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الشابة العفرينية 
تشكل لوحات فنية 

فلكورية من األقمشة

شعبها  بثقافة  تمسكها  عن  تعبر  عفرينية  شابة 
الخياطة،  مهنة  خالل  من  العفريني  الكردي 
فنية  لوحات  إلى  والخيوط  األقمشة  فتحول 

فلكلورية على شكل مالبس كردية.
الشابة نسرين مصطفى من أهالي ناحية موباتا 
المحتلة,  عفرين  لمقاطعة  التابعة  »معبطلي« 
تبلغ من العمر 21 عاماً، تقطن اآلن في ناحية 
األحداث بمقاطعة الشهباء, تعلمت مهنة الخياطة 
تظهر  أن  وأحبت  سنة   12 صغير  عمر  في 

فلكلور وثقافة شعبها من خالل نتاج عملها.
بداية  نسرين  إلى  محببة  الخياطة  مهنة  تكن  لم 
لكن بتشجيع من جارتها في عفرين ارتبطت بها 
وازداد حبها لها يوماً بعد يوم ليزداد معها تعلقها 
الحفاظ  في  ساعية  المنطقة  في  شعبها  بثقافة 

عليها من االندثار.
وفق  الخياطة  فن  نسرين  الموهوبة  اختارت 
من  النوع  وهذا  العفريني  الكردي  الفلكلور 
الخياطة فريد ويتطلب جهداً وفترة زمنية حتى 

إتقانه بالشكل المطلوب.
فلكلورها  سيحمي  الفن  هذا  بأن  قناعتها  بدأت 
جارتها  عند  متدربة  كانت  بداية  الضياع،  من 
بالخياطة  المتعلقة  األمور  بعض  في  تساعدها 
بنفسها  لتخيط  كافية  خبرة  لديها  أصبحت  حتى 

أشكاالً متنوعة.
االحتالل  قبل  من  عفرين  أهالي  تهجير  بعد 
من  كغيرها  نسرين  عانت  ومرتزقته  التركي 
الشهباء،  نحو  واتجهت  الصعوبات  األهالي 
لكن ذلك لم يؤثر على مهنتها فقد استمرت بها 
إلعالة  المنزل  في  صغيرة  ورشة  وافتتحت 

عائلتها وأطفالها.
المالبس  تخيط  فإنها  بنتاجها  نسرين  تنوع 
وأنواعاً  السهرة  وفساتين  الفلكلورية  الكردية 
اللباس  فإن  نسرين  بحسب  ولكن  أخرى، 

العفريني الفلكلوري القديم هو المحبب كثيراً.
من  نسرين  الخياطة  تعاني  الشهباء  في 
المنطقة  كون  مهنتها  يخص  فيما  الصعوبات 
محاصرة من قبل الحكومة السورية وال تتوافر 
لذلك  ويلزم  الخياطة  ولوازم  والخرز  األقمشة 
توريدها من حلب، إضافة إلى مشكلة الكهرباء 
أمبيرات  عدة  تلزمها  الكهربائية  الخياطة  فآلة 
ومنطقة الشهباء تعاني من النقص في هذا الشأن.
الشابة نسرين ليست الوحيدة فهناك العشرات من 
النساء اللواتي يمارسن هذه المهنة والتي ورثنها 
عن أمهاتهن وجداتهن وغيرهن في سبيل الحفاظ 
على ثقافة وفلكلور شعبهن وكمصدر لدخلهن. 

بعدسة  هيلين العلي

منظمات المرأة تطالب المجتمع الدولي 
بمحاكمة دولة االحتالل التركي الغتيال 

ياسمينة السالم 

الشهيدان »دليشان وهوكر«.. قناديل الحقيقة الباقية

ي نبو: »الصمت والتآمر الدويل هو الذي شجع أردوغان عىل احتالل األراضي السورية« صبرَّ

عضوات حزب سوريا المستقبل 
يعاهدن بإكمال مسرية الشهيدة 

»هفرين خلف«
استشهاد  ذكرى  أكتوبر  الثاني/  12تشرين  صادف   
الصحفي  زميلها  وإصابة  إيبش  دليشان  الصحفية 
هوكر محمد مراسلي وكالة أنباء هاوار, فبإرثهم الغني 
بالنضال على درب الحقيقة أصبح لهم بصمة في عالم 
الصحافة في مراحل مهمة خالل ثورة روج آفا والشمال 
السوري والتي باتت أيقونة مقترنة بوجود الحقيقة.«6 

أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية 
بأن مناطق شمال وشرق  مظلوم عبدي 
سوريا لم تكن يوماً ما سبباً في استمرار 
األزمة  أن  إلى  وأشار  السورية،  األزمة 
مشاركة  دون  الحل  تجد  لن  السورية 
ممثلين عن مناطق شمال وشرق سوريا، 
وأضاف: »بدون مشاركتنا ال يمكن إيجاد 

الحل لألزمة وإعمار سوريا«4

يعمل النظام التركي الحالي بقيادة أردوغان للقضاء على الحركات التحررية للشعوب السورية، والعمل مع الدول المتآمرة 
لتحقيق مأربه التي تتلخص في الهيمنة، واحتالل المزيد من األراضي السورية؛ بحجج وذرائع واهية، وبتواطؤ فاضح من 
قبل المجتمع الدولي، ويتزامن تنفيذ المؤامرات والعدوان التركي مع كل انتفاضة شعبية أو حركة تحرريَّة تقوم بها الشعوب 

الحرة بوجه الطغاة والُمحتلين«4

عاهدت عضوات حزب سوريا المستقبل شعوب المنطقة بإكمال ما بدأته السياسية 
خلف  هفرين  الشهيدة  المستقبل  سوريا  لحزب  السابق  العام  واألمين  المناضلة 

للوصول إلى سوريا حرة ديمقراطية تعددية المركزية«3

من خّزاِن الجهاِد إىل ميداِن االستهالِك
بالحرب  طرفاً  أنقرة  توصيف  يفضي 
السوريّة، إلى نتائج خاطئة، والصحيح أنّها 
أهمُّ عوامل التأزيم، فقد كانت حاضرة على 
مسبقاً،  لها  وحّضرت  األزمِة،  مساِر  كامِل 
واستدرجتها لتسقطَ في هوِة المذهبية لتتحكم 

بها وتستثمرها باحتالل مناطق سوريّة«5

األمين  اغتي�ال  أن  الطبقة  في  المرأة  ومنسقية  السورية  المرأة  مجلس  من  كل  أكد 
ما  ومرتزقة  التركي  االحتالل  دولة  قبل  من  خلف  هفرين  المستقبل  سوريا  لحزب  العام 
يسىم بالجيش الوطين السوري عمل إجرايم، وجريمة حرب، واستهداف لكيان المرأة 

الحرة..«2 

مديرّية النقل يف منبج ُتنِشئ 

كراجًا جديدًا للسرافيس

سما بكداش: » الخطوات 

نحو تحقيق الوحدة الوطنية 

الكردية ما زالت مستمرة »

رسائل رياضية لم تصل 

لشهيدة الياسمين »هفرين«

أكدت المتحدثة باسم حزب االتحاد الديمقراطي 
سما بكداش بأن الوحدة الوطنية الكردية سبيل 
سيما  وال  لألعداء  والتصدي  التفرقة  إلنهاء 
دولة االحتالل التركي التي تواصل تهديداتها 
وهجماتها على شمال وشرق سوريا وباشور 

كردستان«2

منبج وريفها  مدينة  في  النقل  مديرية  بدأت   
إنشاء  في  الجاري  األول  تشرين  خالل شهر 
الفرن  مقابل  الحزاونة  بحي  الخفسة  كراج 
خطوة  يُعد  المشروع  هذا  أن  مؤكدة  اآللي، 
منبج ومناطق  السكان في ربط  لخدمة  هامة 

الريف الجنوبي معاً«7

شهيدة الياسمين األمينة العامة لحزب سوريا 
التي  خلف«  »هفرين  المناضلة  المستقبل 
استشهدت على يد جالوزة العصر من مرتزقة 
المدعوم  السوري  الوطني  الجيش  يسمى  ما 
نحاول  كنا  والتي  التركي،  االحتالل  من 
لها  لنشرح  استشهادها  قبل  معها  التواصل 
أوضاع رياضة المرأة ومدى اإلهمال الحاصل 
لهذه الرياضة لعلها تستطيع المساعدة ولكن 
لقاء  أي  عقد  قبل  وصل  استشهادها  خبر 

بخصوص ذلك«10

 بلطٍف ورقة داعب تاريخ نضال ومسيرة 
المثقف والمفكر الكردي أوصمان صبري 
خيال وأذهان المجتمع، كما كل سنة في 
ذكرى رحيله، ورغماً عن أنف الظروف 
لم  بأسره  العالم  التي تمر على  الصحية 
وفتح  فكره  الستذكار  المهرجان  يتوقف 
نوٍر  مشعل  ليكون  الكتاب  أمام  الطريق 
القادمة من  األجيال  يمضي على ضوئه 

األدباء«8

أوصمان صبي... 

