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روناهي/ كركي لكي - بينت الرئيسة المشتركة 
أنهم  أحمد  ناديا  عرعور  في  الشعب  لبلدية 
اإلمكانات  ضمن  المشاريع  من  العديد  نفذوا 
المادية المتاحة لهم رغم توقف العمل بسبب 
ظروف الحجر الصحي نتيجة انتشار فيروس 

كورونا المستجد

تنال  عندما  الشرعية  صفة  بلدية  أي  تكتسب 
باالهتمام  يكون  الرضى  ونيل  سكانها،  رضا 
بالجانب الخدمي، وتنفيذ مطاليب الشعب، كما 
أن أهم أسس نجاح البلديات يكون بتوفر اإلرادة 
التي  الصعوبات  جميع  وتسهيل  تذليل  على 
الخدمي  الواقع  يلقى  وعندما  المواطن،  تواجه 
المستند على التخطيط السليم استحسان السكان 
تنفيذ  مدى  ولمعرفة  النجاح،  يكتمل  عندئذ 
لمطالب سكانها كان لصحيفتنا  الشعب  بلديات 
لبلدية  المشتركة  الرئيسة  مع  لقاء  »روناهي« 
لناحية  التابعة  السعيدة »عرعور«  في  الشعب 

كركي لكي ناديا أحمد.

مشاريع خدمية مختلفة

المفروضة،  الحظر  حالة  من  الرغم  على 
انتشار  بسبب  والعمل  الحركة  حرية  وتقييد 
ومنها  العالم،  دول  معظم  في  كورونا  وباء 
مناطق شمال وشرق سوريا إال أن إرادة العمل 
لم  الخدمات  وتقديم  الراحة  مقومات  وتوفير 
ومنها  والبلديات،  المجالس  لدى معظم  يتوقف 
بدأت  الكلمات  بهذه  السعيدة؛  في  الشعب  بلدية 
السعيدة  في  الشعب  لبلدية  المشتركة  الرئيسة 
يسعون  بأنهم  وبينت  معنا،  حديثها  أحمد  ناديا 
البلدية  قرى  لدى  الخدمي  الجانب  لتطوير 

اإلحدى عشرة.
وذكرت أيضاً بأنهم نفذوا عدة مهام من صيانة، 
وإصالح، ومشاريع خدمية، ومنها إعادة تأهيل 
جسر المرجة كركي خجو، وإصالح وصيانة 

للعام الثاني على التوالي... أكثر من خمسة آالف طالب 
محرومون من حق التعليم بمقاطعة كري سبي

تقرير/ غاندي إسكندر

أهمية معرفة التاريخ لحاضرنا

حسين بريك... صوٌت شجي 
مفعٌم بالحب للهوية الكردية

»متالزمة السعادة« صنعوا 

المعجزات بتمزيهم 

أهايل كركي لكي: 
»إقامة التحصينات 

العسكرية عىل حدود روج 
آفا قرار تركي بامتياز«

مؤتمر ستار يسري بنجاح 
لعقد كونفرانسه الثالث 

رغم كرثة الصعوبات

أهم المشاريع الخدمية اليت 
نفذتها بلدية السعيدة

 خالل العام

لفهم أي ظاهرة طبيعية واجتماعية, البد من البحث والتنقيب في جذورها التاريخية وعالقاتها بالظواهر والقضايا األخرى, 
وكذلك البد من اإلحاطة بالظاهرة أو القضية المراد دراستها وفهمها من كل الجوانب, حيث ال يمكن فهم أي ظاهرة أو قضية 
بشكل صحيح دون العودة إلى جذورها, كما أن اإلنسان يكتسب شخصيته من طفولته, كذلك اإلنسانية أساسها في بداياتها...«9

بالتحصينات،  لكي  كركي  ناحية  أهالي  نّدد 
والنقاط العسكرية التي أقامها مؤخراً الحزب 
بين  الحدود  على  الكردستاني  الديمقراطي 
عن  بالكف  وطالبوها  آفا،  وروج  باشور 
في  التركية  اإلرادة  تنفيذ  في  االستمرار 
الخطوات  دعم  إلى  دعوها  كما  المنطقة 
روج  في  السياسية  األطراف  بين  الوحدوية 

آفا، والمساهمة في إنجاحها...«4

 يقترب مؤتمر ستار من انتهاء التحضيرات 
شمال  مستوى  على  الثالث  كونفرانسه  لعقد 
وشرق سوريا, والذي من المزمع أن يحضره 
ولبنان  دمشق  من  المؤتمر  عن  ممثالت 
والسعودية،  كردستان  وباشور  وأوروبا 
واألحزاب  الشعوب  مختلف  عن  وممثالت 

السياسية المختلفة...«3

مع  وذكرياته  قصصه  رحالت  كانت  قامشلو  في 
وأصوات  الكردية  الموسيقى  أنغام  فعلى  الفن، 
أغاني  كانت  حيث  طفولته،  كانت  الكرد  الفنانين 
)محمد شيخو وشفان برور ـ جوان حاجو ـ آرام 
تيكران ـ كوما برخدان( البلسم والنغم وكالسحر؛ 

ليتعلق أكثر بالفن والموسيقى...«8

داون بصفات  أطفال متالزمة  يتميز   ربما 
جسدية مغايرة لغيرهم لكنها ال تقف عائقاً 
أمام النجاح الذي يحققونه كونهم يمتلكون 
االنخراط  تخولهم  كبيرة  وطاقات  قدرات 
يتعرضون  الذي  التنمر  رغم  المجتمع  في 

له...«6

حثًا عىل حوار السوريين وحل األزمة.. 
مسد يستأنف ندواته الحوارية

حضور  وسط  الجمعة،  حوارية  ندوة  كوباني  مدينة  في  الديمقراطية  سوريا  مجلس  عقد 
ممثلين عن العشائر في إقليم الفرات، إضافة إلى حضور سياسيين ومثقفين وممثلين عن 
ندوات  سلسلة  ضمن  الندوة  وتأتي  المدني.  المجتمع  وفعاليات  الذاتية  اإلدارة  مؤسسات 
مناطق مختلفة بشمال وشرق سوريا تحت شعار  الديمقراطية في  يعقدها مجلس سوريا 

»نحو مؤتمر وطني ألبناء الجزيرة والفرات«....«2

الذين  سبي  كري  أبيض/  تل  مقاطعة  في  الطالب  معاناة  تستمر  التوالي؛  على  الثاني  للعام 
التماس  خطوط  على  واقعة  مدارسهم  كون  الدراسة؛  مقاعد  عن  التركية  الحرب  آلة  أبعدتهم 
األولى مع المحتل التركي بعد العدوان األخير على مناطق شمال وشرق سوريا، في حين تتعرض 

مدارس أخرى للقصف المستمر واالستهداف المباشر...«2

الصبيحية،  قرى  في  الكهربائية  اللوحات 
وسيكرا،  الشيخ،  ورميالن  وعرعور، 
باإلضافة إلى تنظيف، وتأهيل أربع ريكارات 

في اليوسفية، وست ريكارات في عرعور.
كما كان للمكتب الفني دور في تقديم الخدمات 
حيث عمل المكتب الفني وقسم المياه في البلدية 
رميالن  قرية  في  الشرب  مياه  شبكة  بتغيير 
الشيخ، واستبدالها بخطوط جديدة، وتم إصالح 
خجو  كركي  قرية  في  العذبة  المياه  خزان 
إضافة إلى إصالح جميع الخطوط المكسورة 
لقرية  ارتوازي  بئر  حفر  وتم  سيكرا،  في 
بحسب  مستمراً،  فيه  العمل  زال  وما  شيرو، 

ناديا.
وبالنسبة لمشاريع الصرف الصحي فقد أكدت 
لشبكة  األولى  المرحلة  من  انتهوا  بأنهم  ناديا 
)سبع  سيكرا  قرية  في  الصحفي  الصرف 
لبلدية  المشتركة  الرئيسة  وكشفت  جفار(. 
الشعب في السعيدة التابعة لناحية كركي لكي 
ناديا أحمد في ختام حديثها بأنه قبل نهاية العام 
حيويين  مشروعين  بتنفيذ  سيقومون  الحالي 
لقرية  بالكامل  الشرب  مياه  تغيير شبكة  وهما 
الصبيحية والتي تقدر تكلفتها بـ46750000 
قرية  في  الفرعية  الطرقات  وفرش  س،  ل. 
المرجة بمادة الحجر المكسر بقيمة 20 مليون 

ليرة سورية.

ناديا أحمد
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الشدادي/ حسام دخيل ـ دعا القيادي في مجلس 
إلى  األهالي  الزوبع  صايل  العسكري  الشدادي 
المخططات  الشديد من  والحذر  بالوعي  التحلي 
اإلقليمية المعادية والتي تهدف لبث الفتنه بين 
األمنية  القوى  أن  وطمأنهم  الشعب.  صفوف 
والقوات العسكرية بالتعاون مع شيوخ ووجهاء 
على  القبض  إلقاء  استطاعوا  المنطقة؛  عشائر 
من  والممولة  المدعومة  الخاليا  من  مجموعة 
والعبث  الفتنة  لبث  والتي هدفت  جهات عديدة, 

في أمن واستقرار المنطقة.
بعد النشاط المالحظ في اآلونة السابقة لمجموعة 
في  خارجية,  ألجندات  تتبع  التي  الخاليا  من 
مناطق ريف الحسكة الجنوبي وريف دير الزور 
والتي عملت على استهداف شخصيات عشائرية 
بث  بهدف  المذكورة؛  المناطق  في  وعسكرية 
االستقرار  وزعزعة  الفوضى  ونشر  الفتن 
األمنية  القوى  استطاعت  المنطقة,  أمن  وضرب 
والعسكرية بالتعاون مع وجهاء العشائر واألهالي 
بعد  الخاليا  مجموعة  على  القبض  إلقاء  من 

عمليات نوعية دقيقة.
قال  »روناهي«؛  لصحيفتنا  خاص  لقاء  وفي 
صايل  العسكري  الشدادي  مجلس  في  القيادي 
األمنية  القوى  بين  الكبير  التعاون  الزوبع: »بعد 
وشيوخ  المنطقة  وأهالي  جهة  من  والعسكرية 
من  قواتنا  تمكنت  أخرى؛  جهة  من  العشائر 
باتت  التي  الخاليا  من  كبير  عدد  على  القبض 
تنشط مؤخراً في مناطق ريف الحسكة الجنوبي 
وريف دير الزور, والتي عملت على استهداف 
مختلفة  مناطق  في  والمدنيين  العسكرية  القوات 

من شمال وشرق سوريا«.
تثبت  الخاليا  هذه  اعترافات  »إن  وأوضح: 
تورط مجموعة من القوى اإلقليمية والمحلية في 
عمليات االغتيال منها خاليا تتبع لجيش االحتالل 
التركي ومرتزقة داعش وخاليا تتبع للميليشيات 

اإليرانية وقوات الحكومة السورية«.
وأشار إلى أن مجموعة من االعترافات الخاصة 
محلية  إعالمية  وسائل  على  بثت  الخاليا  بهذه 
في  االعترافات  من  أخرى  مجموعة  بث  وسيتم 

وقت الحق.
ازدياد  إلى  تشير  األولية  االعترافات  أن  ونوه 
الدشيشة  منطقة  في  داعش  مرتزقة  نشاط خاليا 
الزور  دير  ريف  ومناطق  الحسكة  جنوب 
القوى  الستنزاف  منها  محاولة  في  الشرقي 
بعد  أنفسهم  تنظيم  وإلعادة  الموجودة  العسكرية 
قوات سوريا  تلقوها من  التي  الموجعة  الخسارة 
آخر  في  عليهم  القضاء  تم  حيث  الديمقراطية, 
معقل لهم بالباغوز أقصى شرق دير الزور على 

الحدود العراقية السورية.
ويشار إلى أن الخاليا العاملة في المنطقة استهدفت 
نقطة عسكرية ألعضاء من قوات الدفاع الذاتي 
التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في الـ/25/ من 
شهر آب المنصرم راح ضحيتها أربعة شهداء, 
واستهدفت خلية أخرى عضوين من قوات الدفاع 
الذاتي في بادية الهول شرق الحسكة في الخامس 

عشر من شهر أيلول الحالي. 
من  للحذر  المنطقة  أهالي  الزوبع  صايل  ودعا 
المحلية  القوى  قبل  من  تحاك  التي  المخططات 
الفوضى,  ونشر  الفتن  لبث  المعادية  واإلقليمية 
الشعب  طمأنينة  هو  األكبر  الخاسر  أن  وأكد 

وفقدانهم أمنهم في مناطقهم.
له  غررت  من  كل  إلى  برسالة  الزوبع  وتوجه 
نفسه من االنصياع واالنجرار خلف المخططات 
العودة  الوطن,  وأمن  استقرار  لضرب  الرامية 
إلى رشدهم واألخذ بعين االعتبار أن المتضرر 

من أعمالهم هم أهلهم وذويهم.
فيما دعا المرتزقة التي تنجر خلف مخطط دولة 
تركيا  بتاريخ  النظر  إلعادة  التركي  االحتالل 
والتي سبقت وأن احتلت المنطقة لمدة زادت عن 
أربعة قرون نشرت من خاللها الجهل والفوضى، 
وإن دلت أعمالها في هذه الحقبة عن شيء؛ إنما 
بناء  إلعادة  وممنهج  مسيس  إرهاب  على  تدل 
المرتزقة,  جماجم  على  العثمانية  اإلمبراطورية 
في  كمرتزقة  للقتال  زجهم  عقب  تبين  ما  وهذا 

ليبيا.

عالقات  مكتب  عضو  نسب  ـ  األخبار  مركز 
االتحاد الوطني الكردستاني YNK ازاد جوال 
كنتيجة  إقليم كردستان  التي يشهدها  األوضاع 
أيلول   25 في  جرت  التي  االستفتاء  لعملية 
بين  العالقات  توتر  إلى  أدت  التي  و   2017

حكومة إقليم كردستان ودول األخرى.

االستفتاء  عملية  على  سنوات  ثالث  مرت 
لالستقالل في إقليم كردستان، والتي القت رفضاً 
عراقياً ودولياً، وعلى إثرها خسر اإلقليم وقتها 
تسيطر  كانت  التي  األراضي  من   %50 نحو 
عليها ما قبل االستفتاء نتيجة أحداث 16 تشرين 
الجيش  سيطرة  عندما   2017 األول/أكتوبر 
المناطق  كامل  على  الشعبي  والحشد  العراقي 
المتنازع من خانقين وصوالً إلى شنكال ومروراً 

بكركوك و مخمور.
تحدث عضو مكتب عالقات  السياق،  هذا  وفي 

االتحاد الوطني الكردستاني YNK، ازاد جوال، 
لوكالة ROJNEWS  قائالً: »أن عالقات إقليم 
واالقتصادي  السياسي  الصعيد  على  كردستان 
االستفتاء  عملية  نتيجة  الدول  مع  جداً  ضعيفة 
التي جرت حينها وأدى إلى تذبذب العالقات مع 
الحكومة المركزية والدول األخرى في المنطقة، 
التي  الجانب  أحادية  عالقات  بناء  عن  فضالً 
على  أثر سلباً  ما  الماضي  في  الحكومة  اتخذت 

سياسة الحكومة”.
وأضاف جوال أن االستفتاء حق لكل الشعوب، 
إقليم  في  االستفتاء  عملية  اجراء  تم  عندما  لكن 
وال  مناسباً  والتوقيت  الوضع  يكن  لم  كردستان 
األرضية السياسية والدولية كانت متاحة إلجراء 
مثل هذا العملية، فالقت عدم استحسان المجتمع 

الدولي ورفضاً دولياً.
قال  االستفتاء،  لعملية  السلبية  النتائج  وحول 
تكن  لم  نفسها  السياسية  “األحزاب  أن  جوال 

متحدة بخصوص إجراء هذه العملية، فاألوضاع 
الحالية التي يشهدها إقليم كردستان على الصعيد 
االقتصادي والسياسي هي احدى نتائج االستفتاء 
لم  لكن  عالية،  بالنسبة  عليها  التصويت  رغم 

تصبح وثيقة رسمية تعترف بها دول العالم”.

مركز األخبار ـ عقد مجلس سوريا الديمقراطية 
في مدينة كوباني ندوة حوارية الجمعة، وسط 
حضور ممثلين عن العشائر في إقليم الفرات، 
إضافة إلى حضور سياسيين ومثقفين وممثلين 
عن مؤسسات اإلدارة الذاتية وفعاليات المجتمع 
ندوات  سلسلة  ضمن  الندوة  وتأتي  المدني. 
الديمقراطية في مناطق  يعقدها مجلس سوريا 
مختلفة بشمال وشرق سوريا تحت شعار »نحو 

مؤتمر وطني ألبناء الجزيرة والفرات«.

كردية  سياسية  شخصية   130 الندوة  وحضر 
وعربية، إلى جانب شيوخ ووجهاء عشائر من 
الشعبين العربي والكردي، في الندوة التي عقدت 

في صالة نوروز جنوب مدينة كوباني.
وجاءت الكلمة االفتتاحية لرئيسة الهيئة التنفيذية 
أحمد،  إلهام  الديمقراطية  سوريا  مجلس  في 
والتي أشارت إلى أن »الممثلين الحقيقين للشعب 
الخارجية  المؤتمرات  في  يشاركوا  لم  السوري 
األطراف  وأن  سوريا،  في  الحل  حول  الدولية 
األفكار  أهم  أقصت  المؤتمرات  لتلك  الراعية 
التي تمتلك المشروع من أجل الحل في سوريا«.
عن  الممثلين  »إن  أكدت:  أحمد  إلهام  وأكدت 

وليس  البعث  حزب  مثلوا  السوري  النظام 
تطلعات الشعب السوري الذي يعاني من ويالت 
من الحرب، والممثلين عن المعارضة السورية 
نتائج  إلى أن  التركية«، مشيرة  مثلوا األجندات 
الشعب  على  كارثية  كانت  المؤتمرات  تلك 
األطراف  رغبة  مدى  يوضح  وذلك  السوري، 
المؤتمرات »جنيف- سوتشي- التي ترعى تلك 

آستانا« في إطالة عمر األزمة في سوريا.
المحاور  في  بالنقاش  الندوة  أعمال  واستمرت 
والحوار  السوري   – السوري  »الحوار  التالية: 
والحوار  النظام،  مع  والحوار  المعارضة  مع 
الحل  على  وانعكاسهم  الكردي،   – الكردي 

السياسي في سوريا«.

