

الذي تعرض كثيرًا لتهميش لغته«.
واختتم البيان بدعوة جميع المؤسسات إلى تعلم 
اللغة األم، وحث المؤسسات العالمية على دعم 

حق تعلم اللغة األم.
والتعليم  التدريب  لجنة  أصدرت  السياق،  وفي 
إلى  بيانًا  حلب  مدينة  في  الديمقراطي  للمجتمع 
األم  اللغة  أهمية  إلى  فيه  أشارت  العام  الرأي 
واندثار  العرقي  الصهر  حمالت  مواجهة  في 

الحضارات.
وبدأ البيان باإلشارة إلى أهمية اللغات منذ القدم 
في التواصل بين أبناء الشعب الواحد، والتي تعّد 
من أسس قيام الحضارات وصمودها على مر 

العصور.
االستبدادية  األنظمة  أن  على  بالتأكيِد  وتابع 
تستهدف تاريخ وثقافة الشعوب، وصهر هويتها 
التي تعّد  من خالل إضعاف أواصر لغتها األم 

أهم األسس في المجتمعات للتعبير عن نفسها.
واختتم البيان بالقول: »نشر اللغة األم هو نضال 
المجتمع  تماسك  على  للحفاظ  آخر  جانب  من 
ودرء أطماع القوى االستعمارية، والتأكيد على 
مستمر،  التعليمي  الواقع  تحسين  في  العمل  أن 

للمضي قدمًا نحو المستقبل«.

العثور على مقبرة جماعية  تم  ـ  مركز األخبار 
تحتوي  العراق  في  نينوى  بمحافظة  تلعفر  في 
إيزيديًا   30 بينهم  جثة  يقارب 1000  ما  على 
قتلوا على يد مرتزقة داعش لدى هجومهم على 

المنطقة من 2014 حتى 2017 .
بأن  محمد  قاسم  تلعفر  ُعمدة  قال  الشأن  وبهذا 
قبل  من  إلقائهم  تم  المنطقة  أبناء  من  الكثير 
مرتزقة داعش في مقابر جماعية وهم على قيد 

الحياة وغالبية الضحايا كانوا من تلعفر.
الكثير من اإليزيديين استشهدوا على يد مرتزقة 
داعش لدى هجومهم على شنكال في آب 2014 
مقابر  في  دفنهم  وتم  منهم  اآلالف  وُذِبح  كما 

جماعية.
أحد الناجين من المجزرة الجماعية التي ارتكبها 
هادي  سليمان  اإليزيديين  بحق  داعش  مرتزقة 
كان شاهدًا على تلك المجزرة وكيف كان ينتهي 
الحفرة  في  الشعب  أبناء  من  بالكثير  المطاف 
لتكون مقبرة جماعية لهم »ألقوا اإليزيدين في 
الحفرة وهم على قيد الحياة وألقوا القنابل اليدوية 

وراءهم«.
حسب المؤسسات المعنّية؛ فأنه حتى اآلن ، تم 
مقبرة جماعية في  أكثر من 70  التعّرف على 
منطقة شنكال بعد تحريرها, وقد كشفت بعض 
هذه المقابر بفعل األمطار، بينما تم العثور على 

المقابر األخرى من قبل السكان المحليين.
وفي أعقاب هزيمة داعش في العراق في كانون 

األول 2017 ، أطلقت الحكومة العراقية واللجنة 
الدولية المعنية بالمفقودين واألمم المتحدة حملة 
فيها في  المشتبه  الجماعية  المقابر  لنبش مواقع 

منطقة شنكال في آذار 2019.
المفقودين  عن  البحث  عملية  من  وكجزء 
واستخراج الجثث تم نبش ما يقارب 12 مقبرة 
جماعية في قرية كوجو عثر خاللها على 138 
الوطني  الفريق  عضو  ذكره  ما  حسب  إيزيديًا 

العراقي الستخراج الجثث.
هذا وال يزال مصير اآلالف من الرجال والنساء 

اإليزيديين مجهواًل.
العراق  من  المرتزقة  عائالت  يخص  فيما  أما 
من  كان  الهول  مخيم  في  اآلن  يقطنون  والذين 
المخطط أن يتم إنشاء مخيم إيواء لهم في العراق 
قبل  ذلك من  منع  تم  ولكنه  نينوى  في محافظة 
صّرح  حيث  المحافظة  من  ونواب  مواطنين 

لالتحاد  نينوى  تنظيمات  مركز  إعالم  مسؤول 
لـ  خاص  تصريٍح  في  الكردستاني  الوطني 
PUKmedia، غياث سورجي بهذا الشأن »أن 
عدد غفير من أهالي مدينة الموصل من الكرد 
وعدد  المكونات  وباقي  واإليزيديين  والعرب 
المحافظة  مجلس  وأعضاء  نينوى  نواب  من 
منعوا  وثقافية،  دينية  وشخصيات  والمحافظ 
لمخيم  األساس  حجر  وضع  من  خاصًا  فريقًا 

العملة الواقع ضمن قضاء زمار«.
ستة  قبل  قررت  العراقية  الحكومة  أن  وبّين، 
أشهر إنشاء مخيم العملة في قضاء زمار لنقل 
مرتزقة  عائالت  من  شخص  ألف   33 قرابة 
هم  العوائل  أن  مبينا  إليه،  اإلجرامي  داعش 
محافظات  من  وهم  العراقيين  داعش  لمرتزقة 
وصالح  بغداد،  الرمادي،  ديالى،  الموصل، 

الدين.

تقرير/ حسام اسماعيل

ليبيا.. أردوغان يطمح للسيطرة 
الكاملة؛ وحفرت مستعد للهدنة

جلنة التعليم للمجتمع الدميقراطي: »اللغة األم ضرورة يف مواجهة محالت الصهر العرقي واندثار احلضارات«

اكتشاف مقربة لـ 1000 شخص من ضحايا املرتزقة يف تلعفر، 
ومنع إنشاء خميم إليواء عائالت مرتزقة داعش العراقيني

مذكرة إخطار 
رقم األساس /188/ لعام 2020م

طالب التبليغ:  أحمد الحاج حسين بن مصطفى     
المطلوب تبليغه: عالء محمد نعسان الحبل     

الموضوع: مبلغ مالي 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

وذلك في تمام الساعة \10\ صباحًا من يوم األربعاء 
26\2\2020م

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

تقرر نحن هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة
رقم األساس /415 /لعام 2020م
طالب التبليغ:  سعدة الفرج   

المطلوب تبليغه: بدو محمود الحجي   
الموضوع: طلب طالق لعله الهجرات و الشقاق    
والمقرر جلستها بتاريخ 2\3\2020م تقرر تبليغ 

المدعى عن طريق جريدتكم الموقرة  شاكرين تعاونكم 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

تقرر لدينا نحن هيئة  ديوان العدالة االجتماعية في 
الطبقة في الدعوى رقم أساس\276\2020

المتكونة بين الجهة المدعية: زهرة خلف المردود 
والجهة المدعى عليها:  محمد أحمد العبيد 

   بدعوى:  تفريق ونفقة 
المقرر جلستها: بتاريخ 2\3\ 2020م 

تقرر تبليغ المدعى عليه عن طريق جريدتكم الموقرة 
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

سند تبليغ حكم 
رقم األساس /125/لعام 2020م

طالب التبليغ:  علي فياض أحمو              
المطلوب تبليغه: حسين حمود الناصر     

الموضوع: تثبيت شراء
ولك حق االستئناف خالل \15\يومًا من اليوم التالي بعد 

تبليغك الحكم 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار
رقم األساس /317/لعام 2020م

التاريخ: 2020/2/16
طالب التبليغ:  فهد العجيلي بن حسن   

المطلوب تبليغه: عبود الحمدان بن محيميد  
الموضوع: تمكين بناء 

الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ صباحًا 
من يوم االثنين 2020/2/3م

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

تقرر لدينا نحن هيئة ديوان العدالة االجتماعية في 
الطبقة الدعوى رقم أساس 326\2020م         

المتكونة بين الجهة المدعية : وفاء الحمدان 
والجهة المدعى عليها: حسام الحمام 

بدعوى : تفريق 
المقرر جلستها : االثنين بتاريخ 2\3\2020م 

تقرر إخطار المدعى عليه عن طريق جريدتكم  الموقرة
الطبقة : \17\2\2020م

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

  تقرر لدينا نحن هيئة ديوان العدالة االجتماعية في 
الطبقة الدعوى رقم أساس 112\2020م         
المتكونة بين الجهة المدعية:  وعد علي الشامي    

والجهة المدعى عليها: أياد مصطفى الشامي   
بدعوى:  تفريق   المقرر جلستها:  بتاريخ 

2\3\2020م  تقرر إخطار المدعى عليه عن طريق 
جريدتكم  الموقرة الطبقة : \17\2\2020م
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى 
تاريخ 19\2\2020م

رقم األساس /342/لعام 2020م
طالب التبليغ:  هيفاء البرهو بنت إبراهيم           

المطلوب تبليغه: عبد الكريم الشيخ حسين بن محمد 
عيد   الموضوع: تثبيت زواج  وإلحاق نسب

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة \10\ من يوم الثالثاء 25\2\2020م

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

سند تبليغ حكم 
رقم األساس /90/لعام 2020م

طالب التبليغ:  مرح عبد الرحمن عبد الرحمن              
المطلوب تبليغه: محمود محمد بليج      

الموضوع: التفريق 
ولك حق االستئناف خالل \15\يومًا من اليوم

 التالي بعد تبليغك الحكم 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

سند تبليغ حكم 
تاريخ 19\2\2020م

رقم األساس /185/لعام 2020م
طالب التبليغ:  نسرين حسان المواس         

المطلوب تبليغه: عماد عبد الحميد المحمد 
الموضوع: تثبيت زواج 

ولك حق االستئناف خالل \15\ يومًا من اليوم التالي 
بعد تبليغك الحكم 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

تقرر لدينا نحن هيئة ديوان العدالة االجتماعية في 
الطبقة الدعوى رقم أساس 115\2020م         

المتكونة بين الجهة المدعية: نورا حمود    
والجهة المدعى عليها: ماهر حمود  

بدعوى: تفريق  
المقرر جلستها : االثنين  بتاريخ 2\3\2020م 

تقرر إخطار المدعى عليه عن طريق جريدتكم  الموقرة
الطبقة : \17\2\2020م

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة إخطار  
تاريخ 19\2\2020م

رقم األساس /286/لعام 2020م
طالب التبليغ:  هبة الجمعة بنت أحمد          

المطلوب تبليغه: حمزة شيخو بن إبراهيم  
الموضوع: تثبيت زواج 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة \10\ من يوم الثالثاء 25\2\2020م

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار
رقم األساس /788/لعام 2020م

طالب التبليغ:  مريم محمد خالوي    
المطلوب تبليغه: محمد حازي  مظهور     

الموضوع: تفريق   
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحًا من يوم الخميس  2020/2/27م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

تقرر لدينا نحن هيئة ديوان العدالة االجتماعية في 
الطبقة الدعوى رقم أساس 252\2020م         
المتكونة بين الجهة المدعية:  محمود الغضبان    

والجهة المدعى عليها: لؤي السيد علي    
بدعوى:  تثبيت بيع   

المقرر جلستها:  الثالثاء  بتاريخ 3\3\2020م 
تقرر إخطار المدعى عليه عن طريق جريدتكم  الموقرة

الطبقة: \18\2\2020م
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة إخطار
رقم األساس /317/لعام 2020م

التاريخ: 2020/2/16
طالب التبليغ:  فهر العجيلي بن حسن   
المطلوب تبليغه: عبود الحمدان بن محيميد

وذلك بالملف التنفيذي رقم \317\ 2020م وفق 
القرار الصادر عن هيئة التنفيذ في الرقة على أن يتم 

حضور المنفذ عليه بعد صدور اإلخطار التنفيذي 
بخمسة أيام  الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة 
الساعة /10/ صباحًا من يوم االثنين 2020/2/3م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية هيئة التنفيذ في الرقة 

تقرر لدينا نحن هيئة ديوان العدالة االجتماعية في 
الطبقة الدعوى رقم أساس 251\2020م         

المتكونة بين الجهة المدعية: عذال مفضي الصالح 
والجهة المدعى عليها: فاطمة كيالني – ياسمين  

كيالني  
بدعوى: تثبيت بيع 

المقرر جلستها: الثالثاء  بتاريخ 3\3\2020م 
تقرر إخطار المدعى عليه عن طريق جريدتكم  الموقرة

الطبقة: \18\2\2020م
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

سند تبليغ حكم  
رقم األساس /1226/لعام 2020م

طالب التبليغ:  عبد اهلل عبد السالم  الحسن      
المطلوب تبليغه: علي حسين الحاج      

الموضوع: تثبيت شراء المدعى عبد اهلل  للسيارة نوع 
مازدا \323\ لون فضي 

ولك حق االستئناف خالل \15\ يومًا من اليوم التالي 
بعد تبليغك الحكم 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى 
تاريخ 19\2\2020م

رقم األساس /365/لعام 2020م
طالب التبليغ:  عبد الحميد العجالني بن محمود         

المطلوب تبليغه: ياسر العجالني بن محمود 
الموضوع: تثبيت بيع منزل وأرض 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة \10\ من يوم األحد 1\3\2020م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

تقرر نحن هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة
رقم األساس /8 /لعام 2020م

طالب التبليغ:  صبحية األبو عيش  
المطلوب تبليغه: أحمد دبوه)دنبره( 

الموضوع: تثبيت بيع  
والمقرر جلستها بتاريخ 3\3\2020م تقرر إخطار المدعى 

عن طريق جريدتكم الموقرة  شاكرين تعاونكم 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة إخطار
رقم األساس /207/لعام 2020م

طالب التبليغ:  إسماعيل األحمد الحمد     
المطلوب تبليغه: عيسى الصالح بن عبد القادر     

الموضوع: استرادا حيازة ومنع تعرض   
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحًا من يوم الخميس  2020/3/12م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

تقرر لدينا نحن هيئة ديوان العدالة االجتماعية في 
الطبقة الدعوى رقم أساس 336\2020م         

المتكونة بين الجهة المدعية: روضة الفرج   
والجهة المدعى عليها: علي المحمد الزلو  

بدعوى:  تفريق لعلة الشقاق 
المقرر جلستها:   بتاريخ 2\3\2020م 

تقرر إخطار المدعى عليه عن طريق جريدتكم  الموقرة
الطبقة: \17\2\2020م

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة إخطار 
رقم األساس /232/لعام 2020م

طالب التبليغ:  رمضان العيسى بن حمود  
المطلوب تبليغه: ماهر علي إسماعيل  

الموضوع: تثبيت بيع سيارة 
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة /10/ 

صباحًا من يوم االثنين 2020/2/24م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

تقرر لدينا نحن هيئة  ديوان العدالة االجتماعية في 
الطبقة في الدعوى رقم أساس\180\2020

المتكونة بين الجهة المدعية: جاسم حسن الحمادة
والجهة المدعى عليها:  دومه الحج محمد – جاسم 
اليوسف- قصي اليوسف – فطيم  العواد – إيمان 

إسماعيل العلي
بدعوى: المقرر جلستها: بتاريخ 10\3\ 2020م 

تقرر تبليغ المدعى عليه عن طريق جريدتكم الموقرة 
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

ديوان العدالة االجتماعية في منبج
سند تبليغ حكم 

رقم األساس /639/لعام 2020م
طالب التبليغ:  حميد الحاجي بن عيدو   

المطلوب تبليغه: إبراهيم الحسن األحمد   
الموضوع: تثبيت شراء المدعي حميد الحاجي نوع 

سكودا ذات الرقم \204728\حلب
ولك حق االستئناف خالل \15\ يوم من اليوم التالي بعد 

تبليغك الحكم  
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

سند تبليغ حكم 
رقم األساس \79/لعام 2020م

طالب التبليغ:  حسن عبد العزيز الحسن               
المطلوب تبليغه: ختام نايف بيطار-غسان نعسان 

نعسان-صفوان نعسان نعسان – ماي نعسان- تفران 
نعسان- نصر اهلل نعسان –فوزي بن محمد رشيد 
خورشيد – عبد الباسط بن محمد رشيد فوزي 

خورشيد – أروى بنت محمد رشيد – فادي نعسان 
بن نعسان بن محمد رضوان – رنا نعسان بنت محمد 

رضوان  الموضوع: تثبيت شراء الُمّدعي حسن 
عبد العزيز الحسن لمساحة \10,70\م2 من العقار 
740من مورث المدعى عليهم نعسان نعسان بن 

عبدو ولك حق االستئناف خالل \15\يومًا من اليوم 
التالي بعد تبليغك الحكم  وإن لم تحضر في الموعد 
المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية ديوان 

العدالة االجتماعية في منبج

سند تبليغ حكم 
رقم األساس /97/ لعام 2020م

طالب التبليغ:  بسيمة رشيد الحسن    
المطلوب تبليغه: فراس عبد الهادي جنيد    

الموضوع: التفريق بين المدعية والمدعى علية ولعلة 
الغياب ولك حق االستئناف خالل \15\ يوم من اليوم 

التالي بعد تبليغك الحكم  
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

تقرر لدينا نحن هيئة ديوان العدالة االجتماعية في 
الطبقة الدعوى رقم أساس 294\2020م         

المتكونة بين الجهة المدعية : إيمان عجان الحديد  
والجهة المدعى عليها: عبد  الطيف  عبداهلل  

بدعوى: طلب تفريق لعلة الشقاق 
المقرر جلستها: الثالثاء  بتاريخ 9\3\2020م 

تقرر إخطار المدعى عليه عن طريق جريدتكم  الموقرة
الطبقة: \18\2\2020م

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

نقرر نحن هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة رقم 
األساس /87 /لعام 2020م

طالب التبليغ:  إياد عبد الواحد الناجي – موفق عبد 
الواحد الناجي – عبد الحميد عبد الواحد الناجي   

المطلوب تبليغه: عمار عبد الواحد الناجي – طالل عواد 
الناجي – عواد الناجي – عبد الواحد عبد الحميد  الناجي   

الموضوع: اعتراض الغير   
والمقرر جلستها بتاريخ 11\3\2020م تقرر إخطار 
المدعى عن طريق جريدتكم الموقرة  شاكرين تعاونكم 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة إخطار
رقم األساس /207/لعام 2020م

طالب التبليغ:  إسماعيل األحمد الحمد     
المطلوب تبليغه: عيسى الصالح بن عبد القادر     

الموضوع: استرادا حيازة ومنع تعرض   
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحًا من يوم الخميس  2020/3/12م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار
رقم األساس /189/لعام 2020م

طالب التبليغ:  أمينة الشيخ و منتهى الشيخ   
المطلوب تبليغه: زهرة خميس الشيخ  

الموضوع: تصفية تركية  
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحًا من يوم الخميس  2020/3/12م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار
رقم األساس /189/لعام 2020م

طالب التبليغ:  أمينة الشيخ و منتهى الشيخ   
المطلوب تبليغه: خالصة خميس الشيخ   

الموضوع: تصفية تركية  
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحًا من يوم الخميس  2020/3/12م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار
رقم األساس /189/لعام 2020م

طالب التبليغ:  أمينة الشيخ و منتهى الشيخ   
المطلوب تبليغه: نجود خميس الشيخ    

الموضوع: تصفية تركية  
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحًا من يوم الخميس  2020/3/12م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار 
رقم األساس /280/لعام 2020م

طالب التبليغ:  أميرة حمود بنت محمود             
المطلوب تبليغه: عدنان جاسم بن جاسم     

الموضوع: تثبيت زواج 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة\10\ من يوم الثالثاء \25\2\2020م

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

سند تبليغ حكم 
رقم األساس /138/ لعام 2020م

طالب التبليغ:  أماني عبد السالم جميل            
المطلوب تبليغه: كمال محمد الخطيب    

الموضوع: تفريق 
ولك حق االستئناف \15\ يومًا من اليوم التالي بعد 

تبليغك الحكم 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

ة الصحيَّة  ُمخيم مهجري كري سبي...نقٌص بالرعايَّ
وُمناشدات َتذهُب أدراَج الرِّياح

أطعمة لو أعدت تسخينها قد ُتسّممك!

