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من يكبح جماح أطماع أردوغان ياسر الرسام »الرسم رفيقي والتصميم توأمي«
االحتاللية ويوقف جرائمه 

في عفرين..؟!
تقرير/ بيريفان خليل

مسلسل الجرائم التركية في عفرين مستمر، اختطاف للمسنين واألطفال، والنساء، واعتقاالت، وإرغام على دفع الفدية مقابل اإلفراج 
عن المختطفين، وقتل تحت التعذيب؛ وكل ذلك أمام أنظار العالم الغارق في الصمت والذي تعامى عن تلك االنتهاكات؛ مساندة لالحتالل 

التركي في فرض هيمنته على عفرين، بل وعلى الشرق األوسط برمته..«2

القصة الرتكّية يف 
كتاب بولتون

مستوصف ُجل آغا....  
بصمة أمل يف حياة 

المرضى

أردوغان؛ األهداف والنوايا 

وآليات إفشاله ..«4

ديالن شوقي.. ورواية »السكاكر ال زالت في جيب 

أبي«روائية  االستهالل و االختزال...«8
الفرات ... بين طورانية الغيالن 

والصمت المقيت..«9

مثنى عبد الكريمآراس بيرانيآلدار خليل

لعبة المنقلة 
الشعبية ماٍض عريق 

وحاضر يتجدد

حسن محمد عيل: ال حل لألزمة السورّية إال بالحوار

األخبار  عنوان  كانت  كبيرٌة  قضايا سياسّية 
وكانت محوَر االجتماعاِت واللقاءاِت إال أّنها 
وعائلّية،  شخصّية  أبعاٍد  ذاِت  جوهرها  في 
وإذ يكشُف المستشار السابق لألمن القومّي 
»الغرفة  كتابه  في  بولتون  جون  األمريكي 
أسراِر  بعَض  األحداث«  شهدت  التي 
»المطبخ« الداخلّي إلدارة الرئيِس األمريكّي 
دونالد ترامب وطريقة تعامله غير االعتيادّية 
مع قضايا دولّية حّساسة ومعقدة، فإّنه ليس 
وكان  اليميِن  صقوِر  من  بل  مالئكّيا  كائنًا 
كتابه  وفي  المتحدة،  األمم  في  بالده  ممثل 

يدلي بشهادته بطريقته...«5

ال  األصّحاء  رؤوس  على  تاٌج  الصحة  تبقى   
يعرف قيمتها إال المرضى، لذا تحرص اإلدارة 
مع  بالتعاون  سوريا  وشرق  شمال  في  الذاتية 
هيئة الصحة بالحرص على سالمة مواطنيها، 
وتقديم  حياتهم،  على  للحفاظ  جاهدًة  وتكافح 
الطبية،  والرعاية  الصحية،  المستلزمات 
آغا  جل  مستوصف  يفعل  كما  لهم  والدوائية 

للرعاية والطبابة...«6

اإللكترونية  لأللعاب  الكبير  االنتشار  رغم 
االجتماعي؛  التواصل  وسائل  وانتشار 
مجتمعاتنا،  في  الحرب   أفرزته  ما  ورغم 
لعبة  وخصوصًا  الشعبية  األلعاب  تزال  ال 
»المنقلة« حاضرة بكل طقوسها وتقاليدها، 
السوريين وخصوصًا في  بيوت  أغلب  في 

مناطق شرق سوريا..«8

أكد عضو الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية حسن محمد علي بأن لديهم مشروع لعقد مؤتمر وطني للمعارضة الديمقراطية بمشاركة 
أطراف المعارضة السورية كافة، وجمعها على طاولة واحدة، لحل األزمة السورية، وأشار إلى الحكومة السورية هي أيضًا مسؤولة عما 

وصلت إليه الحال في سوريا من خالل ذهنيتها التي ال تقبل بالتشارك وال تقبل باآلخر...«4

نساء ديرك: االحتالل الرتكي 
يستهدف النساء للحد من دورهن 

التاريخي يف النضال
 أوضحت عضوات مؤتمر ستار في مدينة ديرك بأن االحتالل التركي يستهدف النساء 
للحد من دورهن التاريخي في النضال والتحّرر, وطالبَن المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته 
في  النساء  بينهم  ومن  األوسط عمومًا  الشرق  في  المدنيين  تجاه  واألخالقية  القانونية 

مناطق شمال وشرق سوريا...«3

الخيرة ظهر  سبيه  تربه  أرض  من  قامشلوـ  روناهي/ 
ريشته  حمل  أقسامه،  بكل  الفن  يعشق  موهوب  شاب 
ورسم من وحي الطبيعة، لم يجد حوله من يدعمه فدعم 
نفسه بنفسه ليطّور فنه، فمن فن الرسم إلى فن تصميم 

األزياء إلى التصوير.
بالحياة  بصمة  له  يكون  أن  حِلَم  كغيره  فنان  قصة 
ويلون  فعااًل  يكون  أن  في  فيه،  يعيش  الذي  والمجتمع 

لوحة حياته بألوان وتصاميم مبهجة.

»موهبتي معي أينام ذهْبُت«

ياسر نواف يوسف من مواليد تربه سبيه 1984 شاب 
كردي موهوب، أحب الرسم منذ الصغر ووضع نصب 
أن  أراد  لكنه  دراسته  يكمل  لم  يهواه،  بما  التقدم  عينه 

يكون ناجحًا في مجال آخر أال وهو الرسم والتصميم.
مسك بريشته وأصبح يرسم كل شيء يجوب خاطره أو 
يظهر أمام مرأى عينيه فكان لتشجيع األهل واألصدقاء 

والوالد بشكل خاص وقع وتأثير على موهبة ياسر.
االبتدائية وأول  المرحلة  في  كانت  الفني  بداية مشواره 
لعمه  وصورة  العذراء  مريم  صورة  كانت  له  رسمة 
أحب  جيد  بشكل  اللوحتين  تلك  رسم  في  نجح  وبعدما 
الرسم أكثر وأصبح له هدف بالحياة وهو تطوير موهبته 

لتكون متعة ومصدر رزق له.
»موهبتي معي أينما ذهبت في أي مكان وزمان كان« 
بهذه الجملة عبر ياسر الرسام عن مدى تعلقه بموهبته 

وكيف أنه ال يستغني عنها حتى في المهجر. 

طّوَر ذاته بذاته

بالرسم  التفنن  فبعد  فنه  بتطوير  نفسه  اعتمد على  ياسر 
مصمم  ويصبح  حلمه  ليحقق  الخياطة  مهنة  اكتسب 
أزياء، فمن خالل مهنة الخياطة حاول تعلم فن التصميم 
واألزياء ولهذه الغاية سافر إلى إسطنبول عّله يحقق ما 
بباله من مخطط حيث خطط االنضمام إلى المعاهد الفنية 
األزياء،  تصميم  ويتعلم  الخياطة  بمهنة  ليحترف  هناك 
السفر لم يكن هدفه لكنه اضطر للسفر هناك ليكّون ذاته 

ويطور مهنته.
بعد وصوله إلى إسطنبول لم يقبلوا بطلبه باالنضمام إلى 
لذلك  تركية  هوية  يمتلك  ال  كونه  هناك  الفنية  المعاهد 
سجل في معهد خاص وعلى حسابه الشخصي، إصراره 
لم يمت بمجرد رفض طلبه بل  التصميم  تعلم فن  على 
قويت إرادته أكثر وازداد إصرارًا، حبه لفنه دفعه إلى 

االحترافية.

»غرفتي هي مرسمي«

على  وأيضًا  األقمشة  أنواع  جميع  على  يرسم  ياسر 
المساحة  يستغل  مرسمه  هي  فغرفته  والورق،  الزجاج 

ليدخل أدواته ويتفنن بها من الخيال.
من  يناضل  الذي  ياسر  حلم  والموضة  األزياء  تصميم 
أجله في الغربة بعيدًا عن موطنه ومن أقواله »المصمم 

هو الذي يصمم وليس الذي ينفذ«.
بابًا  الرسم والتصميم بل فتح  ياسر عند باب  يتوقف  لم 
آخر وصار له موهبة أخرى يتفنن بها أال وهي التصوير 
»اشتريت آلة تصوير وأحبب أن أصور الطبيعة كما في 
كانت  فأول صورة  البحر  أجواء  وبدأت من  رسوماتي 

للنورس«.

اسرتجَع موهبته بفرتة الحظر

العالم  أنحاء  معظم  في  كورونا  فيروس  انتشار  بفترة 
كمعظم  ياسر  حال  كان  النتشاره  درءًا  حظر  وفرض 
ياسر  الرسام  لكن  الدار  جليس  أصبح  فقد  العالم  سكان 
استغل الفرصة ليعود من جديد إلى موهبته األولية أال 
فراغه  يملئ  باأللوان واألقمشة وبدأ  الرسم فجاء  وهي 
شبيهًا  كان  فالمنزل  الحظر  بفترة  الملل  »أصابني 
شيء،  فعل  دون  جدران  أربعة  بين  المكوث  بالسجن، 
تعبت نفسيتي كثيرًا، لم أكن متعودًا الجلوس في المنزل 
ساكنًا دون فعل شيء، ونفذ صبري فخطرت ببالي فكرة 
بعد  عنها  ابتعدت  كوني  بالرسم  موهبتي  استرجع  أن 
التفنن بالخياطة، فذهبت إلى السوق في األوقات المحددة 
لشراء المستلزمات وأتيت بكل شيء يلزمني من ألوان 

وأقالم«.

فن آخر مأل جعبة حياته

استمر ياسر بهذا المنوال إال أن األلوان نفذت عنده فبدأ 
يبحث في موبايله عله يجد ما يواسيه ويتخلص من الملل 
الفخار  النقش والرسم على  لديه فكرة  فكان  بطريقة ما 
مشاهدة  ذلك  ساعده  حيث  تجاربه،  من  بالتصميم  فبدأ 
فكان  الرقمي«  اليوتيوب علمته »الرسم  فيديوهات من 
يرسم على الزجاج والسراميك والفخار؛ الرسم الرقمي 
إلى  وال  فرشاة  إلى  تحتاج  ال  الموبايل  على  رسم  هو 
أوراق وألوان، ففترة الحظر كانت دعم لياسر إلخراج 
المزيد من المواهب كما ذكرت آنفًا فقد زاد على خزينة 

إبداعه حجرًا آخر ليبدع في فن الرسم الرقمي أيضًا.
لوحة  هي  ياسر  الفنان  رسمها  التي  اللوحات  من   
على  كانت  الرسمة  هذه  األكريليك  باأللوان  لحصان 
باأللوان  الطبيعي  للمنظر  أخرى  ولوحة  القماش، 
الزيتية، ورسومات أخرى باستخدام قلم الفحم على ورق 
الكانسو، كما أنه أبدع برسمة أخرى لطفل عن طريق 

رسم كرافيك باللون األبيض على القماش األسود. 

»الفن منفذي لوالدة حياة جديدة«

منفذي  هو  »الفن  قاله:  كما  ياسر  للرسام  بالنسبة  الفن 
لوالدة جديدة للحياة بعيدة عن هذا العالم، أشعر باالرتياح 
عندما أرسم، أصمم، أصور، فإنني أحس بأن شيء ما 

ينقصني إن لم أفعل واحدة منها في يومي«.
»الغربة  ياسر:  يقول  موطنه  عن  بعيدًا  غربته  وعن 
صعبة ولها تأثير على كل شيء، ولكن بالنسبة لي بما 
أنني تغربت لهدف محدد وهو تنمية موهبتي فقد تحسن 
فني كثيرًا بالتصميم وتقدمت بمهنة الخياطة، ومن ناحية 
مع  مقارنة  لدي ضعيفة  الرسم  موهبة  أصبحت  أخرى 

سابق عهدي بفن الرسم«.

حتى يف املهجر ساند أبناء شعبه

ياسر لم يبخل بمعلوماته ألبناء بلده حتى في المهجر فقد 
يشعره  كان  وهذا  الرسم  فن  سوريين  أطفال  يعلم  كان 

بقربه من أبناء شعبه بعض الشيء.
مهنته  طور  بعدما  الوطن  إلى عش  العودة  ياسر  يأمل 
من  اكتسبه  ما  شعبه  أبناء  بتعليم  يرغب  فأنه  ومواهبه 
معرفة فيما يخص فن الرسم والتصميم والخياطة »أنه 

شرف لي أنا أعلم شباب وشابات وطني ما تعلمته«.
للعودة  المعابر  فتح  ينتظر  كارات«  »السبع  ياسر 
رسوماته  إلى  الفلكلور  يدخل  أن  ويخطط  الديار  إلى 

وتصاميمه.
وأهله  ألحبته  يهديها  ياسر  يرسمها  التي  الرسومات 
عن  فيعبر  له  بالنسبة  ثمينة  اللوحات  فتلك  وأصدقائه 

تقديره لهم برسمة من رسوماته.
»أنا  بعبارة  يلقبونه  كما  الرسام  ياسر  ختام حديث  كان 
الرسام  شكر  وبدوره  توأمي«  والتصميم  رفيقي  الرسم 
المهن  ألصحاب  األهمية  إلعطاء  صحيفتنا  ياسر 

والمواهب متمنيًا العودة بأقرب وقت ممكن.
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مركز األخبارـ  على الرغم من الهجمات التي 
شنكال،  على  التركي  االحتالل  دولة  تشنها 
ديارهم،  إلى  شنكال  مهجري  عودة  فإن 
تتزايد في اآلونة األخيرة، حيث قامت اإلدارة 
عشر  الخامس  بتاريخ  شنكال،  في  الذاتية 
الستقبال  لجنة  بتشكيل  أيار2020،  من 

رين من شنكال. الُمَهجَّ

استقبال  على  القائمة  اللجنة  وأصدرت 
األعمال  حول  بيانًا  شنكال،  من  رين  الُمَهجَّ
اللجنة  البيان »تتألف  التي نفذتها؛ حيث ذكر 
شنكال،  في  واألمنية  اإلدارية  األجهزة  من 
وتهيئة  المهجرين  باستقبال  ملتزمة  وهي 

الظروف لعودتهم«.

سكان  منازل  من  جزءًا  »إن  البيان:  وأكد 
المنطقة تدمرت بالكامل، وقد لحقت أضرار 
في  وكهرباء  مياه  من  التحتية  بالبنية  جسيمة 
البعض من المناطق األخرى، ونسعى لتقديم 
األهالي  عودة  لتأمين  اإلمكان  قدر  الخدمات 

إلى ديارهم«.
عائلة   )913( عادت  اللجنة،  لبيان  ووفقًا 
إلى  كردستان  باشور  مخيمات  من  شنكالية 
ديارهم في شنكال خالل شهر حزيران، أعداد 
ازدياد  في  شنكال  إلى  العائدين  رين  الُمَهجَّ
بيانها،  ختام  في  اللجنة  دعت  كما  مستمر. 
مخيمات  في  المقيمين  شنكال  أبناء  جميع 
ديارهم  إلى  للعودة  كردستان،  بإقليم  النزوح 

وحماية شنكال.

مركز األخبار ـ ناشد مواطنون كاكائين عبر 
المعنية  الجهات   ROJNEWS وكالة 
لحمايتهم ومنع حدوث مجازر أخرى بحقهم 
المرتزقة  للمجموعات  بعد أن أصبحوا هدفًا 
المنتشرة في القرى والمناطق المتنازع عليها 
بعد أحداث 16 تشرين األول 2017 والتي 
الكردستاني  الوطني  االتحاد  بسحب  انتهت 

من  قواتهما  الكردستاني  والديمقراطي 
بغداد  حكومة  بين  عليها  المتنازع  المنطقة 
وهولير، وخالل هذه الهجمات المتفرقة ُقتل 
المئات ونزح اآلالف من الكاكائين من قراهم 
فضاًل عن حرق المحاصيل الزراعية وحاالت 

االختطاف بين الحين واآلخر.

وبهذا الصدد يقول آزاد زوراب »أن المجازر 
التي نتعرض لها اليوم في المناطق المتنازع 
التركية  الدولة  ارتكبتها  التي  تشبه  عليها، 
كردستان  بباكور  ديرسم  في  الكاكائيين  بحق 
عام 1934، مضيفًا »حاليًا هذه المجموعات 
تقوم  التركية  الدولة  من  المدعومة  المرتزقة 
السكان  تهجير  بهدف  بيوتنا  وتدمير  بإبادتنا 

وتعريب المنطقة«.
والحزب  الوطني  االتحاد  زوراب  وحمَّل 
ما  مسؤولية  الكردستاني  والديمقراطي 
والتهجير  القتل  من  الكاكائيين  له  يتعرض 
قائاًل:  وتابع  المرتزقة،  المجموعات  يد  على 
 YNK الوطني  االتحاد  »الحزبين  أن 
سبب  هما   PDK الكردستاني  والديمقراطي 
المتنازع  المناطق  في  اليوم  له  نتعرض  ما 

عليها«.
العراقي  الجيش  أن  إلى  زوراب  وأشار 
الصمت  تلتزم  المنطقة  في  الشيعية  والقوات 
إبادة  تجاه ما تفعله المرتزقة، مما يؤدي إلى 

شعبنا وثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا«.
»هدف  أن  قالت:  أحمد  ليلى  المواطنة 

تركيا  من  المدعومة  المرتزقة  المجموعات 
إبادة الكاكائين وبالتالي االستيالء على جميع 
تفعله  كما  المنطقة  من  وتهجيرنا  ممتلكاتنا 

الدولة التركية بإقليم كردستان«.
بحماية  البيشمركة  تقوم  لم  إذا  إنه  وقالت 
في  جماعية  ومذابح  إبادة  أمام  فإننا  المنطقة 

المستقبل«.
ومنذ عام 2003، قتل وُجرح أكثر من 300 
مواطن/ة من المكون الكاكائي خالل هجمات 
وحرق  الخطف  حاالت  إلى  إضافة  متفرقة 
من  السكان  وتهجير  الزراعية   المحاصيل 

عشرات القرى من سكانها.
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مذكرة دعوى

رقم األساس /564/ لعام 2020م
طالب التبليغ: حسين دحام الهالل     

المطلوب تبليغه: نديم قاسو بن نوري     
الموضوع: تثبيت بيع سيارة 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
وذلك في تمام الساعة \10\ صباحًا من يوم االثنين  

6\7\2020م 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

االجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
رقم األساس /577/ لعام 2020م

طالب التبليغ: رمضان محمد شيخ جاسم بن محمد         
المطلوب تبليغه: احمد عثمان العويس  

الموضوع:  تثبيت بيع سيارة 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

وذلك في تمام الساعة \10\ صباحًا من يوم االثنين  
6\7\2020م 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
االجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى

رقم األساس /587/لعام 2020م
طالب التبليغ: رشيد شيخ علي بن محمد  

المطلوب تبليغه: عبد الوهاب اسبرو بن احمد    
الموضوع:  تثبيت بيع سيارة 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
وذلك في تمام الساعة \10\ صباحًا من يوم االثنين    

6\7\2020م 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

االجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار
رقم األساس /227/ لعام 2020م

طالب التبليغ: خالد احمد النعسان   
المطلوب تبليغه: حمود عيسى الشيخ صوف  

الموضوع: حجز احتياطي  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

وذلك في تمام الساعة \10\ صباحًا من يوم االثنين 
6\7\2020م 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
االجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
رقم األساس /585/ لعام 2020م

طالب التبليغ: حسن شيخو بن احمد 
المطلوب تبليغه: انس مفضي بن احمد    

الموضوع:  تثبيت بيع سيارة 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

وذلك في تمام الساعة \10\ صباحًا من يوم االثنين 
6\7\2020م 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
االجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
ديوان العدالة االجتماعية في منبج
رقم األساس /572/ لعام 2020م

طالب التبليغ: اسمهان الماضي بنت بركات      
المطلوب تبليغه: عبداهلل موسى بن علي      

الموضوع: تفريق لعلة الشقا 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

وذلك في تمام الساعة \10\ صباحًا من يوم الثالثاء   
7\7\2020م 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
االجراءات القانونية

مذكرة إخطار
رقم األساس/1303/لعام 2020م

طالب التبليغ: ماريا خضر الشحادة 
المطلوب تبليغه: سامي جاسم المحلم   

الموضوع: تفريق   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة  وذلك 

في تمام ساعة \10\ صباحًا من يوم اإلثنين الوقع 
13\7\2020م 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية. 