قيادي في مجلس الشدادي العسكري 
يدعو األهالي إلى التحلي بالوعي والحذر 

من المخططات الخارجية

آزاد جوال: »األوضاع الحالية التي يشهدها إقليم كردستان 
هي إحدى نتائج االستفتاء«

حثًا على حوار السوريين وحل األزمة.. مسد يستأنف
 ندواته الحوارية

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2823/ لعام /2020 م
على السيد: رداد عبد الملك الهملية الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع 
في2020/9/28 م لننظر في الدعوى المقامة 
من السيدة: يسرى الشيخ صعب بطلب: تفريق 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
تقرر لدينا نحن هيئة ديوان العدالة االجتماعية في 

الطبقة في الدعوى رقم أساس 1653/ 2020
المتكونة بين الجهة المدعية فاطمة الجاسم بن علي

والجهة المدعى عليها خليل هواش الدبش
بدعوى طلب تفريق لعلة الشقاق والهجر 

المقرر جلستها االثنين 2020/10/5
تقرر تبليغ المدعى عليه عن طريق جريدتكم الموقرة

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /710/ لعام /2020 م
على السيد: مصطفى الشيحان ابن عبد الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية بالكرامة  وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع 
في2020/10/8 م لننظر في الدعوى المقامة من 

السيد: منى الخلف ابنة حسين بطلب: تفريق وإن لم 
تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
بالغ رقم /941/ لعام 2020

على السيد: جاسم رمضان العبدهللا 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً األثنين 2020/9/28

للنظر بالدعوى أساس /957/ المقامة عليك من السيد 
سيف الدين محمد بن محمد  

بطلب: تثبيت بيع سيارة 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس/2190/ لعام /2020 م
على السيد: أحمد الخليف الدرويش بن إسماعيل 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية بالرقة 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

األربعاء الواقع في 2020/9/16 م. لننظر في 
الدعوى المقامة من السيد: صالح الدين دندل 
بطلب عودة لمأجور وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
بالغ رقم/860/ لعام 2020

على السيد: محمد حسين الحاج
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 

األحد 2020/9/27
للنظر بالدعوى أساس /431/ المقامة عليك 

من السيد: عبد العزيز الحاج عبدو
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس 2020/112

المتكونة بين الجهة المدعية وعد علي 
الشامي

والجهة المدعى عليها أياد مصطفى الشامي
بموضوع دعوى تفريق

تقرر سند تبليغ حكم عن طريق الصحيفة.
هيئه ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
بالغ رقم/951/ لعام 2020

على السيد: محمد صبحي الظاهر
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً األثنين 
2020/9/28

للنظر بالدعوى أساس /963/ المقامة عليك من 
السيد فارس صبحي الظاهر  

بطلب: تثبيت بيع سيارة 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم/872/ لعام 2020

على السيد: محمد وليد حزوري
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً األحد 2020/9/27

للنظر بالدعوى أساس /863/ المقامة عليك من السيد: محمد وليد حزوري
بطلب: تثبيت بيع سيارة

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

مذكرة دعوى
بالغ رقم /879/ لعام 2020

على السيد: أحمد بطيخ بن عبد العزيز
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 

األحد 2020/9/27
للنظر بالدعوى أساس /873/ المقامة عليك 

من السيد: عالء محمود حمادي
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس 2020/294

المتكونة بين الجهة المدعية: إيمان عجان 
الحديد

والجهة المدعى عليها: عبد اللطيف عبدهللا 
عبيد 

بموضوع دعوى تفريق لعلة الشقاق والهجر  
تقرر سند تبليغ حكم المدعى عليه عن طريق 

الصحيفة.
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة إخطار
تبليغ المنفذ عليه: ثائر حمود القاسم- سامر حمود القسم- أسامة حمود القاسم- ماهر 

حمود القاسم 
تبليغ المنفذ عليه : حمود القاسم – ثورة حمود القاسم – وائل حمود القاسم ـ اعتدال 

الكعكجي – ناديا العالل وذلك بالملف التنفيذي رقم: 518وفق القرار الصادر عن هيئة 
التنفيذ في الرقة على أن يتم حضور المنفذ عليه خالل بعد صدور اإلخطار التنفيذي 
بخمسة أيام وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

هيئة التنفيذ في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1961/ لعام /2020 م

على السيدة: جميلة حسن آغا محمد كعكجي 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية بالرقة  

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
الخميس الواقع في 2020/10/1 م لننظر 

في الدعوى المقامة من السيد: محمد العيسى 
الجدوع بن عبد العزيز بطلب: عودة لمأجور 

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3361/ لعام /2020 م
على السيد: داوود حسن الخرسان الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع 

في2020/10/1 م لننظر في الدعوى المقامة من 
السيدة: دالل نايف السعود بطلب: مسكن شرعي 
ونفقة وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس 2020/1404 

المتكونة بين الجهة المدعية: شادي الباكير 
والجهة المدعى عليها فاطمة الخلو  

بدعوى تثبيت بيع 
المقرر جلستها 2020/10/5

تقرر إخطار المدعى عليه عن طريق جريدتكم 
الموقرة شاكرين تعاونكم.

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1961/ لعام /2020 م

على السيد: عبد الكريم العجاجي بن محمود 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية بالرقة  

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
الخميس الواقع في 2020/10/1 م لننظر 

في الدعوى المقامة من السيد: محمد العيسى 
الجدوع بن عبد العزيز بطلب: عودة لمأجور 

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

مذكرة دعوى
بالغ رقم /716/ لعام 2020

على السيد: عصام الحاج بن أمين
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 

منبج وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً األحد 
2020/9/27

للنظر بالدعوى أساس /621/ المقامة عليك من 
السيد: باسل عبد الباسط الهنكوري  

بطلب: تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /936/ لعام 2020

على السيد: زكريا بكور بن مصطفى
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 

منبج وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً األحد 
2020/9/27

للنظر بالدعوى أساس /949/ المقامة عليك من 
السيد: أحمد علي السليم
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

للعام الثاني على التوالي... أكثر من خمسة آالف طالب 
محرومون من حق التعليم بمقاطعة كري سبي

عالج الربو
ل باألكسجين إلى الجهاز التنفسي  يدخل الهواء المحمَّ
ات الهوائيَّة ليَصل إلى  عبر األنف، ُمندفِعاً في الممرَّ
ات  الممرَّ هذه  بطانة  ضت  تعرَّ حال  وفي  الرئتين، 
ع  الهوائيّة لاللتهاب واالنتفاخ، فإنَّ ذلك يؤِدّي إلى تجمُّ
يُعيق  أْن  ات، والذي من شأنه  الممرَّ الُمخاط في هذه 
مرور الهواء، واإلصابة بما يُعرف نوبة الربو، وهنا 
التهاب  أمراض  أحد  أنَّه  على  الربو،  تعريف  يُمكن 
حدوث  عنها  يُسفر  التي  المزمنة،  التنفسي  الجهاز 
الصدر،  في  بضيق  والشعور  التنفس،  في  صعوبة 
األعراض  بعض  إلى  باإلضافة  بالسُّعال،  واإلصابة 
األخرى كاإلعياء، واألزيز أثناء التنفُّس، ويُعدّ الربو 
من األمراض الشائعة بين األطفال األمريكيِّين، حيث 
نجد أنَّ حوالي طفل واحد بين كل 12 طفل يُعاني من 
يُقارب 27 مليون  ما  أنَّ هناك  إلى  باإلضافة  الربو، 

أمريكي يُعاني من مرض الربو.

عالج الربو
 1ـ العالج الدوائي: هناك مجموعه من األدوية التي 
تُستخدم للتخفيف من االلتهاب، والتقليل من احتماليَّة 
ذكر  يُمكن  األدوية  هذه  ومن  الربو،  بنوبة  اإلصابة 

ما يلي:
عليها،  األمثلة  ومن  الكورتيكوستيرويد:  بخاخات  ـ  
وبيكلوميثازون،  وفلوتيكازون،  تريامسينولون، 

وبوديزونيد.
المفعول:  مديد  األدرينية-بيتا  المستقبلة  ناهض  ـ   
وسالميترول،  )إنداكاتيرول،  عليها  األمثلة  ومن 
وفورموتيرول(، حيث تعمل هذه األدوية على ارتخاء 
ات التنفسيّة، وتسهيل عمليّة التنفس.  عضالت الممرَّ

مونتيلوكاست،  مثل،  اللُّوكوترين:  مضادات  ـ 
وزيلوتون، وزافيرلوكاست.

ـ كرومولين الصوديوم: في حال تم تناُول هذا الدواء 

نوبة  حدوث  منع  في  يُساعد  قد  فإنَّه  ُمنتظم،  بشكل 
الربو. 

ـ ميثيل زانثين: يُستخدم هذا الدواء في عالج الربو، 
حيث يعمل على توسيع الشعب الهوائية. 

ارتباط  منع  على  الدواء  هذا  يعمل  اوماليزوماب:  ـ 
الغلوبولين المناعي هـ بالخاليا التي تعمل على إنتاج 

مواد تزيد من تدهور حالة الربو عند المريض.
فإنَّ هناك مجموعه  السابقة،  إلى األدوية  باإلضافة  ـ 
للسيطرة  تُستخدم  التي  المفعول  سريعة  األدوية  من 

على نوبة الربو الحادّة، منها:
1ـ إبراتروبيوم: يعمل هذا الدواء سريع المفعول على 

ارتخاء الممرات الهوائيّة، وتسهيل عمليّة التنفس.
قصيرة  بيتا  األدرينالية  المستقبلة  نَاِهضات  2ـ 
المفعول: حيث تعمل أدوية هذه المجموعة على توسيع 

القصبات الهوائيّة في حالة اإلصابة بنوبة الربو.
تعمل  والوريديّة:  الفموية  الكورتيكوستيرويدات  3ـ   
هذه األدوية على تخفيف االلتهاب في حالة اإلصابة 

بنوبة الربو الشديدة.
2ـ العالج المنزلي

فرصة  من  للتقليل  النَّصائح  من  عدد  اتّباع  يُمكن   
الجسم،  صحة  على  والحفاظ  الربو،  بنوبة  اإلصابة 

ومن هذه النصائح يُمكن ذكر ما يلي:
تحفيز  في  تُساعد  التي  للعوامل  ض  التعرُّ تجنُّب  ـ 
حدوث نوبة الربو، ويُمكن ذلك باتّباع بعض النصائح، 
من  والتقليل  األثاث،  تنظيف  على  )الحرص  منها: 

نسبة الغبار المتراكم عليه قدر اإلمكان(.
المنزل،  في  الرِطبة  األجزاء  نظافة  من  التأكد  ـ 

كالمطبخ، والحمام، وحول المنزل. 
ض لوبر الحيوانات األليفة.  ـ تجنُّب التعرُّ

ـ التأكد من ارتداء قناع يُغطي الفم واألنف في حالة 
التعرض للبرد الشديد.

معدالتها  الهواء ضمن  بقاء رطوبة  على  الحرص  ـ 
الطبيعية.

ـ تشغيل مكيفات الهواء، حيث يُساعد ذلك في خفض 
نسبة الرطوبة في الهواء المحيط، وتقليل كميَّة حبوب 

اللّقاح العالقة في أجواء المنزل.
ـ الحرص على تنظيف المنزل بانتظام، وذلك لما ال 

يقل عن مرة أسبوعياً.
ة الجسم، ويكون ذلك باتّباع بعض  ـ الحفاظ على صحَّ
النصائح، منها: )الحفاظ على بقاء وزن الجسم مثالي 

وِصّحي(.
ـ الحرص على ُممارسة التمارين الرياضية بانتظام، 
فالتمارين الرياضيَّة تُسهم في تقوية الرئتين والقلب. 

وحرقة  المريئي  المعدي  االرتداد  مشكلة  عالج  ـ 
المعدة، والتي من الُممكن أْن تزيد من ِحدّة أعراض 

الربو.
3ـ العالج البديل

 هناك عدد من الطُُّرق العالجية األخرى التي يُمكن 
اللّجوء إليها في حاالت الربو، ومنها ما يأتي:

ومنها:  الطبيعيّة  والمواد  األعشاب  بعض  استخدام  ـ 
اللُّحوم،  في  المادَّة  هذه  تتوفر  إْذ  الكولين(  )مركب 
والبيض، واألسماك، والكبد، والدواجن، فهي تُساعد 

في الحفاظ على صحة ووظائف الجسم.
القصبات  توسيع  في  الكافيين  يُساعد  الكافيين:  ـ 

الهوائية، وتسهيل مرور الهواء.
ُمكِمّالت  شكل  على  المادَّة  هذه  تتوفَّر  بيكنوجينول:   

الغذائيَّة.
ـ زيت الحبة السوداء: والذي يُساعد في فتح الممرات 

تُساعد  والتي  التنفس،  لتمارين  اللُّجوء  ـ  الهوائيّة. 
التي  األعراض  على  السيطرة  في  الربو  مريض 
يُعانيها، مع تقليل كميَّة األدوية التي يلجأ الستخدامها.

تشخيص الربو

يقوم الطبيب بتشخيص اإلصابة بمرض الربو باتّباع 
بعض الطرق الُمختلفة، يُمكن إجمال بعضاً منها كما 

يلي:
ـ معرفة األعراض التي يُعانيها المريض، والعوامل 
التي تُحِفّز ظهورها، والتأكد من وجود تاريخ عائلي 
أخرى  بمشاكل صحيّة  اإلصابة  أو  بالربو،  لإلصابة 

كالحساسيَّة واألكزيما.
الجهاز  هذا  يُستخدم  التنفس،  قياس  جهاز  استخدام  ـ 
لمعرفة سرعة الزفير عند الفرد، وكميَّة الهواء التي 

تحملها رئتيه.
ـ اختبار أكسيد النيتريك، حيث يُساعد هذا االختبار في 
معرفة مستوى أكسيد النيتريك في النَّفَس، والذي يُشير 

إلى وجود التهاب في الرئتين.
ـ اختبار ذروة التدفق الزفيري، يقوم المريض بالنَّفخ 
في جهاز معين يعمل على قياس سرعة الزفير، ويتم 
تكرار ذلك ِعدّة مرات خالل بضعة أسابيع، لُمالحظة 
حدوث أْي تغيرات في ُسرعة الزفير خالل هذه الفترة.

عوامل خطورة الربو

ر  تطوُّ في  والبيئية  الجينيّة  العوامل  من  عدد  تُسهم   
مرض الربو، وفيما يلي يُمكن ذكر بعض من العوامل 
التي قد تؤثر في خطر اإلصابة بالربو موضَّحة على 

النحو اآلتي:
ـ تدخين التبغ.

ـ اإلصابة بالحساسيّة.
ـ المعاناة من السمنة. 

ض للتوتر. ـ التعرُّ
ـ اإلصابة بالتأتب.

ـ وجود العامل الجيني. 
غير  األدوية  تعاطيها  أو  الحامل،  المرأة  تدخين  ـ 

القانونيَّة.
أكسيد  منها:  البيئيَّة،  العوامل  لبعض  ض  التعرُّ ـ 

النيتروجين.
ـ التلوث.

ـ انخفاض درجات الحرارة. 
ـارتفاع الرطوبة في الهواء.

ـ ثنائي أكسيد الكبريت. 
ـ غاز األوزون.

ـ تأثير الهرمونات الجنسية خالل الدورة الشهرية.

إعالنات

عين عيسى/ حسام اسماعيل ـ للعام الثاني على 
تل  مقاطعة  في  الطالب  معاناة  تستمر  التوالي؛ 
الحرب  آلة  أبعدتهم  الذين  سبي  كري  أبيض/ 
مدارسهم  كون  الدراسة؛  مقاعد  عن  التركية 
المحتل  مع  األولى  التماس  خطوط  على  واقعة 
مناطق شمال  األخير على  العدوان  بعد  التركي 
وشرق سوريا، في حين تتعرض مدارس أخرى 

للقصف المستمر واالستهداف المباشر.

بشكل  التربوية  العملية  بتوقف  العدوان  وسبب 
شبه كامل في المناطق المستهدفة، وفقدان اآلالف 
عدد  بلغ  حيث  الدراسية،  لمقاعدهم  التالميذ  من 
والتي  التماس  خطوط  على  المتواجدة  المدارس 
يقارب  ما  التركي  االحتالل  دولة  نيران  تهددها 

الـ35 مدرسة.
في حين تسعى لجنة التربية والتعليم في مقاطعة 
المدارس  بعض  لتفعيل  سبي  كري  أبيض/  تل 
االستقرار  من  حالة  شهدت  التي  المناطق  في 
النسبي، واستطاع أهلها الرجوع إليها، إلى جانب 

تحضيرات أخرى تعمل عليها اللجنة المعنية مع 
بداية العام الدراسي الجديد )2020ـ 2021(.

مع  لقاء  لصحيفتنا  كان  الخصوص؛  وبهذا 

بمقاطعة  والتعليم  التربية  لجنة  باسم  المتحدث 
تل أبيض/ كري سبي صالح مسي الذي بين بأن 
اللجنة تسعى الستقبال العام الدراسي الجديد بفتح 

قدر  أكبر  استقبال  على  والعمل  جديدة،  مدارس 
ممكن من الطالب، وإلحاقهم بمقاعد الدراسة بعد 
تدمير  التركية، وتم  العسكرية  اآللة  أن هجرتهم 

العديد من المدارس نتيجة ذلك.
وأشار مسي إلى أن عدد الطالب في مقاطعة تل 
األخير على  التركي  العدوان  بعد  تراجع  أبيض 
 18 إلى  وطالبة  طالب  ألف   38 من  المقاطعة 
ألف، ومن 419 مدرسة إلى 100 مدرسة فقط.

الذين  الطالب  عدد  بأن  مسي  صالح  وأوضح 
التركي  العدوان  نتيجة  التعليم  حق  من  حرموا 
لجنة  وأن  وطالبة،  طالب   5000 الـ  يقارب  ما 
التربية والتعليم في المقاطعة تدرس تقليص هذا 
كل  في  جديدة،  مدارس  افتتاح  خالل  من  الرقم 
ناحية  وريف  سبي،  كري  أبيض/  تل  ريف  من 
في  ثانية  مدرسة  الفتتاح  إضافة  عيسى،  عين 
مخيم مهجري كري سبي تستوعب ما يقارب الـ 

1000 طالب وطالبة.
والتعليم  التربية  لجنة  باسم  المتحدث  وطالب 
أبيض/ كري سبي صالح مسي  تل  مقاطعة  في 

صالح مسي

بنهاية حديثه كافة المنظمات الحقوقية والدولية 
العدوان  بإدانة  العموم  على  الدولي  والمجتمع 
التالميذ  آالف  بحرمان  تسبب  الذي  التركي 
وتعمد  التعليم،  حق  من  أبيض  تل  بمقاطعة 
المنطقة،  في  التعليمية  المرافق  استهداف 
القانون  الذي يضمنه  التعليم  والتأكيد على حق 
الدولي، وكافة المنظمات المعنية بحماية حقوق 

اإلنسان في العالم.
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جيد  الجزيرة وضعها  إقليم  في  الفردية  األلعاب 
الفترة  في  ولكن  أخرى،  بمناطق  مقارنة  جداً 
والرقة جرت  الزور  دير  األخيرة في مدن مثل 
ذلك  واعتبر  نوعها  من  األولى  كانت  بطوالت 
الكوادر  وقلة  الصعبة  الظروف  بسبب  إنجازاً 
تلك األلعاب  التي تؤهل  والخبرات واإلمكانيات 

للتطور أكثر في المنطقة.
بطولة مصارعة  األولى  للمرة  أقيمت  الرقة  في 
بمثابة  الفعاليات  هذه  وتأتي  ورومانية«  »حرة 
ذكرى  اقتراب  مع  وخاصةً  كبيرة  إنجازات 
يد  على   2017 عام  داعش  من  المدينة  تحرير 
قوات سوريا الديمقراطية في شهر تشرين األول 

المقبل.
واالتحاد  والرياضة  الشباب  لجنة  فبرعاية 
األولى  الرقة  بطولة  أقيمت  بالرقة  الرياضي 

»البراعم  لفئات  والرومانية  الحرة  للمصارعة 
واألشبال والناشئين« وشارك فيها أكثر من 50 
جميل  بأداء  البطولة  وتميزت  والعب،  العبة 
ونجوم  أبطال  من  نخبة  وحضرها  للمشاركين 

سوريا من المدينة. 
والطاولة  للشطرنج  بطوالت  سابقاً  وأقيمت 
نفسها  عن  تنفض  أن  تحاول  والتي  الرقة  في 
وبات  داعش،  مرتزقة  وظلم  الحرب  ركام 
الخبراء  لتكاتف  حالياً  بحاجة  الرياضي  االتحاد 
إلى  بالمدينة  للوصول  حوله  من  والرياضيين 
واقع رياضي أفضل، بعيداً عن لغة المحسوبيات 
كما كان يحصل مسبقاً عندما كانت المدينة تحت 
سيطرة الحكومة السورية والتي تشتهر فروعها 
بالفساد  السوري  لالتحاد  التابعة  الرياضية 

والمحسوبيات.
األلعاب  مكتب  بين  اجتماع  عقد  الصدد  وبهذا 
الفردية، تمخض عن  الفردي ومدربين لأللعاب 
األلعاب  لمختلف  فنية  لجان  تشكيل  االجتماع 
بهدف تنظيمها بشكٍل أفضل وكانت وفق التالي:

ـ قصي عبد الغني ـ عمار الدندل )مصارعة حرة 
إناث وذكور(.

إناث  رومانية  )مصارعة  الحسن  عبدالكريم  ـ 
وذكور(.

ـ مصطفى السليمان )شطرنج(.
ـ إسماعيل الحويجة )مالكمة(.

النمر  رضوان  ـ  ناصيف  رحمو  محمود  ـ 
)الكاراتيه(.

ـ علي الحسن )كرة الطاولة(.
ـ مازن محمد األحمد )الكيك بوكسينغ(.