مركز األخبار ـ يعاني مخيم مهجري كرسبي 
نقصًا في األدوية والرعاية الصحية لألهالي 
عدد  بلغ  أن  بعد  فيه،  القاطنين  المهجرين 
شخص،  األلفي  قرابة  داخله  المهجرين 
واقتصار الرعاية الصحية ضمنه على الكادر 
ما  يقدم  الذي  الكردي  األحمر  للهالل  الطبي 
يتوفر لديه من أدوية وتشخيص طبي. ولكن؛ 
مشكلة  المخيم  يواجه  ذلك؛  من  وبالرغم 
الطبية،  الخدمات  في  عامًا  ونقصًا  حقيقية 
وسط مناشدات متكررة من قبل إدارة المخيم 

للجهات اإلنسانية بتقديم الرعاية الطبية.

في  إذ  ضوابط،  له  الوجبات  تسخين  إعادة   
للتسمم. السبانخ والفطر  حاالت معينة قد يؤدي 
من  المتبقي  فالطعام  الخطورة.  بالغة  تكون  قد 
الثالجة  إلى  عادة  طريقه  يعرف  العشاء  وجبة 
ليعود مرة أخرى لمائدة الطعام في اليوم التالي، 
هذا  فوائد  ورغم  العائالت.  معظم  تعرفه  أمر 
هناك  فإن  الطعام،  هدر  من  الحد  في  السلوك 
بعض األطعمة التي تستوجب الحذر في التعامل 

معها عند تسخينها أكثر من مرة.
األطعمة  بعض  تسخين  أن  الكثيرون  يعرف  ال 
المبرد،  في  بها  االحتفاظ  بعد  مرة  من  ألكثر 
تؤدي  التي  السامة  المواد  بعض  لتكون  يؤدي 
واألمعاء  المعدة  بمشاكل  تبدأ  وخيمة  لنتائج 
تستدعي  التي  األغذية  فما  بالسرطان.  وتنتهي 

الحذر في التعامل معها:

ـ السبانخ
التي  النترات،  بمركبات  الغنية  األطعمة  من 

مادة  إلى  المرتفعة  الحرارة  درجات  مع  تتحول 
مع  تتفاعل  أن  أيضًا  ويمكن  السامة  النيتريت 
النيتروسامين  مادة  إلى  لتتحول  مركبات أخرى 

المسرطنة.

تخزين السبانخ لفترات طويلة في الثالجة يمكن 
أن يؤدي أيضًا إلى تكون النيتريت الذي يسبب 
اإلسهال والقيء، لذا يفضل عدم تخزين السبانخ 
لمعاملة  تحتاج  السبانخ  بقايا  طويلة.  لفترات 
خاصة إذ يجب وضعها في الثالجة بأسرع وقت 
األقل  على  دقيقتين  لمدة  وعاء  في  تسخينها  ثم 
بحرارة 70 درجة مئوية. من األفضل أيضًا عدم 

تسخين بقايا السبانخ ألكثر من مرة واحدة.

ـ الفطر
يحتار الكثيرون في طريقة التعامل األفضل مع 
الفطر الطازج، ووفقًا لخبراء التغذية فإن تسخين 
الفطر بعد تخزينه لفترة طويلة في درجة حرارة 

الغرفة، يزيد من إمكانية تكّون مواد سامة تؤدي 
لإلسهال والغثيان، لذا يجب مراعاة بعض النقاط 

في التعامل مع الفطر وهي:
الثالجة ألكثر من  الفطر في  - ال يجب تخزين 

يوم واحد.
يجب  الفطر،  على  تحتوي  التي  الوجبات   -
وضعها في الثالجة في أسرع وقت بعد االنتهاء 
منها، وال ينصح بتسخينها ألكثر من مرة واحدة 

فقط.

ـ البطاطا واألرز
لكن  للكثيرين،  والمفضلة  السهلة  الوجبات  من 
من  يزيد  طهيها،  بعد  الثالجة  في  عدم وضعها 
إمكانية تكون البكتيريا ويؤدي إلى مشكالت في 
وجبات  تسخين  تجنب  أيضًا  المهم  من  المعدة. 

البطاطا واألرز في الميكرويف.

ـ الدجاج والبيض

بـ«اإلشكالية«  يمكن وصفها  التي  الوجبات  من 
معها،  التعامل  في  شديد  لحرص  تحتاج  التي 
اإلصابة  مخاطر  معه  تزداد  النيء  فالدجاج 
بعدم  الخبراء  ينصح  وهنا  السالمونيال.  بعدوى 
تسخين الدجاج في الميكرويف مطلقًا، والحرص 
على تسخينها على الموقد أو داخل الفرن، بشكل 

قطع  لجميع  الحرارة  وصول  من  والتأكد  جيد 
الدجاج.

النصيحة المهمة بالنسبة للبيض: ال يجب تخزين 
وإنما  الغرفة  حرارة  درجة  في  مطلقًا  البيض 
داخل الثالجة. الوجبات التي تحتوي على البيض 
يجب تسخينها على درجات حرارة ال تقل عن 
70 درجة مئوية. أيضًا يرى البعض أن البيض 

يجب عدم تسخينه في الميكرويف مطلقًا. 

إعالنات

الرعاية الطبية تقترص عىل جهود 
الهالل األحمر الكردي

وبعد تأسيس مخيم مهجري كري سبي في الـ 
22 من شهر تشرين الثاني من العام المنصرم؛ 
نقطة  الكردي  األحمر  الهالل  منظمة  أنشأت 
الطبية،  الرعاية  لتقديم  المخيم  في  طبية 
والخدمات اإلسعافية، دون أن يكون ألي جهة 
المساعدات  تقديم  في  دوٌر  أخرى  منظمة  أو 

الطبية ألهالي المهجرين.
وناشدت إدارة مخيم مهجري كري سبي أكثر 
من مرة المنظمات العاملة في المجال الطبي، 
في  لها  العون  تقديم  المتحدة  األمم  ومنظمات 

تلك  تجاهل  ظل  في  فائدة  دون  المجال  هذا 
الجهات لنداءاتها.

نقص يف األدوية

إبراهيم:  أحمد  المهجر  قال  الصدد؛  وبهذا 
ال  المخيم  في  الموجودة  الطبية  »الرعاية 
تفي بالغرض. نحن نعاني كثيرًا بسبب نقص 
عن  عبارة  هي  المتوفرة  فاألدوية  األدوية، 
األلم  مسكن  والبروفين  ـ  )الصداع  حبوب 
بالغرض،  تفي  ال  وهي  التهاب(،  وحب  ـ 
الطبية  النقطة  في  المتواجد  فالطبيب  وعليه 
يقوم بإعطائنا قائمة أدوية أخرى بأدوية غير 
خارج  إلى  للذهاب  نضطر  لديهم،  موجودة 

المخيم إلحضارها«.

بعيدة عن  منطقة  في  المخيم  وأردف: »مكان 
إلى  نتجه  إما  لذلك؛  بالسكان.  اآلهلة  المناطق 
أو  كم،   5 حوالي  تبعد  التي  السمن  تل  قرية 
يقارب  ما  تبعد  التي  عيسى  عين  ناحية  إلى 
األطباء  لدى  والعالج  األدوية،  لجلب  كم   15
المناطق  في  المتواجدة  الطبية  المراكز  أو 

المذكورة«.

المخيم،  إدارة  إبراهيم  أحمد  المهجر  وطالب 
والمنظمات المعنية بتقديم المساعدات الطبية، 
مشكلة  وحل  متكامل،  طبي  بكادر  وتزويده 
االنتفاع  لهم  ليتسنى  المتوفرة؛  غير  األدوية 
وعدم  المخيم،  ضمن  الطبية  بالخدمات 
المخيم  من  الخروج  بعد  فيما  اضطرارهم 

لطلب العالج، والرعاية الطبية. 

ناشدنا... وال مستجيب!!

وبدورها؛ أوضحت الرئيسة المشتركة إلدارة 
مخيم مهجري كري سبي فادية شريف خالل 
المخيم  إدارة  بأن  معها  صحيفتنا  أجرته  لقاء 
المنظمات  وتكرارًا  مرارًا  وطالبت  ناشدت 
المجال  في  والعاملة  واإلغاثية،  اإلنسانية، 
الطبي بتقديم مساعداتها للمخيم، لحاجته للدعم 

من النواحي كافة.
»المنظمات  حديثها:  ختام  في  فادية  وأضافت 
التي تأتي إلى المخيم تلقي وعودًا، دونما تنفيذ 
لمناشداتنا  تستجيب  أن  نأمل  لذلك  لها.  عملي 
بشكل  المهجرين  أعداد  تزايد  مع  المتكررة، 
كافة  في  دعمًا  يحتاجون  والذين  يومي، 

المجاالت«. 
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 النضال
 خالص المرأة
من التسّلط

ملحوظ  تطور  حتقيق  من  الرغم  على 
املرأة  ومطالب  حقوق  تلبية  ناحية  من 
األساسية وجتاوز املرأة لبعض التحديات 
في اجملتمع الشرق أوسطي، إال أنه مازال 
املرأة  لها  تتعرض  هناك مشاكل كثيرة 
التي  العوائق  من  الكثير  من  وتعاني 
الدول  من  العديد  في  طريقها  تعترض 
مازالت  والتي  الريفية  املناطق  وخاصًة 
القبلية،  والتقاليد  العادات  تسودها 
احلاكمة  األنظمة  سياسات  نتيجة 
من  وحترمها  املرأة  بحق  متارس  التي 
واالجتماعية  املدنية  حقوقها  أبسط 

واالقتصادية. 

أن  اجملتمعات  بعض  في  اليوم  نرى 
تتمتع  وأن  تدرس  أن  لها  يحق  ال  املرأة 
البيت  خارج  والعمل  التعليم  بحق 
األماكن  في  للعمل  اخلروج  حتى  أو 
التقليدية  الذهنية  ألن  ملاذا؟  اخملتلطة، 
منطقتنا،  في  السائدة  واالجتماعية 
وحتاول جاهدةً  رأس عملها  مازالت على 
احلق  الرجال  ومتنح  املرأة،  حرية  من  احلد 
في التحكم بكافة أمورها وحتى اتخاذ 
القرارات نيابًة عنها. يعني هذه األنظمة 
هذه  خالل  من  اليوم  حتاول  االستبدادية 
بحق  املمارسة  واالنتهاكات  املمارسات 
املرأة  دونية  وتكريس  ترسيخ  املرأة 
وتضييق اآلفاق أمامها في كافة مجاالت 
احلياة السياسية والثقافية واالقتصادية 

واالجتماعية. 

حرية  تقييد  األحيان  بعض  في  يُعزي 
املرأة أو الفتاة في البيت من قبل األهل 
ذلك  تعمل كل  األسرة  أن  إلى  واألقارب، 
حلماية ابنتها. يعني كل ما يحصل بحق 
املرأة هو بدافع احلماية عنها ال غير. أو إذا 
أمراً  املنزل وحصل لها  املرأة خرجت من 
للعائلة حتماً.  العار  فأنها ستجلب  ما 
املرأة  النظريات ال تخدم  طبعاً كل هذه 
هي  تعد  الذي  اجملتمع  في  تطورها  وال 

الفئة األساسية في بناءه. 

ليست  األساسية  املشكلة  أن  كما 
املوجودة  والتقاليد  بالعادات  متعلقة 
بعض  في  فهناك  فحسب،  اجملتمع  في 
التوجهات  بعض  الشرقية  اجملتمعات 
والتي  اجملتمع،  في  السائدة  التقليدية 
على  املتشددون  الدين  رجال  يفرضها 
اجملتمع،  في  املبذولة  وجهودها  املرأة 
والنشاط  والعمل  الدارسة  من  يبدأ 
املدنية،  واحلقوق  والرياضي  االجتماعي 
مثل  تعتبر  ال  ذلك  من  الرغم  وعلى 
انتهاكات  قانونية  الغير  اإلجراءات  هذه 
متارسها بحق املرأة في العديد من الدول 
في املنطقة. وتبقى املرأة هي الضحية 
دائماً  أقولها  كما  واألخيرة  األولى 
مازال  التي  اخلاطئة  والتقاليد  للعادات 

العديد يؤمن بها. 

والتقاليد  العادات  نعم كما ذكرت فوق 
بل  مبجتمعاتنا،  املتحكمة  هي  والدين 
الثانية،  الدرجة  من  مواطناً  املرأة  تعتبر 
ويستخدم الرجال الدين كأداة للتحكم 
مبصير النساء، وكل ذلك يتم بإسناد من 

األنظمة املوجودة. 

الصعبة  التحديات  هذه  كل  أمام 
كبيرة،  جهود  بذل  املرأة  من  يُتطلب 
املدافعة  النسائية  املؤسسات  وخاصًة 
مجاالت  شتى  في  املرأة  حقوق  عن 
احلياة. الدفع باملرأة للبحث عن حقوقها 
املغتصبة وتأمني بيئة سليمة ومناسبة 
إلى  باإلضافة  فيها،  العيش  على  قادرة 
من  حتد  نسوية  توعية  حمالت  تطوير 
األعراف والتقاليد التي متنع حتقيق حرية 
والتي  األساسية،  نشاطاتها  ومنو  املرأة 
كثيراً من األوقات أصبحت ذريعة لفرض 
أينما  املرأة  على  واالستعباد  التسلط 

كانت.

مرآة المرأة

هيفيدار خالد

االتحاد النساء السرياني.. أفلَح بأن العبة واحدة تبِصر النور في دورة التحكيم للكرة الطائرة
يكون صوت المرأة السريانّية

معمل الرا.... برهان على أن املرأة أينما حّلْت جنحت

روناهي/ قامشلو ـ بهدف التجهيز للموسم الرياضي الجديد، اُفتتحت أول دورة تحكيم للكرة الطائرة في إقليم الجزيرة، وكانت بحضور خجول، فهل 
هي بداية غير ُمبِشرة؟ أم سوف نشهد في الدورات القادمة انضمامًا أفضل؟؟؟، ولكن بالمقابل تواجد العبة وضيف من الطبقة ميَّز الدورة رغم 
ضعف المشاركة قد يَرى البعض هذا الكالم غير منطقي، ولكن في الفترات القادمة سوف يتم التعّرف بأن العبة واحدة تمارس التحكيم قد تسدُّ عن 

الكثيرين لمن ينتمون للعبة باالسم فقط.
روناهي/ ديرك - أكدت اإلدارية في االتحاد النسائي السرياني- فرع ديرك جورجيت عبدالنور, أن المرأة السريانية نجحت 
في تأسيس تنظيم لها في سوريا ضمن االتحاد النسائي السرياني الذي يسعى لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وإزالة 

الصورة النمطية للمرأة. إعداد / جوان محمد

تقرير/ آزاد الكردي

كرة  بعد  الثانية  الشعبية  ذات  الطائرة  الكرة  لعبة 
القدم، والتي تنتشر بشكل كبير في مدن وقرى إقليم 
ولكن  كبيرًا،  اهتمامًا  الرياضيون  يوليها  الجزيرة، 
دورة التحكيم »تنسيب«، لهذه اللعبة لم تشهد إقبااًل 

كبيرًا وكان خجواًل؟!.
في اليوم األول لم يحضر إال ثماِن ُمتدربين خمسة 
منهم أعضاء من االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة، 

وتناول المحاضر الكابتن حكمت سليمان التالي:
)منطقة اللعب(، الحكام عددهم ومواقعهم. الشبك ـ 

الكرة ـ الفريق.
الموقع واإلشارة: الصافرة )الحكم األول + الثاني(.

المهام )الحكم األول والثاني(.
متدربات  ثالثة  حضور  شهد  الثاني  اليوم  في  أما 
االتحاد  نادي  من  ومتدربة  الرياضي  االتحاد  من 
قبل  من  المحاضرة  وكانت  الطبقة،  من  ومتدرب 

الكابتن حكمت سليمان والتي ركزت على:
استمارة التسجيل)سكور(.

الشبكة،  فوق  الشبكة،  تحت  الشبكة،  عند  األخطاء 

أخطاء اإلرسال، أخطاء االستقبال.
منهن  خمس  متدربات  ست  حضره  الثالث،  اليوم 
الجزيرة،  بإقليم  الرياضي  االتحاد  في  عضوات 
ومتدربة من نادي االتحاد ومتدرب من الطبقة قطع 
ويعطي  المعلومات  ليكسب  فقط  المسافة  هذه  كل 
لم  الذين  الجزيرة  إقليم  أبناء  لمنطقته عكس  فوائدها 
كاًل  فيها  وحاضر  عنها،  وتغاضوا  للدورة  ينضموا 
الهزاع،  والكابتن مازن  الكابتن حكمت سليمان  من 
)الليبرو)،  الحر  الالعب  على  الحصة  وركزت 
النظري  وبشقيه  الملعب،  في  ودوره  مهامه  وعن 
متتالية،  أيام  ثالثة  بعد  الدورة  وُاختتمت  والعملي، 
آذار  من  عشر  الثاني  شهداء  إستاد  ضمن  وأقيمت 
بقامشلو، وكما ذكرنا كانت بحضور ضعيف أرجع 
يومي  مع  تزامنها  عدم  بسبب  ذلك  أسباب  البعض 
عطلة الجمعة والسبت، وكانت الدورة أيام الثالثاء، 
الماضي  األسبوع  ضمن  الخميس،  األربعاء، 

وبرعاية من منظمة البرمجة اللغوية والعصبية.

سوَف أُترجم ما تعلْمُت يف سبيل أن 
أصبح َحكمة للعبة

تشكيل قاعدة تحكيمية أمر هام لكل األلعاب وسوف 

الصقل  مثل  أخرى  دورات  الدورات  هذه  تتبع 
إقليم  في  الوحيدة  الالعبة  جانبها  ومن  والترقية، 
الجزيرة التي شاركت في الدورة، وكانت من نادي 
 20 الـ  ابنة  أحمد  سيوان  وهي  عامودا  في  االتحاد 
ربيعًا، والتي ذكرت لصحيفتنا روناهي: »انضممت 
كي  وسأعمل  التحكيم،  قواعد  تعليم  بهدف  للدورة 
بدوري  اإلقليم  في  التحكيم  تمارس  شابة  أول  أكن 
السيدات، وأن أصقل موهبتي في لعبة الكرة الطائرة 
والتي أمارسها منذ خمس سنوات، وهدفي الرئيسي 
للكرة  السيدات  مباريات  بتحكيم  أقوم  أن  بالطبع 

الطائرة«.
 وأشارت سيوان أيضًا: »استفدت كثيرًا من الدورة 
وال  تسجل  النقاط  بعض  لدي  كانت  العبة  وبكوني 
من  الكثير  وعلى  عليها  تعرفت  واآلن  لماذا،  أعلم 

األمور األخرى المتعلقة بأساسيات التحكيم«.
كافة  مشاركة  األفضل  من  كان   « سيوان:  ونوهت 
الالعبات ضمن النوادي للكرة الطائرة وعدم التغيب 
عن مثل هكذا دورات، فهي ذات فائدة كبيرة من جهة 

تعلم ثقافة اللعبة ومجال التحكيم«.
االتحاد  »نناشد  بالقول:  أحمد  سيوان  واختتمت 
الرياضي بإقليم الجزيرة بتكثيف نشاطات لعبة الكرة 
الدوري  ببطولتي  االكتفاء  وعدم  للسيدات  الطائرة 
الجزيرة،  إقليم  لسيدات  منتخب  وتشكيل  والكأس، 

واللعب مع منتخبات خارج اإلقليم مثاًل منتخبات من 
باشور كردستان«.