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوة
رقم األساس /1293/لعام 2020م
طالب التبليغ: مبادة عجان الحديد

المطلوب تبليغه: غفران عجان الحديد بنت زكريا 
الموضوع: تصفية تركة 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة وذلك 
في تمام ساعة \10\ صباحًا من يوم االثنين الوقع 

20\7\2020م 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة الدعوى
رقم األساس /621/لعام 2020م

طالب التبليغ: إسماعيل جاسم بن موسى  
المطلوب تبليغه: حسين السالمة بن محمد  

الموضوع : تسجيل مركبة 
الحضور امام ديوان العدالة في كوباني الساعة \10\

صباحًا من يوم االثنين الواقع في تاريخ 27\7\2020م 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

االجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة دعوة
رقم األساس /404/لعام 2020م

طالب التبليغ:  منى الخلف بنت حسين 
المطلوب تبليغه: مصطفى الشيحان بن عبد 

الموضوع: تفريق 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة  وذلك 
في تمام ساعة \10\ صباحًا من يوم الخميس الواقع 

في16\7\2020م  
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

االجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى

رقم األساس /621/ لعام 2020م
طالب التبليغ: اسماعيل جاسم بن موسى  

المطلوب تبليغه: حسين السالمة بن محمد  
الموضوع:  تسجيل مركبة 

الحضور أمام ديوان العدالة في كوباني الساعة \10\
صباحًا من يوم االثنين الواقع في تاريخ 27\7\2020م 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
االجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة دعوة
رقم األساس /1060/لعام 2020

التاريخ: 2020/6/21
طالب التبليغ:  ياسر الرشو بن محمود
المطلوب تبليغه: صالح محمد حاجو
الموضوع: تثبيت ملكية السيارة 

نوع : حميشو – اللون – أبيض- رقم 
اللوحة : إدلب /572649/ رقم الهيكل /

SHMBA12A0BB082549/سنة الصنع:2011
نظرًا لجهالة عنوانك تقرر لديوان العدالة تبليغك عن 
طريق الصحف لحضور جلسة المحاكمة يوم الخميس 

2020/7/9م
الحضور أمام ديوان العدالة في قامشلو

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
االجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في قامشلو

مذكرة دعوى
رقم األساس /594/لعام 2020م

طالب التبليغ: عزيز علي بن محمد   
المطلوب تبليغه: حمزة خطيب بن محمد كامل     

الموضوع : تثبيت بيع سيارة 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

وذلك في تمام ساعة \10\ صباحًا من يوم االثنين    
6\7\2020م 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
االجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
رقم األساس /1954/لعام 2020م

طالب التبليغ:  عزيزة العبو بنت بشير
المطلوب تبليغه: ابراهيم السليمان بن قاسم 

الموضوع: تفريق 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة  
وذلك في تمام ساعة \10\ صباحًا من يوم الثالثاء 

21\7\2020م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

االجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
رقم األساس /507/ لعام 2020م

طالب التبليغ:  احمد الخلف بن عثمان     
المطلوب تبليغه: عبد إبراهيم الدرويش     

الموضوع: تثبيت بيع سيارة   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

\10\ صباحًا من يوم االثنين  22\6\2020
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك االجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
رقم األساس /402/ لعام 2020م

طالب التبليغ:  صباح احمد العلي       
المطلوب تبليغه: سلميان العلي بن محمود – سليم العلي بن 

محمود – خالد العلي بن محمود – احمد العلي بن محمود – محمد 
العلي بن محمود – ناديا العلي بنت محمود         

الموضوع: تصفية تركة 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 

الساعة \10\ صباحًا من يوم االحد  28\6\2020م  
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك االجراءات 

القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى

رقم األساس /464/ لعام 2020م
طالب التبليغ:  غدير الحمد بنت فهد     

المطلوب تبليغه: محمد قره احمد بن بكار       
الموضوع: طالق    

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 
الساعة \10\ صباحًا من يوم الثالثاء  30\6\2020م  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك االجراءات 
القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى

رقم األساس /515/ لعام 2020م
طالب التبليغ:  غزالة العلي بنت خضر           

المطلوب تبليغه: حسين العلي بن علي     
الموضوع: تثبيت زواج والحاق نسب 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 
الساعة \10\ صباحًا من يوم االربعاء  24\6\2020م 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك االجراءات 
القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
رقم األساس /439/ لعام 2020م

طالب التبليغ:  غسان محمد اليوسف   
المطلوب تبليغه: شادي محي الدين عالوي   

الموضوع: تثبيت بيع سيارة   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 

الساعة \10\ صباحًا من يوم االحدر  25\6\2020
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك االجراءات 

القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
رقم األساس /451/ لعام 2020م

طالب التبليغ: فاطمة إبراهيم الحسين        
المطلوب تبليغه: جمعة محمد خير إبراهيم احمد المحمود 

الموضوع:  تفريق 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 

الساعة \10\ صباحًا من يوم االربعاء  1\7\2020م 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك االجراءات 

القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
رقم األساس /428/ لعام 2020م

طالب التبليغ:  محمد العلي  بن احمد 
المطلوب تبليغه: احمد الجاسم العقاب – موسى الجاسم العقاب 
– محمد الجاسم العقاب – علي الجاسم العقاب – خميس الجاسم 

العقاب 
الموضوع: االستيالء على عقار بالقوة  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 
الساعة \10\ صباحًا من يوم االحد 28\6\2020م  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك االجراءات 
القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
رقم األساس /507/لعام 2020م

طالب التبليغ:  محمد سعيد الكالو بن محمد خير       
المطلوب تبليغه: احمد الحسن بن محمد خير      

الموضوع: تثبيت شراء ارض    
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 

الساعة \10\ صباحًا من يوم األحد  21\6\2020
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك االجراءات 

القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار
رقم األساس /99/لعام 2020م

طالب التبليغ: محمد نور السبيع        
المطلوب تبليغه: اكابر السبيع + رياض السبيع        

الموضوع:  خالف عقار   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 

الساعة \10\ صباحًا من يوم الخميس   2\7\2020م 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك االجراءات 

القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
رقم األساس /513/ لعام 2020م

طالب التبليغ:  محمود البوليص بن محمد        
المطلوب تبليغه: جمعة محمد الفرج       

الموضوع: تثبيت بيع سيارة     
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 

الساعة \10\ صباحًا من يوم االثنين   22\6\2020
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك االجراءات 

القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
رقم األساس /493/ لعام 2020م

طالب التبليغ: صدام الشيخ شبلي بن جمال     
المطلوب تبليغه: موسى اسماعيل الهالل      

الموضوع:  تثبيت بيع سيارة 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 

االلساعة \10\ صباحًا من يوم الخميس  2\7\2020م 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك االجراءات 

القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

رقم األساس /961/ لعام 2020م
المتكونة بين الجهة المدعية:  طيبة االحمد 

والجهة المعدي عليها:  جمعة حماش بن رجب 
الموضوع: تثبيت زواج
بتاريخ 15\6\2020م

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك االجراءات 
القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى

رقم األساس /431/ لعام 2020م
طالب التبليغ: عبد العزيز الحاج عبدو    
المطلوب تبليغه: محمد حسين الحاج     

الموضوع:  تثبيت بيع 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 

الساعة \10\ صباحًا من يوم الخميس  2\7\2020م 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك االجراءات 

القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
رقم األساس /138/لعام 2020م

طالب التبليغ:  عبد القادر الشراد  
المطلوب تبليغه: حمزة العبود بن ديبو  

الموضوع: طلب مبلغ مالي 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 

الساعة \10\ صباحًا من يوم األحد 28\6\2020م  
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك االجراءات 

القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى

رقم األساس /448/ لعام 2020م
طالب التبليغ:  عياش الجاسم بنت احمد 

المطلوب تبليغه: عبد الزاق الجاسم بن حسن – عبد الكريم 
الجاسم بن حسن – عبد العزيز الجاسم بن حسن – حسن الجاسم 

بن حسن
الموضوع: نزع غاضب وتسليم عقار 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 
الساعة \10\ صباحًا من يوم االحد 28\6\2020م  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك االجراءات 
القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار

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

المطلوب تبليغه: ياسر العجالني بن محمود  
الموضوع: تثبيت شراء أرض   

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 
الساعة \10\ صباحًا من يوم  االثنين  15\6\2020م 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك االجراءات 
القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى

رقم األساس /540/ لعام 2020م
طالب التبليغ:  عيسى الحاج جاسم بن حميدي  

المطلوب تبليغه: خالد الجبل الحمادين بنم حسين   
الموضوع: تثبيت بيع سيارة  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 
الساعة \10\ صباحًا من يوم االحد 28\6\2020م  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك االجراءات 
القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

سند تبليغ حكم
رقم األساس /269/ لعام 2020م

المتكونة بين الجهة المدعية:  اسماء خليل بنت عبد العزيز  
والجهة المعدي عليها:  انس خليل بن عبد العزيز  

الموضوع: تثبيت بيع 
بتاريخ 6\4\2020م

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

مذكرة دعوى

رقم األساس /521/لعام 2020م
طالب التبليغ:  حسين علي مبارك    

المطلوب تبليغه: حسين علي مبارح الحسين 
الموضوع: تثبيت بيع سيارة   

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 
\10\ صباحًا من يوم  االثنين  2\7\2020م 

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

مذكرة دعوى
رقم األساس /416/ لعام 2020م

طالب التبليغ:  حنان الحماد بنت عبدالرحمن        
المطلوب تبليغه: ايمن خليفة العلي بن خليفة  

الموضوع: تفريق لعلة الشقاق   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

\10\ صباحًا من يوم الثالثاء  23\6\2020م 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك االجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
رقم األساس /506/ لعام 2020م

طالب التبليغ:  ختام محمد بنت حسين     
المطلوب تبليغه: راغب ناعس بن محمد      

الموضوع: تفريق لعلة الشقاق   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

\10\ صباحًا من يوم االحد 28\6\2020م  
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك االجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار

رقم األساس /415/لعام 2020م
طالب التبليغ:  خديجة االعرج بنت علي  

المطلوب تبليغه: يوسف العيسى بن عزيز  
الموضوع: طالق  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 
\10\ صباحًا من يوم االربعاء 24\6\2020

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

مذكرة دعوى

رقم األساس /441/لعام 2020م
طالب التبليغ:  دليل محمد طربوش 

المطلوب تبليغه: خلف الخلف بن عبيد  
الموضوع: تثبيت شراء أرض 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 
\10\ صباحًا من يوم االربعاء 24\6\2020

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

مذكرة دعوى

ديوان العدالة االجتماعية في منبج
رقم األساس /553/ لعام 2020م

طالب التبليغ: زهرة الحسن بنت جمعة      
المطلوب تبليغه: عبد الكريم السالمة بن دحام       

الموضوع:  تثبيت زواج والحاق نسب  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

\10\ صباحًا من يوم االربعاء 1\7\2020م 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك االجراءات القانونية

مذكرة سند تبليغ حكم
رقم األساس /127/ لعام 2020م

المتكونة بين الجهة المدعية:  سحر نمر بنت عقل   
والجهة المعدي عليها:  احمد البربوت   

الموضوع: تخمين ماجور  
بتاريخ 10\6\2020م

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك االجراءات 
القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
رقم األساس /577/لعام 2020م

طالب التبليغ:  مصطفى  علي نبو ورفقاه     المطلوب تبليغه: ليلى علوط \وريثة كردو علي نبو \ 
الموضوع: توزيع التركة    الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في كوباني وذلك في تمام الساعة 
\10\ صباحًا من يوم االربعاء الواقع في تاريخ 17\6\2020م  وإن لم تحضر في الموعد المحدد 

ستجري بحقك االجراءات القانونية ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة دعوى
رقم األساس /461/ لعام 2020م

طالب التبليغ:  مطوب إبراهيم محمد  المطلوب تبليغه: محمود حسن المحمد الموضوع: 
تثبيت بيع سيارة  الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 
\10\ صباحًا من يوم  الخميس 2\7\2020م  وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك االجراءات القانونية ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
رقم األساس /612/لعام 2020م

طالب التبليغ: عناد حجو بن منصور           
المطلوب تبليغه: عبد الجبار العثمان بن محمد 

الموضوع : تثبيت بيع سيارة    
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

وذلك في تمام ساعة \10\ صباحًا من يوم االثنين     
6\7\2020م 

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

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
رقم األساس /1233/لعام 2020م

طالب التبليغ: عوش محمدا لحسو و فطمة محمد  الحسو     
المطلوب تبليغه:  هالل محمد الحسو 

الموضوع: تصفية تركة 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة وذلك 

في تمام ساعة \10\ صباحًا من يوم االثنين الوقع 
13\7\2020م  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
االجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
رقم األساس /661/لعام 2020م

طالب التبليغ:  فاطمة حسين الحلو 
المطلوب تبليغه: نايف احمد العبداهلل 

الموضوع: تفريق ومهر
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في  الرقة  وذلك 

في تمام ساعة \10\ صباحًا من يوم االحد الواقع 
12\7\2020م

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
االجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
رقم األساس /588/لعام 2020م

طالب التبليغ: محمد العبد بن معروف          
المطلوب تبليغه: محمد حمداش بن علي + علي حمداش 

بن محمد   
الموضوع : تثبيت بيع سيارة 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
وذلك في تمام ساعة \10\ صباحًا من يوم االثنين    

6\7\2020م 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

االجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة اخطار
رقم األساس /1303/لعام 2020م
طالب التبليغ: ماريا خضر الشحادة 

المطلوب تبليغه: سامي جاسم المحلم   
الموضوع: تفريق   

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة  وذلك 
في تمام ساعة \10\ صباحًا من يوم االثنين الوقع 

13\7\2020م 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

االجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
رقم األساس /435/لعام 2020م

طالب التبليغ:  محمد احمد علي        
المطلوب تبليغه: عبد  القادر الصحن بن حسن          

الموضوع: خالف على سيارة  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في كوباني  
وذلك في تمام ساعة \10\ صباحًا من يوم االثنين   

20\7\2020م  
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

االجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة دعوى
رقم األساس /612/لعام 2020م

طالب التبليغ: عناد حجو بن منصور           
المطلوب تبليغه: عبد الجبار العثمان بن محمد 

الموضوع : تثبيت بيع سيارة    
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

وذلك في تمام ساعة \10\ صباحًا من يوم االثنين 
6\7\2020م 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
االجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
رقم األساس /597/لعام 2020م

طالب التبليغ: علي حمد الجاسم          
المطلوب تبليغه: محمود احمد البش          

الموضوع : تثبيت بيع سيارة    
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

وذلك في تمام ساعة \10\ صباحًا من يوم االثنين     
6\7\2020م 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
االجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار
رقم األساس /99/لعام 2020م

طالب التبليغ: علي احمد المطر         
المطلوب تبليغه: حسين  العباس بن محمد         

الموضوع : تثبيت بيع سيارة    
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

وذلك في تمام ساعة \10\ صباحًا من يوم االثنين     
6\7\2020م 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
االجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوة
رقم األساس /2043/لعام 2020م

طالب التبليغ: ريزان عصمان 
المطلوب تبليغه: صادق إبراهيم الظاهر 

الموضوع: تثبيت بيع سيارة 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة  وذلك 
في تمام ساعة \10\ صباحًا من يوم األربعاء الواقع 

15\7\2020م 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار
رقم األساس /911/لعام 2020م

طالب التبليغ: نور العلي بنت علي  
المطلوب تبليغه: محمد صالح الكنو    

الموضوع: تفريق   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة وذلك 
في تمام ساعة \10\ صباحًا من يوم األربعاء الوقع 

27\7\2020م 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

سند تبليغ حكم
رقم األساس /1009/لعام 2020م

طالب التبليغ: عبدالحميد احمد الحمام         
المطلوب تبليغه: حسين احمد الحسن االحمد 

تثبيت شراء المدعي عبد الحميد الحمام بن احمد للسيارة 
نوع هونداي بيك آب موديل 1998لون أبيض رقم 

\844526\حمص 
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
رقم األساس /407/لعام 2020م

طالب التبليغ: مهند الثلجة 
المطلوب تبليغه: فادية شخوذ الحسين   

الموضوع: مبلغ مالي  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية ديوان العدالة 

االجتماعية في الرقة
في الرقة وذلك في تمام ساعة \10\ صباحًا من يوم 

االحد الوقع 20\7\2020م 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى

رقم األساس /550/ لعام 2020م
طالب التبليغ: اميرة العلي بنت احمد       

المطلوب تبليغه: عبدو ابو عكو بن عبدالعزيز       
الموضوع:  تثبيت بيع سيارة   

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
وذلك في تمام الساعة \10\ صباحًا من يوم االثنين  

6\7\2020م 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

االجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
رقم األساس /521/ لعام 2020م

طالب التبليغ: حسين الحمود بن علي  
المطلوب تبليغه: حسين علي مبارك الحسين 

الموضوع: تثبيت بيع سيارة 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

وذلك في تمام الساعة \10\ صباحًا من يوم االثنين 
6\7\2020م 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
االجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

من يكبح جماح أطماع أردوغان االحتاللية ويوقف جرائمه في عفرين..؟!

كاكائيون: »مجازرنا كمجازر ديرسم؛ فلم الحكومات في ثبات..؟!«

نشر الفتنة وضرب الوحدة الوطنية...سياسة عودة 913 عائلة شنكالية إلى ديارها
تركّية فاشلة

في  التركية  الجرائم  مسلسل  ـ  األخبار  مركز 
واألطفال،  للمسنين  اختطاف  مستمر،  عفرين 
والنساء، واعتقاالت، وإرغام على دفع الفدية 
تحت  وقتل  المختطفين،  عن  اإلفراج  مقابل 
الغارق  العالم  أنظار  أمام  ذلك  وكل  التعذيب؛ 
في الصمت والذي تعامى عن تلك االنتهاكات؛ 
مساندة لالحتالل التركي في فرض هيمنته على 

عفرين، بل وعلى الشرق األوسط برمته..
مع  وبالتنسيق  التركية  االستخبارات  أقدمت 
العسكرية على خطف عدد  الشرطة  تسمى  ما 
فيما  المحتلة،  مقاطعة عفرين  المدنيين في  من 
اضطر ذوو البعض منهم  إلى دفع الفدية مقابل 
اإلفراج عنهم وسط بقاء مصير آخرين مجهواًل.

من  هاوار  وكالة  مراسل  نقله  ما  وبحسب 
سوريا،   - عفرين  في  اإلنسان  حقوق  منظمة 
التركية  أن مصادر أفادت بإقدام االستخبارات 
العسكرية  بالشرطة  تسمى  ما  مع  وبالتنسيق 
الجيش  فصائل  ومرتزقة  المدنية،  والشرطة 
الوطني السوري التابع لالحتالل التركي بحملة 
واألطفال  المسنين  بحق  واختطاف  اعتقاالت 

والنساء داخل مدينة عفرين المحتلة.
وفي التفاصيل، ذكرت المنظمة أنه بتاريخ 30 
حزيران المنصرم؛ نفذ المرتزقة حملة مداهمة 
لقرية دار كيري التابعة لناحية موباتا في مدينة 
الخامسة  الساعة  في  وذلك  المحتلة،  عفرين 
القرية  من  مدنيين  ستة  واختطفوا  صباحًا، 

عامًا،   28 عليكو  عمر  »جمال  منهم  وعرف 
الدين  محي  عامًا،   40 محمد  أحمد  صبري 
عليكو 55 عامًا والدته فيدان، عبدو محمد عبد 
اهلل 35 عامًا، والدته فاطمة، عماد قادر حسين 
35 عامًا، والدته أمينة، فيما لم يتم التعرف على 

هوية المدني السادس.
أطلقوا  المرتزقة  أن  إلى  المنظمة  وأشارت 
قادر  سراح كل من جمال عمر عليكو وعماد 
حسين و عبدو محمد عبد اهلل الخميس المنصرم 
فما  الباقون  أما  مالية،  فدية  ذويهم  دفع  بعد 
العسكرية  الشرطة  لدى  االختطاف  قيد  زالوا 

واالستخبارات التركية. 

أقدمت  نيسان 2020  أواخر شهر  أنه في  كما 
التركي  لالحتالل  التابعة  العسكرية  الشرطة 
على  التركية  االستخبارات  مع  وبالتنسيق 
الكرديات  المسنات  النساء  من  عدد  اعتقال 
جودت   نبيهة  عامًا،   70 عجو  »حنيفة  وهن: 
 60 سيدو  محمد  زوجة  وكريمة  عامًا،   70
عامًا، جنات مصطفى 50 عامًا، فاطمة معمو 
50 عامًا، فهيمة زوجة محمود أحمد حبش45 

عامًا«.
وبعد ثالثة أيام من اختطافهن؛ تم إخالء سبيلهن 
بعد دفع ذويهن مبالغ مالية وقدرها 400 ليرة 
تركية مقابل إطالق سراح كل واحدة منهن، فيم 
وأجبر  أخريات  مسنات  بحق  أحكام  ُأصدرت 

ذووهن على دفع مبلغ 200 ليرة تركية.
في  االنتهاكات  توثيق  لمركز  تقرير  في  وجاء 
شمال سوريا: »شهدت منطقة عفرين في شهر 
توثيق  تم  شخصًا،   )40( اعتقال   2020 أيار 
أسمائهم، فيما العدد الفعلي أكثر من ذلك ال سيما 
أّن هنالك أسماء تحفظت عائالتهم على ذكرها، 
الوصول  من  نتمكن  لم  اعتقال  لحاالت  إضافة 
إليها، كما وتم متابعة وتوثيق مقتل مدنيين تحت 
وتم  كما  متعددة،  انتهاك  وحاالت  التعذيب، 
للتعذيب،  معتقاًل   14 من  أكثر  تعرض  توثيق 
وحالتان  التعذيب،  تحت  وفاة  حالتي  وسجلت 

لقتل المسنين«.

االحتالل  دولة  تتواَن  لم   - األخبار  مركز 
التركية ومنذ نشأتها عن بث الفتن المذهبية 
والفكر  الوعي  لكن؛  والقومية.  والطائفية 
المتفتح المدرك للسياسة التركية القذرة كان 

لها بالمرصاد دومًا.