ـ جيهان أحمد الحسين )تايكواندو إناث وذكور(.
)بناء  الشيخ  أحمد  ـ  الصالح  حسين  محمد  ـ 

أجسام(.
األثقال  )رفع  الشموط  ـ مصطفى  محمد  ثامر  ـ 

إناث وذكور(.
إناث  بدنية  )قوة  العلو  مراد  ـ  محمد  ثامر  ـ 

وذكور(.
المشرف العام لكافة األلعاب الفردية ثامر محمد.
المدني  المجلس  الرياضي في  يقيم االتحاد  بينما 
الزور بطولة لكمال األجسام بمقر االتحاد  بدير 
من  األولى  تعتبر  بطولة  وهي  محيميدة  في 
نوعها، وتهدف لتفعيل ألعاب القوة البدنية وكمال 
خبراء  االتحاد  وناشد  المنطقة،  في  األجسام 
اللعبة العمل على التعاون وإنجاح البطولة والتي 
المصادف  األربعاء  يوم  تقام  أن  المفترض  من 

2020/9/30، في تمام الساعة السادسة مساًء.
كما أعلن االتحاد الرياضي بديرالزور عن نيته 
الفئات  لكافة  للشطرنج  مفتوحة  بطولة  إلقامة 

العمرية.
بمراكز  المسابقة  في  للمشاركة  التسجيل  ويتم 
الشرقي،  الجرذي  بكارة،  جديد  في:  االتحاد 

هجين، مقر االتحاد محيميدة.
وسيتنافس المتسابقون، كلٌّ منهم بمركز منطقته 
للتصفيات، بحيث سيتأهل أربعة  حتى الوصول 

متسابقين يترشحون للدوري الختامي الذي سيقام 
بالريف  محيميدة  في  الرياضي  االتحاد  مقر  في 
بدء  تاريخ  التسجيل مفتوحاً حتى  الغربي ويبقى 

البطولة 2020/10/1.
وهذه البطوالت تأتي بهدف تطوير واقع األلعاب 
االنتشار  ضعيفة  سابقاً  كانت  والتي  الفردية 
والمشاركة، ولكن االتحاد الرياضي بدير الزور 
الفردية  األلعاب  من  العديد  تفعيل  جاهداً  يحاول 
للتعاون  الخبرات  كافة  الخصوص  بهذا  وناشد 
هناك  الرياضي  بالواقع  االرتقاء  سبيل  في  معه 

نحو األفضل.
تحت  الطاولة  لكرة  بطولة  أقيمت  كوباني  وفي 
برعاية  سننتصر«،  »حتماً  الشبيبة  حملة  شعار 
الفرات  إقليم  في  والرياضة  الشباب  هيئة 
بمقاطعة كوباني، بمشاركة  الرياضي  والمجلس 
بعد  البطولة  واختتمت  والعب،  العبة  عشرين 
أجواء تنافسية جميلة بتكريم الفائزات والفائزين 

بالمراكز األولى.
مقاطعة كوباني تعاني بسبب عدم تواجد منشآت 

األلعاب  هذه  فإن  لذلك  الفردية،  األلعاب  تخص 
تقام  ذلك  ورغم  المطلوب،  المستوى  في  ليست 
على  يدل  مما  والطاولة  للشطرنج  بطوالت 
بمقاومة  المعنية  والجهات  الرياضيين  إصرار 

كافة الظروف الصعبة والتغلب عليها.
حاالً  أفضل  الوضع  الجزيرة  إقليم  في  يكون  قد 
لعبة  بحيث  األخرى،  والمدن  المناطق  كافة  من 
في  التايكواندو  نمور  مدرسة  عبر  التايكواندو 
الحسكة أصبحت ذات صيت عالمي بعد تحقيق 
وآخرها  الدولية،  البطوالت  في  األولى  المراكز 
على  المدرسة  من  والعبين  العبات  حصول 
الدولية  تونس  بطولة  في  مختلفة  ميدالية   22

للتايكواندو.
األلعاب  مكتب  ويمهد  للشطرنج  بطولة  وأقيمت 
للموسم  الفردية  األلعاب  نشاطات  لبدء  الفردية 
شهر  من  اعتباراً   ،2021 ـ   2020 الرياضي 
أللعاب  هي  والبطوالت  المقبل،  الثاني  تشرين 
والريشة  والطاولة  والكاراتيه  التايكواندو 
والشطرنج وكمال األجسام وألعاب فردية أخرى.

روناهي / قامشلو ـ مسلسل التأجيل ليس بجديد 
موعد  تغير  فقد  الجزيرة،  بإقليم  كرتنا  عالم  في 
القدم  لكرة  والناشئين  األشبال  دوري  انطالق 
لألندية والذي كان محدداً بتاريخ 2020/9/25، 
في  القدم  كرة  مكتب  قبل  من  آخر  موعد  إلى 

االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة.
في  ينطلق  أن  المقرر  من  كان  أن  بعد 
لكرة  والناشئين  األشبال  دوري   ،2020/9/25
القدم ألندية إقليم الجزيرة، أّجل مكتب كرة القدم 
األشبال  دوري  باإلقليم  الرياضي  االتحاد  في 
ينما   ،2020/9/28 المصادف  اإلثنين  إلى 
لبدء دوري  حدد الجمعة 2020/10/2، موعداً 
الناشئين، ويأتي هذا التأجيل بسبب عدم جاهزية 

ملعب شرموال بعامودا.
 24 أصل  من  نادياً   23 الدوري  في  ويشارك 
ويتغيب نادي سري كانيه، بينما قدم نادي قامشلو 
طلباً بإيقاف النشاط الرياضي للموسم الرياضي 
بإقليم  الرياضي  االتحاد  ولكن  2020ـ2021، 

الجزيرة لم يوافق على الطلب.
مناطقية  تجمعات  شكل  على  األندية  قسمت 

بحسب التالي:
 تجمع قامشلو:

ـ  قنديل  ـ  دجلة  ـ  الطريق  األولى:  المجموعة  ـ 
شبيبة تل حميس ـ قامشلو.

ـ المجموعة الثانية: برخدانـ  األسايشـ  الجزيرة 
ـ شبيبة الحسكة ـ واشو كاني.

 تجمع عامودا:

ـ المجموعة األولى: سردم ـ أهلي عامودا ـ آشتي 
ـ جوانن عامودا.

ـ المجموعة الثانية: االتحاد ـ جوانن بازـ خبات 
ـ األخوة والسالم.

 تجمع رميالن:
ـ  جودي  ـ  الصناديد  كوجرـ  تل  شبيبة  ـ  ديرك 

فدنك.
وحدد مكتب كرة القدم المواليد التي سيسمح لها 

باللعب وفق التالي:
ـ األشبال 2005 وما فوق.

ـ الناشئين 2003 ـ 2004.
تقام دوريات األشبال والناشئين في إقليم الجزيرة 
منذ عام 2018، وأكثر ما يعرقل سير البطوالت 
لهذه الفئات عمليات التزوير من بعض النوادي 
اتخاذ  على  شدد  االتحاد  أن  ورغم  لألعمار، 
ويقوم  األندية  من  يتجاوز  من  بحق  عقوبات 
حاالت  نشهد  بأن  غريباً  ليس  ولكن  بالتزوير، 
أمام  حائالً  تقف  والتي  الماضي،  للعام  مماثلة 
الفائدة  وتحقيق  مميزة  بطوالت  على  حصولنا 

المرجوة منها.

قرر منظمو بطولة هونغ كونغ للعام الثاني على 
التوالي، إلغاء بطولة هونغ كونغ المفتوحة للتنس 
للسيدات، التي كانت مقررة الشهر المقبل، بسبب 

وباء كوفيد-19.
وألغيت البطولة العام الماضي بسبب احتجاجات 
مؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، أثرت أيضاً 

على مسابقات كرة القدم وبطولة للغولف.

الوضع  »بسبب  بيان:  في  المنظمون  وقال 
بسبب  بالسالمة  المتعلقة  والمخاوف  الصحي 
نسخة 2020  إلغاء  اليوم  نعلن  جائحة كورونا، 

من بطولة هونغ كونغ المفتوحة«.
الالعبات  وسالمة  »صحة  المنظمون:  وواصل 
والعاملين  والشركاء  والضيوف  والمشجعين 

والمتطوعين تأتي في المقام األول«.
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األلعاب الفردية تنتشي بشمال وشرق سوريا

تأجيل موعد انطالق دوري 
األشبال والناشئين لكرة القدم

كورونا يلغي بطولة هونغ 
كونغ المفتوحة

مؤتمر ستار يسير بنجاح لعقد كونفرانسه الثالث رغم كثرة الصعوبات

فتاة ريفية تكسر النمطية بخطوات ثابتة نحو المستقبل

روناهي/ قامشلو ـ  بدأت األلعاب الفردية تنتشي بشمال وشرق سوريا مؤخراً بعد توقف بسبب جائحة كورونا لمرتين هذا العام، وأقيمت بطوالت عديدة 
ومنها ألول مرة في مدن مثل الرقة ودير الزور

روناهي/ قامشلو- يقترب مؤتمر ستار من انتهاء التحضيرات لعقد كونفرانسه الثالث على مستوى شمال وشرق سوريا, والذي من المزمع أن يحضره 
ممثالت عن المؤتمر من دمشق ولبنان وأوروبا وباشور كردستان والسعودية، وممثالت عن مختلف الشعوب واألحزاب السياسية المختلفة 

روناهي/ جل آغا- شابة كسرت العادات والتقاليد بقبضة من حديد؛ فهي أول من تقود دراجة في منطقتها ليتطور األمر بها وتصبح صاحبة محل 
صغير يجاور بيتها تقدم من خالله خدماتها بتصليح األدوات الكهربائية »غساالت وبرادات«.

العام  الثالث  الكونفرانس  لعقد  التحضير  يأتي 
لمؤتمر ستار على مستوى شمال وشرق سوريا 
االحتالل  دولة  انتهاكات  استمرار  ظل  في 
التركي ومرتزقته، ما يسمى بـ »الجيش الوطني 
تزايد  عن  ناهيك  المرأة،  بحق  السوري«، 
حاالت االنتحار والقتل للنساء واستمرار تسجيل 
األسباب  هذه  كل  كورونا،  بجائحة  اإلصابات 

أدت لتأخير عقده حتى اآلن.
أقيمت  الثالث  العام  الكونفرانس  لعقد  وتحضيراً 
اجتماعات تحضيرية من قبل مؤتمر ستار على 
إقليم  في  والمقاطعة  والبلدات  النواحي  مستوى 
الجزيرة، ويهدف للعمل على تغيير واقع المرأة 
نحو األفضل ومعالجة الكثير من القضايا الهامة 

التي تالمس واقعها اليومي.
مؤتمر  بها  يقوم  التي  االستعدادات  وبخصوص 
شمال  مستوى  على  الثالث  مؤتمره  لعقد  ستار 
مع  »روناهي«  صحيفتنا  التقت  سوريا  وشرق 
عضوة منسقية مؤتمر ستار لشمال وشرق سوريا 
منى يوسف، والتي حدثتنا عن التحضيرات لهذا 
ببداية  منه  االنتهاء  من  واالقتراب  الكونفراس 

الشهر العاشر، بحسب قولها.
العام  للكونفرانس  التحضير  »بدأنا  وتابعت: 
الثالث منذ أشهر والذي يعقد كل عامين بحسب 
النظام الداخلي, وأقيمت اجتماعات موسعة لكل 
من البلدات والمدن والنواحي واألقاليم, ويتواجد 
ستار  مؤتمر  بمنسقية  مرتبطة  لجان  عشرة 

هدية عساف شابة في التاسعة عشرة من عمرها؛ من 
أبناء قرية »باقال« التابعة لناحية جل آغا الواقعة في 
شمال شرق سوريا؛ ابنة لعائلة مكونة من خمس شبان 
وأربع بنات مع والديهم؛ لها تجربة جميلة في الحياة 

تعتبر البداية فقط، بحسب تعبيرها.

رحلة معاناة.. كيف تغلبت عليها؟

فما كان من صحيفتنا »روناهي« إالّ أّن توجهت للقاء 
الفتاة التي تسطر النجاح بخطوات ثابتة، حيث قررت 
في  طالبة  تزال  ال  وهي  النارية،  الدراجة  قيادة  تعلّم 
وقت  في  الوصول  من  تعاني  فكانت  الثامن،  صفها 
مع  حرجاً  لها  يسبب  كان  مما  المدرسة  إلى  متأخر 
على  دائماً  ينبهونها  كانوا  الذين  وأساتذتها  مديرها 
لم  بالحل  التفكير  عناء  لكّن  المتكرر،  التأخير  مسألة 
دراجتان  لدينا  بنيتي  »يا  أمها:  بكلمات  لتجده  يطل؛ 
لتنهي  قيادتها؛  تعلم  من  يمنعك  الذي  ما  البيت  في 

مشكلتك؟«. 
تقول هدية بأنّها ما إن سمعت كلمات أمها المشجعة؛ 
حتّى زال ترددها وكأنّها كانت تنتظر والدتها لتنطق 

هذه الكلمة.

تشجيع والدها لها

يد  على  المكثف  التدريب  من  يوماً  عشر  أحد  وبعد 
في  ونجحت  التأخير،  مشكلة  على  تغلبت  أخيها 

الوصول لمدرستها؛ التي كانت تبعد عنها أربعة كيلو 
رؤيتها  عند  اندهشوا  رفاقها  أن  إلى  مشيرةً  مترات، 
السرعة؛  بهذه  تعلمت  كيف  لسؤالها  وبادروا  حينها، 
التي  والحاجة  اإلرادة  قوة  »إنّها  ثقة:  بكّل  لتجيبهم 

دفعتني«.
وتثني هدية على تشجيع والدها لها، وتقول: كان يردد 
بقلبها  تحمل  التي  ابنتي؛  ألنّك  وفخور  بك  أثق  »أنا 
فرحها  الشابة  تخفي  وال  كبيرة«.  طموحاً  الصغير 

بدعم عائلتها.
في المرحلة الثانوية لم يحالف الحظ »هدية« في نيل 
عن  البحث  على  عزمت  بأنّها  ذكرت  فقد  الشهادة؛ 
عمل مناسب يليق بها، فهي »ضد فكرة الجلوس في 

المنزل«.

قصدت مركز »الشهيد عيل مبارك«

مركز  عن  تستفسر  وذهبت  دراجتها  هدية  ركبت 
على  يعمل  الذي  الشباب  لتنمية  مبارك  علي  الشهيد 
استقبال الشباب بجل آغا؛ كانت قد سمعت به صدفة، 

هذا كّل ما تعرفه عنه حسب كالمها.
األدوات  تصليح  خيار  أمام  نفسي  »وجدت  وتابعت: 
المنزلية من غساالت وبرادات؛ ألّن أعداد المتدربين 

اكتمل في بقية المهن؛ فكان قراري بالقبول«.

من رافضة لعمل ابنتها إىل داعمة!

بقبول  حتّى  يحظ  لم  ذاك  اختيارها  أّن  هدية  وتكشف 
كّل  في  وداعمة  لها  سنداً  كانت  لطالما  التي  والدتها؛ 
ابنتها  نتاج  األم  رأت  إن  ما  بأنه  موضحةً  خطواتها. 
الناس  بات  وكيف  الجيد؛  عملها  صيت  وانتشار 
يقصدون محلها من كافة القرى المجاورة؛ حتى عادت 

لتدعمها من جديد بعد أن رأت نجاحها.
أردفت الشابة هدية: »بكّل نشاط وحيوية أنهض إلى 
عملي وأشعر بالسعادة عندما أصلح شيئاً صعب على 

معلمي التصليح اآلخرين«.
صعبة  مواقف  من  المهنية  هدية  مسيرة  تخل  ولم 
وتشكيك الزبائن في قدرتها، حيث نوهت: »ال يثقون 
بعملي ألني فتاة، لكن ما أّن تتم صيانة أدواتهم؛ حتى 

يعترفوا بمهارتي وإتقاني للعمل«.

الرجل املتنمر أصبح زبوناً!

وتروي هدية من تلك المواقف التي واجهتها من رفض 
الناس لعملها؛ بأّن أحد الزبائن تفاجأ لدى وصوله مع 
من  أفضل  تجد  »ألم  ساخراً:  ليقول  محلها  إلى  ابنته 

هذا المعلم«.
وال  راضية,  مالمحه  تكن  لم  الزبون  أّن  وتضيف 
إالّ  منها  كان  فما  براده؛  بتصليح  بنجاحي  مستبشرة 
أن قصدت بيته؛ لتطمئن عّما صلحت يداها وأنجزت؛ 
قائالً:  عريضة  بابتسامة  لها  الرجل  باستقبال  لتتفاجأ 

»أهال بالمعلم«.
بما  استخف  ربما  رجل  فكر  تغيير  استطاعت  وبهذا 
سمع«.  كمن  ليس  رأى  »فمن  أمثاله  وكثيرين  تعمل 
فتاة  بداخل  يكبران  أنّهما  يبدو  بالنفس  وثقة  طموح 
تحاول كسر سالسل وقيود مفروضة من قبل مجتمع 

ذكوري.

»استثمرت وقتي بيشء نافع«

وفيما إذا كان دخولها مبكراً لميدان العمل، تؤكد هدية 
كيف  عرفت  بأنّها  موضحةً  باختيارها،  سعيدة  بأنّها 
وإضاعة  اللعب  من  أكثر  نافع  بشيء  وقتها  تستغل 

الوقت وتقدم الفائدة ألناس هم بأشد الحاجة إليّها.
العمل،  إتقان  من  كبيرة  مرحلة  إلى  وصولها  ورغم 
والذي مكنها من تأمين مردود مادي واقتصادي حقق 
أّن حلمها ال يزال »أكبر مما  لها االكتفاء الذاتي؛ إالّ 

حققته حتّى اآلن«.
االعتماد  فتاة  ألّي  يمكن  أنّه  الطموحة  الشابة  وترى 
على نفسها واالستقالل مادياً؛ بعيداً عن الحاجة لألهل 
أكبر من  فالمرأة  لشيء؛  احتاجت  كلّما  إليهم  والعودة 
التي  الكلمات  بهذه  اإلرادة،  تملك  ألنّها  الظروف؛ 
أهمية  والتحدي؛ شددت على  باألمل  نسجت حروفها 
فتاة  أّي  وأساعد  »سأشجع  وأضافت:  المرأة،  عمل 

ترغب بالتعلم؛ فالعمل كرامة وليس عاراً«.

مناشدة لإلدارة الذاتية..

كما ناشدت هدية عساف باسمها وباسم زمالئها الذين 
والذين  مبارك«  »علي  الشهيد  مركز  من  تخرجوا 
وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة  التخرج؛  ينتظرون 
سوريا بإيجاد بناء خاص لهذا المبنى الذي خرج من 
مهدد  بأنّه  منوهة  المجتمع،  تنفع  عاملة  أياٍد  داخله 
باإلغالق حسب ما تم توارده بالفترة األخيرة، وقالت: 
»الباب الذي فتح مصراعيه للشباب ال يجب أن يغلق«.

لنا بهدية وبأمهات دعمن بناتهن ليتركن بصمة  هنيئاً 
في حياة مجتمع بأمس الحاجة لهدية عساف وألمثالها.  

تقرير/ رشا علي

تقرير/ غزال العمر

تقرير/ جوان محمد

بتقييم  اجتماعاتها  اللجان  هذه  تعقد  حيث  أيضاً، 
أعمالها المنجزة في العامين الماضيين، وانتخاب 
مازالت  والتي  االجتماعات  هذه  عن  ممثالت 

جارية حتى اآلن«.

»اجتمعنا رغم الصعوبات الجمة«

خالل  اعترضتهم  التي  الصعوبات  وعن 
كورونا  جائحة  بأن  منى  أشارت  التحضيرات 
بسبب  الكونفراس،  عقد  تأخر  في  سبباً  كانت 
االجتماعات  في  المشاركة  لنسبة  خفضهن 
إصابات  سجلت  أن  بعد  وخاصةً  التحضيرية, 

بين عضوات مؤتمر ستار، وبعد تماثلهن للشفاء 
الظروف  كل  رغم  واستطعن  أكثر  بجٍدّ  عملن 
المهجرين  اجتماعات في مخيمات  الصعبة عقد 
وعفرين  العين  رأس  كانيه/  سري  من  قسراً 
ومناطق أخرى، مبينةً بأنها تحلت بمستوى كبير 
التطور  النساء والمسن عندهن  الوعي عند  من 
النفسية  المعاناة والظروف  واإلصرار رغم كل 
دولة  هجمات  خالل  بها  مررن  التي  الصعبة 
االحتالل التركي ومرتزقته ناهيك عن األوضاع 

الصعبة في المخيمات. 
قائلةً:  واجهتهن  التي  الصعوبات  عن  وأضافت 
»وفي كوباني استشهدت عضوات من المنسقية 
على يد دولة االحتالل التركي بعد قصف المدينة، 

وكان تأثير ذلك جلياً علينا وعلى كافة العضوات، 
ولكننا عاهدنا شهيداتنا وشعبنا بالعمل على إكمال 

مسيرتهن حتى تحقيق أهدافهن«.

