
العدد 923-  األربعاء  2020/9/23م  سياسية ثقافية عامة _ تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر     50 ل.س

مراكز توزيع صحيفة روناهي واقتناء الكتب:  اقليم الجزيرة- قامشلو )مكتبة سعدو- فرع )1( شارع زكي األرسوزي- جانب البلدية 425997- فرع )2( الشارع العام، مقابل جامع الشالح 452081/ مكتبة آواز- طريق عامودا 439154/ مكتبة الحرية- الشارع العام 421360/ 
مكتبة سومر- الشارع العام 424037/ مكتبة الراوي فرع )1( شارع الكورنيش، تجمع محالت الراوي 444028 - فرع )2( مقابل الصيدلية العمالية 445820/ مكتبة الزهراء- دوار البشيرية 460699ـ مكتبة الجواهري 443742/ مكتبة دار القلم - الشارع العام 452714 - مكتبة 

األنوار شارع عامودا 438207.  - مكتبة الرسالة الشارع العام هاتف 745733-0966278457 ـ المكتبة الرئيسية - كركي لكي- 754416 عامودا )مكتبة آرين 732323( درباسية ) مكتبة سما 711410( جل آغا )مكتبة وائل 755551( تربه سبيه )مكتبة الجهاد 470618(.

هيئة التحرير:
سوزان علي 

بيريفان خليل 
عبدالرحمن محمد

التدقيق اللغوي:
ميسر المشعان

اإلخراج الفني:
ديالن أحمد

صحيفة روناهي

مركز قامشلو     0938541707

423165

r.ronahi2011@gmail.com

shrktronahi@gmail.com
Ronahi.net

يمكنكم زيارة موقع الصحيفة على الرابط التالي:

rojnama ronahi

  سياسية ثقافية عامة - تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر        50 ل.س  
  سياسية ثقافية عامة _ تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر     50 ل.س

العدد 923-  األربعاء  2020/9/23م

قلعة جعرب... أبراٌج متصدعة ووعود باإلصالح

آلدار خليل: »وصلنا إىل المرحلة األخرية من الشهيدة جيالن جودي؛ بطولة خالدة قبل أوانها
»المرجعية الكردية العليا« وسنستأنف المحادثات«

قلة وعي الفالحين واستهتار المعنيين... 
الزراعة يف الرقة إىل أين تتجه؟؟!

اقرتاب عودة األطفال إىل المدارس مع 
إجراءات احرتازية جدية..

هل حققت البلدية أهدافها يف نقل سوق 
الخضار بقامشلو؟ ال تصريح!!

مجلس المرأة السورية: »جرائم 
االحتالل الرتكي المرتكبة 

بحق نساء المناطق المحتلة 
استهداف ممنهج للمرأة«

إيمان زيان: الكرسي المتحرك 
ال يقف عائقًا بوجه الفن

بطولة للشطرنج تشهد 
تنافسًا مثريًا

بإقليم  الذاتية  لإلدارة  التابعة  بقامشلو  الشعب  بلدية  نقلت 
الجزيرة سوق الخضار رسمياً في شهر حزيران الماضي؛ 
للمدينة.  أكثر  االزدحام ومنح منظر حضاري  تقليل  بهدف 
القديم،  السوق  في  الباعة  من  استياء  القرار  القى  ولكن؛ 

إضافة للمتسوقين، فهل حققت أهدافها من هذا النقل؟«5

تنسب قلعة جعبر إلى بن سابق القشيري الملقب 
عشر  الحادي  للقرن  يرقى  والذي  الدين،  سابق 
الميالدي وال يعرف عنه شيء سوى أن أوالده 
كانوا من قطاع الطرق، ويذكر البعض مثل »ابن 
القلعة كانت تعرف قبل نسبتها  خلكان« أن هذه 
غالم  دوسر  إلى  نسبة  بالدوسرية  جعبر  إلى 
النعمان بن منذر وأن تاريخها يرجع إلى ما قبل 
لمعسكر  اإلسالم، والتي حولتها مرتزقة داعش 

تدريب لعناصرها مما ساهم في تخريبها أكثر.
من  يبدأ  القلعة  لهذه  الواضح  التاريخ  أن  إال 
ألب  بن  شاه  ملك  السلجوقي  السلطان  استيالء 
أرسالن عليها سنة 1086م، وهو في طريقه من 
أصفهان إلى حلب لالستيالء عليها، حيث حاصر 
القلعة يوماً وليلة ثم فتحها وقتل من بها من بني 

قشير.

هيكل القلعة

ويصل  هشة  كلسية  هضبة  فوق  القلعة  وتتربع 
ارتفاع قمتها إلى 347 متراً فوق سطح البحر، 
لهذه القلعة شكل متطاول يبلغ طوله من الشمال 
إلى الجنوب 320 متراً، ومن الشرق إلى الغرب 
170 متراً، ويحيط بها سوران ضخمان أحدهما 
داخلي واآلخر خارجي وال يفصل بينهما سوى 

بضعة أمتار.
الدفاعية  األبراج  من  كبيراً  عدداً  القلعة  وتضم 
برجاً،  وثالثين  خمسة  عن  عددها  يزيد  التي 
بعضها مربع وآخر نصف مسدس ونصف مثمن 

وهناك نصف الدائري.

الربج الغريب عىل وشك االنهيار

المنطقة  شهدتها  التي  الغزيرة  األمطار  ونتيجة 
الترميم  عمليات  وانقطاع  الماضية  األعوام  في 
تهدمت العديد من أجزاء القلعة وتعرض البرج 
المعروف باسم البرج الغريب للتصدع وهو على 
وشك االنهيار هو وبرج آخر من أبراج المراقبة 
إن لم يتم التدخل بشكل سريع وترميم أجزاء هذه 

األبراج.
لشكله  نسبة  االسم  بهذا  الغريب  البرج  وسمي 
سمي  األبراج  باقي  عن  بالغرابة  يتصف  الذي 
بذلك ألنه الوحيد بين جميع األبراج، الذي بنيت 
جسمها،  من  مسافة  حتى  الطوب  من  قاعدته 
الوزن،  الثقيل  الكلسي  بالحجر  بناؤه  ليستكمل 
شامخة  مئذنته  تزال  ال  مسجد  القلعة  وسط  في 
في أعلى نقطة مطلة على كل ما يحيط بها، كما 
غاية  الغربية  الجنوبية  الزاوية  في  مباٍن  أنشئت 
القلعة  أصحاب  بيوت  كانت  لعلها  األهمية  في 

وأمرائها.
القدوم  عن  الخارجية  البعثات  لتوقف  ونتيجةً 

لترميم المواقع األثرية تعرضت العديد من أجزاء 
المواقع األثرية لالنهيار كما أن التصدعات في 
فصل  في   2018 عام  في  تحصل  بدأت  القلعة 
العام بشكل  الشتاء ألن األمطار هطلت في هذا 
كبير مما أدى إلى تشققات في أجزاء عديدة في 
في  واألسوار  الدفاعية  األبراج  ومنها  القلعة 

القلعة.

عمليات إسعافية إلنقاذ القلعة

 وأجرى القائمون على المواقع األثرية دراسات 
لألبراج المتصدعة في قلعة جعبر حيث يقومون 
بالعمل عليها كعمليات إسعافية ألن هذا التوقيت 
الترميم  فعمليات  الترميم  لعمليات  مناسب  ليس 
ورشات  لكن  الصيف  فصل  في  تحصل  عادة 
إسعافي  بشكل  تعمل  بأن  اآلن  مجبرة  الصيانة 
للمحافظة  بالجص  التشققات  هذه  بحقن  وتقوم 

عليها وحمايتها من االنهيار.
الثقافة  للجنة  المشترك  الرئيس  وبحسب  هذا 
والفن في منطقة الطبقة علي عالية فأنهم يسعون 
لحماية اآلثار: »نحن نعمل على حماية األثار منذ 
تحرير المنطقة ونحن ال نستطيع تغيير أي جزء 

وأي  المهمة  األثرية  المواقع  من  ألنها  بالقلعة 
قيمتها األثرية وسيؤدي  تغيير في جزئها ستفقد 

إلى حذفها من قائمة المواقع األثرية«.

مرشوع ضخم للمواقع األثرية

سوريا  في  األثرية  المواقع  »جميع  وأردف: 
تعرض  اإلهمال  ونتيجة  لالنتهاكات  تعرضت 
أجرينا  جعبر،  قلعة  ومنها  لالنهيار  بعضها 
للعمل بشكل إسعافي على  الدراسات  العديد من 
حماية القلعة ألن كوادرنا البشرية الموجودة في 

قليلة  خبراتهم  سورية  وشرق  شمال  مناطق 
وليست بالخبرة الكافية للعمل على ترميم المواقع 

األثرية«.
وأشار الرئيس المشترك للجنة الثقافة والفن في 
منطقة الطبقة علي عالية بأنه في الفترة المقبلة 
سيكون هناك مشروع ضخم يضم جميع المواقع 
فرق  هناك  وسيكون  الرقة  محافظة  في  األثرية 
دولية مختصة بحماية وترميم اآلثار ستعمل على 

ترميم المواقع األثرية في الرقة.
لنهر  اليسرى  الضفة  على  جعبر  قلعة  وتقع 
الفرات على بعد 50 كيلو متًرا تقريباً من مدينة 

الرقة في سوريا

الخلود  بأن تسمو نحو  العنان ألحالمها  أطلقت جيالن جودي 
قبل أن تزف عروساً إلى مزار الشهداء والشهيدات، وسطرت 
بحروف من ذهب اسمها ليكون نبراساً لغيرها، شغف الشهيدة 

جيالن جودي هو ما جعلها تجسد شعار »المقاومة حياة«3
أكد عضو الهيئة الرئاسة المشتركة لحزب االتحاد الديمقراطي آلدار خليل أنهم بدأوا المرحلة 
الثانية من المحادثات بين أحزاب الوحدة الوطنية الكردية والمجلس الوطني الكردي، وأشار 

إلى أن المحادثات تضمنت ثالث نقاط أساسية أهمها مسألة اإلدارة.«4

سوريا  وشرق  شمال  في  المرأة  مجلس  أصدر 
بيانًا إلى الرأي العام، حّمل فيه تركيا مسؤولية 

الجرائم الحاصلة في المناطق المحتلة.«2

إلى ما   ربما ال يستطيع المرء المشي ليصل دائماً 
إليِّه  تمشي  األشياء  يجعل  أّن  يستطيع  لكنَّه  يريد؛ 
بريشة  المسافات؛  عليّه  تختصر  لوحاٍت  ضمن 
ابنة  فعلته  ما  يديه؛ هذا  بين  الطبيعة  يجعل  وألوان 
الجزائر الشابة عبر كرسيها المتحرك الذي لم يتمكن 
من إحباطها، وتحطيم إصرارها على متابعة حياتها 

دون خوف وبثقة.«8

في  الشبابية«  والدراسات  »البحوث  مكتب  برعاية 
وبإشراف  الجزيرة  بإقليم  والرياضة  الشباب  هيئة 
للشطرنج  بطولة  أُقيمت  باإلقليم؛  الرياضي  االتحاد 
الجنسين.  كال  ومن  والعب  العبة   14 فيها  شارك 
وتعتبر البطولة تمهيدية للبطوالت الرسمية القادمة 
في  تقام  أن  المقرر  من  والتي  الرياضي  لالتحاد 
شهر تشرين الثاني من هذا العام، والمشاركة تعتبر 
جائحة  بسبب  حصل  الذي  بالتوقف  مقارنة  جيدة 

كورونا.«10

في  األولى  المرتبة  الزراعة  تحتل 
سكان  يمتهنها  التي  األعمال  قائمة 
العاملين  نسبة  تصل  حيث  الرقة، 
في القطاع الزراعي إلى 80% وهي 
مئات  منذ  األجيال  عبر  متوارثة 
السنين إلى جانب تربية المواشي.«7

أصدرت هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا 
قراراً ببدء العام الدراسي الجديد لعام 2021-2020 
رسمياً بتاريخ 2020/10/4 في جميع مناطق شمال 
وشرق سوريا، وعلى ضوء هذا القرار اتخذت هيئة 
احترازية  إجراءات  الجزيرة  بإقليم  والتعليم  التربية 

من أجل وقاية الطلبة من جائحة كورونا.«6

يف يوم السالم العالمي... منظمة حقوق اإلنسان 
تناشد بوقف إطالق النار 

ناشدت منظمة حقوق اإلنسان بإقليم اجلزيرة اجملتمع الدولي بوقف إطالق النار في سوريا عامة وشمال وشرق سوريا خاصة 
وشرق  بشمال  احملتلة  املناطق  في  التركي  االحتالل  دولة  ارتكبتها  التي  اجلرائم  أن  إلى  وأشارت  العاملي،  السالم  يوم  مبناسبة 

سوريا هي جرائم حرب، وجرائم ضد اإلنسانية..«2

روناهي/الرقة- يتعرض املوقع األثري »قلعة جعبر« للتصدع وبات على وشك االنهيار إال أن املساعي من أجل إنقاذها تستمر.
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في يوم السالم العالمي... منظمة حقوق اإلنسان تناشد بوقف إطالق النار 

مجلس المرأة السورية: »جرائم االحتالل التركي المرتكبة بحق نساء المناطق 

المحتلة استهداف ممنهج للمرأة«

بعد يوم من الغارات العنيفة... روسيا تتهم النصرة 

بالتحضير لهجوم كيميائي

جنرال أمريكي سابق يحذر من اندالع حرب 

داخل الناتو بسبب النظام التركي

فوائد فاكهة الشوكوال )سابوتا(كيفية إزالة آثار الجروح بالليزر

يعاني بعض األشخاص من كال الجنسين من آثار الجروح 
والحروق المختلفة التي تبقى مطبوعة وظاهرة على الجلد 
بشكل واضح بعد شفاء الجرح أو الحرق، دون أي فائدة 
وكريمات  مراهم  من  الموضعيّة  العالجات  استخدام  من 
الوحيد  الحّل  فيكون  منها،  التخلّص  في  وخلطات طبيعية 
والذي خضع  بالليزر،  العالج  اآلثار  هذه  إلزالة  المتبقي 
التطّورات  من  العديد  إلى  اآلن  وحتّى  ظهوره  بداية  منذ 
الجروح  آثار  من  للتخلّص  مثالياً  منه عالجاً  التي جعلت 

والحروق والندوب التي تخلفها على الجلد.
إزالة آثار الجروح بالليزر

الليزر  عالجات  في  المستخدم  الليزر  إشعاع  يتكّون   
في  المشتركة  الضوء  أشعة  من  حزمة  من  المختلفة 
واإلشعاع،  والدرجة  اللون  حيث  من  موحدة  خصائص 
والتي توجه نحو منطقة محددة من الجلد للتخلص من آثار 
الليزر  إشعاع  نوع  يختلف  كما  عليها،  والندوب  الجروح 
المراد عالجها،  الحالة  بحسب  العالجات  أثناء  المستخدم 

ونوع الجروح وعمقها في طبقات الجلد المختلفة.
نتائج إزالة آثار الجروح بالليزر

آثار  إزالة  بأّن  المجال  بهذا  المختّصون  الخبراء  يؤّكد   

الجروح بالليزر ليس بالعالج السحري، كما هو االعتقاد 
السائد بين البعض من الناس من حيث إزالة آثار الجروح 
من أول جلسة، أو إزالتها بشكل نهائي دون أي آثار متبقية 
لعدد  الخضوع  التأكيد على ضرورة  مع  الجلد،  لها على 
من الجلسات التي يحدّدها خبير العالج بالليزر بحسب ما 
الجلد  شكل  تحسين  على  تعمل  والتي  حالة،  كل  تحتاجه 
في أماكن آثار الجروح، والتخفيف من األضرار الحاصلة 
آثار  من  قليلة  نسبة  بقاء  مع  ممكن،  قدر  بأكبر  هناك 
الجروح على الجلد والتي من الصعب مالحظتها بوضوح.

موانع إزالة آثار الجروح بالليزر
 يقوم خبير العالج بالليزر باستثناء العديد من الحاالت من 
بالليزر خطر عليها  العالج  بالليزر، والتي يشكل  العالج 
المرغوبة معها،  النتائج  الحصول على  القدرة على  دون 

ومن هذه الحاالت:
ـ الحاالت التي ال تشفى جروحها بالسرعة الالزمة.

تعرضهم  تمنع  التي  األدوية  يأخذون  الذين  األشخاص  ـ 
للشمس أثناء أخذها. 

ـ الحامل، حيث تتعّرض لمجموعة من التغيرات الهرمونية 
والتي تؤثر بشكل سلبي على العالج بالليزر. 

 ـ مريض السكر.
نسبة نجاح إزالة آثار الجروح بالليزر

 يصف خبراء الليزر نسبة النجاح في إزالة آثار الجروح 
أي  ظهور  دون   %100 بنسبة  الطريقة  بهذه  الجلد  عن 
تأثيرات جانبية، بشرط أن يكون العالج من قبل أخصائي 
خبير في هذا المجال، وتقتصر حاالت الفشل في العالج 
وال  أكفاء  غير  أشخاص  يد  على  للعالج  الخضوع  على 
مؤهلين للعمل في هذا المجال، مع تقديرهم السيئ لطبيعة 
تحتاجها  التي  العالج  جلسات  وعدد  العالج  ونوع  الحالة 

الحالة.

من  السوداء،  السابوتا  بفاكهة  المعروفة  الشوكوال  فاكهة 
الثمار  هذه  أن  حيث  العالم،  حول  شهرة  األكثر  الفاكهة 
بحلوى  شبيه  كثيف  غامق  بني  بسائل  غنية  الخضراء 
الفعالة، كما  العناصر والمواد  العديد من  البودينغ، تحوي 

اكتشف لها العديد من االستخدامات الطبية.
ما هي فاكهة السابوتا؟

فاكهة الشوكوال )سابوتا( شبيهة بالتين اإلفرنجي من الداخل 
تحوي سائل  الخارج،  من  قشرة خضراء سميكة  لها  لكن 
بالشوكوال،  واللزوجة  اللون  حيث  من  شبيه  كثيف  أسود 
لذلك سميت بهذا االسم، ويوجد أنواع أخرى من السابوت 

تعرف باسم السابوت األصفر واألبيض.
عديدة  بلدان  في  الخضرة  دائمة  الشوكوال  أشجار  تنتشر 
قطف  يتم  م،  إلى25  يصل طول شجرتها  أمريكا،  أهمها 
قاسية  قطفها  حال  في  لينة،  أم  قاسية  أكانت  سواء  الثمار 
تحتاج فقط 3-6 أيام حتى تلين، في بعض الحاالت تحتاج 

10 أيام.
أما طريقة تناول هذا المصدر النباتي من الشوكوال السائلة 
الطبيعية فيكون بتقطيع الثمرة من المنتصف بعد نضجها، 

وتناول محتواها اللذيذ بالملعقة.
فوائد الشوكوال الطبيعية

ـ تعطي طاقة بمقدار 45 سعرة حرارية لكل 100غ منها، 
سعرة   530( الشوكوال  من  100غ  يعطيه  مما  أقل  أي 

الطاقة  االستغناء عن مشروبات  لنا  يسمح  مما  حرارية(، 
أو السناكس التي تسبب فقط زيادة وزن وضرر للصحة.

ـ تمنح هذه الفاكهة لمحبي الشوكوال مصدراً للحاجة اليومية 
من فيتامين سي، السيما إذا كانوا من غير المحبين للفواكه 

الحمضية كالبرتقال، أو ممن يعانون من القرحة المعدية.
عن  الدفاع  في  هذا  األكسدة  مضاد  أهمية  ندرك  كلنا  ـ 
واألوعية  البشرة  وصحة  نضارة  على  والحفاظ  أجسامنا 

الدموية، األمر الذي يجعلها من مضادات الشيخوخة.
المناعة  مقويات  من  تجعلها  أ،  بفيتامين  غنية  السابوتا  ـ 

الطبيعية والرؤية.
لمحتواها  نظراً  العضالت  بناء  في  الفاكهة  هذه  تساهم  ـ 
على  الحفاظ  في  بذلك  تساعد  كما  البوتاسيوم،  من  العالي 
القلب والحماية من ارتفاع ضغط الدم، كما تحافظ  صحة 

على صحة الكلى.
العظام  لبناء  الضروريان  والفوسفور  بالكالسيوم  غنية  ـ 

والتوازن الهرموني.
بسبب  اإلمساك  من  والتخلص  الهضم  في عملية  تساعد  ـ 

احتوائها على األلياف.
ـ مكون غذائي يمكن إضافته إلى الكاتويات.

ـ هذه الفاكهة تمكننا من االستمتاع بمذاق الشوكوال الرائع 
الطبيعي والحصول على فوائد طبية عديدة دون القلق حول 

السعرات الحرارية أو زيادة الوزن.

الـ 21  والذي يصادف  العالمي  السالم  يوم  بمناسبة 
حقوق  منظمة  أصدرت  الجاري،  أيلول  شهر  من 
اإلنسان في إقليم الجزيرة بياناً إلى الرأي العام، وذلك 

في حديقة القراءة بحي الغربي بمدينة قامشلو. 
لألمم  العامة  الجمعية  »أعلنت  البيان:  في  وجاء 
أجل  من   1981 عام  للسالم  الدولي  اليوم  المتحدة 
األمم  جميع  بين  وتعزيزها  السالم  بمثل  االحتفال 
والشعوب، وفي عام 2001 صوتت الجمعية العامة 
باإلجماع على القرار /55 – 2828/ الذي يعين يوم 
21 أيلول تاريخاً لالحتفال بالمناسبة السنوية، وكيوم 
خالل  من  العنف  وعدم  عالمياً  النار  إطالق  لوقف 
التعليم والتوعية الجماهيرية والتعاون على التوصل 
في  جاء  فقد  كله،  العالم  في  النار  إطالق  وقف  إلى 
ديباجة ميثاق األمم المتحدة أن الغرض من إنشائها 
بالوسائل  وحلها  الدولية،  النزاعات  نشوب  منع  هو 
في  السالم  ثقافة  إرساء  في  والمساعدة  السليمة 
العالم، وهذا ال يتحقق إال من خالل تهيئة بيئة مواتية 
لممارسة الحقوق السياسية والحريات المدنية، والتي 
واالبتعاد  السالم  إلى  والحاجة  الديمقراطية  توفرها 

عن العنف«.

وتابع البيان: » كل هذا تجلى واضحاً في هذا العام 
مشترك،  عدو  مواجهة  في  العالم  توحد  خالل  من 
وهو فيروس هدد الصحة العالمية، وأمنها. إن جائحة 
بقعة  العالم، أن ما يحدث في أي  كوفيد 19 ذكرت 
من األرض يمكن أن يؤثر على العالم بأسره، وهذا 
ما دعا األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيرش 
في آذار 2020 جميع األطراف المتحاربة في العالم 
إلى إلقاء أسلحتهم، والتركيز على المعركة ضد هذه 
الجائحة التي هددت البشرية برمتها، ودعا للتعاون 
أسوأ  ضد  المعركة  لكسب  األجيال  كافة  ومشاركة 
كل  رغم  ولكن  عصرنا،  في  عامة  صحية  أزمة 
الدعوات لوقف العنف وإطالق النار والتركيز على 
شمال  مناطق  في  أننا  إال  العالمية،  الصحية  األزمة 
وشرق سوريا؛ ما زلنا نعاني من خروقات في وقف 
والهدنة  المبرمة  االتفاقيات  كل  رغم  النار  إطالق 
الجيش  وفصائل  التركية  الدولة  تزال  ال  المعلنة، 

الوطني السوري التابعة لها مستمرة بانتهاكاتها«.
وأضاف البيان: »كل االنتهاكات التي تحدث ضمن 
الدولة  رعاية  تحت  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
التركية، والتي تعتبر بحسب القانون الدولي اإلنساني 

مسؤولة عن أمن المدنيين في المناطق التي تقع تحت 
مسؤولين  بوجود  ذلك  ويحدث  وتحتلها،  سيطرتها 
مما  المحتلة،  األماكن  هذه  في  أتراك  وضباط 
التخاذ  التحرك  عدم  مسؤولية  التركية  الدولة  يحمل 
وجرائم  الجسيمة،  االنتهاكات  لوقف  اإلجراءات 
مباشر،  بشكل  فيها  ومشاركتها  الحاصلة  الحرب 
ناهيك عن مسألة قطع مياه الشرب في محطة علوك 
أكثر من مليون مدني في  كانيه عن  الواقعة بسري 

منطقة الحسكة وريفها«.
في  اإلنسان  في منظمة حقوق  البيان: »نحُن  وناشد 
بالسالم  العالم  فيه  يحتفل  الذي  اليوم  وفي  الجزيرة 
والذي  النار  إطالق  وقف  بقرار  االلتزام  إلى  ندعو 
دعت إليه األمم المتحدة ليتسنى للسوريين، التركيز 
على مواجهة جائحة كوفيد 19 والتركيز على الحل 
السياسي وإيقاف االنتهاكات المرتكبة على األراضي 
االحتالل  حالة  وإنهاء  الفاعلين،  ومحاسبة  السورية 
لحاالت  الفوري  واإليقاف  السورية  لألراضي 
وإعادة  المدنيين  ممتلكات  ونهب  القسري،  التهجير 
الممتلكات ألصحابها، كما دعا البيان لكافة الجهات 
الحقوقية المدافعة عن حقوق اإلنسان للوقوف بجانب 

وحقوقهم  العدالة  لنيل  ودعمهم  المدنيين  الضحايا 
المنتهكة«.