مسرية نضالية 

ثقافية راسخة
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منظمات المرأة تطالب المجتمع الدولي بمحاكمة دولة االحتالل التركي الغتيال ياسمينة السالم 

سما بكداش: » الخطوات نحو تحقيق الوحدة الوطنية 

الكردية ما زالت مستمرة »

مكتب التشغيل بمخيم مهجري كري سبي: »وفرنا فرص 

عمل ونحتاج المزيد منها للمهجرين«

نساء من الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا ُيعِلنَّ عن مبادرة ُمناهضة 

االحتالل وِإبادة النساء

تنظيف التقويم الثابت
ناعمة،  ُشعيرات  ذات  لفرشاة  الثابت  التقويم  يحتاج   
وتسمح  الفم،  مع  وشكلها  حجمها  يتناسب  بحيث 
أّن  علماً  لتنظيفها،  األماكن  جميع  إلى  بالوصول 
أربعة شهور،  أو  ثالثة  كّل  استبدالها  ينبغي  الفرشاة 
الخطوات  وفق  الثابت  التقويم  تنظيف  عملية  وتتّم 

اآلتية:
التي  الفلورايد  مادة  على  يحتوي  معجون  استخدام  ـ 
تساعد على تقوية األسنان، والحدّ من الحساسيّة التي 

يسبّبها التقويم.
التنظيف  ويتّم  أقسام،  أربعة  على  األسنان  تنظيف  ـ 

كاآلتي:
1ـ مسك الفرشاة باتجاه زاوية خمس وأربعين درجة، 
واللثة،  األسنان  تاُلمس سطح  أن  على  الحرص  مع 
وتنظيف األسنان ابتداًء من الخارج، ثّم االنتقال إلى 

الداخل، مع تكرار العمليّة لجميع أقسام الفم.

األماميّة،  لألسنان  الداخليّة  األسطح  تنظيف  عند  2ـ 
لتنظيفها  وذلك  عمودّي،  باتجاه  الفرشاة  يجب ضبط 

بصورةٍ جيدة من األعلى إلى األسفل.
تكون حول  التي  الفم  تنظيف مناطق  إلى  االنتباه  3ـ 
وتكّون  تراكم  لتجنّب  وذلك  األسنان،  تقويم  بين  وما 

اللويحة السنيّة )البالك(.
4ـ تحريك الفرشاة خالل تنظيف اللسان وسطح الحنك 
بلطٍف ولين، حيث سيتّم مالحظة خروج بعض الدماء 
من الفم خالل التخلّص من بقايا الشوائب العالقة به، 
وذلك ألّن اللثة قد تتعّرض لاللتهاب، لتمركز التقويم 

عليها، وهو أمر طبيعّي.
وذلك  األسنان،  بتقويم  الخاصة  الفرشاة  استخدام  5ـ 
من خالل تحريك الفرشاة بشكل عمودّي من األعلى، 

ثّم إعادة العملية مجدداً من األسفل.

ـ تنظيف األسنان بالخيط، وذلك من خالل ما يأتي:
 1ـ أخذ حوالي 46 سنتميتراً من خيوط األسنان، ثّم 
ربط الخيط حول اإلصبع األوسط، مع الحرص على 

لّف باقي الخيط ما بين السبابتين واإلبهام.
2ـ  تحريك الخيط من أعلى األسنان وذلك بالقرب من 

اللثة، وما بين القوس األساسّي ذي األسالك.
3ـ تحريك الخيط أثناء تنظيف كّل جهة من السن.

وذلك  الخيوط،  أفضل  أنواع  عن  الطبيب  سؤال  4ـ 
ما  تنظيف  باستطاعتها  وأفضل  جيدة  خيوط  لوجود 
بين اللثة واألسنان بسهولة ولطف، ويُشار إلى أنّه من 
الممكن االستعانة بخيوط األسنان المائيّة في حال عدم 

الرغبة في التنظيف بخيوط األسنان العاديّة.
دواء  مع  بإحضاره  وذلك  الفم،  غسول  استخدام  5ـ 
من  الكثير  إّن  حيث  والبكتيريا،  للجراثيم  مضاد 
المتخصصين في مجال األسنان ينصحون باستخدامه، 
جفافاً  الكحول  على  المحتوي  الغسول  يسبب  حيث 

للفم، وانبعاث رائحة كريهة منه.
6ـ في حال الشعور ببعض اآلالم بعد عملية تنظيف 

التقويم، يُنصح بتناول الُمسّكن.
تنظيف تقويم األسنان المتحرك: 

الخطوات  اتباع  من  بد  ال  المتحّرك  التقويم  لتنظيف 
اآلتية:

الحرص  مع  بالماء،  وغسله  األسنان،  تقويم  إزالة  ـ 
على إزالة جميع الشوائب.

خمس  لمدة  وتركه  والغسول،  بالماء  التقويم  نقع  ـ 
من  مصنوعة  عجينة  عمل  الممكن  من  أو  دقائق، 

بيكربونات الصوديوم والماء.
أسنان  وفرشاة  الدافئ  الماء  باستخدام  التقويم  فرك  ـ 

إلى  وصولها  من  والتأّكد  ناعمة،  شعيرات  ذات 
الشقوق، لكونها أكثر األماكن التي تنمو فيها البكتيريا.

ـ غسل التقويم مرة أخرى، للتأّكد من تنظيفه من بقايا 
الصابون والمواد األخرى.

وفي  يومّي،  بشكٍل  التقويم  غسل  ينبغي  مالحظة:  ـ 
حال عدم غسله ال بد من نقعه في الماء المقّطر.

تنظيف جهاز ضبط استقامة األسنان البالستيكي :
جهاز  لتنظيف  ناعمة  شعيرات  ذات  فرشاة  تُستخدَم 

ضبط استقامة األسنان، وذلك وفق الخطوات اآلتية:
على  للبكتيريا  المضاد  الصابون  من  القليل  وضع  ـ 
التقويم  تنظيف  ثّم  البارد،  بالماء  ومزجه  الفرشاة، 

برفٍق ولين.
مع  البارد،  بالماء  مملوء  وعاء  في  الجهاز  وضع  ـ 
انتقال  خشية  أوالً  نظافته  من  التأكد  على  الحرص 

البكتيريا للجهاز.
الزمن،  من  لفترة  ليالً  الوعاء  داخل  الجهاز  نقع  ـ 

إلزالة البقايا العالقة فيه.

الستشهاد  األولى  السنوية  الذكرى  بمناسبة 
مجلس  من  كل  أصدر  خلف؛  هفرين  الشهيدة 
المرأة السورية ومنسقية المرأة في الطبقة بياناً 
اإلجرامية  األعمال  فيه  نددا  العام؛  الرأي  إلى 
شمال  في  ومرتزقته  التركي  االحتالل  لدولة 
المرأة  مجلس  بيان  في  وجاء  سوريا،  وشرق 
السورية: »في مثل هذا اليوم، قبل عام، اغتالت 
يد الغدر واإلجرام األمينة العامة لحزب سوريا 
ألداء  في طريقها  وهي  هفرين خلف  المستقبل 
)الجيش  يسمى  ما  فصائل  يد  على  واجبها، 
أثناء  تركيا  من  المدعومة  السوري(  الوطني 
التي قادتها تركيا في مناطق  العملية العسكرية 
شمال وشرق سوريا /سري كانيه – كري سبي/ 
تم  وحشية  وبطريقة  السالم،  نبع  مسمى  تحت 
فرهاد  هفرين خلف وسائقها  الشهيدة  استهداف 
اإلرهابية  المجموعات  هذه  يد  على  رمضان 

عدوة اإلنسانية.
خلف/  /هفرين  الشهيدة  استهداف  كان  لقد 
المتطرف  الظالمي  الفكر  على  واضح  دليل 
اإلنسان  وحقوق  بالديمقراطية  يؤمن  ال  الذي 
على  بمشروع  تمثل  والذي  المشترك،  والعيش 
الذاتية  اإلدارة  مشروع  وهو  الواقع  أرض 
جميع  بجهود  قامت  التي  اإلدارة  الديمقراطية، 
وال  سوريا  وشرق  شمال  وشعوب  المكونات 
هذه  في  وقائدة  رائدة  كانت  والتي  المرأة  سيما 
االحتالل  لدولة  يرق  لم  الذي  األمر  التجربة، 
التركي وفصائلها المرتزقة الذين احتلوا المدن 
 – عفرين   – جرابلس   – )الباب  مثل  السورية 
كري سبي – سري كانيه( وقاموا بجرائم يندى 

وسلب  قتل  من  زالوا،  وما  اإلنسانية  جبين  لها 
ونهب واغتصاب وتغيير ديمغرافي أمام مرأى 

ومسمع المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكناً.
إننا في مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا 
نستلهم  فإننا  األليمة،  المناسبة  هذه  نستذكر  إذ 
وتضحياتها  خلف  هفرين  الشهيدة  نضال  من 
وتضحيات الكثيرات من النساء في ثورة روج 
والتصميم  اإلرادة  سوريا،  وشرق  شمال  آفا 
الديمقراطية  تحقيق  حتى  النضال  لمتابعة 
مكوناته  بكل  السوري  للشعب  الحرة  والحياة 
وأطيافه وللمرأة بشكل خاص كونها كانت وما 
تزال المتضرر األكبر من هذه المأساة التي تمر 
بها سوريا وعلى عاتقها يقع عبء بناء مجتمع 

كونها  والمساواة  العدالة  تسوده  ديمقراطي 
دعامة وأساس المجتمع.