ونالحظ من كالم الالعبة سيوان بأنها رغم ضعف 
المشاركة تتأمل باالستفادة مما تعلمته في الدورة في 
كل  في  لو  وحتى  مستقباًل،  التحكيم  ممارسة  سبيل 
فقط،  واحد  والعب  العبة  تجهيز  استطعن  دورة 

يكون  والذي  الكبير  الحضور  من  أفضل  سيكون 
باالسم فقط، ودون فائدة، مثلما يحصل في الكثير من 
يتواجد  الجزيرة، بحيث  إقليم  المختلفة في  الدورات 
الكثيرين بهدف أخذ شهادة بدون تعلم ما يجب تعلمه 
وحتى العمل على ترجمة ذلك في تطوير واقع اللعبة 

التي شارك بدورتها.

روناهي / منبج ـ في مباراة كان عنوانها اإلثارة 
االتحاد  فريقا  التقى  الكروية،  والمتعة  والتشويق 
والجزيرة في إطار نهائي كأس السوبر لكرة القدم 
مدرجه  شهد  الذي  البلدي  الملعب  ميدان  على 
هذا  في  سجلت  حيث  الفتًا،  جماهيريًا  حضورًا 
مستوى  على  مرة  ألول  تاريخية  أرقامًا  اللقاء 
اللعبة الرياضية، كما وشهدت اعتزال  نتائج هذه 
العب فريق االتحاد؛ باسل األحمد من اللعبة األكثر 
الكروي آخر  اللقاء  ليكون هذا  العالم،  شعبية في 

تحدي له رياضيًا.

الشباب  للجنة  التابع  الرياضي؛  االتحاد  وكان 
والرياضة بمدينة منبج وريفها، قد أعلن منذ فترة 
عن روزنامة من المسابقات الكروية، ولعل أهمها؛ 
تنظيم بطولة كأس السوبر ألول مرة، إذ تعتبر هذه 
مدينة  مستوى  على  في  تنظم  التي  األولى  النسخة 
الرياضي؛  االتحاد  من  سعي  في  وريفها  منبج 
من  مزيد  وخلق  الرياضية  األنشطة  وتيرة  لزيادة 
التفاعل بين مشجعي الرياضة وبين الفرق الكروية 

الحاضرة في المنافسات.
اللقاء الكروي الذي حبس األنفاس منذ البداية، قاده 
حكم الساحة« بوزان عثمان« وعلى الخطوط كل 
حين  في  العلي«،  و«ناصر  نعسان«  شعبان  من« 
ارتدى فريق االتحاد الفانيال باللون األسود واألحمر 
البيضاء  الفانيال  ارتدى  فقد  الجزيرة،  فريق  أما 
الجماهيري  الحضور  وكان  األحمر.  وباللون 
لهذه المباراة حاضرًا في مجريات هذه اللعبة بكل 

تفاصيلها.

تكافؤ يف االستحواذ
 عىل الكرة واألهداف

صفارة البداية للشوط األول، جاءت لحساب فريق 
هجمة  األولى شن  الدقيقة  في  حاول  الذي  االتحاد 
ليفرض  القائم.  لكنها مرت بجوار  ثم تسديدة  ومن 
فريق  منطقة  على  حصارًا  الجزيرة  فريق  بعدها 
االتحاد عبر سلسلة من الهجمات لمدة عشر دقائق 
غير أنها لم ُتسِفر عن أي تقدم في النتيجة؛ بسبب 
جيد.  بشكل  لها  بالتصدي  االتحاد  فريق  نجاح 
من  مرتدة  هجمة  الجزيرة  فريق  بعدها  ليستغل 
االتحاد  فريق  دفاعات  ويخترق  األيسر  الظهير 
فريق  وليحصل  الكرة،  إبعاد  في  ارتباكهم  وسط 

النسائي  االتحاد  تأسس   2014/7/20 بتاريخ 
ومناصرة  جامعة  منظمة  ليكون  السرياني 
األشور«،  الكلدان,  »السريان,  النساء؛  لحقوق 
يتجّسد  مشترك  بهدف  المنطقة،  شعوب  وكل 
في الدفاع عن حقوقهن المشروعة، ولعب دور 
وفي  تعددي,  ديمقراطي  مجتمع  خلق  في  الئق 
مع  حوارًا  روناهي  لصحيفتنا  كان  السياق  هذا 
فرع  السرياني-  النسائي  االتحاد  في  اإلدارية 

ديرك »جورجيت عبدالنور« كما يلي:

- بدايًة لو تُعطينا ملحة عن االتحاد 
النسايئ الرسياين؟

جامعة  منظمة  هو  السرياني  النسائي  االتحاد 
»السرياني,  شعبنا  نساء  لحقوق  ومناصرة 
لهدف  يعملن  الالتي  اآلشوري«،  الكلداني, 
مشترك بنيل كامل حقوقهن من أجل خلق مجتمع 
ذلك  أجل  من  االتحاد  ويسعى  وديمقراطي  حر 

كثيرًا.

ـ ما األهداف التي تسعى املرأة 
لتحقيقها يف االتحاد النسايئ الرسياين؟

في  النساء  كباقي  االتحاد  في  السريانية  المرأة 
وكافحن  ناضلن  اللواتي  سوريا,  وشرق  شمال 
لكسر الطوق الحديدي المفروض عليهن, كانت 
وال زالت تسعى لتحقيق مساواة حقيقية بين المرأة 
التطوير  التنمية  مجال  في  تعمل  كما  والرجل, 

لصناعة  الرا  معمل  ُافُتِتح  قامشلو-  روناهي/ 
قامشلو؛  مدينة  في  نسائي  بكادر  الحلويات 
كخطوة لدعم اقتصاد المرأة وزيادة فرص العمل 
لها، وأيضًا لتفعيل دورها الهام في أعمال كانت 
حكرًا على الرجل, لتحقق من خاللها نجاحًا الفتًا 

باالعتماد على ذاتها. 

كبيرة  نهضة  الماضية  األخيرة  العقود  شهدت 
االقتصاد  في  المرأة  مشاركة  مستوى  على 
وحققت قفزة كبيرة في استرداد حقوقها في سوق 
السوري,  والشمال  آفا  روج  ثورة  بعد  العمل 
المجتمع  في  المرأة  مشاركة  زيادة  أن  حيث 
الريادية  الخطوة  كان  االقتصاد  في  وانخراطها 

والقوة الرئيسية لنمو اإلنتاج المحلي.

داعم اقتصادي للمرأة

بهذا الخصوص كان لصحيفتنا لقاًء مع اإلدارية 
مدينة  في  الحلويات  لصناعة  الرا  معمل  في 
حديثها  في  أشارت  والتي  عبداهلل,  رشا  قامشلو 
عام  من  العاشر  الشهر  في  ُافتتح  المعمل  بأن 

كأس السوبر بنسختُه األوىل من نصيب فريق االحتاد

واإلعداد والتدريب لحقوق اإلنسان بشكل عام، 
وحقوق المرأة والشبيبة واألطفال بشكل خاص، 
حيث تهدف المرأة في االتحاد النسائي السرياني 
لمناهضة العنف والتمييز والطائفية بكل أشكالها, 
آثاره  لتقليص  المرأة,  ضد  للعنف  والتصدي 
السلبية المترتبة عليها وعلى المجتمع, إلى جانب 
الفرص  وخلق  التعليمي  المرأة  مستوى  رفع 
مجتمع  بناء  في  الفعال  دورها  لتلعب  المناسبة 

ديمقراطي.
 كما تهدف لتمثيل المرأة »السريانية, اآلشورية, 
سوريا  وداخل  الدولية  المحافل  في  الكلدانية« 
والدفاع عن حقوق كافة النساء السوريات, إلنهاء 
سياسة اإلنكار والتهميش واالضطهاد الممارسة 
ورجل  حرة  »امرأة  أساس  على  شعبنا  بحق 
للشعوب  الثقافي  اإلرث  على  والحفاظ  حر« 
خصوصًا،  السرياني  والشعب  عمومًا  السورية 
كما وتشجع على البقاء في الوطن ورفع مستوى 
المعيشة، وخلق شروط مناسبة لعودة شعبنا إلى 
من  المرأة  لتمكين  العمل  إلى  باإلضافة  الوطن, 

ممارسة دور فعال في المجال اإلعالمي.

ـ ما اآلليات التي تعملون عليها, من أجل التواصل 
مع المرأة السريانّية في كافة أنحاء العالم؟ 

اإلثنية  العالقات  تطوير  على  نعمل  بالتأكيد 
والقومية، وكذلك العالقات مع التنظيمات النسائية 
انطالقًا من مبدأ العمل المشترك وتطوير نضال 
المرأة الحرة, من خالل عقد ندوات ومؤتمرات 
المجالت  بإصدار  نقوم  كما  واجتماعات، 
ونشر  نشاطاتنا,  لتغطية  والكتب  والصحف 
االجتماعية  العدالة  وثقافة  الديمقراطية  المفاهيم 
والسالم والتعايش المشترك, والدفاع عن حقوق 

المرأة على المستوى العالمي.

ـ ما هي النشاطات التي تقوم بها 
املرأة يف االتحاد النسايئ بديرك؟

في  السرياني  النسائي  االتحاد  في  المرأة  تعقد 
االتحاد  لعضوات  أسبوعية  اجتماعات  ديرك 
من  يناقشن  عضوات,  تسعة  من  تتألف  والتي 

بالعمل  يتشاركن  فتيات  عشرة  ويضم   ,2019
منظور  في  بالعائلة  أشبه  جماعية  حلقة  في 
قدراتهن،  اقتصادهن وتمكين  لدعم  بهم،  خاص 
ولتحفيزهن على العمل ألخذ دورهن الريادي في 
المجتمع،  حيث قالت: »إلى جانب إدارة شؤون 
العامالت في  الفتيات  العمل مع  المعمل أشارك 
واجهنا  حيث  الحلويات،  صناعة  في  المعمل 
حيث  من  االفتتاح  بداية  في  الصعوبات  بعض 
لنقل  سيارات  توفر  وعدم  المحدودة  اإلمكانات 
الدعم  قلة  إلى  باإلضافة  وعرضها،  البضائع 
إنتاج  أن  إال  التأسيس,  بداية  في  لنا  االقتصادي 
المعمل حقق نجاحًا كبيرًا في مدة زمنية قصيرة 
المحالت  أصحاب  من  استحسان  القى  حيث 
وأيضًا  الصناعة،  جودة  في  واألهالي  التجارية 
األسعار المقبولة للمنتجات لحد كبير، حيث يتم 

بيعها بأسعار تقل عن أسعار الجملة«.

صناعة نوع من الحلويات
 مفقود بقامشلو..

الحلويات  أنواع  وأكملت رشا حديثها في سياق 
بأنهن  منوهًة  المعمل،  في  صناعتها  تتم  التي 
للصناعة  والمستلزمات  المتطلبات  كافة  يوفرن 
بأنفسهن، مما يعني أن العمل بأكمله يعتمد على 
بينهن  فيما  النسوية  واألعمال  الخدمة  تكامل 
 , والعمل الجاد على تطوير مكانتهن أينما وجدنَّ
من  مختلفة  أنواع  تصنيع  »يتم  ذلك:  في  قائلًة 

حكم  احتسبها  الجزاء،  بمنطقة  خطأ  على  الجزيرة 
المباراة ضربة جزاء، أثمر عن هدف سجله الالعب 
في  المرمى  حارس  يمين  على  الحسين«  »زهير 

الدقيقة 14.
بعد  إذ  الجزيرة،  لفريق  كثيرًا  تدم  لم  الفرحة  لكن 
ضغطًا  االتحاد  فريق  فرض  ذلك،  من  دقائق  ثالث 
تسجيل  من  ليتمكن  الدفاعية،  الخطوط  على  مباشرًا 
ارتقى  ثابتة،  كرة  خالل  من  مباشرة  التعديل  هدف 
لها الالعب« إبراهيم الجرف« برأسه مباغتًا حارس 
فريق  قاد  ذلك  بعد  عن صدها.  عجز  الذي  المرمى 
الجزيرة عدة محاوالت هجومية من على األطراف، 
متقدمًا  األهداف؛  من  غلته  زيادة  خاللها  من  تمكن 
بالنتيجة على أثر فشل دفاع فريق االتحاد في إبعادها 
مستغاًل الضعف الحاصل للفريق في الناحية اليسرى، 
عبر تسديدة ارتطمت بالعارضة وليتابعها الالعب« 
ريدر حجي« مسجاًل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 
23ولتأخذ المباراة بعد ذلك، طابع الهدوء مدة عشر 
من  المستمرة  الهجمات  في  الفريقين  بتبادل  دقائق 
للشوط  الزمني  العمر  انتهاء  حتى  الملعب  منتصف 
األول مع بعض الهجمات الخجولة من كال الفريقين.

لهذا  إضافي  وقت  دقائق  ثالث  احتساب  تم  حيث 
تمكن  الذي  االتحاد  لفريق  المفاجأة  حمل  الشوط، 
الوقت بدل  الثانية من  الدقيقة  التعادل في  من إدراك 
وبرأسية  ركنية  كرة  من  هدفًا  بإحرازه  الضائع؛ 

الالعب« إبراهيم الجرف«. 
بين شوطي المباراة، قدمت أكاديمية آبو أيوب عرضًا 
الصغار،  األطفال  من  ِللفيف  التايكواندو،  لرياضة 

أمتعوا الجمهور بكثير من فنون هذه اللعبة الجميلة.

الطابع الهجومي أعطى األفضلية 
للفائز

الشوط الثاني للقاء، كان أقل إثارة وفاترًا بعض الشيء 
غير أن فريق االتحاد تمكن من فرض سيطرته على 
المباغتة  الهجمات  أسلوب  معتمدًا  المباراة  وقائع 
والناجحة، حيث سنحت له عدة فرص للتسجيل لكن 
الموعد.  الجزيرة، كان حاضرًا على  حارس مرمى 
من  االتحاد  فريق  تمكن  مباغتة،  مرتدة  هجمة  ومن 
تمريرة عرضية بالمقاس، لتجد قدم الالعب« إبراهيم 
الجرف« أيضًا الذي عرف أين يكون، وليسجل في 
الدقيقة 12 الهدف الثالث لفريقه، والهاتريك له بهذا 

اللقاء.
وبعد ذلك، حاول فريق الجزيرة التعويض واستدراك 
خط  مستوى  على  تغييرات  عدة  خالل  من  النتيجة 
وشهدت  كما  الفاعلية،  بعض  لها  كانت  الهجوم، 

الخشونة  اتباع  أثر  على  اإلنذارات  من  العديد  أيضًا 
الفريين. وكذلك سنحت  في بعض الهجمات من كال 
لكن  المباراة  لقتل  االتحاد  لفريق  فرص  عدة  أيضًا 
لم  الذي  األحمد«  فراس  الالعب«  كرة  أوقف  القائم 
الجزيرة  فريق  ليفرض  التهديف.  في  مع حظه  يكن 
في آخر خمس دقائق حصاره على ما تبقى من الوقت 
اإلضافي المحدد بـ7 دقائق لكنها لم تثمر عن تغيير 
النتيجة؛ سوى عن هجمة قادها الالعب« زهير  في 
الحسين« استبسل حارس مرمى االتحاد في إبعادها 
بوزان  المباراة«  حكم  ليعلن  بالمرصاد.  لها  وكان 
بثالثية  االتحاد  بفوز  المباراة  أحداث  نهاية  عثمان« 

تاريخية مقابل هدفين لفريق الجزيرة.
بعد ذلك، قام كل من الرئيس المشترك للجنة الشباب 
الجاسم،  محسن  وريفها؛  منبج  بمدينة  والرياضة 
بمدينة  الرياضي  االتحاد  على  المشرف  إلى  إضافة 
بطولة  كأس  بتسليم  العلي«؛  ناصر  وريفها«  منبج 
على  الميداليات  وتوزيع  األولى؛  بنسختها  السوبر 
الالعبين وتكريم طاقم التحكيم أيضًا، فضاًل إلى كأس 

وميداليات المركز الثاني لفريق الجزيرة.

»عبد العمر« سعاديت 
اآلن ال توصف

صحيفتنا  أجرت  والبطولة،  المباراة  هامش  وعلى 
الفائر  االتحاد؛  فريق  مدرب  مع  لقاء  »روناهي« 
عن  ليحدثنا  العمر«،  عبد  السوبر«  كأس  ببطولة 
أكاد أصدق نفسي  قائاًل:« ال  شعوره بهذا االنتصار 
الذي  الثمين  االنتصار  هذا  إلى  وصل  فريقي  أن 
مكثفة خاضها جميع  وتدريبات  تمارين  نتيجة  حدث 
طويل  مشوار  بعد  البطولة  لقب  حصدنا  الالعبين. 
وشاق مع العديد من الفرق القوية التي كان بإمكانها 
أن ُتحِرز هذا اللقب. وألول مرة على مستوى مدينة 
منبج وريفها، يتمكن أحد أنديتها من التربع على كرة 
القدم؛ بتحقيقه ثالث ألقاب متتالية في بطولة الدوري 
الجزيرة  لفريق  أوفر  حظ  أيضًا.  والسوبر  والكأس 
اليوم،  بهذا  يتفوقوا  لم  أنهم  غير  وأمتع  اجتهد  الذي 

سعادتي اآلن ال توصف«. 

املشوار الكروي للفريقني حتى 
الوصول للنهايئ

وكان االتحاد الرياضي بمدينة منبج وريفها؛ استحدث 
بطولة كأس السوبر من فكرة الجمع بين بطل الدوري 
هذه  وتعتبر  والوصيف.  الكأس  وبطل  والوصيف 

بمدينة  نوعها  من  األولى  السوبر  كأس  من  النسخة 
منبج وريفها، حيث تتنافس أربعة فرق بنظام الذهاب 
وصال  قد  والجزيرة  االتحاد  فريقا  وكان  واإلياب. 
الكروي،  مشوارهم  خالل  من  النهائية  المباراة  إلى 
في  األخريين  الفريقين  مع  جمعهم  قوي  صدام  إثر 
البطولة« أمل الرحاب والحرية«. حيث التقى فريق 
االتحاد مع نظيره فريق أمل الرحاب بمرحلة الذهاب 
بواقع  النتيجة؛  انتهت  اإلياب  مرحلة  في  أما   2-4
من  االتحاد  فريق  وتأهل  واحد،  هدف  مقابل  هدفين 
محصلة نتيجة المباراتين. أما فريق الجزيرة، فتمكن 
من الفوز على فريق الحرية ذهابًا بـ 5-2 أما مباراة 
التقدم في  اإلياب فقد تمكن فريق الحرية من خطف 
الشطر األول من المباراة بواقع 4-1 ليلجأ الفريقين 
إلى خوض ركالت الترجيح في الشطر الثاني منها، 
 4-5 بـ  والتقدم  الجزيرة  لفريق  نهايتها  في  ابتسمت 
وبهذه النتائج صعد كال الفريقين إلى المباراة النهائية.