الرئيسة  استوقفنا  البيان،  اإلدالء  من  االنتهاء  وبعد 
الجزيرة  بإقليم  اإلنسان  حقوق  لمنظمة  المشتركة 
من  صدر  الذي  التقرير  عن  لتحدثنا  جمعة،  أفين 
عن  المتحدة  لألمم  التابعة  الحقائق  توثيق  لجنة  قبل 
انتهاكات الحاصلة داخل األراضي السورية؛ قائلةً: 
»في جزء من هذا التقرير الصادر ذكرت االنتهاكات 
بخاصةً  مناطق شمال وشرق سوريا،  في  الحاصلة 
التركية  الدولة  قبل  من  المرتكبة  الحرب  جرائم 
هذا  يعد  كما  لها،  التابعة  الجيش  والفصائل  المحتلة 
الهائل  الكم  هذا  ويذكر  نوعه  من  األول  التقرير 
من  المزيد  لجمع  السعي  ويمكن  االنتهاكات،  من 

المعلومات لدعم التقرير«.
وأشارت أفين بأن العديد من األدلة تحت أيدي اللجنة 
والتي يمكنها من خاللها توجيه اتهاماً مباشراً للدولة 
التركية بارتكاب تلك الجرائم. ولكن؛ ضمن التقرير 
كان هناك نوع من التراخي ولم يتم التهمة المباشرة 
لجرائم الدولة التركية، بل دعت بأنها المسؤولة عما 

يحدث في تلك المناطق وربما جرائم مرتكبة. 
اإلنسان  حقوق  لمنظمة  المشتركة  الرئيسة  ونوهت 
بإقليم الجزيرة أفين جمعة بأنهم لعبوا درواً هاماً في 
اللجنة من أجل  جمع األدلة والشهود والتواصل مع 
مباشرة،  شواهد  خالل  من  االنتهاكات  تلك  توثيق 
دعاوي  ورفع  العمل،  بهذا  »وسنستمر  وأكدت: 
حقوق  ومحكمة  األوروبية  المحاكم  إلى  لدخولها 
اإلنسان ودعاوي فردية بحق المدنيين الذين تعرضوا 
لحزب  العام  األمين  اغتيال  مثل قضية  لالنتهاكات، 
واإلعدامات  خلف  هفرين  الشهيدة  المستقبل  سوريا 

الميدانية بحق المدنيين«.  

مركز األخبار ـ أصدر مجلس المرأة في شمال وشرق 
سوريا بيانًا إلى الرأي العام، حّمل فيه تركيا مسؤولية 

الجرائم الحاصلة في المناطق المحتلة.
الدولية  التحقيق  لجنة  بيان  على  تعقيبًا  ذلك  جاء 
المستقلة المعنية بالشأن السوري تقريًرا مفصاًل قدمته 
في  المتحدة  لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس  إلى 
الرابع عشر من شهر أيلول الجاري، والذي تضمن 
ما  لفصائل  والبراهين  باألدلة  موثقًا  صريًحا  اتهاًما 
يسمى )الجيش الوطني السوري( المدعوم من تركيا 
والتي تحتل بعض المناطق السوريا ومنها )عفرين – 

سري كانيه – كري سبي(.
وقال المجلس في بيانه: »إن التقرير قدّم توثيقًا لجرائم 
وانتهاكات ممنهجة؛ نفذها الجيش الوطني السوري، 

وتعذيب  قتل  من  الحرب  جرائم  مستوى  إلى  ترقى 
ونهب  قسري وسلب  وتهجير  واغتصاب  واختطاف 
الممتلكات وإبادة المعالم الثقافية والحضارية لشعوب 
العبادة ومرافق  لدور  وتدمير  األصيلة  المناطق  تلك 
الحياة العامة؛ األمر الذي يعد سابقة جديرة باالهتمام 
نحو توثيق حاالت العنف والقتل والممارسات الفظيعة 

التي ترتكب في تلك المناطق، وفي سوريا عامة.
ا للجرائم التي ترتكب بحق  وقد أفرد التقرير حيًزا هامًّ
النساء الكرديات واإليزديات على يد هذه الفصائل من 
المعتقالت  في  وتعذيب  مجهولة،  أماكن  في  احتجاز 
واختطاف النساء مقابل المال واالعتداء على النساء 
القاصرات، كما وصف التقرير حالة الخوف والهلع 
اإلرهاب  ظل  في  الكرديات  النساء  تعيشها  التي 

الممنهج الذي تنشره هذه الفصائل المدعومة تركيًّا.

من  كردية  امرأة   )49( اعتقال  التقرير  وثق  كما 
عفرين وسري كانيه، حيث تقوم لجنة التحقيق بمتابعة 

األمر للوصول إلى الحقيقة.
المناطق  في  النساء  بحق  ترتكب  التي  الجرائم  إن 
المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها تدل على استهداف 
ممنهج للمرأة بشكل عام والمرأة الكردية بشكل خاص 

النضالية  مسيرتها  والقضاء على  إرادتها  بغية كسر 
النضال  هذا  سنوات،  عشر  من  أكثر  منذ  المستمرة 
التي  واإلنجازات  المكتسبات  من  بالكثير  تكلل  الذي 
تحققت على أرض الواقع ألن هذه المكتسبات هي من 

حق النساء جميعًا في كل أنحاء العالم.
إذ  سوريا  وشرق  شمال  في  المرأة  مجلس  في  إننا 
جرائم  لفضح  المبذولة  الدولية  الجهود  عاليًا  نثمن 
تركيا والفصائل المرتبطة بها، فإننا نتطلع إلى تحميل 
والتأكيد  الجرائم  المباشرة عن هذه  المسؤولية  تركيا 
االحتالل  دولة  من  بتوجيه  االنتهاكات  هذه  أن  على 
الديمغرافي  بالتغيير  محاوالتها  باتت  والتي  التركي 
من خالل  ومؤكدة  للعيان  واضحة  الكردية  للمناطق 
المرتزقة  فصائل  أسر  وتوطين  الكرد  السكان  طرد 
في بيوتهم وأرضهم، وهذه جريمة أخرى تضاف إلى 

سجل جرائمها الممنهجة.
هيئاته  بكل  الدولي  المجتمع  نطالب  فإننا  وعليه، 
الجرائم  هذه  مرتكبي  بمحاسبة  المعنية  ومؤسساته 
جرائمهم،  جزاء  لينالوا  الدولية  للمحاكم  وتقديمهم 
دولة  بالضغط على  الدولي  المجتمع  نطالب  إننا  كما 
السورية  األراضي  من  لالنسحاب  التركي  االحتالل 
التي تحتلها في انتهاك صارخ للشرعية الدولية ودون 
في  المشردين  المناطق  هذه  وإعادة سكان  مبرر  أي 
مخيمات النزوح إلى بيوتهم وأراضيهم التي هجروا 
الدم  نزيف  بوقف  سيساهم  الذي  األمر  قسريًّا،  منها 
وما  أفرز،  والذي  سنوات  منذ  المستمر  السوري 
السوري  الشعب  منها  عانى  وكوراث  مآسي  يزال، 

بكل مكوناته وأطيافه«.

في  األحد  يوم  شهد  ـ  إيبو  صالح  األخبار/  مركز 
إدلب الواقعة غربي سوريا، أعنف يوم من القصف 
على  الروسية  الجوية  والغارات  الصاروخي 
تركز  وبعضها  إدلب  غربي  من  متفرقة  مناطق 
أيام  بعد  الغارات  هذه  وتأتي  المدينة،  أطراف  على 
حول  تركية  روسية  عسكرية  مفاوضات  جولة  من 
مركز  أعلن  المركز،  القصف  مع  وبالتزامن  إدلب، 
تلقيه  عن  األحد،  سوريا،  في  الروسي  المصالحة 
بإدلب  الشام،  تحرير  هيئة  تخطيط  حول  معلومات 
أن غارات  قالت مصادر  كيماوية.  استفزازات  لشن 
األحد هو األعنف منذ أن أدى اتفاق تركي روسي إلى 
وقف العمليات القتالية الرئيسية قبل نحو ستة أشهر، 
ورصد المرصد السوري لحقوق اإلنسان تنفيذ سرب 
أكثر من 22 غارة  الروسية  الحربية  الطائرات  من 
الغربية  إدلب  مدينة  محيط  في  مناطق  على  جوية 
باتنتا شمال غرب  ومنطقة عرب سعيد ومحيط بلدة 
إدلب، وسط استمرار تحليق الطائرات في األجواء، 
فيها معسكرات  يتواجد  المستهدفة  المناطق  أن  يذكر 

ومقرات لهيئة تحرير الشام ومجموعات جهادية.
إدلب  جنوب  في  الزاوية  جبل  منطقة  تعرضت  كما 
للجيش  قريبة  مواقع  من  عنيف  مدفعي  لقصف 
الهوية  مجهولة  مسيرة  طائرات  وقصفت  السوري، 
في  التركي  الجيش  مرتزقة  عليهما  يسيطر  بلدتين 

سهل الغاب غربي محافظة حماة.
وتصاعد القصف المتقطع من مواقع الجيش السوري 
ووفقاً  الماضيين.  األسبوعين  خالل  التركية  للقواعد 
وحلفائه  السوري  الجيش  يستمر  ميدانية؛  لمصادر 

بتعزيز خطوط القتال في محيط إدلب وحماه وريف 
السوري لحقوق اإلنسان،  المرصد  الالذقية. ورصد 
النقطة  محيط  على  صاروخية  قذائف  عدة  سقوط 
الواقعة في ريف جسر  التركية في قرية “اشتبرق” 
الشغور غرب محافظة إدلب؛ ما أدى الشتعال حرائق 
في بعض األحراش الواقعة بالقرب من نقطة تمركز 

القوات التركية.
رئيس  نائب  قال  الميدانية،  األحداث  مع  وبالتوازي 
هناك  بأن  غرينكيفيتش،  ألكسندر  المصالحة  مركز 
الشام  تحرير  هيئة  »مرتزقة  تخطيط  عن  معلومات 
لتنفيذ استفزازات باستخدام مواد سامة« جنوبي إدلب.
الشام »فبركة  نية تحرير  وكشف غرينكيفيتش، عن 
هجمات كيميائية في مدينة أريحا وبلدة بسامس بغية 
اتهام قوات الحكومة السورية الحقاً باستخدام أسلحة 

كيميائية ضد المدنيين«.
واتهم مركز المصالح الروسية فريق الخوذ البيضاء 
بمناطق  والطوارئ  اإلنقاذ  مجال  في  تنشط  التي 
سيطرة االحتالل التركي، بالمشاركة في تنفيذ الهجوم 

وتصويره.
الروسي  المصالحة  لمركز  تصريح  ثاني  هذا  ويعد 
معلومات  تلقيه  بخصوص  الجاري،  الشهر  خالل 
الكيميائية،  لالستفزازات  الفصائل  تحضير  عن 
بحسب المركز. وتأتي هذه التطورات الميدانية، بعد 
تركية،  روسية  عسكرية  مفاوضات  جولة  من  أيام 
التركية  القوات  عدد  بتخفيض  روسيا  فيها  طلبت 
الطلب  هذا  وقوبل  إدلب،  من  نقاطها  بعض  وسحب 
حماة  محافظتي  بتسليم  تركيا  طالبت  بل  بالرفض، 
المتكررة  مطالبتها  عن  ناهيك  لمرتزقتها،  وإدلب 
بالهجوم على منبج وتل رفعت. وبالرغم من الطلب 
إدلب،  من  قواتها  من  عدداً  تركيا  سحب  الروسي 
نحو  جديد  تركي  رتل  دخول  عن  المرصد  تحدث 
منطقة “خفض التصعيد”، حيث دخلت أكثر من 15 
آلية وشاحنة تحمل معدات لوجستية وعسكرية، عبر 
معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمالي 

إدلب واتجهت نحو المواقع التركية في المنطقة.
ومع استمرار تدفق األرتال التركية، فإن عدد اآلليات 
التي دخلت األراضي السورية منذ بدء وقف إطالق 
النار الجديد بلغ 6370 آلية، باإلضافة آلالف الجنود.
العسكرية  واآلليات  الشاحنات  عدد  يرتفع  وبذلك، 
الفترة  التصعيد” خالل  التي وصلت منطقة “خفض 
الممتدة من الثاني من شهر شباط 2020 وحتى اآلن، 
تركية  عسكرية  وآلية  شاحنة   9705 من  أكثر  إلى 
وناقالت  دبابات  تحمل  السورية،  األراضي  دخلت 
مضادة  متنقلة  حراسة”  و”كبائن  ومدرعات  جند 

للرصاص ورادارات عسكرية.

في  سابق  عسكري  مسؤول  حذر  ـ  األخبار  مركز 
حلف  داخل  حرب  نشوب  من  األمريكي  الجيش 
الوياليات  تتدخل  لم  إن  »ناتو«  األطلسي  الشمال 

المتحدة بشكل أقوى الحتواء الوضع. 
الجنرال المتقاعد توماس تراسك، نائب القائد السابق 
له  مقاٍل  وفي  األمريكية،  الخاصة  العمليات  لقيادة 
بموقع ناشونال إنترست، تحدث عن التحول العميق 
تركيا  تحول  بعد  الناتو  داخل  التركية  السياسة  تجاه 
من شريك غربي علماني وديمقراطي يحرس الجناح 
الجنوبي الشرقي لحلف شمال األطلسي، أصبح اآلن 

أكثر إسالمية وقومية واستبدادية، وفق تعبيره.
التركي  النظام  تدخل  اعتبر  األمريكي  الجنرال 
عسكريا في ليبيا إلنقاذ حكومة الوفاق وتوقيع اتفاقية 
البحر  في  الجوار  دول  كل  هدد  معها  بحرية  حدود 

على  يتفقون  الذين  جيرانه،  عكس  على  المتوسط 
تطبيق قانون البحار.

تقريبا  يمتد  الوفاق  حكومة  مع  التركي  النظام  اتفاق 
كريت  مثل  اليونانية  والجزر  قبرص  شواطئ  إلى 
ورودس، وفي هذا الصدد اعتبر الجنرال األمريكي 
أن ذلك يهدد جهود دول المنطقة الستكشاف المزيد 

من الطاقة وتوصيلها عبر خط أنابيب إلى أوروبا.
الدفاعية  العالقات  تعميق  أن  اعتبر  تراسك  توماس 
مع أثينا سيساعد في مواجهة كل من النظام التركي 
وروسيا، مبيناً أنه يمكن تحقيق ذلك من خالل عمليات 

نشر إضافية دورية للقوات األمريكية.
كما اقترح الجنرال األمريكي زيادة التمويل العسكري 
األمريكية،  األسلحة  من  اليونان  لمشتريات  األجنبي 

وربما حتى إقامة قواعد دائمة في اليونان.

مركز األخبار/ إيفا إبراهيم ـ ناشدت منظمة حقوق اإلنسان بإقليم الجزيرة المجتمع الدولي بوقف إطالق النار في سوريا عامة وشمال وشرق سوريا 
خاصة بمناسبة يوم السالم العالمي، وأشارت إلى أن الجرائم التي ارتكبتها دولة االحتالل التركي في المناطق المحتلة بشمال وشرق سوريا هي جرائم 

حرب، وجرائم ضد اإلنسانية..

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس/3367/ لعام /2020م

على السيد: إبراهيم محمد الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
االثنين الواقع في 2020/10/5م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيدة: كوثر خليفة العبد بطلب: تفريق وأشياء جهازية ومؤخر 

ومهر.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

إلى هيئة ديوان العدالة بالرقة
الجهة المدعية: أنور العامر بن عامر – الرقة – مزرعة تشرين
الجهة المدعي عليهم: ورثة محمد الكيصوم المضحي بن أحمد 

عنه ولده بسام الكيصوم بن محمد – ديرالزور 
الدعوى: تثبيت نقل ملكية 

الموضوع: 
ـ تملك الجهة المدعى عليها ويتصرف بالسيارة تكسي سابا  

اللون أصفر 
رقم الهيكل 2231592704 تحمل الرقم 147882 دير الزور 

بموجب هذه الملكية فقد اشتريت أنا المدعي أنور العامر بن 
عامر السيارة المذكورة أعاله من الجهة المدعى عليها، وحيث 
إن الجهة المدعى عليها ال مانع لديها من تثبيت بنود عقد البيع 

لذا جئنا إلى مقامكم الكريم ملتمسين:
1ـ قيد الدعوى ودعوة المدعى عليه لإلقرار

2ـ إعطاء القرار بتثبيت نقل ملكية الجاري بيني وبين الجهة 
المدعى عليها

3ـ تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف

مذكرة الدعوى
رقم أساس الدعوى /750/ لعام 2020

طالب التبليغ: أحمد حمدي سمي
المطلوب تبليغه: أحمد كردي أحمد  _ مصطفى محمد حسين

الموضوع: تسجيل سيارة 
الحضور أمام ديون العدالة في كوباني الساعة /10/ صباحاً من 

يوم األربعاء الواقع في تاريخ 2020/10/21
وإذا لم تحضر في الموعد المحدد ستجري في حقك اإلجراءات 

القانونية. 
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

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 جريدتكم الموقرة شاكرين 

تعاونكم.
هيئه ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
رقم أساس الدعوى /756/ لعام 2020م

طالب التبليغ: دجلة صبحي أحمد
المطلوب تبليغه: أنور بركل أحمد

الموضوع: تفريق
الحضور أمام ديون العدالة في كوباني الساعة /10/ صباحاً من 

يوم األربعاء الواقع في تاريخ 2020/10/7
وإذا لم تحضر في الموعد المحدد ستجري في حقك اإلجراءت 

القانونية. 
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2046/ لعام /2020م

على السيدة: ربيعة الصالح بنت محمد الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية بالرقة وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم اإلثنين الواقع في 2020/8/31م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: محمد عامر سامي النجار بطلب: عودة 
لمأجور وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس/2046/ لعام /2020م

على السيد: سناء الصالح بنت محمد الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
اإلثنين الواقع في 2020/9/28م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: محمد عامر سامي النجار بطلب: عودة لمأجور وإن لم 
تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
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 اإلثنين 2020/10/5
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3338/ لعام /2020م

على السيد: محمد سامي األحمد الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
الخميس الواقع في 2020/10/8م للنظر في الدعوى المقامة 

من السيدة: بدور خزيم بطلب: تفريق وإن لم تحضر في الموعد 
المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس/2046/ لعام /2020م

على السيد: قاسم الصالح بن محمد الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
اإلثنين الواقع في 2020/9/28م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: محمد عامر سامي النجار بطلب: عودة لمأجور وان لم 
تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

إلى المكتب االعالمي في الرقة
سند تبليغ حكم صادر عن هيئة ديوان العدالة االجتماعية بالرقة 

رقم القرار وتاريخه /649/-2020/6/22
طالب التبليغ: محمد المجبل ابن عبد العزيز
المطلوب تبليغه: مصطفى الخلف ابن ياسين

خالصة القرار: 
1ـ الزام المدعي عليه مصطفى الخلف ابن ياسين بتسليم 

المنقوالت واإلكسسوارات الخاصة بنوع السيارة سونغ- شاحنة 
صغيرة للمدعي عليه محمد المجبل ابن عبد العزيز وهي 

زوج من اإلطارات ومدخرة وصندوق سيارة مغلق /كبوت/ 
واالكسسوارات الخارجية للعجالت طوس عجالت وأن تعذر 
تسليمها علينا الزام المدعي عليه بدفع ثمنها للمدعي ويقدر 

ثمنها عند الوفاء.
2ـ تضمين المدعي عليه الرسوم والمصاريف

مذكرة دعوى
رقم أساس الدعوى /727/ لعام 2020
طالب التبليغ: رضوان بوزان إبراهيم
المطلوب تبليغه: علي الحسين إبراهيم

الموضوع: تسجيل سيارة 
الحضور أمام ديون العدالة في كوباني الساعة /10/ صباحاً من 

يوم الثالثاء الواقع في تاريخ 2020/9/29
وإذا لم تحضر في الموعد المحدد ستجري في حقك اإلجراءات 

القانونية. 
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

إنذار بواسطة هيئة الكاتب العدل بالرقة

المنذر: زكي أبو سميرة بن خميس لعام 2006 تل أبيض ومقيم 
بالرقة جانب الملعب البلدي

المنذر إليه: إسماعيل الحاج عبيد – وريث عبيد الحاج- المقيم 
في الرقة حي البياطرة جانب جامع الجراكسة

موضوع اإلنذار: المبادرة بإصالح المنزل الواقع فوق محلي 
وتصديق عقد الملكية أمام البلدية وذلك خالل مدة أقصاها 

عشرون يوماً. 
الرقم الخاص 158
الرقم العام 159

مذكرة إخطار
في الدعوة رقم األساس/2184/ لعام /2020 م

على السيد: حمزة نداء عيسى إلى ديوان العدالة االجتماعية 
بالرقة وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 
الواقع في 2020/9/30 م لننظر في الدعوى المقامة من 

السيدة: ناريمان عبد الهادي مسلم بطلب: تفريق لعلة الغياب 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
رقم أساس الدعوى /414/ لعام 2020م

طالب التبليغ: خليل محمد مصطفى 
المطلوب تبليغه: ياسر شيخ سليمان _عزيز علي الصغير 

الموضوع: خالف على سيارة 
الحضور أمام ديون العدالة في كوباني الساعة /10/ صباحاً من 

يوم األربعاء الواقع في تاريخ 2020/10/22
وإذا لم تحضر في الموعد المحدد ستجري في حقك المعاملة 

القانونية. 
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2046/ لعام /2020م

على السيد: أحمد سعيد الصالح بن محمد الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية بالرقة وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم اإلثنين الواقع في 2020/9/28م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: محمد عامر سامي النجار بطلب: عودة 
لمأجور وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس/2387/ لعام /2020 م

على السيد: أحمد ناجي مطلوب الظاهر الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية بالرقة وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم األربعاء الواقع في 2020/9/30م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيدة: مروة حبيب بنت عبد القهار بطلب: تفريق
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
رقم أساس الدعوى /715/ لعام 2020

طالب التبليغ: محمد سنجار
المطلوب تبليغه: أحمد الجاسم مخلف 

الموضوع: فراغ سيارة
الحضور أمام ديون العدالة في كوباني الساعة /10/ صباحاً من 

يوم األربعاء الواقع في تاريخ 2020/9/20
وإذا لم تحضر في الموعد المحدد ستجري في حقك اإلجراءات 

القانونية. 
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة دعوى
رقم أساس الدعوى /663/ لعام 2020

طالب التبليغ: محمود حاجي مسلمة ويسو
المطلوب تبليغه: والت نوح قادر 

الموضوع: فراغة سيارة
الحضور أمام ديون العدالة في كوباني الساعة /10/ صباحاً من 

يوم الخميس الواقع في تاريخ 2020/10/1
وإذا لم تحضر في الموعد المحدد ستجري في حقك األجراءات 

القانونية. 
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2046/ لعام /2020م

على السيد: نجود الصالح بنت محمد الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية بالرقة وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم اإلثنين الواقع في 2020/9/28م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: محمد عامر سامي النجار بطلب: عودة 
لمأجور وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس 2020/112

المتكونة بين الجهة المدعية وعد علي الشامي والجهة المدعى 
عليها إياد مصطفى الشامي بموضوع دعوى تفريق

تقرر سند تبليغ حكم عن طريق جريدتكم الموقرة شاكرين 
تعاونكم.