حقوق  ومنظمات  الدولي  المجتمع  نطالب  كما 
اإلنسان والمنظمات النسوية في العالم بالتضامن 
هفرين  الشهيدة  اغتيال  جريمة  مرتكبي  لتقديم 
هذه  ضحايا  الشهيدات،  من  وغيرها  خلف 
لينالوا  دولية  لمحاكمات  والجرائم  االنتهاكات 

جزاءهم العادل«.
 وجاء في نص بيان منسقية المرأة في الطبقة: 
»يوم التاسع من تشرين األول عام 2019 يعدّ 
الكل ظهره  أدار  أجمع عندما  للعالم  يوم خزي 
وصمت أمام ما يجري في شمال وشرق سوريا 
أعتی  قاتل  الذي  الشعب  تاركاً  انتهاكات،  من 

وأبشع تنظيم إرهابي، وبذل في سبيل ذلك الغالي 
عليه،  للقضاء  الشهداء  اآلالف  وقدم  والنفيس 
حيث ال زالت تركيا تتدخل في الشأن السوري منذ 
بداية األزمة، وحولت المدن السورية إلى ساحة 
من  وباتفاق  برضا  والمتطرفين  للمعارضين 
بعض الدول الغربية، كما قامت بدعم الفصائل 
الدور  وأدى  مناطقنا.  على  باعتدائها  اإلرهابية 
التي  والمباحثات  المؤتمرات  جميع  في  األسوأ 
ُعقدت من أجل إيجاد الحل لألزمة السورية في 
جنيف وسوتشي وأستانة، والتي سعت تركيا من 
خاللها إلى ضمان بسط نفوذها على األراضي 
كان  أنه  إال  التصعيد،  خفض  بحجة  السورية 
نوًعا من االحتالل تحت مسميات أخرى، حتى 
لمسلحين  المناطق ساحه معسكرات  تكون هذه 
حمالت  عدة  أطلقت  حيث  تركيا،  حماية  تحت 
ونبع  الزيتون  وغصن  الفرات  )درع  عسكرية 
والباب  إعزاز  احتلت من خاللها  التي  السالم( 
العين،  ورأس  أبيض  وتل  وعفرين  وجرابلس 
يحمي  روسي  بغطاء  العملية  هذه  تمت  حيث 

المصالح التركية واإلقليمية.
بالفصائل  تركيا  أحد عالقة  على  خفياً  يعد  ولم 
مسمياتها  بمختلف  استخدمتها  التي  المرتزقة 
ولعل  اإلرهاب،  الئحة  على  دوليًّا  والمصنفة 
أولى تلك الفصائل التي دعمتها تركيا وال تزال 
هي جبهة النصرة وداعش، إضافة إلى الفصائل 
التي تشكلت بإشراف مباشر من الدولة التركية 
احتلتها  التي  المناطق  في  بدأت  حيث  الفاشية، 
باتباع سياسة التتريك واإلبادة العرقية والثقافية 
والقتل  القسري  والتهجير  الديمغرافي  والتغيير 

واالغتصاب وحرق األراضي الزراعية.
الذهنية  قبل  من  تحدث  التي  الهجمات  إن 
بيد  المرأة  تستهدف  والتي  جنسوياً  المتعصبة 
العنف والذهنية الذكورية للحد من تطلعها نحو 

الحرية وتستهدف كيان المرأة ووجودها.
من  والبد  االنتهاكات  هذه  تشهد  مناطقنا  إن   
وجه  على  النساء  له  تتعرض  وما  بها  التذكير 
وجرائم  حرب  وجرائم  عنف  من  الخصوص، 
ضد اإلنسانية من خالل العدوان السافر، حيث 
الصور  بأبشع  المرأة  واغتيال  اغتصاب  يتم 
وإبادتها وكسر إرادتها وتصميمها على النضال.

فال يزال ماثالً أمام أعيننا جريمة اغتيال الناشطة 
التي،  خلف،  هفرين  السالم  ياسمينة  السياسية 
وفي مثل هذا اليوم من العام المنصرم، تعرضت 
لإلنسانية  تمت  ال  التي  األساليب  بأبشع  للقتل 
الرياديات  استهداف  ذلك  من  والهدف  بصلة، 
ومكتسباتها.  المرأة  ثورة  وضرب  والناشطات 
ونحن اليوم ومن هذا المنبر باسم منسقية المرأة 
الذي  اإلجرام  هذا  ونستنكر  ندين  الطبقة  في 
في  المدنيين  وبحق  نسائنا  بحق  تركيا  به  تقوم 
شمال وشرق سوريا، ونطالب المجتمع المدني 
البربرية  الهجمات  هذه  إزاء  الفوري  بالتحرك 
والهمجية، وليسمع العالم كله أننا لن نتنازل عن 
مطلبنا في أمن وسالم مناطقنا، ونعاهد شهداءنا 
ولدماء  لهم  والثأر  النضالية  مسيرتهم  بإكمال 
ومكتسباتنا  ثورتنا  نحمي  وأن  وفرهاد  هفرين 
الحرية  أجل  من  النضال  تصعيد  خالل  من 

والسالم وإنهاء الوجود التركي في مناطقنا«.

باسم  المتحدثة  أكدت  ـ  أحمد  ليالف  قامشلو/ 
بأن  بكداش  سما  الديمقراطي  االتحاد  حزب 
التفرقة  إلنهاء  سبيل  الكردية  الوطنية  الوحدة 
االحتالل  دولة  سيما  وال  لألعداء  والتصدي 
التركي التي تواصل تهديداتها شوهجماتها على 
شمال وشرق سوريا وباشور كردستان، وشددت 
على ضرورة توحيد الصف للتصدي لالحتالل، 
الوحدة  تحقيق  نحو  »الخطوات  وأضافت: 
واإلدارة  مستمرة،  زالت  ما  الكردية  الوطنية 
الكردية  السياسية  باألحزاب  ترحب  الذاتية 

المختلفة وهي تتخاطب فيما بينها من أجل الكثير 
له  يطمح  الذي  الهدف  إلى  للوصول  البنود  من 
وإن  الكردية.  الوحدة  وهي  أال  الكردي  الشعب 
خرجت بعض المعوقات التي تقف أمام الوحدة 
األحزاب  باقي  مع  الذاتية  اإلدارة  ستتخطاها 

بالتشاور والنقاش الدائم«. 
االتحاد  حزب  باسم  المتحدثة  واختتمت 
الديمقراطي سما بكداش حديثها مناشدة الكرد بأن 
يجتمعوا تحت راية واحدة فهم بأمس الحاجة إلى 

هذه الوحدة ألنها تعني القوة والتصدي للمحتل.

مكتب  يعمل  ـ  اسماعيل  حسام  عيسى/  عين 
كري  مهجري  مخيم  إلدارة  التابع  التشغيل 
القاطنين  لألهالي  توفير فرص عمل  سبي على 
فرص  قلة  من  األهالي  اشتكى  حين  في  داخله، 
المنظمات اإلنسانية  التي توفرها  المتاحة  العمل 
واإلغاثية العاملة، وطالبوا بتحسينها بشكٍل أكبر 
مصادر  فقدان  بعد  أسرهم  إعالة  لهم  ليتسنى 
مناطقهم في  التركي على  العدوان  بعد  أرزاقهم 
التاسع من شهر تشرين األول من العام المنصرم.

تم  الذي  سبي  كري  مهجري  مخيم  ويتألف 
تشرين  شهر  من  والعشرين  الثاني  في  إنشاؤه 
اثنتين،  الماضي من  مرحلتين  العام  الثاني من 
أكثر  أكثر من 700 أسرة، تضم  وتقطن داخله 
من 3500 مهجر، في حين تعمل اإلدارة على 
توسعة المخيم الستيعاب ما يقارب الـ 450 أسرة 

أخرى.
على   سبي  كري  مهجري  مخيم  إدارة  وتعمل 
المتواجدة  العاملة  للقوى  عمل  فرص  توفير 
ضمن المخيم، من خالل إطالق مشاريع لالكتفاء 

الذاتي، أو من خالل فرص العمل التي توفرها 
داخل  العاملة  اإلنسانية  والمنظمات  اإلدارة 
التابع  التشغيل  مكتب  استطاع  حيث  المخيم، 
إلدارة المخيم توفير فرص عمل ألكثر من 293 
بحسب إحصائيات أشهر )1ـ 2ـ 3ـ 4ـ 5ـ 6ـ 7ـ 
8ـ 9ـ 10(، ويتم توزيع العمل كعمال )توزيعات 
ـ نظافة ـ بناء خيم ـ عمال خزانات مياه... الخ(.

اإلداري  مع  لقاء  لصحيفتنا  كان  الصدد؛  وبهذا 
التشغيل بمخيم مهجري كري سبي عبد  بمكتب 
»نعمل  بالقول:  حديثه  بدأ  الذي  العمر  الزراق 
العاملة  القوى  على تشغيل أكبر عدد ممكن من 
القوى  المخيم، حيث أن أعداد كبيرة من  ضمن 
هجروا  أن  بعد  أرزاقها  مصادر  فقدت  العاملة 
أولوية  بيوتهم وممتلكاتهم، وأثرنا أن تكون  من 
التشغيل  بمكتب  المسجلين  للعاملين  التشغيل 
بشكل  فرص  إعطائهم  لنستطيع  المخيم،  ضمن 

أكبر«.
وأردف العمر: »طبعاً اشترطنا على المنظمات 
العاملة في المخيم أن يكون كافة العاملين الذين 

تحتاجهم عن طريق مكتب التشغيل، إلى جانب 
العاملين )المياومين(  تحديد الحد األدنى ألجور 
لديهم بمبلغ ال ينقص عن سبعة دوالر أمريكي 

يومياً«.
فرص  بأن  العمر  الزراق  عبد  اإلداري  وأكد 
قليلة،  اإلنسانية  المنظمات  توفرها  التي  العمل 
ونحتاج للمزيد من توفير فرص العمل من قبلهم، 
وزيادة األنشطة التي يقومون بها على األصعدة 

كافة لنستطيع تشغيل المزيد من طالبي العمل.
المخيم توفير  إدارة  العبو  المهجر ماجد  وطالب 
لتستطيع  المخيم،  ضمن  للعاملين  العمل  فرص 
المأكل  من  متطلباتها  توفير  الموجودة  العوائل 
االحتياجات  جانب  إلى  والملبس،  والمشرب 
فقدت  التي  واألسر،  للعوائل  تنتهي  ال  التي 
به  قامت  الذي  التهجير  بعد  أرزاقها  مصادر 
لها،  التابعين  والمرتزقة  التركي  االحتالل  دولة 

واستيالئهم عليها.