بهذا الصدد وبعد أن اتضح جليًا سعي الدولة 
التركية من خالل فصائل مرتزقة ما يسمون 
بـ »الجيش الوطني السوري« إلى بث الفتنة 
منذ  المتعايشة  المكونات  بين  واإلرهاب 
الشدادي  ناحية  أهالي  أوضح  السنين،  آالف 
للفساد  نشر  من  التركية،  الدولة  مساعي  إن 
والفتنة وضرب الوحدة الوطنية بين مكونات 
المنطقة باءت بالفشل, مؤكدين أن الهجمات 
لن تزيدهم إال عزًما وإصراًرا على المقاومة 
من  التركي  االحتالل  إن  مبينين  والنصر. 
خالل قصفه العشوائي، وارتكاب جرائم ضد 
قسري  وتهجير  وقتل  خطف,  من  اإلنسانية 
إلى توسيع رقعته الجغرافية، وإحداث تغيير 

ديمغرافي في المناطق الحدودية عموًما.
الشدادي  ناحية  من  البدر،  علي  المواطن 
يقول: »تركيا تختلق آالف الحجج واألسباب 
شمال  مناطق  في  الوطني  النسيج  لضرب 
لدخول  خطط  ووضع  سوريا،  وشرق 
وتحرير  آمنة  منطقة  بناء  بحجة  األراضي 

السكان«.

تريد  »تركيا  قائاًل:  البدر,  علي  وتساءل 
آالف  ُذبح  ممن؟  مناطقنا  سكان  تحرير 
السوريين على يد عناصر التنظيم اإلرهابي 
في  كانت  فأين  قبلها،  من  والمدعوم  الممول 

ذلك الوقت؟«. 
وأكد البدر، أن تركيا عاثت فساًدا وإرهاًبا من 
خالل احتاللها ودعمها للفصائل المرتزقة في 
أبيض ومدينة سري  تل  مناطق كري سبي/ 
رادع  دون  لها،  المتاخمة  والحدود  كانيه, 
من الدول الضامنة أو مجلس األمن وغيره، 
وأضاف: »كل يوم  يرتكب االحتالل مجازر، 
وكل يوم يشّرد مئات األسر, وهذا يزيد من 
ومتابعة  المقاومة  على  وإصرارنا  عزيمتنا 

درب النضال على خطا شهدائنا األبرار«.

أما المواطن عبد الرحمن األسعد، فيؤكد أن 
يثني  لن  الممنهج  وإرهابه  التركي  االحتالل 
من عزيمة أبناء وشعوب المنطقة في الدفاع 
أبناء  من  المئات  وأن  أراضيهم,  وحدة  عن 
العشائر ومختلف المكونات التحقوا بصفوف 
القوات العسكرية للدفاع عن وحدة األراضي 
باألمن  المنطقة  ولتنعم  النصر,  وتحقيق 

واالستقرار.
وفي نهاية حديثه وجه المواطن عبد الرحمن 
قال  التركي  االحتالل  إلى  رسالة  األسعد 
النضال  ومسيرة  إرهابكم  يردعنا  »لن  فيها: 
سنكملها حتى آخر رمق, ولن يهنأ لنا العيش 
أراضينا  من  التركي  االحتالل  خروج  حتى 
التي ُرويت بدماء آالف الشهداء والجرحى«.

إعالنات

مذكرة دعوى
رقم األساس /556/لعام 2020م
طالب التبليغ: فادية العلي    

المطلوب تبليغه: وليد العلي بن محمد علي   
الموضوع: تثبيت زواج والحاق نسب 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
وذلك في تمام ساعة \10\ صباحًا من يوم الثالثاء  

7\7\2020م 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

االجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

تنويه: مجموعة الدعاوى التالية هي »بتاريخ فائت« وصلت متأخرة عن مواعيد الجلسات وتاريخ الدعوات وعدم النشر الورقي 
للصحيفة في أوقات الحظر وقسم منها لم يتم نشره بسبب اعطال تكنيكية لم يتم نشر العدد الورقي بسببها لذا اقتضى التنويه 
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شنت الدولة التركية المحتلة بتاريخ 23 حزيران 
طال  ُمسّيرة  بطائرة  هجومًا  الجاري,  العام  من 
التابعة  حلنج  قرية  في  المدنيين  منازل  أحد 
نساء  ثالثة  استشهاد  إلى  أدى  والذي  لكوباني؛ 
المرأة  ناشطات يعملن في مجال تحرر وحرية 
وخاصًة  األهالي  غضب  أثار  مما  وتمكينها, 
النساء في مناطق شمال وشرق سوريا؛ وفي هذا 
مع عضوات  روناهي  التقت صحيفتنا  السياق، 
استنكرن  اللواتي  ديرك,  بمدينة  ستار  مؤتمر 

بدورهن هذه المجزرة.  

املحتل يتعّمد قتل النساء

ستار  لمؤتمر  االجتماعية  اللجنة  في  العضوة 
النساء  بأن  قالت  برهو,  ديرك سامية  مدينة  في 
بين  يتعرضن  سوريا  شمال وشرق  مناطق  في 
قبل  من  وحشية  اعتداءات  إلى  واآلخر  الحين 
باستهدافهن  سواًء  الفاشي  التركي  االحتالل 
بطائرات ُمسّيرة أو إعدامهن ميدانيًا أو اعتقالهن 

بالعام  الرياضية في دير الزور  العجلة  تحركت 
أندية  شكلت  بحيث  فيه  بأس  ال  بشكل   ،2019
الطائرة،  والكرة  القدم  لكرة  منها  عديدة،  وفرق 
مع  المقارنة  ومجرد  المحرر  الريف  في  وذلك 
تقدمت  الرياضية  فالحالة  الماضية  السنوات 
قلياًل ولكن ما يؤرق بال األندية والفرق هو قلة 
الدعم المقدم المالي والمعنوي بحسب ما وصلتنا 
رسائل من بعض األندية والتي تشتكي من ذلك.

نقص  من  تعاني  األندية  بأن  يبدو  ما  وعلى 
اإلمكانيات والدعم وأرادت عبر صحيفة روناهي 

رفع مطالبها للجهات المعنية بخصوص ذلك.
في  األولى  الشعبية  اللعبة  هي  القدم  كرة  لعبة 
سوريا، ومع تحرير أي مدينة أو أي بقعة على 
هناك  الرياضيين  يتوجه  ما  سرعان  األرض 
لممارسة لعبة كرة القدم، واألمر كذلك في ريف 
والعوائق  المنغصات  يبدو  ولكن  الزور،  دير 
كثيرة في طريق الفرق واألندية في ريف المدينة 

بحيث وصلتنا رسائل بأن الوضع لألندية مزري 
االتحاد  قبل  من  للنوادي  دعم  أي  يوجد  وال 
بحسب  عامة  والحالة  الزور،  بدير  الرياضي 
في  توقفت  المالية  االستحقاقات  بحيث  ما نرى، 
ممن  األندية  بعض  ولكن  أيضًا،  الجزيرة  إقليم 
أو  واألحزاب  المنظمات  أو  للهيئات  تابعة  هي 
لها رعاية من بعض الجهات، بدأت فقط بالعودة 
للنشاط باإلضافة لبعض األندية التي تعتمد على 

إمكانياتها الذاتية بخصوص ذلك.
بضع  من  رسائل  وصلتنا  الزور  دير  ريف  في 
روناهي  صحيفة  عبر  وتطالب  تشتكي  أندية 
الشباب  هيئة  وخاصًة  للمعنيين  صوتهم  إيصال 
واالتحاد  سوريا  وشرق  بشمال  والرياضة 
الرياضي بدير الزور للنظر في أوضاعهم وتقديم 
الدعم الالزم، ولعلى وعسى يجدون آذان صاغية 
لهمومهم، وآملنا بأن يكن ذلك، فالرياضة بحاجة 
للدعم وبدون الدعم الرياضة لن تتحرك واألندية 
تطوير  على  تعمل  لكي  يلزم  بما  مدهم  تنتظر 
وخاصة  الزور  دير  ريف  في  الرياضي  الواقع 

في مجال لعبة كرة القدم.
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محررة الصفحة - ميديا غامنمحرر الصفحة - جوان محمد

قلة الدعم، ُتصيب نادي 
منبج بالشلل

إعالن موعد استئناف موسم 
السلة اإلماراتي

نساء ديرك: »االحتالل التركي يستهدف النساء للحد 
من دورهن التاريخي في النضال«

خلية النحل... ليست مجرد ورشة عمل

بتبّني ودعم  المعنّية  الجهات  الشباب  لفئة  منبج  نادي  العبو  ـ طالب  منبج   / روناهي 
الفني والبدني لالعبين؛  المردود  أّثرت على  الذي يمر بظروف حرجة واستثنائية،  النادي 

بسبب عدم تقديم الدعم المعنوي إضافًة إلى قلة التمويل المادي.

روناهي/ ديرك- أوضحت عضوات مؤتمر ستار في مدينة ديرك بأن االحتالل التركي يستهدف النساء للحد من دورهن التاريخي في النضال والتحّرر, 
وطالبَن المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته القانونية واألخالقية تجاه المدنيين في الشرق األوسط عمومًا ومن بينهم النساء في مناطق شمال وشرق 

سوريا.

تقرير / آزاد كردي

تقرير / جوان محمد

استطالع/ هيلين علي

تقرير/ رؤى الصالح

الكابتن؛  الشباب  لفئة  منبج  نادي  مدرب  وأكد 
لفئة  نادي منبج  تأسيس  فكرة  إن  أياد عجالني، 
القائمين  من  كرغبة  نشأت  الرجال،  أو  الشباب 
لكرة  الرياضية  المواهب  كافة  استقطاب  على 
القدم بمختلف األندية والفرق في األحياء والقرى 
لمدينة منبج  والمدينة جميعًا، حتى يكون ممثاًل 
في كافة المحافل والفعاليات الرياضية الرسمية 
مستوى  على  وأيضًا  المحلي  المستوى  على 
منبج  نادي  تأسس  وقد  سوريا.  وشرق  شمال 
السورية، ويعد  اندالع األزمة  قبل  الشباب  لفئة 
من األندية الحديثة مقارنة مع غيره من األندية 
منبج  نادي  وتوقف  وريفها.  منبج  في  األخرى 
لفئة الشباب عن حضور التمرينات والتدريبات 
مرتزقة  سيطرة  بسبب  األسبوعية  االعتيادية 
2014م  العام  في  منبج  مدينة  على  داعش 
باعتبار أن داعش منعت وحظرت كافة الفعاليات 

الرياضية وممارسة الرياضة في المدينة.
وأضاف العجالني أن نادي منبج عاد من جديد 
المدنية  اإلدارة  تأسيس  إثر  2018م  عام  في 
أبدت  التي  وريفها  منبج  مدينة  في  الديمقراطية 
نادي  ويضم  الرياضية.  الفعاليات  لكافة  دعمها 
منبج خيرة الالعبين من فئة الشباب من مختلف 
األندية والفرق المحلية السيما أندية الريف التي 
تحديدًا  وهذه  النادي،  في  العبين  ثمانية  يمثلها 

نقطة غاية في األهمية. ويبلغ عدد الالعبين لفئة 
الشباب 25 العبًا من ذوي األعمار 17-20 سنة. 
التدريبات  على  الشباب  لفئة  منبج  نادي  ويركز 
والتمارين المتواصلة والمستمرة التي من شأنها 
 3-2 بمعدل  البدنية؛  والمهارات  اللياقة   زيادة 
الذاتية  تمارين في األسبوع. ومع حظر اإلدارة 
فيها  بما  التجمعات  لكافة  سوريا  وشرق  لشمال 
الرياضي، فقد توقف التمرين في الفترة الواقعة 

ضمن الحظر.

قلة الدعم وتأثريه عىل الالعبني

ونوه العجالني إلى وجود فتور يؤثر على مستقبل 

بالغة  يعيش ظروف  إذ  الشباب  لفئة  منبج  نادي 
األهمية بسبب فقدان نادي منبج لفئة الشباب من 
الخارجية،  والفعاليات  المسابقات  في  المشاركة 
وهي تقتصر على إقليم الفرات فقط.  وهذا األمر 
له أثر سلبي على تطوير مسيرة الالعبين إضافة 
إلى عدم تفعيل مسألة االحتراف عمليًا، وبالتالي 
ضعف مستوى المردود الفني والبدني باألنشطة 

في البطوالت الرسمية. 
واهتمام  برعاية  الالعبين  مطالبة  إلى  وأشار 
العطاء  مسيرة  استكمال  من  يتمكنوا  حتى  أكبر 
الكروي بالشكل المناسب على الرغم إنه بإمكان 
مع  كبيرة  إيجابية  نتائج  تحقيق  من  منبج  نادي 
القادرين  الواعدين  الالعبين  من  الكوكبة  هذه 
على تمثيل منبج في المحافل السورية. حيث ال 
وريفها  منبج  مدينة  في  الرياضي  اتحاد  يمتلك 
حتى اآلن؛ القدرة على رعاية واهتمام باألنشطة 
الرياضية بشكل مناسب خاصة تلك التي تتعلق 
باألندية والمراكز الشبابية األخرى حتى ولو كان 
الرياضية  األلبسة  تأمين  أجل  من  رمزيًا  دعمًا 

والمعدات الالزمة األخرى. 
واختتم العجالني أن الدعم المقدم للنادي ال يتناسب 
عامين  مدة  تمرنوا  الذين  الالعبين  واحتياجات 
دون أن يحصلوا على دعم مادي لتغطية نفقاته، 
خاصة مع دخول ثقافة االحتراف عند ذهنية كل 
الالعبين عمومًا. إذن المعادلة مختلة وتحتاج إلى 
وقفة جادة من المعنيين بالشأن الشبابي بشكل عام 

والرياضي على وجه الخصوص.

أعلن االتحاد اإلماراتي لكرة السلة عن استئناف 
موسم الدوري المحلي 2019 ـ 2020ابتداًء من 
11 أيلول المقبل، بمباريات إياب دور الثمانية، 
أشهر  ثالثة  من  أكثر  منذ  الموسم  توقف  عقب 

بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد.

عقده  الذي  االجتماع  خالل  االتحاد  قرر  كما 
انطالق  القرقاوي  إسماعيل  اللواء  برئاسة 
تشرين   16 يوم   2020-2021 الجديد  الموسم 

أول المقبل.

لالتحاد:  العام  األمين  المطوع  سالم  وقال 
الجوانب  من  العديد  ناقش  اإلدارة  »مجلس 
في  األخذ  وتم  النشاط،  باستكمال  الخاصة 
كورونا،  لفيروس  الجديدة  التطورات  االعتبار 
وأن استكمال مباريات الدوري يكون بناء على 
حرصًا  بالدولة،  المعنية  الجهات  بين  التنسيق 
على صحة كل القائمين على اللعبة، وتم إرسال 

المواعيد الجديدة لكل األندية«.

تحضيرات النطالق دوري 
الرجال في الشهباء

مطالب بتقديم الدعم 
لألندية في دير الزور

أو حتى التمثيل بجثثهن, وأشارت إلى أن قوات 
في  حتى  المرأة  استهداف  تواصل  االحتالل 
المناطق المحتلة, حيث تعتقل وتختطف العشرات 
في ظروف سيئة للغاية تنتهك فيها أبسط حقوق 

اإلنسان.
وأوضحت بأن الدولة التركية المحتلة عمدت إلى 

قتل النساء منذ نشوء حركة المرأة الحرة, حيث 
في  التاريخي  ودورهن  إرادتهن  بذلك  تستهدف 

المقاومة والنضال، بحسب قولها.
وطالبت سامية برهو المجتمع الدولي بفتح ملف 
التحقيق في قضية الناشطات الثالث في كوباني، 
للقيام  المعنية  والجهات  اإلنسانية  والمنظمات 

روناهي/ جل آغا- تبقى المرأة على مر العصور 
ومدبرة  المجتمع  سند  المعجزات.  صانعة 
تطمح  المرأة  فطبيعة  األجيال.  ومربية  المنزل 
لالستقالل المادي، والدعم المعنوي الذي يحفظ 
لها كرامتها. فخاطت بإبرة وخيط ألوان الحياة 
إبداعية  لوحاٍت  بأناملها  تحيك  أن  واستطاعت 

جميلة.
تبقى مهنة الخياطة مهنة شعبية معروفة ضاربة 
تاريخية  مهنة  فهي  عتيقة.  عريقة  الزمن  بعمق 
البداية  ففي  العصور  مر  على  الناس  أمتهنها 
حاكوا الصوف، وعلموا بعضهم ذلك. عدا عن 
جمالها فهي عبارة عن لوحات فنية تحمل الكثير 
من الذوق الرفيع في طياتها، وسرعان ما تحول 

قطعة من القماش لرداء يسر، ويستر مرتديه.

حكاية الخياطة مع الزمن

األول  الجليدي  للعصر  الخياطة  تاريخ  يعود 
إبر  اكتشاف  تم  حيث  سنة،  ألف   20 قبل  أي 
في  تستخدم  عيون  ولها  العظام،  من  مصنوعة 

الجيولوجية  علماء  اكتشف  ثم  الجلود،  خياطة 
مكونة  الخياطة  أدوات  من  مجموعة  الصينيون 
من إبر مصنوعة من الحديد، وفي عام 1755م، 
صنع المخترع األلماني »كارل واينستاين« أول 
لم يخترع اآللة بشكل  إنه  الخياطة إال  إبرة آللة 
»عام  سانت  »توماس  البريطاني  ليكون  كامل 
ولم  للخياطة،  ماكينة  اخترع  من  أول   1790
األلماني«  نظيره  اخترعها  التي  اإلبرة  يستخدم 
واحدًا،  خيطًا  تستخدم  آلته  وكانت  واينستاين«، 
في  ثقوب  لعمل  اإلبرة  عن  عوضًا  ومخرزًا 
القماش، وكانت ُمعّدة لخياطة الخيش، والجلد إلى 
ووفرت  الحالي،  لشكلها  ووصلت  تطورت،  أن 
على الناس الكثير من الجهد، والوقت، واألموال 
مهنة  وباتت  أنفسهم،  على  الناس  اعتمد  حيث 

الرجال، والنساء على السواء.

مشاريع صغرية تساند أرس كثرية

كافة  من  بها،  تشعر  للمرأة  سندًا  المرأة  وتبقى 
يكن  قد  ألنهن  بفرحها  أو  بمعاناتها  النواحي 
شربن من نفس الكأس. فها هي الخياطة صاحبة 
المشروع الصغير »خلية النحل« فردوس الحوار 
قامت بفتح أبواب بيتها لتعليم البنات مهنة الخياطة 
بشكل مباشر، وغير مباشر »إلكتروني«. وبهذا 

لهذه  زيارة  روناهي  لصحيفتنا  كان  الخصوص 
نحل  خلية  وكأنها  النشيطة  الصغيرة  الورشة 
منظمة جمعت رحيقها من كل الزهرات، وكذلك 
من  النساء  حولها  جمعت   الحوار«  »فردوس 

أجل أن تعطيهم مما تبدعه يداها.
ذات  الحوار  فردوس  الخياطة  مع  لقاء  لنا  كان 
الخياطة  تمتهن  والتي  عامًا،  والثالثين  الخامسة 
منذ نعومة أظفارها حيث تقول: »تعلمت الخياطة 
على دميتي، فكنت أصنع لها كل يوم ثوبًا جديدًا، 
لي  ويقدمان  يشجعاني  من  هما  والداي  وكان 
استخدام  أجيد  ال  طفلة  لكوني  والعون  الدعم، 
واإلبرة،  كالمقص  جيد  بشكل  الخياطة  أدوات 
معين،  بفستان  أحلم  وكنت  األيام  ومضت 
هذا  مثل  أرتدي  أن  ورغبة  طموح  لدي  وكان 
لنفسي  مثله  أخيط  أن  حاولت  وبالفعل  التصميم 
إلى أن نجحت«، وباتت الخياطة مصدر رزقها 
وعيشها، وتعلقت بها، باتت رفيقة الدرب، ومهنة 

المستقبل.
 وطورت هذا العمل بنفسها وحولت بيتها الصغير 
إلى ورشة عمل تعلم فيه البنات، والنساء اللواتي 
يرغبن بالعمل، وكسب رزقهن، وال تسمح لهن 
ظروفهن بالعمل خارج البيت. منهن من تعلمهن 
مجانًا نظرًا ألوضاعهن، ومنهن من تأخذ منهن 
فردوس:  قالت  تعليمهن  وعن  رمزيًا،  مقاباًل 
»أعلمهن بضمير، وال أبخل عليهن بأي معلومة 

كما لو كنَّ بناتي وأخواتي«.