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس/2053/ لعام /2020م

على السيد: أحمد حمدو الحسين الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
الخميس الواقع في 2020/9/24م للنظر في الدعوى المقامة 

من السيد: باسمة أحمد الحمادة بطلب: تفريق وإن لم تحضر في 
الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة
مذكرة دعوى

رقم أساس الدعوى /829/ لعام 2020
طالب التبليغ: نزار محمد علي 

المطلوب تبليغه: أصالن جميل حمو 
الموضوع: خالف سيارة 

الحضور أمام ديون العدالة في كوباني الساعة /10/ صباحاً من 
يوم الثالثاء الواقع في تاريخ 2020/10/6

وإذا لم تحضر في الموعد المحدد ستجري في حقك اإلجراءات 
القانونية. 

ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

سند تبليغ حكم
رقم الملف وتاريخه 2020/558

طالب التبليغ: مصطفى خرطاوي بن عبد القادر
الجهة المدعي عليها: محمود حسين الحميدي 

خالصة الحكم: تثبيت عقد بيع سيارة مرفقاً بصورة من القرار

 أفضل الطرق
لتنظيف المخ

عيادة روناهي

محمد صالح حسين

جميع  عمل  عن  المسؤول  هو  المخ 
أكثر  من  ويعد  الجسم،  أعضاء 
ويستهلك  للطاقة،  احتياجاً  األعضاء 
حوالي 20% من السعرات الحرارية 
التي تدخل الجسم، وذلك يعتمد على 
عمل  وقوة  والوزن  والنوع  العمر 
الشخص أثناء اليوم، وبحسب موقع 
المعنية  البريطانية  هيليت(  )دني 
التي  المبادئ  أن  الصحية،  بالشؤون 
آمنة وفعالة حتى يكون  تمثل وسيلة 
التفكير،  بصفاء  تمتعاً  أكثر  المخ 
األساسية  األفكار  بعض  عن  فضالً 
الحياة  أسلوب  لمكافحة  الالزمة 
الملوثة بالكيماويات، وتجنب الوقوع 
أن  إلى  نحن بحاجة  إذاً  في براثنها، 
المخ  لتغذية  المثالية  بالطريقة  نهتم 
بأن  ذلك  الفيزيولوجية،  الناحية  من 
من  ونكثر  الصحي  الطعام  نتناول 
يُعدان  حيث   النقي،  الماء  شرب 
وظيفة  ألداء  أساسيين  عنصرين 

المخ بشكل جيد.
هناك  المخ:  لتنظيف  الطرق  فضل 
المخ  لتنظيف  وطرق  خطوات  عدة 
من  كوب  شرب  يلي:  فيما  نذكره 
الدافئ مضاف بعصير نصف  الماء 
أنه  حيث  االستيقاظ،  عند  ليمونة 
والمعدة  الكبد  تطهير  على  يساعد 
من السموم، مما يساعد بدوره على 
تنظيف المخ، وفي الفترة المتراوحة 
الفطور والغذاء يجب شرب  بين  ما 
المركز  الجذر  عصير  من  كوب 
إذا  الماء  من  القليل  إليه  مضاف  أو 
صغيرة  ملعقة  وإضافة  ثقيالً،  كان 
الزنجبيل  من  رفيعة  شرائح  أو 
يفضل  الجذر،  عصير  إلى  الطازج 
تكرار شرب هذا العصير كل ساعة 
أما  األقل،  اليوم على  في  مرتين  أو 
العديد  تقطيع  فيجب  للغداء  بالنسبة 
من الخضروات الملونة وخلطها مع 
بعضها، لكن دون إضافة التوابل أو 
البهارات إليها، وفي  فترة العصر أو 
بعد الظهيرة يجب شرب كوبين من 
الشاي العشبي، ويمكن االعتماد على 
الليمون والنعناع حين أنه يعتبر شاياً 
مثالياً بعد الوجبات التي تحتوي على 
عملية  تسريع  على  ليساعد  دهون 
الهضم، أيضاً يساعد الكلى على أداء 
الطبيعي  ومن  جيد،  بشكل  وظائفها 
الشعور ببعض من الدوخة أو الدوار، 
فإذا كان هذا اإلحساس مزعج  كثيراً 
فيجب شرب كوب آخر من عصير 
الخضروات،  مرقة  من  أو  الجذر 
حصاة  شرب  يجب  المساء  وفي 
مع  أو  الزنجبيل  مع  الخضروات 
القليل من الفلفل الحلو وذلك لتنشيط 
نسب  على  تحتوي  لكونها  الجسم 
ويجب  فيتامين)سي(،  من  عالية 
الخضروات  تشكيلة  استخدم  تكرار 

كما تم في الغداء.
اليوم  في  فعله   تم  ما  تكرر   يجب  
األول على مدى ثالثة أو أربعة أيام 
مع تنوع الخضروات لتنوع نكهاتها 
حساء  صورة  في  واستخدامها 
ويجب  كما  مطهوة،  كخضرة  أو 
التركيز  مع  الغذائي  النظام  اتباع 
وفيما  ذكرناها،  التي  األطعمة  على 
فيقول  الغذائية،  بالمكمالت  يتعلق 
التي  الوحيد  المكمل  إن  المختصين 
هذا  )األسيدوبيل(،  هو  به  ينصح 
الموجودة  يساعد على إزالة السموم 
السموم  إزالة  وعملية  األمعاء،  في 
تعمل بدورها على منع تسرب المزيد 

من السموم إلى مجرى الدم والمخ.
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محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

الشهيدة جيالن جودي؛ بطولة خالدة قبل أوانها

مكتب رعاية الطفولة... دعم لألم العاملة وأساس تربوي لألطفال 

هل تصل المرأة لرئاسة األندية في السعودية كما حصل في روج آفا؟!

رسالة إلى بلديات الشعب في 
إقليم الجزيرة

روناهي/ قامشلو- يسعى مكتب رعاية الطفولة 
واالهتمام  العاملة  المرأة  دعم  إلى  افتتاحه  منذ 
بيئة  في  واحتضانه  أظفاره  نعومة  منذ  بالطفل 
مناسبة تبني له قاعدة تربوية وتعليمية في الوقت 

ذاته.
رعاية  مجال  في  االجتماعية  الخدمة  إلى  ينظر 
بتزويد  تهتم  مهنية  ممارسة  أنها  على  الطفولة 
والخدمات  المتكاملة،  الرعاية  بألوان  األطفال 
تعمل  التي  بالمساعدات  وإمدادهم  االجتماعية، 
االجتماعية  مشكالتهم  وعالج  حمايتهم،  على 
أخصائيات  عمل  خالل  من  وذلك  والنفسية، 
رعاية  مراكز  من  كبير  عدد  في  اجتماعيات 

األطفال في إقليم الجزيرة.

آلية عملهن ضمن الروضات..

المرأة  هيئة  في  الطفولة  رعاية  مكتب  أنشئ 
ليشرف   2015 عام  بداية  منذ  الجزيرة  بإقليم 
ذوي  ومركز  والحضانات  الروضات  على 
حتى  عددهم  بلغ  والذي  الخاصة،  االحتياجات 
14روضة،  الجزيرة  إقليم  مستوى  على  اآلن 
االحتياجات  لذوي  وحيد  ومركز  و18حضانة 
المرأة  هيئة  قبل  من  مرخصة  وكلها  الخاصة، 

بإقليم الجزيرة.
وفي هذا السياق التقت صحيفتنا روناهي مع نائبة 
هيئة المرأة في إقليم الجزيرة »أفين قافور« التي 
مشيرةً  الروضات،  عملهن ضمن  آلية  لنا  بينت 
التعليمية  عمليتها  في  تركز  الروضات  أن  إلى 
مثل  لألطفال  الترفيهية  النشاطات  أهمية  على 

على  والتعرف  الجسم  أجزاء  ومعرفة  األلعاب 
الغرباء،  األشخاص  مع  التعامل  وكيفية  األلوان 
أو  الروضة  في  سواًء  األساتذة  معاملة  وطرق 

بعدها في المدرسة. 
للروضات  المقدم  البرنامج  »بحسب  وتابعت: 
يتعلم الطفل كل أسبوع »حرف ورقم« كما يتم 
إعطاءه النشاطات ضمن األسبوع، كون المرحلة 
مهمة،  سنوات  خمس  إلى   الثالث  من  العمرية 
ولتكوين  المدرسة  إلى   للدخول  الطفل  لتهيئة 

أساس تعليمي له«.
كان  الذي  الحظر  انتهاء  مع  بأنه  أفين  وأشارت 
افتتحت  كورونا،  جائحة  تفشي  لمنع  مفروضاً 

كافة مراكزهم مع أخذ التدابير الوقائية الالزمة، 
والحضانات  الروضات  كافة  عقمت  بحيث 
هذا  وعلى  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  ومركز 
األطفال،  أمور  أولياء  مع  اجتمعن  األساس 
للتنسيق حول اإلجراءات المتخذة لحماية الطفل 
كافة  بإلزام  منوهةً  كورونا،  من  الوقاية  وسبل 
ضمن  والكفوف  الكمامات  بارتداء  المعلمات 

المراكز، وذلك لحماية األطفال وعوائلهم.

مساندة األمهات العامالت 
وحل مشاكلهن

أشارت  الحضانات  ضمن  لعملهن  بالنسبة  أما 
عمر  من  الحضانة  أطفال  يستقبلون  بأنهم  أفين 
افتتاح  سبب  وعن  سنوات،  ثالث  إلى  شهرين 
حاجة  هناك  »كان  أفين:  وضحت  الحضانات 
ثورة  بداية  فمع  الحضانات،  هذه  لفتح  ماسة 
دور  للمرأة  أصبح  السوري،  والشمال  آفا  روج 
فعال في العمل ضمن كافة المؤسسات والهيئات 
التابعة لإلدارة الذاتية وغيرها من األعمال، فكان 
هناك ضرورة لمساعدة األمهات العامالت وحل 
هذا  في  الحضانة  أن  إلى  باإلضافة  مشاكلهن، 
كتمهيد  للطفل  ملحة  ضرورة  أصبحت  الوقت 
لاللتحاق بالروضة ثم المدرسة واحتكاكه بالعالم 
الحضانة  »دور  وأكدت:  حوله،  من  المحيط 

األساسي هو االهتمام والتربية«.

الصعوبات ضمن املركز..

وبالنسبة لعملهن ضمن مركز ذوي االحتياجات 
بقامشلو  قدوربك«  »حي  في  والكائن  الخاصة 
قالت أفين: »افتتح المركز في بداية عام 2015 
المتواجدة  فيها 24 طفل/ـة، والحاالت  ويتواجد 
النطق،  صعوبات  التوحد،  دوان،  متالزمة  هي 
 12 إلى  ثالث  من  العمرية  الفئة  تستقبل  حيث 

سنة«.
وعن الصعوبات التي تواجههن ضمن المركز، 
استقبال  على  قادر  غير  المركز  بأن  وضحت 
قلة  بسبب  الكامل  الشلل  حاالت  من  أطفال 
اإلمكانات لتأمين متخصص فيزيائي لمعالجتهم.

مركز  تجهيز  على  جاري  والعمل  هذا 

مكمل لما بعد عمر الـ 12 سنة لذوي االحتياجات 
الخاصة من قبل هيئة الشؤون االجتماعية والعمل 
بإقليم الجزيرة لتعليم هذه الفئة من األطفال العمل 

المهني.
الجزيرة  إقليم  في  المرأة  هيئة  نائبة  وختمت 
»أفين قافور« بأن هدفهن من افتتح مكتب رعاية 
الطفولة هو تأمين جهة آمنة الحتضان األطفال 
شخصياتهم  وبناء  صحيحة  سلوكيات  وتعليمهم 

لالندماج في المجتمع بشكل سليم.  
بيئة  وتوفير  بهم  واالهتمام  األطفال  لرعاية  إن 
وبعناية  مبكرة  عمرية  مراحل  في  لهم  مناسبة 
والثقافي  المعرفي  نموهم  على  كبير  تأثير 
واللغوي،  والحركي  والعاطفي  واالجتماعي 
وبالتالي له تأثير بالغ على مستقبلهم، وذلك من 
يتلقونها  التي  والثقافية  التعليمية  الخبرات  خالل 

منذ نعومة أظافرهم. 

بطولة للشطرنج تشهد تنافسًا مثيراً

مكتب  نظم  اليافعين؛  وتشجيع  دعم  بهدف 
هيئة  في  الشبابية«  والدراسات  »البحوث 
الشباب والرياضة بإقليم الجزيرة وبإشراف 
من االتحاد الرياضي بطولة للعبة الشطرنج 
العبة   14 فيها  وشارك  الجنسين  لكال 
والعب من أعمار 16 إلى 36 سنة، وذلك 

بمقر االتحاد الرياضي بقامشلو.

السويسري  النظام  على  اعتمدت  البطولة 
وعبر ست جوالت زمن كل جولة 25 دقيقة، 
وبمشاركة  ساعات  لعدة  المنافسات  ودامت 
14 العبة والعب، وتميزت بتواجد مختلف 

األعمار.

أيضاً  مت  ُكّرِ والتي  أحمد  فلك  المشاركة 
بأنها  ذكرت  البطولة؛  في  لتميزها  بميدالية 
سعيدة للمشاركة وتعتبر الدورة تقوية لها في 
سنوات،  منذ  تمارسها  التي  الشطرنج  لعبة 

في  بكثافة  للمشاركة  الشابات  ودعت 
المشاركة  ضعف  بسبب  القادمة  البطوالت 
لجانبها  الحالية، حيث شاركت  البطولة  في 

العبة واحدة فقط.

المشاركات  بين  المثيرة  المنافسات  بعد 
بتكريم  البطولة  اختتمت  والمشاركين؛ 
الفائزين بالمراكز األولى، وبعض الالعبات 
وإليكم  الدورة،  في  المميزين  والالعبين 

أسماء الفائزين:

- المركز األول الالعب أحمد يوسف ـ نادي 
قنديل.

- المركز الثاني الالعب زكريا خليل ـ نادي 
برخدان.

ـ  لورنس طراف  الالعب  الثالث  المركز   -
نادي قنديل.

نوعها؛  من  األولى  هي  البطولة  بأن  يذكر 
والدراسات  »البحوث  مكتب  قبل  من  تقام 
الشبابية« في هيئة الشباب والرياضة بإقليم 
هناك  ستكون  المعنيين  وبحسب  الجزيرة، 
األخرى  الرياضات  تجاه  مشابهة  خطوات 

في الفترات القادمة.

في  المرأة  تسعى  ـ  قامشلو  روناهي/ 
المميزة  بصمتها  لوضع  السعودية 
لدرجة  ووصلت  هناك  الرياضة  على 
على  والحصول  النوادي  لرئاسة  الترشح 
عضوية الشرف فيها في مجتمعات كانت 
وفي  فقط.  عورة  بأنها  المرأة  في  ترى 
الخطوات  من  الكثير  حصلت  آفا  روج 
نتيجةً  فيها  ريادية  المرأة  كانت  التي 
الذكورية  الذهنية  ومقاومتها  لتضحياتها 
الجوانب  بعض  في  ولكن؛  والسلطوية. 
لم تصل بدورها بعد للمستوى المطلوب، 
المشتركة  الرئاسة  قضية  في  وبخاصةً 
لفت  المرأة  الرياضية. في وكالة  للنوادي 
انتباهي تقرير عن جهود للمرأة السعودية 
وذلك  نادي،  رئيسة  مهام  على  للحصول 
بعد أن كانت المرأة السعودية في كرة القدم 

كرة  لعبة  في  الرياضية  لألندية  كمشجعة 
القدم، فأصبح عدد من النساء يطمحن إلى 
المنافسة على رئاسة األندية أو وجودهن 
لهن  ليكون  بالنادي،  شرف  كأعضاء 
حضور في قرارات األندية التي يعشقنها.
وجود  أهمية  على  العثيم  نوف  فتشدد 
ناٍد  كرئيسة  الرياضية  األندية  في  المرأة 
مع  يتماشى  ذلك  ألن  شرف؛  عضو  أو 
رؤية وخطة موضوعة من قبل السعودية 
على  تعتمد  والتي  العام2030  حتى 
الريادة  إلى  بها  والوصول  المرأة  تمكين 
هناك  أن  إلى  ولفتت  كافة.  المجاالت  في 
العديد من الفرص الوظيفية التي يمكن أن 
بدءاً  الرياضية،  األندية  في  المرأة  تجذب 
من عضوية مجالس اإلدارة إلى الوظائف 

القيادية.
.

األندية ال تقترص عىل الذكور

»سيدات  إحدى  التقرير  في  نوهت  فيما 
أريج  وهي  السعودية  في  األعمال« 
في  المرأة  دخول  تؤيد  أنها  الرحمن  عبد 
الرياضي؛  النادي  رئاسة  على  المنافسة 
ألن الرياضة ال تقتصر على الذكور فقط 

وإنما هي للجنسين.
وتضيف: »أشجع وأدعم فكرة االستثمار 
باألندية الرياضية؛ ألن من معايير نجاح 
االستثمار  أو  األندية  رئاسة  في  المرأة 
قيادية،  كشخصية  وجودها  الرياضي 
وحاجاته،  النادي  بمهمات  ووعيها 
مطالبةً  والتطوير«،  بالعمل  والتزامها 
المرأة  تعميد  بضرورة  الرياضة  وزارة 
وإتاحة  شرف  أو عضوة  للنادي  كرئيسة 

الفرصة لها.
وفي سابقة هي األولى من نوعها، قدَّمت 
)شمال  الجوف  منطقة  من  سعودية  سيدة 
غرب(، ملف ترشُّحها لرئاسة ناٍد رياضي 

بالمنطقة.
االقتراع  موعد  السهو،  عواطف  وتنتظر 
بفارغ  للنادي  العمومية  الجمعية  وعقد 
الصبر، متمنية أن تكون أول سيدة سعودية 

تتولى هذا المنصب.
وفيما تستعد عواطف لخوض منافسة على 
للنادي،  الحالي  الرئيس  زوجها،  كرسي 
فإنها تتنافس ضمن قائمتين، تضمان أكثر 

النسائي  العنصر  وهي  عضواً،   15 من 
أن  السهو  عواطف  بينهم.وأكدت  الوحيد 
وقالت: »سأثبت  قيادية،  السعودية  المرأة 
رئاسة  منصب  استالمي  عند  الشيء  هذا 

نادي القلعة«.
السعودية  في  الرياضية  المرأة  وتشهد 
السابق  في  كانت  بعدما  حقيقية  نهضة 
المجاالت،  من  الكثير  في  الحق  مغبونة 
الرياضة.  في  الخصوص  وجه  وعلى 
ولكن؛ منذ سنوات قاومت وكافحت المرأة 
الكثير  في  رائدة  وأصبحت  السعودية  في 
العام  هذا  السعودية  وتنتظر  األمكنة،  من 
في  معترف  رسمي  دوري  أول  يقام  أن 
على  بطوالت  من  سنوات  بعد  المملكة 

مستوى الهواة فقط.
مجتمع  في ظل  السعودية  المرأة  تقدم  إن 
كان ذكوري بحت وكانت المرأة مهضومة 
تثابر  المجاالت؛ فها هي  الحق في أغلب 
وتحقيقها  أحالمها  من  للكثير  للوصول 
والقوانين  والمعوقات  المصاعب  رغم 
التي قد ال تدعمها في تسيد مهام ومناصب 
ريادية في السعودية، ولكنها طالما تكافح 

وتقاوم فال بدّ أن تصل لمبتغاها.

يف روج آفا رئيسة 

مشرتكة ولكن؟!

إحدى شروط الترخيص للنوادي في روج 
لكافة  مشتركة  رئاسة  وجود  تفرض  آفا 
وأصبحت  ذلك،  حصل  وبالفعل  النوادي 
تلعب  لم  ولكنها  مشتركة  رئيسة  المرأة 
قدمن  منهن  والكثيرات  يجب  كما  دورها 
الجتماع واحد وتغيبن فيما بعد وقلة قليلة 
دخلن أجواء الرياضة لفترة ولكنهن توقفن 
أيضاً فيما بعد، وليبقى دورها مجرد اسمه 

موجود على الئحة األعضاء فقط. 
المشتركة  الرئاسة  من  الكثيرات  فحتى 
ولم  يعرفهن  أحد  ال  اإلناث  من  للنوادي 
طرح  اسم  مجرد  وبقين  نواديهن  يزرن 
معيب  األمر  وهذا  الترخيص،  إلكمال 
اليوم  فهي  آفا،  روج  في  المرأة  بحق 
تتصدر المشهد في كافة المجاالت وحتى 
التايكواندو  لعبة  في  فحققت  الرياضة  في 
النجومية ووصلت للعالمية وعلى الصعيد 
المحلي قهرت كل الظروف وتلعب اليوم 
والكاراتيه  والطائرة  والسلة  القدم  كرة 

ومجموعة كبيرة من األلعاب األخرى.
بدورها  تقم  لما  مشتركة  كرئيسة  لكن   
مجرد  تبقى  أن  يجوز  وال  يجب  كما 
فلها  العكس  على  األوراق،  على  اسم 
لو  حتى  المعترك  هذا  بدخول  الحق  كل 
المجال،  هذا  في  الكافية  الخبرة  تمتلك 
فهل  تأتي،  الخبرة  والممارسة  األيام  فمع 
سنشهد تغييراً جذرياً لواقع المرأة كرئيسة 
ستبقى  أم  القادمة؟؟؟  الفترة  في  مشتركة 

على ما هي عليه اآلن؟؟؟.

الشعب  بلديات  على  ـ  قامشلو  روناهي/ 
بإقليم  الرياضي  لالتحاد  العون  يد  تقديم 
المنطقة،  في  الرياضية  واألندية  الجزيرة 
للعمل  الالزمة  اآلليات  تقديم  خالل  من 

على تسوية األراضي للمالعب الترابية.
دور البلديات هام في التعاون مع االتحادات 
الرياضية في شمال وشرق سوريا، وفي 
البلديات  من  الكثير  نجد  الجزيرة  إقليم 

اآلليات  توفر  أو  وجود  بعدم  تتحجج 
ذلك،  شابه  وما  معطلة  وأنها  الالزمة 
ونستغرب كيف بلدية قامشلو برمتها لديها 
فقط آلية تريكس واحدة، ففي حال تعطلت 
وبعض المرات تبقى ألكثر من 15 يوماً، 
فكيف سيتم حل مشاكل المواطنين مثالً؟.

إن اإلدارة الذاتية تقسم مخصصات مالية 
وهناك  هنا  دوار  وإنشاء  مجسمات  لبناء 
المواطنين،  قبل  نقد من  محل  دائماً  وهي 

فاألفضل شراء آليات للبلديات ألن أهميتها 
المجسمات في  تلك  أكثر من نصب  تأتي 
المدن، ويجب مد االتحاد الرياضي بإقليم 

الجزيرة بهذه اآلليات وقت حاجتهم بها.

حتى  سبيه  تربه  بلدية  أخرى  جهة  من 
التجاوب  تبدي  ما وصلنا ال  اآلن بحسب 
أرضية  تخصيص  بخصوص  المطلوب 
سبيه  تربه  لرياضي  ملعب  لبناء  مناسبة 
بدون  ولكن  سنوات  من  يشتكون  والذين 
االتحاد  ويحاول  لحالهم،  االكتراث 
الحصول  الحالي  الوقت  في  الرياضي 
لبناء ملعب  بلدية الشعب  على أرض من 
عليه. ولكن؛ حتى اآلن ال تتجاوب البلدية 
أربعة  تخصيص  وجود  رغم  لمطلبهم 
المخطط  في  عليها  مالعب  لبناء  مقاسم 
البلدية  ذلك  من  بالرغم  ولكن  التنظيمي، 
لالتحاد حتى  مقسم  بأية  الموافقة  تمنح  لم 

ساعة إعداد هذا الخبر.