معالجة الخلل والتقصري

مع  تزامناً  المقبلة  الفترة  في  أهدافهن  وحول 
عقد الكونفرانس العام أكدت منى: »سنعمل في 
الكبير  التقصير  تالفي  على  القادم  الكونفراس 
الحاصل من قبلنا خالل العامين الفائتين، بحيث 
لم نستطع التخلص بشكل كامل من بعض القضايا 
الهامة جذرياً والتي تؤثر سلباً على المرأة، مثل 
الزوجات وزواج  تعدد  فيه  والذي  المرأة  قانون 
القاصرات, فبالرغم من عمل لجان العدالة على 
كل المستويات لكن لم نستطع تطبيق هذا القانون 
الذهنية  بسبب  الواقع،  أرض  على  كامل  بشكٍل 
ظاهرة  إلى  باإلضافة  المجتمع,  في  السائدة 
تخص  كحركة  فنحن  النساء،  وقتل  االنتحار 
التجاوزات  لهذه  الحد  وضع  علينا  يجب  المرأة 
على  والعمل  بحقهن،  الحاصلة  واالنتهاكات 
إلى  بهن  أدت  التي  األسباب  ومعالجة  توعيتهن 
القتل  من  الحد  يجب  كما  وحمايتهن،  االنتحار، 

والعنف الممارس عليهن«.
لشمال  ستار  مؤتمر  منسقية  عضوة  واختتمت 
بأن  حديثها  يوسف  منى  سوريا  وشرق 
يعقد في  أن  المزمع  الذي من  العام  الكونفرانس 
شهر تشرين األول القادم سوف يحضره ممثالت 
كردستان  وباشور  ولبنان  دمشق  من  للمؤتمر 
من  نساء  إلى  باإلضافة  وأوروبا،  والسعودية 

مختلف المناطق واألحزاب والشعوب.

منى يوسف

حرية  أساس  يمثل  الذي  ستار  مؤتمر  أن  يذكر 
باسم   2005/1/15 في  تأسس  وهويتها  المرأة 
اتحاد ستار في البداية، وكان يشمل نساء الكرد 
خالل  من  تنظيمهن  على  بالعمل  وهدف  فقط, 
بينهن  التوعية  لنشر  والفعاليات,  االجتماعات 
من النواحي االجتماعية, االقتصادية ,السياسية, 
الثقافية, الحقوقية, وبالرغم من الصعوبات التي 
كانت تواجهها إال أنها قاومت ووسعت أعمالها, 
آفا  روج  في  الشعوب  كافة  من  النساء  ليشمل 
من  وذلك  وخارجها,  سوريا  وشرق  وشمال 
بتاريخ  حينها،  الرميالن  في  عقد  مؤتمر  خالل 
2016/2/25، ليتغير االسم من اتحاد ستار إلى 

مؤتمر ستار.
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بالتحصينات،  لكي  كركي  ناحية  أهالي  ندّد 
الحزب  مؤخراً  أقامها  التي  العسكرية  والنقاط 
الديمقراطي الكردستاني على الحدود بين باشور 
وروج آفا، وطالبوها بالكف عن االستمرار في 
تنفيذ اإلرادة التركية في المنطقة كما دعوها إلى 
دعم الخطوات الوحدوية بين األطراف السياسية 

في روج آفا، والمساهمة في إنجاحها.
حركة  بدء  ومع  الماضي،  القرن  تسعينات  منذ 
التحرر الكردستانية نضالها ضد الدولة التركية 
المحتلة لباكور كردستان؛ تعمد الدولة التركية إلى 
في  الكردستاني  الديمقراطي  بالحزب  االستعانة 
حربها ضد التحرر الكردستانية، ومؤخراً تحولت 
أراضي باشور إلى أراٍض محتلة من قبل تركيا، 
تشييدها  تم  عسكرية  قاعدة  عشرين  من  فأكثر 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  مرأى  أمام 
وبمساندتها. وفي األيام القليلة الماضية، وال سيما 
بناء  تم  ألنقرة؛  البارزاني  نيجيرفان  زيارة  بعد 
العسكرية من قبل  النقاط والتحصينات  عشرات 
الحدود  على  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
بين روج آفا وباشور. ولمعرفة رأي المجتمع في 
القوات  التحصينات وتحشيد  تلك  آفا حول  روج 
العسكرية على حدود روج آفا؛ أجرت صحيفتنا 

االستطالع التالي مع أهالي ناحية كركي لكي.
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لماذا نحتاج 
التعليم؟

على  تدل  التي  العوامل  أهم  من  هما  واللغة  الثقافة 
حقيقة الشعوب وتاريخهم. هذه العوامل ال يمكن لها 
أجزاء  تناول  ويتم  معينة  ظروف  نتيجة  تتحدد  أن 
منها على أنها تمثل ثقافة ولغة مجتمع أو شعب ما، 
تدل  تاريخية غير جزئية كاملة متكاملة  إنها حقائق 
الحياة في هاذان  بالهوية؛ نسبة  على مدى االرتباط 
العامالن هما الداللة العامة لهوية الشعوب وحياتهم. 
لذا؛ فأن الثقافة واللغة هما األصل في الثورات وفي 
مسار الحياة التي تتخذها الشعوب لضمان استمرارها 
في الثورة المجتمعية التي تناضل من أجل التغيير، ال 
مكان للتغيير الفعلي بدون أن يتم إحياء ما تم تدميره 
عانت  سوريا  وشرق  شمال  في  وإنكاره،  وحجزه 

مكونات شعبنا من هذه السياسات لعقود طويلة. 
لقد تم فرض واقع تعليمي معين في سوريا؛ هدفه كان 
قائماً للحفاظ على شكل المنظومة المتجذرة في الواقع 
والثقافية  التاريخية  الحقائق  والجاثمة على  السوري 
والمجتمعية لعموم السوريين. اليوم حينما يتم الهجوم 
على الواقع التعليمي في روج آفا، هذا الهجوم ال يتم 
بالصدفة كما أنه ال يطالب بإجراء بعض التعديالت 
والتغيير في هذا المشروع التعليمي التربوي المعتمد 
بغية تطويره في عموم شمال وشرق سوريا؛ كونه 
المشروع  الشعوب،  ومتطلبات  حاجات  نتيجة  يأتي 
في  الديمقراطية  الثورة  في  طبيعية  حالة  التربوي 
هي  كما  األصلية  الحقائق  نقل  أجل  من  مناطقنا 
الهجوم  فيها؛  التشويه واالنحراف  واكتشاف مكامن 
إنهاء  يستهدف  العملية  هذه  على  اليوم  يتم  الذي 
الحفاظ  هو  التهجم  هذا  من  الغاية  المشروع  هذا 
النظر  وجهات  تمثل  التي  التعليمية  المسارات  على 
لجهات معينة ال التي تمثل حقيقة التاريخ والجغرافيا 
الحقائق  فيها  بما  هنالك  إلى  وما  والثقافة  واللغة 
سوريا  وشرق  شمال  في  يكون  أن  طبيعي  العلمية. 
تمر وتعيش بظروف  المنطقة  تعليمي؛ كون  منهاج 
إنكاره،  تم  ما  وإحياء  التغيير  لتحقيق  تجهد  ثورة 
التعليمية جانباً؛  العملية  الثورة تضع  فإن كانت هذه 
الثورة  هذه  تاريخ  في  سيكون  وتغيير  ثورة  فأّي 
إلنجاح  األسمى  الحقل  التعليمية  العملية  مستقبالً؟ 
تعلمها  يتم  المناهج  هذه  نالحظ  لو  وتوثيقها.  الثورة 
بثالث لغات؛ هذه حقيقة جديدة في سوريا. إذاً لماذا 
في شمال  التعليمي  المشروع  أن  كما  محاربته؟  يتم 
وشرق سوريا هو لبناء جيل يكون لديه إحاطة وعلم 
تلبية احتياجاته الالزمة دون  بما كان يحدث وأيضاً 
تشويه أو خلط بالسياسة.  قد يمكن الحديث عن نقاط 
ومالحظات في أي مكان ما من األماكن التي تحاول 
الثورة إحداث التغيير فيها، حتى إدارياً نحن عام بعد 
عام؛ نتالفى األخطاء بالرغم من إننا ال زلنا نعيش 
الثورة. العملية اإلدارية ليست كما كانت في األعوام 
األولى، الواقع التعليمي كذلك جزء من هذه الثورة، 
أن  المتخصصة  التعليمية  الكوادر  وبغياب  طبيعي 
يكون هناك نواقص خاصة في الجانب الكردي في 
وخطراً.  ممنوعاً  فيه  شيء  كل  كان  الذي  آفا  روج 
األخطاء  وحجم  األخطاء  تالفي  يتم  باإلجمال  لكن؛ 
لم يعد كما كان في البدايات مثالً، علينا أن نميز بين 
من يريد تقييم األخطاء وبين من يريد أال تكون هذه 
المناهج موضحة للحقائق التي تم حجبها عن األجيال 
هذه  الحجب  عملية  دوام  على  ويصرون  الماضية 
والهائل  الكبير  التغيير  حجم  من  بالرغم  اآلن  حتى 
في مختلف المجاالت داخل سوريا والمنطقة. علينا 
أن نتعاون في تبني الرؤية التي تخدم حاجة أطفالنا 
وطالبنا. أما اإلجراءات المتعلقة بموضوع الشهادة 
الدراسية كما يحاول البعض تقديمها على إنها مسار 
عرقلة؛ فنحن منذ سنوات نناضل وعلى األرض لم 
ننل حتى اآلن ذلك االعتراف الدولي الكافي. بالرغم 
تتطور  ذلك نحن مستمرون في عملنا واإلدارة  من 
المعضالت  فيها  وتعالج  وتحدّثها  المنطقة  وتخدم 
على  يؤثر  ال  التأخير  ذلك  المستويات  كافة  وعلى 
أدائنا. لكن؛ منهجية العمل واستمراره هو شكل هام 
لتهيئة األمور الموضوعية لكي يرانا العالم، العالم ال 
يرى من يجلس وينتظر حتى يراه. لكن؛ حجم العمل 
ويدفعه  العالم  نظر  يلفت  الذي  هو  عليه  واإلصرار 
الظروف  ضمن  المنجز  التطور  مدى  في  للتمعن 
للعالم  يمكن  كيف  الحرب.  وحالة  المحيطة  الصعبة 
أن يرانا بدون أن يكون لنا ساحة عمل وواقع عملي؛ 
كذلك العملية التعليمية لكي تصل للمستوى المطلوب 
يجب أن تكون هنا كواقع تعليمي يتعاون فيه الجميع 
لتطويره والحفاظ عليه ويراه األهالي على أنه واقع 
ثورتهم  وكذلك  وطموحاتهم  أجيالهم  حاجات  يمثل 
واإلصرار  أوالدهم  إرسال  خالل  من  الديمقراطية 
على تحقيق التطوير فيه ومن كافة الجوانب لطالما 
هو مشروع لألهالي ولذويهم وال يخدم أحداً سواهم.

فواصل

آلدار خليل

البد  واجتماعية,  طبيعية  ظاهرة  أي  لفهم 
التاريخية  جذورها  في  والتنقيب  البحث  من 
وعالقاتها بالظواهر والقضايا األخرى, وكذلك 
المراد  القضية  أو  بالظاهرة  اإلحاطة  من  البد 
ال  حيث  الجوانب,  كل  من  وفهمها  دراستها 
بشكل صحيح  قضية  أو  أي ظاهرة  فهم  يمكن 
اإلنسان  أن  كما  جذورها,  إلى  العودة  دون 
اإلنسانية  كذلك  طفولته,  من  يكتسب شخصيته 
أساسها في بداياتها, والبدايات هي الميثولوجيا - 
المالحم - القصص التي سبقت الكتابة والتدوين 
بمسافات طويلة, وكذلك لفهم الظواهر والقضايا 
المراد فهمها بشكل سليم, البد من اإلحاطة بها 
من كل جوانبها لنحصل على صورة واضحة 
وكاملة, ألن الرؤية الجزئية تخلق التشويش في 
يتعلق  وفيما  فهمها,  المراد  المواضيع  معرفة 
يؤكد  بعضها,  مع  والقضايا  الظواهر  بترابط 
أن  الكوانتوم«,  »فيزياء  الحديثة  الفيزياء  علم 
كل موجودات الكون الالمتناهي, رغم تعدديته 
وتنوعه, مرتبط ببعضها البعض وتؤثر وتتأثر 
ببعضها بشكل مذهل, لذلك من ضرورات الفهم 
والظواهر  المواضيع  دراسة  يجب  الصحيح, 
مع  وترابطها  عالقاتها  خالل  من  والقضايا 
بعضها البعض, والمثال األبرز على ذلك تأثير 

بدأ هجوم ألمانيا في 10 أيار عام 1940 على 
فرنسا وبدأ هتلر باحتالل األراضي الفرنسية 
الزحف  هذا  نتائج  من  كان  فشيئاً،  شيئأ 
الشمالي  الجزء  ألمانيا  احتلت  أن  الهتلري 
إيطاليا  احتلت  حين  في  فرنسا  من  والغربي 
الجنوب  في  صغيراً  جزءاً  موسوليني  بقيادة 
الشرقي، أما الجزء المتبقي فكان من نصيب 
فيليب  بقيادة  حكومة فيشي )صنيعة األلمان( 

بيتان.
فرق  إحدى  يقود  ديغول  الجنرال  وقتها  كان 
فرنسا  استسلمت  فلما  الفرنسي،  الجيش 
وانسحب  يستسلم  أن  أبى  هتلر  بيد  وسقطت 
مع الجيش البريطاني إلى إنكلترا وراح يسعى 
جانبه،  إلى  يحارب  جيش  تأليف  إلى  هناك 
فلبّى الكثيرون من الفرنسيين نداءه في الداخل 

أهالي كركي لكي: »إقامة التحصينات العسكرية على 

حدود روج آفا قرار تركي بامتياز«

نجم الدين مال عمر: »توحيد المواقف والصفوف َسُيفِشل 
مخططات المحتل التركي«

أهمية معرفة التاريخ لحاضرنا
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محمود كالي

استطالع / غاندي إسكندر 

مريم الخوري

التطور  مسار  على  والمناخ  والمكان  الجغرافية 
الرابع  الجليدي  العصر  فبانقضاء  المجتمعي, 
المجموعات  تمكنت  سنة,  ألف  عشرين  قبل 
أفريقيا  شرق  شمال  من  انطلقت  التي  البشرية 
بمحاذاة البحر األحمر إلى شرقي البحر األبيض 
الخصيب  الهالل  منطقة  استوطنت  المتوسط, 
كنهاية  وزاغروس,  طوروس  جبال  وسلسلة 
قشرة  تصدع  من  الناشئ  الريف  لخط  طبيعية 
الكرة األرضية, وتؤكد األبحاث العلمية الجامعة 
في  الميزوليتي  العصر  عاشت  البشرية  بأن 
أمام ظهور عصر  الطريق  مزوبوتاميا ومّهدت 
القرى  وبناء  الزراعة  ثورة  حيث  النيوليتي 
تلك  في  معتدل  مناخ  وبوجود  واالستقرار, 
مع  الكبرى,  المجتمعية  الثورة  انطلقت  المنطقة 
تطور اللغة والفكر والثقافة الناشئة بحيث تخطى 
المجتمع اإلنساني وللمرة األولى الشكل الكالني 
نحو شكل مجتمعي أكثر رقياً وأكثر توسعاً )بداية 
تبلور القبيلة والعشيرة( تولت ريادتها المرأة األم. 
أهمية  معرفة  من  البد  للتاريخ  الصحيح  وللفهم 
سلسلة جبال طوروس وزاغروس كمهد للبشرية 
الثورة  ومنطقة  الرمزية  اللغة  لنضوج  ومكان 
والمؤرخ  العالم  يؤكد  حيث  الكبرى,  المجتمعية 
بحثه  أثناء  ويد(  بريد  )روبرت جون  األمريكي 
)ال  الكردستانية:  »جرمو«  قرية  آلثار  وتنقيبه 
بقعة  أية  في  معنى  ذات  تكون  أن  للحياة  يمكن 
من العالم مثلما هي عليه في حواف قوس سلسلة 

جبال زاغروس وطوروس(. 
إن االختصار على األساليب التحليلية الحاضرة 
في معرفة الظواهر االجتماعية دون البحث في 
إدراكاً  سيكون  تاريخيتها  نطاق  ضمن  واقعها 
عن  عبارة  هو  التاريخ  ألن  باألخطاء,  مشوباً 
كل  في  متجددة  ومتواصلة,  مترابطة  سلسلة 
لحظة, وما نعيشه اليوم من مشاكل وقضايا هي 
تاريخية, ألن التاريخ هو واقع لحقيقة المجتمعات, 
والمجتمع الذي يجهل تاريخه هو أشبه باإلنسان 
التاريخ  مع  صائبة  حياة  ال  إذ  وعيه,  فقد  الذي 

الخاطئ.
والمؤرخين  والفالسفة  العلماء  من  الكثير  اهتم 
وكان  والتاريخية  االجتماعية  القضايا  بدراسة 
بنتيجته ظهور عدة مدارس ومناهج، لعل أهمها:
لعرض  الكرونولوجية  السردية  المدرسة   -

الوقائع واألحداث دون ربط األسباب بالنتائج.
على  التاريخ  يعرف  حيث  الهيغلي  المنهج   -
الشعوب  فيها  تستخدم  جدلية  منطقية  حركة  أنه 
األدوات في تحقيق النمو والتطور نحو الحرية, 
ويرى أن المبدأ األساسي للتاريخ هو التغيير, إذ 

ال شيء خالد.
يتمثل  التاريخ  أن  يرى  الماركسي,  المنهج   -
يؤدي  والذي  والطبقي  االجتماعي  الصراع  في 
إلى التحول من نمط إنتاج إلى آخر, أكثر تقدماً 

وتطوراً.
- المنهج السارتري, يؤكد أن التاريخ ليس قدراً 
يصنعه  من  هو  إنما  باإلنسان,  تتحكم  قوى  أو 
ويحوله عملياً ونظرياً, أي ان التاريخ يعتمد على 

وعي وإرادة اإلنسان.