»لجأت إىل التعليم اإللكرتوين«

كورونا  جائحة  ظل  في  الحياة  تعطل  عن  أما 
إلى  لجأت  بأنها  الحوار«  »فردوس  أشارت 
باسم  تعليمية  قناة   وأحدثت  اإللكتروني،  التعليم 
فردوس للخياطة، وتحاول من خاللها التواصل 
لها،  عائلة  بمثابة  أصبحت  التي  ورشتها  مع 
ومع  اآلن  أما  خاللها،  من  العمل  أمور  وتسيير 
الورشة  عادت  لطبيعتها  الحياة  تباشير  عودة 

لعملها بكل نشاط، وحيوية، وشغف. 
وعن المشكالت التي تعترضهن قالت فردوس: 

»بأنهن يواجهن مشكالت في نقص مواد الخياطة 
بسبب وباء كورونا، ومن انقطاع الكهرباء بسبب 

األعطال التي يشكل الحر في زيادتها«.
كما والتقينا في سياق الموضوع ذاته مع إحدى 
وكيف  تجربتها،  عن  تحدثت  التي  المتدربات 
المحالت  أحد  في  بالصدفة  بفردوس  التقت 
حديث،  بينهن  ودار  الخياطة،  لوازم  تبيع  التي 
بالتعليم،  خدماتها  فردوس  ومن خالله عرضت 
مهنة  تمارس  اآلن  وهي  سرور  بكل  وتقبلتها 
التي »ال  ولفردوس  لعملها،  بكل محبة  الخياطة 

تنسى فضلها أبدًا«، بحسب تعبيرها.

كما والتقينا بإحدى الزبائن المتواجدات »سميرة 
خلف« التي قالت: »أخيط منذ سنين عند الخياطة 
فردوس، وأرتاح جدًا بتفصيلها وعملها، وأعتمد 
بعملها  لثقتي  ذوقها  على  ألبس  أن  في  عليها 

المتقن«. 
عن  تميزها  التي  خصائصها  مهنة  لكل  يبقى 
المهنة  الخياطة  مهنة  وتبقى  ورونقها،  غيرها، 
أقمشة  يوم  التي ال تقف عند حد فكل  المتطورة 
جديدة، وألوان أجمل، وقصات، وموديالت فعالم 
الركن  الخياطة  وتعد  االبتكار،  عالم  الموضة 

األساسي فيه.

الشهباء  في  الفرق  بدأت  ـ  الشهباء   / روناهي 
ودية  مباريات  بإقامة  القدم  لكرة  الرجال  لفئة 
دوري  في  للمشاركة  التحضيرات  إطار  ضمن 
في  ينطلق  أن  المفترض  من  الذي  الرجال 

2020/7/20 على أرض ملعب سردم.
بحيث  مباريات  ثالثة  أقيمت  اإلطار  هذا  وفي 
آفيستا  فريق  من  كاًل  األولى  المباراة  جمعت 
وأهلي الشهباء وانتهت بالتعادل اإليجابي )1-1( 
رجال  فريق  من  كاًل  لعب  الثانية  المباراة  وفي 
المباراة  وانتهت  برخدان  مخيم  وفريق  برخدان 
المباراة  بفوز فريق مخيم برخدان )4-1( وفي 
أمانوس  فريق  على  األخوة  فريق  تغلب  الثالثة 

 .)2-4(
و بخصوص التحضيرات إلقامة دوري الرجال 
التحاد  المشترك  الرئيس  لنا  تحدث  القدم  لكرة 
الكابتن  بالشهباء  عفرين  إقليم  في  القدم  كرة 
مصطفى إسماعيل قائاًل: تقوم الفرق بالتحضير 
وإقامة  الودية  المباريات  إقامة  عبر  جيد  بشكل 

معسكرات تدريبية ضمن المقاطعة ونحن كاتحاد 
رياضي نقوم بتجهيز ملعب سردم الترابي الذي 

سيقام عليه الدوري.
بينما أكد المصطفى بخصوص مستوى التحكيم: 
أن دوري الشباب ساعد على الرفع من مستوى 
إنجاح  في  فعال  دور  له  سيكون  الذي  الحكام 

الدوري المرتقب. 
الشكر  أوجه  حديثه:  مصطفى  الكابتن  وختم 
لجميع الفرق التي ستشارك في الدوري ونتمنى 
في  جيدة  نتائج  وتسجيل  والتفوق  النجاح  لهم 

الدوري. 
وفي سياق منفصل ضمن المباريات المؤجلة من 
دوري الشباب أقيمت مباراتان على أرض ملعب 
سردم حيث جمعت المباراة األولى كاًل من فريق 
انتهت  وقد  الشهباء  أهلي  األخوة وشباب  شباب 
المباراة بفوز كبير لفريق األخوة )12-4( وفي 
على  أمانوس  شباب  فريق  فاز  الثانية  المباراة 

فريق شباب شيراوا )1-9(.

سامية برهو شريين يوسف

بواجبها لوضع حد للهجمات بحق المدنيين.

»الهجامت لن تُثنينا عن نضالنا 
الدميقراطي«

شيرين  ستار  مؤتمر  عضوة  أدانت  وبدورها 
الشهيدات  واستذكرت  التركي،  الهجوم  يوسف 
وقالت:  المرأة،  حرية  لتحقيق  ناضلن  الالتي 
تشن  التي  األولى  المرة  ليست  هذه  »بالتأكيد 
الهجمات ضد  هذه  التركي  االحتالل  دولة  فيها 
واألطفال,  والنساء  بينهم  من  األبرياء,  المدنيين 
الهجمات  سلسلة  ضمن  الهجوم  هذا  يعتبر  أنما 
التركي  التي ارتكبتها دولة االحتالل  والمجازر 

بحق شعوب شمال وشرق سوريا«.
وأضافت: »هذه الممارسات والهجمات العدائية 
تزيدنا  بل  الديمقراطي,  نضالنا  عن  تثنينا  لن 
في  المشروعة  حقوقنا  عن  للدفاع  إصرارًا 
كافة  درب  على  السير  كما  والسالم,  الحرية 
رفيقاتنا الشهداء أمثال هفرين خلف واألم عقيدة 

وكافة شهيدات الحرية«.
ستار  مؤتمر  ناشدت عضوة  حديثها  ختام  وفي 
شيرين يوسف المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته 
عموم  في  المدنيين  تجاه  واألخالقية  القانونية 
مناطق  وفي  النساء  بينهم  ومن  األوسط  الشرق 

شمال وشرق سوريا. 
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أردوغان؛ 
األهداف والنوايا 

وآليات إفشاله

على  أردوغان  يعلن  وواضحة؛  علنية  برغبة 
املأل وبشكل مستمر على أنه ال يرضى مبا هو 
معني  مبكان  يعترف  وال  املنطقة  في  موجود 
تركيا؛  االحتاللية  دولته  حدود  فيه  تنتهي 
شرقاً  األمور  كل  في  يتدخل  الذي  أردوغان 
وغرباً شماالً وجنوباً يكرس وجوده االحتاللي 
أرض  وكأنها  تواجده  مناطق  في  ويتعامل 
لها  مبناطق  وليست  بيده  حتريرها  مت  تركية 
وشعبها  وحضارتها  وهويتها  تاريخها 

ولغتها. 

هذه اخملططات والنوايا االحتاللية التي بدأت 
آفا وجوبُهت  - روج  في شمال وشرق سوريا 
العالم  وحتى  املنطقة  من  واضح  بصمت 
وبقيت شعوبنا تقاوم لوحدها. اليوم يتوسع 
ليبيا،  إلى  ويصل  املوجودة  احلدود  ليتجاوز 
في  احلال  كما  فيها  أردوغان  يتدخل  حيث 
له  املناسبة  مالمحها  حتديد  ويريد  سوريا 
في  ذاته  األمر  يفعل  وكذلك  ولطموحاته 
باشور كردستان والعراق ويخرق كل القوانني 
واألعراف. ما يفعله ليس من باب اجلهل وإمنا 
على دراية ويعلم ماذا يقصد حينما يتسارع 
أن  يريد  إنه  وهناك؛  هنا  وجوده  تعميق  في 
يستبق األمور ويصل لعام ٢٠٢٣ وقد حقق ما 
ناهيكم  املّلي؛  بامليثاق  وفق ما يسمى  يريده 
عن نهاية معاهدة لوزان التي باتت تقترب من 

عامها املئوي.

في  سواًء  ودفاع  مقاومة  من  يظهر  ما 
حقيقة  آفا  روج   - سوريا  وشرق  شمال 
التاريخية،  األصالة  عن  دفاع  مقاومة  هي 
التي  احلضارية  وكذلك  الوجودية  الثقافية، 
هذه  ضد  الدفاع  يشوهها،  أن  أردوغان  يريد 
جميعها  الشعوب  عن  دفاع  هي  اخملططات 
وعن مواريثها الثقافية والتاريخية بحكم إن 
ما يريده أردوغان هو الوقوف ضد أي مشروع 
للشعوب  احلرة  واإلرادة  احلرية  نواة  يحمل  أياً 
ال  لذا؛  بحقهم.  اإلبادة  يريد  املنطقة،  في 
يكترث باجلوانب احملدودة وإمنا يحاول عبر كل 
الفوبيا  اإلبادة. طبعاً  بهذه  القيام  األشكال 
ويستميت  وبقوة  لديه  حاضرة  الكردية 
على الدوام في محاربة الكردي احلُر، صاحب 
اإلرادة واملدافع عن ذاته واملستمد لقوته من 

إمكاناته. 

)حلنجة(  كوباني  في  متت  التي  الهجمات 
نساء  بوجود  املدنيني  منازل  واستهداف 
ناشطات من أجل املرأة هو أحد جوانب اإلبادة 
بالتحديد،  املرأة  إرادة  ضد  عنها  حتدثنا  التي 
العني  رأس   - كانيه  وسري  عفرين  وقبلها 
وكري سبي- تل أبيض وما حدث من هجمات 
السليمانية  قرب  مناطق  في  الطائرات  عبر 
)كونة ماسي( وكذلك في حفتانني وفي ذات 
الوقت بشمال وشرق سوريا وليبيا؛ كل هذا 
املنطقة  ضد  وأهدافه  أردوغان  لغايات  دالئل 
في  املوجودة  املقاومة  كذلك  وشعوبها؛ 
حفتانني هي دفاع عن شعوب املنطقة وحتى 
يقل  ال  الذي  التركي  اخلطر  هذا  العالم ضد 
ذاته. لذا؛ نستطيع  عن خطر داعش، بل هو 
أن نقول كل مقاومة من كوباني حتى الباغوز 
بشكل  اليوم  يظهر  وما  داعش  ضد  متت 
مباشر ضد مخططات أردوغان هي مقاومة 

نيابة عن العالم أجمع ضد اخلطر املذكور. 

احلدود  كل  تتجاوز  أن  الشعوب  على 
والعراقيل وتبني وحدتها في املقاومة موقفاً 
وعمالً ومساندةً ضد تركيا ومخططاتها في 
املنطقة. الشعوب وعلى مختلف انتماءاتها 
التركي،  االستهداف  خطر  في  وتعددها 
صاحبة  الشعوب  تكون  أن  يريد  ال  أردوغان 
قرارها وال إرادتها، هذا الهدف العلني يتطلب 
دائرة  في  هم  الذين  كل  من  موحدة  مواقف 
وحدت  كما  حيث  الشعوب  كل  أي  اخلطر. 
نحو  التسابق  في  العالم  كورونا  جائحة 
أال  عليهم  الوباء  هذا  خطر  وتدارك  التوعية 
مرض  أمام  املواقف  ذات  بناء  في  يتخلفوا 

تركيا في جسد الشعوب ومستقبلهم.

فواصل

آلدار خليل

تخطوها  التي  والسريعة  الكبيرة  الخطوات  إن 
الفاشية  للدولة  هدفًا  آفا جعلتها  في روج  المرأة 
التركية ومرتزقتها، وكيف ال وهي التي سّميت 
الثورة باسمها وأصبحت تقودها وتقود مجتمعها 
في  االنخراط  على  وأهلها  أبناءها  وتشجع 
الثورة، وبناء الوطن والدفاع عنه وتقوم بالسير 
بخطوات ثابتة أمامهم للقيام بواجبها اتجاه شعبها 
عن  للدفاع  وشراسة  وثقة  جرأة  بكل  ووطنها، 
زالت  وال  البداية  منذ  لذلك  ثورتها.  مكتسبات 
لحكومة  هدفًا  المنظمة  المبدعة  الخاَلقة  المرأة 
أردوغان  الداعشي  بزعامة  والتنمية  العدالة 
ألنهم يعرفون حق المعرفة التأثير الكبير للمرأة 

اتخذت الواليات المتحدة األمريكية والدول 
األوروبية حزمة من اإلجراءات والعقوبات 
االقتصادية على كل من سوريا وإيران كاًل 
حسب ملفه، والعقوبات على سوريا جاءت 
بسبب تعنت النظام السوري للجلوس على 
وااللتزام  والمفاوضات  الحوار  طاولة 
األمن  مجلس  من  الصادر  الدولي  بالقرار 
الدولي والقبول بالحل السياسي للوضع في 
سنوات  تسع  من  أكثر  مرور  بعد  سوريا، 
من الحرب والدمار والتشرد والقتل وانهيار 
المنظومة االقتصادية والبنى التحتية ككل، 
النظام  اهتمام  وعدم  االجتماعي،  والتفكك 
في سوريا بما يجري حوله واختياره الحل 

العسكري.

تركيا وفوبيا نساء الُكرد

قانون قيصر والخروج بأقلِّ الخسائر

حسن محمد علي: »ال حل لألزمة السورّية إال بالحوار«
وطني  مؤتمر  لعقد  مشروع  لديهم  بأن  علي  محمد  حسن  الديمقراطية  سوريا  لمجلس  الرئاسية  الهيئة  عضو  أكد 
للمعارضة الديمقراطية بمشاركة أطراف المعارضة السورية كافة، وجمعها على طاولة واحدة، لحل األزمة السورية، 
التي ال تقبل  الحال في سوريا من خالل ذهنيتها  إليه  السورية هي أيضًا مسؤولة عما وصلت  الحكومة  وأشار إلى 

بالتشارك وال تقبل باآلخر. 

النواحي،  آفا على مجتمعها من جميع  في روج 
على  التركي  االحتالل  هجمات  تتوقف  لم  لذلك 
بداية  منذ  المنطقة،  وشعوب  الكردي  الشعب 

األزمة السورية وحتى اآلن.
مرتزقتها  ثم  دواعشها  أرسلت  البداية  ومنذ   
انخرط  وبعدها  السوريين  الخونة من  من جيش 
في  العسكرية  ترسانته  بكل  التركي  الجيش 
عفرين ثم سري كانيه )رأس العين( وكري سبي 
طامعة  أردوغان  عيون  زالت  وال  أبيض(  )تل 
في  والمدن  األراضي  من  المزيد  احتالل  في 
الشمال السوري، يريد قضمها وضمها إلى دولته 
وخالل  واإلبادة.  والدمار  القتل  دولة  العثمانية، 
احتاللها لهذه المدن أظهرت تركيا عداءها الشديد 
الكردية،  المرأة  والدفين على  المريض  وحقدها 
ليعيثوا  المجرمين،  لمرتزقتها  العنان  فأطلقت 
فقتلوا وعذبوا وسرقوا  المحتلة  المدن  في  فسادًا 
ومارسوا  النساء  وخطفوا  الحرمات  وانتهكوا 

بحقهن العنف الجنسي بشكل يومي.
المجتمع  ضمن  الرائدات  الستهداف  باإلضافة   
العام  األمين  خلف  هفرين  كالشهيدة  الكردي 
ثم  بقتلها  قاموا  التي  المستقبل،  سوريا  لحزب 
التمثيل بجثتها وآخرها مجزرة قرية حلنج التابعة 
لكوباني، والتي استشهدت فيها ثالث نساء بينهن 
إقليم  في  ستار  مؤتمر  منسقية  من  عضوتان 
وكل  خليل.  مال  وهبون  بركل  زهرة  الفرات 
هذه االنتهاكات والتجاوزات للقوانين والمواثيق 
التركي خالل هجماته  الدولية من قبل االحتالل 
وشعوبها  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  على 
وأمام مرأى ومسمع العالم. كل هذا يقابله صمت 
عديدة  لتساؤالت  يدفع  صمت  غريب  دولي 
السلطنة  أمجاد  إلعادة  أردوغان  يستغله  صمت 
العثمانية التي قامت على دماء وجماجم الشعوب 
المجازر  بارتكاب  فيقوم  المنطقة،  في  األصيلة 
الحق واألرض،  الكردي أصحاب  الشعب  بحق 
في  األصليين  للسكان  القسري  بالتهجير  وقاموا 
المرتزقة  أهالي  من  الغرباء  وتوطين  المنطقة 

لمدن  تحويلها  وتم  ومدنهم.  وقراهم  بيوتهم  في 
تركية من خالل رفع العلم التركي فوق المدارس 
والمؤسسات، وفرض اللغة التركية في المدارس 
وتسمية األماكن العامة والساحات بأسماء تركية، 
تلك  أهالي  على  التركية  العملة  فرض  وآخرها 
وجه  في  التحرك  الدولي  المجتمع  فعلى  المدن، 
شريك  فهو  يتحرك  لم  وإذا  التركية،  المطامع 
الممارسات  له في جرائمه ضد شعبنا وإنَّ هذه 
القذرة والالإنسانية التي تقوم بها  حكومة العدالة 
والتنمية اإلخوانية ضّد المرأة الكردية، لن يثنيها 
عن نضالها والقيام بدورها العظيم في وطنها مع 
شعبها في المقاومة والبناء وستقف دائمًا في وجه 
حقوقنا،  باستمرار  تنتهك  التي  التركية،  الفاشية 
هذه  وأرض،  حق  أصحاب  ألننا  دمنا  وتهدر 
الحقيقة التي دائمًا تسعى تركيا لطمسها وإخفائها 
متعطشون  وأصحابها  كالشمس  واضحة  لكنها 
يتخلوا عنها  لن  التي  والحياة وألرضهم  للحرية 

أبدًا. 

النظام  العقوبات إلرضاخ  طبقت  هنا  ومن 
ولكن  السياسي،  الحل  باتجاه  الذهاب  على 
تكمن  كبيرة  مشكلة  أحدث  القانون  تطبيق 
المتضرر  ًهو  عامة  السوري  الشعب  بأن 
وإحداث  وتبعاته،  القانون  هذا  من  األكبر 
السوري،  االقتصاد  في حركة ودورة  شلل 
من  بد  ال  كان  هنا  أصاًل. ومن  منهار  ألنه 
التطرق لألوضاع في شمال وشرق سوريا، 
كونها جزء ال يتجزأ من سوريا، وقد تكون 
لها مخارج اقتصادية وتأمين سبل للخالص 
باتباع  وذلك  العقوبات،  هذه  من  ما  نوعًا 
الشعب  لمساعدة  معينة  اقتصادية  سياسات 
عمومًا على تجاوز العقوبات قدر اإلمكان، 
االنهيار  حافة  إلى  مجتمعنا  يصل  ال  ولكي 
واردات  لدينا  فمثاًل  الكبيرة،  والضغوطات 
والقطن  والشعير  والقمح  والزراعة  النفط 
الالزمة  األساسية  الزراعية  والمحاصيل 
لتصب  تدويرها  ويمكن  الحياة  الستمرار 
وتأثيرات  المخاطر  وجه  في  الوقوف  في 

الذاتي  االكتفاء  تأمين  ونستطيع  قيصر، 
بإقامة مشاريع غذائية كالدواجن والثروات 
بأقل  نخرج  كي  والزراعية،  الحيوانية 

الخسائر الممكنة. 
نستطيع  سوريا  وشرق  شمال  في  ونحن 
علمًا  تواجهنا،  التي  العقبات  على  التغلب 
تستطيع  وغيرها  التنموية  المشاريع  بأن 
تحقيق االكتفاء الذاتي حتى تحقيق ما يسمى 
بالفائض االقتصادي للسلع األساسية، وكذلك 
فتح مؤسسات استهالكية في مناطقنا وتوفير 
اليومية  الضرورية  والسلع  األولية  المواد 
الحرة،  السوق  من  أقل  وبأسعار  للمواطن 
ما سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، 
ويؤثر على الحياة اليومية للناس بشكل عام.  
المساعدة  طلب  الذاتية  اإلدارة  وتسطيع 
والمنظمات  اإلنسان  حقوق  منظمات  من 
الغذائية  المساعدات  بتقديم  المعنية  الدولية 
الحصار  مواجهة  نستطيع  كي  والدوائية، 
ومن  مناطقنا،  على  وتداعياته  االقتصادي 
اقتصاديين  خبراء  تكليف  بمكان  األهمية 

والتخطيط على أعلى المستويات في اإلدارة 
اقتصادية  وحلول  برنامج  ووضع  الذاتية، 
فعالة وسريعة بالوقت الحالي، وبشكل آني 
وعاجل، وذلك تجنبًا لحدوث تفاقم مشكالت 
عديدة نحن بغنى عنها، والسيما بعد تهديد 
النظام السوري بأحداث فتنة طائفية وقومية 
بين األخوة الكرد والعرب، وجاء ذلك على 
المؤتمر  خالل  من  الخارجية  وزير  لسان 
الصحفي بدمشق حيث ناشد العشائر العربية 
الديمقراطية،  سوريا  قوات  ضد  بالوقوف 
واإلدارة الذاتية في ظل المتغيرات السياسية 
واالقتصادية الصعبة التي تحدث في سوريا، 
في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة إلى 
بأقل  األزمة  من  للخروج  والوئام،  التكاتف 
الشعب  هدف  وتحقيق  الممكنة،  الخسائر 
دولي  وبدعم  الصفوف  بتوحيد  الكردي 
التي  الفرص  كل  من  واالستفادة  أمريكي، 
في  شعبنا  أهداف  تحقيق  سبيل  في  تتيح 

الحرية والديمقراطية.