إعداد/ جوان محمد

الحقيقي  االسم  جودي  جيالن  الشهيدة  ورثت 
»آالء أحمد سالمة« البطولة والنضال من أسرة 
الكرامة واإلباء، وعرفت لذة العيش بحياة حرة 
ال يشوبها االستعباد وإنما عبق الحرية والمجد، 
فوالدها شهيد وأخوها مقاتل في صفوف مجلس 
المرأة  في مجلس  مقاتلة  وأمها  العسكري  منبج 
نهلت  الراسخات  األعمدة  هذه  كل  العسكري. 
سنها،  حداثة  رغم  والفداء  الشجاعة  قيم  منها 

لكنها صنعت المعجزة قبل األوان. 
بوالدة  روناهي  صحيفتنا  التقت  الصدد،  وبهذا 
صفوف  في  مقاتلة  وهي  »جيالن«،  الشهيدة 
لتحدثنا  الخلف  ختام  العسكري؛  المرأة  مجلس 
عن مآثر الشهيدة جيالن جودي التي استشهدت 
جراء لغم غادر بتاريخ 2020/8/21 ورؤيتها 
لدخول المرأة والسيما المرأة العربية في المجال 

العسكري. 

مثابرة عىل االجتهاد منذ 
الصغر

جودي«  »جيالن  الشهيدة  مآثر  وحول  بدايةً، 
حدثتنا والدة الشهيدة والمقاتلة في صفوف مجلس 
»الشهيدة  قائلةً:  الخلف  ختام  العسكري؛  المرأة 
»جيالن جودي« استشهدت جراء لغم غادر قبل 

أن تخطو بثبات نحو تحقيق أحالمها البريئة«.
الشهيدة جيالن جودي من مواليد دير الزور عام 
بالعز  مليء  بيت  في  ترعرعت  وقد  2001م، 
الشهادة  ونالت  االبتدائية  ودرست  والشموخ، 
اإلعدادية، وكل من تعرف عليها أحب هدوءها 
التدريسي  الكادر  بها  يتفاجأ  وكان  ورزانتها، 
ألنها دائماً ما كانت تحصل على درجات عالية 

وهو ما ساعدها في تفوقها المدرسي.
»كان قرار انضمامها استثنائياً«

العسكري  للمجال  انضمامها  كيفية  وحول 
قادرة  كانت  جيالن  أن  »أيقنت  ختام:  أضافت 
ألفها  فمن  الحرة،  وقرارتها  رأيها  إبداء  على 
كان  المثلى.  األخالق  معنى  سيعرف  كثب  عن 
قرار انضمامها استثنائياً ولم يكن محض صدفة 
بصفة  الديمقراطي  الشمال  لواء  صفوف  في 
إعالمية، فقد راودتها هذا الهدف المصيري عن 
سابق تصميم وإصرار وليس مجرد إمالءات من 
أحد، بل كان بعد لياٍل مضنية من حرمان الطعام 
والشراب عن نفسها لتهيئة نفسها على ظروف 

الحرب؛ كرمى أن تكون مقاتلة وبطلة«.
للمجال  باالنضمام  جيالن  قرار  بأن  مؤكدةً 
خاصةً  أكبر  بنشوة  يشعرها  كان  العسكري 
البذلة العسكرية تعني أن  حين أدركت أن قيمة 
أي  في  الشهادة  مراتب  إلى  يساق  قد  صاحبها 
بالشعور  العارمة  »رغبتها  وتابعت:  ما.  وقت 
بالنصر على قوى الظالم أكبر بكثير من مجرد 
أن  علمت  ولطالما  العبرة،  األحاديث  تصيد 
الشهيدة »جيالن جودي« كانت تعبر عن رأيها 

بكل حصافة ورزانة«. 

حققت حلمها بارتداء البذلة 
العسكرية

وبينت ختام الخلف حول شغف الشهيدة جيالن 
بارتداء البذلة العسكرية قائلةً: »توقفت الشهيدة 
الستكمال  الوقت  من  برهةً  جودي  جيالن 
وانضمت  اإلعدادية،  الشهادة  على  حصولها 
بعدها إلى صفوف وحدات حماية المرأة بعزيمة 
شكل  استشهادها  قبل.  ذي  من  أقوى  وإرادة 
مؤمنة  لكنني  كبيرين  وألم  صعقة  لي  بالنسبة 
الذي  األمر  المقاومة  روح  فيها  أذكيت  أنني 

كان يشعرها بالسعادة الدائمة، وال أدعي أني لم 
المطاف  نهاية  أنا في  بل  أحزن على فراقها ال 
أم. والشك أن انضمامها لوحدات حماية المرأة 
أشعل لذة االنتقام من عداة الوطن الذين احتقروا 
فأوغل في وجدانها وعاطفتها  السوري  الشعب 
أن البذلة العسكرية التي لطالما حلمت بأن تكون 

كفناً لها ذات يوم، وهو بالفعل ما حدث«.  

دعوة للمرأة العربية لالنخراط 
يف املجال العسكري

قسم  اآلداب  كليات  »أنا خريجة  ختام:  ونوهت 
اللغة العربية، ربما يبدو أن مكاني من المفترض 
لما  لكنني  والتعليم،  التربية  لجنة  في  يكون  قد 
والسيما  األهالي  بحق  والعدوان  الظلم  رأيت 
بحق المرأة، قادني ذلك أن أدافع عنهن لما كن 

يعانين من استعباد ووحشية«.
المرأة  مجلس  صفوف  في  المقاتلة  واختتمت 
العسكري، ووالدة الشهيدة جيالن جودي؛ ختام 
انضمامي  أن  »الريب  بالقول:  حديثها  الخلف 
لحظة  كانت  العسكري  المرأة  مجلس  لصفوف 
قدوة  أكون  أن  لي  أتاح  فقد  حياتي،  في  فارقة 
بعد حالوة  يعشن  لم  اللواتي  النساء  من  لغيري 

من  ما  أحد  يبذل  لم  إذا  وأتساءل  الحرة،  الحياة 
وحرية  وطنهم  عن  للذود  النساء  أو  الرجال 
شعبهم، فمن سيفعل؟ لذا أدعو النساء وال سيما 
روناهي«  »صحيفة  هذا  منبركم  من  العربيات 
يعشن  هل  بحالهن  والتبصر  قليالً  الجرأة  إلى 
بالفعل حرائر أم مستعبدات؟ المجال العسكري 
بالشكل  قرارتهن  أخذ  على  القدرة  النساء  يمنح 
الذي يواءم شخصيتهن، وهذا ما تجسد من خالل 
داعش،  مرتزقة  عند  القمعية  لآللة  مواجهتهن 
فهن جسورات وصبورات وشجاعات إذا أخذن 

الفرصة«.

ين قافور

ختام الخلف

روناهي/ قامشلو ـ برعاية مكتب »البحوث والدراسات الشبابية« في هيئة الشباب والرياضة بإقليم الجزيرة وبإشراف االتحاد الرياضي باإلقليم؛ ُأقيمت 
بطولة للشطرنج شارك فيها 14 العبة والعب ومن كال الجنسين. وتعتبر البطولة تمهيدية للبطوالت الرسمية القادمة لالتحاد الرياضي والتي من المقرر 

أن تقام في شهر تشرين الثاني من هذا العام، والمشاركة تعتبر جيدة مقارنة بالتوقف الذي حصل بسبب جائحة كورونا.

روناهي/ منبج- أطلقت جيالن جودي العنان ألحالمها بأن تسمو نحو الخلود قبل أن تزف عروسًا إلى مزار الشهداء والشهيدات، وسطرت بحروف من 
ذهب اسمها ليكون نبراسًا لغيرها، شغف الشهيدة جيالن جودي هو ما جعلها تجسد شعار »المقاومة حياة«. 
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 قتل دون
رصاص

الكتب،  يحرقون  »عندما  الكّتاب  أحد  يقول 
هذه  البشر«،  بحرق  املطاف  بهم  سينتهي 
وتنتهي  معينة  مبقدمات  تبدأ  حتمية  صيرورة 
تبدأ  مجتمع  أي  إبادة  فعملية  حتمية،  بنتائج 
لغته  وقتل  تاريخه،  وطمس  كتبه،  بحرق  أوالً 
وتشويه عامله الذهني واجلمالي؛ ليبقى بعدها 
جسدياً  عليه  والقضاء  اجملتمع  هذا  فرد  قتل 

حتصيالً حاصالً في غياب أي إرادة للمقاومة.

اإلبادة  خطورة  مدى  عن  هنا  الكاتب  يُعّبر   
ما،  شعب  له  يتعرض  أن  ميكن  التي  الثقافية 
أن  حني  في  مرحلي،  تأثيرها  اجلسدية  فاإلبادة 
اإلبادة الثقافية تأثيرها طويل األمد؛ ألنها تؤدي 
إلى التمزق العميق في عالم الفرد املعنوي وهي 
بالفعل عملية قتل صامتة أو قتل دون رصاص.

تعبير  هي  للمجتمعات  بالنسبة  فالثقافة 
البنية  قانون  عن  املضمون،  عن  املعنى،  عن 
علمه  عن  فنه،  عن  تعبير  أنها  وحيويتها، 
التي  املؤسسة  تعني  الثقافة  وأخالقه. وأيضاً 
من  اجملتمع  يتمكن  لكي  ذكره  مت  ما  تضم كل 

االستفادة منها. 

أي  في  أساسي  عنصر  تشكل  أيضاً  اللغة 
ثقافة وأحياناً تكونان مندمجتني بحيث ال ميكن 
أن نفرق بينهما. فاللغة أداة التعبير عن اإلرث 
واجلماليات،  واألخالق،   ، الذهنية  عن  اجملتمعي، 
ما،  مجتمع  اكتسبها  التي  واألفكار  واملشاعر 
على  عنه  تعّبر  التي  الوجودية  الهوية  فهي 
يعّبر  الذي  فاجملتمع  والعاطفة.  املعنى  صعيد 
واثقاً  يكون  ثقافته  عن  األم  بلغته  نفسه  عن 
يخسر  الذي  واجملتمع  نفسه،  عن  تعبيراً  وأكثر 
ناقص  دوماً  يبقى  أخرى  لغة  لصالح  لغته 
يعاني  ودوماً  نفسه  عن  التعبير  في  القدرة 
سقماً في لسانه ونفسيته؛ ذلك أن قوة الفهم 
واملعنى لديه ليست عائدة له، بل مكتسبة من 
فيعيش  اجلمال،  قوة  إلى  تفتقر  لذلك؛  اآلخر. 
االنفصام؛  اجملتمعات كنوع من  تلك  شخصية 
ألنه يكون منقسماً بني الشخصية املستعمرة 
الشخصية  وبني  باآلخرين  التشبه  تريد  التي 

األصيلة التي تقاوم لتحافظ على أصالتها. 

الصهر  عملية  أن  هو  املسألة  هذه  في  اخلطر 
الثقافي هذه؛ تتحول مع الزمن إلى حالة صهر 
ذاتية فيتم التعامل معها كحالة ال بد منها. 
حتى أن البعض يعملون على  تسويقها بشكل 
رهيب وكأن التخلي عن ثقافتهم األصلية هو 
تطور ليس إال. إننا كمجتمع ومع األسف نعتبر 
تعرضنا  التي  املنطقة  في  اجملتمعات  أكثر  من 
منع  اللغة،  منع  اإلبادة.  من  الشكل  لهذا 
الثقافة، منع املؤسسات العائدة للكرد؛ جعلتنا 
نبذل كافة اجلهود للتحول إلى ملحق أو امتداد 
لثقافة النظام في سوريا، فالعمل في مدارس 
النظام كان امتيازاً، وخدمة ثقافة النظام كان 
حتضرا؛ ذلك أنه بقدر ما تكون مطيعاً وخدوماً؛ 

ستحظى بحظوة أكبر وشأن أعلى.  

اإلدارة  منهاج  حول  تدور  التي  النقاشات  أن 
الواقع.  هذا  عن  نفصلها  أن  ميكن  ال  الذاتية 
والعلم  الثقافة  عن  اللغة  يفصل  من  فهناك 
أن  حني  في  املعنى.  عن  والثقافة  األخالق  عن 
ترويج  هناك  أنه  وهي  متاماً  واضحة  املسالة 
عملت  التي  وملدارسه  النظام  ملناهج  ممنهج 
هويتنا  وإنكار  شخصيتنا  تقزمي  على  ولعقود 
وتاريخنا ولغتنا. أنني أتابع و باستغراب وبأسف 
املستوى  ميدحون  الذين  )األكادمييني(  بعض 
ميكن  كيف  وأسألهم  النظام،  ملناهج  العلمي 
أن ننسى درس التاريخ الذي كان ينكر تاريخنا، 
لنا  يكن  لم  الذي  اجلغرافيا  درس  ننسى  أن 
مكان فيه، درس القومية الذي كان يعمل على 
يعمل  كان  الذي  العربية  اللغة  ودرس  صهرنا، 
على أن ننسى لغتنا. هل ميكن )لألكادمييني( أن 
يشرحوا لنا علمياً ما هي آثار فرض لغة وتاريخ 
آخرين  ومجتمع  شعب  على  ما  شعب  وتراث 

وشخصية الفرد في هذا اجملتمع؟!.  

ألنهما  مهمة  واللغة  بالطبع  هام  املنهاج 
يشكالن سوياً ذهنية اإلنسان وعامله. لذا؛ فإن 
النظام وفي كل فرصة يطالب بعودة مناهجه؛ 
الدولة،  عودة  املناهج  هذه  عودة  في  يرى  ألنه 
أن  هو  األمر  في  الغريب  لكن؛  البعث.  عودة 
نخبة من )املثقفني( عندنا يعزفون على نغمة 
نفسه،  بالشيء  ويطالبون  نفسها  النظام 
النظام، هل في األمر صدفة ما؟  عودة مناهج 

أترك التعليق لكم. 

ملناهج  الترويج  من  بدالً  بأنه  واثقة  إنني   
النظام، لو عملنا وجهدنا على توحيد طاقاتنا 
من أجل حتسني املستوى العلمي ملناهج اإلدارة 
وأكثر  أفضل   آخر  اآلن في مكان  لكنا  الذاتية 

تقدماً.

إضاءات 

فوزة يوسف

 الوحدة الكردية...
 أما أن نكون
أو ال نكون

أن أشير  املرة أيضاً  زاويتي هذه  وددت في 
التي  احلثيثة  واملساعي  اخلطوات  إلى 
تصب باجتاه حتقيق وحدة الصف الكردي، 
ملا لها من أهمية بالغة في هذه املرحلة 
ينتظرها  التي  الوحدة  هذه  املصيرية، 
الكردستانيون في كل مكان بشوق كبير، 
ذلك  إلى  الرامية  اجلهود  تكلل  أن  آمالً 
بالنجاح التام، حيث يترقب اجلميع وضع 
القليلة  األيام  في  احلروف  على  النقاط 
كما  النتائج  تكون  أن  آملني  القادمة، 

نتمناها جميعاً.

والشهور  العسير  اخملاض  هذا  بعد 
واللقاءات  النقاشات  من  الطويلة 
التي  الكردية،  األطراف  بني  واملشاورات 
أبدت اجلدية في التعامل مع مبادرة القائد 
العام لقوات سوريا الدميقراطية مظلوم 
عبدي، تلك املبادرة التي جاءت في الزمن 
جميعاً  كنا  وقت  في  املناسبني،  والوقت 
بأمس احلاجة للتعاضد والتكاتف ووحدة 
الصف والكلمة، وفي وقت يتكالب على 

الكرد األعداء من كل حدب وصوب.

املبادرة جاءت لتفند املزاعم التي تدعي بأن 
الدميقراطية  الذاتية وقوات سوريا  اإلدارة 
إلى  بالسعي  جادة  وغير  مهيأة،  غير 
وحدة الصف الكردي وال يريدون مشاركة 
املبادرة  ولكن  املنطقة.  إدارة  في  أحد 
جاهداً  يحاول  من  هناك  بأن  لتؤكد  أتت 
لالعتماد  ومتينة  قوية  أرضية  لتأسيس 
السنوات  بناؤه خالل  مت  ما  وإجناح  عليها 
التي  الذاتية  اإلدارة  عمر  من  املاضية 
ومبشاركة  مناطقها  إدارة  في  جنحت 
التي حتتضها، فنجحت  جميع الشعوب 
ونحن  كبيرة،  وبنسبة  إليه  سعت  فيما 
هنا ال نقول بأنه ليست هناك أخطاء هنا 

وهناك يجب الوقوف عندها.

اإلدارة  به  الذي قامت  العمل  باجململ فإن 
الظروف  كل  رغم  كبير  عمل  الذاتية 
سنوات  خالل  بها  مرت  التي  الصعبة 
فإن  احلال  وبطبيعة  القصير،  عمرها 
قوة  من  ستزيد  الكردي  الصف  وحدة 
من  لذلك  اإلدارة.  هذه  وتقدم  وعمل 
الوحدة واستغالل  الضرورة مبكان حتقيق 
أن  وبخاصة  احمليطة،  الظروف  جميع 
اخلطر الذي يحدق بنا ما زال قائماً، والعدو 
يحاول استغالل ظروف التشتت لصاحله 
إلى  الكرد  وصول  قبل  األمور  ويستعجل 
إلى  والتوصل  الوحدة  مساعي  حتقيق 

النتائج التي ال يتمناها العدو.

في األيام األخيرة ملعت بوارق اخلير وبشائره 
إلى  والتوصل  الوحدة  حلم  حتقيق  في 
واجلميع  اخلالف،  نقاط  من  الكثير  حل 
االتفاق،  على  النهائي  التوقيع  ينتظر 
الشارع  لدى  كبيراً  ارتياحاً  ما خلق  وهذا 
شمال  آفا  روج  في  فقط  ليس  الكردي 
جميع  في  بل  فحسب،  سوريا  وشرق 
األجزاء الكردستانية، التي ستدعم بكل 
ألنها  إلجناحه،  اتفاق  هكذا  مثل  تأكيد 
القضية  خدمة  في  تصب  النهاية  في 

الكردية والكرد في كل مكان.

أهم  الكردي من  الصف  إن قضية وحدة 
للكرد، ألنها  بالنسبة  املصيرية  القضايا 
ستجلب معها القوة والهيبة وستحقق 
الكردي،  للشعب  العليا  املصالح 
لالعتراف  الدولي  باجملتمع  وستدفع 
بتقدمي  ستساهم  كما  الذاتية،  باإلدارة 
اإلدارة. واألهم  لهذه  الدعم  أنواع  جميع 
أما  الطريق  ستسد  فإنها  ذلك  كل  من 
مناطق  احتالل  يحاولون  الذين  األعداء 
جديدة من شمال وشرق سوريا، والوحدة 
األطماع،  تلك  جميع  سيكبح  الكردية 
املقاومة  أساسيات  من  أن  يعلم  وكلنا 
والبقاء والصمود تقوية اجلبهة الداخلية، 
واحتاد الكرد سيؤدي حتماً إلى االحتاد بني 
لكل  للتصدي  املنطقة،  شعوب  جميع 
من يفكر بالنيل من إرادة الشعوب التي 

قهرت اإلرهاب وداعميه.

عين الحدث

رفيق إبراهيم

آلدار خليل: »وصلنا إلى المرحلة األخيرة من 

»المرجعية الكردية العليا« وسنستأنف المحادثات«

سوريا والمنطقة, والمتغيرات المتشابكة

أكد عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب االتحاد الديمقراطي آلدار خليل أنهم بدأوا المرحلة الثانية من المحادثات بين 
أحزاب الوحدة الوطنية الكردية والمجلس الوطني الكردي، وأشار إلى أن المحادثات تضمنت ثالث نقاط أساسية أهمها 

مسألة اإلدارة.

ولفت آلدار خليل خالل لقاء أجرته قناة روناهي 
والقوات  الحماية  مسألة  بأن  معه  الفضائية 
العسكرية لم يصلوا إلى اتفاق حالياً، وجاء اللقاء 

كالتالي.

انتهت املرحلة األوىل بنجاًح

الكردي  ـ  الكردي  الحوار  موضوع  حول 
واللقاءات التي تحصل ما بين المجلس الوطني 
الكردية،  الوطنية  الوحدة  وأحزاب  الكردي 
وتأخر اإلعالن عن النقاط التي تم االتفاق عليها 
الرئاسة  بين الطرفين، جاء حديث عضو هيئة 
آلدار  الديمقراطي  االتحاد  لحزب  المشتركة 
النقاط  عن  اإلعالن  تأخر  »سبب  قائالً:  خليل 
الرؤية  على  أوضح  بشكٍل  األمور  لتوضيح 
السياسيّة؛ لكي ال نقع في بعض األخطاء، وهذه 
المحادثات بدأت في شهر نيسان الفائت، وحتى 
تم  حيث  ومثمرة،  مستمرة  االجتماعات  اآلن 
االتفاق على الرؤية السياسة وتم اإلعالن عنها 
من  األولى  المرحلة  هذه  وكانت  البداية،  ُمنذ 

المحادثات والتفاهمات التي حصلت بيننا«.

أهم نقاط املرحلة الثانية

الثانية  المرحلة  بدأوا  بأنهم  وأكمل خليل حديثه 
مضمونها  في  تحمل  والتي  المحادثات،  من 
ثالث نقاط رئيسية، وهي »األولى عن الرؤية 
انضمام  كيفية  »والثانية  الموحدة«،  السياسية 
الذاتية  اإلدارة  إلى  الكردي  الوطني  المجلس 
الثالثة  »والنقطة  مؤسساتها«،  ضمن  والتفاعل 
هي مسألة الحماية ضمن مناطق شمال وشرق 

سوريا«.
»الرؤية  هي  والتي  األولى  »النقطة  وأضاف: 
االتفاق  تم  والتي  للكرد«،  الموحدة  السياسية 
عليها. ولكن؛ تم تسميتها بـ«المرجعية الكردية 
المحافل  في  الكرد  لتمثيل  وذلك  العليا«، 
الدولية. واآلن وصلنا إلى المرحلة األخيرة من 
المرجعية، حيث المحادثات بشأنها اقتربت إلى 
النهاية، إال أن هناك  مسائل صغيرة ويتم االنتهاء 
اإلدارة.  مرحلة  إلى  ننتقل  لكي  المرجعية،  من 
بالعليا،  ولتسميتها  الكردية  المرجعية  ولكن؛ 
يجب أن تضم كافة أصوات الكرد ضمنها؛ ألنها 
المحافل،  في  الكرد  لصوت  األساسي  المرجع 
وال يمكن تهميش أي جهة كردية من المرجعية، 
أو  إن كانوا مستقلين  مهما كانت صغيرة حتى 

أحزاب أو مثقفين، لذلك نحاول ضم جميع الكرد 
ضمنها بأي شكل من األشكال، وهذا هدفنا جمع 
صوت الكرد ضمن مرجعية واحدة عليا، تمثل 
الكرد ككل وهذه المسالة واضحة للطرفين، وال 

توجد مشاكل بهذا الخصوص«.