وتنظيمات  مؤسسات  أعلنت  ـ  األخبار  مركز 
مبادرة  عن  إقليمية  دول  سبع  من  نسائية 
أجل  من  النساء،  وإبادة  االحتالل  “مناهضة 
بحث  اجتماع  كنتيجة  وذلك  والسالم”،  األمن 
المنطقة  في  والمستجدات  األوضاع  أبرز 

وخاصة على صعيد االنتهاكات ضد المرأة.
ومؤسسات  تنظيمات  عن  ممثلة   11 ووقّعت 
نسائية بارزة من عدة دول في الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا على 5 نقاط  مهمة للقيام بها في 
سبيل الوقوف في مواجهة االحتالل ومناهضته 
ووضع حد إلبادة النساء من أجل تحقيق األمن 
الختامي  البيان  تضمنها  كما  والنقاط   والسالم، 
مناهضة  “مبادرة  تأسيس  هي:  لالجتماع 
االحتالل وإبادة النساء من أجل األمن والسالم”. 
رقعة  وتوسيع  تعزيز  ضرورة  على  والتأكيد 
التكافل والتعاون والتضامن النسائي إقليمياً بنحٍو 
تعتمد  بصورةٍ  والقوميات،  الحدود  لكل  عابٍر 
مسارها  خّط  في  أساساً  النضالية  النسويّة  القيم 
هذا  أهدافها ضمن  وتحديد  استراتيجيتها  ورسم 
وتوثيق  رصد  على  العمل  إلى  إضافة  اإلطار. 

السياسي  اإلسالم  يمارسها  التي  االنتهاكات  كل 
بحق  التركي  واالحتالل  اإلسرائيلي  واالحتالل 
النساء، وعلى فضحها ونشرها إلى الرأي العام، 
المعنية  الدولية  المؤسسات  إلى  إيصالها  وعلى 
وبمحاسبة  صمتها  عن  بالخروج  ومطالبتها 
الدولية  القوانين  وفق  ومحاكمتهم  المسؤولين 
إلى  االجتماعية.  العدالة  لتحقيق  الصلة  ذات 
جانب الحرص على أن تنتهج مبادرتنا “مبادرة 
مناهضة االحتالل وإبادة النساء من أجل األمن 
والسالم” استراتيجية مشتركة، وتعتمد في ذلك 
على خطة إعالمية واضحة ومؤثرة، وتتطلع إلى 
تحقيق أهدافها بالتشبيك والتعاون مع المنظمات 
اإلعالن  وأخيراً  المعنية.   الدولية  والمؤسسات 
عن “مبادرة مناهضة االحتالل وإبادة النساء من 
أجل األمن والسالم” في يوم 12 تشرين األول/

أكتوبر 2020، والذي يصادف الذكرى السنوية 
سوريا  لحزب  العام  األمين  الغتيال  األولى 
اُغتيلت  والتي  خلف،  هفرين  الشهيدة  المستقبل 
المتطرف  السياسي  اإلسالم  تنظيمات  يد  على 

التي تأتمر بإِمرةِ تركيا.

مركز األخبار ـ أكد كل من مجلس المرأة السورية ومنسقية المرأة في الطبقة أن اغتيال األمين العام لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف من قبل 
دولة االحتالل التركي ومرتزقة ما يسمى بالجيش الوطني السوري عمل إجرامي، وجريمة حرب، واستهداف لكيان المرأة الحرة.. 

مذكرة دعوى
رقم أساس الدعوى 6

المطلوب تبليغه ونسبته: مصطفى حنيفي محمد
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة   

/10/ صباحاً من يوم األثنين الواقع في 2020/11/2م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل إدريس عبدالقادر

بطلب: اعتراض الغير على القرار
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة في كوباني

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /3211/ لعام /2020 م

على السيد: نايف إبراهيم بن خليل الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
األحد الواقع في 2020/10/25 م لننظر في الدعوى المقامة 
من السيد: أحمد العذاب وأمينة الفارس بطلب: اعتراض الغير 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2190/ لعام /2020 م

على السيد: محمود عبدو حاج أحمد اللطيف الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2020/10/26 م لننظر في 
الدعوى المقامة من السيد: صالح الدين دندل بطلب: عودة 
لماجور وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2190/ لعام /2020 م

على السيد: محمود الحاج ذيب عبدو الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية بالرقة وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم االثنين الواقع في 2020/10/26 م لننظر في الدعوى 

المقامة من السيد: صالح الدين دندل بطلب: عودة لماجور 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3443/ لعام /2020 م

على السيد: محمد العمير بن أحمد الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
االثنين الواقع في 2020/11/5 م لننظر في الدعوى المقامة 
من السيد: علي الحديد بن عبود بطلب: تثبيت عقد بيع وإن لم 
تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1190/ لعام /2020 م

على السيد: محمد الحاج أحمد بن إسماعيل الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم األثنين الواقع في 2020/10/26 م لننظر في الدعوى 

المقامة من السيد: صالح الدين دندل بطلب: عودة لماجور 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2190/ لعام /2020 م

على السيدة: فريال عبدو حاج أحمد الخليف الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم األثنين الواقع في 2020/10/26 م لننظر في الدعوى 

المقامة من السيد: صالح الدين دندل بطلب: عودة لماجور 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /354/ لعام /2020 م

على السيد: محمد اإلبراهيم الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
األثنين الواقع في 2020/10/26 م لننظر في الدعوى المقامة 
من السيد: محمد الحاج محمد بن سليمان بطلب: استرداد حيازة 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1190/ لعام /2020 م

على السيد: محمد الحاج أحمد بن إسماعيل الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم األثنين الواقع في 2020/10/26 م لننظر في الدعوى 

المقامة من السيد: صالح الدين دندل بطلب: عودة لماجور 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /354/ لعام /2020 م

على السيد: محمد اإلبراهيم الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
األثنين الواقع في 2020/10/26 م لننظر في الدعوى المقامة 
من السيد: محمد الحاج محمد بن سليمان بطلب: استرداد حيازة 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2190/ لعام /2020 م

على السيد عالء الدين الحاج أحمد الخليف الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم األثنين الواقع في 2020/10/26 م لننظر في الدعوى 

المقامة من السيد: صالح الدين دندل بطلب: عودة لماجور 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2190/ لعام /2020 م

على السيد: عزالدين الحاج أحمد بن عبدو الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم االثنين الواقع في 2020/10/26 م لننظر في الدعوى 

المقامة من السيد: صالح الدين دندل بطلب: عودة لماجور 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس/354/ لعام/2020 م

على السيد: عبدالرزاق الحمود الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
االثنين الواقع في 2020/10/26 م لننظر في الدعوى المقامة 
من السيد: محمد الحاج محمد بن سليمان بطلب: استرداد حيازة 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
رقم أساس الدعوة 639

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عبدالمنعم الحاج عبو
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 

ص من يوم الثالثاء الواقع في 2020/10/27م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل إبراهيم علي بن حسو

بطلب: تسجيل السيارة
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة في كوباني

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس/3211/ لعام/2020 م

على السيد: عامر إبراهيم بن خليل الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
األحد الواقع في 2020/10/25 م لننظر في الدعوى المقامة 
من السيد: أحمد العذاب وأمينة الفارس بطلب: اعتراض الغير 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرق

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس/1190/ لعام/2020 م

على السيد: أحمد الخليف بن إسماعيل الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم االثنين الواقع في 2020/10/26 م لننظر في الدعوى 

المقامة من السيد: صالح الدين دندل بطلب: عودة لماجور 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2190/ لعام /2020 م

على السيدة: هدى عبدو حاج أحمد الخليف الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم الثنين الواقع في 2020/10/26 م لننظر في الدعوى 
المقامة من السيد: صالح الدين دندل بطلب: عودة لماجور 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس/2190/ لعام/2020 م

على السيد: محمود الخليف الدرويش الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية بالرقة وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم االثنين الواقع في 2020/10/26 م لننظر في الدعوى 

المقامة من السيد: صالح الدين دندل بطلب: عودة لماجور 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس/3211/ لعام /2020 م

على السيد: جهاد إبراهيم بن خليل الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
األحد الواقع في 2020/10/25 م لننظر في الدعوى المقامة 
من السيد: أحمد العذاب وأمينة الفارس بطلب: اعتراض الغير 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2190/ لعام /2020 م