نسرين آكري

نضال يوسف

بعد  يومًا  التفاقم  في  السورية  األزمة  تتواصل 
على  واإلقليمية  الدولية  المصالح  لتشابك  آخر، 
عشر  حوالي  مرور  وبعد  السورية،  األرض 
جديدًا  منعطفًا  سوريا  تدخل  عليها،  سنوات 
انتظره  لطالما  الذي  الحل  ُيظهر وعورة طريق 

السوريون بفارغ الصبر.

التدّخالت الخارجية ساهمت يف 
تعقيد األزمة السورية

وحول هذه المواضيع؛ أجرت وكالة أنباء هاوار 
لمجلس  الرئاسية  الهيئة  عضو  مع  خاصًا  لقاًء 
سوريا الديمقراطية حسن محمد علي الذي تحدث 
وما  حّلها  وُأفق  السورية  األزمة  مجريات  عن 
إلى  علي  محمد  تطرق  البداية  وفي  ينتظرها، 
تعقيدات األزمة السورية بقوله: »األزمة السورية 
ال ُتحل ببساطة، كما أن الساحة السورية شهدت 
صراعًا دوليًا أظهر تشابك المصالح الدولية على 
التحالف  يوجد  جانب  فمن  السورية،  األرض 
الواليات  قيادة  تحت  داعش  لمحاربة  الدولي 
وأطراف  روسيا  توجد  كما  األمريكية،  المتحدة 

إقليمية أخرى من جانب آخر«.
ساهم  سوريا  في  الخارجي  »التدخل  وأضاف: 
أن غالبية  تعقيد األزمة، حيث  وبشكل كبير في 
في  مصالحها  تتناقض  التي  الدولية  األطراف 
سوريا ترفض هيمنة أي طرف من تلك األطراف 
على مستقبل سوريا، وسمحت األطراف الدولية 
الفاعلة في سوريا بتدخل قوى إقليمية مثل تركيا 
لترسيخ مصالحها؛ األمر الذي يظهر عدم قدرة 
اتفاق  أي  إلى  الوصول  على  األطراف  تلك 
يستطيع توجيه البوصلة السورية باتجاه الحل في 

سوريا«.

الحل العسكري ساهم يف 
التدّخالت اإلقليمية والدولية

سوريا  مجلس  رؤية  عن  حديثه  سياق  وفي 
حسن  قال  السورية،  األزمة  لحل  الديمقراطية 
محمد علي: »يجب أن يكون حل األزمة السورية 
بأيدي أبناء سوريا، ومجلس سوريا الديمقراطية 
حاولت في مرات عديدة التأكيد للحكومة السورية 
الحلول  ألن  الحل؛  أساس  هو  الحوار  أن  على 
األخرى التي ُتنتهج في سوريا لم تجلب لسوريا 

الخراب والدمار وشردت شعبها. ونحن في  إال 
بالحل  نتمسك  دائًما  الديمقراطية  سوريا  مجلس 
الذي يكمن في الحوار بين أبناء سوريا بمختلف 
الداخلية.  قضاياهم  لحل  السياسية،  توجهاتهم 
شمال  من  يقترب  زال  ال  السوري  النظام  لكن؛ 
فهو  المنفعية،  الرؤية  ضمن  سوريا  وشرق 
الدولية لصالحه، وما  يحاول استغالل الظروف 
الفكر  وهذا  القديم،  وفكره  بذهنيته  متزمًتا  زال 
كان السبب في خروج الشعب بمظاهرات تطالب 
فيه  نحن  ما  إلى  أوصلنا  الذي  وهو  باإلصالح 

اآلن«.
سوريا  مجلس  محاوالت  إلى  علي  محمد  ونوه 
الديمقراطية في البحث عن أطر للحوار، ووضع 
بقوله:  األزمة  من  للخروج  الخرائط  من  الكثير 
الحل  فيها  رأينا  المقترحات،  من  الكثير  »قدمنا 
الذي ينقذ سوريا وينقذ الشعب السوري، حاولنا 
خالل  من  المفروض  الحصار  سوريا  تجنيب 
البحث عن الحل السياسي، أن الخيار العسكري 
لن يستطيع تقديم حلول ألي طرف من األطراف 
الديمقراطية  في مجلس سوريا  السورية، ونحن 
نصّر على الحل السياسي، ونرفض التقاتل بيننا 
الدول  مع  التواصل  ونحاول  السوريين  نحن 
الحل  عن  للبحث  السورية  األزمة  في  الفاعلة 
في  ساهم  العسكري  الحل  واستخدام  السياسي. 
السوري،  الشأن  في  الخارجي  التدخل  زيادة 
بأيدي  ووضعها  األمور  زمام  السوريين  وأفقد 
األطراف الدولية واإلقليمية، واللجوء إلى الحل 
صاحب  هو  السوري  الشعب  سيجعل  السياسي 

كلمة الفصل التي تصنع مستقبل سوريا«.

الحل السيايس ستكون تأثرياته 
إيجابية عىل املنطقة

وأكد حسن محمد علي؛ قائاًل: »الحل السياسي في 
سوريا ستكون له انعكاسات إيجابية على المنطقة 
بشكل عام، سيغير شكل الشرق األوسط، والدول 
يكون  سوف  سوريا  في  الحل  أن  تعي  الكبرى 
تحاول  الذي  المشروع  إقليمية ودولية،  نتائج  له 
دولة االحتالل التركي تنفيذه في سوريا والشرق 
األوسط هو مشروع إعادة إحياء الميثاق المّلي، 
عن  وتحدثت  عنه  صراحة  تركيا  أعلنت  الذي 
ضم مناطق دير الزور وحتى الموصل ومناطق 
في ليبيا والعراق، وهي تهدف إلى خلق فوضى 
المناطق،  هذه  في  التركي  التدخل  تبرر  دائمة 
االحتالل  دولة  تحاول  المرتزقة  دعم  من خالل 

التركي تغيير أسمائها من حين آلخر، لتساهم في 
التركي في  التدخل  الفوضى. وأسباب  تلك  خلق 
بالخروج من  التركي  النظام  المنطقة هي رغبة 
أزماته الداخلية بافتعال الحروب إلسكات شعوب 
تركيا عن المطالبة بحقوقها بحجة وجود حرب، 
أنظاره  وتغييب  التركي،  العام  الرأي  وتضليل 
عن اقتصاد تركيا المنهار وهناك مشاكل داخلية 

كبيرة تعاني منها تركيا«.
المعارضة  تشتت  بأن  علي  محمد  حسن  وبّين 
المعارضة  تلك  ارتهان  نتيجة  هو  السورية 
على  الدول  بين  واالختالف  دولية،  ألجندات 
وساهم  االختالف  أوجد  سوريا  في  مصالحها 
أمام  الوحيد  والحل  المعارضة،  تلك  تفريق  في 
المعارضة هو مد يدها للسوريين واالبتعاد عن 
»ونحن  وأضاف:  واإلقليمية،  الدولية  األجندات 
للمعارضة  النداءات  اليوم  ونوجه  سابقًا،  وجهنا 
كونها  مناطق شمال وشرق سوريا؛  إلى  للقدوم 
أن  ويجب  سوريا،  من  وجزء  آمنة  مناطق 
تكون جزءًا من حل األزمة السورية، والتحاور 
اإلعالم  وأمام  كاملة،  وبشفافية  دولية  بضمانات 
متحضرون  السوريون  نحن  إننا  العالم  ليرى 

ونمتلك القدرة على مناقشة أزمتنا ومستقبلنا«.

ال بد من مؤمتر وطني جامع لكلِّ 
السوريني

وفي سياق حديثه عن مناقشات جرت مع أطراف 
قال محمد علي: »لدينا  السورية  المعارضة  في 
للمعارضة  وطني  مؤتمر  لعقد  مشروع  حالًيا 
كافة  جمع  خالله  من  نحاول  الديمقراطية 

إلى طاولة واحدة،  السورية  المعارضة  أطراف 
القى  الديمقراطية  سوريا  مجلس  ومشروع 
ترحيًبا واسًعا لدى الكثير من أطراف المعارضة 
السورية، حيث أنه مشروع يحاول االبتعاد عن 
األجندات اإلقليمية والمحافظة على »سوريا لكل 
بين  اختالفات  هناك  كان  لو  حتى  السوريين« 
السوريين. لكن؛ ممكن أن تجمعنا خيمة حل واحد 

تخرج سوريا من أزمتها الحالية«.
بالقول: »مجلس سوريا  ونوه حسن محمد علي 
سياسة  برسم  قام  تقريًبا  عام  ومنذ  الديمقراطية 
حاول بها تقريب وجهات النظر وتحقيق التقارب 
السوري - السوري من خالل ورشات عمل في 
شمال وشرق سوريا وأوروبا، نتجت عنه انضمام 
أطراف سورية من الواجهات السياسية السورية 
في أوروبا إلى مجلس سوريا الديمقراطية، إلى 
جانب محاوالت تواصل مع الداخل السوري من 
المناطق  خالل مندوبين يمثلون )مسد( في كافة 
نبحث  بأننا  وهدفنا  مشروعنا  إليصال  السورية 
الحزبية،  الصراعات  في  الوقوع  تفادي  عن 
سوريا  مركزية،  ال  ديمقراطية  سوريا  وتحقيق 
فوق  شعبها  ومصلحة  مصلحتها  السوريين  لكل 
التمثيل  وهذا  اعتبار.  أي  وقبل  اعتبار،  أي 
ساهم في اقتراب كثير من األطراف من مجلس 
المباشر  بالشكل  والتواصل  الديمقراطية  سوريا 
المباشر، وساهم مشروع على األرض  أو غير 
الذاتية في تحقيق خطوات  مثل مشروع اإلدارة 
عملية في إظهار مشروع )مسد( المؤمن بالحوار 

السوري ـ السوري«.
تجنيب  تحاول  )مسد(  بأن  علي  محمد  وأوضح 
سوريا الكارثة االقتصادية من خالل دعوة النظام 
المتحدة  »الواليات  قائاًل:  الحل  إلى  السوري 
على  معينة  شروط  فرض  تحاول  األمريكية 
من  اإليرانيين  إخراج  مثل  السورية  الحكومة 
سوريا، وإخراج المجاميع التي تعتبرها الواليات 
النظام  واقتراب  إرهابية،  تنظيمات  المتحدة 
العقوبات  وقف  في  سيساهم  الحل  من  السوري 
هو  السوري  والشعب  سوريا.  على  المفروضة 
بدأت  التي  االقتصاد  معركة  في  األكبر  الخاسر 
من خالل فرض العقوبات وقانون قيصر، وهناك 
محاوالت تواصل مع التحالف الدولي والواليات 
وشرق  شمال  مناطق  إلبعاد  األمريكية  المتحدة 
سوريا عن الئحة عقوبات قانون قيصر، وتلقينا 
وعوًدا باالستثناء من هذه العقوبات. لكن؛ كيف 
حتى  واضح  غير  األمر  االستثناء؟  هذا  سيكون 

اآلن«.
سوريا  لمجلس  الرئاسية  الهيئة  عضو  واختتم 
بالقول:  حديثه  علي  محمد  حسن  الديمقراطية 
»هناك إجراءات ُنفذت في شمال وشرق سوريا 
»اإلدارة  قيصر،  بقانون  التأثر  المنطقة  لتجنيب 
للحد من  العديد من اإلجراءات  اتخذت  الذاتية« 
وشرق  شمال  أهالي  في  العقوبات  هذه  تأثيرات 
في  العاملين  رواتب  زيادة  خالل  من  سوريا، 
اقتصادية  أزمة  خلية  وتشكيل  الذاتية،  اإلدارة 
بينها  من  تدابير  واتخاذ  الحلول،  إيجاد  تحاول 
تحقيق االكتفاء الذاتي لهذه المناطق في محاوالت 

تجنيب التأثير االقتصادي على األهالي«.

الفرات ... بين 
طورانية الغيالن 
والصمت المقيت

العصور  سالف  في  كان  ما  يا  كان 
واألزمان كان هناك نهر من أروع األنهار 
وحتى  بل  حوله  يسكن  من  كل  يروي 
ظالله  وارف  في  يستظل  جيرانه 
تلك  حول  والساكن  والتِعُب  املسافر 
الذي  النهر  ذاك  به،  احمليطة  الغابات 
العذب  واسمه  اجلنة  أنهار  من  يعتبر 
مائه،  من  أحد  يحرم  لم  نهر  الفرات، 
غّير  الذي  األسود  اليوم  ذاك  جاء  حتى 
يعيش  ومن  النهر  حياة  تاريخ  مجرى 
املستنقعات  غول  ليأتي  ضفافه  على 
الطوراني ويحبس مائه في فترة غزارته، 
وسط صمت عاملي غريب، في مشهد 
في  يسير  وهو  أحدهم  صّوره  محزن 
اجلفاف شبه  أصابه  الذي  النهر  وسط 
فيه،  تسري  عروق  بعض  عدا  الكامل 

وهو يقول للعالم هذا نهر الفرات.

الفرات  نهر  من  تبقى  ما  هذا  نعم 
فبحيرته بدأت تشتكي إلى اهلل ضعف 
احمليطة  واألراضي  واألشجار  مائها، 
وتشتكي  تئُن  بدأت  وبحيرته  بالنهر 
خلالقها بطش الطاغية الطوراني، الذي 
بدأ يحارب الشجر واملدر والبشر ليقطع 
عنهم مياه الفرات والذي قال فيه اهلل 
{  ذلك  ً في كتابه {واسقيناكم ماء فراتا
النهر الذي يلجأ له الصابئة املندائيني 
حديثاً  واملتزوجني  أوالدهم  لتعميد 
لقدسيته  به  أنفسهم  وليطهروا 
والديانات،  واحلضارات  األزمان  مر  على 
الزمان  غول  العصر  فاشي  اليوم  يأتي 
من  حرب  في  ومينعها  مياهه  ليحبس 
مباشرة  البشر  تستهدف  خاص  نوع 
بل وكل ما يساعد على االستمرار في 
هل  ترى  سؤال:  يحضرني  هنا  احلياة، 
األردوغان  هذا  بأن  شك  أحد  ألي  بقي 
الذي لم يكن طيباً بل كتلة من اخلباثة 
شك  ألحد  بقي  هل  األرض  في  تسير 
لإلنسان  وعدائه  وطورانيته  مباسونيته 

؟!!.
أين اجملتمع الدولي الصامت عن كل تلك 
بصمته  سيستمر  متى  وإلى  اجلرائم 
لرأسمالية  وفي  كلب  أنه  أم  املقيت؟ 
بشعة رضيت عنه واستعملت عبيدها 
حروبها  في  واملرتزقة  الراديكاليني  من 

القذرة !!! .

هل بقي ألي أحد شك مبدى فظاعة هذا 
الذئب الرمادي وجماعته وحزبه؟؟

أن يصل األمر لقطع مياه النهر متحدياً 
كل املوجودات هذا بحد ذاته استحقار 
جملتمع دولي يستحق االستحقار إن لم 
الطورانية  املهزلة  تلك  لوقف  يتحرك 
أردوغان  لعنجهية  حداً  ويضع  اجلديدة 

وحزبه.

لم  عظيم  نهر  حكاية  اليوم  حكايتنا 
العطاء  عن  يتوقف  ولم  يوماً  يجف 
احلضارات  من  والكثير  الكثير  شهد 
الشهداء،  بدماء  ذاته  وارتوى  واملعارك 
حكايتنا هي الفرات نهر الفداء والصفاء 
واإلخاء والذكريات، نهر لن يجف مهما 
فلو  يجففه  أن  الفاشي  أردوغان  حاول 
جف مائه لن جتف الذكريات وسنستمر 
الوطن حتى ال تنسى األجيال  بحكاية 
وسنستمر برواية الفرات ودجلة واخلابور 
أيها  ذكرك  ميوت  التاريخ حتى  ومالحم 
التاريخ جيداً  لتقرأ  أدعوك  وإني  األرعن 
فما من ظالم إال وله نهاية وما من ليل 
وإال خلفه فجر يشع أمالً ليوم لن تكون 
املتاجرة  من  تتمكن  ولن  فيه  موجوداً 
بدماء السوريني وال أرزاقهم فكل أرض 
حتتكم أيها الطورانيون جهنُم وسترون 
 .... ونبقى  وستزولون  ظلمكم  نتيجة 

ويبقى الفرات ... ويبقى الوطن. 

حكاية وطن 

مثنى عبد الكريم
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

ديالن شوقي.. ورواية 
»السكاكر ال زالت في 

جيب أبي«
روائية  االستهالل و 

االختزال...

 بداية؛ التناص العنواني واضح حيث تقودنا 
الذاكرة إلى عنوان رواية »الطلقة ال زالت في 
إحسان  الروائي  ملؤلفها  الشهيرة  جيبي«. 
مختصون  له  بات  العنوان  عبدالقدوس، 
فالكّتاب يوكلون كتبهم لدور النشر  ملنحها 
جانب  إلى  تسويقية،  غايات  تخدم  عناوين 
رغم  النقطة  لهذه  وزناً  يقيمون  ال  كّتاب 
اسماءهم  على  يعتمدون  حيث  أهميتها، 
التي يكون لها كل األهمية متجاوزين أعباء 
التسويق محققني أعلى نسب القراءة دومنا 
الروايات  وتاريخ  العنوان،  لبريق  اهتمام  أدنى 
سوى  تكن  لم  التي  العناوين  بأغرب  يحفل 

رقماً )1948( للكاتب جورج أورويل. 

للمكانة الهامة للعنوان في النص الروائي، 
رمبا  عنواناً  للرواية  يؤسسون  الكّتاب  فأن 
يختزل فكرة العمل، فالعنونة أو علم العنوان 
كما  خاضعاً  علماً  أصبح    Titrologie
أحجية  إزاء  وكأننا  والتحليل،  للنقد  النص 
القارئ فك معانيها وطالسمها،  يطلب من 
وهو  له،  واستهالل  للنص  استكمال  فهو 
لها،  اختزاالً  للرواية،  الداللي  التكثيف 
كلمات  أولى  كونها  العامة،  ولفكرتها 
النص،  عتبة  هي  وبالتالي  قراءة،  الرواية 
في  أهمية  والعنوان  لالستهالل  ملا  وذلك 
رواية استرسل  القارئ، فكم من  انتباه  شد 
قراءة  منذ  وصفحاتها  سطورها  في  القرّاء 
الروائيني  أغلب  يراعي  التي  األول  السطر 
متكينها وضخ روح الفضول بها؛ والتي متتلك 
القدرة اإلبداعية العالية لتقنع القارئ بقدرة 

الروائي على نسج جتربته الروائية.

بأن  جند  إليه  ذهبنا  ما  على  وكمثال   
أبي«؛  جيب  في  زالت  ال  »السكاكر  رواية  
للكاتبة الروائية الكردية ديالن شوقي تدلنا 
زالت  وال  رحل  الذي  األب  ذاك  مالمح  على 
وفاء  ثمة  بأنه  تخبرنا  بجيبه،   السكاكر 
فهل  عودته،  تنتظر  وعيون  ما،  وانتظار 
سيعود وميد يده جليبه ومينحهم السكاكر، 
وهنا السكر وهي ما ميكن للطفل أن يشعر 
مبذاقه وحالوته، وهو شيء مرتبط بالطفولة، 
السكر  حلبة  كان  مضى،  جيل  طفولة 
قيمتها... من زمن رغم تعاسته إال أنه اتخذ 
مصطلح الزمن اجلميل، وذلك كرد أنيق على 
وندرك  ورداءته،  احلالي  الزمن  أو  العصر  قبح 
الذي  الغامر  الطفولي  الفرح  ذاك   مساحة 
حبة  أحدهم   مينحنا  حينما  يدهشنا  كان 
سكر مغلفة بغالف مزركش أنيق... أو عارية 

إال من مذاقها...

فهناك  رحل،  قد  األب  أن  يعلمنا  العنوان 
النهايات املؤملة واملأساوية، وثمة الكثير من  
تتمحور  فالرواية  واملعاناة...   واحلزن  الفراق 
حياة  وتختزل  وتكثف  األب،  شخصية  حول 
الصعب  من  كان  الروائي  الزمن  من  طويلة 
لكن  الروائي،  زمانها  معادلة  في  الدخول 
عن  تتحدث  وكأنها  السرد  متابعة  ميكننا 
هذه اللحظة أو تلك املشحونة دوماً بدالالت 
إدارة  على  شوقي  ديالن  تعمد  املاضي، 
لعملها  ذاكرتها  ومتنح   الذاكرة،  ميكانيزم 
املكان،  لدفء  عواطفها  كل  متنح  الروائي.. 
الذاكرة  فوضى  على  ذاكرتها  بوابات  وتفتح 
وحتاول مع القارئ ترتيب الفوضى عبر ذاكرة 
سردية متقدة، دون مجاملة للواقع أو جتميل 
البيئة االجتماعية وال تغير في صفات املكان 
التفاصيل  سرد  آلية  تعتمد  إمنا  وأوصافه 
كان  التي  السكاكر  تلك  حتى  الصغيرة، 

يحملها ألطفاله في جيبه.