الرقم 12 يف املباراة حاز عىل محبِة 
الجميع

بعد فترة كبيرة من الجفاء والقطيعة عاشتها مالعب 
الكرة الخضراء؛ بسبب األزمة السياسية التي تعيشها 
بعد  خصوصًا  وريفها  منبج  ومدينة  عمومًا  البالد 
المنشآت  من  العديد  أصاب  الذي  والتخريب  الدمار 
الرياضية. ها هي اآلن، المنافسات تعود بقوة شديدة 
للرياضة  المدنية  اإلدارة  توليها  التي  الرعاية  بفضل 
القدم  كرة  محبوبتهم  إلى  عادوا  الذين  والرياضيين 
االهتمام  فشاهدوا  أيضًا.  األلعاب  من  وغيرها 
الرياضية  المنافسات  تنظيم  خالل  من  الملحوظ 
وتأهيل المنشآت الرياضية؛ كإنشاء الملعب السداسي 
فرق رياضية  واستحداث  الرياضية  المعدات  وتقديم 

جديدة ومنافسات متنوعة بكل األلعاب.
الالعب  هو  السوبر،  كأس  لقاء  مّيز  ما  الحقيقة  في 

صاحب الرقم 12 بحضوره الشيق الذي كان حاضرًا 
من  التنافس  روح  المباراة  هذه  على  فأضفى  بقوة، 
التي شكلت عاماًل محفزًا  التشجيعية  الهتافات  خالل 
اإلبداع  من  لديهم  ما  أفضل  إلظهار  الفريقين  لكال 
والفن الكروي. وقيل في القول المأثور قديمًا »الجنة 
على  ينطبق  ما  وهو  تنداس«،  ما  ناس  غير  من 
الشغوف  وريفها؛  منبج  بمدينة  الرياضي  الجمهور 
بالتحدي وبث الحماس بين الالعبين، فاستحق بجدارة 

أن يكون حاماًل للرقم 12 في الملعب بالفعل.

برامج رياضية متعددة تثمر عن 
صناعة األبطال

الرئيس  مع  لقاء  »روناهي«  صحيفتنا  وأجرت  كما 
منبج  بمدينة  والرياضة  الشباب  للجنة  المشترك 
دورهم  عن  حدثنا  الذي  الجاسم«  »محسن  وريفها 
لجنة  تقوم   « قائاًل:  العام  هذا  في  الرياضة  بدعم 
الشباب والرياضة منذ فترة وجيزة على إعداد برنامج 
بهدف  الرياضية؛  األلعاب  بكافة  متواصل  رياضي 
منعتهم  الذين  والرياضيات  الرياضيين  استقطاب 
التي  المنافسات  غمرة  من خوض  السابقة  الظروف 

تقيمها اللجنة باستمرار.
اختالف  على  والرياضّيات  الرياضيين  من  نرغب 
التي  الرياضية  المسابقات  إلى  االنضمام  األلعاب؛ 
المواهب وتقديمها  تنمية هذه  فذلك من شأنه  نقيمها، 
من  بالمزيد  التتويج  بقصد  الخارجية؛  للمنافسات 
فالفكرة  السوبر،  أما بطولة كأس  األلقاب والجوائز. 
مبادرة  في  والكأس  الدوري  فريقي  جمع  على  تقوم 
لتقديم  نسعى  إننا  القول،  ونستطيع  جيدة،  رياضية 
فرقًا رياضية قادرة على الوصول إلى نتائج إيجابية 
بحيث تنال لقب الكبار والتي تستطيع التتويج بدوري 

األبطال«.

حاورها/ هيلين علي

تقرير/ نشتيمان ماردنلي

في  األخيرة  والمستجدات  األوضاع  خالله 
كما  المقبلة,  لأليام  عمل  خطة  ووضع  المنطقة 
المرأة  لتوعية  وتعليمية  ثقافية  دورات  تنظم 
من  وتمكينها  واالجتماعية  السياسية  بحقوقها 
ونشاطات  حمالت  وإقامة  بحقوقها,  المطالبة 
باإلضافة  المعنفة,  المرأة  بحماية حقوق  تطالب 
إلى زيارة العوائل والمنظمات النسائية في المدينة 
بشكل دوري, كما يتبع االتحاد النساء السرياني 
عليه  تشرف  تعليمي  ومعهد  حضانة  ديرك  في 
عضوات من االتحاد النساء السرياني يهدفَن من 

خالله إنشاء جيل متعلم ومثقف محب لوطنه.

ـ ماهي رسالتكم للمرأة يف العامل 
عموماً، واملرأة الرسيانّية خصوصاً؟ 

واإلثنيات  الطوائف  كافة  من  النساء  ندعو 
حقوقهن  عن  والدفاع  أنفسهن  لتنظيم  واألديان 
في الحرية والديمقراطية, كما ندعو كافة النساء 
النسائي  االتحاد  إلى  لالنضمام  السريانيات 
جهودهن  من  يكثفن  وأن  في سوريا،  السرياني 
السائدة  النمطية  الصورة  لتصحيح  الدبلوماسية 

للمرأة بشكل عام.

جورجيت عبد النور

البرازق,  )المعمول,  مثل؛  المعمل  في  الحلوى 
الحلوة  الكيك,  قطع  للمناسبات,  الكيك  قوالب 
باإلضافة  أخرى..,  وأنواع  الكعك,  المالحة, 
إلى نوع من البتيفور الخاص باألشخاص الذين 
يعانون من نقص المناعة، وسوء التغذية والتي 

كانت مفقودة في مدينة قامشلو إلى اآلن(«.

ربط االقتصاد بالرجل مفهوم خاطئ

أردفت  المعمل  هذا  افتتاح  من  الهدف  عن  أما 
هو  المشروع  هذا  من  »هدفنا  اهلل:  عبد  رشا 

بين  تربط  التي  التعاون  العالقات وروح  تعزيز 
النساء, باإلضافة إلى تطوير االقتصاد المجتمعي 
الخاص بهن, وكسر الذهنية التي تربط االقتصاد 

بالرجل فقط«.
لصناعة  الرا  معمل  في  اإلدارية  واختتمت 
قامشلو رشا عبداهلل حديثها  مدينة  في  الحلويات 
النساء  جميع  المعمل  في  هنا  »نستقبل  بالقول: 
األبواب  أمامها  ونفتح  للعمل,  بحاجة  الالتي 
لدعمها في التقدم واالعتماد على ذاتها في حياة 
وتوثيق  دورها  وإبراز  ذاتها،  إلثبات  تشاركية 

فكرة »المرأة أينما وجدت بإمكانها النجاح«.

رشا عبداهلل 
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 بعد عقٍد من
 األزمة.. سوريا

إلى أين؟

بتنا على أبواب مرور عقٍد من الزمن وسوريا 
هذا  عن  جنم  حيث  مخاضها؛  من  تُعاني 
ويالت  مضت  التي  السنوات  في  الصراع 
ومآٍس بات من الصعب الوصول ألي حل في 
ظل ما مت بذله وال زال من قبل قوى وأطراف 
التناول  هذا  في  للمنقوصية  نظراً  وجهات؛ 
وجهة  من  السوري  الواقع  مع  والتعامل 
حتتاجها  التي  احلاجة  باب  من  ال  نظرهم، 

سوريا وشعبها بعد كل هذه املعاناة. 

ينذر  ال  السوري  املشهد  في  اآلن  يحدث  ما 
ينقذ  حل  بوادر  يحمل  حتى  وال  خير؛  بأي 
من  العشرات  نشهد  وشعبها.  سوريا 
َّت  مت التي  واللقاءات  واالتفاقيات  التفاهمات 
من أجل سوريا حتت بنٍد عريض أال وهو احلل 
تثبت  األمور  هذه  جميع  لكن؛  واالستقرار. 
النسيج  من  ليست  بأنها  اليوم  نفسها 
السوري وال حتى منطلقاً من أجل احلل؛ إمنا 
وجهات  لقوى  حقوق  إحقاق  نحو  مساٍع 
السورية؛  التركة  هذه  في  حقها  تّضمن 
سوريا  مع  التعامل  يتم  احلقائق  بهذه 

وشعبها. 

لو اعتبرنا إّن سوريا ميدان بحث - فرضاً- مع 
كل التقدير واالحترام والتضامن مع معاناة 
الغيور على مصلحتها؛  وتضحيات شعبها 
يتم  كما   - للحلول  طرح  اآلن  حتى  مت  لقد 
هي  معينة  وأشكال  بإطارات  تسميتها- 
الواحدة في املضمون. لكن؛ جميعها  ذاتها 
فشلت! والدليل املرحلة واملدة واملعاناة التي 
وصلت لها سوريا. السؤال أليس من األجدر 
االستمرار  هل  آخر؟  حٍل  عن  البحث  يتم  أن 
توجه  شيئاً  يحقق  لم  الذي  املنحى  بهذا 
صحيح؟ طبعاً ال. ولكن؛ ذلك يعبر عن إصرارٍ 

على جتاهل اإلرادة السورية بشكل علني. 

منه؛  بد  ال  السياسي  احلل  بأن  نعتقد 
لالستقرار  الضامنة  والصيغة  بالشكل 
والتغيير والسالم في سوريا، من خالل وحدة 
واملعارضة  الدميقراطية  الوطنية  القوى 
والتحكم  املذكورة  املبادئ  على  احلريصة 
بشكل  والعقل،  الوطنية  املسؤولية  للغة 
التي  والتغيير  احلريّة  ثورة  إلى  الروح  يعيد 
الزمن  من  عقٍد  قبل  السوريني  بدأها 
وبالشكل نفسه الذي طالب بالتغيير واحلّل 

سياسياً بشكل سلمي. 

أن  من  بد  وال  هام  الدستور  اإلطار  هذا  في 
يكون مواكباً ومؤّسساً على أسس ومعايير 
كل  وانتماء  هوية  ويكون  سورية؛  وطنية 
فعلي  بشكل  فيه  موجودة  السوريني 
تناول  أيضاً  جتاهل،  أو  إقصاء  دون  وحقيقي 
السورية  الساحة  في  املوجودة  احلقائق 
منطلقني  من  هي  كما  معها  والتعامل 
أساسيني األول ما هو موجود ويحقق الضرر 
ال بد من التعامل معه بواقعية وفي املقدمة 
االحتالل واإلرهاب، أما ما هو موجود وساهم 
هامة  أجزاء  وطور  سوريا  وحدة  حماية  في 
اعتبارها- تلك  الوطني؛ فال بد من  من احلل 
احلل  في  مساهم  كبير  كجزء  احملاوالت- 
واالستقرار. وفي املقدمة واقع احلال املوجود 
في شمال وشرق سوريا. بدون هذه التناوالت 
في الدستور وجهود احلل؛ ستكون األمور في 
صعبة  سنوات  أمام  وسنكون  سيء  توجه 

أكثر في سوريا.

فواصل

آلدار خليل

آخر ما كان منتظرًا من نتائج بعد المناشدات 
الجادة إلى توحيد الصف الكردي ولم شمل 
األطراف السياسية بغض النظر عن درجة 
االختالف، هو قوى المجلس الوطني الكردي 
رابطًا أحالمه بأحالم العثمنة، وعوضًا من 
أن يرخي حباله المهترئة أصبح يشدها أكثر 

ليقطع آخر أوصال األمل.
الشارع  في  يسمع  والزال  ُسمع  ما  كثيرًا 
الكردي  الصف  بتوحيد  مطالبات  الكردي 
أن  وهي  معقدة  غير  نظرية  على  اعتمادًا 
األمثل  السبيل  يعني  ما  القوة  تعني  الوحدة 
لنيل الحقوق، وحين تكررت هذه المناشدات 
على مسامع القوى الفاعلة في شمال وشرق 
سوريا بالتزامن مع المرحلة الحساسة التي 
قوات  أطلقت  المنطقة،  بها  وتمر  مرت 
لصوت  موازيًا  نداًء  الديمقراطية  سوريا 
الشعب، هذه القوات وبالتوافق مع األحزاب 
الواقع،  أرض  على  العاملة  والمؤسسات 
الطرق  كل  وفتحت  التسهيالت  كل  قدمت 
فكانت  العكر،  الماء  في  الصيادين  أمام 
الزالوا  النداء  لهم  وّجه  من  أن  هو  النتيجة 

السوفيتية  القيادة  خداع  أتاتورك  استطاع  كما 
الماضي متظاهرًا على  القرن  في عشرينيات 
أنه اشتراكي يتبع األسلوب الديمقراطي، بينما 
سرًا كان يعرض خدماته لإلمبريالية العالمية 
آنذاك  الفتية  السوفيتية  الدولة  على  ومتآمرًا 
بوتين،  مع  ذاته  الشيء  أردوغان  يفعل  كذلك 
فبعد أن وطّد عالقاته مع روسيا ومن ضمنها 
وأصبح   )  300 و  )إس400  منظومة  شراء 
ذلك  مع  وآستانا  سوتشي  منصة  أركان  أحد 
على  وظهر  بالناتو،  ارتباطه  فك  يحاول  لم 
تظهر  وبدأت  وليبيا.  وحلب  إدلب  في  حقيقته 
الخالفات بين تركيا وروسيا شيئًا فشيئًا، وعليه 
له  ُيْؤَمن  ال  والنفاق  الغدر  خصاله  كانت  من 
جانب، ومن هنا حتى لو انسحبت هيئة تحرير 
الشام من إدلب فإن تركيا لن تنسحب ألن إدلب 
تقع ضمن المنطقة اآلمنة التي ُيصرُّ أردوغان 
مع  الجنوبية  حدوده  طول  على  إقامتها  على 
ليس  دائمًا،  يقول  كما  كم   30 وبعمق  سوريا 
هذا فقط بل يريد الوصول من خالل إدلب إلى 

المعارك في ريف إدلب وحلب مستمرة بوتيرة 
والفصائل  السوري  النظام  الجيش  بين  كبيرة 
المرتزقة المدعومة من دولة االحتالل التركي 
على  تركيا  مصالح  تحقيق  على  تعمل  التي 
األراضي السورية. وفي اآلونة األخيرة عملت 
دولة االحتالل التركي على زيادة دعم الفصائل 
تقدم  لوقف  النوعية  باألسلحة  ومّدها  المرتزقة 
إدلب وحلب  أرياف  السوري في  النظام  جيش 
المدعوم روسّيا، وزيادة عدد جنودها ووجودها 

غير شرعية على األراضي السورية.

الدعم الرتيك للمرتزقة مل يتوّقف

 وحول هذا السياق والمعارك الجارية في إدلب 
مع رئيس  لقاًء  أجرت صحيفتنا  وريف حلب؛ 
فرع التحالف الوطني الديمقراطي السوري في 
الطبقة سالم حسين الذي أّكد إّن ما يجري في 
على  للقضاء  هي  مزدوجة  معارك  من  إدلب 
المنطقة  تلك  في  والمرتزقة  التركي  االحتالل 
إدلب  في  يحصل  ما  اعتبار  »يمكن  وقال: 
السورية  األزمة  خالل  األهم  هي  معارك  من 
ضد  ومزدوجة  مشتركة  عملية  أّنها  باعتبار 
االحتالل التركي في إدلب، ولمواجهة مرتزقة 
هيئة  نفسها  على  تطلق  التي  النصرة  جبهة 
تحرير الشام والتي تعدُّ من المنظمات اإلرهابية 
معركة  فهي  دوليًا،  ذلك  أساس  على  وُمصنَّفة 
وفي  المرتزقة.  وضد  االحتالل  ضد  مزدوجة 
الوقت الحاضر هناك دعم تركي مباشر لهؤالء 
التركي،  للوجود  تعزيزات  وهناك  المرتزقة، 
النوعية  باألسلحة  المرتزقة  مدِّ  إلى  باإلضافة 
والصواريخ  والطيران،  للدروع  المضادة 

ِالَحْق الكذاب حتى وراء الباب

َمْن كانت ِخصاله الغدر والنفاق ال ُيْؤَمن لُه جانب؛
 أردوغان نموذجًا

سالم حسين: »وجود االحتالل التركي في سوريا غير 

شرعي. لذا؛ يجب إخراجه من األراضي السورّية«
أّكد رئيس فرع الطبقة للتحالف الوطني الديمقراطي السوري سالم حسين لصحيفتنا أّن المعارك في إدلب ضرورة وطنية 
للقضاء على المرتزقة وتحرير األراضي السورية من االحتالل التركي، وأشار إلى أّن ذلك يساعد في تهيئة ظروف مناسبة 

للمحادثات بين األطراف السورية كافة.

طمس  هو  هّمها  كل  جهة  على  يعّولون 
وإبادة  الكردي،  والكيان  واللغة  التاريخ 
فيدفعهم  »كردي«،  بمفردة  يتذيل  ما  كل 
االحتالل التركي إلظهارهم أمام العالم أنهم 
وأنهم  سوريا  في  للكرد  الشرعيين  الممثلين 
الحق، بينما عرف الجميع من هم أهل الحق 
مقولة  من  )مقتبس  العدو  سهام  اتبعوا  حين 

األمام الشافعي(.
حسنًا... فلنلتف إلى وجهة نظرهم حيث يرون 
أن الدولة التركية جارة في المنطقة وال يمكن 
بعين  األخذ  ويجب  معها،  العالقات  توتير 
االعتبار بروايتها التي تتعلق باألمن القومي 
تمت صناعتها  روايات  من  هنالك  ما  وإلى 
كل  عبر  العالم  محافل  في  لها  والترويج 
الوسائل الدبلوماسية واالستخباراتية. السؤال 
خافيًا  مازال  هل  لهم:  توجيهه  يجب  الذي 
الكردستاني  المجتمع  هذا  في  فرد  أي  على 
حقيقة أن النظام التركي ال يطيق لفظ مفردة 
فيها  اعترف  التي  الحقبة  أن  إذ  كردستان؟ 
ضمن  كردستان  إقليم  بكيان  العالم  كل 
يصفها  السلطان  الزال  الفيدرالي،  العراق 
كوالية  معها  التعامل  ويريد  العراق  بشمال 
من والياته، بينما هذا الطرف الذي يتصور 
أنه ممثل الشعب وحامل نهجه القومي، باقيًا 
الشعب  أبناء  كل  يستهدف  من  على  يراهن 
السياسي،  انتمائه  النظر عن  الكردي بغض 
تسلم  لم  الكردي  التي زرعها  الشجر  فحتى 

منه.
أذهان  سيراود  الذي  السؤال  أن  أعتقد 
الدولة  من  الويالت  ذاقوا  الذين  المواطنين 
قوات  قيادة  إلى  موجهًا  سيكون  التركية، 
كنتم  من  »إلى  وهو  الديمقراطية،  سوريا 
بتوحيد  التفكير  أن  هو  فالحقيقة  تنادون؟«، 
الوحدة  وتحقيق  االستراتيجية  المواقف 

لديه  ليس  من  يشمل  أن  يجب  ال  الوطنية 
حقوق  مستقبل  في  واضحة  استراتيجية 
الشعب الكردي بشمال وشرق سوريا، ألنه 
سياسي  طرف  أن  نظرية  فهم  الصعب  من 
يّدعي أنه يحمل نهجًا قوميًا ويرى أن تطلعات 

قاعدته الشعبية ال تتحقق إال بالتحالف مع من 
ال يعترف بقومه ال سياسيًا وال جغرافيًا وال 

تاريخيًا.
آماله  عقد  الذي  المضحي  الشعب  أن  يبدو 
المبتعدة عن  على أن تعود جميع األطراف 

الساحة السياسية للبدء بمرحلة التكاتف دون 
القضية  أعداء  يستخدمه  طرف  أي  يبَق  أن 
مثٍل  من  مقتبسًا  اليوم  سيقول  لهم،  كعصا 
باب  وراء  حتى  الكاذبين  »اّتبعنا  شعبي 

الدار... فالتقطوا صورة«.