على السيد: حسين الخليف بن إسماعيل الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم االثنين الواقع في 2020/10/26 م لننظر في الدعوى 

المقامة من السيد: صالح الدين دندل بطلب: عودة لماجور 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /357/ لعام /2020 م

على السيد: خالد عبدهللا الطه العلو الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
الثالثاء الواقع في 2020/10/20 م لننظر في الدعوى المقامة 
من السيد: يوسف أبو زر بن مصطفى بطلب: عودة لماجور 

عدم التعرض وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2190/ لعام /2020 م

على السيد: زهر الدين عبدو حاج أحمد الخليف الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2020/10/26 م لننظر في 
الدعوى المقامة من السيد: صالح الدين دندل بطلب: عودة 
لماجور وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3757/ لعام /2020 م

على السيد: سامر بكري دانيال الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 
يوم الخميس الواقع في 2020/10/15 م لننظر في الدعوى 

المقامة من السيد: أسعد حسن محمد الحسون بطلب: تثبيت عقد 
ونقل ملكية  وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
رقم أساس الدعوى 753

المطلوب تبليغه ونسبته: فاضل عالء الدين محمد
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 
العاشرة صباحاً من يوم األحد الواقع في 2020/10/25م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل ضياء الدين محمد رياض
بطلب: تثبيت البيع

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة في كوباني

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس 1730 لعام 2020

المتكونة بين الجهة المدعية: أحمد السليمان بن داوود
والجهة المدعى عليها: محمود شوا بن عبدالقادر

بدعوى: تثبيت بيع سيارة تاريخ الجلسة 2020/10/15م
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

 أسباب األلم في
 الجسم وأفضل

المسكنات

عيادة روناهي

محمد صالح حسين

وتتنوع  الجسم  في  اآلالم  أشكال  تتعدد 
القيام  دون  تحول  التي  المزعجة  بين 
وتلك  ينبغي،  كما  اليوميّة  بالنشاطات 
كانت  سواء  التحّمل  عدم  حد  تصل  التي 
هذه اآلالم ناجمة عن إصابات وأمراض 
إلى  وما  جراحية،  عمليات  أو  والتهابات 

ذلك.
وتختلف درجة األلم ما بين شخص آلخر 
والحالة  األلم  وموضع  السبب  حسب 
الصحية للشخص، وعمره وغير ذلك من 

العوامل.
األلم  تماماً  يختلف  المثال،  سبيل  وعلى 
نتيجة  الركبة  في  إصابة  عن  الناجم 
الناجم  األلم  عن  األرض،  على  السقوط 
عن الصداع. ومن أشكال ومسببات األلم 

نذكر:
1ـ تلف األنسجة عند التزحلق أو الوقوع 
مثالً، والشعور بالتواء، يؤدي إلى حدوث 

رّضة أو إصابة ما وهذا يؤدي إلى ألم.
سببه  يرجع  قد  الذي  األعصاب  تلف  2ـ 
مرضى  لدى  األعصاب  اعتالل  إلى 

السكري.
3ـ األلم الرجيع الذي غالباً لم يتم التعرف 

على سببه الحقيقي حتى اآلن. 
أماكن  في  آالماً  الكثيرون  ويعاني  4ـ 
في  آخر  مكان  إلى  سببها  يعود  معينة 
الجسم كالجهاز الهضمي بالدرجة األولى. 
أو  األيمن  الكتف  عند  األلم  كان  فإذا  5ـ 
عند الجهة اليمنى من الرقبة أو بين لوحي 
المنحرفة  شبه  العضلة  في  أو  الكتف 
األلم  هذا  سبب  أن  األرجح  فعلى  اليمنى 

المرارة أو الكبد.
األيسر  الجانب  من  األلم  كان  إذا  أما  6ـ 
أما  البنكرياس،  سببه  أن  المحتمل  فمن 
الشعور بألم أسفل الظهر فقد يكون سببه 
تشكل الحصى في الكلى، وفي حال  كان 
يكون  فقد  األيمن  السفلي  الربع  في  األلم 
أن  نجد  وهكذا  الدودية،  الزائدة  سببه 
الكثير من أعراض األلم تعزى إلى خلل 

من مصادر مختلفة تماماً.
في  مزمنة  آالماً  المريض  يعاني  قد  6ـ 
األلم  أو  السرطان  جراء  آالماً  أو  الظهر 
يشعر  ما  غالباً  الذي  العضلي  الليفي 
المصابون به بألم من أحد الجانبين، وإذا 

كان األمر كذلك يجب فحص المرارة.
أفضل مسكنات األلم الطبيعية:

الحصول  يمكن  سلفوكسيد:  ديمثيل  1ـ 
داخل  ينفذ  فهو  كريم  شكل  على  عليه 
الجلد بسهولة كبيرة، كما أنه يعبر أغشية 
الخاليا بدون إلحاق أي ضرر بها ولذلك 
فإن استخدامه على المفاصل مفيد و على 
كافة االلتهابات الموجودة في الجسم سواًء 

عضلية أو مفصلية.
فيتامين  بينفوتيامين وهو عبارة عن  ـ   2
مركب  وهو  الدهون  في  )B1(المنحل 

ليساعد على حرق الدهون.
ص وهو أحد األعشاب  3ـ جذور نبات القِرّ

المضادة لاللتهابات.
4ـ فيتامين B3 بكمية تقارب)20 أو30أو 
40( وحدة دولية وهذه الكمية التي ينصح 
بها باحثو علم األغذية في العالم، فهو مفيد 
أنه  كما  وااللتهابات،  الظهر  أسفل  آلالم 

يعمل ككورتيزول طبيعي. 
على  يحتوي  الذي  الصفصاف  ماء  5ـ 
حمض  إلى  يتحول  كيميائي  مركب 
عن  عبارة  هو  والذي  الساليسيلك 
وبحسب  األسبرين،  من  طبيعية  صيغة 
المعلومات أن األسبرين مستخلص بداية 
أشد  األسبرين  أن  إال  الصفصاف،  من 
تركيزاً منه، والمهم أن الصفصاف يتمتع 

بخصائص رائعة لتسكين اآلالم.
6ـ زيت السمك أو زيت الكربل )القديدس( 
أو زيت كبد الحوت، جميعها جيدة لتسكين 
الحوت  كبد  زيت  يحتوي  حيث  اآلالم، 
أحماض  وعلى   )  D -A(فيتاميني على 
لاللتهاب  المضادة  الدهنية،   3 أوميغا 

والمسكنة لآلالم.

كيفية تنظيف تقويم األسنان



14 تشرين األول  2020 األربعاء

العدد 929

14 تشرين األول  2020 األربعاء روناهيروناهي

العدد 929

103 المرأةالرياضة

محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

روناهي / قامشلو ـ شهيدة الياسمين األمينة العامة لحزب سوريا المستقبل المناضلة »هفرين خلف« التي استشهدت على يد جالوزة العصر من مرتزقة 
ما يسمى الجيش الوطني السوري المدعوم من االحتالل التركي، والتي كنا نحاول التواصل معها قبل استشهادها لنشرح لها أوضاع رياضة المرأة 

ومدى اإلهمال الحاصل لهذه الرياضة لعلها تستطيع المساعدة ولكن خبر استشهادها وصل قبل عقد أي لقاء بخصوص ذلك.

روناهي/ الشدادي- عاهدت عضوات حزب سوريا المستقبل شعوب المنطقة بإكمال ما بدأته السياسية المناضلة واألمين العام لحزب سوريا المستقبل 
الشهيدة هفرين خلف للوصول إلى سوريا حرة ديمقراطية تعددية المركزية 

فائض من القوة الناعمة.. في صناعة األمل

في  المستقبل  سوريا  حزب  عضوات  تقدمت 
العام  األمين  لذوي  بالتعازي  الشدادي  ناحية 
لحزب سوريا المستقبل الشهيدة هفرين خلف، 
التي طالتها يد الغدر في الثاني عشر من شهر 
مرتزقة  قبل  من  الفائت،  العام  األول  تشرين 
ما تسمى بـ »الجيش الوطني السوري« التي 
تدعمهم دولة االحتالل التركي، على الطريق 

.M4 الدولي المعروف باسم

جرائم املحتل املتكررة 
تكشف حقيقته

خلف  هفرين  الشهيدة  لروح  واستذكاراً 
شمال  شعوب  سبيل  في  ومقاومتها  ونضالها 
لجنة  عضوة  بدايةً  تقدمت  سوريا،  وشرق 
التنظيم في مكتب حزب سوريا المستقبل في 
ناحية الشدادي »فاطمة العواد« بأحر التعازي 
الذكرى  بمرور  خلف  هفرين  الشهيدة  لذوي 
مرتزقة  يد  على  الستشهادها  األولى  السنوية 

اإلجرام مما تسمى بالجيش الوطني السوري, 
الشهيدة  نهج  على  باالستمرار  ذويها  معاهدةً 
هفرين حتى الوصول إلى مجتمع حر، مؤكدةً 
في  التركي  االحتالل  دولة  سياسة  فشل  على 
المرأة في  النساء وإضعاف دور  أفواه  تكميم 

المجتمع.
مبينةً بأن منطقة شمال وشرق سوريا منطقة 
إنهاء  المحتل  يستطيع  وال  لألبطال  والدة 
فيها،  نضالية  شخصية  باغتيال  فيها  النضال 
مناضلة  هفرين  مئة  تولد  يوم  »كل  وقالت: 

أخرى«.
مكتب  في  التنظيم  لجنة  عضوة  وأضافت 
الشدادي؛  ناحية  في  المستقبل  سوريا  حزب 
فاطمة العواد: »جريمة اغتيال الشهيدة هفرين 
االحتالل  لدولة  الحقيقي  الوجه  كشفت  خلف 
التركي، والتي كانت تتدعي أنها راعيةً للسالم 
أظهرت  المتكررة  فجرائمها  المنطقة،  في 

العكس«.