التاريخ هو سيرورة  - منهج ابن خلدون, يعتبر 
العمران البشري، والمعرفة التاريخية هي تدوين 
لهذه السيرورة، ويضع ابن خلدون مفهومي ظاهر 
وباطن التاريخ, يعرف ظاهره بأنه سرد ألخبار 
فهو  التاريخ  باطن  أما  الماضي,  الدول وأصول 
تحقيق دراسة وتحليل وعلم بالكيفيات واألسباب.
وهناك مناهج ومدارس وتقاربات كثيرة لدراسة 
بعض  في  آرائها  وصوابية  اهمية  رغم  التاريخ 
الجوانب, إال أنها ولألسف بقيت قاصرة في فهم 
انطلقوا من  التاريخ بشكل صحيح, ألنهم جميعاً 
من  التاريخ  بدراسة  بدؤوا  حيث  الخطأ,  المكان 
الكتابة والتدوين, أي من ظهور السلطة والدولة, 
والمجتمعات  الشعوب  لتاريخ  تجاهالً  فكان 
عيشهم(  نمط  أحاسيسهم,  أتراحهم،  )أفراحهم, 
وتاريخها  البشرية  حقيقة  تم طمس  ومن خاللها 
الطويل, بحيث تم نعت المجتمعات البشرية قبل 
ظهور الدولة بالمجتمعات المتخلفة والمتوحشة, 

والدولة هي مصدر ومنبع كل  السلطة  أن  علماً 

المصائب والمشاكل المعاشة اليوم.
خالل  من  اوجالن  عبدهللا  والفيلسوف  المفكر 
أثبت  والمجتمعات,  للتاريخ  المعمقة  الدراسة 
المجتمعات  وجود  أسبقية  والبراهين  باألدلة 
أسماه  حيث  والدولة,  السلطة  قبل  ما  البشرية 
والعدالة  الحرية  على  القائم  الطبيعي  بالمجتمع 
الحروب  من  الخالي  المجتمع  والمساواة, 
والصراعات الدموية واالستغالل واالحتكار, بل 
رأى في ظهور الدولة والسلطة انحرافاً في مسار 
التطور المجتمعي, ورأى في الدولة كارثة على 
المجتمعات البشرية. حيث وصف ظهور الدولة 
كأقذر ثورة مضادة للتاريخ. مفاد القول أن عدم 
نتائج  عنه  سينتج  صائب,  بشكل  البداية  إدراك 
غير سليمة, لذلك رأى المفكر أوجالن ضرورة 
التاريخ لتصحيحه, ألنه لم يتم كتابة أي  مداخلة 
علم بشكل منحرف أكثر من التاريخ من طرف 
الفهم  ولتصحيح  المهيمنة.  االستغاللية  القوى 

التاريخي يرى ضرورة سسلجة التاريخ وتأرخة 
السيسيولوجيا, كما يؤكد على فهم التاريخ ضمن 
األبعاد الكونية الشاملة, الستحالة إضفاء المعاني 
على التواريخ المحلية دون التاريخ الكوني, الن 
للحياة  تجزئة  يعني  والعلوم  للتاريخ  تجزئة  أي 

والحياة كونية، وال يمكن تجزئتها.
بثالث  يمر  التاريخ  أن  أوجالن  المفكر  يؤكد 

مراحل: 
األخالقي  المجتمع  أي  الطبيعي  المجتمع   -
والسياسي الذي يمثل األصل والحقيقة التاريخية, 
يقول بهذا الصدد: البحث عن الحقيقة التاريخية 
والمجتمعية خارج المجتمع األخالقي والسياسي 

هو هباء.
- مرحلة المجتمع السلطوي والدولتي: هو نظام 
منحرف عن طبيعة المجتمع ومضاد له, ويرى 
أشكاالً  والرأسمالية  واإلقطاعية  العبودية  في 

للمجتمع الطبقي السلطوي الجنسوي.
الحل  والتي هي  الديمقراطي  المجتمع  مرجلة   -
للمجتمع  الطبيعي  التوازن  إرجاع  خالل  من 
دور  وإرجاع  والدولة  السلطة  جزأته  أن  بعد 
كافة  وإنهاء  للحياة  كخالقة  الطبيعي  المرأة 
وحل  الطبيعية  للسيرورة  المخالفة  اإلشكاالت 
قضية األيكولوجية إلعادة التوازن والتواؤم بين 

الطبيعة والمجتمع.
عالمنا  في  الساطعة  الحقيقة  نتلمس  أننا  النتيجة 
تاريخية ألنه كما  تقييم األحداث بعين  بأن  اليوم 
التاريخ  بداية  في  )نحن  أوجالن  المفكر  يؤكد 
أحداثاً  ليس  التاريخ  ألن  يومنا(,  في  والتاريخ 
كلماتنا  في  تعيش  حية  إنها  بل  ومضت,  فاتت 
وعشائرنا  وقرانا  وسهولنا  وجبالنا  وأسمائنا 
حقيقة  فهم  نستطع  لم  وإن  والحكم,  األمثال  في 
التشوهات التي أصابت فكرنا وذهننا, سوف لن 
الحياة  في  سليم  توجه  امتالك  باستطاعتنا  يكون 

مستقبالً.
ولفهم الحقيقة التاريخية البد من تخطي براديغما 
ستلعب  البراديغما  ألن  كلياً,  الرأسمالية  الحداثة 
دورها في طمس الحقيقة وتجريدها من معانيها 

بدرجة كبيرة.

ولبنان  لسوريا  المحتلون  أولئك  أما  والخارج، 
فيشي؛  لحكومة  وخضوعهم  والءهم  فأعلنوا 
الفيشية  فرنسا  فريقين؛  إلى  فرنسا  فانقسمت 

وفرنسا الحرة )الديغولية(.
في تلك األثناء أعلنت بريطانيا )حليفة فرنسا في 

الحرب وشريكتها في التقسيم( المحتلة لمصر 
وفلسطين وشرقي األردن ومعها قوات فرنسا 
الفيشية  الفرنسية  القوات  على  الحرب  الحرة؛ 
ولبنان وحلقت طائراتها  في سوريا  المتواجدة 
النشرات  من  سيالً  ملقية  الشام  بالد  سماء  في 

بالحرية  فيها  واللبناني  السوري  الشعب  تعد 
واالستقالل، كان مما جاء في تلك النشرات: 

»أيها السوريون واللبنانيون الكرام، لقد أزفت 
ساعة عظمى في تاريخكم، إن فرنسا بصوت 
أبنائها الذين يحاربون من أجل حياتها وحياتكم 

ومن أجل حرية العالم تعلن استقاللكم
8 حزيران 1941

الجنرال كاترو«
والديغولي  البريطاني  الجيش  طالئع  ودخلت 

دمشق وطردت الفيشيين في 21 حزيران.

استقالل أيلول

العام ذاته  أيلول من  في السابع والعشرين من 
أذاع الجنرال جورج كاترو بيان استقالل البالد 

السورية.
مما جاء في بيان االستقالل:

»أيها السوريون
في اليوم الثامن من شهر حزيران الماضي عند 
دخول جيوش الحلفاء بالد الشرق أذعت عليكم 

ديغول  الجنرال  ورئيسها  الحرة  فرنسا  باسم 
بياناً اعترفت فيه لسوريا بصفة الدولة المستقلة 

ذات السيادة ...
لتحي سوريا المستقلة 

لتحيا فرنسا
دمشق في 27 أيلول 1941

كاترو«
برئاسة  سورية  حكومة  تشكلت  عليه  وبناء    
وزيراً  الخوري  فائز  فيها  ُعين  الحكيم،  حسن 
للخارجية وعبد الغفار األطرش وزيراُ للدفاع، 
وفيضي األتاسي وزيراً للمعارف، وأُعلن تاج 

الدين الحسني رئيساً للبالد.
 اعترفت إنكلترا والواليات المتحدة االمريكية 
حبراً  إال  يكن  لم  ذلك  أن  إال  االستقالل  بهذا 
المستعمرين  كعادة  وخداعاُ  غشاً  ورق  على 
يفوا  ولم  العهود  الفرنسيون  خاَن  المحتلين، 
بوعودهم واستمر االحتالل بعدوانه ووحشيته 
وتابع السوريون كفاحهم ونضالهم ضد المحتل 
إلى أن اندحر أخيراً في نيسان 1946 وأجبر 

على إنهاء االنتداب والخروج من سوريا.

الشيوعي  للحزب  العام  السكرتير  أكد 
أال  »يجب  عمر:  مال  الدين  نجم  الكردستاني 
السالح  أعدائنا، ونوجه  أهداف  نُخطئ ونحقق 
من  واالستشهاد  المقاومة  علينا  إخوتنا،  نحو 
أجل حرية ونهج الشعب الكردي وتحقيق آماله 
في الحرية والديمقراطية والعيش بسالم وأمان 

مع بقية شعوب المنطقة«.
في  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  استقدم 
على  وأسلحة  تعزيزات  كردستان  باشور 
وباشور  آفا  بين روج  الحدودي  الشريط  طول 
الشريط  طول  على  مخافر  وأنشأ  كردستان، 
الحدودي في محيط فيش خابور المقابل لمعبر 
االحتالل  جيش  يصعّد  حين  في  سيمالكا، 
باشور كردستان  مناطق  التركي هجماته على 
تصرفات  حفتانين.  منطقة  في  وبالتحديد 
الحدود  على  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
واألحزاب  الشعب  سخط  أثارت  آفا  روج  مع 

سعي  وسط  جاءت  أنها  خاصةً  السياسية، 
في  السياسية  والكيانات  والتنظيمات  األحزاب 
روج آفا للمضي قُدًما نحو تحقيق وحدة الصف 

الكردي«.

العمل املوحد يؤدي حتامً لتحقيق 
مطلب الشعب الكردي

حول ذلك أجرت وكالة هاوار لألنباء لقاًء مع 
الكردستاني  الشيوعي  للحزب  العام  السكرتير 
نجم الدين مال عمر حيث تحدث بالقول: »من 
أجل حماية نهج الشعب الكردستاني يتطلب من 
العسكرية والمجتمع  السياسية والقوة  األحزاب 
الكردي العمل في مسار واحد، وإزالة العوائق 
وفتح  الكردي،  الشعب  تالشي  إلى  تؤدي  التي 
الطريق أمام العمل الموحد الذي يؤدي بالنهاية 

الحرية  في  الكردي  الشعب  مطلب  تحقيق  إلى 
الشعب  عدو  سماع  وعند  والعدالة،  والمساواة 
لشن  يُخطط  الفور  على  الكرد  بكلمة  الكردي 

هجماته على كافة الشعوب الكردستانية«.
وحول استقدام الحزب الديمقراطي الكردستاني 
آفا؛  روج  مع  الحدود  على  وأسلحة  تعزيزات 
بيّن نجم الدين مال عمر بقوله: »قدمت القوات 
الكردية المضحية في أجزاء كردستان األربعة 
الكرد  حرية  أجل  من  الشهداء؛  من  الكثير 
ونهجه  الكردي  الشعب  ولحماية  وكردستان، 
أجل  لذا؛ ومن  والظلم.  العبودية  وخالصه من 
تلبية نداء شهدائنا في حماية مكتسبات الشعب 
الكردية  وقواتنا  البيشمركة  على  الكردي 
وليس ضد  العدو  نحو  السالح  توجيه  األخرى 
خدمات  يقدمون  بذلك  ألنهم  البعض  بعضهم 

للعدو وبدون مقابل«.

هدفها األول إِبادة
 الشعب الكردي

ونحقق  نُخطئ  أال  »يجب  عمر:  مال  وأكد 
واالستشهاد  المقاومة  علينا  أعدائنا،  أهداف 
وتحقيق  الكردي  الشعب  ونهج  أجل حرية  من 
آماله في الحرية. إن أي اقتتال كردي - كردي 
نتكاتف؛  أن  علينا  لهذا  للكرد،  الدمار  سيجلب 
يريد  لحظة  كل  في  الحاد  كالسكين  ألن عدونا 

تمزيقنا وتشتيتنا للتخلص منا«. 

محمد شاهين عتو

نجم الدين مال عمر

أمينة عمر محمود السالم

مشاركة الدميقراطي الكردستاين يف 
حصار روج آفا مرفوض

التابعة  سيكرا  قرية  ابن  تحدث  البداية  وفي 
بقوله:  عتو  شاهين  محمد  لكي  كركي  لناحية 
الحزب  يتبعها  التي  والتصرفات  السياسة،  »إن 
سياسة  آفا  روج  تجاه  الكردستاني  الديمقراطي 
روج  في  الكردي  الشعب  قبل  من  مقبولة  غير 
أهالي  له  يتعرض  الذي  الخانق  فالحصار  آفا، 
به  يشارك  أن  نتمنى  ال  سوريا،  وشرق  شمال 
سلطات  وعلى  كردستان،  باشور  في  الدم  أبناء 
جيداً  تعي  أن  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
أنها بحصار روج آفا تساهم في تنفيذ أجندة الدولة 

التركية في المنطقة«.
أجزاء  في  الكردي  »الشعب  عتو:  وأضاف   
من  إقليمية  لمؤامرة  يتعرض  األربعة  كردستان 
المؤامرة  هذه  تركيا  والسيما  كردستان،  محتلي 
تستهدف الوجود الكردي في كل مكان، ومصير 
في  التجربة  فنجاح  آفا،  بروج  مرتبط  باشور 
الكردي،  الشعب  هيبة  من  ستقوي  آفا  روج 
وتجربته السياسية في باشور«. ونبه عتو الحزب 
االنجرار  مغبة  من  الكردستاني  الديمقراطي 
أن  يعلموا  أن  عليهم  التركية،  اإلرادة  وراء 
نجاح تجربتهم في باشور مرتبط بتمتين أواصر 
الصداقة واألخّوة مع روج آفا وباقي األجزاء في 

كردستان«.

واختتم محمد شاهين عتو حديثه قائالً: »تركيا 
بَنت 23 قاعدة عسكرية في باشور، وتحولت 
باشور إلى ساحة، وميدان للتحركات العسكرية 
الديمقراطي  بالحزب  فحري  لذا؛  التركية. 
من  التركي  المحتل  يُخرج  أن  الكردستاني 
كل  وتوجه  باشور  في  تركيا  دنسته  شبر  كل 

إمكاناتها لطردهم«.

حصار روج آفا ال يخدم املصلحة 
الكردية الُعليا

االتحاد  حزب  عضو  أشار  جهته؛  ومن 
بنى  »لقد  بقوله:  السالم  محمود  الديمقراطي 
حدود  على  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
وحشد  العسكرية،  النقاط  عشرات  آفا  روج 
من قواته على الحدود؛ فلماذا كل هذا التحشيد 
والتحصين؟ إن أهالي روج آفا لم يوجهوا طلقة 
واحدة تجاه باشور، وخالل سنوات المحن قدم 
الشعب في روج آفا مختلف أنواع المساعدات 

لباشور؛ فهل هذا هو الرد المناسب!!«.
الحزب  في  السلطات  »إن  السالم:  وتابع   
يطلبه  ما  ينفذون  الكردستاني  الديمقراطي 
منهم ساسة أنقرة وعليهم أن يبتعدوا عن تنفيذ 
الحزب  يبتعد  أن  أمل  وكلنا  التركية،  األجندة 
ويدعم  التصرفات  هذه  عن  الديمقراطي 
حساسة،  بمرحلة  نمر  فنحن  آفا،  روج  أهالي 
بين  ـ كردي  تقارب كردي  وهناك  ومصيرية 
هذه  في  وبخاصة  المختلفة  الكردية  األطراف 

األوقات المصيرية«.

وفي نهاية حديثه طالب محمود سالم من جميع 
الوطنية  الوحدة  يدعموا  أن  باشور  أحزاب 
الكردية، وال يساهموا في إحداث شرخ بين أي 
طرف كردي على حساب المصلحة الكردية، 

ومصالح جميع الشعوب في المنطقة.

علينا أن نُساِهم يف فتحِ األبواب 
املُغلقة بني األخوة

وفي سياق الحديث ذاته؛ بيّنت عضوة مؤتمر 
ستار في مجلس بلدة عرعور أمينة عمر بقولها: 
به  يقوم  بأي شكل من األشكال عما  نقبل  »ال 
الحزب الديمقراطي الكردستاني من تصرفات 
على حدود روج آفا، ونتأسف من مقولة الحدود 
بين روج آفا وباشور قائلة إنها خرائط وحدود 
ونوهت  الكرد«.   أعداء  قبل  من  مصطنعة 
الحزب  عمد  سنوات  قبل  أنه  إلى  عمر  أمينة 
بين  خندق  إقامة  إلى  الكردستاني  الديمقراطي 
روج آفا، وباشور واآلن يبنون نقاط عسكرية، 
ويستقدمون آليات عسكرية، ويوجهون فوهاتها 
سوى  تخدم  ال  أمور  وهذه  آفا  روج  صوب 

األجندة التركية.
مجلس  في  ستار  مؤتمر  عضوة  واختتمت 
من  »بدالً  قائلة:  عمر  أمينة  عرعور  بلدة 
األبواب  وتُفتح  مفتوحة،  الحدود  تكون  أن 
وتبنى  الكردية،  الكرامة  وتصان  المغلقة، 
مرجعية كردستانية؛ يعمد الحزب الديمقراطي 
زيادة  إلى  أنقرة  من  وبأوامر  الكردستاني، 

الحصار على روج آفا«.

»إن  فقال:  عمر  مال  الدين  نجم  وأوضح 
الحزب  مصلحة  تريد  ال  التركية  الدولة 
الديمقراطي الكردستاني أو االتحاد الوطني 
الكردستاني وال مصلحة أي حزب كردي 
الكردي،  المجتمع  آخر، وال حتى مصلحة 
السيطرة  في  أهدافه  تحقيق  إلى  تهدف  بل 
األخرى.  تلو  الواحدة  الكردية  المدن  على 
السياسية  األحزاب  بعض  تستخدم  لذلك؛ 

الكردية لبث الفتن والفساد من خاللهم«.
العام  السكرتير  شدد  حديثه؛  نهاية  وفي 
للحزب الشيوعي الكردستاني مال عمر بأن 
على القوى الكردية توحيد مواقفها وصفوفها 
التركي،  دولة االحتالل  إلفشال مخططات 
الكردي،  الشعب  إبادة  إلى  تهدف  التي 
الذي  الديمقراطي  والقضاء على مشروعه 
من  المنطقة  شعوب  تخليص  إلى  يهدف 
الظلم والجور عبر أخّوة الشعوب والتعايش 

المشترك.
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الشخصيات 
القصصية على عتبة 
المكان المتفرد )2(

أن  األحرى  من  كان  أخرى  قصة  وفي 
تتحدث  الدلو،  أو  البئر  عنوان  تأخذ 
حيث  الشرب  مياه  أزمة  عن  فيها 
»عمران«  أمره  على  املغلوب  املواطن 
رجل البئر أو رجل الدلو الذي يصل به 
جر  إلى  شيء  كل  فقد  أن  بعد  األمر 
املاء وإعادة سكبه في البئر، في إشارة 
ال  الذي  النار سيزيف  ألسطورة سارق 
امليثالوجيا   حسب  لليوم  يعذب  زال 
حرب  ظروف  في  فاملواطن  اإلغريقية، 
طويلة قد عرته وجوعته وحرمته من 
أبسط املوجودات وأهونها، لتذهب بنا 
مقاتلون  أبطالها  قصة  في  الكاتبة 
مشاهد  جميلة،  مدن  من  ومحاربون 
معارك على أرض كوباني، واستشهاد 
تنسى  وال  هناك،  العامودكي  الشاب 
عن  مرعبة  قصص  تروي  أن  الكاتبة 

قطع الرؤوس والقتل واملوت.

داللة  ذات  ولكن  سريعة  إشارة  وفي   
اليد  تلك  عن  تكتب  حينما  عميقة 
املبتورة، تروي املعركة على لسان وعبر 
حياتها،  تفقد  حربية  مراسلة  تقارير 
شديدين  وألم  بوجع  تشير  فهي 
و  واحدة.  وبيد  هناك  دفنه  بكيفية 
املرأة واضحة  في كل قصصها صورة 
تغيب  ال  واالستالب  الظلم  ومظاهر 

في أغلب قصصها.

 ففي إحدى قصص اجملموعة جند الرجل 
العاجز جنسياً الذي يظلم معه امرأة 
في وقت يقف اجملتمع بعمائه ضد إرادة 
لتوضح  وروحها،  املرأة  و كرامة جسد 
احلياة  قهر  صعبة  معادلة  عبر  لنا 
اجملتمعية أو الزوجية في مجتمع تريد 
يريد  هو  بينما  الرجل،  قلب  املرأة  فيه 
في  والوجع  األلم  يتشابه  جسدها، 
مبساحات  تنفرد  التي  األمكنة،  كل 
ذكورية منطية في مكان  لشخصيات 
واحد، مكان مجتمعي موبوء، األحالم 
اجلناح،  املهيضة  واآلمال  املبتورة 
فاحلرية  بالقسوة،  املترعة  والرغبات 
»الفستان  قصة  في  كما  مبتورة 
بحكايات  القصص  وتعج  األحمر«، 
النساء الالتي يبحثن عن حلول رمادية 
أو سوداء قاهرة بعدما فقدن األمل كما 
رمبا حملت  ولدا. والتي  اريد  في قصة 
اسم الفضيحة، فجغرافية القصص 
وعفرين  كوباني  إلى  ديريك  من  متتد 
مساحات  من  كانيه.  وسري  وعامودا 
القضايا  آالف  فيها  تتوالد  جغرافية 
املقموعات  النساء  ومئات  اجملتمعية 
واحلب،  والتعبير  احلياة  من  واحملرومات 
عن  يبحثن  نساء  رجولة،  ميتلك  ورجل 
شباب  وعن  أبناء.  وعن  واألمان  احلب 
البحر..  يركبون  ويسافرون..  يرحتلون 
حتدث عن اخملطوفات وحاالت االغتصاب 
عتبة  واختراق  الزنازين  في  اجلماعي 
اإلنسانية، عبر قصة حملت  الكرامة 

عنوان »فيلم احلرية«.

 في إشارة استهتار للمبدأ األساسي 
حقيقية،  ثورة  ألي  احلقيقي  وللهدف 
لتنتهي اجملموعة القصصية بالقصة 
حيث  الكتاب،  عنوان  حملت  التي 
قمح،  حبة  قمح،  بذرة  القصة  بطلة 
حتترق  القوام  رشيقة  ذهبية  وسنابل 
اقتصادي،  فكري  إرهاب  جحيم  في 
مراحل  من  سوداء  مرحلة  لتؤرخ 
مقاومة األرض واحلجر والزرع والشجر 
ضد أعداء احلياة، وضد أعداء االخضرار، 
اشتعال  مواسم  تؤرخ  اجلوع،  وضد 
اجلميل،  الشمال  حقول  في  النيران 
مكللة  أرملة  إلى  األرض  لتحيل 

بالسواد والرماد. 