الطريق الدولي M5 الواصل إلى دمشق ومنها 
إلى درعا والخليج وباألخص إلى قطر حليفته 

في دعم اإلرهاب.
 ولهذا أيضًا احتل عفرين ُمتذرعًا باتفاقية أضنة 
اإلمبراطورية  أمجاد  وإعادة  الملي  والميثاق 
العثمانية، وتوطين عوائل المرتزقة الموالين له 
فيها ومنهم ما يسمى بالجيش الوطني السوري 
المرتزق، مستغاًل الظروف التي تمر بها سوريا 
بحجة إن الهجوم السوري والروسي على إدلب 
تسبب بنزوح ما يقارب مليون شخص عالقين 
على الحدود مع تركيا. وهذا ما ال تستطيع تركيا 
تحّمله ويعتبر ذلك الهجوم إحراجًا لتركيا وليس 
من أجل بسط السيادة السورية على إدلب، أما 
تركية  مراقبة  نقطة  عشرين  من  أكثر  وجود 
في إدلب فال يعتبرها أردوغان انتهاك للسيادة 
السورية وأيضًا إقامة »منطقة آمنة« وأن تكون 
وهذا  التركية،  للجندرمة  هناك  السيطرة  تحت 
في  الدولية  واألعراف  للقوانين  خرقًا  ُيعد  ال 

منطق أردوغان!
بأي  نفتخر  نحن كسوريون  القول:   وخالصة 
انتصار ضد المرتزقة واإلرهابيين على عموم 
وحلب  إدلب  في  حتى  السورية،  األراضي 
التركية  العسكرية  المراقبة  نقاط  ومحاصرة 
بمساعدة الروس والحاق الهزائم بجبهة النصرة 
والمرتزقة المتعاونين مع تركيا، وحبذا لو قام 
النظام بمسؤولياته الكاملة في حماية األراضي 
ألن  وغربًا،  وجنوبًا  وشرقًا  شمااًل  السورية 
العدوانية  تنفيذ مخططاته  في  ماٍض  أردوغان 
الوطنية  والمصلحة  االحتاللية.  التوسعية 
مواالة  والتالحم  الصفوف  رص  تقتضي 
المحتل  لمواجهة  والتفرغ  وطنية  ومعارضة 
الغير  بالتهم  التراشق  عن  والكف  التركي 

مبررة وبخاصة من جانب النظام السوري في 
الوطن،  بها  التي يمر  المصيرية  المرحلة  هذه 
معين،  طرف  على  حكرًا  ليست  الوطنية  ألن 
قلوبنا جميعًا  غالية على  وسوريا وطننا وهي 
المفاوضات  عقد  في  اإلسراع  من  بد  وال 
مجلس  مع  النظام  إليها  دعا  التي  السياسية 
إلى  والوصول  )مسد(،  الديمقراطية  سوريا 
تفاهمات حول ما ستكون عليه سوريا المستقبل 
واالعتراف بأن سوريا 2020 ليست كما كانت 

قبل 2011 وال بد من بناء سوريا أحلى ُتليق 
وآشور  وسريان  وكرد  عربًا  السوريين  بكل 
وتركمان وأرمن؛ سوريا ديمقراطية ال مركزية 
ألن  جديد،  ديمقراطي  اجتماعي  وعقد  تعددية 
الدولية واإلقليمية تتكالب على  كافة األطراف 
وذلك  وسيادته  وحدته  من  النيل  وتريد  وطننا 
لتحقيق مصالحها التآمرية الخبيثة، وهذا ما ال 
يقبله أي سوري يحمل ذرة من الوطنية، وعلينا 
مضى«  عما  اهلل  »عفى  مقولة  تبني  جميعًا 

الشعوب  محك  هي  العصيبة  الظروف  ألن 
الحية، فإما أن تتجاوزها أو يتجاوزها الزمن، 
بحيث  هكذا  السوريون  نحن  متى سنظل  فإلى 
يتمسك كل طرف بموقفه ويستقوي باآلخرين 
والبلد ينهار يومًا بعد يوم، وعلينا أن ندرك إذا 
والتراشق  التشرذم  من  الحال  هذا  على  بقينا 
لألزمة،  حل  إلى  الوصول  وعدم  باالتهامات 
التي نعاني منها منذ تسع سنوات لن يبقى شيء 

اسمه سوريا.

هوزان زبير

نوري سعيد

تقرير/ مصطفى الخليل

دولة  أن  على  واضح  مؤّشر  ذلك  كل  الحرارية 
االحتالل التركي منذ اليوم األول تدعم المرتزقة 
جهود  أي  لوقف  تدعهم  زالت  وما  سوريا،  في 
تفضي لحّل األزمة في سوريا، وهذا ما يكشف 
نحن  عنه  تحّدثنا  والذي  لتركيا  الحقيقي  الوجه 
التدخل  بأّن  والوطنية،  الديمقراطية  القوى  وكل 
التركي في سوريا دعم للمرتزقة ونسف لجهود 
حل األزمة واستطاعت دولة االحتالل التركي أن 

تحّول بقايا الفصائل إلى ُمرتزقة«.

ُهناك رضورة للقضاء عىل املُرتزقة

إدلب ضرورة  في  المعارك  »إّن  حسين:  وتابع 
التركي  االحتالل  على  للقضاء  تفضي  وطنية 
أهمية  ولها  السورية،  األراضي  من  وُمرتزقته 
من  التركي  االحتالل  طرد  في  تكمن  كبيرة 
تتسع  أن  يجب  كما  كاّفة،  السورية  األراضي 
االحتالل  وجه  في  شاملة  مواجهة  إلى  المعارك 
التركي  االحتالل  طرد  حال  وفي  والمرتزقة، 
إخراج  على  ذلك  سيساعد  إدلب  من  والمرتزقة 
كاّفة؛  المحتلَّة  المناطق  من  التركي  االحتالل 
وكذلك  سوريا.  في  شرعي  غير  وجودها  ألّن 
مثل  االتفاقيات  انتهاء  المعارك  هذه  تعني 
ذلك  وكل  وتركيا،  روسيا  بين  وسوتشي  آستانا 
مؤّشرات جّيدة وتشير إلى قرب خروج االحتالل 
من األراضي المحتلة كافة من جرابلس والباب 
تل  سبي(  و)كري  العين(  )رأس  كانيه  وسري 
أبيض، وفي الوقت نفسه ستغامر دولة االحتالل 
التركي لئاّل تخرج من سوريا؛ ألّنها تدرك مدى 
خرجت  اذا  ستحصل  التي  الداخلية  االرتدادات 
من سوريا مهزومة وبخاصة بعد مقتل عدد من 
جنود جيش االحتالل التركي، ووجود اآلالف من 
المرتزقة في حال هزيمتها لن يجدوا أمامهم ملجأ 
غير الداخل التركي. وهناك احتمالّية أن يقوموا 
بعمليات انتقامية من جراء خذالن تركيا لهم من 
االحتالل  ودولة  االتفاقيات،  عبر  بيعهم  خالل 
التركي تحاول إيهامهم أّنها تدافع عنهم من خالل 

إمدادهم بجنودها وتقديم السالح النوعي لهم«.

ضغط رويس إلخراج
 االحتالل الرتيك

التركي  االحتالل  دولة  »تحاول  قائاًل:  وأردف   
في  فتارة  بنفسها،  شيء  كل  تقدِّم  أال  دائمًا 
االستنجاد بالناتو وتارة بالمفاوضات مع روسيا، 
مواجهة  في  دخلت  إذا  أنها  جيدًا  تعرف  وهي 
مع روسيا؛ سيكون ذلك ضد مصلحتها وانهيار 
المناوشات  بعض  وبمجرد  العسكرّية  قدراتها 
العسكرية وسقوط عدد من الجنود االتراك تراجع 
تصنيف الجيش التركي بين الجيوش األقوى في 
ستكون  شاملة  حرب  حصلت  حال  وفي  العالم. 
التركية  الوفود  نرى  لذا؛  األكبر.  الخاسر  تركيا 
أّن  وأظن  التنازالت  لتقديم  روسيا  إلى  الذاهبة 
هناك اتفاقيات يمكن أن تحصل، فدولة االحتالل 
التركي دائمًا تقايض على كل شيء مقابل إسقاط 
األوسط،  الشرق  في  ديمقراطي  مشروع  أي 
ويضعف  التركي  الداخل  على  يؤثر  أن  يمكن 
االحتالل  دولة  لذا؛  االوسط.  الشرق  في  دورها 
روسيا  أرادت  وإذا  التنازالت  ستقدِّم  التركي 
وتقّدم  ستخرج  وهي  سوريا،  من  تركيا  إخراج 
التنازالت الكبيرة ليس في سوريا، بل في الملفات 
الدور  تنتظر  وهي  الليبي،  الملف  ومنها  كافة؛ 
األمريكي والناتو؛ فهل الناتو مستعد للدفاع عن 
ح بأّن أمريكا تعتبر الجنود  تركيا؟ وجيفري صرَّ
هذا  »إن  أردوغان  رد  فكان  شهداء؛  االتراك 
ليست  للناتو  المعنوية  فالتصريحات  كافيًا،  ليس 
كافية وتركيا تريد أن يوجه الناتو سالحه باتجاه 

الروس والجيش السوري في إدلب««.

تهيئة الظروف املُناسبة
 لحل األزمة السورية

محادثات  بعجلة  تدفع  عوامل  ذلك  »كل  وتابع: 
في  المحادثات  دور  ز  ويعزِّ السوري  الحوار 
المرحلة المقبلة، حيث كان من الصعوبة الحديث 

عن محادثات جدّية بين األطراف السورية مع 
واآلن  الوقت،  ذلك  في  داعش  مرتزقة  وجود 
احتالل  لوجود  باإلضافة  الشام،  تحرير  هيئة 
كل  السورية  األراضي  على  مباشر  تركي 
ويجب  المحادثات.  عملية  تعقيد  من  يزيد  ذلك 
المحادثات،  ُتعيق  التي  العوامل  تلك  كل  إزالة 
بعد  المباشرة  المحادثات  إلى  واالنتقال 
سوريا  قوات  يد  على  داعش  مرتزقة  انتهاء 
االحتالل  لخروج  بوارد  وهناك  الديمقراطية. 
بضغط من روسيا فتكون هناك محادثات جدّية 
السورية،  األطراف  بين  جبهات  فتح  وعدم 
وأخصُّ بالذِّكر اإلدارة الذاتية والنظام السوري 
جبهة  لتشكيل  للمحادثات  سيضطران  الذين 
رئيس  عبَّر  اللقاء  ونهاية  وفي  قوية«.  وطنية 
الديمقراطي  الوطني  للتحالف  الطبقة  فرع 
للمحادثات  دعمهم  عن  حسين  سالم  السوري 
من أجل بناء مستقبل سوريا وقال: »نحن في 
من  السوري  الديمقراطي  الوطني  التحالف 
أكبر الداعمين لهذه المحادثات التي قد تحصل 
الحل  أن  على  نؤكد  دائمًا  ألننا  المستقبل؛  في 
السوري يكون من الداخل السوري، وسنكون 
متفائلون  ونحن  المحادثات  تلك  من  جزءًا 
بمستقبل سوريا وبخاصة مع المعارك الجارية 
لطرد االحتالل والمرتزقة وتحرير األراضي 

السورية كافة«.

ظل  في  بإدلب  العسكرّية  العمليات  تتواصل 
حساب  على  السوري  النظام  قوات  تقدُّم 
كبير  بشكل  التركي  االحتالل  دولة  ُمرتزقة 
العاصمة  حلب  مدينة  محيط  في  وبخاصة 
االقتصادية لسوريا دون مقاومة ُتذَكر من قبل 

هؤالء المرتزقة.
في  تحصل  التي  العسكرية  العمليات  وتلك 
إنسانية  كارثة  أمام  إدلب  أهالي  تجعل  إدلب؛ 
القصف  عمليات  من  خوفًا  نزوحهم  نتيجة 
الجوي والمدفعي على المدن تمهيدًا القتحامها 

من قبل قوات النظام.

هند علي: »دولة االحتالل التركي تستخِدم إدلب

 كورقة ضغط سياسّية ُتشرِعن وجودها« 
أّكدت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمنطقة الطبقة هند علي أّن دولة االحتالل 
سوريا،  في  التدخل  لها  تتيح  سياسية  كورقة  إدلب  ملف  تستخدم  دائمًا  كانت  التركي 

وتوّقعت أن تسعى دولة االحتالل التركي إلطالة بقائها في سوريا ودعمها للُمرتزقة.

تقرير/ مصطفى السعيد

تُخطِّط إلطالة أمد بقائها
 يف سوريا

ملف إدلب وما يجري هناك؛ كان محور اللقاء 
مع الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمنطقة 
الطبقة هند علي التي رأت أّن ما يجري في إدلب 
تنفيذ لالتفاقيات السابقة بين الروس واالتراك 
من  وملفها  إدلب  في  يجري  »ما  وقالت: 
عمليات عسكرية لطالما تم تناولها على طاولة 
وإدلب  واالتراك.  الروس  بين  المفاوضات 
كانت منطقة خفض التصعيد. وما نشهده اليوم 
منطقة ترتفع فيها التصعيد من خالل الحشود 
للمرتزقة.  الدعم  وتقديم  التركية،  العسكرية 
السوري  النظام  وبالمقابل هناك حشود لجيش 
لالتفاقيات  تطبيقًا  يعتبر  والذي  روسي  بدعم 
الجيش  سيطرة  على  تنصُّ  والتي  السابقة 
السوري على المعابر والطرق االستراتيجية. 
ملف  تستخدم  دائما  التركي  االحتالل  ودولة 

إدلب كورقة سياسية لدعم وجودها في سوريا 
ذلك  وتشرعن  سوريا  وشرق  شمال  كمناطق 

من خالل استخدام ملف إدلب«.
العسكري  التصعيد  جانب  »فإلى  وأضافت: 
واالتراك  الروس  بين  سياسي  تصعيد  هناك 
أردوغان  من  كالعادة  تصريحات  وهناك 
ما  رؤيتنا  وحسب  إدلب،  ملف  بخصوص 
سابقة  اتفاقيات  سوى  ليس  اليوم  تطبيقه  يتّم 
ولن  تركي  روسي  تناغم  وهناك  تنفيذها،  يتم 
ُيحل من خالل الملف في إدلب، وتسعى دولة 
الفصائل  تسليم  في  للتأخير  التركي  االحتالل 
أجل  من  سوريا  شمال  في  للمدن  المرتزقة 

إطالة عمرها«.
مباشرة  مواجهة  تكون  لن  بأّنه  هند  وتوقعت 
السوري؛  النظام  وقوات  االحتالل  جيش  بين 
بقولها: »رأينا  التركي  الروسي  التفاهم  بسبب 
وجيش  السوري  النظام  قوات  بين  مناوشات 
نتوقع  وال  متبادل،  وقصف  التركي  االحتالل 
بسبب  بينهما  مباشرة  مواجهة  هناك  تقع  أن 

الروس  بين  السابقة  الموقعة  االتفاقيات 
واألتراك، وبخاصة في إدلب وذلك من خالل 
تسليم المدن خالل فترة زمنية قصيرة وبدون 
هم  الفصائل  تلك  أن  على  يدلُّ  وهذا  مقاومة 
مرتزقة موالون لدولة االحتالل التركي وليست 

صاحبة قضية«.

مبادرة قسد القت
 الرتحيب الكبري

الديمقراطية  سوريا  قوات  مبادرة  وحول 
وندائها ألهالي إدلب تحّدثت هند علي بالقول: 

للسوريين،  األولى  تكن  لم  المبادرة  »هذه 
حسب  المساعدات  لهم  تقدِّم  المدنية  واإلدارة 
وراء  من  كبيرة  تداعيات  وهناك  المستطاع 
اإلنسانية  الكارثة  أهمها  العسكرية  العمليات 
على أهالي إدلب التي تتمثل في الهروب من 
دعوة  ُهناك  كانت  ولذا؛  العسكرية.  العمليات 
الديمقراطية  سوريا  لقوات  العام  القائد  من 
مناطق  إلى  للنزوح  لألهالي  عبدي  مظلوم 
البرد  من  لتخليصهم  سوريا،  وشرق  شمال 
العسكرية  العمليات  في  والموت  والجوع 
والحصار الذي يطّوق المدن والقرى، وكذلك 
التي  في شمال وشرق سوريا  الذاتية  اإلدارة 
وبالخصوص  األولى،  مبادراتها  هذه  تكن  لم 
من  المهّجرين  استقبال  في  الطبقة  منطقة 
المناطق السورية كافة. لذا اإلدارة المدنية في 
الطبقة احتضنت مئات العائالت من إدلب في 
مخيم أبو قبيع، ونحاول أن نقدِّم لهم ما يمكن  

تقديمه من مساعدات«.
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

اآللهة
أنثى 

تتمتع  القدمية  العصور  في  املرأة    كانت 
املكانة  وهذه  اجملتمع،  في  كبيرة  مبكانة 
الكردي،  اجملتمع  عند  بجديدة  ليست 
فاحلياة تنبثق من رحم األنثى، ومن صدرها 
هي  وأمومتها  وخصوبتها  احملبة،  تنبع 
خصوبة وخلق الطبيعة؛ لذا كانت موضع 
دفع  ما  وهذا  واحد،  آٍن  في  ورهبة  رغبة 
باجملتمعات القدمية إلى النظر إليها نظرة 
املكانة  تلك  وإعطائها  وتقدير،  احترام 
املرموقة، والتي كانت تعكس أهمية املوقع 
والقيمة  الدور  على  ويؤكد  تبوئته  الذي 
الكبيرة، التي من املفترض أن تنالها؛ لتلك 
املزايا والصفات التي تتمتع بها، لدرجة أن 
لتعّبر  آلهة،  منها  اجملتمعات جعلت  تلك 
ال  التي  العظيمة  إمكاناتها  عن  بذلك 

غنى لها عنها في احلياة.

اجملتمعات  بعض  في  اآللهة  ارتبطت   
كما  واخلصوبة،  واألرض  باحلب  والثقافات 
ثقافات  في  والهالك  باحلرب  ارتبطت 
إلى  يرجعون  كانوا  الناس  أن  أي  أخرى، 
اآللهة عند وقوع مصيبة، أو حدوث حرب 
لكي  لها؛  القرابني  ويقدمون  شابه،  وما 
القرارات  اتخاذ  في  وتعينهم  ترشدهم 
السليمة، واإلجراءات الصحيحة في مثل 

تلك احلاالت املذكورة.

قدمية،  أساطير  عدة  في  ظهرت  وقد 
تل  حضارة  في  املكتشفة  األم  كاإللهة 
أسطورة  في  وظهرت  القدمية،  حلف 
التكوين السومرية متثلت في »منو« إلهة 
الطبيعة  إلهة  و«إنانا«  البدائية،  املياه 
»جيا«  متثل  اإلغريق  ولدى  واألمومة، 
السماء،  إلهة  و«يورانوس«  األرض  إلهة 
الصيد،  إلهة  »آرتيميس«  ظهرت  كما 
ولدى  واجلمال،  احلب  إلهة  و«أفروديت« 

العرب متثلت بالالت والعزى ومناة.

معطاءة  وأّماً  أنثى،  كان  فالكون كله  إذاً، 
آلالف  مقدسة  وبقيت  للحياة،  ومانحة 
لينعكس  حصل  الذي  فما  السنني، 
في  ومكانتها  اعتبارها  تراجع  على  ذلك 

اجملتمعات؟

بأن  وتنّوه  التاريخية  الدراسات  تشير 
إلى  أدت  السماوية،  الرساالت  ظهور 
االجتماعية  األوضاع  في  التغيرات  حدوث 
السائدة آنذاك، وكذلك اكتشاف الزراعة، 
اخلاصة،  امللكية  مفهوم  ظهور  إلى  أدى 
إلى جانب التدجني وتربية بعض احليوانات، 
كل ذلك لعب دوراً جلياً في إزاحة وتغيير 
نتيجة  اجملتمعات،  في  املرأة  ومكانة  دور 
وعسكرية،  سياسية  صراعات  نشوء 
ميزاتها  على  والتشديد  التركيز  وبالتالي 

األمومية واإلجنابية فقط. 

قد  املرأة  أن  جند  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
حافظت على جزء هام من املوروث الثقافي 
والقومي، والذي بقي راسخاً في حضارات 

وشعوب عديدة، ودامت آثارها طويالً. 

وقد حافظت املرأة الكردية على قدسيتها، 
ومازالت،  قرون،  مدى  على  هويتها  وعلى 
أثقلت  التي  املعاناة  من  الرغم  على 
كاهلها من قبل السلطات احلاكمة، حيث 
كان وضعها أفضل، مقارنة مع غيرها من 
األوسطية،  الشرق  الشعوب  في  النساء 
لقد أعطى الشعب الكردي مكانة عالية 
للمرأة، ويعزى ذلك إلى طبيعته املساملة، 
تقبالً  أكثر  وبأنه  بأمان،  للعيش  الداعية 

حلرية املرأة قياساً بغيره من الشعوب.