النقاط التي يتم نقاشها حالياً

الرئيسية  النقاط  بأن  حديثه  خالل  خليل  وأشار 
والهامة التي يتشاورون عليها حالياً هي مسألة 
اإلدارة، وتابع: »حيث اإلدارة الذاتية في شمال 
وقطعت  متمرسة  أصبحت  سوريا،  وشرق 
شوطاً جيداً خالل هذه السنوات الصعبة الفائتة، 
أبناء  جميع  بمشاركة  وذلك  نفسها,  وأثبتت 
والسريان؛  والعرب  الكرد  من  سواًء  شعوبها 
والمضي  قوية  إدارة  إقامة  استطاعت  كونها 
قدماً بالمنطقة إلى بر األمان. ولكن؛ السؤال هنا 
كأبناء شعب كردي، كيف سندخل ضمن  نحن 
القسم  أو  المنطقة  إدارة  في  ونشارك  اإلدارة، 
اإلدارة،  خارج  يعمل  الذي  الكرد  من  األخر 
ضمنها،  ويعمل  اإلدارة  إلى  سينضم  كيف 
وعلى هذه المسألة تم النقاش بشكٍل كبيٍر، وفي 
لنا  مشكلة  أصبحت  التي  المسألة  هذه  الحقيقية 
كالتالي،  كانت  الرؤية  إن  هي  المحادثات،  في 
ستنضم  التي  األحزاب  أن  موقفنا  بيّنا  حيث 
االنتخابات،  تنتظر  فيها  وتشارك  اإلدارة  إلى 
االنتخاب،  أساس  على  المؤسسات  وتدخل 
ولكن رؤية المجلس الوطني الكردي كانت لكي 
معها،  والعمل  اإلدارة  على  التعرف  نستطيع 
ونريد بعض المناصب، ويتم االتفاق على نقاط 
ضمنها  والعمل  اإلدارة  إلى  المجلس  ودخول 
المؤسسات  التفاعل ضمن  للمجلس  يتيح  بشكٍل 
إلى أن تتم االنتخابات، والهدف من ذلك معرفة 
ضمن  التعامل  وكيفية  الذاتية  لإلدارة  المجلس 
مؤسساتها، ويتيح ذلك تعرف اإلدارة أيضاً على 
المجلس، وبهذا الخصوص لم يتم االنفاق على 
أمام  المجال  فتح  نحاول  نحن  ولكن  أي شيء، 
المجلس لدخول اإلدارة، ونفتح الطريق أمامهم 
لكي نجعل االنتخابات أمر سهال عليناً جميعاً«.

الحماية  مسألة  هي  الثالثة  »المرحلة  ٍوأعقب: 
حالياً،  إليها  لم نصل  والتي  العسكرية  والقوات 
وإلى ذلك الوقت هناك نقاط كثيرة سيتم النقاش 
حولها، حيث ستكون هناك رؤية مشتركة بيننا 
التي تجري  المحادثات  النقاش حولها، هذه  يتم 
السابق  دهوك  التفاق  إتماماً  تكون  أن  نحاول 
مع  مختلفين  نكون  أال  فيجب  الطرفين،  بين 

تكملة  االتفاقان  ليكون  ولكن  القديم،  االتفاق 
التطورات  بعض  وجود  مع  البعض  لبعضهما 
في األحداث، واختالف واقع الحال عما كانت 
عليه األوضاع في اتفاق دهوك السابق، فبعض 
النقاط كانت نظرتنا االقتراب منها كاتفاق دهوك 
سيكون أفضل، وفي األيام القادمة سيتم توضيح 

كل النقاط التي أمامنا حالياً«.
اإلدارة  إلى  المجلس  دخول  مسألة  وعن 
والمشكالت التي يواجهونها في قدوم المجلس، 
أكمل خليل حديثه: »إن أي شخص يريد الدخول 
إلى اإلدارة والمشاركة فيها ال توجد أمامه أي 
عقبات، ولكن نحُن أحزاب الوحدة الوطنية التي 
ضمن اإلدارة، فالصعوبات التي أمامنا هي، إن 
هذه اإلدارة أنشأت باالنتخاب والشعب هو الذي 
انتخب بإرادته، وتم انتخاب مجالس، ومن خالل 
اإلدارة،  في  أشخاص  تعين  تم  المجالس  هذه 
فهذا  فقط،  كرد  إلى  اإلدارة  طابع  حولنا  وإن 
إرادة  تهميش حقيقة  يمكن  غير ممكن حيث ال 
الشعب، والنقطة الثانية لسنا نحُن ككرد ضمن 
والسريان  كالعرب  شركاء  معنا  يوجد  اإلدارة 
وإنما  صغيرة  منطقة  في  ليست  اإلدارة  وهذه 
تشمل شمال وشرق سوريا وهي مساحة كبيرة 
حتى  حزبياً  عمالً  ليس  وألنه  األسباب  ولهذه 

نقول لندخل اإلدارة«.
الكردي  للشعب  اإلدارة  كانت  »ولو  وأضاف: 
وقلنا  التسهيالت  من  الكثير  أعطينا  كنا  فقط، 
العمل  يتقدم  لكي  إلينا،  األخر  القسم  لينضم 
المشترك الكردي ونعمل معاً، فنحُن حاضرون 
لذلك، ولكن المسألة هي اإلدارة وليست حزباً، 
ولدينا شركاء في إدارة المنطقة، وتم إقامة نظام 
نستطيع  ال  األحوال  هذه  وفي  المنطقة,  إلدارة 
نحُن األحزاب السياسيّة إعطاء مجال ألحد ويتم 

إصدار القرارات الحزبية فقط«.
الوحدة  أحزاب  جميع  على  بأنه  خليل  أكمل 
الوطنية والمجلس الوطني الكردي وأي حزب 
خارج عن الطرفين أو إي  تجمع أخر تجهيز 
نفسه لالنتخابات، حيث سيتم اإلعالن عن وقتها، 
وقد تكون بعد ستة أشهر أو ثمانية أشهر كمثال, 
سيتم  حيث  له،  جاهزاً  يكون  أن  الجميع  فعلى 
انتخابات  تجرى  وبعدها  توقيتها،  على  االتفاق 
ليستطيع  سوريا,  وشرق  شمال  مستوى  على 
التي  واألحزاب  األشخاص  معرفة  المواطنون 
جاهدين  »ونحاول  وأضاف:  لها،  سيصوت 
فيها  يشارك  طريقة  إليجاد  الذاتية  اإلدارة  مع 
عملها.  تعرقل  ال  بطريقة  اإلدارة  في  الجميع 
ويتم مشاركة الكل فيها قبل االنتخابات ليستطيع 
لها،  التي يصوتون  الجهات  المواطنون معرفة 

من  الصادرة  واألعراف  القوانين  أساس  على 
ولم  مناقشة  مسألة  حالياً  وهذه  الذاتية  اإلدارة 
ننتِه منها. وعلى الجميع معرفة إن هذه اإلدارة 
ودعمها،  فيها  المساهمة  وعلينا  إدارتنا  هي 
اإلدارة  فهذه  والتطور،  التقدم  إلى  بها  ونتوجه 
الشعب ودفعت اآلالف من  بتعب وإرادة  بنيت 
لهجمات  وتعرضت  والجرحى،  الشهداء  دماء 
ومن  وإنهائها،  إلضعافها  واألعداء  الغزاة 
تفاعلت  أيضاً،  والدبلوماسيّة  السياسيّة  الجهة 
عالقات  وأنشأت  الدولية  المحافل  في  اإلدارة 
متينة، وهي تحتاج  لمساندة وإلى اآلن هي في 
طور التطور ولم تكتمل. لذلك؛ نجد فيها بعض 

األخطاء واالنتقادات«.
عام  ُمنذ  بدأت  أنها  »صحيح  خليل:  وأوضح 
إلى  تحتاج  ولكن  عنها،  اإلعالن  وتم   2014
أيضاً  الوطني  والمجلس  الخبرات،  من  المزيد 
المجلس  ويحتاج  إليها،  االنضمام  يحاول 
أحد  تقدم  فإن  اإلدارة.  هذه  في  الخبرة  إلى 
الشخصيات وأراد إن يستلم منصباً ما ويعمل، 
وعملها،  اإلدارة  كيفية  معرفة  إلى  يحتاج  فهو 
يجب  بل  حزبي،  كعمل  ليس  اإلدارة  فعمل 
تفرقة  هناك  يكون  وأال  الجميع،  من  االقتراب 
بين أي شعب في شمال وشرق سوريا، والفعل 
التنسيق  يتم  الشعب, فكيف  هو األساس وإرادة 
بين المؤسسات واإلدارة كل هذه األمور تحتاج 
علينا  المرحلة  هذه  وفي  وتجربة,  خبرة  إلى 
معاً  للمضي  بعض  مع  المساهمة  ككرد  نحُن  
في نجاح اإلدارة وتفوقها«. وبخصوص مطالبة 
الحصص  تكون  أن  الكردي  الوطني  المجلس 
»إن  قائالً:  خليل  نوه  الطرفين،  بين  مناصفة 
هذه المسالة غير مقبولة أبداً، فهذه ليست كعكة 
تقسمها نصفين وتوزع بيننا، فهذه إدارة منطقة، 
ويوجد فيها أطياف وأحزاب ومؤسسات مدنية 
ومستقلين، والكل سيشارك في اإلدارة، حيث ال 
يمكن تهميش طرف دون األخر، أما من جهة 
للشعب  ألنها  ذلك؛  فيمكن  الكردية  المرجعية 
ضمن  المشاركة  فاألطراف  فقط،  الكردي 
المرجعية هي التي تحدد حسب عدد المشاركين 
في التفاهم من ينضم إليها ومن ال ينضم، وكيف 
المرجعية  إلى  الكردية  األطراف  نستطيع ضم 
فهي للكرد وإرادة الكرد وهذا األمر عائد إليهم. 
هي  المرجعية  بشأن  فكرتنا  فكانت  نحن؛  أما 
وإبقاء  المتواجدة  لألطراف  نسبة  تخصيص 
حالياً،  المرجعية  خارج  التي  لألطراف  نسبة 
ونحن  المرجعية  إلى  الحقاً  ضمها  نحاول  كي 
نحن  نكون  ال  لكي  الرأي،  هذا  على  مصّرون 

الطرفين فقط ضمن المرجعية العليا«.

االنقالب األكثر دموية في تاريخ تركيا الحديث

انقالب 12 أيلول 1980 

الذين  الرئيسيين  االنقالبين  على  سنتعرف  بداية 
لكم  لتتوضح  أيلول1980   انقالب12   سبقا 

الفكرة أيها األعزاء
حدث االنقالب العسكري األول في تاريخ الدولة 
أعلن  أيار1960    27 بتاريخ  الحديثة  التركية 
توركش  أرسالن  ألب  العقيد  اإلذاعة  في  عنه 
الذي كان عضواً في الجونتا ضد حكومة رئيس 
الوزراء عدنان مندريس حيث قام قادة االنقالب 
 3000 من  وأكثر  كبيراً  ضابطاً   235 بإجبار 
ضابط مكلف على التقاعد, وقمع أكثر من500  
قاض ونائب عام, و1400 من دكاترة ومدرسي 
رئيساً  غورسيل  جمال  تعين  وتم  الجامعات, 
ووزير  وزراء  ورئيس  دولة  ورئيس  لألركان 
جزيرة  في  مندريس  عدنان  أُعدام  تم  دفاع. 
وزير  برفقة   1961 16أيلول  بتاريخ   إيمرالي 
المالية  وزير  و  زورلو  فطين رشدي  الخارجية 

حسن بوالتكان . 
االنقالب العسكري الثاني جرى بتاريخ 12 آذار 
1971 , وُعرف باسم »انقالب المذكرة«، وهي 
الدولة  لرئيس  الجيش  أرسلها  عسكرية  مذكرة 
وقتها سليمان ديميريل بدالً من الدبابات، كما فعل 
تفاقم  ذلك وسط  ولقد جاء  السابق.  االنقالب  في 
النزاع الداخلي بين القوى السياسية اليمينة ولكن 
إليقاف  يذكر  تغييًرا  يحدث  لم  األمر  نهاية  في 
المنقسم  الحزب  نظام  ساهم  كما  الظاهرة.  تلك 
والحكومات غير المستقرة تحت وطأة األحزاب 
االستقطاب  حالة  حدوث  في  الصغيرة  اليمينية 
االقتصادية،  الحالة  تدهورت  كما  السياسي. 
من  وكثفت  الرمادية  الذئاب  منظمة  ونمت 
اإلنسان  وحقوق  للديمقراطية  المعادية  عملياتها 

وعلى وجه الخصوص القضية الكردية.
 12 بتاريخ  حدث  الثالث  العسكري  االنقالب 
في  دموية  األكثر  االنقالب  وهو  أيلول1980  

بالدرجة  موجهاً  وكان  المعاصر  تركيا  تاريخ 
التي  الكردستانية  التحرر  حركة  لخنق  األولى 

كانت ماتزال في المهد. 
االنقالب:  نجاح  بعد  األميركية  الخارجية  قالت 
»لقد فعلها أوالدنا » مما يؤكد بشكل قاطع الدعم 
األمريكي لقادة االنقالب وعلى وجه الخصوص 
وقتها  التركية  الحربية  العامة  األركان  رئيس 
بالحديد  تركيا  الذي حكم  إيفرين  الجنرال كنعان 
تورغوت  استلم  عندما  والنار حتى عام1989  
كنعان  حكم  فترة  خالل  الدولة.  رئاسة  أوزال 
شخص  ألف   650 باعتقال  قام  الفاشي  إيفرين 
السجون  في  وزجهم  السياسيين  الزعماء  وكبار 
اإلقامة  تحت  منهم  قسماً  ووضع  والمعتقالت، 
كما  السياسة,  ممارسة  من  ومنعهم  الجبرية 
الميدانية  المحاكم  إلى  شخص  ألف   320 حول 
اآلالف،  وأعدم  أقامها،  التي  والمدنية  العسكرية 
سرية  معتقالت  في  التعذيب  تحت  واستشهد 
اآلالف من المناضلين الكرد واليساريين الترك. 
المفقودين.  من   اآلالف  عشرات  إلى  باإلضافة 
و68  نحو 4500 مدرساً  أقال  ذلك،  إلى جانب 
قاضياً و150 أستاذاً جامعياً، ونتج عن هذا القمع 
ألف   50 من  أكثر  هروب  العرفية  واألحكام 
السياسي  اللجوء  حق  طالبين  ومفكر  معارض 
خارج تركيا. كما تم سحب الجنسية التركية من 

15 ألف شخص، ومنع 957 فيلماً سينمائياً من 
تركيا  في  صحيفة   320 تتمكن  ولم  العرض، 
حينئذ من نشر أخبارها. قال قائد االنقالب كنعان 
في  للدولة  رئيساً  بعد  فيما  أصبح  والذي  إيفرين 
كلمة له سنة 1984 في إشارة لمن أعدموا بعد 

االنقالب: 
»هل كان علينا أن نطعمهم في السجن لسنوات 

بدالً من أن نشنقهم؟«.
داخلية  ظروف  وسط  أيلول  انقالب  حدث   
كانت  حيث  إقليمية،  بأبعاد  ومرتبطة  متشعبة 
للقضية  ظهرها  تدير  زالت  ما  التركية  الدولة 

على  بل  ال  حلها،  أجل  من  تعمل  وال  الكردية 
العكس من ذلك تماماً، كانت تعمل على خلق فتن 
مجزرة  في  حدث  كما  وعرقية  ومذهبية  طائفية 
تم  حيث  األول1978   كانون   19 في  مرعش 
وتم  مرعش،  مدينة  في  سينما  على  قنبلة  إلقاء 
اتهام المنظمات اليسارية بذلك، فثارت الحركات 
على حرق  وأقدمت  المدينة  في  اليمينية  القومية 
وتدمير كل ما يمت لليساريين بصلة، واستمرت 
لمدة طويلة، وأسفرت  الطرفين  بين  االشتباكات 
ثم  ومن  الطرفين،  من  شخصاً   111 مقتل  عن 
قامت مجموعة الذئاب الرمادية اليمينية التركية 
الكرد  البيوت  كبيرمن  عدد  باستهداف  الفاشية 
االشتباكات  تحولت  ما  وسرعان  والعلويين، 
وازدادت  والكرد  األتراك  بين  اشتباكات  إلى 
االنسحاب  إلى  األمن  بقوات  دفع  مما  حدتها 
فيها  الجيش  وتدخل  كامل،  بشكل  المدينة  من 
الكرد والعلويين  انتهاكات فظيعة بحق  وارتكب 
القوى  نجم  صعود  إلى  باإلضافة  المدينة.  في 
بالمسيرات  وقيامها  تحركاتها  وازدياد  اليسارية 
الكادحة  الطبقة  حقوق  أجل  من  والمظاهرات 
فترة  في  البالد, وخاصة  في  الديمقراطية  ونشر 
السبعينات من 1971 وحتى1974  أمثال جيش 
التحرير الشعبي بقيادة دنيز كزميش وكذلك ماهر 
جايان ورفاقه حسين جواهير وأوالش برداكجي 
تركيا,  في  الشعب  إنقاذ  حزب  أسسوا  الذين 
تحرير  لجيش  وتأسيسه  قايا  كايباق  وإبراهيم 
الحدث  جانب  إلى  التركي,  والفالحين  العمال 
الثاني  تشرين    27 بتاريخ  جرى  الذي  األبرز 
1978 أال وهو تأسيس حزب العمال الكردستاني 
في  ورفاقه,   أوجالن  هللا  عبد  القائد  جانب  من 
واندالع  اإليرانية  الثورة  تداعيات  شهد  وقت 
السوفياتي  والتدخل  اإليرانية  العراقية  الحرب 

في غمرة  يجري  ذلك  كل  وكان  أفغانستان،  في 
الحديث عن نظرية الحزام األخضر التي أطلقها 
آنذاك زبيغينو  القومي االمريكي  مستشار األمن 

بريجنسكي ضد االتحاد السوفياتي.
»الحفاظ«  هو  االنقالب  من  المعلن  الهدف  كان 
مصطفى  وضعها  التي  األساسية  المبادئ  على 
)الفكر  بـ  تعرف  والتي  لتركيا  أتاتورك  كمال 
أسماه  ما  مواجهة  إلى  إضافة  الكمالي(، 
المتزمت،  والديني  الشيوعي  »اإلرهاب« 
بحسب البيان العسكري األول الذي صدر عقب 
ذلك,  غير  كان  الحقيقي  الهدف  لكن  االنقالب. 
أيلول   12 النقالب  واألساسي  الرئيسي  الهدف 
األولى  بالدرجة  الكردية  القضية  تصفية  كان 
متوفراً  كان  الذي  الديمقراطي  الهامش  ومسألة 
قبل االنقالب. لذا نرى القائد عبد هللا أوجالن يقرأ 
إلى األمام  وينظر  تماماً  األحداث بشكل صحيح 
ببعد نظر واضح حيث قال بأنني أسمع أصوات 
قريباً  انقالباً  هناك  أن  أي  التركية  الجونتا  أقدام 
من  الخروج  القائد  قرر  لذلك  األفق.  في  يلوح 
االنقالب بنصف  قبل حدوث  تركيا عام 1979 

سنة تقريباً وتوجه نحو ساحة الشرق األوسط. 
التركي  الدستور  إيفرين  كنعان  اصدر  أن  بعد 
من  تزيد  التي  المادة15   وخاصة  الجديد 
االنقالب  قادة  وعن  عنه  وتمنع  صالحياته 
الدستور  بموجب  تمتعهم  خالل  من  المحاكمة 
لمجلس  تأسيسه  إلى  باإلضافة  بالحصانة, 
قادة  كبار  يضم  والذي  التركي  القومي  األمن 
التشكيالت العسكرية من قادة البر والبحر والجو 
والمخابرات والبوليس وغيرها إلى جانب بعض 
المدنيين, وإطالقه لألحكام العرفية في67  والية 
كردستان  واليات  االولى  وبالدرجة  من ضمنها 

ال21  . 

إن النظرة التحليلية األولى ِلَما يطرح من ملفات 
في اجتماعات وقمم الدول التي تهتم في ظاهرها 
جميع  ألن  الحذر؛  إلى  تدعونا  السوري  بالشأن 
تلك الملفات ترتبط بمصالح مشتركة بين الدول, 
أي أن المصلحة هي المحرك الرئيس في جوهر 

عالقاتها دون أدنى شك.
المتغيرات في  العديد من  فبالنسبة لروسيا هناك 
عالقتها مع سوريا؛ فالسياسة الخارجية الروسية 
بين  تأرجحت  السياسي  التغيير  بعد  تجاه سوريا 
لكن  األمنية  واألولوية  االقتصادية  االعتبارات 
المتغير االقتصادي هو الذي يطغى على المشهد 
بين  العالقة  في  مؤثراً  متغيراً  بوصفه  السياسي 

الدولتين.
تحسين  تحاول  سوريا  خالل  ومن  فموسكو 
بسياستها  ترتبط  لمسوغات  تركيا  مع  عالقتها 
الخارجية، وواشنطن تشجع تقارب دول الجوار 
العربي تجاه سوريا وتؤيد التعاون مع تلك الدول 
واالنعتاق  إيران,  مع  التعاون  خفض  مقابل 
في  تركز  فهي  مصر  أما  اإليراني.  النفوذ  من 
على  الرئيسية  بالدرجة  سوريا  مع  عالقاتها 
طبيعة المكانة اإلقليمية التي يجب أن تتبوأها في 
اإليراني  التحرك  مع  بالتوازي  األوسط  الشرق 

والتركي في المنطقة. فالمرتكزات اإلقليمية ألمن 
الخارجية  للسياسة  الرئيس  المحرك  هي  مصر 
المصرية فتصاعد اهتمام مصر بالدور اإلقليمي  
منطقة  في  التوترات  تصاعد  إيقاع  على  يأتي 
الشرق األوسط، فكما هو معروف أن إيران تدعم 
نشاط حلفائها في المنطقة بقوة السيما في العراق 

وسوريا ولبنان واليمن وشمال أفريقيا.
التوسع  سياسة  تتبع  أخذت  جانبها  من  وتركيا 
بمعنى  أي  المنطقة,  في  نفوذها  شبكة  مد  عبر 
آخر االقتراب أكثر من مناطق النفوذ المصري 

لمصالح  وشيكاً  تهديداً  يمثل  ذاته  بحد  وهذا 
ما يجري على الساحة  التي تدرك جيداً  القاهرة 
فإن  وبالتالي  حدودها،  من  وبالقرب  السياسية 
العالقات  وتمتين  المصري  التقارب  عملية 
األولى  بالدرجة  تأتي  المتعددة  األطراف  بين 
اقتصادية وسياسية عبر  للحصول على مكاسب 
مد نفوذها في المناطق القريبة من تركيا وإيران 
كونها تتطلع لتكون هي الزعيم والقائد في منطقة 

الشرق األوسط.
يدفع  من  هو  المصلحة  دافع  إن  باختصار؛   

األطراف إلى توطيد العالقة فيما بينهم بالدرجة 
األولى بغض النظر عن أهدافهم المعلنة، باستثناء 
السوريين الذين يحافظون على مصالح اآلخرين 

دون االلتفات إلى مصالح بالدهم.
وبناًء عليه فسوريا تحتاج إلى عملية إعادة بناء 
الذهنية بعد اإلرهاق الذي لحق بقواها السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.
بكل  السورية  المشكلة  إلى  فاحصة  وبنظرة 
أبعادها وما نتج عنها فيمكن حل جميع اإلشكاليات 
ثمارها  تؤتي  قوة  إلى مصدر  ببساطة وتحويلها 

في الوقت المناسب.
وتحقيقاً  السريع  الطرح  هذا  خالل  من  نحن 
للمصلحة السورية وِلميزة تتمتع بها سوريا وهي 
السوري،  المجتمع  مكونات  من  فسيفساء  وجود 
وسعياً إليجاد نموذج جاذب لتنمية العالقات بين 
مختلف المكونات وبين دول الجوار بما يمكن أن 
يعزز األرضية المشتركة ويسهل عملية التكامل 
اإلقليمي مستقبالً ولتكون سوريا دولة ذات تأثير 
وليست دولة تابعة وهامشية كما هي اليوم؛ ليس 
أمام السوريين سوى بناء قوة ناعمة تتشارك فيها 
إليها؛  الروح  عودة  بعد  السورية  المكونات  كل 
بدالً من ممارسة الحرب الخاصة التي ال يستفيد 
ذلك بسهولة  تحقيق  منها سوى األعداء, ويمكن 
الديمقراطي  المشروع  أسلوب  نحو  بالتوجه 

الُمتَّبَع في بعض مناطق سوريا.

مصطفى عبدو

دجوار أحمد آغا
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

هل حققت البلدية أهدافها في نقل سوق

 الخضار بقامشلو؟ ال تصريح!!

 اتحاد الكتاب
 الكرد .. واقع
وطموحات 1-

الرابع  – سوريا مؤمتره  الكرد  الكتاب  احتاد  عقد 
بعد  وذلك  اجلاري،  أيلول   11 في  »االستثنائي« 
مخاض أشهر من اخلالفات والتكتالت الداخلية 

والتي أثرت على عمله ونشاطاته إجماالً.