خري قدوة للنساء يف 
شامل ورشق سوريا

في  الشباب  مكتب  عضوة  قالت  وبدورها 
الشدادي  ناحية  في  المستقبل  سوريا  حزب 
العام  األمين  اغتيال  بأن  الطراف«  »فاطمة 
لحزب سوريا المستقبل السابق هفرين خلف، 
وإيقاف  المرأة  صوت  على  للقضاء  جاء 
الذي  الكبير  النجاح  بعد  النضالية  مسيرتها 
استطاعت نساء شمال وشرق سوريا تحقيقه، 
يحتذى به في منطقة  حيث أصبحت أنموذجاً 

الشرق األوسط والعالم عموماً.

لالحتالل  يرضخن  لن  أنهن  على  مشددةً 
أفواه  كم  إلى  يسعى  الذي  ومرتزقته  التركي 
النساء ومنعهن من المشاركة في بناء المجتمع, 
داعيةً جميع النساء بالسير على خطى الشهيدة 
في  أهدافها  إلى  الوصول  حتى  خلف  هفرين 

بناء سوريا حرة ديمقراطية ال مركزية.
مسترسلةً بأن المناضلة هفرين خلف هي مثال 
يحتذى به في جميع أنحاء العالم، وخير قدوة 

للنساء في شمال وشرق سوريا، وخير مثال 
على المرأة الحرة.

حزب  في  الشباب  مكتب  عضوة  وعّزت 
»فاطمة  الشدادي  ناحية  في  المستقبل  سوريا 
الطراف« في ختام حديثها ذوي الشهيدة هفرين 
الستشهادها،  األولى  الذكرى  بمرور  خلف 
تلقتها  موجعة  ضربة  استشهادها  معتبرةً 
عار  ووصمة  سوريا  وشرق  شمال  منطقة 

على جبين المجتمع الدولي الذي كان بموقف 
المتفرج دون وضع أي حد لجرائم االحتالل 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  في  التركي 
وقالت »على المجتمع الدولي التحرك بأقصى 
بحق  المتكررة  لجرائمها   حد  لوضع  سرعة 

شعوب المنطقة«

روناهي/ منبج- تسعى لجنة المرأة في مدينة 
العاملة بكل  المرأة  منبج وريفها إلى مساعدة 
السبل المتاحة، حيث فتحت روضة عامة باسم 
حضانتين،  وكذلك  األمل«،  شمس  »روضة 
لتساند األمهات العامالت في رعاية أطفالهن، 
كما افتتحت مشغل الشهيدة سكينة العسلية في 
منبج لتأمين فرص عمل لها لتكون بمنأى عن 

اللجوء ألي أحد.
التعليم  مراحل  إحدى  األطفال  رياض  تشكل 
إلى رعاية وحماية  المدرسي وتهدف  قبل  ما 
في  مهماً  دوراً  تؤدي  إذ  المبكرة  الطفولة 
وجسمياً  وثقافياً  عقلياً  األطفال  شخصية  بناء 
واجتماعياً وتهيئتهم للتعليم األساسي، ما يفسر 
وبالمقابل  فيها  المسجلين  األطفال  عدد  تزايد 
والحضانات،  األطفال  رياض  عدد  تزايد 
األطفال  رياض  أهمية  أحد  على  يخفى  وال 
كإحدى المؤسسات التربوية واالجتماعية التي 
تسعى إلى تأهيل األطفال لاللتحاق بالمرحلة 
االبتدائية، األمر الذي من شأنه أن يخفف عليهم 
حدة االنتقال المفاجئ من البيت إلى المدرسة 
لهم  األطفال  رياض  تتيح  بينما  سلس،  بشكل 
الحرية التامة في ممارسة نشاطاتهم واكتشاف 
وبالتالي  وإمكانياتهم،  وميولهم  قدراتهم 
وخبرات  مهارات  اكتساب  في  مساعدتهم 
في  العامالت  األمهات  تساعد  كما  جديدة، 

رعاية أطفالهن أثناء ذهابهن للعمل.

مساعدة املرأة العاملة

التربية  للجنة  الخاصة  وتتبع رياض األطفال 
أن  غير  وريفها،  منبج  مدينة  في  والتعليم 
أسست  وريفها  منبج  مدينة  في  المرأة  لجنة 
روضة عامة باسم »شمس األمل« التي تتبع 
تنظيمياً لها بينما تتبع إدارياً للجنة المرأة التي 
تحرص على إيالئها االهتمام الكبير، وتهدف 
إلى  والحضانات  األطفال  رياض  افتتاح  من 
مساعدة المرأة العاملة عبر تأمين أطفالها من 
أجل منحها قدرة على تحمل مسؤوليات عملها 
بارتياح كبير، وتوفير حد أدنى من الخدمات 
المعقولة؛ بحسب اللقاء الذي أجرته صحيفتنا 

للجنة  المشتركة  الرئيسة  مع  »روناهي« 
المرأة في مدينة منبج وريفها؛ أكسار أحمد.

األمل«،  شمس  »روضة  بأن  أكسار  وبينت 
المرأة  للجنة  تتبع  التي  حالياً  الوحيدة  هي 
حين  في  الدولي،  حلب  طريق  على  الكائنة 
مشفى  في  تقع  إحداهما  حاضنتان  أنشئت 
المرأة،  لجنة  مقر  في  واألخرى  الفرات 

وتستقبل كلتاهما أكثر من 150 طفل وطفلة.
حضانات  افتتحت  اللجنة  أن  إلى  مشيرةً 
الصادر  التعميم  بناًء على  األطفال؛  ورياض 
من المجلس التنفيذي بمنبج؛ المتضمن افتتاح 
لهيئات  التابعة  األطفال،  الحضانات ورياض 

ولجان المرأة في شمال وشرق سوريا. 
روضة  في  يحظون  األطفال  بأن  موضحةً 
ثالث  قبل  من  خاصة  برعاية  األمل  شمس 
مدرسات وثالث مرافقات، إضافةً إلى إدارية 
حين  في  األمل  شمس  روضة  على  مشرفة 
مربيات.  وأربع  مدرستين  الحضانتان  تضم 
كما وهناك صفوف نموذجية فضالً عن غرف 
من  الكثير  األطفال  فيها  يتلقى  للترفيه، حيث 
الدروس النظرية وفق أساليب ومناهج علمية 
مدروسة، كما تعلم األطفال االهتمام بالنظافة 
والصحة وبعض المهارات المختلفة، أبرزها؛ 

الرسم والرياضة، بحسب أكسار.

أقساط مريحة، وأعداد متزايدة

األمل  شمس  لروضة  اليومي  الدوام  أما 
والحضانات، يبدأ في السابعة صباحاً وينتهي 
العام  مدار  على  ظهراً  والنصف  الثالثة  عند 
طبيعة  بحسب  المشرفات  وتؤدي  الدراسي. 
الثانية لألطفال فيوفرن لهم  عملهن دور األم 
الخروج  للطفل  يتيح  بما  المتكاملة،  العناية 
التعليم  مرحلة  إلى  األمل  شمس  روضة  من 

األساسي مهيأً نفسياً وتربوياً. 
يتم  األطفال  تسجيل  »أن  أكسار  وبينت 
الفرصة  إلتاحة  قدامى  أو  جدداً  كانوا  لمن 
الستقطاب أعداد أكثر من أجل االستفادة من 
الحضانات  ضمن  الكبيرة  والرعاية  االهتمام 

وروضة شمس األمل«.
تسجيل  على  المتوجبة  لألقساط  وبالنسبة 
رسوم  تبلغ  إذ  للغاية،  رمزية  فهي  األطفال، 
كار  أوتو  مع  سورية  ليرة   5000 التسجيل 
»توصيل« و4000 ليرة سورية دون »أوتو 
أخرى  مزايا  المرأة  لجنة  منحت  كما  كار«. 
حسوم  كمنح  أطفالهم؛  تسجيل  في  للراغبين 
عوائل  إلى  إضافةً  واحدة  أسرة  من  لألطفال 
على  المالية  األعباء  تخفيف  بهدف  الشهداء؛ 

المواطنين.

خدمات ممتازة مقارنًة
 منها بالخاصة

أوضحت أكسار بأن الروضة تتقاضى أقساطاً 
مع  مقارنةً  األطفال؛  ألهالي  بالنسبة  مريحة 
وارداتها  بأن  مؤكدةً  الخاصة،  الروضات 
وأعمال  المشرفات  رواتب  نفقات  تغطي 
تحسين  أجل  من  أخرى  ومصاريف  الصيانة 
والحضانات  األمل  شمس  روضة  واقع 

وتحسين الخدمات المقدمة فيها.
وأشارت أكسار أحمد: »أن تربية األجيال في 
هذه الظروف الصعبة خاصةً ضمن مخاطر 
أكبر  بذل  علينا  تحتم  كورونا  جائحة  انتشار 
جهد ممكن للتغلب عليها، وهذا يعني أن يكون 
تعمل على زرع حب  أمينة  أياٍد  األطفال في 
البعيد  السليم  التفكير  نحو  وتوجيههم  الوطن 
عن األفكار السلبية والمتطرفة، لذا أجرينا في 
مدينة منبج وريفها مع اقتراب العام الدراسي 
الجاري دورات تدريبية للمشرفات قبل بدئهن 

بالعمل«..