نسائية  مناذج  الزمن  مر  على  برزت  وقد 
كثيرة، حتى وقتنا احلاضر، بعد أن قطعت 
إبداعية،  مجاالت  في  شاقة  مسيرة 
جانب  إلى  واجتماعية،  ثقافية، سياسية 
حتملهن عبء شؤون األسرة، كما انخرطت 
النضال  في  بالعمل   - منهن  البعض   -
أن  القوية  بإرادتها  واستطاعت  التحرري، 
في  وجودها  وتثبت  كثيرة،  أعماالً  تنجز 
بأعمالها  وتساهم  احلياة،  مجاالت  كل 
في كل مجاالت الفكر واألدب والفن، وفي 
كينونتها  واسترداد  مجتمعها،  نهضة 
املشتتة، وضمان حقوقها املشروعة، وهذا 
والدارسني  املستشرقني  أغلب  رأي  كان 

عنها.          

نبض الياسمين

هيفاء حيدر حسن

العام  في  ُعقد  الذي  الثاني  الكونفرانس  وبعد 
اتحاد  لعمل  السنوية  الخطة  إقرار  تم  الفائت، 
أهمها؛  القرارات،  من  بعدد  وتمثلت  المثقفين، 
بالمرأة  الخاصة  النشاطات  على  التركيز 
من  العديد  إقامة  عبر  عمومًا،  وبالمجتمع 
األنشطة الثقافية أو المشاركة في ذلك، وللمزيد 
»روناهي«،  صحيفتنا  التقت  التفاصيل،  من 
بالرئيسة المشتركة التحاد المثقفين بمدينة منبج 

وريفها؛ فاطمة الحميد.

مبادرات ثقافّية متنوعة لألطفال

يقوم  التي  الثقافية  األعمال  أهم  حول  بداية، 
منبج  بمدينة  المثقفين  باتحاد  المرأة  مكتب  بها 
التحاد  المشتركة  الرئيسة  حدثتنا  وريفها، 
مكتب  »يعمل  قائلة:  الحميد  فاطمة  المثقفين؛ 
المرأة باتحاد المثقفين بمدينة منبج وريفها على 
كان غائبًا طوال  الذي  المكتب  هذا  تفعيل عمل 
الفترة الماضية عن الحراك الثقافي، وال سيما أن 
للمرأة المثقفة دورًا في المساهمة ببناء المجتمع 
المرأة  مكتب  اعتمد  وقد  األفضل.  إلى  وتغييره 
الخطة السنوية التي ُأقرت في الكونفرانس الثاني 
الذي عقد في العام الفائت؛ كرؤية للعمل خاصة 
تلك التي تتمتع بمدة أطول وتكون فائدتها أكبر 
للمجتمع. وبناء على ذلك، طرح مكتب المرأة في 
باألطفال،  خاصة  ثقافية  مبادرة  المثقفين  اتحاد 
الصغار«،  المبدعين  »ملتقى  عنوان  تحت 
وتتمثل هذه المبادرة بجمع األطفال ممن يمتلك 
والغناء  والقصة  الشعر  في  ومواهب  مهارات 
اتحاد  وهو  واحد  بمكان  والرسم  والموسيقا 
المثقفين. أي أن هذه المبادرة تأتي كحالة متممة 
للموهبة والطاقة المتدفقة، وتنميتها بالشكل الذي 

ثمنه«  تدفع  فال  يعجبك  لم  وإن  الكتاب،  »اقرأ 
كانت تلك القاعدة التي اشتهرت بها مكتبة بور 
أحرقها  التي  الرقة  مدينة  مكتبات  أقدم  سعيد 
مسلحو مرتزقة داعش ناسفين إرًثا ثقافًيا، وفكرًيا 
يزيد عمره على ستة عقود في شارع المنصور 
األثري  متحفها  من  مقربة  وعلى  المدينة  وسط 
الخابور،  أحمد  لصاحبها  سعيد  بور  مكتبة  تقع 
المدينة،  سيرة  من  أثيًرا  جزًءا  كانت  والتي 

وشاهًدا حّيا على التحوالت التي شهدتها.
كما استقطبت المكتبة مختلف شرائح المجتمع، 

والعشرات من مثقفيه، وأدباءه، وباحثيه.

كيف تعامل الخابور مع مكتبته يف 
ظل سيطرة داعش؟

2014م،  شتاء  في  الرقة  على  داعش  سيطر 
وأعلن الحًقا قيام الدولة المزعومة فيما استمرت 
المكتبة في عملها المعتاد لكن من دون صحف، 
يكنى  كما  زهرة  أبو  يسمح  ولم  مجالت،  أو 

عام  في  تركيا  في  األخير  الفاشل  االنقالب  بعد 
2016 أصبح ألردوغان ذريعة ليقوم بعمليات 
التطهير العرقي، وإخراس صوت الحق، وقمع 
بساط  على  الهمجية  سياسته  يعارض  من  كل 
أحمدي، مما أدى إلى إحداث الكثير من األزمات 
في تركيا أكثر مما فيها بعد تسّلم العدالة والتنمية 
لزمام الحكم بالبالد، وأبرزها األزمة االقتصادية 
التي تجرُّ البالد والعباد للهالك، وأيضًا أحدثت 
أزمة إنسانية، حيث باتت تركيا من أولى الدول 
الدولية  القوانين  تخترق  التي  والهمجية  القمعية 
المظلومين  للمعتقلين  وكان  اإلنسان،  وحقوق 
اإلرهاب  بتهمة  وآخرين  االنقالب  بتهمة 
الباطلة بين قضبان أسوارها  التهم  وغيرها من 
في  له  والمطبلين  أردوغان  نصيٌب من وحشية 
المرأة  الخصوص  وجه  وعلى  الحاكم،  الحزب 
التي تعاني األمّرين في السجون التي تكاد تشبه 
مستنقع من حضيض، فحسب وكاالت وصحف 
الطاغية  حكومة  بأن  عالميين  وحقوقيين 
ألف   150 من  أكثر  مؤخرًا  طردت  أردوغان 
موظف من عملهم بتهم مختلفة أبرزها ضلوعهم 
بنحو  فيما زجت  األخير،  االنقالب  محاولة  في 

المرأة الُمثقفة؛ شريكة المسيرة وصانعة المنجزات

ألكثر من ستني عاًما مكتبة بور سعيد كانت شاهدة 
على أحوال أهالي الرقة

من داخل المعتقالت التركّية إلى األراضي السورّية المحتلة.. 
أردوغان العدو األول للمرأة

التعذيب، واالضطهاد، والكثير من التعسف واإلذالل تتعرض له النسوة منهن داخل السجون التركية، وأخريات على يد الرجل الذي يتبنى الذهنية الذكورية للحزب 
الحاكم بتشجيع من أردوغان، الذي يحاول إخفاء جرائمه بحقهن، وذلك بإخفاء بياناتهن وسجالت أعدادهن وأسمائهن، ولم يكتِف المحتل بكل هذه الجرائم 

ضمن أسواره بل تعدى حدوده مع حدود اإلنسانية، ودّرب اآلالف من المرتزقة للسير على نهجه اإلجرامي في كل منطقة يحتلها في سوريا.

روناهي/ منبج: أكدت الرئيسة المشتركة التحاد المثقفين بمدينة منبج وريفها؛ فاطمة الحميد: »إن مكتب المرأة في اتحاد 
المثقفين بمدينة منبج وريفها، ُيجّهز العديد من األعمال المتنوعة؛ بهدف النزول إلى أكبر شريحة في الشعب والتي تتمّثل 
باألطفال والمرأة. وتعتبر هذه األعمال خطة من ضمن المنظور الحالي إلى فترة بعيدة المدى، لتشمل فترتي الشتاء والصيف 

وهذا أمر نوعي استراتيجي هام«.

روناهي/الرقة- »حين أكون في الرّقة، هناك مكانان إْن لم أزرهما يوميًا ال أعتبر أنّني عشت يومًا طبيعيًا هما: مكتبة بورسعيد، 
وجسر الرّقة القديم«، هذا ما قاله األديب الدكتور عبد السالم العجيلي.

تتوافق فيه التدريبات مع الموهبة علمّيا وعملّيا؛ 
عبر مدربين مؤهلين بكافة المجاالت«.

فاطمة أضافت: »هذه المبادرة الثقافية تنطلق من 
إيمان المرأة بدعم األطفال الذين هم بحاجة إلى 
المتنوعة،  ورغباتهم  ميولهم  نحو  بيدهم  اآلخذ 
مما يساهم في إعداد جيل بناء نوعي مثقف. هذه 
الدورات مفتوحة لجميع األطفال للذكور واإلناث 
ومن كافة األعمار بحيث تتيح استقبال أكبر قدر 
ممكن من الراغبين في االنضمام لهذه الدورات 
الفترة  في  المرأة  مكتب  يسعى  لذا  النموذجية. 
أيضًا  الدورات صيفًا  هذه  استمرار  إلى  القادمة 
أنفسهم  األطفال  هؤالء  يجد  بحيث  انقطاع  دون 
بشكل  أنفسهم  على  االعتماد  على  قادرون  أنهم 

مبدئي«.

محاوالت إلعادة املرأة إىل
 املوروث التنويري

منبج  بمدينة  المثقفين  التحاد  المشتركة  الرئيسة 
وريفها؛ فاطمة الحميد، تحدثت عن رغبة مكتب 

المرأة بمدينة منبج وريفها؛ بعقد عدة محاضرات 
من  لعدد  اجتماعات  عدة  هناك  »كانت  قائلة: 
إلى  اإلدارة  في  النساء  عدد  بمشاركة  المثقفات 
طرح مبادرات أخرى، وتتمثل بعقد محاضرات 
للمرأة  سيما  وال  المجاالت  بمختلف  توعوية 
كمرأة  تاريخها  على  اطالعها  بقصد  بالريف؛ 
الذي  التنويري  الموروث والمخزون  تمتلك هذا 
الرجل  استغالل  نتيجة؛  األيام  هذه  في  فقدته 
لزجها  والتقاليد  العادات  لمسألة  معًا  والمجتمع 
هذه  وتأتي  االنفرادية.  وزنزانتها  البيت  في 
في  الجهات  بعض  مع  بالتنسيق  المحاضرات 
الحضيض  من  المرأة  النتشال  المدنية؛  اإلدارة 

إلى معرفتها بنفسها وإدراكها لثقافة الذات«.

املشاركات الخارجية، سبيل لنهوض 
األمم وبناء الحضارات

المشتركة  الرئيسة  تحدثت  متصل،  شأٍن  وفي 
فاطمة  وريفها؛  منبج  بمدينة  المثقفين  التحاد 
المثقفين  باتحاد  المرأة  مكتب  الحميد على سعي 

بأن  المّرة  العربية  للقهوة  الرقة  مثقفي  قبل  من 
انتظار  في  دائمًا  ساخنة  فكانت  دلتها  في  تبرد 
يتبادلون  صاروا  الذين  المثقفين  من  األصدقاء 
الكتب سرًا، ويتداولون األخبار، واألحاديث في 
الشؤون الثقافية، والسياسية بأصوات خافتة بين 

رفوف الكتب.
كانت األمور مضطربة، وبدأ المرتزقة يبحثون 
عن قرابين يبطشون بها ليدب الخوف، والرعب 
بنفوس المدنيين فحاول ذوو الخابور مرارًا ثنيه 

عن فتح المكتبة إال أنه كان يرفض مجرد الحديث 
باألمر ألنها الحياة بالنسبة إليه.

البالغ  أحمد  فأخفى  األهالي  على  التضييق  اشتد 
المعروضة  الكتب  كل  عاًما  سبعين  العمر  من 
المكتبة، وحجب أغلفتها، ونقل كتب  في واجهة 
الفلسفة، والعلوم، ودواوين الشعر إلى المستودع 

الذي يضم آالف الكتب.
المسلحين،  المكتبة  نشاط  استمرار  يرق  لم 
وإحراق  بإغالقها  قرارهم  فأصدروا  وقيادتهم 

تقرير/ آزاد كردي

تقرير/ صالح العيسى

تحقيق/ ميديا غانم

هؤالء  بين  ومن  السجون،  في  آخرين  ألفا   64
نحو 150صحفيًا وإعالميًا، كما تم إغالق أكثر 
الرقم  من 200 مؤسسة إعالمية لتتصدر تركيا 
األول بأنها أصبحت أكبر معتقل للصحفيين في 
العالم كله، كما تقول إن هناك 77 ألف مواطن 
الذي  اإلنصاف  بانتظار  القضبان  خلف  بتركيا 
ونفي  قتل  غير  هذا  السلطة،  عند  منه  يوجد  ال 

اآلالف ممن عارضوا سياستهم القمعية.
من  فالكثير  بذلك  وحزبه  أردوغان  يكتِف  لم 
جنود  يتبعها  التعذيب  في  الوحشية  األساليب 
أردوغان في المعتقالت بحق النساء، وأعدادهن 
أخرى  جهة  ومن  مستمر،  تزايد  في  زالت  ما 
الرجل  يمارسها  واالنتهاكات  العنف  من  الكثير 
وتغطيتها،  لجرائمه  الدولة  بتصفيق  تركيا  في 
فوفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن تركيا، ُقتلت 
304 امرأة في تركيا خالل العام 2016، و353 
عام  في  امرأة  و28   ،2017 عام  في  امرأة 
2018، و299 امرأة في عام 2019 على أيدي 
النساء«  قتل  »سنمنع  لمنصة  وفقًا  أما  الرجال، 
في  النساء  بحق  قتل  جريمة   409 تسجيل  تم 

عام 2018  في  قتل  عام 2017، و44 جريمة 

الرجال،  أيدي  على   2019 عام  في  و474 
من  اإلحصائيات  بين  الكبير  الفرق  هنا  لنالحظ 
تلك  وبين  واإلنسانية  الحقوقية  المنظمات  قبل 
التركية، وهذا إن دل على  الدولة  الصادرة عن 
شيء فهو يدل على أن الكثير من السجالت التي 
تحوي أسماء وكيفية قتل النساء وتعذيبهن تخفيها 
السلطات التركية، وال ننسى بأن كل هذه الجرائم 
بسبب عدم وجود  مازالت مستمرة  النسوة  بحق 
السطلة  احتكار  يريد  العدالة  فحزب  لها،  رادع 
األساسي  هرمه  شكل  فهو  كانت،  وسيلة  بأي 
على دماء شعوب تركيا ممن يعارضه من خالل 
نظامه الدكتاتوري وذهنيته الذكورية البحتة بحق 
تركيا من  أن  تدل على  المؤشرات  فكل  النساء، 
أكثر الدول تعنيفًا للنساء، كما باتت مستنقعًا تخنق 
فقد  حيث  الحاكم،  دكتاتورية  يعارض  من  كل 
مواطنيها األمن واألمان بسبب تعسف السلطات، 
بإحدى  صلة  لهم  اللذين  المواطنين  من  والكثير 
نشر  من  حتى  خائفين  الدولة  لدى  المعتقالت 
تغريدة لهم على تويتر خوفًا من االتهام بالخيانة، 
لعوائلهن  العون  يد  تقديم  من  يخشون  وآخرين 
اتهامهم  من  خوفًا  محتاجين  كانوا  وإن  حتى 

بالتواطؤ معهم، والكثير من عوائلهن منعوا من 
السفر، وكل وسائل التواصل مراقبة من قبلهم ، 
فالسؤال هنا ألردوغان، أنت تّدعي بأن وجودك 
تقبلهم لك  الحكم من قبل الشعب وهذا يعني  في 
أنت خائف منهم  فلماذا  تدعي،  تقبلوك كما  وإذا 
لدرجة خوفك من أي مواطن ينشر تغريدة على 
فيعانين  النسوة  أما  واضح!  الجواب  تويتر؟؟ 
عليهن  يمارس  حيث  الرجل،  يعانيه  ما  ضعف 
الكثير من الضغط النفسي واالجتماعي والتعنيف 
البحتة  الذكورية  وذهنيتها  أواًل  السلطة  قبل  من 
التي تحاول ترسيخها في المجتمع ثانيًا، وهذا ما 
إقدام  أبرزها  النساء  على  سلبية  نتائج  إلى  أدى 
الكثير منهن على االنتحار، وكذلك ابتعادهن عن 
ممارسة دورهن في المجتمع من معظم النواحي 

كالسياسية واالقتصادية وغيرها..!.

الحدود مل توقف إجرام 
أردوغان!!!

لم يتوقف إجرام أردوغان خلف الحدود التركية، 
بل يسعى إلى نشر ذهنيته الذكورية القمعية عن 
طريق مرتزقته في كل أرض يدنسها باحتالله، 
آذار   18 بتاريخ  السورية  لعفرين  احتالله  فبعد 

من عام 2018؛ عمل فيها بكل الطرق الشنيعة 
إلى ترهيب الشعوب الموجودة فيها بهدف إحداث 

ولنهب  المناطق،  تلك  في  الديمغرافي  التغيير 
وسرقة خيرات البالد والعباد أواًل، ولكسر إرادة 
المرتزقة  عمد  حيث  ثانيًا،  فيها  الحرة  المرأة 
السورية  المناطق  في  التركي  للمحتل  التابعين 
وخطف  وضرب  واغتصاب  قتل  إلى  المحتلة 
النساء بأبشع األساليب التي ُتظهر حقدهم الدفين 
لحرية المرأة لعقود من الزمن، فحسب إحصائيات 
لمنظمة حقوق اإلنسان؛ قد تم تهجير حوالي 300 
ألف مدني قسرًا من عفرين بعد احتاللها، وكان 
من بينهم نازحين من كافة المناطق السورية التي 
تدور فيها رحى الحروب، حيث كانت تحتضنهم 
عفرين وأهلها برحابة صدر، حيث تم توثيق مقتل 
االحتالل  امرأة، و46 طفاًل جراء هجمات   56
التركي ومرتزقته، إضافًة إلصابة نحو مئة امرأة 
تعرضن إلصابات مختلفة، وبعد االحتالل عمد 
مرتزقة أردوغان إلى ممارسة أبشع الجرائم التي 
النساء،  بحق  وأغلبها  لها  اإلنسانية  جبين  يندى 
فقد وّثقت منظمة حقوق اإلنسان لمقاطعة عفرين 
االنتهاكات  التركي ومرتزقته  االحتالل  ارتكاب 
بنسبة 30 % ضد النساء، أغلبهن قاصرات من 

خطف، واغتصاب، وقتل.
والجرائم  االنتهاكات  عند  المحتل  يتوقف  ولم 
بحق أهالي عفرين عمومًا ونسائها بشكل خاص، 
كانيه/ رأس  احتالل سري  اآلخر  هدفه  كان  بل 

مناطق  وكل  سبي  كري  أبيض/  وتل  العين، 
بتحطيم  مأربه  تحقيق  بغية  السوري  الشمال 
أفادت  فقد  العبودية،  زمن  إلى  بها  ليعود  المرأة 
بقيام  كانيه  سري  مدينة  داخل  مصادر  مؤخرًا 
يسمى  ما  التركي  للمحتل  التابعين  المرتزقة 
»بالجيش الوطني السوري« بـ 60 حالة اعتداء 
جنسي بحق النساء فيها، فيما وّثقت منظمة حقوق 
اإلنسان في إقليم الجزيرة حتى اآلن ست حاالت 
من االغتصاب؛ اثنان اختطاف، واثنان اغتصاب 
وحالتي قتل«، وذلك بهدف سحق كبرياء وإذالل 
المرأة التي برزت ريادتها بعد قيام ثورة روج آفا 
الجنسية  االعتداءات  فمسالة  السوري،  والشمال 
إلقاء  به  يقصد  المرأة  شخص  تستهدف  التي 
عن  للتراجع  النساء  نفوس  في  والهلع  الرعب 

ثورتهن.
فبعد أن بدأت المرأة خالل ثورة روج آفا والشمال 
السوري تأسيس كيانها الخاص وإثبات وجودها 
كافة  في  الفعالة  والمشاركة  المحافل  كل  في 
المجاالت؛ » السياسية- العسكرية- االقتصادية.. 
نرى  بتنا  حيث  الشعوب،  كافة  ومن  إلخ«، 
واحدة  جبهة  في  والعربية  والكردية  السريانية 
وأرضهن،  شعوبهن  على  المعتدي  ضد  يقاتلن 
زغاريدهن  فتصدح  والحرية  للنصر  يزغردن 
في األفق فال تفرق بين أصواتهن وكأنه صوٌت 
سوريا  وشرق  شمال  في  المرأة  وبدأت  واحد، 
ما  هذا  برمته،  المجتمع  معها  ويزدهر  تزهر 
أخاف المحتل التركي الذي علم بأن نهاية الزمن 
ضد  واإلذالل  العنف  فيه  مورس  الذي  الغابر 
المرأة  بإرادة  وذلك  المحك،  على  بات  المرأة 
الحرة في شمال وشرقي سوريا، فقد أصبح هذا 
المرأة  ثورة  من وصول  خوفًا  يراوده  الكابوس 
لطمس  المستحيل  يعمل  الذي  بالده  إلى  الحرة 
كشر  لذا  سنين،  منذ  فيها  المرأة  وهوية  صوت 
بأفظع  للقيام  مرتزقته  يد  وأطلق  أنيابه،  عن 
التي  السورية  المناطق  في  النساء  بحق  الجرائم 
من  أذنابها  ذهنية  األذهان  إلى  ليعيد  يحتلها، 
مرتزقة داعش الدمويين، فالسياسة والممارسات 
وتنكيل  واغتصاب  واختطاف  وتشريد  قتل  من 
بجثث النساء، وفرض النقاب والتشدد في الدين 
اإلسالمي الذي هو بريء منهم، هي نفسها التي 
تقوم بها مرتزقته ممن يسمون أنفسهم بـ »الجيش 

الوطني السوري« ولكن األسماء اختلفت.
العدو  أردوغان  بقيادة  والتنمية  العدالة   حزب 
التركية  األسوار  عند  يقف  لم  للمرأة،  األول 
بممارسة أبشع أنواع الجرائم والعنف بحق المرأة 
تعدى  بل  خارجها،  أو  المعتقالت  ضمن  سواًء 
على الحدود والقوانين، وهاجم الشمال والشرق 
السوري التي كانت تعيش بأمان، وتحتفي بثورة 
المرأة الحرة؛ ليثبت أنه حفيد العثمانيين المثالي 
وتشريد  وتهجير  والحروب  للدماء  المتعطش 
وسيحارب  المرأة  بحقوق  يقبل  لن  وأنه  البشر، 

كل امرأة حرة حتى ولو كانت خارج أسواره.