التنظيم  هذا  انطالقة  ومنذ  إنه  احلقيقة  وفي 
واالستقاالت  والتكتالت  اخلالفات  فيه  ظهرت 

جلملة من األسباب سنتطرق إليها فيما بعد.

 11 في  سوريا   – الكرد  الكتاب  احتاد  تأسس 
تشرين األول 2013م وكان من نتائجها تشكيل 
من  أعضائها  معظم  كان  لالحتاد  إدارية  هيئة 
 – الكردستاني  الدميقراطي  للحزب  املوالني 
الكردي  الوطني  اجمللس  في  )العضو  سوريا 
العراق(،   – الكردستاني  للدميقراطي  املوالي 
الكتلة  جلأت  تأسيسه  على  عام  مرور  وقبل 
وقف  إلى  الكردستاني  للدميقراطي  املوالية 
نشاطات االحتاد وجتميد رئيس االحتاد دالور زنكي 
بتهم وادعاءات تتعلق بالنزاهة األدبية واخلروقات 
الكتاب  التنظيمية. مما أجبر زنكي للتكتل مع 
الوحدة  حلزب  املوالني  والكتاب  املستقلني 
الكردي  املستقبل  وتيار  الكردي  الدميقراطي 
اجتماعاً  وعقدوا  الذاتية،  اإلدارة  في  وأحزاب 
موسعاً في مكتب حزب يكيتي الكردي مبدينة 
فيه  قرروا  صبري(,  أوصمان  )صالة  قامشلو 
تشكيل جلنة حتضيرية لعقد مؤمتر عام لالحتاد 

مكون من سبعة أعضاء بينهم زنكي.

رفضت الكتلة املوالية للدميقراطي الكردستاني 
نتائج االجتماع املوسع لالحتاد، وعقدت اجتماعاً 
من  زنكي  فصل  فيه  قررت  اإلدارية  للهيئة 
التحضيرية  اللجنة  لكن  االحتاد.  عضوية 
اإلدارية  الهيئة  قرار  رفضت  العام  للمؤمتر 
االجتماع  انعقاد  واعتبرتها هيئة منحلة مبجرد 
للمؤمتر  التحضير  اللجنة  وتشكيل  املوسع 
ال  قلة  االجتماع  حضروا  من  وإن  لالحتاد،  العام 

يجمعهم إال الفكر احلزبوي ضيق األفق.

وبالفعل انعقد املؤمتر األول لالحتاد في 11 تشرين 
للمؤمترات  امللكية  الصالة  في   2016 األول 
شعار  حتت  عضواً،   73 وحضره  قامشلو  مبدينة 
»الكاتب ضمير الشعب«، ومتخض عنه انتخاب 
دالور زنكي لرئاسة االحتاد للمرة الثانية ومحمد 
جديدة  إدارية  هيئة  وتشكيل  له،  نائباً  شيخو 

مكونة من تسعة أعضاء.

رفضت الكتلة املوالية للدميقراطي الكردستاني 
في الهيئة اإلدارية شرعية املؤمتر وتوجهت نحو 
تأسيس احتاد جديد باسم »احتاد كتاب كردستان 
اخلالفات  من  تسلم  لم  أيضاً  وهي  سوريا«.   -
وانشقت عنها عضو هو بخت رش كوجري الذي 
كردستان  كتاب  »احتاد  باسم  بيانات  يصدر  راح 
سوريا – طريق احلقيقة« يتهم فيه أعضاء ذلك 

االحتاد بالفساد األخالقي والتنظيمي.

الكرد  الكتاب  احتاد  برئاسة  زنكي  دالور  استمر 
)2016( والثالث  الثاني  املؤمترين  – سوريا خالل 
عمل  للحزب  رئاسته  سنوات  وخالل   .)2019(
االحتاد على تنفيذ نشاطات متنوعة من تنظيم 
مهرجان القصة الكردية الكردية، وعقد ندوات 
مجلة  وإصدار  عديدة،  ثقافية  ومحاضرات 
نفيسكار«  الكاتب-   « باسم  ثقافية  أدبية 
كان  ذلك  ورغم  والعربية.  الكردية  باللغتني 
التقلص  نحو  يوم  بعد  يوماً  يتجه  تنظيمياً 
تسبب  ما  وهو  والتكتالت  اخلالفات  من  ومزيد 
وحتى  للكتاب،  آخر  احتاد  وتشكيل  بانشقاق 
الدميقراطي  للحزب  املوالية  الكتلة  خروج  بعد 
إلى  أدى  أخرى  خالفات  حصلت  الكردستاني 
احتاد  تأسيس  وبعد  أنه  كما  أخرى،  استقاالت 
الكتاب  من  عدد  انسحب  اجلزيرة  في  املثقفني 
مثقفي  احتاد  تأسيس  وكذلك  إليها،  وانضموا 
غرب كردستان أدى إلى احتواء عدد من الكتاب 
وبالتالي  الذاتية،  املوالني لإلدارة  املستقلني ومن 
من  بعض  سوريا  الكرد-  الكتاب  احتاد  في  بقي 
الكتاب املستقلني إضافة للموالني حلزب الوحدة 
الكردي،  املستقبل  وتيار  الكردي  الدميقراطي 
وهذا ما أدى إلى حصول صراع  شبه خفي بني 
إلى  وإضافة  االحتاد،  على  إرادتها  لفرض  احلزبني 
احلالة التفردية لرئيس االحتاد دالور زنكي انقسم 
إلى تكتلني عام 2019 واشتدت اخلالفات  االحتاد 
للتدخل  الذاتية  اإلدارة  أجبر  مما   ،2020 عام  في 
عن  ذلك  ومتخض  التكتلني،  بني  اخلالفات  وحل 
انعقاد مؤمتر استثنائي للتكتلني والتوافق على 
عدم ترشح دالور زنكي مرة أخرى لرئاسة االحتاد، 

وهذا ما حصل بالفعل.

الحديث الثقافي

دلشاد مراد

منذ عقود؛ يستقر سوق الخضار بمدينة قامشلو 
الحكومة  حاولت  حيث  القصابين،  سوق  خلف 
وقت  في  السوق  هذا  نقل  مرات  عدة  السورية 
واعتقلت  المدينة،  على  سيطرتها  إبان  سابق 
ولكن؛  وهددتهم.  الباعة  بعض  ذلك  إِثر  على 

إصرارهم كان حائالً أمام ذلك.
وفي العام 2016 حاولت بلدية الشعب بقامشلو 
نقل  الجزيرة  إقليم  في  الذاتية  لإلدارة  التابعة 
البسطات  من  الباعة  ولكن؛  مجدداً.  السوق 
وتجاوبت  كامل  بإضراب  قاموا  والمحالت 

البلدية مع مطالبهم ولم تنقل السوق حينها.
ولكن بعد التفجير الكبير في مدينة قامشلو بتاريخ 
11 /11 / 2019 والذي أدى الرتقاء العديد من 
الشهداء وجرح آخرين، صدرت بعدها قرارات 
بنقل السوق كونه »يشكل ازدحاماً في المدينة، 
للمدينة«، بحسب  ومنح منظر حضاري أجمل 

البلدية. 
ومع  الماضي،  العام  في  القرار  يطبق  ولم 
كإجراء  الكلي  التجوال  حظر  قانون  تطبيق 
آذار  شهر  في  كورونا  فيروس  من  احترازي 
نقلت  الجاري؛   2020 العام  من  المنصرم 
تبيع  التي  المحالت  وأغلقت  البسطات  البلدية 
الكثير  معارضة  وسط  والخضروات،  الفواكه 
قاطع  بشكل  ذلك  رفضوا  الذين  أصحابها  من 

مؤكدين بأنه »قطع ألرزاقهم«.

السوق الجديد غري مالئم

 لبيع الخضار

وفي شهر أيار المنصرم من العام الجاري نُِقل 
باسم  افتتاحه  عن  رسمياً  أعلن  ولكن؛  السوق. 
الماضي،  حزيران  شهر  في  »الشعب«  سوق 
ونقلت البلدية أماكن وقوف باصات الشعب إلى 
السوق الجديد كذلك لدعم الحركة فيه، الذي لم 
يلَق ارتياحاً لدى المواطنين للتسوق فيه، وكذلك 
أصحاب بعض المحالت لم يأتوا للسوق الجديد، 
السوق  في  محالتهم  بفتح  يطالبون  والزالوا 

القديم، إال أن البلدية ال تسمح لهم إال بشرط عدم 
بيع الفواكه والخضروات بالتحديد فيها.

الحركة  بأن  فيشتكون  البسطات؛  أصحاب  أما 
قليلة في السوق وأنهم يتعرضون لخسائر كبيرة 
يومي  لمصروف  بحاجة  وهم  يومي،  بشكل 
إلعالة عوائلهم وسط ارتفاع أسعار كافة المواد 

الغذائية المختلفة في قامشلو.
السوق،  هذا  في  يعمل  وهو  رأسه  الشيب  غزا 
حيث يقول العم درويش بكر من مواليد 1962: 
وأعمل  الخضرة،  سوق  في  هنا  محالً  »أمتلك 
ثماني  عمري  كان  إن  منذ  السوق  هذا  في 
سنوات، حيث كانت تتواجد هنا محالت صناعة 
قديماً، إال أن محالت الصناعة  وسوق خضار 
سنوات  وبعد  الخضار،  محالت  لتبقى  انتقلت 
العمل،  هذا  في  ومرها  بحلوها  قضيتها  طويلة 

محلي  أغادر  أو  مهنتي  بتغيير  البلدية  تطالبني 
الذي بعت بيتي ألجل أن أشتريه، وسكنت منزالً 

باآلجار!«.
وأضاف: »المحل ليس المعيل ألسرتي المؤلفة 
من سبعة أوالد، إضافة إلى زوجة أخي وأوالده 
فقط، إنما نحن أربعة شركاء فيه، وهذا المحل 
كان يعيلنا جميعاً. لكنه؛ مغلق حتى اآلن بسبب 
مهنتي،  تغيير  مني  تطلب  والتي  البلدية،  قرار 
ألم تفكر بماذا سأعمل؟ هل سأغيره لمحل ألبسة 
أو بقالة فأحالهما مر، حيث يتطلب الكثير من 
ال  التي  المصاريف  من  والكثير  المال  رأس 
المنطقة  هذه  أن  ديكورها، غير  لتغيير  أمتلكها 
يهمها  ال  أنه  أم  المحالت،  هذه  مع  تتناسب  ال 
فمحلي  حجة  علينا  لهم  وليس  بنا؟  سيحل  ما 

مرخص منذ عام 2002«.
من  بكر  درويش  العم  تعجب  حديثه  ختام  في 
القرار الذي فرضته البلدية عليهم، مشدداً قوله 
»معقول  حنجرته:  تمأل  والغصة  العامية  بلغته 
بعمل  نشتغل  عم  نحن  ننهب؟  أو  نسرق  عم 
محلي  أترك  بيطالبوني  هالعمر  وبعد  شريف، 
الشهداء  فيه. نحن دفعنا دم  إلي كبرت  وشغلي 

مذلولين  متنا  كنا  وإال  بكرامة،  بوطننا  لنعيش 
ولكن لألسف هاد حالنا اليوم«.

األسباب  من  للكثير  السوق  نقل  عزت  البلدية 
والذي  القديم  بالسوق  االزدحام  »كثرة  منها؛ 
يشكل تجمعاً بشرياً كبيراً وأي تفجير قد يؤدي 
لكن؛  تصريحاتها.  بحسب  الكثيرين«،  بحياتي 
الصور التي التقطتها عدستنا توثق عكس ذلك 
وهو  للسوق  المؤدي  الرئيسي  فالشارع  تماماً، 
بأنه  يالحظ  الكبير  الجامع  بشارع  المعروف 
بجانب سوق القصابين والطرف اآلخر غالبية 
والسيارات  للخبز  أفران  هي  فيها  المحالت 
بالشارع جميعها من  تمر  التي  والمارة  الواقفة 
السوق الجديد طبعاً، فهل كل ما ذكر ال يشكل 
حياة  على  أكبر  خطراً  يشكل  وال  ازدحاماً؟؟؟ 
الخضار؟؟؟  وبسطات  محالت  عدا  المواطنين 

التصميم  كان  قامشلو  تفجير  بعد  أنه  حيث 
نقل  قامشلو على  البلدية ومجلس  قبل  أكبر من 

السوق«.
للباعة في السوق  أما المحالت التي خصصت 
بأنهم  معظمهم  أكد  حيث  خالية،  فشبه  الجديد 
ذهبوا إليها عدة أيام ولكن ال حركة في السوق 
ففسدت بضاعتهم وخسروا ثمنها. لذا؛ اضطروا 
الشوارع  في  عشوائي  بشكل  الوقوف  إلى 
المحالت،  استعملت  قليلة  وقلة  المجاورة 

وسنسرد األسباب بحسب آرائهم تتالياً:

»خسائر كبرية بعد إجبارنا عىل 
تغيري مهنتنا«

 44 العمر  من  البالغ  شكري  محمد  المواطن 
القديم،  الخضرة  بسوق  محل  صاحب  عاماً 
يبلغ  كان  أن  منذ  السوق  هذا  في  يعمل  والذي 
الرابعة عشر، حيث لم يعرف بغير هذا السوق 
عمالً له، يؤكد عن سبب عدم ذهابه للعمل في 
السوق  في  »أعطوني  قائالً:  الجديد،  السوق 
وبطرف  أمتار  أربعة  طوله  يبلغ  دكاناً  الجديد 
السوق، بدالً عن دكاني الذي تبلغ مساحته 60 
متراً، حيث كانت مناسبة لكمية بضاعتي وليس 
مثل المحالت الصغيرة بالسوق الجديد، ورغم 
ذلك ذهبت للعمل هناك عدة أيام ولكن بضاعتنا 
كانت تفسد وتسببت بخسارة كبيرة لي، والسبب 
برأيي أن الدكاكين صغيرة والشارع فيها ضيق 
في  التبضع  عن  يمتنعن  النساء  من  والكثير 

االزدحام والشوارع الضيقة«. 
البلدية  قرار  بعد  قاساه  ما  شكري  وأوضح 
بهذا  الثالث  الشهر  »من  فقال:  السوق،  بنقل 
البلدية  نقل  نتيجة  كثيراً؛  خسرنا  ونحن  العام 
مهنتنا  تغيير  على  وإجبارنا  الخضار،  سوق 
محلي  فغيرت  الجديد،  السوق  إلى  االنتقال  أو 
إلى محل فطائر، وكلفني كثيراً لتغيير الديكور 
كل  من  وبالرغم  ل.س،  ماليين  خمسة  تقريباً 
بمقدوره  ليس  العمل  هذا  أن  إال  الخسارة  هذه 

إعالتنا لقلة مردوده«.
منوهاً بأن هذا المحل قديماً كان يعيل أكثر من 
بات  الذين  فيها  العاملين  عدا  عائالت  ثماني 
للمحل،  الكبيرة  الخسارة  بعد  بالويل  حالهم 
لم  ولكن  عديدة  مرات  البلدية  »راجعنا  وتابع: 

تكترث ألحوالنا«.
ببيع  الجديدة  مهنته  في  خسارته  سبب  وعن 
مرخص  »دكاني  شكري:  لفت  الفطائر 
ومخصص لبيع الخضار وال يصلح لغير ذلك، 
كبير  مال  رأس  أيضاً  يتطلب  آخر  عمل  وأي 
عدا أن هذه المنطقة ال تصلح لغير الخضار؛؛ 
كمحالت  حولها  التي  المحالت  طبيعة  بسبب 

اللحم وغيرها«.
البلدية  حديثه  نهاية  في  شكري  محمد  وطالب 
بأن تسمح لهم ببيع الخضار في محالتهم، وقال: 
بقينا عاطلين عن  فنحن  لعملنا  نعود  أن  »نريد 
ولدي  نخسر،  بتنا  عملنا  وحين  ألشهر  العمل 

وأمي  أوالد  أربعة  من  مؤلفة  كبيرة  عائلة 
من  يقتاتون  كانوا  فجميعهم  وأوالدهم  وأخوتي 

هذا المحل الذي بات ال يجلب همه«.
الذي  سنة«   24« الدين حسين  عز  الشاب  أما 
بدا منهمكاً في بيع الخضار على بسطته ليعيل 
بها أسرته المؤلفة من ثمانية أشخاص، يوضح 
بأن حاله ليس أفضل من باقي البائعين، وأشار: 
عمري  كان  إن  منذ  السوق  هذا  في  »أعمل 
السوق  في  استأجرت محالً  قد  كنت  12 سنة، 
القديم ألعيل به أسرتي، أما حين طالبتنا البلدية 
بالمجيء إلى السوق الجديد على الرغم من أن 
هنا المحل باألجرة أيضاً ولكن الوضع يختلف 
تماماً، الدكاكين هنا صغيرة جداً والشارع ضيق 
تحمل  التي  السيارات  لدخول  متسع  يوجد  ال 
سيارة  تمر  كي  يومياً  نتخانق  فكنا  أرزاقنا، 
البضاعة من محل آلخر، ناهيك عن أن أغلب 
النساء ال يشترين من هذا السوق بسبب ضيق 

المكان، فقد خسرنا بحق بضاعتنا«.
المقابل  الشارع  في  عمله  حول  حسين  ونوه 
هذه  على  أعمل  »بدأت  بالقول:  الجديد  للسوق 
هذا  وبالتأكيد  األمين،  فندق  شارع  في  البسطة 
ال يروقني بسبب الشمس الحارقة وكذلك الشتاء 
مثلما  للشراء  حركة  توجد  وال  األبواب،  على 
على  مجبرين  ولكننا  القديم،  السوق  في  كان 

العمل هنا«.
وكله  حديثه  ختام  في  حسين  الدين  عز  يقول 
أمل أن نوصل صوته للمعنيين: »جل ما نطلبه 
تقبل  أن  أو  القديم،  للسوق  نعود  أن  البلدية  من 
تسمح  أن  وهو  عليها  طرحناه  الذي  بالمقترح 
أتم  على  ونحن  نوروز  كراج  في  بالعمل  لنا 
تريدها،  التي  األجرة  لها  ندفع  ألن  االستعداد 

ولكن لم توافق حتى اآلن«.

فندق األمني يطالب البلدية 
بحلول رسيعة..

الجديد  السوق  بجانب  الكائن  الفندق  ولصاحب 
والذي تجمعت البسطات أمامه شكاويه الالذعة 
»أمين  فندق  صاحب  بيّن  حيث  أيضاً،  للبلدية 
أمين:  ياسين محمد  للصرافة«  ومحل دعدوش 
السوق  من  جاؤوا  الذين  البسطات  »أصحاب 
ومكتبي؛  فندقي  أمام  بسطاتهم  وضعوا  القديم 
فتراجعت  هنا  إلى  الجديد  السوق  انتقال  بسبب 
مكتبنا  زبائن  كل  ألن  بالمئة؛   75 عملنا  نسبة 
بسبب  المرور  يخشون  للصرافة  المخصص 
الكبيرة  المالية  المبالغ  على  لخشيتهم  البسطات 
بالنسبة  أما  تجار،  أغلبهم  ألن  بحوزتهم  التي 
للفندق فالوضع بات كارثياً، حيث لم يعد زبائننا 
والروائح  الضجة  بسبب  للفندق  يأتون  القدماء 
غير المحببة، وكذلك لم يعد يستطيعوا أن يوقفوا 
نطالب  لذا؛  المكتب.  أو  الفندق  أمام  سياراتهم 
التي  المشكلة  لهذه  سريعاً  حالً  تجد  أن  البلدية 

تسببت بخسارة كبيرة لنا«. 
مئات  معيالً  والحيوية  بالحياة  مفعم  سوق  من 
ألن  ذلك  وكل  لسيارات؟!  كراج  إلى  العوائل 
البلدية تسعى »للحصول على منظر حضاري« 
الشعب بسوق  بلدية  المعنيين في  تعبير  بحسب 

عربات  من  الكثير  وجدنا  ولكن؛  قامشلو. 
الوحدة  شارع  في  المتشتتة  والفواكه  الخضار 
حيث  المدينة،  بسوق  الشوارع  من  وغيرها 
تشتت الباعة ولم يجتمعوا بمكان واحد كما كانوا 

سابقاً مما زاد الطين بلة! 
المحالت  أصحاب  من  الشكاوي  هذه  كل  بعد 
والبسطات وصاحب فندق األمين، توجهنا إلى 
المكتب  وبحسب  بقامشلو  الشعب  بلدية  مبنى 
اإلعالمي للبلدية بأنهم يرفضون التصريح حول 
هذا األمر؛ فهل ستعمل البلدية على معالجة هذه 

القضية الشائكة؟؟!

إيمان زيان: الكرسي المتحرك ال يقف عائقًا بوجه الفن

مآسي الهاربين من جحيم »داعش« في رواية »وشم الطائر« 

روناهي/ قامشلو - نقلت بلدية الشعب بقامشلو التابعة لإلدارة الذاتية بإقليم الجزيرة سوق الخضار رسميًا في شهر حزيران الماضي؛ بهدف تقليل االزدحام ومنح منظر حضاري أكثر 
للمدينة. ولكن؛ القى القرار استياء من الباعة في السوق القديم، إضافة للمتسوقين، فهل حققت أهدافها من هذا النقل؟

 روناهي/ جل آغا: ربما ال يستطيع المرء المشي ليصل دائمًا إلى ما يريد؛ لكنَّه يستطيع أّن يجعل األشياء تمشي إليِّه ضمن لوحاٍت تختصر علّيه 
المسافات؛ بريشة وألوان يجعل الطبيعة بين يديه؛ هذا ما فعلته ابنة الجزائر الشابة عبر كرسيها المتحرك الذي لم يتمكن من إحباطها، وتحطيم 

إصرارها على متابعة حياتها دون خوف وبثقة.

دنيا  العراقية  للكاتبة  الطائر«  تختصر رواية »وشم 
كضرورة  التخييل  بين  المتوهمة  المسافة  ميخائيل، 
فنية، والقصص التسجيلية المنقولة من أرض الواقع، 
وتقارب بين األحداث والشخوص في فضاء النص، 
مكان  في  الحقيقية  التاريخية  والشخصيات  والوقائع 

وزمان محددين.
وتؤطر الرواية الصادرة حديثاً عن دار »الرافدين« 
الصفحة  حملتها  مسبقة  لفكرة  بيروت(  )بغداد/ 
التمهيدية للرواية، وهي ببساطة أّن »ليس من قبيل 
المصادفة توافق الرواية مع واقع ناس يعيشون معنا 
في هذا الزمان«. عبر مئتين وخمسين صفحة محكية 
على لسان راٍو عليم مجهول؛ يدرك كل شيء ويسرد 
ميخائيل،  دنيا  استكملت  الشخصيات،  جميع  عن 
المرة  في هذه  المتحدة، روائياً  الواليات  المقيمة في 
ما بدأته تجميعياً وتأريخياً في عمل بحثي سابق لها 
فيه  سجلت  قد  كانت  السبايا«،  سوق  »في  بعنوان 
استطعن  أسيرات  لنساء  دامية  وحكايات  شهادات 
الفكاك من جحيم »داعش« في العراق وسوريا بعد 
التحدي،  بقبول  أنهينها  مأساوية،  معاناة  عشن  ما 
تندمل، وهزات  لكن بجراح ال  الحياة،  إلى  والعودة 

نفسية خطيرة.
خالل  دونته  ما  على  توثيقها  في  دنيا  اعتمدت  وقد 
حيث  2016م،  عام  خالل  العراق  إلى  لها  رحلة 
التقت هؤالء النساء المقهورات؛ من اإليزيديات على 
الخصوص، واستمعت منهن ألحاديث مطولة  وجه 
اختطافهن  خبايا  على  وتعرفت  األبدان،  لها  تقشعر 
و«سبيهن« وبيعهن كالجواري بعد تقليبهن كالبطيخ، 
القاتمة  إقامتهن  وتفاصيل  واغتصابهن،  وامتهانهن، 
بحوزة »داعش«، إلى أن نجحن، أخيراً، في الهرب 

من دولة الموت.
ذاته  المجهول  لتقتحم  الطائر«  »وشم  رواية  جاءت 
وتفضح  الصدد،  بهذا  للكاتبة  الثانية  المحطة  في 
سكان  ضد  داعش  ممارسات  من  عنه  المسكوت 
المدن والقرى العراقية على مدار أكثر من عشرين 

عاماً، منذ منتصف التسعينيات في القرن الماضي.
قرب  دينية  عرقية  كمجموعة  اإليزيديون  ويتركز 
باشور  في  سنجار  جبال  ومنطقة  الموصل  مدينة 
كردستان وينتمون إلى أصول كردية، وقد تعرضوا 

على  داعش  مرتزقة  سيطرة  مع  جسيمة  ألهوال 
الموصل وسنجار ومناطق أخرى، ما تسبب في قتل 
واألطفال  النساء  من  أعداد  واختطاف  منهم  المئات 
وتهجير اآلالف فراراً من الويالت، حيث اضطروا 
ظهورهم  على  يحملون  حفاة،  مساكنهم  ترك  إلى 
األطفال والمسنين والمعوقين، ويتعقبهم القناصة بال 

هوادة.