املتنوعة،  بشخصياتها  قصص 
لتضيق،  تتشابه  مكانية  عتبة  وعلى 
سيبقى  وطن  وطن..  إلى  لتتحول 
أخضر، سيبقى ألنه وحبة القمح توأم 

للعيش وللحياة.

ِقراءات أدبية

آراس بيراني

روناهي/ قامشلو: في قامشلو كانت رحالت قصصه 
الكردية  الموسيقى  أنغام  فعلى  الفن،  مع  وذكرياته 
كانت  حيث  طفولته،  كانت  الكرد  الفنانين  وأصوات 
ـ  ـ جوان حاجو  أغاني )محمد شيخو وشفان برور 
آرام تيكرانـ  كوما برخدان( البلسم والنغم وكالسحر؛ 
ليتعلق أكثر بالفن والموسيقى. فهو ال يتذكر في أي 
عمر بدأ شغفه بالفن الكردي، إنه الفنان الكردي ابن 

مدينة قامشلو »حسين بريك«
 الفنان الكردي ذو الثالثة والثالثين عاماً بخامة صوته 
وشوقاً  لحناً  بحة  كل  في  يعتنق  الذي  الجميل  الجبلي 
وتعبيراً عن الوطن والقضية الكردية، وعن هذا قال 
أنني  تواضع  بكل  »أفتخر  قائالً:  بريك  الفنان حسين 
من مواليد الثمانينات الذي اعتبره آخر جيل استطاع 
من  فيها  ما  وبكل  أصولها  على  بالطفولة  االستمتاع 
ذكرياتها  الحياة  حفرت  قامشلو  أحياء  في  معنى«، 
البسيطة  الحياة  في طفولته ومراهقته، حيث  الجميلة 
واالجتماعية الرائعة بين األقارب والجيران، أصدقاء 

الطفولة.

»ندبات« حبه للموسيقى ما زالت 
تداعب ذاكرته

معه  لقائنا  في  لنا  رواها  جميلة  قصة  هناك  وكانت 
عبر الشبكة اإللكترونية، حيث تبين هذه الكلمات عن 
شدة حبه للفن، ففي عمر الخامسة تقريباً عندما كان 
جار  كان  وهناك  عامودا،  في  جده  بيت  إلى  يذهب 
جده »طارق ميرزا«، يمتلك »دربكة«، والتي كانت 
آنذاك مصنوعة من الفخار، »وفي ذلك الوقت أعجبت 
عمي  قام  أن  إلى  عليها  وبكيت  كثيراً  وأحببتها  بها 
»محمد بريك« بإهدائها لي، تلك الدربكة الفخار التي 
بصوتها  وأستمتع  عليها  وأقرع  أريد مالمستها  كنت 
وأخيراً أصبحت بحوزتي، وحينها كان يجب تسخين 
على  بتسخينها  قام  عمي  أن  إال  اللمبة  على  الدربكة 
الغاز وانفجرت وانكسرت، ورغم أنها لم تعد صالحة 
على  أقرع  وكنت  حبها  عن  أتوقف  لم  عليها  ألقرع 
تلك  يحمل  زال  ما  الذي  أصبعي  وجرحت  أطرافها 

الندبة«.

بمفردها  »وردة  شعار  تحت  الشهباء:  روناهي/ 
اإلثنين  يوم  مساء  انطلق  حديقة«  تشكل  ال 
2020/9/21م في مقاطعة الشهباء مهرجان ليلون 
الدولي األول للسينما، الذي تشارك فيه 150 دولة 
حول العالم بأكثر 2200 فيلماً منها األفالم القصيرة 

والطويلة واألفالم الوثائقيةً
ومسرحية  موسيقية  كرنفاليه  بأجواء  االفتتاح  بدء 
والهالل  والفن  الثقافة  حركة  من  فنانين  بأدائها  قام 
الذهبي، ثم تم التعريف عن المهرجان وأهميته بثالث 
لغات »العربية والكردية واإلنكليزية«، وألقيت كلمة 
أعضاء  قبل  من  والكردية  العربية  باللغتين  االفتتاح 
إقامة  أهمية  الكلمات  وتناولت  المهرجان.  إدارة 
اإلرادة  عن  تعبيراً  للنازحين  مخيم  في  المهرجان 
االحتالل  يقاوم  الذي  الُمهجر  لشعب  لهذا  والثقافة 
تدعو  العالم  لشعوب  رسالة  إنها  وكما  ويرفضه، 
للسالم والمحبة واإلنسانية وترفض العنف واإلرهاب 

والتسلط.

رغم محاوالت االحتالل إفشال 
املهرجان إال أنه صامد

على هامش الفعاليات التقت صحيفتنا »روناهي« مع 
المخرج السينمائي والعضو في إدارة مهرجان ليلون 
جانكين عبدو، الذي تحدث قائالً: »نحن كومين سينما 
آفرين أطلقنا هذا المهرجان من داخل مخيمات النزوح 
المهرجان  هذا  ويعتبر  عفرين،  نازحو  فيه  يقيم  التي 
أول مهرجان سينمائي يطلق من داخل المخيمات في 

العام  للرأي  الضوء  تسليط  منه  الغاية  العالم، وكانت 
واحتالل  الكردية  القضية  على  اإلنسانية  والمنظمات 
الكردية  الثقافة  بأن  يثبت  المهرجان  وهذا  عفرين، 

محال أن تزول«.
وأشار إلى أنه رغم قيام االحتالل التركي بالتشويش 
وحاولوا  المهرجان،  إفشال  أجل  من  اإلنترنت  على 
والحصار  اإلمكانات  قلة  رغم  إننا  إال  االختراق، 
صدى  للمهرجان  كان  حيث  إيجابية  لنتائج  وصلنا 
قوي، وقد ظهر هذا جلياً حين شاركت أكثر من 150 
دولة بأكثر من 2200 فيلماً من دول أجنبية وعربية 

وإقليمية. 
كما أكد جانكين أن هذا المهرجان يضاهي المهرجانات 
العالمية التي يتم دفع الماليين من الدوالرات إلقامتها، 
وهذا ما يظهر بأن اإلرادة تصنع المعجزات، كما أن 
للمهرجان دور لتقوم بعض المنظمات بالتواصل معنا 
الحرب  وجرائم  عفرين  احتالل  ملف  فتح  أجل  من 
يتم  بأن  كبير  أمل  على  وإننا  تمت،  التي  والمجازر 

عرضه في عفرين.

دور كومني سينام عفرين
 يف إنجاح املهرجان

وأضاف جانكين في حديثه أنه بعد اإلعالن عن بداية 
الخارج  في  المقيمين  عفرين  أهالي  سعى  المهرجان 
بالتواصل  قاموا  والمعنوي، كما  المادي  الدعم  لتقديم 
مع المخرجين والسينمائيين في الخارج من أجل دعم 

الترويج للمهرجان وكان لهم دور كبير في النجاح.
وتم توزيع العمل على العاملين ضمن كومين السينما 
الفليكس،  وتصميم  وتصميمها  بروشورات  طبع  من 
وتم كل شيء ضمن كومين السينما دون المساعدة من  

الخارج بسبب الحصار.
كومين  قام  األجنبية  األفالم  ترجمة  ناحية  من  أما 
مختصين  وأساتذة  المدرسين  مع  بالتعاون  السينما 
باللغة اإلنكليزية بترجمة جميع األفالم، وتم االنتهاء 
شروط  أحد  وكان  يوماً،   20 خالل  الترجمة  من 
اللغة  إلى  مترجمة  األفالم  تكون  بأن  األفالم  استقبال 
اإلنكليزية  اللغة  من  األفالم  ترجمة  وتم  اإلنكليزية، 
إلى العربية وثم من العربية إلى اللغة الكردية وسيتم 
والكردية  العربية  وهي  باللغتين  األفالم  عرض 
المخرج  وختم  المعروض.  الفيلم  لغة  إلى  باإلضافة 
جانكين عبدو حديثه بالقول بأن أهالي عفرين بإرادتهم 
صامدين  سيبقون  والتنوير  للعلم  ومحبتهم  الحديدية 

حتى الرجوع إلى عفرين.  

اليوم الثالث من املهرجان كان مميزاً!

المؤسسات  دعم  بهدف   - روناهي  قامشلو/ 
وفق  أكاديمية  بخبرات  القائمة  اإلعالمية 
افتتاح  آفا  منظور علمي، عمدت جامعة روج 
واعتبرت  العام،  هذا  لإلعالم  العالي  المعهد 
معاهد  الفتتاح  بداية  هذه  خطوتها  الجامعة 
أخرى في السنوات القادمة من ضمنها المعهد 

العالي للفنون المسرحية وغيرها من الفنون.

في  متميزة  خطوات  آفا  روج  جامعة  خطت 
الخبرات  توافر  عدم  رغم  العلمي  المجال 
تثنها  ولم  المنطقة،  في  العالية  األكاديمية 
التفكير في زيادة عدد  المتعددة من  الصعوبات 
فروعها، ورفدها بمعهد عاٍل لإلعالم تتأمل منه 
المتعددة  نقلة نوعية في وسائل اإلعالم  إحراز 
الجامعة  أهداف  تتوافق  هل  لكن  المنطقة،  في 
الوسائل اإلعالمية هنا؟ وهل  هذه مع تطلعات 
ستتيح المجال لإلعالميين الحاليين االستفادة من 

األسس العلمية لهذا المعهد؟
العلوم  كلية  الجامعة  افتتحت  العام  هذا  في 
اللغات  العربية ضمن كلية  اللغة  الدينية، وقسم 
لإلعالم  العالي  للمعهد  إضافة  الحقوق،  وكلية 
تحديد  وتم  سنوات،  ثالث  فيها  الدراسة  ومدة 
المواد التي ستدرس وفق مراحل تركز المرحلة 
الطالب  إتقان  التحضيرية( على  )السنة  األولى 
وهي  بالمنطقة  اإلعالم  في  األساسيتين  اللغتين 
بالدرجة  لإلنكليزية  إضافة  والعربية  الكردية 
روج  لجامعة  المشترك  الرئيس  ويقول  الثانية، 
القوا  أنهم  المصطفى،  اإلله  عبد  الدكتور  آفا 
ترحيباً من قبل القائمين على اإلعالم في روج 
آفا وكذلك العاملين الحاليين في اإلعالم، وهذا 

شجعهم بالمضي في هذه الخطوة.

ما الهدف من افتتاح
 معهد اإلعالم؟

من  عدد  مع  اليوم  الجامعة  إدارة  تتواصل 
ضمن  التدريس  بهدف  المعروفين  الصحفيين 
المعهد، و يُشير المصطفى إلى أن هدفهم األولى 
أو  مهنة  أي  في  العلمية  بالنواحي  االهتمام  هو 
واألعمال  المهن  بعض  »هناك  ويتابع:  عمل 
أكاديمية  خبرات  وجود  بدون  تسييرها  يتم 
ومن  والتمثيل،  والمسرح  الموسيقى  منها 
بعض  محبة  على  اعتمد  الذي  اإلعالم  ضمنها 
إليجاد  اإلعالم  وسائل  األشخاص وضرورات 
أشخاص بناًء على بعض المواهب لديهم، لكن 
وافتتاح  آفا  روج  بها  مرت  التي  كالظروف 
الفضائية  والمحطات  اإلذاعات  من  العديد 
العاملين  والمجالت والجرائد، أكدت أن بعض 
رأينا  لذا  أكاديمية،  بإمكانات  يتمتعون  ال  فيها 
ضرورة افتتاح هذا المعهد وبعدها سنفكر بفتح 
لخلق  األخرى  الفنون  وبعض  للموسيقا  معاهد 

مناخ أكاديمي«.
نعم، هذه الفكرة القت قبول العاملين الحاليين في 
االلتحاق  اليوم  يريدون  غالبيتهم  لكن  اإلعالم، 
بهذا المعهد، وطرحوا فكرة الدراسة عن بُعد أو 
تخصيص دوام إضافي لهم لتلقي الدروس، وتم 
رفع طلب رسمي إلدارة الجامعة، ولكن طلبهم 
هذا قوبل بالرفض، والسبب وفق الدكتور عبد 
اإلله يعود للنظام الداخلي للجامعة الذي يفترض 
على الطالب توفير نسبة دوام معين، وإال فإنه 
الرفض  هذا  وربما  الدراسية،  السنة  يجتاز  لن 
يتعارض مع هدف المعهد األساسي بناء الخبرات 
الحاليين  للعاملين  العملية  فالخبرة  األكاديمية، 
باإلعالم إذ دمجت مع المعرفة العلمية ستكون 
نتائجها أفضل من االعتماد على مستجدين فقط، 
بدراسة  وعد  للجامعة  المشترك  الرئيس  ولكن 
وضع هؤالء العاملين في اإلعالم العام القادم، 
ويمكن  تحضيري  عاماً  هو  العام  هذا  أن  كون 
فكرة  أن  إلى  وأشار  منها،  جيدة  نتائج  استنتاج 

حسين بريك... صوٌت شجي مفعٌم بالحب للهوية الكردية

مهرجان ليلون السينمائي رسالة اإلرادة والسالم من عفرين للعالم

المعهد العالي لإلعالم هل سيبني شخصية إعالمية 
بمعايير أكاديمية...  

وحينها عانى بريك قليالً بسبب ذهنية األهل في ذلك 
الوقت اجتماعياً ودينياً، ولكن لم تكن عائقاً أمام عشقه 

للموسيقى.
بالموسيقى،  اهتمامه  من  زادت  عمره  من  سنة  كل 
وعن هذا تحدث الفنان بريك قائالً: »في أحد األعياد 
وبعدما حصلت على مبلغ من العيديات، اقتنيت ألول 
جداً  وسعيداً  فرحاً  كنت  الدربكة،  حياتي  في  مرة 
وقع  مع  أغني  فكنت  موسيقية،  آلة  على  بحصولي 
أصابعي على الدربكة، في ذلك الوقت أتذكر أنني لم 
أتلَق الدعم المعنوي من األهل، النهم اعتبروا العزف 
بالدراسة  الدربكة عيب، ومن األفضل االهتمام  على 

وسيل من نصائح األهل المعروفة«.

بداية املشوار مع آلة الطمبور

عامودا،  في  بدأ  الفني  اهتمامه  في  الجميل  التحول 
هناك،  جده  بيت  زار  حين  الصيفية  العطل  أحد  في 
حيث  الطمبور،  آلة  جمال  مدى  على  بالتعرف  بدأ 
كان يجتمع خاله مع أصدقائه وتبدأ السهرات الجميلة 
والعزف على الطمبور، ويقول عن ذلك: »سحرتني 
حركة  منها  تخرج  األلحان  كانت  كيف  اآللة  تلك 
والمعاناة  بالتفكير  هناك  من  وبدأ  اليد«،  في  الريشة 
العزف عليها،  الطمبور، ويتعلم  كيف سيحصل على 
فكان يسأل نفسه هل لي أن أنتظر العيد القادم ألجمع 
اقتناؤها؟  أين يمكن  عيدياتي وأشتري هذه اآللة؟ من 

أسئلة كثيرة كانت تجول في خاطره في ذلك الوقت. 
أوقاتاً  وأمضى  العزف،  بتعلم  الذاتية  رحلته  بدأت 
جميلة وطويلة معها، وعن ذلك يضيف: »مازال ذلك 

الشغف الجميل يراودني في كل مرة أحمل آلتي وأبدأ 
بالعزف«.

فكانت  الوطن،  حب  عن  لعمه  شعراً  سمع  وبعدها 
بوضع  وإرادة  بتصميٍم  يفكر  جعلته  رائعة  كلماته 
لحن لهذه الكلمات، فكانت أولى تجاربه وضع لمساته 
بعدها  أصبح  2005م،  عام  وعذب  خاٍم  كالٍم  على 
يسجلها  لم   لكنه  الكالم  على  ومفصالً  جاهزاً  اللحن 
في األستوديو بسبب تردده كثيراً، بسبب عدم وجود 
المال  لديه  أيضاً  هناك  يكن  ولم  احترافي،  استوديو 
الكافي إلنتاج أغنية احترافية. وكان أول عمٍل فني له 

باسم )يارامن( عن حب الوطن.

رحلته الفنية يف قامشلو

الفنية  رحلته  عن  بريك  حسين  الفنان  وأشار 
قامشلو  فرقة  في  المشوار  ذلك  »أتذكر  المتواضعة: 
للفلكلور الكردي، التي كنت عضواً فيها، حيث كانت 
في  الفنية  األعمال  لتقديم  ككرد  لدينا  الوحيد  المتنفس 
أيام محددة ومحصورة بسبب النظام البعثي الذي كان 

يمنع التكلم باللغة الكردية«.
كـ  بها  وشارك  يتذكرها  زال  ما  التي  المناسبات  تلك 
الفنانين  تأبين  وفي  أيار،  من  واألول  النيروز  عيد 
كلش(،  وسيداي  ـ  تيريج  )سيداي  كـ  العظماء  الكرد 
حيث كانت المساحة المخصصة للثقافة الكردية ضيقة 

ومحصورة ألسباب سياسية معروفة. 
تجربة حياة ممتعة ومثيرة،  الغربة  في  بريك  لحسين 
وانتهاًء  وإسطنبول  ببيروت  مروراً  دمشق  من  بدأت 
مدينة  كل  في  له  وكان  حالياً،  ألمانيا  في  هانوفر  في 
تعرف  بيروت حيث  في  كانت  أجملها  فريدة،  تجربة 
بأشخاص من مختلف الدول األوربية، وعن دوره بنقل 
التراث الكردي يوضح: »اعتبرت نفسي سفيراً لثقافتنا 
والمطبخ  الموسيقى  وباألخص  الكردية،  وعاداتنا 
الكردي، قمت بالعزف في بيروت في حفالت صغيرة 
أو كما تسمى اليف ميوزيك، وكانت تالقي استحسان 

الزوار األجانب وأعجابهم باأللحان الكردية«.

برنامج »كورد أيدول« فسيفساء 
كردية مبهرة

في  السليمانية  مدينة  إلى  دعوته  تمت  ألمانيا  ومن 
كرد  الفني  البرنامج  في  للمشاركة  كردستان  باشور 
أيدول نسخة 2017م، كانت تجربة كرد أيدول تجربة 

رائعة للغاية تعلم فيها أشياء جديدة، ولكن لسوء حظه 
من  خرج  هناك  أصابته  شديدة  برد  نزلة  وبسبب 
لمع  المسابقة  هذه  وفي  الثالثة.  المرحلة  في  المنافسة 
حسين  الفنان  الناس  من  الكثير  وعرف  كثيراً  اسمه 
بريك، وهذا البرنامج كان تجربة أولى وبسبب تشجيع 
أهله للمشاركة بالمسابقة، شارك بالمسابقة. وعن هذا 
األمر شرح مدى سروره وفرحه بإقامة وتنظيم كهذه 
ابنة  كينجو  جيندا  لنجاح  كثيراً  »سعدت  الفعاليات، 
حينها.  للقب  مستحقة  كانت  بالمسابقة،  كوباني  مدينة 
وكانت أجمل تجربة لي حيث اجتمع الكثير من أبناء 

الكرد وبكل لهجاتها في البرنامج واحد«.

أعامل فنية قومية عن الكرد

الكرد  قضايا  عن  تعبر  والتي  الفنية  أعماله  وعن 
أغني  كثيراً  بوطني  مرتبط  »ألنني  بريك:  أضاف 
له، فأنا إنسان كردي قومي أحب هويتي ولغتي التي 
تعلمتها منذ الصغر وبالسر لتشديد النظام الخناق على 
كل ما ينتسب للكرد من لغة وهوية وأرض، فكل فنان 
وستبقى  دائماً  ولوحتي  للمجتمع  ليعرضها  لوحة  لديه 

القضايا الوطنية الكردية المهمة«.