قائلة:  أخرى  جهات  مع  الثقافية  للمشاركات 
»بالطبع يقوم مكتب المرأة بشكل مستمر وبشكل 
الرقي  شأنها  من  ثقافية  مشاركة  بأي  فاعل 
بالمجتمع ونهوضه، فهذا األمر من مهمة عمل 
العديد  ينظم  كان  ما  دائمًا  الذي  أصاًل  االتحاد 
على  ويحرص  والندوات  المحاضرات  من 
حريص  أيضًا  المرأة  فمكتب  الجميع،  مشاركة 
كل الحرص على المشاركة، بأي محفل رسمي 
أو ثقافي. وبناء على هذا التوجه، يسعى مكتب 
تجهيز  إلى  القادمة  القليلة  األيام  في  المرأة 
عضواته من مختلف المجاالت؛ كالشعر والقصة 
والمقالة إضافة إلى معرض للرسم والنحاسيات 
تتواصل هذه األنشطة  اليدوية، حيث  واألشغال 
مكتب  يتحضر  كما  اثنين.  يومين  مدار  على 
إعداد  على  القادم  األسبوع  غضون  في  المرأة 
لمشاركة خارجية إلى مدينة قامشلو حيث سينعقد 
هناك مشاركة  للمرأة، وستكون  هناك مهرجان 

جيدة فيه لعضوات مدينة منبج«.  
المثقفين  التحاد  المشتركة  الرئيسة  واختتمت 
بمدينة منبج وريفها؛ فاطمة الحميد بالقول: »هذا 
العام سيختلف عمل مكتب المرأة بشكل تام، عما 
في  بها  نشأ  التي  األولى  سنواته  في  عليه  كان 
لمكتب  سيكون  حيث  صعبة.  مرحلية  ظروف 
سيما  وال  بالمشاركات  كثيرة  منجزات  المرأة 
المرأة  مهمة  جوهر  هو  هذا  وربما  الحضور، 
اجتماعيًا المتمثل بتجسيد روح الثقافة وإصالحه 

اجتماعيًا«.

فاطمة احلميد

حمد-اخلابور

جميع محتوياتها.

مجلس الرقة املدين مل يتخَل عن 
»أبو زهرة« يف محنته

وافتتاحها  جديد،  من  المكتبة  تأهيل  إعادة  عن 
العام  من  العاشر  الشهر  »في  الخابور:  يقول 
2018م، قامت لجنة الثقافة واآلثار في مجلس 
ترميم  إعادة  في  بمساعدتي  المدني  الرقة 
المكتبة، وتجهيز رفوفها لتعود الستقبال روادها 
ويختم  في سابق عهدها«.  كانت  كما  من جديد 
قائاًل: »كنت احتفظ بمجموعة كتب، ومجلدات، 
لم  خاص  مستودع  في  مخبأة  كانت  وصحف 

تطله أيادي عناصر المرتزقة«.
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في  الصيانة  َأفِرَقة  تعمل  ـ  الطبقة  روناهي/ 
فيه  التوليد  تأهيل مجموعات  على  الفرات  سد 
وإدخالها بالخدمة، ففي اآلونة األخيرة ُأجريت 
اهتزاز  بسبب  رقم 1  للمجموعة  عامة  صيانة 
نتيجة  وكانت  المجموعة؛  في  طبيعي  غير 

الصيانة جّيدة وعودة المجموعة إلى العمل.

التوليد  مجموعات  تأهيل  إعادة  عملية  تستمر 
تعّرض  أن  بعد  الفرات  سدِّ  في  الكهرومائية 
مرتزقة  قبل  من  الُمتعمد  والتخريب  للتدمير 
سوريا  قوات  قبل  من  تحريرها  قبل  داعش 
وقٍت  في  الصيانة  أفِرقة  ونجحت  الديمقراطية، 
سابق من إدخال عّدة مجموعة إلى الخدمة منها 
المجموعات التي تحمل األرقام )1 ـ 3 ـ 7 ـ 8(.

الصيانة  أفرقة  أجرت  األخيرة؛  الفترة  وفي 
في  هي  التي  للمجموعات  عامة  صيانة  عملية 
بشكل  وتعمل  الكهربائية،  الطاقة  إنتاج  طور 
المجموعات  بقية  وتأهيل  صيانة  على  ُمستمر 
في  وإدخالها  والتدمير  للتخريب  تعرضت  التي 
الخبرات  على  باالعتماد  الكهرباء  إنتاج  طور 

المحلّية.

أربع مجموعات يف طور العمل

سد  روناهي  صحيفة  زارت  اإلطار  هذا  وفي 
الصيانة  أعمال  آخر  على  لالطالع  الفرات 
الفنّية؛  الناحية  من  للسد  العام  والوضع  الجارية 

67 االقتصاد والبيئةالمجتمع والشبيبة

محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

 كيفّية تقليم
األشجار الُمثمرة

في  املؤثرة  العوامل  أهم  من  التقليم  يعتبر 
مردودية األشجار املثمرة, فبواسطة التقليم 
مليء  وطول عمر  لألشجار  أمثل  منو  نضمن 
األشجار  تقليم  كيفية  ملعرفة  باملردودية. 
املثمرة علينا اتباع اخلطوات التالية للحصول 

على إنتاج جيد.

ملاذا يجب تقليم األشجار املثمرة؟

أو  النبات  منو  بني  توازن  على  للحفاظ  ـ 
الشجرة وإنتاج الفاكهة أو الثمار.

السنوي  اإلنتاج  من  األدنى  احلد  ضمان  ـ 
للشجرة حتى في أسوأ الظروف.

ـ نفاذ الضوء إلى داخل الشجرة.

املثاليني  والشكل  احلجم  على  احلفاظ  ـ 
للشجرة لعدم تكسر أغصانها خالل عملية 

اإلثمار.

غير  وسنوات  اإلنتاج  سنوات  تناوب  تفادي  ـ 
منتجة في حالة عدم التقليم.

داخل  التهوية  من  يعزز  األشجار  تقليم  ـ 
اليابسة  األغصان  تكون  مينع  مما  الشجرة؛ 
لتكّون  مالئم  وسط  تعد  التي  والرطوبة 

وانتشار األمراض.

ما هو الوقت املناسب لتقليم األشجار؟

تقليم األشجار املثمرة ليس له وقت محدد 
جلميع أنواع األشجار, بل هناك أوقات معينة 
وأوقات  األنواع  لبعض  فيها  التقليم  ميكن 
التقليم  ميكن  مثالً  األنواع,  لبقية  أخرى 

خالل:

فصل الشتاء بالنسبة لألشجار؛ مثل التفاح 
والكمثرى.

ألشجار  بالنسبة  الصيف  فصل  أواخر  وفي 
النواة مثل اخلوخ, املشمش, البرقوق.

لغاية  الثاني  تشرين  شهر  بداية  منذ  تتم 
مرحلة  خالل  لألشجار  بالنسبة  آذار  شهر 
النمو أو التشكل بالنسبة لألشجار احلديثة 

الزراعة خالل السنة الثانية فما فوق.

كيف تتم عملية تقليم األشجار؟

أول  وهي  وامليتة:  اجلافة  األغصان  إزالة 
التقليم,  خالل  بها  القيام  ميكن  عملية 
اليابسة  األغصان  إزالة كل  الهام  من  حيث 
طبعاً,  نافعة  تعد  لم  ألنها  الشجرة؛  من 

باإلضافة إلى إزالة الفواكه والثمار اجلافة.

إلى  تهدف  اخلطوة  هذه  الشجرة:  تنقية 
بالنفوذ  للهواء  والسماح  الشجرة  تهوية 
مثالي  منو  لضمان  الشجرة  أماكن  كل  إلى 
تهوية  على  وللحصول  والثمار,  لألغصان 

جيدة يجب:

ـ إزالة األغصان املتجهة إلى داخل الشجرة.

إلى  الوصول  ميكننا  بحيث  األغصان  إزالة  ـ 
قلب الشجرة بسهولة.

في  العمودية  األغصان  جميع  إزالة  ـ 
الشجرة.

خالل  الشجرة:  تقليم  خالل  هامة  خطوات 
على  احرص  املثمرة,  لألشجار  تقليمك 
هذه  تتبع  بحيث  بسلسلة  العمليات  إمتام 

العمليات بحرص:

خالل  األغصان  لقطع  الصحيحة  الطريقة 
تقليم األشجار.

أمامك  األفقية  والفروع  األغصان  بإزالة  ابدأ 
مباشرةً ثم استدر حول الشجرة.

يجب أن تقوم بقص الفروع الرئيسية األفقية 
الطويلة بحيث تسمح بنمو األفرع الفرعية 
األخرى وتفادي احلصول على أشجار عمالقة 
جتد صعوبة كبيرة خالل مرحلة جني الثمار.

قم بالعملية السابقة نفسها مع األغصان 
طويلة  أنها  تالحظ  التي  كذلك  العمودية 

بشكل كبير.

التي  وتلك  السرطانية  األغصان  بإزالة  قم 
إثمار ألنها تستهلك  دون  تنمو في الشجرة 

املواد املغذية فقط.

عن  االبتعاد  عليك  بالتقليم  تقوم  وأنت 
حول  عامة  نظرة  إللقاء  الوراء  إلى  الشجرة 
تراها  التي  العمليات  إمتام  ثم  الشجرة 

مناسبة مرة أخرى.

من عبِق األرض

رضوان أمحد

النضال  من  جيلو، صاحب مسيرة  الشهيد عكيد 
حياته  السنوات  هذه  في  كّرس  27عامًا،  مدتها 
ثوريًا  النضال  لخدمة شعبه وشارك في ساحات 
والفكرية  الثورية  بالمبادئ  متمسكًا  وفدائيًا، 
روج  في  العلم  مسيرة  تطوير  في  ساهمت  التي 
األخيرة،  السنوات  في  السوري  والشمال  آفا 
واستذكارًا له أقام اتحاد المعلمين في ناحية كركي 
لكي ندوة شعرية في صالة النقابة في الرميالن، 
بحضور ممثلي مؤسسات اإلدارة الذاتية في ناحية 
كركي لكي، وأعضاء اتحاد المعلمين في مقاطعة 
صمت  دقيقة  بالوقوف  الندوة  وابتدأت  قامشلو، 
على أرواح الشهداء، كما وتمت قراءة صفحات 
ومن  النضالي،  وتاريخه  عكيد  الشهيد  حياة  من 
ستة  قبل  من  أنواعه  بمختلف  الشعر  إلقاء  تم  ثم 
وعلى  والعربي،  الكردي  الشعب  من  شعراء 
اإلدارية  مع  لقاًء  لصحيفتنا  كان  الندوة  هامش 
في اتحاد المعلمين وأحد الشعراء حول شخصية 

الشهيد عكيد جيلو ونضاله الثوري والفكري.

لنعطي  الطفل  واحتياجات  أعمار  مراعاة  علينا 
صورة سليمة له، وحمايته وحفظه من أي ضرر 
ونتيجة  العالم،  في  الطفل  حقوق  قوانين  حسب 
التي مّرت بها مناطق شمال وشرقي  لألوضاع 
سوريا وما خلفته الحرب من آثار سلبية من كافة 
ضمن  من  وهي  المرأة  هيئة  تسعى  النواحي، 
اإلدارة  عن  اإلعالن  بعد  تشكلت  التي  الهيئات 
والتي   ،2014 عام  الجزيرة  إقليم  في  الذاتية 
والطفل،  المرأة  حقوق  حماية  عاتقها  على  يقع 
إلى القيام بأولى خطواتها لحماية حقوق الطفل، 

بمناقشة صدور قوانين خاصة بحماية األطفال.

ثقافات مختلفة أثّرت سلباً

الشهيد عكيد جيلو ُأسوًة لآلالف من ُمريدي 
العلم والمعرفة..

قوانني محاية حقوق الطفل ضمن النقاش.. فهل سنرى خطوات جدّية؟؟؟

روناهي/ كركي لكي- أيقونة العلم، أحيا اللغة والثقافة الكردّية من خالل ترسيخ المبادئ والثقافة واللغة 
الكردية في عملية التعليم، وتمّيزت شخصيته بأنها كانت ممزوجة بين النضال وحب العلم والمعرفة، هذا ما 

قيل عن الشهيد عكيد جيلو لدى استذكار شهادته.

روناهي/ قامشلو- مشروع ظاهرة التسّول الذي تم نقاشه سابقًا من قبل بعض الهيئات يستبدل اليوم بمشروع خاص باألطفال 
وأولى اقتراحاتهم هي مناقشة صدور قوانين خاصة لحماية األطفال.

أحيا اللغة والثقافة الكرديّة...

الشهيد عكيد جيلو، هي ذكرى   ذكرى استشهاد 
الكردية،  والثقافة  اللغة  وإنعاش  إحياء  إلعادة 
فقد ناضل الشهيد جيلو على مدار سنوات، ومن 
أبرز ما قام به هو الحث على نشر الثقافة واللغة 
كركي  ناحية  معلمي  كاتحاد  ونحن  الكردية، 
ندوة  مميزًا من خالل  يومًا  يكون  أن  أردنا  لكي 
بمختلف  شعرهم  شعراء  ستة  فيها  قدم  شعرية 
أنواعه )عن الوطن، ومقاومة أبطالنا في ساحات 
القتال، والمرأة.. وغيرها(، هذا ما قالته اإلدارية 
في مجلس اتحاد المعلمين في ناحية كركي لكي 
عكيد  الشهيد  بأن  أيضًا  وذكر  علي،   نسرين 
جيلو كان مؤمنًا بأن المرأة لها الدور الفعال في 
مساندًا  وكان  المرأة  بحرية  نادى  لهذا  المجتمع، 
بهذه  »منحنا  وأضافت:  نضاله.  مسيرة  في  لها 
المساندة النبيلة شعورًا لن يفارقنا نحن المعلمات، 
ويحثنا دومًا على تقديم المزيد، من خالل معرفة 
التعليم،  عملية  في  المهم  ودورنا  تأثيرنا  مدى 
جيلو  عكيد  الشهيد  مثل  عظيمة  ففقدان شخصية 
نحن  ولكن  تعويضها،  يمكن  ال  عظيمة  خسارة 
المبادئ  ترسيخ  في  خطاه  نتتبع  سوف  بدورنا 
إكمال  على  ونعاهده  الكردية،  واللغة  والثقافة 

مسيرة التعليم كما أراد لها  أن تكون«.

تعرضت مناطق شمال وشرقي سوريا للعديد من 
قبل  من  وهجمات  المتطرفين  قبل  من  الهجمات 
من  اآلالف  نزوح  إلى  إضافًة  التركي،  المحتل 
النازحين من المناطق السورية األخرى والعديد 
أدى  وهذا  حصلت،  التي  األخرى  األحداث  من 
أّثر  مما  المجتمع،  في  جديدة  ثقافات  دخول  إلى 

سلبًا على واقع النساء واألطفال بشكٍل خاص.

التأثري األكرب عىل األطفال

من  ُحرموا  الحرب  خالل  األطفال  من  الكثير 
من  ومنهم  العمل،  إلى  ولجأوا  طفولتهم،  عيش 
لجأ إلى التسّول والتي تعلمهم أساليب ال أخالقية، 
كما أن هناك أطفال يتامى ومن ذوي االحتياجات 
بعد  أنجبنهم  إيزيديات  ألمهات  وأطفال  الخاصة 
شنكال  في  داعش  مرتزقة  قبل  من  اختطافهم 
تحتضنهم  حيث  قسرًا،  الزواج  على  وإجبارهن 

هيئة المرأة في اإلدارة الذاتية بإقليم الجزيرة.

استبدال مرشوع ظاهرة 
الّتسّول بآخر..

ُمنذ انطالقة ثورة روج آفا في شمال وشرقي سوريا 
واإلعالن عن تأسيس اإلدارة الذاتية الديمقراطية 
بعام 2014، أعدت الهيئات األربعة )هيئة حقوق 
االجتماعية،  والشؤون  العمل  وهيئة  اإلنسان، 
للحد  مشروع  المرأة(،  وهيئة  الداخلية،  وهيئة 
األولى  مخططاتهم  وكانت  التسول،  ظاهرة  من 
هي دراسة أوضاع المتسولين، وذلك عبر إجراء 
إحصائيات لمعرفة األسباب التي حالت بهم إلى 
القيام بهذا العمل، وقد قاموا بالبحث والدراسة في 
المتسولين  أسماء  وتسجيل  واألحياء،  الشوارع 
ومعرفة أسبابهم، وقد أكدت لنا نائبة رئيسة هيئة 
المرأة في إقليم الجزيرة دريا رمضان بأن نتيجة 
بها مناطقنا وحالة  التي مرت  الظروف الصعبة 

فوضى، ونزوح المئات من النازحين من مناطق 
كل  آمنة،  مناطق  كونها  مناطقنا  إلى  أخرى 
الهيئات  التقصير في سرعة عمل  إلى  أدى  ذلك 
تأجيل  إلى  أدى  مما  المشروع،  هذا  في  األربعة 
استكمال المشروع، ولكن اآلن يسعون الستبداله 
لحماية  وذلك  األطفال،  جميع  يضم  بمشروع 

حقوقهم جميعًا.