رحالت املعاناة

والرجال  للنساء  كثيرة  نماذج  الرواية  رصدت 
المختطفين في مخيمات »داعش«، ولكل  واألطفال 
فرد منهم رحلة معاناة خاصة وعقاب مختلف )قتل، 
استعباد( بحسب جنسه وسنه  تهجير،  تعذيب،  جلد، 
متزوج(  )أعزب،  االجتماعي  ووضعه  وديانته 
اتخذت  التي  الالإنسانية  لإلجراءات  تقبله  ومدى 
ضده ومورست بحق أسرته وأهله أمام عينيه على 
أطلقت  رجال  الناجين  بين  من  وكان  »داعش«.  يد 
عليهم النيران، لكنهم لم يموتوا، فتظاهروا بأنهم قتلى 

كي ال يلتفت إليهم الغزاة. ووسط حشد الشخصيات 
ألسرة  المركزية  الفنية  البطولة  جاءت  والحكايات، 
إلياس  وزوجها  هيلين  في  تمثلت  صغيرة،  إيزيدية 
وأبنائهما، وقد تعرضوا جميعاً لالختطاف والتنكيل، 
وانتهى بهم األمر إلى قتل الزوج بدم بارد بيد سياف 
المرتزقة  »داعش«، وفرار األم وأبنائها من قبضة 
كندا  إلى  هجرتهم  ثم  التعذيب،  من  سنوات  بعد 
الطير  »رقصة  وممارستهم  الختام،  في  مضطرين 
الجريح« في مجتمعهم الغربي الجديد، محاولين أن 

يتعايشوا لألبد مع األلم المحفور في الوجدان.
من هذه األجواء، ما يتعلق بـ«وشم الطائر«، عنوان 
الفتاة  هيلين  جمعت  التي  العشق  فقصة  الرواية، 
»حليقي«  الهادئة  قريتها  في  المقيمة  الرومانسية 
ابتدأت  قد  الموصل  من  القادم  الصحافي  وإلياس 
باقتفائه طائر القبج صوبها، وحين تزوجا في وقت 
فإنهما  حولهما  الصعبة  الظروف  كل  وتحدياً  الحق 
ذاته  للطائر  بوشمين  زفافهما  خاتمي  عن  استعاضا 
واقترن  امرأة عرافة،  لهما  بنصريهما رسمته  على 
رحلتهما  بأن  غامضاً  تفسيره  ظل  بتنبؤ  الفعل  ذلك 
الغرائبية  التصرفات  التقت هذه  قد تكون شاقة. وقد 
نسجها  القرية  أهل  اعتاد  التي  األعاجيب  مع  كلها 
يكون  قد  الشديد  أن جماله  القبج، ومنها  حول طائر 
إذ  بحريته طويالً،  ينعم  فإنه »ال  ولذلك  نقمة عليه، 
ينتهي سجيناً في قفص«. ومن األساطير المشحونة 
اعتقاد  كذلك  بالدالالت  والمثقلة  الشعرية  بالحمولة 
يمارس هوايته في  أهل »حليقي« بأن حوتاً عمالقاً 
ليلة  ذات  تخلوا  إن  وأنهم  فوقهم،  من  القمر  ابتالع 
الحوت؛  في جوف  ينازع  وهو  المتأزم  قمرهم  عن 
»ستحدث  وعندها  النزف،  من  ويحمر  سيحتقن 
عصر  حلول  ومع  وحروب«.   كوارث  البلد  في 
داعش الخرافي لفرط قباحته، بدأت هذه اإلسقاطات 
عذابات  في  وتتجسد  تباعاً  تتكشف  والترميزات 
تغطت  التي  النساء  وجوه  مع  المتتالية.  األسرة 
بالنقاب إال عند تصويرهن بمالبس خالعية استعداداً 
باللحى،  تغطت  التي  الرجال  وجوه  ومع  لبيعهن، 
بدت سماء المنطقة التي سيطر عليها داعش بأسرها 
محتجبة خلف العلم األسود، وحل نشيد الوالء للدولة 
المزعومة محل النشيد الوطني، وصار البشر مجرد 

أرقام بال قيمة.
في  الجميع  حال  تلخيص  إلى  الرواية  مضت  وقد 
إلى  تبدل  المتهاوية. كل شيء  منظومة عائلة هيلين 
عبث في بيت األسرة المعادل للوطن برمته، فلم يعد 
الفتاة  ربط  الذي  ذلك  الصافي،  للحب  معنى  هناك 
ففضلته  لخطبتها  تقدم  حين  إلياس  بالشاب  هيلين 
يعد  ولم  القلوب،  بتآلف  إيماناً  الثري  التاجر  على 
هناك مغزى لإلنجاب وتربية األطفال ما دام مصير 
الصغار إلى معسكرات القتال ومآل الكبار إلى الدفن 
أحياء، ولم تعد هناك فائدة من كسب األموال ما دامت 
ستُدفع جزية أو فدية لملثمين ومقنعين يمسكون سيوفاً 

ويعيثون فساداً في األرجاء بغير رادع.

شعاع األمل

لقد سد االختناق كل المنافذ، حتى األحالم، ففي منامها 
ترى هيلين نفسها مختبئة دائماً، ومرة في حلم غريب 
وقد  امرأة،  أنها  من  الرغم  على  الزوج  هي  كانت 
اغتصبوا زوجته أمام عينيه وهو يصرخ بهم، وهم ال 
يرونه وال يسمعونه. وفي ذروة هذا اإلحباط، رفضت 
هيلين أن تجلب قطعة قماش إلى خيمتها لترقيع ثقب 
فيها ومنع تسرب الماء إلى الخيمة إذا هطل المطر، 
الثقب ترى  ذلك  تتركه، ألنها من خالل  أن  مفضلة 
النجوم في الليل، مما يمنحها إحساساً باألمل في تلك 
شعاع  تسلقت  أنها  ولوال  السجن.  تلف  التي  العتمة 
الهرب  من  فجر  ذات  تمكنت  لما  االستثنائي،  النور 
إن  القدامى.  واألصدقاء  المخلصين  بعض  بمساعدة 
ما أنجزته رواية »وشم الطائر« يكاد يقترب من حفر 
بطلتها هيلين مساراً رفيعاً نحو الضوء واألمل، فقد 
وجهت الرواية رسالة مكثفة الومضات إلى الضمير 
وأسقطت  المتبلد،  العالم  في  تشغيله  ليعاد  اإلنساني 
التي  »داعش«  ممارسات  عن  التوت  أوراق  كل 
فاقت التصور، وبات تجريمها واجباً ليس فقط على 
المثقفين  على  كذلك  وإنما  والحقوقيين،  السياسيين 

واألدباء.
وكاالت

ربيعاً؛ من  والعشرين  األحد  ذات  زيان  أحمد  إيمان 
تبعد  حيث  الجزائر  غربي  الواقعة  الشلف  والية 
عن العاصمة 200 كم؛ يعتمد سكانها على الفالحة 
مناخها؛  واعتدال  تربتها  لخصوبة  نظراً  والزراعة 
أصيبت  التي  إيمان  ولدت  المدينة  هذه  رحم  فمن 
بضمور في العضالت ونموها وهي في الثامنة من 
عمرها أدت لشّل حركتها؛ لكنّها لم توقفها عن متابعة 

حياتها وتنمية موهبتها في الرسم.

اليأس ال يوقف عجلة األمل

أعاق  معين  صحي  لوضعٍ  استسلموا  من  هم  »ُكثر 
أوسع  والطموح  أكبر  األمل  لكن  وحركتهم؛  عملهم 
الكلمات  بهذه  األمل«.  عجلة  اليأس  يوقف  أن  من 
المليئة باإلرادة عبرت الشابة عن انطالقتها بالحياة؛ 
صحيفتنا  معها  أجرته  لقاء  وعبر  كالمها  لتتابع 
»روناهي« عبر وسائل التواصل االجتماعي؛  كيف 
أنّها تقبلت وضعها وأحبت نفسها، بدعم وتشجيع من 
الحياة  بأّن  بداخلها؛  زرعوا  الذين  وأقاربها  أسرتها 
حسب  اللوحات   بها  ترسم  التي  ألوانها  كما  جميلة 

تعبيرها.

عبد الحميد بن باديس بطل 
لوحتها األوىل

التي ترسمها قالت: »بدأت منذ  اللوحات  وعن نوع 
طفولتي برسم الشخصيات الكرتونية إلى أّن انتقلت 
بن  الحميد  عبد  ليكون  والوجوه؛  األشخاص  لرسم 
باديس بطل لوحتي األولى وانطالقتي نحو الرسم«.

صاحب  باديس  بن  الحميد  عبد  بأّن  بالذكر  يجدر 
القامات  من  ويعتبر  نهضوي  وثوري  نضالي  فكر 

المرموقة في تاريخ الجزائر التي نادت باإلصالح.

الرسم موهبة واإلعالم هدف

 كبرت إيمان وكبر معها شغفها بالرسم بعد أن زاد 
تعلقها به حتّى أصبح من أكبر اهتماماتها؛ لكنّها لم 
التشكيلية؛  الفنون  بكلية  االلتحاق  توفق  لألسف في 
بكلية  التحقت  لذا  إقامتها؛  مكان  عن  المسافة  لبعد 
والرسم  التشكيلي  »الفن  قائلة:  واالتصال  اإلعالم 
بتحقيقه«.  أطمع  هدف  لألعالم  ودخولي  موهبة 
تطمح إيمان أّن تكون إعالمية اجتماعية؛ لتعكس فنها 
إيصال  في  يساعدها  منبر  عبر  للمجتمع  وتجربتها 

صوتها حسب قولها.
عما  عاكسة  مرآة  هي  أرسمها  التي  »اللوحات 
يجوب بداخلي فربما تعكس تمرداً وربما تعكس هماً 

وبعضها مستوحاة من أحداث تحاكي الواقع«.
التي  واأللوان  بها،  ترسم  التي  األساليب  عن  أما 

األساليب،  بكّل  ترسم  بأنّها  أكدت  فقد  تستخدمها؛ 
وحسب رغبة الزبون بالتفصيل سواء منظر طبيعي 

ثالثي األبعاد أو بورتريه أو سريالي.
وأضافت قائلة: »أنا أحبذ استخدام كّل أنواع األلوان 
ألوان  من  المختلفة   الفنية  والتقنيات  واألصبغة، 
ال  حالياً  بأنّها  وأشارت  واكرليك«.  وزيتية  مائية 
تملك معرض أو مكان مخصص للرسم لكنها ترسم 
بأرسالها  وتقوم  البيت  في  الطلب  حسب  اللوحات 
يتم  أّن  بعد  عليّه  متفق  مالي  مبلغ  مقابل  للزبون 

تجهيزها«.

أنواع الرسم يف الفن التشكييل

نوهت  العريقة  الفنية  المدرسة  تلك  السريالية  وعن 
»فوق  حرفيا  تعني  فرنسية   كلمة  بأنّها  موضحة 
الواقع« وهي حركة ثقافية في الفن واألدب؛ تهدف 
لتجسده  الباطن؛  العقل  وأسرار  خفايا  عن  للتعبير 

اللوحات بطريقة أقرب للخيال«. 
وعن فن رسم البورتريه »الشخصيات« أشارت بأنّه 
والتي  الشخصية،  في  الوجه  مالمح  على  يعتمد  فن 
يتناوله كّل فنان حسب منظوره ومفهومه للشخصية 
من خالل التركيز على كّل جوانبها؛ وهذا ما يختلف 
به عن الصورة الفوتوغرافية الجامدة الثابتة؛ لتتابع 
حديثها »الموناليزا كانت من أشهر لوحات البورتريه 
دافنشي  رونالدو  بداخل  الغموض  عكست  التي 
النفسيين  المحللين  الغامضة  بابتسامتها  وحيرت 
»مونا«  إيطالية  كلمة  والموناليزا  الفنانين«.  وكبار 

سيدة وليزا كان اسم تلك السيدة أّي »السيدة ليزا«.

تحلم بالعاملية

وعن أحالمها في مجال الفن التشكيلي تحدثت بأنّها 
وتطمح  بلدها  داخل  فنية  معارض  بعدة  شاركت 
بالمشاركات العربية والعالمية، وتريد تطوير عملها؛ 
من  ممكن  عدد  أكبر  رسم  من  لتتمكن  مرسم  بفتح 

اللوحات، وأشادت بالدور الذي يلعبه والة األمر في 
والثقافة؛  بالفن  عناية  ويولون  يهتمون  الذين  بالدها 
وتطمح  جوائز  عدة  على  حصلت  قد  بأنّها  ذاكرة 

لألفضل دائماً.

رسالتها لذوي 

االحتياجات الخاصة

للشباب عامة ولذوي  التي توجهها  أما عن رسالتها 
الحياة  لو حطمتك  االحتياجات  خاصة هي: »حتى 
وجعلت منّك قطعا متناثرة أجمع شتاتك ورمم نفسك؛ 

فالحياة تستحق أّن تعاش بحلوها ومرها«.
الغد إيمان أحمد زيان  اليوم وإعالمية  بكلمات فنانة 
صحيفة  منبر  وعبر  وننادي  لها  صوتنا  نضم  التي 
روناهي كّل شخص سرقت منّه الظروف شيئاً مهماً 
من حياته ال تستسلم؛ فأبواب الحياة واسعة وخيوط 
تنتظر  التي  المعجزات  قصص  باألفق  تنسج  األمل 

أن ترى النور.

تحقيق/ ميديا غانم 

تقرير/ غزال العمر

إيمان زيان
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

اقتراب عودة األطفال إلى المدارس مع إجراءات احترازية جدية..

البدانة أضحت مرض العصر.. فما هي طرق العالج؟

بتاريخ  رسميًا  لعام 2021-2020  الجديد  الدراسي  العام  ببدء  قراراً  سوريا  والتعليم في شمال وشرق  التربية  هيئة  أصدرت  قامشلو-  روناهي/ 
2020/10/4 في جميع مناطق شمال وشرق سوريا، وعلى ضوء هذا القرار اتخذت هيئة التربية والتعليم بإقليم الجزيرة إجراءات احترازية من أجل 

وقاية الطلبة من جائحة كورونا.

روناهي/ الرقة - تحتل الزراعة المرتبة األولى في قائمة األعمال التي يمتهنها سكان الرقة، حيث تصل نسبة العاملين في القطاع الزراعي إلى %80 
وهي متوارثة عبر األجيال منذ مئات السنين إلى جانب تربية المواشي.

استمراراً لسير العملية التعليمية ومنعاً لحصول 
مدارس  ستعاود  المنطقة  في  التعليمي  الركود 
شمال وشرق سوريا افتتاح أبوابها أمام الطالب 
تكون  أن  الممكن  من  جديد  دراسي  بعام  للبدء 
فكيف ستكون  السابقة,  من أصعب من األعوام 
آلية العودة إلى المدرسة في ظل انتشار جائحة 

كورونا؟!

خطوات احرتازية قبل
 بدء املدارس

لمعرفة المزيد حول افتتاح المدارس واإلجراءات 
أهالي  ومخاوف  التعليم  كوادر  يتخذها  التي 
لآلراء  استطالعاً  صحيفتنا  أجرت  الطالب، 
أهالي  من  سليمان  ناديا  مع  خالله  من  التقينا 
االبتدائية  المدارس  في  لطالبين  واألم  قامشلو 
التابعة لإلدارة الذاتية الديمقراطية، حيث عبرت 
متابعة  بأن  للمدارس  أطفالها  عودة  أهمية  عن 
سير العملية التربوية والتعليمية أصبح ضرورة 
تعليمهم،  الطالب عن  ابتعاد  فترة  المتداد  فائقة 
المواد  جملة  في  مستوياتهم  تراجعت  وبذلك 
المدرسية مما أدى إلى تراكم وركود المعلومات 

في أذهانهم.

عدة  مخاوف  نواجه  أننا  المؤكد  »من  وتابعت: 
لإلصابة  أطفالنا  تعرض  احتمال  بخصوص 
مقاعدهم  إلى  عودتهم  عند  كورونا  بفيروس 
المدرسية، ولدينا تساؤالت ما إن كانت المدارس 
مستعدة بالشكل الكامل الستقبال األطفال في ظل 
الجائحة المنتشرة على نطاق واسع في مناطقنا, 
إال  المخاوف  من  األسئلة  كم  من  بالرغم  ولكن 
أننا ال نستطيع إبعاد أطفالنا عن المدارس أكثر 
على  طبقت  التي  األولية  فالحلول  ذلك,  من 
انتهاء  قبل  المنصرم  العام  خالل  الواقع  أرض 
عن  التعليمية  العملية  إكمال  من  الدراسي  العام 
الجزء  جانب  إلى  )أونالين(  اإلنترنت  طريق 
اإليجابي منه إال أنه لم يكن كافياً بالنسبة ألطفال 
وبين  بينهم  مباشر  بشكل  التعليم  إلى  بحاجة 
مدرسيهم، الشيء الذي كان يرسخ المعلومة في 
أذهانهم بالشكل األوضح, فقد واجهتنا الكثير من 

التحديات في بداية تجربة التعليم عن بعد«.
واختتمت ناديا سليمان حديثها متأملةً بأن يكون 
قرار العودة إلى المدارس هو القرار الصائب، 
المباشر  التعليم  وقالت: »ألنني أرى أن طريقة 
االبتدائية  المرحلة  لطالب  بالنسبة  األفضل  هي 
التعليم والمدرسين أن يكونوا  ونأمل من كوادر 
تتم  وأن  أبنائنا,  اتجاه  مسؤولياتهم  قدر  على 
لدفع  وجه  أكمل  على  المدارس  تعقيم  عمليات 
هذه المخاطر عن الجميع ويتكلل العام الدراسي 

بالصحة التامة والنجاح ألطفالنا«.

مدرسة  في  اإلدارية  أشارت  السياق  ذات  في 
للمرحلة  قامشلو  مدينة  في  خلف  سليم  محمد 
اإلدارة  حرص  إلى  عيسى  خاني  االبتدائية 
على تعقيم المدرسة قبل أن تعاود افتتاحها أمام 
التي  التعقيم  حملة  عن  حدثتنا  حيث  الطالب، 
قامت بها كافة المعلمات في المدرسة بأنفسهن، 
حيث أوضحت بأنهن طالبن بتعقيم المدرسة من 
قبل المراكز المخصصة لحمالت التعقيم وتجنباً 
للمدرسة، وعدم استضافة  الدور  لتأخر وصول 
فقد  والصفوف  المدرسة  تعقيم  بدون  الطلبة 

عقمنها بأنفسهن.
ونوهت بأنه إلى جانب التعليم فإن تنظيم أعداد 
»لن  وأردفت:  سيتغير،  الصفوف  في  الطلبة 
طالباً   15 من  أكثر  الواحد  الصف  في  يتواجد 
ليكون لكل منهم مقعده الخاص به، تجنباً لتقاربهم 
في الصفوف وللحفاظ على المسافة الضرورية 
وستبقى  كما  عنهم,  اإلصابات  مخاطر  لتفادي 
حمالت التعقيم قيد التفعيل مدى العام الدراسي، 
والتعليم  التربية  هيئة  طالبن  أنهم  إلى  مضيفة 
المدارس  تزويد  بضرورة  الجزيرة  إقليم  في 
بالمعقمات والكمامات للطلبة لتوزيعها في األيام 

المقبلة.
واختتمت اإلدارية في مدرسة محمد سليم خلف 
خاني  االبتدائية  للمرحلة  قامشلو  مدينة  في 
وقتهم  األطفال  »يقضي  بالقول:  حديثها  عيسى 
أهاليهم في  أكثر من  أساتذتهم  المدارس مع  في 
المعلمات وتأثيرهم  بدور  بيتوهم كما ويتأثرون 
عليهم، لذلك فإن متابعة العملية التربوية أصبحت 
بات  الطلبة  على سالمة  والمحافظة  ضرورية، 
في  المدرسين/ات  كافة  فإن  لذا  أولوياتنا،  من 
ربما  دراسي  بعام  للبدء  مستعدون  المدرسة 
سيكون من أصعب األعوام الدراسية التي ستمر 
التعليم  في  واجباتهم  إلى  باإلضافة  ألنهم  عليهم 
أيضاً  والتوعية  الحماية  بدور  سيقومون  فإنهم 
الطالب  لكافة  ونأمل  متكامالً،  واجبهم  ليكون 

والمعلمين السالمة والنجاح«.

التوعية خري من ألف عالج..

محمد  شافعة  المعلمة  حدثتنا  ذاته  السياق  وفي 
الصفوف  داخل  بالتالميذ  عالقتهم  عن  معبرةً 
وذكرت:  أبنائها،  مع  األم  بعالقة  المدرسية 
يخص  ما  بكل  المنزل  في  األم  تعتني  »كما 
أنفسنا أمام طالبنا في  سالمة عائلتها هكذا نجد 
أبعدهم عن  الجائحة  انتشار هذه  لكن  المدارس, 
ذلك  المنزل  في  مكوثهم  لطول  التعليمي  الجو 
كان  ألنه  توعيتهم  واجبنا  من  نحن  فقط  ليس 
في  معهم  الوقت  من  األكبر  النصيب  ألهاليهم 
المنازل، لذلك نتمنى أن يكون لدى أبنائهم شيئاً 
سبل  واتباع  التباعد  حول  والتوعية  الحذر  من 
النظافة الشخصية ليكون دورنا مع دورهم بمثابة 
من  سواًء  اإلصابة  عن  سيبعدهم  توعوي  درع 
الوقاية  أخرى ألن  أوبئة  من  أو  نفسها  الجائحة 

خيٌر من ألف عالج«.
لهيئة  المشتركة  الرئيسة  نوهت  الصدد  وبهذا 
التربية والتعليم في إقليم الجزيرة روهات خليل 
القرار  موعد  عن  المدارس  افتتاح  تأخر  سبب 
األول الصادر بهذا الشأن في األول من الشهر 
التاسع للعام الحالي، إال أن الموعد المقترح تأجل 
القادم للعام الحالي بقرار  إلى الرابع من الشهر 
بشمال وشرق  والتعليم  التربية  هيئة  صادر من 

سوريا بالتنسيق مع هيئة الصحة.
التي  العمل  خطط  »نفذت  روهات:  وأكملت 
اإلقليم  مدارس  كافة  تعقيم  أجل  من  درست 
البلديات، وإصدار قرار بضرورة  بالتعاون مع 
وعقمت  طالباً,   15 الواحد  الصف  تجاوز  عدم 

2225 مدرسة وقسمت صفوفها على الدوامين 
الصباحي والمسائي«.