وعن  للوطن  غناها  المنشورة  بريك  أعمال  جميع 
منه  عانى  الذي  والظلم  والتهجير  القسري  النزوح 
الكرد، ومن أعماله: Yara Min 2005مـ  كلمات دل 
بيت ألحان حسين بريك _ Dayika Min  2007م 
 Hevalê _ ـ كلمات غمكين رمو ألحان حسين بريك
ألحان حسين  2008م، كلمات نوبار إسماعيل   Min
بريك _ Bibin Yek 2013 م كلمات نوبار إسماعيل 
2013م،   Emê Vegerin  _ بريك  حسين  ألحان 
كلمات حسين بريك بمساعدة شرفان قامشلو ومرفان 

عفريني ألحان حسين بريك.
أما عن الثورة الثقافية في روج آفا فتحدث حسين بريك 
تنتج في  فنية جميلة  اليوم من أعمال  أراه  قائالً: »ما 
تقدمه  ما  وباألخص  التقدير،  يستحق  شيء  آفا  روج 
يقدمه  وما  والت،  استوديو  ـ   Hunergeha Welat
أعتقد  واحترافية،  متقنة  أعمال  من  برازي(  )محمود 
أننا سنشهد في األيام المقبلة الكثير من األعمال الفنية 
الجميلة. في الختام أشكركم إلتاحة هذه المساحة لي، 
متمنياً  المتواضعة  الفنية  نبذة عن رحلتي  لمشاركتكم 
في النهاية المزيد من األمن واالستقرار والرفاه للوطن 
اللقاء في يوم ما  ولمدينتي الحبيبة قامشلو، على أمل 

هناك، إلى حيث أنتمي«.

تقرير/ صالح إيبو

تقرير/ هايستان أحمد

تقرير/ شيار كرزيلي

اإلدارة  مع  التشاور  وتم  قبوالً،  القت  المعهد 
الخطوط  لتحديد  الذاتية  اإلدارة  في  اإلعالمية 

العامة لما هو ضروري للعمل اإلعالمي.

تزوير الشهادات دفع الجامعة 
إلجراء اختبار عام

ويخضع طالب معهد اإلعالم لشروط المفاضلة 
المتقدمين  ويلزم  فروعه،  بكافة  للجامعة  العامة 
باجتياز اختباراً كتابي، الهدف منه تحديد السوية 
نسبة  وتعطى  للطالب  العامة  والمعرفية  العلمية 
االختبار، وذلك  لهذا  القبول  70% من عالمات 
العامة  الثانوية  شهادات  من  العديد  لظهور 
خاص  شفهي  مقابلة  لفحص  إضافة  المزورة، 
بالطلبة المتقدمين للمعهد العالي لإلعالم، وتركز 
وسالمة  الشخصية  الجوانب  على  هذه  المقابلة 
ألي  الهامة  الصفات  من  وهي  لديهم  النطق 

صحفي.  
جميع  في  تحضيرية  سنة  الجامعة  واعتمدت 
الطالب  يسدّ  أن  هو  منها  الغرض  األقسام، 
العلمية  النواحي  من  لديه  الموجودة  الثغرات 
وتلقي  للدراسة  جاهزاً  يكون  وأن  واألدبية 
المناهج الجامعية، وبالنسبة لمعهد اإلعالم سيتم 
استبعاد الطلبة الراسبين في اللغتين األساسيتين 
جمع  بعد  العام  نهاية  في  التحضيرية  بالسنة 
الدراسيين  الفصلين  في  المواد  هذه  عالمات 
الطالب  هذا  حق  من  وسيكون  والثاني،  األول 

في  المفاضلة  تقديم  أو  أخر،  بفرع  االلتحاق 
السنة التالية مجدداً، وأشار إداريون في الجامعة 
أنهم وضحوا هذا الشيء للطلبة المتقدمين وهو 

موجود في النظام الداخلي للجامعة.

لجنة خاصة ملتابعة املنهاج 
وتسلسل الدروس

في  تدريسها  يتم  التي  المعتمدة  المواد  وتتنوع 
بحيث  متسلسل  بشكل  وتحدد  اإلعالم،  معهد 
للتخصص  ويتدرج  عامة  نظرة  الطالب  يعطي 
والمرئي،  والمسموع  الكتابي  اإلعالم  بين 
تخرج  مشروع  هناك  يكون  الثالثة  السنة  وفي 
المواد  ترتيب  وجاء  للطالب،  تخصص  بمثابة 
مع  الجامعة  إدارة  تشاور  بعد  واختيارها 
العاملين  وبعض  اإلعالم  مجال  في  المختصين 
في هذا الحقل، وتم تشكيل لجنة خاصة بوضع 
خرج  أشهر  دام  عمل  وبعد  الدراسي،  المنهاج 

مقترح بمواد معينة وبشكل تسلسلي.
تأسست جامعة روج آفا في عام 2016 في مدينة 
على  بسيطة  وبإمكانيات  كليات،  بست  قامشلو, 
يقارب  ما  مرور  وبعد  ولكن  األصعدة،  جميع 
بناء  تم  الجامعة  تأسيس  على  سنوات  األربع 
واإلداري،  األكاديمي  الصعيد  على  جيد  أساس 
وذلك من خالل اتخاذ بعض اإلجراءات الالزمة 
للرفع من السوية العلمية والتعليمية في الجامعة 

والدروس،  المحاضرات  لمتابعة  لجان  كتشكيل 
واإلدارية  والعلمية  األكاديمية  األمور  ومتابعة 

في الجامعة.

هل تتعارض نظرة الجامعة 
واإلدارة الذاتية لإلعالم ؟

لتأسيس  الديمقراطية  األمة  مشروع  ويهدف 
إعالم حر، يعتمد على االستقاللية والحيادية قدر 
المدرسة في  المواد  اإلمكان، وعن مدى ترابط 
يقول  لإلعالم،  الذاتية  اإلدارة  نظرة  مع  المعهد 
»المصطفى«، نحن نعتمد على األسس العملية 
بشكٍل علمي  مواده  الطالب  تلقي  هو  يهمنا  وما 
وبحرفية، أم األطر العامة لإلعالم وكيفية تسيير 

أموره خارج الجامعة، ليس لهم عالقة فيه.
تعديل  على  اليوم  الحر  اإلعالم  اتحاد  ويعمل 
قانون اإلعالم في روج آفا برؤية جديدة تضمن 
حقوق الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية وتنظم 
عملهم وفق أسس يراها االتحاد بأنها جيدة نوعاً 

ما.

طلبة عفرين لن يُحرموا من 
التقدم لهذا الفرع

المتخرجين  اآلن  إلى  الجامعة  تلزم  ولم  هذا 

تم  فقد  العروض،  بكثرة  المهرجان  أيام  ثالث  تميز 
مخيم  ففي  وبرخدان،  سردم  في  فيلماً   14 عرض 
وهو  الماء«  »مهمة  بعنوان  فيلم  تم عرض  برخدان 
فيلم رسوم متحركة من إنتاج فنزويال للمخرج ألفارو 
لبنان  كاسيريس، وفيلم بعنوان »الجبل األحمر« من 
وهما  إيران  من  وفيلمين  حرب،  كامل  إخراج  من 
»كلمة المرور« من إخراج حسن محتاري و«الورم« 

من إخراج  جواد جانجي.
للمخرج  فيلم هندي بعنوان »خطوة«  كما تم عرض 
أجاي براكاش غوغار، أما من مصر فقد تم عرض 
الجابري،  رامي  للمخرج  أمثالك«  »أمم  بعنوان  فيلم 
فو  جوستا  للمخرج   »1  The  %« األمريكي  والفيلم 

كوليتي، 
إخراج  من  »شاهين«  اإليراني  الفيلم  عرض  وتم 
من  العام«  »الحلم  األلماني  والفيلم  طهراني  ساالر 
إنتاج  من  وفيلم  هيكيت،  وليندا  لوجيك  دفيف  إخراج 
وحيد  إخراج  من  جائزة«  »أفضل  بعنوان  العراق 
إخراج  من  »الجالد«  اإليرلندي  والفيلم  كفري، 
من  مجنحة«  »معجزة  بعنوان  وفيلم  فواز،  جوزيف 
إنتاج أذربيجان للمخرجة زهرة ميرزا وفيلم من إنتاج 

البرازيل بعنوان »الزمن«.

جانكين عبدو

عبدااللة مصطفى 

إعالمية  مؤسسات  ضمن  بعملهم  المعهد  من 
الخطط  ضمن  ذلك  يكون  وقد  لإلدارة،  تابعة 
المستقبلية،  مشاريعهم  ضمن  للجامعة  القادمة 
ولكن في الوقت نفسه ال تتكفل إدارة الجامعة 
بإيجاد عمل وظيفي للمتخرجين، كما هو حال 

خريجي كلية الزراعة والبترول.
إدارة  تؤكد  عفرين،  جامعة  لطلبة  وبالنسبة 
يجب  فقط  أمامهم،  مفتوح  الباب  أن  الجامعة 
جامعة  في  طالباً  كانوا  أنهم  اإلثبات  عليهم 
أساس  على  المفاضلة  تُقدَم  أن  أو  عفرين، 
العام بفرعيه األدبي والعلمي  الثانوية  الشهادة 
بشكٍل سلس، وتقدم المفاضلة في ثالث مراكز، 
»قامشلو، كوباني والشهباء«، وتجرى فحوص 

المقابلة وغيرها في تلك المراكز.

مشاكل السكن الجامعي تم 
تداركها والدعم املايل تضاعف

وكباقي السنوات تلتزم الجامعة بتأمين السكن 
للطلبة الوافدين من خارج قامشلو أو المناطق 
المتعرضة لالحتالل من قبل  المحتل التركي 
ظهرت  األخيرة  اآلونة  في  ولكن  ومرتزقته، 
اهتمامها  بعدم  للجامعة  االنتقادات  بعض 
بالسكن ورداءة الخدمات الُمقدمة فيها من حيث 
النظافة والطعام وكذلك نقص أجهزة التكييف 

وبعض المعدات األساسية.
وعلل الرئيس المشترك للجامعة هذه المشكلة، 
بأسلوب آخر، وقال أنه تم معالجة جزء كبير 
من المشكلة، إذ ضاعفت الجامعة المصروف 
المالي المقدم للطلبة وبات اليوم 60 ألف ليرة 
سورية، وبالمقابل تم إلغاء المطبخ من السكن 
عنه  ليستعيض  الكبير  والمطبخ  الجامعي 
للطلبة  ويعطي  كل غرفة،  في  بمطبخ صغير 
بدل  فقط«  »المحتلة  المناطق  من  المهجرين 
طعام لم يحدده إضافة للمبلغ المالي المخصص 
الطلبة  المصطفى  وطالب  الطلبة،  لجميع 
السكن وإن هذا  نظافة  الحفاظ على  بضرورة 
واجب عليهم، ولكن في الفترة السابقة استخدم 
السكن كمركز حجر صحي، وخالل تلك الفترة 
أخرى  ونُقلت  األجهزة  بعض  وأتلفت  تعطلت 
والذين  السكن  في  المقيمين  الطلبة  عان  لذا 
حاالت  ظهور  نتيجة  فيها  بدورهم  حجروا 
إصابة بفيروس كورونا من عدم توفر أجهزة 

التكييف والتي تم تداركها اآلن. 

223 متخرج من الجامعة
 إىل اآلن

التي  العامة  للمفاضلة  المئات  تقدم  اليوم  وإلى 
التسجيل فيها قبل شهر ونصف وتم  فُتِح باب 
تمديده نتيجة إعالن حالة منع التجوال من قبل 
اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، ومن 
الخاصة  المقابلة  فحص  يجرى  أن  المفترض 

بالمفاضلة في 29 الشهر الجاري.
في  الحاليين  الطالب  عدد  أن  ذكره  والجدير 
وطالبة،  طالب   1237 بلغ  آفا  روج  جامعة 
الفروع  كافة  من  المتخرجين  الطالب  وعدد 
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إقباالً  قامشلو  مدينة  تشهد   - قامشلو  روناهي/ 
األساسية  الغذائية  المواد  شراء  على  واسعاً 
األهالي على دعم  أكد  كما  المواطنين،  قِبل  من 

الصناعات المحلية، والتشجيع على شرائها.

وبهذا الخصوص؛ سلطت صحيفتنا »روناهي« 
المواطنين حول تأمين  الضوء على آراء بعض 
متطلباتهم المعيشية؛ فحدثنا المواطن خالد أحمد 
قائالً:  قامشلو  بمدينة  الكورنيش  حي  سكان  من 
»في الفترة األخيرة ومع استقرار سعر الدوالر 
مقابل الليرة السورية؛ أصبح بإمكاننا تأمين أغلب 
الغذائية، كون  المواد  الضرورية من  المتطلبات 
تناسب  المحلي  اإلنتاج  من  المواد  بعض  هناك 

دخل المواطن، أال أن هناك بعض المواد غالية 
الخارج  من  الستيرادها  السبب  ويعود  الثمن، 
حيث يتم التعامل بالدوالر، وهذا يشكل عائقاً أمام 

المواطنين«.
ونوه أحمد: »على الجهات المعنية التابعة لإلدارة 
تحقيق  لحين  المحلية  الصناعات  دعم  الذاتية 
االكتفاء الذاتي، علماً بأن هناك معامل ومصانع 
ثورة  بعد  الذاتية  اإلدارة  مناطق  في  إنشاءها  تم 

روج آفا«.
كما حدثنا أيضاً المواطن عبد المجيد بيزي قائالً: 
»هناك إقبال كبير من قبل المواطنين على شراء 
الحاجيات والمواد األساسية، كوننا مقبلون على 
الشي  نعاني بعض  أننا  إال  الشتاء،  دخول فصل 

من غالء بعض المواد«.
بعض  أسعار  في  تفاوت  هناك  بأن  بيزي  وذكر 
للمواد  التجار  بعض  احتكار  بسبب  وهذا  المواد 
المواطنين  من  وطالب  غالية،  بأسعار  وبيعها 

بتقديم الشكاوي للجنة التموينية، في حال تم بيع 
بأن هناك أسعار يتم  المواد بأسعار غالية، علماً 

تحديدها من قبل اللجنة التموينية.
بدعم  المعنية  الجهات  بيزي  المجيد  عبد  وناشد 
المتطلبات  كافة  وتأمين  المحلية  الصناعات 
وشرق  شمال  مناطق  في  للمواطنين  األساسية 

سوريا. 
المواد  لبيع  المحالت  أصحاب  بأحد  التقينا  كما 
قامشلو مصطفى جالل خليل  مدينة  في  الغذائية 
الغذائية  المواد  »أغلب  أفادنا:  بدوره  الذي 
مصدرها من دول الجوار مثل: باشور، وباكور 
السوري،  الداخل  مناطق  إلى  إضافة  كردستان، 
كردستان عن طريق  باكور  من  المواد  تستورد 
عن  فيتم  كردستان  باشور  من  أما  منبج،  ساحة 
طريق معبر سيمالكا، ونحن كأصحاب المحالت 
الغذائية،  المواد  كافة  لتأمين  التجار  مع  نتعامل 
ويتم التعامل بالعملة األجنبية )الدوالر األمريكي( 
بالنسبة للمواد التي يتم استيرادها من الخارج، أما 
بالنسبة للمواد من الداخل السوري؛ فيتم التعامل 

بالليرة السورية«.
من  استيرادها  يتم  التي  الغذائية  للمواد  وبالنسبة 
الخارج قال خليل: »هناك بعض المواد األساسية 
وبعض  الرز،  الشاي،  السكر،  الزيت،  مثل: 
للمواد  بالنسبة  أما  األخرى،  األساسية  المواد 
األلبان،  منها:  السوري  الداخل  من  المستوردة 
بأن  وتابع  والمحارم«.  المنظفات،  األجبان، 
يتم استيرادها من  التي  الغذائية األساسية  المواد 
الخارج كالزيت، السكر، والشاي أرخص وأقل 

تكلفة من مناطق الداخل السوري.
وأشار خليل إلى أنه في الوقت الحالي: »نعاني 
المنطقة،  في  )زير(  نوع  الزيت  مادة  نقص  من 
لجنة  حددت  حيث  التجار،  قبل  من  واحتكارها 
التموين التابعة لإلدارة الذاتية السعر المخصص 
لها، والتجار يرفضون البيع بذلك السعر، حيث 
مستودعاتهم،  في  المادة  باحتكار  التجار  قام 
وبدورها تقوم اإلدارة الذاتية بتأمين مادة الزيت 

من نوع أخر ألصحاب المحالت.«
وذكر لنا خليل عن أسعار بعض المواد األساسية: 

67 االقتصاد والبيئةالمجتمع والشبيبة

محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

تفوق نسبة المنازل الطينية في ريف الشدادي أكثر 
للترميم بشكل سنوي  من 50 %, وتخضع جميعها 
في فصل الخريف لمنع تسرب مياه األمطار إليها. 

الطينية  المنازل  ترميم  وطريقة  أسباب  وحول 
والصعوبات التي يواجهها أصحابها، التقينا المواطن 
علي العواد /28/ عام، حيث يملك منزالً طينياً في 
قرية الحنة تقع على بعد خمسة كيلو مترات شمال 
»روناهي«:  لصحيفتنا  قال  حيث  الشدادي،  شرق 
»أرمم منزلي بشكل دوري في كل عام، وذلك بطلي 
وذلك  بالتبن,  الممزوج  بالطين  والجدران  السقف 
العوامل  من  وحمايته  الشتاء  فصل  ألمطار  تحسباً 

الجوية المرافقة«.

وسائل تدعيم لضامن عدم 
ترسب املياه

وأشار العواد إلى أن عملية الترميم تتطلب مجهوداً 
بحسب  وذلك  أسبوع,  من  ألكثر  يصل  قد  ووقتاً 
وتابع:  ترميمه,  المطلوب  المنزل  ومساحة  العمل، 
»إذا احتاج سطح المنزل لترميم كامل يتطلب عمالً 
القديم ويضاف  السقف  ينزع  أكثر, حيث  ومجهوداً 

متالزمة  أطفال  يتميز  ربما  آغا-  جل  روناهي/ 
ال  لكنها  لغيرهم  مغايرة  جسدية  بصفات  داون 
كونهم  يحققونه  الذي  النجاح  أمام  عائقاً  تقف 
يمتلكون قدرات وطاقات كبيرة تخولهم االنخراط 

في المجتمع رغم التنمر الذي يتعرضون له
 

عندما  األبوين  فرحة  من  أكبر  هناك  يوجد  ال 
ويعبر  المباركون  ليتوافد  جديد؛  بمولود  يرزقان 
لكّن  بفرحها؛  العائلة  مشاركة  عن  األقارب 
بطفل  رزقا  بأنّهما  الطبيب  أخبرهم  إذا  أغلبهم 
قد  وكأّن صاعقة  الموازين،  تقلب  داون  متالزمة 
أذهلتهم، فما السبب؟ والسؤال هنا هل يؤثر التنمر 
لطفل  األسر  بعض  تقبل  مدى  على  االجتماعي 
متالزمة داون؟ ما ذنب هذا الطفل ليعيش بمجتمع 
ينبذه وال يتقبله؟ أسئلة كثيرة توجهنا بها لألهالي 
هذه  تعنيه  ما  حول  وأطباء،  نفسيين  ولمختصين 
وعلى  عليهم  التنمر  وتأثير  وسببها،  المتالزمة، 

عوائلهم؟

التحليل الطبي؟

المجهزة  البويضة  بأّن  طبياً  عليه  المتعارف  من 
للقاح تحتوي على 46 صبغي مشطورة بالتساوي؛ 
لبويضتين تحوي كّل منها 23 صبغي؛ لكّن لخلل 
ما يصبح االنشطار غير متكافئ ليصل العدد إلى 
47 صبغي؛ مما يتسبب بإنتاج أطفال يعانون من 
اضطرابات وتأخر عقلي يتراوح بين الخفيف جداً 

والمتوسط والشديد.
 1100  -1000 بين  من  واحد  داون  طفل  يولد 
يعتبرون  فهم  الطبية  األميركية  الجمعية  حسب 

طفرة وراثية غير راجحة.
أما كلمة »داون« فقد نسبت إلى الطبيب البريطاني 
مجموعة  1866م؛  عام  في  وصف  الذي  داون؛ 
من األطفال الذين يتشابهون في الصفات الخلقية، 

ترميم المنازل الطينية في ريف الحسكة.. من »الفزعة«
 لورشات خاصة

»متالزمة السعادة« صنعوا المعجزات بتميزهم 

روناهي/ الشدادي- في هذا التوقيت من كل عام ومع دخول فصل الخريف, يبدأ أصحاب المنازل الطينية في مناطق ريف الحسكة بترميم منازلهم 
الطينة, وطليها بالطين لحمايتها من العوامل الجوية في فصل الشتاء.

القش عليه، ومن ثم يطلى, فمثل هذه الحالة قد تحتاج 
أسبوعاً أو أكثر من العمل«.