أوىل الخطوات؛ تشكيل اللجنة

بهذا  للقيام  الخطوات  أولى  بأن  دريا  وأشارت 
المشروع؛ هو تشكيل لجنة تضم؛ »هيئة المرأة، 
هيئة شؤون العمل االجتماعية، وقف المرأة الحرة 
في سوريا، هيئة التربية، منظمة حقوق اإلنسان، 
االجتماعية،  بالشؤون  المعنية  المراكز  بعض 
سيتم  حيث  الحقوقيين«،  من  العديد  إلى  إضافًة 
مناقشة أوضاع هؤالء األطفال، ووضع آلية عمل 
للسير عليها، ومن أهم البنود التي سيتم مناقشتها 
باألطفال  خاصًة  قوانين  صدور  البداية  في 
توزيع  إلى  إضافًة  بحقوقهم،  للتمتع  لحمايتهم 

فروع عملهم على أوسع نطاق حسب قولها.

اقرتاحات عمل اللجنة..

واستفسرنا من نائبة رئيسة هيئة المرأة حول آلية 
فروعها، حيث  توزيع  وكيفية  اللجنة،  هذه  عمل 
نوهت دريا بالقول: »هنالك بعض النقاشات والتي 
ال تزال قيد التغيير والتعديل، وهي وضع األطفال 
اليتامى ضمن قرية خاصة بهم، واألطفال الذين 
متابعة  سيتم  الشديد  الفقر  نتيجة  بالعمل  يقومون 
ألطفال  بالنسبة  أما  حقوقهم،  لحماية  أوضاعهم 
مخيم الهول علينا مخاطبة الجهات المعنية إلعادة 
تأهيل األطفال الذين ينتهجون أفكار المتطرفين، 
النقاشات  ضمن  ستكون  الحلول  من  والعديد 

للحفاظ على حقوق األطفال«.

تقرير/ ليكرين خاني

تقرير/ إيفا ابراهيم 

تقرير/ حسام اسماعيل

تقرير/ مصطفى الخليل  

اع  الثروة الحيوانيَّة بعيِن عيسى... قطَّ
حيوي َيفتقُر للدعم

روناهي/ عين عيسى ـ ُتعد الثروة الحيوانية بعين عيسى وعموم مناطق شمال وشرق سوريا من القطاعات الهاّمة 
في اقتصاد المنطقة كُكل ومصدر من مصادر المعيشة وتأمين الدخل لألهالي. وعلى الرغم من أهميتها، ودعمها 

لالقتصاد إال أنّها ُتعاني الكثير من الصعوبات والمشاكل..

تعتبر الثروة الحيوانية بعين عيسى من القطاعات 
الحيوية الهاّمة، ويشتغل في هذا القطاع أكثر من 
الزراعة  قّطاع  جانب  إلى  األهالي،  من   %50
الذي يشكل األولوّية لكثرة األراضي الزراعية 
ُتروى عن  التي  )المروّية(  إلى  إضافة  البعلّية، 
نهر  ِضّفتي  وعلى  االرتوازية،  اآلبار  طريق 
التابعة  الهيشة  بلدة  في  ُمنتشرة  وأغلبها  البليخ، 

للناحية.
تربية  وريفها  عيسى  عين  أهالي  وُيماِرس 
والماعز،  األغنام  من  وأغلبها  المواشي، 
لألهالي  بالنسبة  منها  االستفادة  وتختلف طريقة 
نايا(؛  فبعضهم يربونها، ويطلق عليهم اسم )الجَّ
أي يتمسكون بها ويحافظون عليها، وال يبيعون 
مع  اليومية  حاجاتهم  في  يحتاجونه  ما  إال  منها 
أنواعها األصيلة وحرصهم على  حفاظهم على 
وتسمينها  بتربيتها  فيقومون  آخرين  أّما  ذلك، 
بمراقبة  ويقومون  )التجار(،  ويّدعون  وعلفها، 

أسواق األغنام لبيعها عندما ترتفع أسعارها.
األغنام  تربية  على  عيسى  عين  أهالي  ويعول 
في  وبخاصة  معيشتهم،  تأمين  في  كبير  بشكل 
والتي  األمطار  هطول  فيها  يقل  التي  السنوات 
نجاح  أو  لفشل  األّول  المقام  في  عليها  يعول 
الموسم الزراعي، ولهذا السبب يتمسك األهالي 

بتربيتها، إلى جانب الزراعة.
وشهدت أسواق الماشية هذه السنة ارتفاعًا غير 

 تفاقم حاالت االنتحار
 يضعنا أمام بحر من
!االستفهامات؟؟؟

وخزة قلم

حسن باران

حاالت  كثرت  األخيرة  اآلونة  في 
االنتحار في شمال سوريا، األمر الذي 
وكبيرة  كبيرة  تساؤالت  أمام  يضعنا 
جدًا، صحيح أن األوضاع في الشمال 
لكنها  بالممتازة،  ليست  السوري 
مقبولة جدًا مقارنًة بباقي المناطق في 
سوريا، صحيح أيضًا هنالك جملة من 
المنغصات في حياتنا، لكنها لم تصل 
إلى حد االنتحار.. لم تصل إلى حد أن 
نحل المشكلة بهروب أبدي أو بمشكلة 
وأكثر  تأثيرًا  وأكثر  أكبر  أخرى 
مشكلة  فحل  المجاز،  بالمعنى  كارثيًة 
بارتكاب حماقة ما هو إال حماقة أكبر. 
المسجلة  االنتحار  حاالت  إلى  نعود 
بتواريخ مختلفة، وبأسباب ربما تكون 
فمثاًل  البعض،  لدى  تافهة  أو  مجهولة 
في  متزامنة  انتحار  حالتي  تسجيل  تم 
للشاب  هي  حالة  آخر  قامشلو،  مدينة 
شركة  صاحب  وهو  مسلم   محمد 
قامشلو، والشابة  تحويل وصرافة في 
روجين رشيد كلو التي انتحرت بطلق 
ناري بسبب قيام زوجها بأخذ طفليها 
قسرًا، وربطت مصادر دافع االنتحار 
باصطحاب  زوجها  وقيام  بطالقها، 
كما  كردستان.  باشور  إلى   األطفال 
انتحر الشاب جفان صالح، البالغ من 
العمر 23 عامًا، أمام مشفى فرمان في 
انتحاره،  أسباب  ُتعرف  ولم  قامشلو، 
وفي  27 كانون الثاني ،  انتحر الشاب 
في  سنة”   30 العمر  البكر،  “عادل 
الحسكة بإطالق النار على نفسه. كما 
وانتحر في شهر نيسان الفائت، الشاب 
من  عامًا   35 األحمد”  شملو  “أسامة 
وذلك  قامشلو،  في  طي  حي  سكان 

بإطالق النار على رأسه.
كما انتحرت فتاة في الـ15 عشرة من 
عمرها، في الحسكة، بقتل نفسها شنقًا، 
في  وذلك  األسباب،  تتوضح  أن  دون 
شهر آب الفائت، وانتحر رجل يبلغ من 
العمر 65 عامًا من قرية خربة عمو 
الرصاص  بإطالق  قامشلو،  جنوب 
أحببت  الحاالت  هذه  كل  رأسه،  على 
وجميعها  خبري،  بشكل  أسردها  أن 
كما رأينا ألسباب مجهولة، وغالبيتها 
أن  وكما  صغير،  بعمر  ألشخاص 
الملفت أيضًا ال توجد حالة دافعها الفقر 
أو الحاجة، يعني ليست ألسباب مادية، 
لكن السؤال ما هي األسباب التي تدفع 
شباب بمقتبل العمر من الخالص بهذه 
دوافعهم؟  هي  وما  البشعة؟  الطريقة 
بأفكار  متأثر  بمجتمع  نحن  خصوصًا 
إذًا  وتفصياًل،  جملًة  االنتحار  ترفض 
االكتئاب  هو  هل  السبب؟  يكمن  أين 
الحياة واالستمتاع  لذة  فقدان  أم  مثاًل؟ 
العزلة  وهل  أحدهم؟  يقول  كما  بها 
بجانبه  أحدًا  وجود  وعدم  والوحدة 
عن  األهل  بعد  أو  الحاجة،  وقت  في 
أوالدهم وتركهم لحل مشاكلهم بأنفسهم 
كون مشاغل الحياة باتت كثيرة، وبات 
الشقاء كبيرًا جدًا، وباتت لقمة العيش 
مرة وصعب الحصول عليها ببساطة، 
العمر على مواقع  فترك شاب بمقتبل 
لفترات  لوحده  االجتماعي  التواصل 
طويلة دونما االلتفات إليه وحل مشاكله 
من  نوعًا  ُيخّلف  جانبه  إلى  والوقوف 
الوحدة القاتلة، والتصرف بدون وعي 
كارثية  تكون  قد  التي  لفعلته  وإدراك 
على األهل وأقربائه، لذا ما الحل إذًا؟ 
وبناتنا  لشبابنا  مأساوي  الوضع  هل 
بالمدة  مقارنًة  الكبير  الرقم  أم  فعاًل؟ 
القصيرة مبالغ فيه ويجب عدم تهوليه 
المسجلة  الستة  الحاالت  لكن  أكثر؟ 
إلى  توحي  ربما  الحسكة  مقاطعة  في 
واقعا  تخّلف  وقد  تتطور،  قد  حالة 
أليمًا، لم تتم دراسة الحاالت، ولم يتم 
تدارك الموضوع ومناقشته بكل أبعاده 
المسجلة...  الستة  الحالت  وحيثياته، 
تستحق منا أن نجد اإلجابة على بحر 

من االستفهامات.

تتراوح  لمبالغ طائلة  أسعارها  مسبوق، ووصل 
ما بين )100 ـ 500( ألف ليرة سورية وأكثر 
للرأس الواحد بحسب أنواعها، إاّل أّن هذا االرتفاع 
االرتفاع،  بسبب  األسواق  حركة  من  أضعف 
وجعل شرائها يقتصر على التجار الذين يقومون 
بتصديرها أو تهريبيها إلى خارج مناطق شمال 
وشرق سوريا، ومن ثّم إلى خارج سوريا؛ وهذا 
األمر دفع باإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 
إلصدار قرار بمنع خروج إناث المواشي ومنع 
المالية، ومصادرة  الغرامة  تهريبها تحت طائلة 
الماشية المهربة، في حين أنَّ قلِّة حركة األسواق 
ار  نايا والتجَّ ُتؤثِّر بشكل كبير على مربيها من الجَّ
بعضها  لبيع  حاجة  هنالك  ألّن  سواء؛  حدِّ  على 

أراضي  دواء،  )علف،  من  تكاليفها  لسداد 
أثقلت  التكاليف  هذه  كل  للمرعى(،  مستأجرة 
أو  كامل  بشكل  لبيعها  البعض  ودفعت  كاهلهم، 
في  كالعمل  آخر  مصدر  عن  والبحث  جزئي، 
غير  أو  عقار  شراء  أو  الغذائية،  المواد  تجارة 
ذلك لتدارك أي انخفاض سريع ألسعارها؛ يؤدي 
في  األغنام  أسواق  تواجهها  قد  كبيرة  لخسارة 
السورية  الليرة  انهيار  بسبب  العاجل؛  القريب 
)السياسية  واألوضاع  الصعبة،  العمالت  أمام 
ة في سوريا  والعسكرية( الُمتوتِّرة وغير الُمستقرِّ

على العموم.
أّما عن الدعم من قبل اللجان المعنّية في الناحية؛ 
فكان لصحيفتنا لقاء مع الرئيس الُمشترك ِللجنة 

حمدين شرو
محمد عدنان

أحمد أوسو

نسرين علي

دريا رمضان

شخصية ممزوجة بالنضال
 وحب العلم

في  البحث  لجنة  عضو  حدثنا  ذاته  السياق  وفي 
أدب اللغة الكردية التابعة لمؤسسة اللغة الكردية 
الشاعر حمدين شرو، أكد من خالل كلماته مدى 
ريادة  وبين  جيلو،  عكيد  الشهيد  بشخصية  تأثره 
الثقافة  وانتشار  الكردية  اللغة  تقدم  في  دوره 
عكيد،  الشهيد  جهود  بفضل  الكردي  واألدب 
جيلو  عكيد  الشهيد  »نستذكر  قائاًل:  وأضاف 
الذي عّلمنا ما معنى التشبث باللغة األم والتمسك 
بالثقافة الكردية، والبحث المستمر لمعرفة األكثر 
عن تاريخنا وثقافتنا الغنية، في الحقيقة شخصية 
الشهيد عكيد جيلو الممزوجة بالنضال وحب العلم 

كانت لنا بمثابة أيقونة للعلم، ونحن كأعضاء في 
مؤسسة اللغة الكردية واتحاد المعلمين في مختلف 

مناطق روج آفا متأثرين بالشهيد عكيد«.
تتكرر،  تمامًا أن شخصية مثله لن  وتابع: »نعلم 
عكيد  الشهيد  باسم  الندوة  تكون  أن  وقررنا 

استذكارًا له ولجهوده وتقديرًا لما منحنا«.
الكردية  اللغة  أدب  في  البحث  لجنة  ونوه عضو 
حمدين  الشاعر  الكردية  اللغة  لمؤسسة  التابعة 
كان  المناسبة  بهذه  ألقاه  الذي  الشعر  بأن  شرو 
األم  باللغة  والتشبث  النضال  بين  ومزيجًا  فلسفيًا 
على  ليحث  الكردية،  باللغة  وألقاها  والوطن، 
كان، وعدم  مجال  أي  في  البحث  في  االستمرار 
الشهيد  علمنا  »هكذا  بالقول:  مشددًا  االستسالم، 

عكيد جيلو«.

اإلنسانّية.. هدف اإلدارة الذاتية

أبناء مرتزقة داعش الذين تلطخت أيديهم بدماء 
شهدائنا الطاهرة دفاعًا عن الوطن، اإلدارة الذاتية 
تحتضنهم اآلن وتقوم بإعادة تأهيلهم، إضافًة إلى 
ذلك وأمام مرأى العالم مكتب العالقات الّخارجّية 
سوريا  وشرق  لشمال  الّذاتّية  لإلدارة  التِّابع 
األخرى  الدول  جنسيات  من  أطفال  بتسليم  يقوم 
لبلدانهم، ال نسعى سوى القول بأن اإلدارة الذاتية 
هدفها اإلنسانية، وتلتزم بالمواثيق الدولية، ولكن 

هل تقابلها الدول بالمثل؟؟.

املطالبة بإنشاء محكمة دولّية

بالرغم من كافة الصعوبات التي مرت بها مناطق 
شمال وشرق سوريا، ولكن اإلدارة الذاتية تسعى 
للقيام ما بوسعها للقيام بعملها، بخاصًة في إعادة 
مخيم  في  يقطنون  الذين  المرتزقة  أطفال  تأهيل 
الهول، لذا طالبت نائبة الرئيسة هيئة المرأة دريا 
رمضان جميع المنظمات التي تنادي باسم حقوق 
اإلنسان والدول بأن يقدموا الدعم لإلدارة الذاتية 
سوريا  وشرق  شمال  في  دولية  محكمة  إلنشاء 
هذا  كون  الحرب،  جرائم  مرتكبي  لمحاسبة 

العبء كبير للغاية.

االعتماد على اخلربات احمللية يف صيانة اجملموعات الكهرومائية بسدِّ الفرات
علمًا بأّن سد الفرات يتألَّف من ثماني مجموعات 
كهرومائية لتوليد الطاقة الكهربائية وبقدرة تصل 
مجموعة  كل  إنتاج  واط  ميغا  وعشرة  مائة  إلى 
الوقت  في  مجموعات  عّدة  وهناك  كهربائية، 
تحمل  الكهربائية  الطاقة  إنتاج  في طور  الحالي 

األرقام )1، 3، 7،8(.

صيانة عاّمة للمجموعة رقم /1/

السد  إدارة  أجرت  الماضية؛  الفترة  وفي 
بسبب   /1/ رقم  للمجموعة  عامة  صيانة  عملّية 
بأّن العطل  ُمالحظة عطل خالل عملها؛ وُيذكر 
طبيعي  غير  اهتزاز  عبر  كان  المجموعة  في 
بالمجموعة، حيث جرت عملية الصيانة من خالل 
إيقاف المجموعة عن العمل وحجز المجّر المائي 

العمل شاقًا  العامل؛ وكان  ولحم شفرات دوالب 
الخبرات  باالعتماد على  كبير  إلى جهٍد  واحتاج 
عملية  وبعد  السد.  في  الموجودة  المحلية  الفنية 

الصيانة عاد االهتزاز ضمن الحد المسموح به.
كما أّن إدارة السد تعمل جاهدًة على صيانة بقية 
المجموعات وإدخال السد بشكل كامل إلى العمل 
عامة  صيانة  عملّية  الحالي  الوقت  في  فتجري 
الكهربائية  الناحيتين  من   /6/ رقم  للمجموعة 
القطع  توفير  في  صعوبة  مع  والميكانيكية؛ 
الكهربائية الالزمة لعملية الصيانة ويعود السبب 
الكهربائية  للوحات  داعش  مرتزقة  حرق  إلى 

للمجموعة إبان احتاللها للمنطقة.

مجموعتان تحتاج لخربات 
خارجية لصيانتهام

عدنان  محمد  عيسى  بعين  والزراعة  االقتصاد 
قطاع  بأهمية  نعلم  »نحن  قائاًل:  حدَّثنا؛  الذي 
في  بتربيتها  األهالي  ك  وَتمسُّ المواشي،  تربية 
على  وقدرتهم  بتربيتها،  لمعرفتهم  عيسى  عين 
االستفادة منها في معيشتهم، ودخلهم، وهذا األمر 
اإليجابية  األمور  من  القطاع  هذا  دعم  يجعل 
على  والمنطقة  عيسى  عين  القتصاد  بالنسبة 

العموم«.
وأضاف: »لم نتلِق أي دعم لهذا القطاع باستثناء 
دعم خجول من ماّدة )النخالة( العلفية التي يستفيد 
البعض من مربي الماشية منها، والبعض األخر 
ُمقاربة نوعًا  ال يستلمها بالمطلق؛ ألّن أسعارها 

ما ألسعار السوق السوداء«.
والّرافد  الهام  القطاع  هذا  دعم  مسألة  وتبقى 
بيد  عام  بشكل  والمنطقة  عيسى  عين  القتصاد 
لهؤالء،  االلتفات  ووجوب  المعنية،  الجهات 
بها،  مربَّيها  ك  وتمسُّ عليه،  للحفاظ  وتشجيعهم 

والحفاظ على ُسالالتها من الضياع. 

إّن الوضع العام لبقّية المجموعات التي لم تدخل 
وهناك   )6 ـ   5( المجموعتين  هي  بعد  الخدمة 
توجد  ولكن؛  تأهيلهما.  وإعادة  لصيانتها  قابلية 
 2( الـ  لمجموعتين  الصيانة  إعادة  في  صعوبة 
وهذا  العامل؛  الدوالب  في  كسر  لوجود  4(؛  ـ 

يحتاج إلى خبرة من الجهة الُمصنِّعة.

الوضع العام للسد جّيد

الّروافع في سد  أّكد رئيس شعبة  الصدد؛  وبهذا 
الفرات المهندس أحمد أوسو عبر صحيفتنا قائاًل: 
الجيولوجية  الناحية  من  للسد  العام  الوضع  »إّن 
باألعوام  مقارنًة  جّيد؛  الفرات  بحيرة  ومنسوب 
توليد  على  »الضغط  وأضاف:  الماضية«. 
الشبكة  الزائدة على  الحمولة  ناتج عن  الكهرباء 

الكهربائية في فصل الشتاء«.