جريئة  قدرة  شوقي  ديالن  الروائية  متتلك   
املبني  بالتكنيك  تبالي كثيراً  البوح، ال  على 
على الذاكرة بل متارس إخضاع الذاكرة جلهة 

إنشاء املشهدية الكاملة للحدث وللفعل.

 ورغم قلة التجارب الروائية باللغة الكردية، 
تبتكر  الرشيقة  الكردية  لغتها  عبر  فأنها 
أدبياً  شكالً  تكتب  متفردة،  توصيفية  أمناط 
ملعاصر  والتاريخ  الشعر  امتدادات  ميتلك 
في  كانت  أن  منذ  الروائية  طفولة  حلقبة 
تنتظر  كانيه(  )سري  الصغيرة  بلدتها 
سكر،  بحبات  لتحظى  الصبر  بفارغ  أباها 
جرعات  إليه  حتمل  برواية  القارئ  وليحظى 

من القهر والعجز واألمل أيضاً.

ِقراءات أدبية

آراس بيراني

يتجمهر  الحسكة  جنوب  الشدادي  ريف  في 
يوميًا عدد من الرجال في أحد المنازل لخوض 
اللعبة  تالقي  حيث  المنقلة،  لعبة  في  المنافسة 
انتشارًا واسعًا لدى مختلف طبقات المجتمع من 
اللعبة  سخونة  تختلف  ال  حيث  وشيوخ  شباب 

وحرارة المنافسة بفارق العمر بين الالعبين.

تاريخ اللعبة

أحمد«  »أبو  الخلف  صالح  السبعيني  الالعب 
الحقيقي  التاريخ  بالضبط  أعرف  »ال  يقول: 
ربما  قدمها،  على  تدل  األقاويل  ولكن  للعبة 
لكن  أكثر،  أو  إلى خمسة قرون  بداياتها  تصل 
بين  كبيرًا  رواجًا  اللعبة  تلقى  األحوال  بكل 
أبناء المجتمع كافة بمختلف األعراق واأللوان 
المنطقة  تاريخ  من  يتجزأ  ال  جزء  باتت  حتى 

وحاضرها.

اللعبة الشعبية األوىل

لعبة المنقلة الشعبية ماٍض عريق وحاضر يتجدد

»ماديماك«.. مجزرة أخرى بحق المدنيين ارتكبتها تركيا

القصة التركّية في كتاب بولتون
الحرب  في  أفرزته  االجتماعي؛ ورغم ما  التواصل  وانتشار وسائل  اإللكترونية  لأللعاب  الكبير  االنتشار  رغم  الشدادي:  روناهي/ 
السوريين  بيوت  أغلب  وتقاليدها، في  بكل طقوسها  »المنقلة« حاضرة  لعبة  الشعبية وخصوصًا  األلعاب  تزال  ال  مجتمعاتنا، 

وخصوصًا في مناطق شرق سوريا.

تقرير/ حسام دخيل

تقرير/ رامان آزاد

األخبار  عنوان  كانت  كبيرٌة  سياسّية  قضايا 
وكانت محوَر االجتماعاِت واللقاءاِت إال أّنها في 
جوهرها ذاِت أبعاٍد شخصّية وعائلّية، وإذ يكشُف 
المستشار السابق لألمن القومّي األمريكي جون 
بولتون في كتابه »الغرفة التي شهدت األحداث« 
بعَض أسراِر »المطبخ« الداخلّي إلدارة الرئيِس 
غير  تعامله  وطريقة  ترامب  دونالد  األمريكّي 
االعتيادّية مع قضايا دولّية حّساسة ومعقدة، فإّنه 
وكان  اليميِن  من صقوِر  بل  مالئكّيا  كائنًا  ليس 
يدلي  كتابه  المتحدة، وفي  األمم  في  بالده  ممثل 

بشهادته بطريقته. 

مصالح وعالقات شخصّية

ترامب  أسرتي  بين  وتجارّية  عائلّية  ثّمة عالقة 
وأردوغان، وأوردت مجلة نيوزويك األمريكّية 
عقدت  ترامب  مؤسسَة  أّن   2016/12/14 في 
مع  الدوالرات  بماليين  صفقًة   2008 عام 

مجموعة »دوغان« العائلّية التركّية.
ترامب  مع  أردوغان  التقى   2012/4/5 في 
مجمعات  بافتتاِح  االحتفاِل  خالل  إسطنبول  في 
تجارّية عبارة عن برجين ُيعرفان باسم »أبراج 
العقاراِت  قطب  ترامب  أشاد  ووقتها  ترامب«. 
آنذاك بأردوغان رئيس الوزراء التركّي وقتها، 
باحتراٍم  »يحظى  زعيمهم  إّن  لألتراِك  وقال 
خير  رجل  وأّنه  العالم،  مستوى  على  شديٍد« 
ويمثلكم بشكل جّيد جدًا«. ورافق ترامب صهره 
كما  التدشين،  إيفانكا  وابنته  كوشنير  جاريد 
حضر الشريك التركي محمد علي يالجين داغ، 
الذي وصفه ترامب أثناء االفتتاح بأنه »صديٌق 
وكتبت  جارد.  وزوجها  إيفانكا  البنته  عظيم« 
رئيس  أردوغان،  تشكُر  تغريدة  وقتها  إيفانكا 

الوزراء وقتها لحضوره افتتاح البرج.
خالل حملة ترامب االنتخابّية عام 2016، تلّقت 
 500 من  أكثر  االستشارّية  فلين  مايكل  شركة 
أعمال  رجل  تكين،  ألب  أكيم  من  دوالر  ألف 
تركّي ترأس مجلس األعمال األمريكّي-التركي 
االنتخاباِت  يوم  فلين  ونشر  الدولة،  تديره  الذي 
اهلل  فتح  ضد  أردوغان  حملة  تدعُم  رأي  مقالَة 

غولن ووصفه بشبكِة إرهابّية نائمة خطيرة.
ُعّين فلين مستشارًا لألمن القومّي األمريكّي وتمَّ 
عزله في شباط 2017 بسبِب كذبه تحت القسِم 
بالسفير الروسّي  المحققين حول اتصاالته  على 
إطار  في  بسجنه  حكم  وصدر  واشنطن  في 
انتخابات 2016  في  الروسّي  بالتدخل  التحقيق 
وُأفرج عنه مؤخرًا بقرار وزير العدل. ويتولى 
شريك ترامب في البرج يالجين داغ حاليًا رئاسة 

مجلس األعمال األمريكّي التركّي.

تردد حول االنسحاب من سوريا

وتحدث بولتون في الفصل السابع الذي يحمل اسم 
وأفغانستان  سوريا  من  الخروج  يريد  »ترامب 
لكنه ال يعرُف المخرج« عن العالقة بين أنقرة 
بالمنصب وكيفية  فترة وجوده  وواشنطن خالل 
المتكررة  أردوغان  طلبات  مع  ترامب  تعامل 
التركّي وفتح اهلل غولن والكرد  بنك خلق  حول 
في سوريا. ويقدم الكتاب صورة مفصلة لكيفية 

مجزرة  على  مضت  عامًا  وعشرون  سبع 
الّتركّي  الرفاه  حزب  ارتكبها  التي  »ماديماك« 
يزال  وال  علوّيا,  مثّقفا  وثالثين  ثالثة  بحقِّ 
المسؤولون عن تلك المجزرة أحرارًا مثل تامل 
كرم اهلل أوغلو رئيس حزب السعادة الحالي, في 
الحزب  مسؤولي  أحد  اليوم  البالد  يحكم  وقت 

آنذاك – أردوغان-.
ملطخًا  تركيا  تاريخ  كان  الزمان  مرِّ  على 
لهم سجٌل  فالعثمانيون  والمدنيين  األبرياء  بدماء 
بحّق  ارتكبوها  التي  والمذابح  بالمجازر  حافٌل 
والسريان  األرمن,  فاستهدفوا  المنطقة,  شعوب 
عام  ماديماك  ومجزرة  والكرد,  اآلشوريين, 
استكمااًل  إاّل  تكن  لم  العلوّيين  بحّق  1993م، 
لمحرقة األرمن, ومذابح سيفو, ومجزرة ديرسم, 
حّتى  مستمّرة  تركّيا  مجازر  تزال  ال  وقت  في 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في  الراهن  وقتنا 

وباشور كردستان وليبيا.

النظرة املتطرفة للرتك

ووقعت مجزرة ماديماك »سيواس« في الثاني من 
تموز عام 1993م, عندما أقدمت مجموعات من 
حزب الرفاه في تركيا بقيادة تامل كرم اهلل أوغلو 
بإحراق فندق »ماديماك« في مدينة سيواس في 
باكور كردستان, أثناء عقد جمعية »بير سلطان 
أسفر  حيث  مؤتمرها.  الثقافية  العلوية  عبدال« 
من  شخصًا،  وثالثين  خمس  مقتل  عن  الهجوم 
واثنين  العلويين,  والمفّكرين  والكّتاب  الشعراء 
من عّمال الفندق, حرقًا وضربًا, ألّن المهاجمين 

أقدموا على  بل  فقط،  اإلحراق  بعملية  يكتفوا  لم 
مهاجمة كل من يحاول الهروب من داخل الفندق 

الذي يحترق.
ولم ينُج من الهجوم آنذاك سوى الكاتب العلوي 
وجروح  لحروق  تعّرضه  بعد  نيسين,  عزيز 
أّنه  من  بالرغم  الضرب,  عملية  جّراء  خطيرة 
لكتاباته  نظرًا  األولى,  بالدرجة  المستهدف  كان 

الساخرة من اإلخوان المسلمين في البالد.
التركية  الشرطة  حاولت  السياق،  هذا  وفي 
القبض على 22 من  العام، وألقت  الرأي  تهدئة 
المتورطين في المجزرة، وأصدر القضاء أحكاًما 
بالسجن عليهم، لكن تم إسقاطها الحًقا، وتحديًدا 

بعدما وصل أردوغان لرئاسة الحكومة التركية.
تلك,  المجزرة  من  الهدف  إّن  المراقبون  ويقول 
هو التخّلص من الفكر الذي يعرقل فكر أحزاب 
على  والقضاء  تركيا,  في  المسلمين  اإلخوان 
وإنهاء  العلويين,  بين  األعلى  المثّقفة  النخبة 
تركيا  اعتراف  ضرورة  من  إليه  يسعون  ما 
وإن  البالد.  في  والعرقية  الدينية  األقّليات  بحّق 
فتح  الرفاه وراء مجزرة ماديماك  وقوف حزب 
الطريق للحزب بالوصول إلى حكومة البالد عام 
1996م, بعد أن كان يدير بعض البلديات فقط, 
اهلل  كرم  تامل  يترأسها  كان  التي  سيواس  منها 
أوغلو, وبلدية إسطنبول التي ترأسها رجب طيب 

أردوغان عام 1994م.

املجزرة ُغّيبت عن أنظار العدالة

أردوغان  لترأس  نظرًا  الحكم  إسقاط  وجاء 
في  المسؤولين  بين  من  كان  والذي  للحكومة 
الحزب ووقف بشكل مباشر على المجزرة التي 
كان  ألّنه  ونظرًا  سيواس,  مدينة  في  ارتكبت 
وتتسّتر  الحزب.  ذلك  في  الشخصيات  أهّم  من 
التي  المجزرة  على  اليوم  التركية  الحكومة 
ارتكبت بحّق العلويين, في وقت ال يزال من قاد 
العملية تامل كرم اهلل أوغلو رئيس حزب السعادة 
الحالي موجودًا في البالد ويرأس حزبًا سياسيًا, 
من  كان  الذي  أردوغان  البالد  يحكم  وقت  وفي 
ارتكب  الذي  الحزب  ذلك  في  المسؤولين  بين 
صرحت  األليم،  الحادث  وقت  وفي  المجزرة. 
تصريح  تشيلر،  تانسو  آنذاك  الوزراء  رئيسة 
لم  هلل،  »الحمد  قائلة  للجدل،  مثير  استفزازي 
يتضرر شعبنا الذي كان خارج الفندق«، ما يبرز 
نظرتها الطائفية وعنصريتها ألن القتلى معظمهم 

من الطائفة العلوية.
ماديماك  مرتكبي مجزرة  محاكمة  وتبقى قضية 
1993م, حالها حال باقي المجازر التي ارتكبها 
العثمانيين بحّق األقّليات الدينية والعرقية, وبحّق 
الكرد في البالد، والتي ما زالت مستمّرة على يد 
أردوغان بحّق الكرد والعرب والسريان اآلشور 

في سوريا والعراق وليبيا.
وكاالت

من  يبتغيه  ما  إلى  الوصول  في  أردوغان  نجاح 
اإلدارة األمريكّية في كل القضايا التي تقع تحت 

سلطة ترامب المباشرة.
ناشيونال  »ذا  موقع  كشفت   2020/6/22 في 
األمريكّي  الجيش  انسحاب  كواليس  إنترست«، 
المفاجئ من شمال شرق سوريا وإفساحه المجال 
في  وجاء  الكرد.  وضرب  للتوّغل  تركيا  أمام 
جون  »حصرّيا:  عنوان:  تحت  الصحيفة  تقرير 
كارثة  إيران  صقور  أسس  كيف  يسرد  بولتون 

ترامب للسوريين الكرد«.
الصقور،  وسائر  األساسّي  بولتون  هدف  كان 
األمريكّية في سوريا،  القوات  اإلبقاء على  عبر 
مواجهة طهران وموسكو ورأوا أنَّ التحالف بين 
واشنطن و«قسد« إلهاٌء عن هذا الهدف. ويضيُف 
التركّي- النزاع  »تركوا  الصقور  أنَّ  التقرير 
السيطرة«.  عن  خرج  حتى  يتصاعُد  الكردّي 
)البنتاغون(  األمريكّية  الدفاع  وزارة  وكانت 
على  الخارجّية،  وزارة  من  »قسد«  إلى  أقرب 
لذلك  معهم.  المباشرة  العالقة  بسبب  األرجِح 
كان قراُر ترامب المفاجئ السبب المباشر لتقديم 
استقالته في  ماتيس  السابق جيمس  الدفاع  وزير 

.2018/12/20
المسؤولين  من  العديد  رؤية  عن  بولتون،  كتب 
األمريكيين لمقاتلي )قسد( الذين دعمتهم واشنطن 
نظرة  أنَّ  والالفت  اإلرهاب.  على  الحرب  في 
معظمهم لم تكن إيجابّية إلى تلك القوات، أقله عند 

المقارنة بنظرتهم إلى تركيا.
من  تخّوف  لكنه،  يحب »قسد«  لم  نفسه  بولتون 
إيران  باتجاه  دفعها  إلى  عنها  التخّلي  يؤّدي  أن 
باألمريكيين.  واشنطن  حلفاء  ثقة  تآكل  وإلى 
األمريكي  الدبلوماسّي  سياسة  بولتون  ووصف 
»بالٌء  بأّنها  ألنقرة  المحابية  جيفري  جيمس 
المنظور  يصبُح  حيث  الخارجّية  لوزارة  مزمٌن 

الخارجّي أهم من منظور الواليات المتحدة«.
بولتون دخل في صراٍع مع  أنَّ  الكتاب،  ويذكر 
ماتيس ألّنه رّكز على داعش عوضًا عن إيران، 
لكّنهما اّتفقا على ضرورة إبقاء الواليات المّتحدة 

جنودها في المنطقة.
قرار  على  الكبير  اإلعالمّي  الضغط  وساهم 
للمرة  ترامب  فاتصل  الصورة،  بتغيير  ترامب 
الثانية مع أردوغان وقال: إنه يؤّيد وجوَد الجيَش 
ال  داعش  يهاجم  أّنه  »طالما  بالمنطقة  التركّي 
الكرد«. ووسط هذا التذبذب، تدخل رئيس هيئة 
لتدوير  األركان حينها الجنرال جوزف دانفورد 
الزوايا، قائاًل إّنه ال يزال بحاجة لبضعة أسابيع 

كي ينهي الحرب على »داعش«. 
وكتب بولتون أنَّ ترامب تجاهل تحذيرات نظيره 
الفرنسّي إيمانويل ماكرون حول مصير الحرب 
ببقايا  ستتكّفل  تركيا  أن  وأعلن  داعش.  على 
كانت  »تركيا  إّن  بالقول  ماكرون  فردَّ  التنظيم 
مع  تسوية  وستقيم  الكرد،  مهاجمة  على  مرّكزة 
ال  »أردوغان  إّن  أيضًا  بومبيو  وقال  داعش«. 

يهتّم بداعش«.
تطمين  إلى  سعى  أردوغان  أّن  بولتون  وذكر 
بين  المتبادلة  اإليجابّية  النظرة  حول  ترامب 
مع  هي  أنقرة  مشكلة  إّن  قائاًل  وتركيا  الكرد 
االتحاد  و«حزب  الكردستاني«  العمال  »حزب 
الديمقراطّي« و«وحدات حماية الشعب الكردّية« 
التي ال تمثل الشعب الكردّي. وقال بولتون: »لقد 
البروباغندا  ذلك  قبل، وكان  ذلك من  سمعنا كل 

المعيارية لنظام أردوغان«.
في  بولتون  استقبال  أردوغان  رفض  وقد 
وقوله  بها  أدلى  تصريحاٍت  بسبب   2019/1/8
حلفاء  حماية  على  الموافقة  أنقرة  »على  إنَّ 

واشنطن الكرد في سوريا«.

أمريكيون  وفريقه  جيفري  أّن  بولتون  يرى 
تقود  أصبحت  تركّية،  نظر  وجهة  من  يعملون 
تصرفات  عن  الدفاع  على  وتحّثهم  مصالحهم 
حكومة أردوغان. ووفقًا لرواية بولتون، قبل أن 
قّدم  أنقرة،  في  بالتركّي  األمريكّي  الوفد  يجتمَع 
سوريا،  شرق  لشمال  ملونة  »خريطة  جيفري 
وما  بأخذها  لتركيا  السماح  اقترح  أجزاء  تظهر 

يمكن أن يحتفظ الكرد به«.
كان  سوريا  شمال  على  التركّي  العدوان  خالل 
الجيش  االنسحاب  وكان  منصبه  خارج  بولتون 
وتجنب  تموضع،  إعادة  بصيغة  األمريكّي 
على  واقتصر  التركية  القوات  مع  االشتباك 

حراسة حقول النفط.

صفقة برونسون مقابل غولن

برونسون  أندرو  األمريكّي  القس  تركيا  اعتقلت 
في  إرهابّية  بأنشطة  والقيام  التجسس  بتهمة 
أنقرة  ترامب  إدارة  وطالبت   ،2016/10/7
بالرفض، وكانت  أّنها قوبلت  باإلفراج عنه، إال 
ترامب  فيها  انزعج  التي  الوحيدة  المرة  تلك 
أنَّ  األمريكّية  اإلدارُة  وأدركِت  أردوغان.  من 
فعندما  برونسون،  قضية  على  يساوم  أردوغان 
طالبت واشنطن عام 2017 باإلفراج عن القس، 
بالداعية  بمبادلته  يقضي  بعرٍض  أردوغان  ردَّ 

فتح اهلل غولن المقيم بالواليات المتحدة. 
كان إصراُر ترامب على إطالق سراح برونسون 
واستقباله في البيت األبيض له أهداٌف انتخابّية، 

فقد فاز في انتخابات 2016 بفضِل أصواِت أتباع 
فهم  برونسون،  لها  يتبع  التي  اإلنجيلّية  الكنيسة 
أكبر كتلة انتخابّية بالبالد ويمثلون نحو 26% من 
الدعم األساسّية  قاعدُة  األمريكّيين وهم  الناخبين 
للمرشحين الجمهوريين منذ عهد رونالد ريغان.