عملها؛ مبنأى عن اللجوء ألي أحد

في  المرأة  لجنة  عملت  متصل،  شأن  في 
مدينة منبج بتاريخ 2020/10/1 على افتتاح 
مشغل الشهيدة سكينة العسلية؛ الواقع في حي 
الحزاونة بعد إغالقه بسبب الظروف الصحية 

الخاصة بمخاطر انتشار جائحة كورونا.
»إن  أحمد:  أكسار  السياق  هذا  في  وقالت 
للمرأة دوراً كبيراً في شتى المجاالت الحياتية. 
بقوة  المؤسسات  في  العاملة  المرأة  وتتمتع 
إرادة تستطيع معها تحّمل الصعاب، مما جعلها 
تتبوأ مكانة مرموقة في كل المجاالت لتحقيق 
االكتفاء الذاتي, بحيث تعد الشريكة والداعمة 
األساسية في رفع اقتصاد المجتمع والنهوض 
على  وبناًء  ديمقراطي.  حر  مجتمع  نحو  به 
ذلك، أعادت لجنة المرأة في مدينة منبج وريفها 
افتتاح مشغل الشهيدة »سكينة عسلية«، الذي 
يعد من أهم المشاريع االقتصادية التي ترعاها 

المرأة بشكل خالص«.
للقرار  تلبيةً  جاء  االفتتاح  أن  على  مشددةً 

وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  من  الصادر 
كافة  عن  الحظر  فك  المتضمن  سوريا؛ 

المنشآت والورشات الصناعية.
وعملت لجنة المرأة عبر افتتاح مشغل الخياطة 
على  عالوةً  للمرأة.  عمل  فرص  تأمين  على 
واعتمادها  العملية،  الحياة  في  خبرتها  زيادة 
الذاتي على نفسها في تأمين متطلبات منزلها 

وأسرتها وأوالدها وعدم اللجوء ألي أحد.

خلية نحل، يف ورشة عمل

مشغل  في  النساء  حضور  بأن  مسترسلةً 
بالتأكيد  منبج،  في  العسلية  سكينة  الشهيدة 
سيحيي لديهن بعض األمل في تخطي وتجاوز 
العديد من الصعاب في حياتهن. وتلتقي النساء 
في هذا المكان مع بعضهن البعض في ورشة 
عمل واحدة، األمر كخلية النحل، األمر الذي 
ينمي لديهن جانب التعاون األخوي، على حد 

تعبيرها. 
واختتمت الرئيسة المشتركة للجنة المرأة في 
مدينة منبج وريفها؛ أكسار أحمد حديثها قائلةً: 
عاملة  العشرين  قرابة  يبلغ  العامالت  »عدد 
على ماكينات الخياطة. وينجزن خالل عملهن 
قادرة  المرأة  بأن  المالبس، وهذا يؤكد  أجمل 
على شق طريق النجاح كونها تخطت أصعب 
نحو  سعيها  في  اليومية  حياتها  في  المراحل 
ومجتمع  شخصيتها  بناء  في  أهدافها  تحقيق 

حر«.

عضوات حزب سوريا المستقبل يعاهدن بإكمال مسيرة الشهيدة »هفرين خلف«

دوري الطائرة قادم بدون البطل واألسايش بطاًل للسوبر

الشهيدة  بأن  المصادر  بعض  من  عرفنا 
على  سنة  ذكرى  علينا  تمر  والتي  هفرين 
استشهادها على يد مرتزقة ما يسمى بالجيش 
الوطني السوري المدعوم من دولة االحتالل 
الرياضة  دعم  تحاول  كانت  بأنها  التركي؛ 
زرع  األمر  وهذا  سوريا،  وشرق  شمال  في 
وعلى  لها  الوصول  محاولة  في  لدينا  األمل 
تحقق  لدينا  المرأة  رياضة  الخصوص  وجه 
سواء  يذكر  دعم  أي  بدون  ولكن  اإلنجازات 
من الجهات المعنية أم من المنظمات النسائية 

في روج آفا.
إن دخول الفتيات لمعترك ممارسة لعبة كرة 
كان  الشباب  على  حكراً  اعتبرت  التي  القدم 
مازال  مجتمع  وسط  كبيراً  إنجازاً  ذاته  بحد 
رياضات  ومثلها  البالية،  بالعادات  مستمسكاً 
أي دعم  بدون  الفتيات ولكن  تمارسها  أخرى 

حقيقي يذكر من الجهات المعنية.
بأن  معلومات  وصلتنا  عندما  ذكرنا  وكما 
الواقع  لتحسين  تسعى  هفرين  الشهيدة 
الرياضية،  النوادي  لدعم  وتهدف  الرياضي 
هفرين  الشهيدة  رقم  على  الحصول  حاولنا 
للتواصل معها وأخذ موعد منها، بعدما فشلنا 
سوريا  حزب  من  شخص  ألي  الوصول  في 
رياضة  عن  األمور  بعض  لشرح  المستقبل 
الوصول  هو  األفضل  الحل  وكان  المنطقة، 
الهجوم  لألسف  ولكن  خلف  هفرين  للشهيدة 
على سري كانيه وكري سبي واحتاللهما حال 

استشهاد  خبر  وليصلنا  شيء،  أي  قيام  دون 
هفرين خلف بطريق وحشية على يد مرتزقة 
التابعة  السوري  الوطني  الجيش  يسمى  ما 

دولة  من  المدعومة  االئتالف  لمعارضة 
االحتالل التركي.

للشهيدة  الرسائل  من  الكثير  بحوزتنا  كانت 

شهيدة  نعم  تصلها،  لم  ولكن  خلف  هفرين 
الياسمين فتيات الكرد شكلوا فرقاً نسائية ضمن 
كبيرة  إنجازات  الجزيرة وحققوا  إقليم  نوادي 
بإقامة دوريات خاصة بهن قبل دول كثيرة في 

المنطقة ولديها الكثير من اإلمكانيات.
شهيدة هفرين هل تعلمين بأن بعض الفتيات ال 
يملكن ثمن شراء حذاء رياضي لهن وال حتى 
شراء ثياب رياضية، أندية اإلدارات تصرف 
بحسب  الدعم  تقديم  مع  الخاص  جيبها  من 
بإقليم  الرياضي  االتحاد  قبل  من  اإلمكانيات 

الجزيرة ولكنه لم يِف بالغرض.

شعارات  بأن  الياسمين  شهيدة  يا  تعلمين  هل 
المنظمات والفعاليات النسائية لدينا هي مجرد 
هل  األفعال؟  من  أكثر  فقط  بالكالم  شعارات 
الكرد  فتيات  بأن  الياسمين  شهيدة  يا  تعلمين 
يتنقلن  الشهادة مثلك ألنهن  يسرن على درب 
يرجعن  سوف  هل  يعلم  أحد  وال  المدن  بين 
سالمات أم ال؟! نعم شهيدة الياسمين ال بدّ يوماً 
من األيام سنشهد محاكمة القتلة والمتورطين 
تخافي  وال  بحقك،  ارتكبت  التي  بالجريمة 
وشرفاء  رياضتنا  في  مخلصات  هناك  طالما 
المنيرة  والشعلة  خالدة  ستبقين  وطننا  في 

لدروبنا. 

دورة  منافسات  تنطلق  ـ  قامشلو  روناهي 
للموسم  الجزيرة  إقليم  في  الطائرة  الكرة 
ولكن  القادم،  الجمعة  يوم   ،2021 2020ـ 
الحدث األبرز سيكون غياب البطل نادي أهلي 
لثالث  البطولة  عرش  على  المتربع  عامودا 
للسوبر،  لقبين  على  والحائز  متتالية  مرات 
بينما توج األسايش بكأس السوبر على حساب 

الصناديد بمباراة مثيرة.
الشعبية  ذات  تعد  الطائرة  الكرة  لعبة 
الجماهيرية الثانية بعد لعبة كرة القدم، وتنشط 
باسم  بطولة  وتقام  األرياف  في  كبير  بشكٍل 
دورات نوروز منذ أكثر من ثالثة عقود، وفي 
إقليم الجزيرة برزت العديد من النوادي ولكن 
نادي أهلي عامودا حقق إنجازاً غير مسبوق 
ولكن  متتالية،  أعوام  لثالثة  اللقب  وأحرز 
بدون أي تكريم حقيقي يذكر لهذا النادي مادياً 

أو معنوياً.
األندية  من  الكثير  مثل  النادي  أوضاع 
كانت  له  األبرز  الخسارة  ولعل  تدهورت، 
كان  وكم  آخر،  لناٍد  وانتقالهم  العبيه  خسارة 
اللقب  وحامل  الدوري  بطل  محزناً،  أمراً 
المنافسة  دائرة  خارج  متتالية  مرات  لثالثة 