ووضحت روهات بأن تاريخ بدء العام الدراسي 
مرتبط  فهو  المستبعد،  باألمر  ليس  تأجيله  أو 
المنطقة  في  األوضاع  إليه  تؤول  ما  بحسب 
أو  كورونا  بفيروس  اإلصابات  عدد  زيادة  من 

تقلصها وسرعة انتشارها وما إلى ذلك.
الناحية  تطوير  على  يعملون  بأنهم  مبينةً 
اإللكتروني  التعليم  لقسم  والتعليمية  التكنولوجية 
المفاجئة  الحاجة  أو  الضرورة  باب  من  أيضاً 
إليها، حيث ستعرض الدروس أيضاً على شاشة 

قناة روج آفا أو عبر النت.
اختتمت الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم 
قائلةً:  حديثها  خليل  روهات  الجزيرة  بإقليم 
من  للكثير  األخيرة  الفترة  في  التعليم  »تعرض 
الظروف الصعبة والتحديات بمناطقنا، إلى جانب 
والهجمات  المستقرة  غير  السياسية  األوضاع 
الخارجية على سري كانيه/ رأس العين, وكري 
التي  الجائحة  ظهور  وتالها  أبيض،  تل  سبي/ 
اجتاحت معظم مناطق العالم، الشيء الذي عاد 
نحاول  لذلك  وتفادياً  أيضاً،  الطالب  على  سلباً 
بكافة السبل أن نطور نهج التعليم وتوسيع آفاقه 
تمنح  أن  العائالت  من  ونأمل  المستطاع،  قدر 
أبناءها الشي نفسه من التوعية وصوالً بهم إلى 

أعلى مستويات النجاح والتعليم

من  الكثير  يتعرض  قامشلو-  روناهي/ 
للتنمر والسخرية  بالسمنة  المصابين  األشخاص 
على  التشجيع  يلقوا  أن  من  بدالً  المجتمع  من 
يوصف  بات  الذي  المرض  هذا  من  التخلص 
المرض  هذا  بأن  ننكر  وال  العصر،  بمرض 
يسبب الكثير من المضاعفات النفسية والصحية، 
باإلرادة  التحلي  المصابين  األشخاص  وعلى 

القوية للتخلص منه ولكن بطرق آمنة.
عام  في  فإنه  العالمية  الصحة  منظمة  بحسب 
بالسمنة  المصابين  البالغين  عدد  تجاوز   2014
ويصاحب  شخص,  مليون  ستمائة  من  أكثر 
في  الدهون  تراكم  نتيجة  الوزن  زيادة  السمنة 
الجسم, وتؤثر كثيراً على الحالة الصحية العامة 
لإلنسان, ويتبعها في الكثير من األحيان اإلصابة 
السمنة  النفسية والجسدية, ومرضى  باألمراض 
من أكثر الفئات التي تتعرض للتنمر مما يسبب 

لهم اإلحباط وتترك أثراً سلبياً لديهم.

التعرض للتنمر والسخرية؟!

وللمعرفة أكثر حول معاناة األشخاص المصابين 
البداية  في  »روناهي«  التقت صحيفتنا  بالسمنة 
ثالثة  العمر  من  البالغة  ع«  »هـ.  المواطنة  مع 
وعشرين سنة وهي أم لطفلين، والتي تحدثت عن 
للسمنة  »بأن  قائلةً:  لنا  حيث صرحت  تجربتها 
ومفرطة,  ومتوسطة  بدائية  وهي  مراحل  عدة 
ففي البداية ازداد وزني قليالً وبعدها وصلت إلى 
من  ألكثر  وزني  ازداد  حيث  المفرطة،  السمنة 

مائة كيلو غرام«.
وعن اآلثار الجانبية المرافقة للسمنة من الناحية 

الصحية  »آثارها  أشارت:  والنفسية،  الصحية 
والمشي  التنفس  في  الصعوبة  مثل  جداً  صعبة 
والنوم والحركة«. أما من الناحية النفسية أكدت 
للتنمر  تتعرض  المنزل  من  الخروج  عند  بأنها 
من  قريبة  ولنظرة  األشخاص  معظم  قبل  من 
االجتماعية  بالزيارات  القيام  وعند  السخرية, 
التجريح  من  نوع  فيها  لكلمات  تتعرض 

»تعرضت لمثل هذه المواقف لمرات عديدة«.

برنامج يومي لنظام
 غذايئ متوازن

والتجريح  للتنمر  تتعرض  »عندما  وتابعت: 
ينتابك شعور بالضعف والحزن والكآبة, فيجب 
المصابين  األشخاص  مراعاة  المجتمع  على 
التشجيع  يكون  أن  أجل  من  وتشجيعهم  بالسمنة 

حافزاً لهم«.
بينت:  السمنة  من  للتعافي  عالجها  طرق  وعن 
لحياتي  نظاماً  أتبع  السمنة  من  التعافي  »ألجل 
من  كأساً  أشرب  الباكر  الصباح  ففي  اليومية، 
التمارين  بإجراء  أقوم  وبعدها  الفاتر,  الماء 
أرباع  ثالثة  تتجاوز  لمدة  والمشي  الرياضية 
مع  قليلة  بكمية  الفطور  أتناول  وبعدها  الساعة, 
الخبز األسمر، وعلى الغداء أتناول أطعمة خفيفة 
الخضار,  إلى  باإلضافة  السمنة  إلى  تؤدي  ال 

وعند العشاء أتناول الفواكه أو القليل من الطعام، 
حيث أنني أتبع هذا النظام مؤخراً ووجدت عليه 

لحد اآلن نتائج جيدة«.
»أنصح  بالقول:  حديثها  ع«  »هـ.  واختتمت 
المنحفة  الحبوب  تناول  بعدم  السمنة  مرضى 
آثار  ولها  فعالة  ليست  ألنها  الوزن  إلنقاص 
أنصحهم  إنما  فائدتها,  من  أكثر  سلبية  جانبية 
نظام غذائي  واتباع  الرياضية  التمارين  بإجراء 
فعند  اإلرادة  هو  ذلك  كل  من  واألهم  متوازن، 
الهدف مهما كان  وجود اإلرادة تستطيع تحقيق 

صعب المنال«.
»منور  المواطنة  مع  التقينا  ذاته  السياق  وفي 
العمر خمسين عاماً، والتي  عمر« والبالغة من 
حدثتنا عن األمراض التي رافقتها أثناء إصابتها 
وإنجاب  الزواج  »بعد  قالت:  حيث  بالسمنة، 
األطفال بدأ وزني يزداد شيئاً فشيئاً حتى وصلت 
أصبت  الوزن  ازدياد  ومع  السمنة,  مرحلة  إلى 
وعند  األحيان،  أغلب  في  واإلرهاق  بالتعب 
السكري  داء  بوجود  صرح  لطبيب  مراجعتي 
وزني,  تخفيف  مني  وطلب  السمنة  نتيجة  معي 
ينقص  وزني  بدأ  غذائية  لحمية  اتباعي  وعند 
جسمي  في  السكر  مستوى  وأصبح  تدريجياً 

متوازناً وتخلصت من التعب واإلرهاق«.
السمنة  مرضى  بنصح  عمر  منور  اختتمت 
باتباع الحميات الغذائية المناسبة لتخفيف الوزن, 

والتحلي بالصبر واإلرادة في سبيل ذلك. 

ومن أجل تفاصيل أكثر عن مرض السمنة )زيادة 
عالجها  وطرق  وخطورتها  البدانة(  أو  الوزن 
التقت صحيفتنا »روناهي« مع الدكتور »روان 
أمراض  في  األخصائي  بقامشلو  تمو«  حسن 
غدد الصم والسكري واألمراض الداخلية، الذي 
القرن  »مرض  تسمى  كما  أو  البدانة  بأن  أشار 

الواحد والعشرين«، الذي يصعب السيطرة عليه 
حيث  عالجه,  وصعوبة  الواسع  انتشاره  بسبب 
تكون سبباً في وفاة 300 ألف شخصاً سنوياً في 
عامل  سادس  وهو  األمريكية  المتحدة  الواليات 

خطورة مهددة للحياة البشرية، بحسب تمو.
أهم  أحد  أن  تمو  أشار  البدانة  أسباب  وعن 
خاطئ  غذائي  نظام  اتباع  هو  البدانة  أسباب 
واألطعمة  النشويات  تناول  على  كالتركيز 
وتقليل  السريعة  والوجبات  والمشوية  المقلية 
تناول الخضار والفواكه باإلضافة إلى زيادة في 
ساعات المشاهدة واستخدام الشاشات واألجهزة 
نتيجةً  الحركة  وقلة  عليها  والسهر  اإللكترونية 

لذلك.
تلعب  أخرى  عوامل  هناك  بأن  تمو  وأضاف 
كالعوامل  بالبدانة  التسبب  في  بارزاً  دوراً 
على  تحتوي  التي  األدوية  واستخدام  الوراثية 

مادة الكورتيزون.
بأن  تمو  بيّن  البدانة  تشخيص  كيفية  عن  أما 
تشخيص البدانة يكون عن طريق حساب مشعر 
كتلة الجسم »وهي عبارة حساب الوزن بالكيلو 

غرام مقسوماً على مربع الطول بالمتر«.
  

  األعراض واألمراض التي تنتج 
عن البدانة 

األمراض  بأن  تمو  أشار  حديثه  سياق  وفي 
المرافقة للبدانة واألعراض الناتجة عنها كثيرة 
أثناء  والشخير  التنفس  في  االضطرابات  مثل 
وقد  لها,  رئيسياً  سبباً  البدانة  تكون  والتي  النوم 
تؤدي إلى وهن وصداع مستمر وقد يؤدي إلى 
وارتفاع  الدم  ضغط  وارتفاع  القلب  في  تسرع 

الكولسترول وقد يكون سبباً في التعرض احتشاء 
القلب, وسبب من أسباب اإلصابة بداء السكري.

طرق الوقاية والعالج..

تمو  حسن  روان  الدكتور  أشار  الختام  وفي 
والسكري  الصم  الغدد  أمراض  في  األخصائي 
واألمراض الداخلية بأن العالج والوقاية لمرض 
صحية  حمية  اتباع  طريق  عن  تكون  البدانة 
إلى  تؤدي  التي  العوامل  عن  واالبتعاد  مناسبة، 
زيادة الوزن مثل المشروبات الغازية والمعجنات 
واألطعمة المقلية والمشوية والتقليل من استهالك 
الزيوت والدهون، والتقليل من تناول النشويات 
والفواكه,  الخضار  تناول  إلى  باإلضافة 
وممارسة رياضة المشي أو الجري ساعة يومياً, 
أما العالج الدوائي وضح بأنها تكون عن طريق 
أورليستات  مثل  اآلمنة  الدوائية  المستحضرات 
)Orlistat( ومنظم سكر الدم »الميت فورمين« 
الطبيب،  بموافقة  إال  توصف  ال  األدوية  وهذه 

على حد تعبيره.

تقرير/ صالح العيسىتقرير/ نشتيمان ماردنلي

إعداد/ صالح إيبو

تقرير/ رشا علي

تقرير/ إيريش محمود - دعاء سلوم

قلة وعي الفالحين واستهتار المعنيين... الزراعة في الرقة إلى أين تتجه؟؟!

أزمة البنزين تفاقمت بمناطق الحكومة وليتر 

البنزين تجاوز 2000 ل.س

شركات نوروز تسعى لتحقيق 

االكتفاء الذاتي من المواد األساسية

تناوب  فترة  آخرها  عديدة  انتكاسات  وشهدت 
الذي شهدته  السيطرة والنزاع  المرتزقة على 
المنطقة وعودة  استقرار  وبعد  لكن؛  المنطقة. 
الزراعة،  لمزاولة  األهالي  عاد  إليها  الحياة 
فهي ليست مجرد مهنة، بل تحولت إلى أسلوب 

حياة في الرقة.
ويعاني الفالحون حتى اآلن من تردي وضع 
الزراعة وقلة الدعم واالهتمام بها؛ مما جعل 
المواشي  يلجأ ألشغال أخرى كتجارة  البعض 
يعد  ولم  األحوال  ضاقت  حيث  واألعالف، 
بمقدور الجميع تحمل تكاليف زراعة الحقول؛ 
والبعض اآلخر قام بتأجير قسم من المساحة التي 
ا  يملكها لتأمين البذار واألسمدة للقسم اآلخر، إمَّ
من اقترض مواد ومستلزمات القطن أو القمح 
فيأتي موسم جني المحصول ليجدوا أنفسهم إما 

مدينون للصيدليات الزراعية أو قد خرجوا بال 
التي  المبالغ  أنَّ  أي  أرباح  بال  لكن؛  خسائر. 
بقدر  كانت  المحصول  بيع  بعد  حصلوا عليها 

تلك التي قاموا بإنفاقها على مواد الزراعة.
وهي  أال  الرقة  فالحي  أنهكت  أخرى  مشكلة 

قنوات الري المتصدعة وانقطاع الري المتكرر 
من  الحقول  بعض  لحرمان  النفوذ  واستغالل 
مستحقاتها كاملةً أثناء فترات سقاية المحاصيل 

الحرجة والتي ال بد منها.
فبحسب شهادات عديدة من قبل فالحي الرقة 
الذين يرفضون دوماً التحدث عن هذه القضايا 
علناً خشية أن يعلم رؤساء الجمعيات الفالحية 
بإفاداتهم »فال يقرب مجالسهم وال يلقي عليهم 
بالنسبة  التجاوزات  من  العديد  يوجد  التحية« 
الزراعية من  الحقول  تقسيم مستحقات  لعملية 
مياه الري؛ فاألقرب صلة برئيس الجمعية هو 

األكثر استحقاقاً لمياه الري.
منها  الفرعية  الري  قنوات  كسور  صيانة  ا  أمَّ
ضريبتها  يدفع  رفاهية  فباتت  والرئيسية؛ 
حيث  المكسورة،  القناة  بجوار  حقله  وقع  من 
تعرضت عشرات الدونمات للغمر بالمياه لمدة 
33 يوماً بجوار إحدى القنوات المتضررة لكنَّ 

للجنة  التابع  الري  مكتب  في  الصيانة  ورشة 
أصلحت  قد  المدني  الرقة  بمجلس  الزراعة 
مستنقعاً  القناة  جوار  استحال  أن  بعد  الكسر 

وأصاب تربته التملح.
أحراشاً  باتت  الري  مياه  تصريف  شبكات 
إهمالها  بسبب  عبرها؛  التدفق  المياه  يسع  ال 
عن  تغاضياً  تعزيلها  عن  المعنيين  وامتناع 
تسيب مشرفي اآلليات الثقيلة التي تربض في 
مرآٍب أو تعمل في غير المواقع التي ينبغي أن 
تعمل فيها فالمطالبات متكررة منذ بداية فصل 
الصيف وما من مجيب ليأتي الشتاء فيمطرنا 
باألعذار والذرائع فغالباً تكون أعمال تنظيف 

قنوات التصريف في فصل الصيف.
أذهان  يجوب  الذي  المتكرر  السؤال  ويبقى 
الفالحين؛ هل تحولت الزراعة إلى عبٍء يثقل 
فعله  يجب  ما  هذا  أن  أم  المنطقة  إدارة  كاهل 

لالرتقاء بالواقع الزراعي؟؟!.

على  الثالث  لألسبوع  ـ  قامشلو  روناهي/ 
التوالي؛ يعاني أصحاب السيارات وباألخص 
نتيجة  البنزين،  على  الحصول  منهم  األجرة 
سيطرة  مناطق  تشهدها  محروقات  أزمة 
هذه  تستمر  أن  ويرجح  السورية،  الحكومة 
النتائج  إحدى  وهي  طويلة  لفترة  األزمة 
على  قيصر  عقوبات  قانون  لتأثير  المباشرة 
لوزير  وفقاً  أمريكا  قِبل  من  السوري  النظام 

النفط السوري.
السوري  والساحل  ودمشق  حلب  مدينة  في 
عامة، تصطف مئات السيارات على محطات 
الوقود للحصول على مخصصاتها من البنزين 
إلى  المدعوم، ويُشير مصدر من مدينة حلب 
متتالين  ليومين  يقفون  السائقين  بعض  أن 
للحصول على 30 لتراً فقط من البنزين، وهي 

كمية ال تكفيهم لعمل يومين.
مقدار  حددت  قد  السورية  الحكومة  وكانت 
للسيارات  شهرياً  البنزين  من  ليتر   250
العامة، و100 ليتر للسيارات الخاصة بالسعر 
بموجب  توزع  سورية  ليرة   225 المدعوم 
لتخفيض  لتعود  اإللكترونية،  الذكية  البطاقة 
بيوم،  األخيرة  األزمة  هذه  بعد  المخصصات 
وترفع السعر بمقدار 25 ليرة سورية، ويصبح 

أوكتان  »نوع  من  للبنزين  ليرة   250 السعر 
 ،»95 أوكتان  »نوع  من  ليرة  و575   »90
لـ 30  العام  السيارات  وتخفيض مخصصات 

لتر كل أربعة أيام بدالً من 40 لتر.
أزمة  فاقم  ما  مدينة حلب،  من  لمدنيين  ووفقاً 
لهذه  الحر  بالبيع  التجار  تحكم  هو  البنزين 
المادة، إذ ارتفع سعر الليتر من البنزين الحر 
بشكل تدريجي من 500 ليرة إلى 2000 ليرة 

في مدينة حلب.
وكان وزير النفط في الحكومة السورية بسام 
طعمة حدد أسباب تفاقم أزمة البنزين األخيرة، 
كأول تصريح يصدر من قبله بعد عشرة أيام 

على األزمة.
المشدد  األمريكي  بالحصار  أولها  وحصر 
السوري  النظام  واشنطن  ومنع  سوريا،  على 
الموانئ  عبر  النفطية  المشتقات  استيراد  من 
في  األمريكية  العقوبات  بموجب  السورية 

إشارة إلى عقوبات »قيصر«.
وأكد طعمة: »إن إصرار واشنطن على منع 
وصول التوريدات إلينا، أجبرنا على التخفيض 
البنزين«،  لنسبة 30 و40% من مخصصات 

على حد تعبيره.
طعمة  بحسب  الثالث  السبب  يرجع  حين  في 
إجراء  بذريعة  »بانياس«،  توقف مصفاة  إلى 
»العمرة اإلصالحية« السنوية للمصفاة، األمر 

الذي أدى إلى تفاقم أزمة بيع المحروقات في 
سوريا، مبرراً األمر بأن مصافي النفط حول 
العالم تجري العمرة اإلصالحية لها مع حلول 

فصل الشتاء.
ونشر صحفيون ونشطاء موالون على مواقع 
مناطق  داخل  صوراً  االجتماعي  التواصل 
على  طويلة  طوابير  تُظهر  أسد  سيطرة 
مترات  كيلو  خمسة  تتجاوز  الوقود  محطات 
المواطنين  بعض  وذكر  المناطق،  بعض  في 
عدم تمكنهم من ملء خزانات سياراتهم بمادة 

البنزين لعدة أيام.
وليست المرة األولى التي تتعرض فيها مناطق 
الحكومة إلى أزمة محروقات، إذ شهدت العام 
إيران عن  الماضي أزمة خانقة بسبب توقف 
ما  بحسب  النظام،  إلى  المحروقات  توريد 
صرح حينها المدير العام لشركة المحروقات 

التابعة لوزارة النفط مصطفى حصوية.
األزمات  تفاقم  االقتصاديين  بعض  ويتوقع 
سيطرة  مناطق  في  والمعيشية  االقتصادية 
األمن  قطاع  يشمل  وقد  السورية،  الحكومة 
تأمين  عن  الحكومة  عجز  لدرجة  الغذائي 
الخبز لمواطنيها، ويربط االقتصاديون األزمة 
الراهنة وما يتراتب عنها بالعجز المالي لدى 
الحكومة وال يرجحون أن تكون نتيجة مباشرة 

لقانون عقوبات »قيصر« األمريكية.

العبء  تخفيف  بهدف  ـ  قامشلو  روناهي/ 
الذاتية  اإلدارة  افتتحت  المواطنين؛  عن 
شمال  في  نوروز  باسم  استهالكية  مراكز 
الغذائية بأسعار  المواد  وشرق سوريا لدعم 

أقل من السوق.
لصحيفتنا  كان  الخصوص؛  وبهذا 
المشترك  الرئيس  مع  لقاء  »روناهي« 
بدوره  الذي  شكري  جوان  نوروز  لشركة 
أفادنا عن فتح مراكز استهالكية لبيع المواد 
»تم  قائالً:  التكلفة  بسعر  األساسية  الغذائية 
فتح شركات نوروز من قبل اإلدارة الذاتية؛ 

األساسية  الغذائية  المواد  تأمين  بهدف 
الظروف  ظل  في  المواطنين  ومساعدة 
الصعبة التي يعاني منها معظم مناطق شمال 
وشرق سوريا من جميع النواحي وبخاصة 
الليرة  تدهور  بعد  االقتصادية  الناحية  من 
إضافة  األجنبية،  العمالت  أمام  السورية 
إلى احتكار التجار لبعض المواد األساسية؛ 
وهدف الشركة ليس الربح إنما تأمين المواد 

الغذائية األساسية«.
الشركة كمركز  تأسست  قامشلو  مدينة  ففي 
اإلدارة  قسم  ومنها  وأقسام  مستودعات  وله 
وقسم  والمالية  الديوان،  األرشيف،  وقسم 
نقل  التسوية،  والمشتريات،  للمبيعات 
البضائع، وقسم التجزئة، أي تجزئة المواد، 
ذو  السكر  كيس  تجزئة  مثالً  العمل  لسهولة 
50 كيلو إلى عشرة كيلوات لسهولة النقل؛ 

وغيرها من المواد.
فتح  هي  عليها  العمل  تم  التي  والخطة 
مراكز استهالكية لبيع المواد الغذائية بسعر 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في  التكلفة 
بمناطق  مراكز  عدة  افتتاح  تم  حيث  كافة؛ 
تربه  »عامودا،  ومنها:  قامشلو،  مقاطعة 
سبية، تل كوجر، وديرك«، أما في مقاطعة 
»الشدادي  منطقتين  في  فافتتحت  الحسكة 

وغويران«. ويذكر بأن صالتي نوروز في 
جل آغا؛ وقامشلو عند كراج نوروز بمركز 
السوق بالمدينة قيد االنتهاء وسيتم افتتاحهما 
افتتاح  فتم  الفرات  إلقليم  بالنسبة  أما  قريباً. 
صاالت البيع فيها هي: »الطبقة، الرقة، دير 
أولى؛  كمرحلة  ومنبج«  كوباني؛  الزور، 
عدة  افتتاح  سيتم  األهالي  طلب  على  وبناًء 
صاالت أخرى في المناطق ذات الجغرافية 
الكبيرة وسيتم العمل على دراستها كمرحلة 

ثانية.
مراكز  عدد  وصل  بأنه  ذكره  والجدير 
شركات نوروز التي افتتحت إلى 14 مركزاً 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  جميع  في 
المنتوجات  تشجيع  يتم  رئيسي  وكهدف 
الوطنية والمحلية؛ أما في الوقت الراهن فيتم 
المصانع  إنشاء  لحين  الخارج  من  استيراد 
والمعامل في مناطق شمال وشرق سوريا، 
منع  ذلك؛  من  األساسي  وأضاف: »وهدفنا 
احتكار وجشع بعض التجار للمواد الغذائية. 
دول  من  استيرادها  يتم  التي  المواد  جميع 
الجوار يتم بيعها بسعر التكلفة وأحياناً بسعر 
أقل من التكلفة، كون هدف الشركة مساعدة 
االقتصادية  الظروف  ظل  في  المواطنين 
الصعبة. أما المواد المحلية التي يتم تسويقها 
وبعض  الحمص  العدس،  »البرغل،  فهي: 
المواد األخرى التي يتم تسويقه في مناطقنا«.
وأشار الرئيس المشترك لشركة نوروز في 
قيد  مشاريع  »هناك  شكري:  جوان  قامشلو 
والجهات  الذاتية  اإلدارة  قبل  من  اإلنشاء 
المختصة، ونعتمد على الصناعات المحلية 
لحين تحقيق االكتفاء الذاتي، وعدم استيراد 
المواد االساسية من الخارج. ومن المشاريع 
الزيت  لصناعة  معمل  قريباً  االنتهاء  قيد 
النباتي، ومعمل لأللبان واألجبان في ديرك«. 
وأشار شكري إلى أنهم مستعدون الستقبال 
المواطنين كون  وانتقادات  مقترحات  جميع 
المواطنين في جميع  الشركة أنشأت لخدمة 

مناطق شمال وشرق سوريا.

خاني عيسى  روهات خليل  شافعة حمند 

جوان شكري

روان حسن متو