إّنه  ألردوغان  قال  ترامب  إنَّ  بولتون  ويقول 
إطالق  هو  منه  يطلبه  ما  وكل  الحميم  »صديقه 
أردوغان  رفض  لكن  برونسون«،  سراح 
االستجابة لرجاء ترامب أزعجه فقال ألردوغان 
خالل اتصاٍل: »إّن مسيحيي الوالياِت غاضبون 
لمرحلِة  ووصلوا  برونسون  سجِن  استمراِر  من 
الجنوِن«، فردَّ عليه أردوغان أنَّ مسلمي تركيا 
الموقف  بسبِب  الجنوِن  لمرحلِة  وصلوا  أيضًا 
في  كذلك  إّنهم  ترامب:  فقاطعه  األمريكّي، 
وخرجِت  بذلك.  أحراٌر  وهم  العالم  أرجاء  كلِّ 
المكالمة عن السيطرِة. وقال ترامب في أعقابها 
إّن عقوباٍت كبيرًة سُتفرُض على تركيا ما لم يعِد 

القس إلى الواليات المتحدة.
بتعثر جهود ترامب في إطالق سراح برونسون 
ُفرضت في 2018/8/2 عقوباٌت على وزيري 
العدل والداخلية التركيين، وعّبر ترامب لبولتون 
إهانة  فيها  العقوبات ألّن  لهذه  ارتياحه  عن عدم 
التعرفَة  زيادَة  يفّضل  وكان  رأيه  حسب  لتركيا 
الحديد  من  األمريكّية  الوارداِت  على  الجمركّية 
واأللمنيوم من تركيا وهو ما جرى وتّم اإلعالن 
 .2018/10/8 في  ترامب  وأعلن  الحقًا  عنه 
والتي سرعان ما تّم إلغاؤها في 2018/10/17 
مايك  األمريكّي  الرئيس  نائب  زيارة  خالل 
بنس إلى أنقرة بعد إطالق سراح برونسون في 

.2018/10/13
في  الدبلوماسّية  الجهوُد  فشلِت  بولتون  ووفَق 
المطاِف  نهاية  وفي  برونسون،  سراح  إطالِق 
كيفيِة  حول  محله  في  ترامب  به  يؤمُن  ما  كان 
الضغوَط  أنَّ  وهي  أردوغان،  مع  التعامِل 

االقتصادّية والسياسّية فقط كفيلٌة بإطالِق سراِح 
اللجوَء  يمانُع  ال  أخيرًا  ترامب  وبات  برونسون 
إلى  فورًا  أردوغان  وتحّول  الخيار،  هذا  إلى 
على  صديٍق  أقرِب  من  بداًل  ترامب  لدى  عدٍو 
فيها  التي شعر  الوحيدة  والمرة  الدولّي.  الصعيد 
ترامب بالغضب من أردوغان كان بسبِب القِس 

برونسون

اعتقال رّضاب والورطة العائلّية

التركّي-  األعمال  رجل  التركّي  األمن  اعتقل 
في  آخرين  متهمين  مع  ضراب  رضا  اإليرانّي 

إطار عمليات الفساِد والرشوِة والتزويِر وتبييِض 
األموال نهاية عام 2013، لكّن أردوغان أغلق 
طبيعّي،  بشكل  المحاكمِة  انتهاِء  قبل  القضية 
بأّنها  الدعوى  ووصف  المتهمين،  عن  وُأفرج 

»محاولة انقالب لإلطاحة بحكومته« آنذاك. 
األمريكّية  السلطاُت  ألقِت   ،2016/3/21 في 
النظام  استخدام  بتهمِة  ضّراب،  على  القبَض 
العقوباِت  على  لالحتياِل  األمريكّي  المالّي 
األمن  مجلس  بقرار  إيران  على  المفروضة 
1737. واتهم أردوغان فتح اهلل غولن بالوقوف 
وراء الدعوى ضّد البنك وأّنها جزٌء من مؤامرة 
ضده، وألحَّ على الجانِب األمريكّي إغالق الملف 

وإسقاط الدعوى. 
صدم  أمريكا  في  المفاجئ  ضراب  اعتقال 
الشارَع التركّي والدولّي، نظرًا لعالقاته الوطيدة 
والمكشوفة مع إدارِة أردوغان، وعالقاته الدولّية 
بسبب كونه تاجر ذهب دولّيا له عالقات تجارّية 
الذي كان  التحقيق  المنطقة. كان  مع أغلب دول 
يجريه مكتب النائب العام بريت برارا بالمنطقة 
يهدد  البنك  نشاط  حول  نيويورك  في  الجنوبّية 
البنك  الستخدامهم  أسرته  من  وأفراد  أردوغان 
ألغراٍض خاصة وزادِت الخطورة بتولي صهره 

بيرات البيرق وزارة المالية«.
وخالل  التحقيق  بقضيِة  مهووسًا  أردوغان  كان 
زيارة لواشنطن التقى أردوغان في 2016/9/21 
بنائب الرئيس األمريكّي جون بايدن ودار الحديث 
النائب  وإقالة  ضراب  عن  اإلفراج  سبل  حول 
العام بريت برارا، وطلبت زوجة أردوغان من 
شهر  وبعد  الصدد.  بهذا  المساعدة  بايدن  زوجة 
بوزداغ  بكر  التركّي  العدل  زار واشنطن وزير 
لينش  لوريتا  األمريكّية  العدل  وزيرة  والتقى 
ودافع عن قضية ضّراب وطالب باإلفراج عنه.

رئيسًا  القسم  ترامب  أّدى   2017/1/20 في 
بوصلتها،  أنقرة  فغّيرت  المتحدة،  للواليات 

خلق  بنك  محاكمة  عملية  إلنهاء  الحملُة  وزادِت 
 2017/2/24 وفي  غولن.  اهلل  فتح  وترحيل 
ترامب  محامي  جولياني  دبليو  رودلف  اتصل 
برارا  بريت  األمريكي  العام  بالنائب  الخاص 
ضراب.  ليمثل  أنقرة  إلى  مسافر  إّنه  ليقول 
وبحسب بيان جولياني المقدم للمحكمة الفدرالّية 
فإّنه كان يضغُط على وزارة العدل »التوصل إلى 
المتحدة وتركيا«  الواليات  بين  االتفاق  نوٍع من 

لتقوية »مصالح األمن القومّي األمريكّية«.
في  برارا  بريت  العام  النائب  ترامب  عزل 
خلق  بنك  في  التحقيق  أّن  إال   2017/3/11
العام  النائب  بيرمان  جيفري  بإشراف  استمر 
الجديد، وهو ما أغضب ترامب. وظل برونسون 
في السجن، وأراد ترامب اإلفراج عنه، ويكتب 
التحقيق  إلغاء  »يريد  كان  أردوغان  أّن  بولتون 
تعمق  بعدما  ممكنًا  هذا  يكن  ولم  خلق،  بنك  في 
وأراد  للبنك«.  التالعب  عمليات  في  المحققون 
ترامب إطالق سراح برونسون ولم يحب فكرة 
تهديده ولهذا أعلن عن نيته لمعاقبة تركيا. وهنا 
فقد  بولتون  وبحسب  كوشنر،  الخط  على  دخل 
اقترح نائب الرئيس مايك بنس أن يقوم كوشنر 
وهو  البيرق  بيرات  المالية  وزير  مع  بالحديث 

صهر أردوغان.
وبحسب بولتون »أخبرت وزير الخارجية مايك 
قناة  عن  منوشين  ستيفن  الخزانة  وزير  بومبيو 

األصهار الجديدة فانفجر كالهما«.

سأهتمُّ باألمر

في 2018/12/1 التقى ترامب وأردوغان على 
األرجنتين  في  العشرين  مجموعة  قمة  هامش 
وسلم أردوغان ترامب ملفًا أعّدته شركُة محاماة 
أمريكّية تمثل بنك خلق تؤّكد فيه على براءته من 
وقّلب  المتحدة.  الواليات  في  له  الموّجهة  التهم 
وقال ألردوغان  الملف سريعًا  ترامب صفحات 
إّنه متأكد تمامًا من براءة البنك من تهمة انتهاك 
واستفسر  إيران.  على  األمريكّية  العقوبات 
ترامب من مرافقيه عن إمكانّية االتصال بالقائم 
ويتيكر  جيرالد  األمريكّي  العدل  وزير  بأعمال 
حول هذه الدعوى فتجاهل بولتون طلب ترامب. 
وأّكد ترامب أّنه »سيهتم بهذا األمر« مضيفًا أنَّ 
جماعته  ليسوا  الجنوبّية  المنطقة  في  المحققين 
وأنَّ  أوباما،  باراك  السابق  للرئيس  الموالين  بل 
القضية ستحّل عندما يتولى أنصاره هذا المنصَب 

الحقًا.
»هراء«  بأّنه  ترامب  كالم  على  بولتون  ويعّلق 
هم  المتحدة  الواليات  في  العامين  المّدعين  ألنَّ 
موظفون تابعون لوزارة العدل وكانوا سيحققون 
في ملف بنك خلق بغضِّ النظر عن هوية الرئيس 
في  ترامب  واستمر  األبيض.  البيت  يحتل  الذي 
يحدث  أن  أريد  »ال  قائاًل:  اللقاء  أثناء  الحديث 
بولتون  ويعلق  ألردوغان«.  أو  لتركيا  مكروٌه 
على اللقاء بقوله: »لحسن الحظ لم يستمر طوياًل. 
فال يمكن أن يسفر الغرام المتجدد مع حاكم مستبد 

آخر عن أّي شيٍء إيجابّي«.
بوست«  »واشنطن  صحيفة  في  المعّلق  يرى 
ظهر  التي  التركّية  القصَة  أّن  أغناطيوس  ديفيد 
أّنه  أردوغان  الرئيس  يطمئُن  وهو  الرئيس  فيها 
»سيتولى األمر« في تحقيٍق جنائّي »هو أوضح 
حتى  ظهر  الرئيس  تصرف  سوء  عن  دليل 
ومستشاريه  ترامب  تربط  قصة  وهي  اآلن«. 
السابق مايكل  القومّي  البارزين، مستشار األمن 
جولياني،  دبليو  رودلف  الخاص  محاميه  فلين، 

وصهره جارد كوشنر.

وأضاف أبو أحمد »إن لعبة المنقلة تفوقت على 
الداما  مثل  األخرى  الشعبية  األلعاب  من  كثير 
من  أقل  شعبية  يالقين  اللواتي  الزهر  وطاولة 

المنقلة«.
أرياف  بيوت  من  بيت  يخلو  يكاد  ال  أنه  ونوه 
اللعبة،  هذه  من  والرقة  وديرالزور  الحسكة 
الدواوين لكبار شيوخ ووجهاء  حيث توجد في 

المناطق والعشائر.

طريقة اللعب

تتألف المنقلة من لوحي خشب متقابلين موجود 
في كل لوح  سبع حفر وتضم كل حفرة سبعة 
أحجار حيث يصل عدد الحفر إلى أربعة عشر 

حفرة واألحجار إلى 98 حجرًا.
»يجلس  أحمد:  أبو  يقول  اللعب  طريقة  وعن 
فيما  تفصل  حيث  متقابل  بشكل  الالعبين 
بتوزيع  بدورة  العب  كل  ويقوم  المنقلة،  بينهم 
على  متساوي  بشكل  الحفر  كل  في  الحصى 
عكس أتجاه عقارب الساعة، ويبدأ اللعب وفق 
قواعد معروفة لثالث جوالت متتالية يسعى كل 
العب لملء الحفر التي أمامه بعدٍد زوجي من 
الحصى؛ بعد تقديره إلى ما تحتاجه الحفر بعدد 
يحملها في  التي  الحصى  أو فردي من  زوجي 

يده«.
ويضيف أن الفائز هو من يقوم بجمع أكبر عدد 
من الحصى ليضيفها إلى ما لديه سابقًا وغالبًا ما 
يكون االنتصار بحجرة واحدة تسمى »القعود«.

املنقلة جذبت جيل الشباب

من  يبلغ  الذي  علي  أبو  الشويخ   نوري  يقول 
العمر 60 عامًا: »أن لعبة المنقلة جذبت الكثير 
العقلية  بتطوير مهاراتهم  الراغبين  الشباب  من 
والحسابية وتحسين قدرتهم على التركيز، فهي 
والحسابات  التركيز  على  كبير  بشكل  تعتمد 
الذهنية الدقيقة وال تقل بشيء عن لعبة الشطرنج 
فهي تشغل األفكار وتمأل أوقات الفراغ بالربح 

والخسارة«.

طقوس خاصة

للعبة المنقلة طقوس خاصة لم يمحها الزمن من 
ذاكرة أبو علي  فيقول: »الزالت  المنقلة تزين 
الجلسات والسهرات الصيفية وتنتقل بين البيوت 
القرية،  سكان  منازل  أحد  بيت  يوم  كل  لتزور 
أنه يسهل حملها لخفة وزنها وطريقة  وخاصة 

أحد  تمنع ضياع  التي  تصمميها وسهولة طيها 
حصاها«.

ويتابع أبو علي أن تجمعهم للعب المنقلة يرافقه 
القصص  الخاصة مثل قص  الطقوس  عدد من 
ليتعلم  يكفي  ما  العبرة  من  تحمل  التي  القديمة، 
يحضرون  الذين  والشباب  األطفال  منها 
الشعر  في  التنافس  إلى  باإلضافة  المنافسات 
النبطي  الشعر  مثل  أشكاله،  بمختلف  العربي 
الفوازير  وأطالق  الفصيح  والشعر  الشعبي 
واأللغاز التي تهدف إلى تنشيط الفكر وتحسين 
الفوازير؛  وجمل  األبيات  وتفسير  التحليل  قوة 
مما يهيئ إلنشاء جيل مثقف ينعم بقوة التركيز 
لعبة  تعتبر  ال  فالمنقلة  التحليل  على  والقدرة 

عادية إلمالء أوقات الفراق والتسلية. 

أشهر العب ُعرِف عند العرب

عند  ُعِرف  العب  أشهر  أن  علي  أبو  يقول 
هذه  حتى  زمنه  منُذ  أخباره  وتداولوا  العرب 
عبداهلل    « »الحسنة  عشيرة  شيخ  هو  اللحظة 
الفاضل وهو يعتبر حتى اآلن رمز من رموز 
اللعبة ويتم تداول قصته الشهيرة واألشعار التي 

قالها عبداهلل الفاضل في أغلب جلسات اللعبة.
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موديز  الدولية  االئتماني  التقييم  مؤسسة  أكدت 
سيتعرض  التركي  االقتصاد  أن   )Moody’s(
النكماش حاد خالل هذا العام بسبب أزمة وباء 
من  محذرة   ،)19  - )كوفيد  المستجد  كورونا 
سعر  في  ضخمة  ألزمة  تتعرض  قد  تركيا  أن 
أزمة  بعد  حدثت  التي  باألزمة  شبيهة  الصرف 
القس األمريكي برونسون في صيف 2018 بين 

أنقرة وواشنطن.
السابقة  توقعاتها  أعلنت  قد  كانت  موديز  وكالة 
بنسبة %3،  نموًا  التركي سيحقق  االقتصاد  بأن 
لالقتصاد  نظرتها  في  النظر  أعادت  أنها  إال 
يفترض  الذي  الجديد  توقعها  وأعلنت  التركي 
انكماشًا بنسبة 1.4%، ثم خفضت التوقعات مرة 

أخرى إلى %5.
في  المالية  األسواق  أن  أوضح  موديز  تقرير 
تركيا حققت استقرارًا مؤقتًا خالل عام 2019، 
ظهرت  التي  الجديدة  المخاوف  أن  إلى  مشيرة 

هذا  أفسدت  والسياسات  بالشفافية  يتعلق  فيما 
االستقرار.

المخاوف  أن  على  تقريرها  في  الوكالة  وأكدت 
إلى  أدت  والسياسات  الشفافية  بشأن  الموجودة 
شراء  وزيادة  األجنبي  النقد  احتياطات  تراجع 
بهبوط  ينذر  مما  األجنبية،  للعمالت  المواطنين 
»التضخم  قائلة:  التركية،  لليرة  جديد  كبير 
من  وبالرغم  تركيا.  في  االرتفاع  يواصل 
الجارية  المعامالت  في  نسبي  توازن  تحقيق 
تزال  ال  التركية  الليرة  وهشاشة  أن ضعف  إال 

مستمرة«.
وأوضحت الوكالة أن االرتفاع الجديد في سعر 
سيكون  التركية  الليرة  أمام  الدوالر  صرف 
التي  برونسون  األمريكي  القس  ألزمة  مشابهًا 
حدثت في صيف 2018، وقد يؤدي األمر إلى 

حدوث ظروف مالية صعبة للغاية.
وكاالت

األسعار,  ارتفاع  ظّل  في  ـ  الحسكة  روناهي/ 
وعدم التوازن بين الدخل واإلنفاق, ذهب التجار 
األسعار  باتت  حيُث  بكثير,  ذلك  من  أبعد  الى 
أو  التاجر  هذا  بين  ما  تختلف,  نفسها  للسلعة 
ذاك, بعيدًا عن المسؤولية األخالقّية والمهنّية, 
واحتكار,  استغالٍل  من  الطرق  أبشع  واتباع 
النمطّية  الصورة  لتكتمل  طائلة  أرباح  وجني 

لتجار األزمات بكلِّ امتياز.

يعاني المواطن السوري من ارتفاٍع غير مسبوق 
تزداُد  باتت  التي  األسعار,  في  منطقي  وغير 
البلد,  على  يطرأ  حدٍث  كل  مع  مّطرد  بشكٍل 
التسع  على  يزيد  ما  منُذ  الحرب  يعاني  الذي 
سنوات, فمَع كلِّ أزمٍة أو مشكلٍة عالمّية أو محلّية 
أو  النفط,  أسعار  انهيار  مع  أو  عائلّية,  ومؤخرًا 
ربما موت )قرٍد( في إفريقيا, ُيفاجئ السوريون 
بزيادة أسعار المواد الغذائية واالستهالكية, تحت 
األسعار  في  الزيادات  هذه  كّل  الدوالر,  ذريعة 
الـ 40  بين  يتراوح  الفرد  دخل  ومتوسط  تأتي؛ 
الذاتّية  اإلدارة  مناطق  في  شهريًا  دوالر   50 ـ 
لشمال وشرق سوريا, فأصبح االرتفاع الجنوني 
الشاغل,  وشغلهم  المواطنين  حديُث  لألسعار 

وزيادة قلقهم من الغد أكثر من اليوم.

دور الضابطة التموينّية, 
والضوابط العملية

»روناهي«  صحيفتنا  التقت  الصدد؛  هذا  وفي 
بالرئيسة المشتركة لمديرية التموين في مقاطعة 
الدور  عن  تحدثت  حيث  أحمد,  حليمة  الحسكة 
التموينية  والضابطة  التموين  ِبُشعِب  المناط 
وبشكٍل  األرض  على  العمل  »باشرنا  وقالت: 
ظهور  مع  بالتزامن   2020/3/1 بتاريخ  فعلي 
أثر على جميع دول  الذي  الوباء  أزمة كورونا, 
باألسعار,  التالعب  بداية  كانت  حيُث  العالم, 
الذين  الضعيفة  النفوس  ِقبل بعض أصحاب  من 
تاجروا بقوت األهالي, واستغلوا الحظر لمآرب 
خاّصة, ومن هنا قمنا بتكثيف الدوريات, وحررنا 
بحق  والغرامة,  المخالفة  ضبوطات  من  العديد 
التموينّية  النشرة  لقوائم  والمخالفين  المتنصلين 
التي حددتها لجنة األسعار باإلدارة العاّمة, وقمنا 
أيضًا بمصادرة وإتالف الكثير من المواد المنتهية 
الطحين  من  هائلة  كميات  وضبطنا  الصالحّية, 
في  معوقات  عّدة  واجهنا  وقد  السوداء,  بالسوق 
المسبوق  غير  االنخفاض  منها  األسعار,  ضبط 

لسعر صرف الليرة السورّية أمام الدوالر«.

اإلدارة الذاتية تدرس بعض 
الحلول العملّية

67 االقتصاد والبيئةالمجتمع والشبيبة

محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غامن

تقرير/ غاندي إسكندر

تقرير/ آالن محمد

صوامع تل علو تستقبل أكثر من 50 ألف طن من 
القمح منذ بدء موسم الحصاد

الزراعي  الخبير  بيََّن   - لكي  كركي  روناهي/ 
تل  صوامع  مخزون  أن  حسن  أنس  المهندس 
علو قد وصل ألكثر من 50 ألف طن من القمح؛ 
مؤكدًا أنهم مستمرون باالستقبال حتى الوصول 
من  واالنتهاء  للصوامع،  التامة  التعبئة  إلى 

الموسم الزراعي الحالي.
ُيعد محصول القمح، والشعير من أهم المحاصيل 
بزراعته  الجزيرة  إقليم  يشتهر  التي  الزراعية 
االقتصاد  دعائم  أهم  أحد  كونه  عن  فضاًل 
المجتمعي، ويعد مصدرًا لرزق أكثر من نصف 
سكان اإلقليم، وألهميته المذكورة يلقى المتابعة 
المجتمع  تطوير  شركة  قبل  من  المستمرة 
في  تسويقه  عملية  على  ولالطالع  الزراعي. 
أكبر مركز معد الستقباله في ناحية كركي لكي؛ 

أعددنا التقرير التالي:

اتباع آلية ُمعينة لالستقبال

بدأنا  المنصرم  حزيران  شهر  من  الثاني  »منذ 
بعملية االستقبال، واقتصر االستالم حينذاك على 

آالف طن  استالم خمسة  تم  الشعير، حيث  مادة 
تحويل  تم  أن  بعد  القمح  مادة  استالم  تالها  فقط 
زيارات،  تل  صوامع  إلى  الشعير  مادة  توريد 
لساعات  يعملون  الصوامع  في  العاملين  وجميع 
االستقبال«؛  عملية  لتسهيل  النهار  من  متأخرة 
المهندس  الزراعي  الخبير  بدأ  الكلمات  بهذه 

أنس حسن حديثه معنا، مشيرًا أنهم يتبعون آلية 
الفالحين،  من  المادة  وشراء  الستقبال،  معينة 
تسليم  وأولها  التالية،  الخطوات  باتباع  وتتمثل 
الكومين  من  ورقة  الناحية  في  الزراعة  مكتب 
مساحة  فيها  مبينة  المزارع  إليه  ينتمي  الذي 
»القمح،  المحصول  ونوع  المزروعة،  األرض 
أو الشعير« وبعدها يتم تسليم المورد ورقة منشأ 
يدون فيها كمية القمح التقديرية ومركز التوريد، 
على  المزارع  يحصل  المنشأ  ورقة  وبموجب 
إلى  بالحبوب  المحملة  الشاحنة  دخول  بطاقة 

المركز.