أوضح العواد خالل حديثه بأن السطح يعتبر العنصر 
كل  يصلح  وبإصالحه  الطيني,  المنزل  في  األهم 
المنزل, مؤكداً بأنه يجب تدعيمه جيداً لضمان عدم 

تسرب مياه األمطار في فصل الشتاء.
وعملية التدعيم تكون بإضافة كميات كافية من القش 
يفرش  الثانية  المرحلة  وفي  أولى,  كمرحلة  وطليها 
مرة  يطلى  ثم  ومن  السطح،  فوق  السميك  النايلون 
أخرى, وبهذه الطريقة يمنع تسرب المياه إلى داخل 

ببيع  المختصة  التجارية  المحال  وتشهد  المنزل. 
النايلون إقباالً كبيراً في هذه الفترة الزمنية, ويتراوح 

سعر المتر الواحد من 1500-2500 ل.س.
وتابع العواد حديثه مشيراً إلى أنه في الماضي كان 
أن  حيث  منازلهم،  لترميم  يتعاونون  القرية  أهالي 
تعداد القرى لم يكن كبيراً كما نراه اليوم, وأردف: 
»فقد كان الجيران يجتمعون لترميم المنازل بتعاون 
وتعاضد من خالل نظام اجتماعي ضمن القرى كان 

يطلق عليه اسم »الفزعة«.

ورشات خاصة لرتميم املنازل

االجتماعي  النظام  يزال  ال  بأنه  العواد  علي  ونوه 
للتعاون »الفزعة« موجوداً حتى اليوم، ولكن بشكل 
على  كبير  بشكل  يعتمدون  األهالي  بدأ  حيث  قليل, 
عند طلب  أحد  أي  إلحراج  تجنباً  مختصة  ورشات 
الحالي،  بالوقت  وخصوصاً  المساعدة,  أو  العون 
على  الخاص،  بعمله  مشغول  كل شخص  أن  حيث 

حد تعبيره.

اآلونة  في  تشكلت  التي  الخاصة  الورشات  وحول 
صاحب  أوضح  الطينية،  المنازل  لترميم  األخيرة 
ورشة لترميم المنازل المواطن حسن الفرحان /35 / 
عاماً، قائالً: »شكلُت ورشة تختص بترميم المنازل, 
مؤلفة من أربعة شباب, ونكون بذلك استطعنا التغلب 
على األزمة االقتصادية الخانقة التي تمر بها المنطقة 
وخلق فرص عمل لنا في ظل هذه الظروف الصعبة, 
اليد العاملة  ومن جهة أخرى نساعد من ال يملكون 
من أصحاب المنازل الطينية, حيث أن أغلب شباب 
والمراكز،  المؤسسات  ضمن  العاملين  من  اليوم 
وآخرون هاجروا خارج حدود الوطن, وبهذا يحتاج 

صاحب المنزل لورشة خاصة لترميم منزله«. 

أما بالنسبة لألجور التي يتقاضونها، نوه بأنها تختلف 
إلى  استناداً  األجر  »نحدد  وبين:  آلخر،  منزل  من 
عدة عوامل، أهمها مساحة المنزل وطريقة الترميم 
 30000 من  األسعار  تبدأ  حيث  كلي/،  أو  /جزئي 

وصوالً إلى 200000 ل.س«.

»أكرث من /300000/ ل.س
 لرتميم منزل«

تكلفة  بأن  حديثه  ختام  في  الفرحان  حسن  لفت 
ترميم المنزل الواحد في هذه الفترة قد تصل إلى 
احتاج صاحب  إذا  ل.س   /300000/ من  أكثر 
المنزل ليد عاملة، إضافةً إلى تكلفة المواد األولية 
الالزمة للترميم, وقال: »يبلغ سعر النقلة الواحدة 
من التراب /13000/ ل.س، وكيس التبن وصل 
قد  لزومه  حال  في  والقش  ل.س،  ل/3000/ 
الـ /50000/ ل.س، والنايلون  تكلفته عن  تزيد 
وصل سعر المتر منه ألكثر من /2000/ ل.س، 

وتضاف على كل هذه تكلفة اليد العاملة«.
ويذكر أن األهالي لجؤوا للمنازل الطينية لرخص 
تصل  فقد  اإلسمنتية  البيوت  مع  مقارنةً  تكلفتها 
مليون   15 من  أكثر  إسمنتي  منزل  أقل  تكلفة 
لقيمتها  السورية  الليرة  فقدان  ظل  في  ل.س، 
المواد  األجنبية, واالعتماد على  العمالت  مقابل 
وإسمنت  حديد  من  للبناء  الالزمة  المستوردة 

وغيرها.
وقد شهدت المنطقة هطوالت مطرية غزيرة في 
الموسمين الماضيين أدت إلى حدوث أضرار في 
مناطق ريف  بمختلف  الطينية  المنازل  عدد من 

الحسكة.

ومنذ ذلك الوقت ارتبطت التسمية به.
جميع  في  إخوة  وكأنّهم  األطفال،  هؤالء  يتشابه 
أنحاء العالم؛ حيث يملكون نفس الصفات الجسدية 
عند الوالدة، مثل ضعف البنية وارتخاء العضالت 
اكتساب  في  والمشي وصعوبة  النمو  في  والتأخر 
وعندما  والتخاطب،  والنطق  الذهنية  المهارات 
بعض  فهناك  أكبر؛  بشكل  الشبه  يظهر  يكبرون 
أغلب  في  نجدها  التي  المميزة  الجسدية  العالمات 
أطفال متالزمة داون، ومنها: عيون صغيرة ورقبة 
عريض؛  ولسان  ناقصة،  يد  وخطوط  قصيرة 
وبعض التشوهات الخلقية في القلب واضطرابات 
حياة  تنهي  ال  صفات  لكنّها  الهضم،  جهاز  في 

أشخاص يستحقون كل الحب والحياة.

»الطفل السعيد«

»الحب  متالزمة  أطفال  به  يتميز  عما  وللتعرف 
النفسي  باالستشاري  بدايةً  التقينا  والسعادة«، 
بكركي  النفسية  لالستشارات  هيفي  مركز  ومدير 
بأّن  أكد  الذي  الرحمن،  عبد  صباح  الدكتور  لكي 
عليهم  ويطلق  والفرح،  بالمرح  تتميز  الفئة  هذه 
طبياً ونفسياً لقب »الطفل السعيد« لما يتميزون به 
من روح الدعابة وحب الموسيقا؛ عدا عن الطاقة 
اإليجابية التي يبعثونها للمحيطين بهم، بحسب عبد 

الرحمن.
هذا وقد التقينا في السياق ذاته باألم »هـ-ع« ذات 
األربعين عاماً من أهالي ناحية جل آغا، وهي والدة 
العاشر، تقول عن  لطفل متالزمة داون في عامه 
ردة فعلها عند معرفتها بأن طفلها ثبت طبياً بأنه من 
متالزمة داون: »لم أعترض وأنفر منه فهو ابني، 
لكني شعرت بثقل كيف سأواجه الناس بحقيقة طفلي 
في ظل نظرة مجتمعنا الخاطئة لهؤالء األطفال«. 
كأم  عاطفتها  وأن  جداً،  جميل  طفلها  بأن  مؤكدةً 
جعلتها تتمسك به أكثر وأنها تعامله كأخوته تماماً 

وال تفرق بينهم.
بأنها  بينت  بها،  المحيطين  التنمر من  نظرة  وعن 
تتابع  الذي  الدونية البنها،  الناس  تعاني من نظرة 
وأخصائيين  بأبحاث  مستعينةً  بنفسها  تعليمه 
زاهراً  مستقبالً  له  »أرى  األم:  وأشارت  نفسيين، 

فهو يحب التعلم وأتوسم به خيراً«.

لنحارب املتنمرين..

بحق  التنمر  أال وهو  االجتماعي  الوباء  هذا  وعن 
األخصائي  يقول  داون  متالزمة  من  األشخاص 
االستشاري  الرحمن  عبد  صباح  الدكتور  النفسي 
تقبل هؤالء  بأّن مجتمعنا ال زال يرفض  النفسي، 

األشخاص ووجودهم واعتبارهم شركاء حياة لنا.
وأضاف: »المجتمع ينظر بشفقة للعائلة التي تملك 
طفل داون، ويصل األمر بالبعض إلى عدم األكل 
أو  خوفاً  إما  داون،  طفل  لديه  بيت  في  والشرب 

تكبراً وتعالياً؛ مما يسبب حرجا لذويه«.
أشار  األطفال  ترعى هؤالء  التي  المراكز  وحول 
عبد الرحمن بأنه ال يتوفر إال مراكز قليلة لرعاية 
قامشلو  مدينة  مستوى  فعلى  الحاالت؛  هذه  مثل 
يتوفر سوى مركز عام وحيد وهو »دار عالم  ال 
الطفولة«، والعمل جاٍر على تأهيل مركز آخر لهم 
بإقليم  االجتماعية  والشؤون  العمل  هيئة  قبل  من 
الجزيرة، وبعض المراكز الخاصة، ليخطو مركز 
هيفي على خطاه في كركي لكي، ويفتح أبوابه لمثل 

هؤالء األشخاص.
وعن الخدمات في مركز هيفي وضح عبد الرحمن 
درجة  حسب  للشخص  الخدمات  يقدمون  بأنّهم 
خفيف  من  أوالً  حالته  تصنيف  يتم  حيث  مرضه؛ 

لمتوسط فجيد.

»هم متالزمة وليسوا أزمة هم نعمة وليسوا نقمة؛ 
ولنبتعد  عليهم؛  ال  لهم  عوناً  ونكون  لننصفهم 
ضمن  أنفسهم  يثبتوا  أن  ليستطيعوا  التنمر  عن 
المجتمع«، بهذه الكلمات أجمع األطباء على مدى 
والنفسية،  الطبية  الرعاية  وتقديم  االهتمام،  أهمية 
ودمج هؤالء األشخاص مع أقرانهم في المدارس 
كأشخاص  ومعاملتهم  والشوارع،  والحدائق 
أثبتت  فقد  مميزون؛  هم  بل  شيء،  ينقصهم  ال 
الدراسات بأنّهم ربما يعانون من تأخر في النطق؛ 
بشكٍل  تأهلوا  لو  للتعلم  ومستعدون  قادرون  لكنّهم 

جيد.

يصنعون املعجزات

وتأكيداً لكالم األطباء وجدنا بأن وسائل التواصل 
مصرية  شابة  بقصة  مؤخراً  ضجت  االجتماعي 
فتاة  رامي«  »سما  داون؛  متالزمة  من  تعاني 
سنة؛  وعشرين  إحدى  العمر  من  تبلغ  مصرية؛ 
نجحت بإيصال صوتها لمسامع المعنيين وحصلت 
على 90 بالمئة في الشهادة الثانوية؛ لتدخل الجامعة 
قسم علم االجتماع، لتكون هدية نجاحها إزالة كلمة 
واستبداله  دولتها  منهاج  من  المنغولي«  »البله 

بمتالزمة داون. 
بأنّها  وأثبتت  القيود،  كل  كسرت  رامي«؛   »سما 

تقرير/ حسام دخيل

تقرير/ غزال العمر

تقرير/ آزاد كردي 

تقرير/ إيريش محمود

غرفة التجارة والصناعة في منبج؛ خلق بيئة استثمارية 
وتطوير السوق

روناهي/ منبجـ  تعتبر غرفة التجارة والصناعة 
والصناعيين  التجار  أعمال  تنظم  حيوية  إدارة 
مدني  مجتمع  ضمن  وريفها؛  منبج  مدينة  في 
التسهيالت  من  الكثير  وتقدم  كما  ديمقراطي، 
القيام  عن  فضالً  والصناعيين  للتجار  والدعم 
تنسيقها  إلى  إضافة  الحيوية،  المنشآت  بدعم 

العمل بينها وبين اإلدارات األخرى.

تأسيس الغرفة؛ ضرورة اجتماعية واقتصادية
»روناهي«  صحيفتنا  التقت  الصدد؛  وبهذا 
بالرئيسة المشتركة لغرفة التجارة والصناعة في 
مدينة منبج وريفها؛ هناء دردة التي تحدثت عن 
البدايات األولى لتأسيس غرفة التجارة والصناعة 
في مدينة منبج وريفها قائلة: »لقد تأسست غرفة 
بعد   2016/12/8 بتاريخ  والصناعة  التجارة 
وريفها  منبج  مدينة  عاشتها  التي  األولى  األيام 
وقت  يمِض  ولم  التحرير،  ونشوة  غمرة  في 
والصناعيين  التجار  إقبال  ازداد  حتى  طويل 
والصناعية.  التجارية  السجالت  على  للحصول 
ومن ذلك الحين تقوم غرفة الصناعة و التجارة؛ 

باستخراج السجالت التجارية والصناعية وتدعم 
المنشآت الصناعية بمادة المازوت وتدعم التجار 
بتقديم التسهيالت لهم في المعابر والساحات قدر 
اجتماعية  ضرورة  التأسيس  فجاء  المستطاع، 

واقتصادية هامة«. 

عرشات األهداف يستفيد
 منها التجار والصناعيني

األهداف  أبرز  من  أنه  إلى  هناء  وأشارت 
والصناعة؛  التجارة  غرفة  عليها  قامت  التي 
بتطوير  والمساهمة  والصناعيين  التجار  دعم 
االقتصاد المجتمعي وتسهيل أمور نقل المنتجات 
إضافة  سوريا،  وشرق  شمال  ضمن  الصناعية 
إلى تنظيم أعمالهم في كل ما يحتاجه التاجر من 
البضائع  مرور  بتأمين  ومساعدتهم  مستلزمات 
في كل االتجاهات بالمعابر الحدودية دون إعاقة، 
أنفسهم  التجار  بين  المشاكل  فض  على  عالوة 
بشكل قانوني وهذا يستوجب التعاون بين التجار 

والمؤسسات األخرى.
وأوضحت أن من مهام غرفة التجارة والصناعة 
وغرفة  والعقارات  الشعب  بلدية  بين  التنسيق 
السجل  على  للحصول  والصناعة؛  التجارة 
األوراق  الستكمال  الصناعي  أو  التجاري 
المطلوبة وهي: سند إقامة خاص بالسجل، وطلب 
وإثبات  والصناعة،  التجارة  غرفة  من  انتساب 
للموقع  كروكي  ومخطط  أجار،  عقد  أو  ملكية 

الشهود،  هوية  عن  وصورة  ترخيصه،  المراد 
وصورة شخصية مع صورة البطاقة الشخصية. 
وأضافت: »أما الخطوة التالية، فمن بعد استكمال 
األوراق المطلوبة، تقوم غرفة الصناعة والتجارة 
ترخيصه،  المراد  الموقع  عن  الحسي  بالكشف 
والصناعية  التجارية  السجالت  منح  ذلك،  يلي 
بتجديد  الغرفة  وتقوم  كما  األمنية،  الموافقة  بعد 
السجالت المنتهية بعد الفترة المحدودة للسجل«.

مزايا الهوية التجارية
أن  التجارية،  الهوية  أنه من مزايا  وأكدت هناء 
المعابر  التجارية على  الهوية  دور حامل  تسهل 
وتعد  كما  كردستان،  ـ  هولير  مثل؛  الخارجية 
بإمكان  أن  على  فضالً  العامة،  التجارة  بمثابة 
اآلونة  وفي  صنف.  من  بأكثر  العمل  التاجر 
مدينة  في  الصناعية  المنشآت  ازدادت  األخيرة 
منبج وريفها بسبب قربها من المعابر الحدودية، 
إضافة إلى األمن واألمان بالدرجة األولى، وهذا 
بين  التجارية  الحركة  ويقوي  االقتصاد  يعزز 

منبج والمناطق األخرى. 

توثيق عرشات السجالت الصناعية

لغرفة  المشترك  الرئيس  قال  ذاته،  الشأن  في 
التجارة والصناعة في مدينة منبج وريفها؛ محمد 
اتحادات  بتشكيل  الصناعة  غرفة  »قامت  هداد: 
تشكيل  وأيضاً  واألعالف  الدواجن  اتحاد  منها: 

إقبال كبير من المواطنين على شراء المواد الغذائية 
مع اقتراب فصل الشتاء

سما رامي 

ورفاقها ال يختلفون بشيء عن اآلخرين بل على 
العكس تماماً هم مميزون.

سفرية للنوايا الحسنة

بكّل  السعادة  ننشر  المتحرك  للتفاؤل  رمز  »نحن 
مكان؛ فنحن نتاجر باألمل ونمنحه لكم دون ثمن؛ 
فكونوا معنا ال علينا؛ تفرغوا إليجاد عالج لكورونا 
وليس لنا؛ فنحن لسنا مرضى أو ظاهرة تخجلون 
منها نحن نقاسمكم الحياة«؛ بهذا التفاؤل والمحبة 
صارخةً  التواصل  وسائل  كّل  على  سما  تحدثت 
محدودة  أعمارهم  بأّن  ويتنبأ؛  يجرح  من  بوجه 
وبأنّهم سيعانون من قصور في عمل القلب ليكون 
ردها: »العمر مكتوب والمرضى هم الناس الذين 
يحددون األعمار ويتدخلون بهم، وليس من لديهم 
وترقت  كرمت،  الشجاعة  الشابة  وهذه  داون«. 
بإنجازها،  سعيدة  وهي  الحسنة،  للنوايا  كسفيرة 

حسب كالمها. 
أحد،  ملك  وليست  أحد  على  حكراً  ليست  الحياة 
متالزمة  فهم  ساندوهم  منهم؛  وتقربوا  تقبلوهم 
جميلة  فهي  الحياة  شاطروهم  والتميز؛  السعادة 
أوالدكم  من  اآلباء  أيها  تخجلوا  ال  بوجودهم؛ 
دعوهم يروا النور؛ فالظالم ال يليق بأمثالهم؛ فهم 

ليسوا عبئاً بل هم هدايا قيمة جداً ال تقدر بثمن.

اتحاد معامل البالستيك. ومن المعامل المرخصة 
بكافة  البالستيك  معامل  الصناعة؛  غرفة  لدى 
ومعامل  المعادن،  سكب  ومعامل  أنواعها، 
ومعامل  واألجبان،  األلبان  ومعامل  العلف، 
والمحامص،  الحالوة،  ومعامل  الزعتر، 
ومعامل  المقبالت،  ومعامل  الحلويات،  ومعامل 
ومعامل  البطاريات،  ومعامل  البسكويت، 
ومعامل  الخضار،  برادات  ومعامل  المنظفات، 

البرغل وغيرها«.

خلق استثامر رائد واالعتامد عىل الذات

التجارة  غرفة  تأسيس  »منذ  هداد:  وقال 
سجالً   /1312/ استخراج  تم  والصناعة؛ 

تاريخ:  حتى   2016/12/8 تاريخ:  من  تجارياً 
2020/9/19 إضافة إلى استخراج / 1735 / 
سجالً صناعياً من تاريخ: 2016/12/24 حتى 

تاريخ: 2020/9/19«.
واختتم الرئيس المشترك لغرفة التجارة والصناعة 
حديثه عن  هداد  محمد  وريفها؛  منبج  مدينة  في 
خطة العمل في المستقبل بالقول: »تسعى غرفة 
التجارة في مدينة منبج وريفها إلى تشكيل اتحاد 
اتحاد  تشكيل  عن  فضالً  والصاغة  الصرافين 
المعادن.  وسكب  الحجر  ومناشر  البلوك  معامل 
والصناعي  التجاري  النشاط  تفعيل  بعد  ونسعى 
توفير  تضمن  رائدة  استثمارية  بيئة  خلق  إلى 
عشرات فرص العمل وزيادة المنتجات المحلية 

اعتماداً على مبدأ االعتماد على الذات«.

محمد هداد

مصطفى جالل خليل

هناء دردة

خالد أحمد

 2700 إلى  ألف  من  سعره  يتراوح  الرز  كيلو 
 1200 السكر  والجودة،  النوع  حسب  ل.س. 
ل.س، برغل جودي من اإلنتاج المحلي عشرة 
كيلو بسعر 8500 ل.س، الشاي يتراوح ما بين 
ذو  البندورة  دبس  ل.س،   1300 إلى  ألف   11
األربعة كيلو بسعر 5500 ل.س، صحن البيض 

3500 ل.س.
ونوه صاحب المحل لبيع المواد الغذائية في مدينة 

إقبال  هناك  بأنه  خليل  جالل  مصطفى  قامشلو 
المتطلبات  كافة  شراء  على  المواطنين  قبل  من 
المعيشية، كون هناك استقرار في الوقت الحالي 
المعنية  الجهات  الدوالر، كما شكر خليل  بسعر 
غير  المواد  تأمين  على  الذاتية  لإلدارة  التابعة 
قبل  من  احتكارها  يتم  التي  المواد  أو  المتوفرة 
التجار، كما شجع على دعم الصناعات المحلية 

لحين تحقيق االكتفاء الذاتي في مناطقنا.