إجراءات ُميّسة دون أي معوقات

الداخل  إلى  الشاحنة  دخول  »بعد  حسن:  وتابع 
ويتم  القمح،  من  أولية  عينة  ويؤخذ  تقبينها،  يتم 
تجزئة  يتم  وفيها  السرية،  الغرفة  إلى  إدخالها 
اسم صاحب  فيه  ُيكتب  قسم  قسمين،  إلى  العينة 
العينة، وقسم آخر يتم ترقيمه برقم سري، حيث 
التحليل،  غرفة  على  السرية  العينة  إرسال  يتم 

حليمة أحمد

يونس سعيد

موديز ُتحّذر تركيا من أزمة جديدة 
في عملتها مشابهة ألزمة 2018

الليرة السورّية تتهاوى, والدوالر اسٌم 
بات ُيفِزع المواطن

طور  في  زالوا  ال  بأنهم  أحمد  حليمة  وأضافت 
الجهود  كافة  وسيبذلون  المخالفين,  كافة  متابعة 
في مكافحة زيادة األسعار الكيفّية لبعض التجار, 
وتابعت قولها بأنَّ اإلدارة تدرس بعض الحلول 
فتح  مثل  واالحتكار,  الغالء  لمكافحة  العملّية 
مؤسسات استهالكية, وربما إلغاء الجمركة عن 

بعض السلع األساسية.

الغالء غري املسبوق أنهَك ذوي 
الدخل املحدود

تعصف حالًة غير مسبوقة من الغالء في عموم 
وقد  شيء,  كل  طالت  الحسكة,  مقاطعة  أسواق 
اإلفصاح  عدم  وفضل  )ع.خ(  المواطن  علق 
معبرًا  األسعار  ارتفاع  عن  وتحدث  اسمه  عن 
عن استيائِه, حيث قال: »أكثر ما يزعجني, بأنَّ 
معيشتنا أصبحت مرهونًة بالدوالر, ففي كلِّ يوم 
والذريعة  نفسها,  للسلعة  مختلف  بسعٍر  نتفاجأ 
وال  الدوالر  نرى  ال  ونحُن  الدوالر,  ارتفاع 
نتعامل بِه, ومع كل المجهودات التي تقدمها لنا 
الغاز  مثل  الكومين,  طريق  عن  الذاتية  اإلدارة 
والمحروقات والخبز, إال أننا بتنا نفتقُد لكثير من 

المواد الرئيسّية بسبب غالئها«. 
وفي سياٍق متصل, يتساءل الكثير من المواطنين, 
متفائٍل  بين  وما  ومصدوم,  ممتعٍض  بين  ما 
ومنتظر, عن ماهّية الحلول التي ستقدمها اإلدارة 
لمكافحة  القادمة,  األيام  في  الديمقراطية  الذاتّية 

شبح الدوالر وجشع تّجار األزمات.

وأهالي  تمضي  أعوام  قامشلو-  روناهي/ 
ويواجهون  يقاومون  مازالوا  السورية  عفرين 
هجمات االحتالل التركي ومرتزقته وانتهاكاتهم 
الالإنسانية في عفرين من عمليات السلب والنهب 
إلى  بهم  وصواًل  الديمغرافي  والتغيير  والتتريك 
تهجيٍر قسري  إلى  أدى  الذي  العشوائي  القصف 

آلالف المدنيين العّزل من أهالي عفرين.

شن جيش االحتالل التركي ومرتزقته من جبهة 
مقاطعة  على  وحشيًا  هجومًا  وداعش  النصرة 
 2018 العام  من  الثاني  كانون  في  عفرين 
األسلحة  صنوف  كافة  هجومهم  في  مستخدمين 
جانب  إلى  دوليًا  والمحرمة  والمتطورة  الثقيلة 
الهجمات  هذه  أسفرت  حيث  الجوي,  القصف 
الوحشية عن استشهاد المئات من األهالي وآالف 
الجرحى والمصابين من أطفال ونساء وشيوخ, 
ناهيك عن آالف المهّجرين قسرًا من بيوتهم تحت 

طائل من القصف الوحشي.

املقاومة لحني العودة

ر اآلالف قسرًا من أهالي مقاطعة عفرين إلى  ُهجِّ
المناطق األكثر أمنًا والبعيدة عن بطش االحتالل 
التركي فكان لقامشلو نصيبًا في احتضان بعض 
العوائل المهجرة قسرًا من عفرين, ولكن السؤال 

هل كيف يتدبرون أمورهم؟؟
قسرًا  ُمهّجرة  عائلة  مع  التقينا  الخصوص  بهذا 
من  أكثر  منذ  قامشلو  في  ومقيمة  عفرين  من 
عامين ليفصحوا لصحيفتنا روناهي عن ما يراود 
ألرض  بالحنين  مختلطة  مقاومة  من  أذهانهم 
المواطن من عفرين خ.خ  عفرين, حيث تحدث 
قائاًل: »أقيم في قامشلو مع عائلتي ووالداي منذ 
أن ُهّجرنا من عفرين قسرًا أثناء قصف المحتل 
حياتنا   ,2018 العام  في  المدينة  على  التركي 
الهنيئة في عفرين قبل الهجوم والقصف انسرقت 
مّنا خالل ساعات قليلة لتصبح بيوتنا رمادًا تحت 
خرجنا  جرى,  الذي  والدمار  المدفعيات  أهوال 
الطائرات  أصوات  من  طائل  تحت  عفرين  من 

التركي  لالحتالل  التابعة  العسكرية  والمدفعيات 
وهو يقصف عفرين وقراها, تشتت العائلة وتحتم 
علينا النزوح دون غيرنا من أخوتي الموجودين 
أخوتي  من  واحد  تعرض  حيث  الشهباء,  في 
بالجيش  يسمى  مما  المرتزقة  قبل  من  لالعتقال 
تم  أن  إلى  لديهم  معتقاًل  وبقى  السوري  الوطني 
إطالق سراحه بعد دفع غرامة مالية ال تقل عن 
20 ألف دوالر, وذلك بسبب انضمام أخينا إلى 
صفوف المقاومة حيث استشهد في الشهباء عام 
2016 في حملة عسكرية ضد متطرفي داعش, 
حماية  في  لمهامه  أدائه  أثناء  انفجر  لغم  نتيجة 

أرض عفرين«.

عىل أرض عفرين فقط 
نشعر بأننا بخري

وأضاف حول وضعه المعيشي في مدينة قائاًل: 
إلى  وصولنا  منذ  المعيشية  ألوضاعنا  »بالنسبة 
كما  نعيش  فنحن  ما،  نوعًا  جيدة  فهي  قامشلو 
يتعايش جميع األهالي مع األزمات المعيشية التي 
الخارجية  الهجمات  ومع  الجميع  على  فرضت 
لكن  واألخرى,  الفنية  بين  علينا  تشن  التي 

بأيماننا  مرتبط  عفرين  ومن  بيوتنا  من  تهجيرنا 
المحتوم بالعودة, ألننا نقاوم بشتى السبل ونتمسك 
بأمل العودة فجميع األراضي احتضنتنا جميعها 
آوتنا لكننا ال نشعر إال على أرض عفرين بالد 
خ.خ  المواطن  اختتم  حال«.  بخير  أننا  الزيتون 
حديثه  قامشلو  في  المقيم  عفرين  أهالي  من 
بأننا  يشعروننا  ال  قامشلو  في  »األهالي  بالقول: 
غرباء عنهم كما يفعل أصحاب المراكز المدعوة 
تمييز  هناك  يكون  ما  فدائمًا  اإلنسانية,  بالخدمة 
المعنية  المراكز  بعض  أن  حيث  اتجاهنا,  لديهم 
بشؤون النازحين وتقديم العون لهم سواًء المادي 
تلبية  مستوى  إلى  بعد  يصلوا  لم  والمعنوي, 
الحاجة بشكل فعلي بعد, سواًء من الناحية المادية 
أو المعنوية والتي تهمنا وتشعرنا باألمان أكثر, 
والجمعيات  المراكز  بعض  المثال  سبيل  فعلى 
الباب ليسألونا هل  الخيرية كانوا يقرعون علينا 
أنتم نازحين؟ وعند علمهم بأننا من النازحين من 
ألهالي  مساعدة  هناك  ليس  أنه  يدعون  عفرين, 
حديثهم,  في  لمشاعرنا  مراعاة  دون  عفرين 
بعيدًا عن  أننا هنا  وسأذكر في حديثي من جديد 
أرض عفرين لسنا بحاجة لغير العودة ألننا فقراء 

وطٍن فقط«.

في ظل جائحة كورونا وتعطل الحياة، وتوقف 
بقي  المرضى  استقبال  عن  الخارجية  العيادات 
مستوصف جل آغا فاتحًا أبوابه ألهالي المنطقة 
ليكون بمثابة العون والسند لهم، وها هو يستمر 
الذي  قيصر  قانون  ظل  في  خدماته  تقديم  في 
أرهق الناس وسبب لهم أزمًة اقتصادية؛ فالعالج 
حسب  وذلك  مجانًا،  لألهالي  ُيقدم  والدواء 

اإلمكانيات المتوفرة.

خدمات طبّية ورعاية صحّية

سنوات  خمس  منذ  المستوصف  هذا  ُأحِدث 
تحت  افتتاحه  تم  وقد  2015/6/25م،  بتاريخ 
رعاية هيئة الصحة، واإلدارة الذاتية  بالتعاون 
مع منظمة »الـ أر سي« الدولية التي تقدم نسبة 
المقدمة. حيث  بالمئة من كمية األدوية  عشرين 
يقع في رصافة جل آغا في الشارع األول منها. 
ورعاية  طبية  خدمات  المستوصف  هذا  يوفر 
هذا  ومدينًة.  ريفًا  المنطقة  أهل  لكافة  صحية 
ويوجد فيه قسم عام ويشمل األطفال واألمراض 
وتحديد  األسرة،  بتنظيم  ُيعنى  وقسٌم  الداخلية، 
النسل ورعاية النساء الحوامل قبل وبعد الوالدة 
وتقديم كافة الخدمات والرعاية لهن. هذا وقد كان 
لصحيفتنا جولٌة استطالعية لمعرفة سير العمل 
في هذه المؤسسة الصحية، واللقاء مع المرضى 
التي  الخدمات  طبيعة  على  للوقوف  واإلداريين 
العام  باإلداري والطبيب  التقينا  يقدمونها؛ حيث 
المتواجد فيها »فاضل الفارس« الذي تحدث لنا 
عن اإلقبال الكبير للمرضى، وذلك لما يقدمه من 

خدماٍت جمة.
مركز  يعتبر  »المستوصف  الفارس:  قال  حيث 
لعالج  وريفها-  آغا  جل  ناحية  في   - حيوي 
الناس، وتقديم األدوية العالجية المجانية لهم«، 
كما وأضاف  بأنهم كموظفين قائمين على العمل 
وآليته في هذا المستوصف يحرصون على القيام 
بواجبهم على أكمل وجه. أما عن كيفية عالجهم 
المزمنة كالضغط والسكر  ألصحاب األمراض 
ليحصلوا  أسماءهم  تسجيل  يتم  »هؤالء  فقال: 
األدوية  تقديم  خاللها  من  نقوم  بطاقاٍت،  على 
الالزمة بشكٍل شهري ألصحابها بمجرد إعطاء 

البطاقة للقائم بتوزيع الدواء«.

مستوصف ُجل آغا....  بصمة أمل في حياة المرضى

»بعيداً عن أرض عفرين لسنا بحاجة لغير العودة.. 
ألننا فقراء وطن فقط«

روناهي/ جل آغا- تبقى الصحة تاٌج على رؤوس األصّحاء ال يعرف قيمتها إال المرضى، لذا تحرص اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا 
بالتعاون مع هيئة الصحة بالحرص على سالمة مواطنيها، وتكافح جاهدًة للحفاظ على حياتهم، وتقديم المستلزمات الصحية، والرعاية 

الطبية، والدوائية لهم كما يفعل مستوصف جل آغا للرعاية والطبابة.

تقرير/ غزال العمر

تقرير/ نشتيمان ماردنلي   

فاضل الفارس

خطوات سري استقبال 
املرىض وآليته

استقبال  خطوات  عن  الفارس  تحدث  وأيضًا 
المرضى في المستوصف، حيث نوه بأنه يوجد 
وبياناته  المريض،  لتسجيل  استعالمات  مكتب 
بعدها  ليدخل  دوره  منتظرًا  المريض  يجلس  ثم 
والحرارة  والسكر  الدم  ضغط  لقياس  الغرفة 
والوزن، ثم يدخل أخيرًا للفحص السريري العام، 
وُيوصف له العالج األولي المتوفر لديهم، وأكد 
بأنهم كمؤسسة تقدم الخدمات الطبية األولية وال 
إمكاناتهم،  خارج  هذا  ألن  باألمراض  يتعمقون 
مشيرًا إلى أنهم يقومون بتقديم اإلسعافات األولية 

فقط. 

املشاكل التي تواجه العاملني 
باملستوصف

فقد  عملهم  في  تواجههم  التي  المشاكل  عن  أما 
المرضى:  بأن هناك نوعان من  الفارس  صرح 
منهم من يشكو من علة ما بشكل فعلي وحقيقي، 
ومنهم من يأتي بغاية أخذ الدواء ويمشي، وتابع 
لمرحلة  نكشفه عندما يصل  األخير  قائاًل: »هذا 
بأّنه ال يشكو من  الفحص السريري حيث يتبين 
شيء، وهناك من هو أحوج وأحق منه بالدواء. 
كما وشكى أيضًا من قلة األدوية التي ال تغطي 
المتزايد  لإلقبال  نظرًا  المنطقة  احتياجات  كّل 
به  تمر  سيء  اقتصادي  وضع  ظل  في  والكبير 

المنطقة«. 

»املرض ال ينتظر وباب 
املستوصف مفتوٌح للجميع«

أما عن زوار المركز الصحي فقد أوضح الفارس 
للجميع وال يغطي  المستوصف مفتوح  بأن باب 
منطقته فحسب؛ منوهًا بأنه من الممكن والمرحب 
مدينة  أي مكان في  يستقبلوا مرضى من  أن  به 

أخرى كديريك وكركي لكي.
عن  الفارس«  »فاضل  الدكتور  أجاب  وقد  هذا 
سؤالنا عما إذا كان هناك تحديد أيام محددة لكل 

قرية من ُقرى مدينة جل آغا لزيارة المستوصف 
»المرض  قائاًل:  المراكز  بعض  في  يحدث  كما 
السياسة  هذه  اتباع  الممكن  غير  فمن  ينتظر  ال 
الخاطئة في تحديد األدوار، وهذا قد حصل في 
مراكز صحية في مناطق ما إال أننا ال نحبذ هذا 
ألٍم في بطنه  الذي يشكو من  الطفل  التقسيم ألن 
أو صداٍع في رأسه ال ينتظر إلى أن يحين موعد 

قريته«. 

ال تسجيل ألي حالة ُمشتبه
 ِبها بـ »كورونا«

جائحة  ظل  في  المستوصف  نشاط  عن  أما 
العام  والطبيب  اإلداري  أوضح  فقد  كورونا 
بأن  الفارس  »فاضل  آغا  جل  بمستوصف 
وباء كورونا،  أكبر في ظل ظهور  كان  العبء 
بين  كالتباعد  احترازية  بخطوات  يقومون  حيث 
المرضى، مبينًا بأن المرضى يشتكون من ضيق 
لنصب  دعاهم  مما  المستوصف،  في  المكان 
المرضى ووضع كراٍس  أمامه الستقبال  خيمة  
متباعدة، وذكر بأنهم لم يسجلوا أي حالة مشتبه 

بها بكورونا لحد اآلن. 
في  القانونية  القابلة  أشارت  ذاته  السياق  وفي 
عن  الحسين«  »مريم  المذكور  المستوصف 
الخدمات التي تقدمها كقابلة قانونية للمرأة فقالت: 
»في هذا المستوصف هناك قسم لرعاية المرأة، 
فنحرص على تقديم الرعاية للمرأة أثناء الحمل 
وبعده، وذلك من خالل مراقبة وضعها، وتقديم 
األدوية الالزمة التي تساعدها على إتمام حملها 

بخيٍر وسالمة«.

حمالت توعوية لتنظيم األرسة

بحمالٍت  يقومون  بأنهم  مريم  وأوضحت  كما 
الحمل  بفترة  والمباعدة  األسرة،  لتنظيم  توعوية 
الطفل واآلخر وذلك لسالمة األم، والحفاظ  بين 
على جسمها الذي ينهكه الحمل المتكرر، وغير 
المتباعد، وذلك من خالل بروشورات وصوٍر، 
ولوحاٍت توضيحية وندوات دورية بحسب قولها.

أما جوابها عما إذا كانوا يستقبلون حاالت والدة 
من  ليس  أنه  »رغم  قالت:  فقد  المستوصف  في 
مهامنا التوليد إال إن مهنتنا اإلنسانية تفرض علينا 
فيما لو جاءت إحدى السيدات، وكانت قد وصلت 
يقومون  فأّنهم  المخاض  من  متقدمٍة  لمرحلٍة 
بتوليدها، وذلك حفاظًا على حياتها، وحياة طفلها 
بأّنها  حديثها  وتابعت  التأخير«،  تنتظر  ال  التي 
قامت وزميالتها بتوليد أكثر من حالٍة طارئٍة في 
اضطرارية،  تحت ظروٍف  وذلك  المستوصف؛ 
قام  الفارس«  »فاضل  الدكتور  أن  إلى  مشيرًة 
عن  العائلة  وطمئن  مولودها،  بمعاينة  حينها 
طفلهم وسط أجواٍء من الفرح. وأردفت: »حيث 
كانت صرخة هذا الطفل من داخل المستوصف 

كصرخة أمٍل ومحبٍة وحياة وغٍد أفضل«. 
»إيكو«،  بجهاز  يطالبون  كإدارة  بأنهم  مشددًة 
وذلك وقوفًا لرغبة األمهات الحوامل، حيث يتم 
بالتعاون مع »منظمة  الصحة  هيئة  مع  مناقشته 

ال أرسي«.

ماذا يقول املرىض عن 
املستوصف؟

أما المرضى فقد كان لنا وقفة معهم لالطالع على 
آرائهم، ومدى رضاهم عن عمل المستوصف في 
جل آغا، والخدمات التي يقدمها لهم، حيث التقينا 
العويد«  »مجبل  باليومية  عامل  وهو  بالمواطن 
الصحي  »الصرح  هذا  يزور  بأّنه  أكد  الذي 
كافة  يأخذ  وبأّنه  منذ خمس سنوات  المتواضع« 
أدويته منه إذا كانت متوفرة. وأضاف بأنه  يأتي 
يمرضون،  عندما  المستوصف  إلى  بأوالده  
وذلك بسبب غالء األدوية في الخارج وعيادات 

األطباء ومعايناتهم. 
التي  العلي«  »روجين  المواطنة  والتقينا   كما 
قالت: »أزور المستوصف لمراقبة وضعي طيلة 

فترة الحمل واستمر إلى ما بعد اإلنجاب«.
أما عن األمور التي تتمنى أن تتوافر في المركز 
العلي  روجين  أوضحت  فقد  عالجية؛  كخدمة 
بأنهن النساء يتمنين وجود »جهاز إيكو« لمراقبة 

وضعهن.
السكر  وهو  مزمن  بمرٍض  المرضى  أحد  وأكد 
وُيدعى »فرهاد سيد أمين« بأّنه يملك بطاقة يستلم 
من خاللها أدويته بشكٍل دورّي ومنتظم هو وبقية 

المرضى الذين يعانون من أمراٍض مزمنة.

املستوصف يف عوِن الجميع

وعونًا  سندًا،  آغا  جل  مستوصف  كان  وهكذا 
للفقراء والمحتاجين في ظلِّ أزمة وغالء ال يرحم 
بالخدمات  شكروا  الذين  لألهالي  أمٍل  وبصمة 
صرٌح  المحدودة.  إمكانياتها  ضمن  تقدمها  التي 
أن  ونأمل  آغا،  جل  سماء  في  لمع  خدمٌي  طبٌي 
يزداد إشراقًا وعطاًء في األيام القادمة، وذلك من 
من  بتطويره  واالهتمام  إمكانياته  توسيع  خالل 

قبل هيئة الصحة.

وفيها يحدد خبير التحليل درجة القمح بعد حساب 
الدرجة  تحديد  وبعد  والشوائب،  اإلجرام،  نسبة 
تعاد العينة إلى الغرفة السرية إلتمام اإلجراءات 
التي  النهائية  التحليل  بطاقة  بتنظيم  المتمثلة 
الفاتورة  تنظيم  بغية  المحاسبة  قسم  إلى  ترسل 
النهائية استنادًا إلى المعلومات المرسلة«. وعن 
الفالح  أفادنا  للموردين؛  المقدمة  التسهيالت 
يونس سعيد بأنه سلم محصوله دون أي صعوبة 
تذكر في المركز، وأن جميع إجراءات االستالم 
تتم وفق آلية ميسرة جدًا وال توجد أي معوقات، 

مؤكدًا أنه ال يوجد تفضيل أي فالح على آخر.