للموسم 2020ـ2021.
لنا:  ذكر  عامودا  أهلي  نادي  من  مصدر 
»حاولنا اإلبقاء على الالعبين مع النادي ولكن 
واجب  لتأدية  البعض  فذهب  بذلك،  ننجح  لم 
عن  الرحيل  قرروا  وآخرون  الذاتي  الدفاع 
النادي ألنه لم يكن بمقدورنا دفع الرواتب مثل 
نريد  ال  وبدورنا  لذلك  لهم،  األخرى  األندية 
الوقوف في طريق أي العب يرى مصلحته 

وتحسن وضعه المادي مع ناٍد آخر«.
لثالثة  اللقب  »أحرزنا  المصدر:  وأضاف 
مواسم ولم نكرم بما يليق بنا كأبطال، االتحاد 
الرياضي غائب وال يهتم للشأن الرياضي ولم 
يحصل النادي على حقه، فلو كرمنا كما يجب 
ناديهم، ولكن  الالعبون بترك  لما فكر أساساً 
فاألندية  اآلن،  يحصل  ما  خلف  اإلهمال  هذا 
التي كان تحرز األلقاب الفردية أو الجماعية 
أصبحت اليوم تتجه نحو الحل بدون أي تحرك 

يذكر من الجهات المعنية.
ما  محزن  »أمر  حديثه:  المصدر  واختتم 
وصل به الحال لنادينا وهل نستحق ما يحصل 
والبطولة!  المنافسة  دائرة  خارج  أبطال  لنا؟ 
وخاصةً  الجميع  برسم  سؤال  هو  وبالطبع 

االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة؟
الجماعية  األلعاب  مكتب  أصدر  جانبه  من 
جدول مباريات مرحلة الذهاب للكرة الطائرة 

ألندية إقليم الجزيرة على الشكل التالي:
الجمعة 2020/10/16:

سري كانيه × الجزيرةـ  صالة عامودا الساعة 
الحادية عشرة ظهراً.

الساعة  الصناديد × فدنك ـ صالة تربه سبيه 
الحادية عشرة ظهراً.

الساعة  رميالن  صالة  ـ  سردم   × كوجر  تل 
العاشرة صباحاً.

الساعة  رميالن  صالة  ـ  األسايش   × جودي 
الثانية عشرة ظهراً.

الجمعة 2020/10/23:
سري كانيه × األسايشـ  صالة عامودا الساعة 

العاشرة صباحاً.
الساعة  عامودا  صالة   - الصناديد   × سردم 

الثانية عشرة ظهراً.
سبيه  تربه  صالة  ـ  كوجر  تل   × الجزيرة 

الساعة الحادية عشرة ظهراً.
فدنك × جوديـ  صالة رميالن الساعة الحادية 

عشرة ظهراً.

الجمعة 2020/10/30:
سري كانيه × الصنايد ـ صالة عامودا الساعة 

الحادية عشرة ظهراً.
الساعة  سبيه  تربه  ـ صالة  فدنك   × الجزيرة 

الحادية عشرة ظهراً.
الساعة  رميالن  صالة  ـ  سردم   × جودي 

الحادية العاشرة صباحاً.
شبيبة تل كوجر × األسايش ـ صالة رميالن 

الساعة الثانية عشرة ظهراً.
الجمعة 2020/11/6:

سردم × سري كانيه ـ صالة عامودا الساعة 
الحادية عشرة ظهراً.

األسايش × الجزيرةـ  صالة تربه سبيه الساعة 
الحادية عشرة ظهراً.

رميالن  صالة  ـ  كوجر  تل  شبيبة   × فدنك 
الساعة العاشرة صباحاً.

الساعة  رميالن  صالة  ـ  الصناديد   × جودي 
الثانية عشرة ظهراً.

الجمعة 2020/11/13:
الساعة  عامودا  ـ صالة  فدنك  كانيه ×  سري 

الحادية عشرة ظهراً.
الجزيرة × الصناديدـ  صالة تربه سبيه الساعة 

العاشرة صباحاً.
األسايش × سردم ـ صالة تربه سبيه الساعة 

الثانية عشرة ظهراً.
رميالن  صالة  ـ  جودي   × كوجر  تل  شبيبة 

الساعة الحادية عشرة ظهراً.
الجمعة 2020/11/20:

الساعة  عامودا  صالة  ـ  الجزيرة   × سردم 
الحادية عشرة ظهراً.

الصناديد × شبيبة تل كوجرـ  صالة تربه سبيه 
الساعة العاشرة صباحاً.

الساعة  تربه سبيه  ـ صالة  فدنك  األسايش × 
الثانية عشرة ظهراً.

جودي × سري كانيه ـ صالة رميالن الساعة 
الحادية عشرة ظهراً.

الجمعة 2020/11/27:
سري كانيه × شبيبة تل كوجر ـ صالة عامودا 

الساعة الحادية عشرة ظهراً.
سبيه  تربه  صالة  ـ  األسايش   × الصناديد 

الساعة الحادية عشرة ظهراً.
فدنك × سردمـ  صالة رميالن الساعة العاشرة 

صباحاً.
الساعة  رميالن  صالة  ـ  الجزيرة   × جودي 

الثانية عشرة ظهراً.
كأس  لقب  األسايش  نادي  رجال  حقق  بينما 
السوبر بعد تغلبه على رجال نادي الصناديد 
سبيه  تربه  صالة  في  أقيمت  مثيرة  بمباراة 
الرياضية، بحضور جماهيري مميز، وانتهت 
بفوز األسايش بواقع ثالثة أشواط بدون رد، 
بطوالت  انطالقة  قبل  يقام  السوبر  وكأس 
الدوري،  بطل  بين  ويجمع  الطائرة،  الكرة 
وبحكم تغيب عن المشاركة هذا الموسم البطل 
نادي أهلي عامودا حل مكانه نادي الصناديد 
والطرف  الثاني،  المركز  صاحب  الوصيف 
الثاني كان بطل الكأس نادي األسايش والذي 

بدوره حقق كأس السوبر لعام 2019.

رسائل رياضية لم تصل لشهيدة الياسمين »هفرين«

تقرير/ جوان محمد

أكسار أحمد
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العزلة .. التجريد ... الالإنسانية المتبعة في إيمرالي 

رغم مرور أكثر من اثنين وعشرين عاماً على 
الذي  النوع  من  كانت  والتي   - الدولية  المؤامرة 
 - األمل  من  وميض صغير  على  حتى  يُبقي  ال 
أدت  التي  أوجالن  هللا  عبد  والمفكر  القائد  بحق 
إيمرالي,  في جزيرة  إلى سجن  ونقله  أسره  إلى 
القائد,  المفروضة على  القاسية  الظروف  أن  إال 
ال يستطيع إنسان عادي أن يتحملها, ومن أشدها 
وطأة عليه؛ التجريد والعزلة الممارسة بحقه منذ 
من  الخامس عشر  في  أسره  من  يوم  أول  بداية 
شباط 1999, هذه العزلة التي لم تتوقف لحظة 
إنما اختلفت شدتها وأسلوب تطبيقها من فترة إلى 
عام 2010  التي صدرت  مرافعاته  في  أخرى. 
في  اليومية  حياته  عن  القائد  يتحدث  السجن  في 
أنه  وكيف  بها,  يمر  التي  والظروف  المعتقل 
يتحمل العزلة المفروضة عليه مبيناً مدى مقاومته 
تجاه هذه العزلة التي أعدها النظام بشكل خاص 
على  إيمرالي  القائد  يُعرف  وحده.  عليه  وطبقها 

الشكل التالي: 
بكونها جزيرة  تاريخياً  الصيت  ذائعة  »ايمرالي 
تُطبق فيها األحكام الصادرة بحق مسؤولي الدولة 
وقاس  للغاية,  رطب  مناخها  المستوى.  رفيعي 
للغاية, وأقرب إلى تحطيم بنية األنسان جسدياً«. 
تقع هذه الجزيرة في بحر مرمرة, تبلغ مساحتها 
حوالي 10 كم2 وهي تتبع إدارياً لوالية بورصة, 

كانت مكاناً لسجن وإعدام 
 القادة والسياسيين رفيعي المستوى المعارضين 
إليها  نُقلت  التي  الشخصيات  أهم  ومن  للنظام, 
عدنان مندريس رئيس الوزراء التركي مع اثنين 
رشدي  فطين  الخارجية  وزير  هما  وزرائه  من 
المالية حسن بالتكان في أعقاب  زورلو ووزير 
انقالب 27 أيار 1960 الذي قاده الجنرال جمال 

مندريس ووزيريه  إعدام  تم  بعد  فيما  غورسيل. 
بينما بقي رئيس الجمهورية جالل بيار محكوماً 
مدى الحياة. كان القائد أوجالن نزيلها الوحيد منذ 
نُقل  بعد  وفيما   2009 سنة  وحتى   1999 عام 
إليها عدد محدود من السجناء ال يتجاوز عددهم 

عدد أصابع اليد الواحدة. 
لم يكتِف أصحاب المؤامرة بهذا الحال بل عمدوا 
إلى عزل القائد في حجرة منفردة ومغلقة داخل 
العالم  السجن سيئ الصيت وقطعوا تواصله مع 
واحدة  بث  محطة  ذات  إذاعة  من  إال  الخارجي 
فقط, إلى جانب بعض الكتب والمطبوعات التي 
تقررها إدارة القوات الخاصة التي كانت تراقبه 

لمدة طويلة من الزمن. 
العزلة والتعذيب النفسي والجسدي الذي تعرض 
 - المعتقل,  هذا  في  له  األول  اليوم  منذ  القائد  له 
وعدم   - العمر  من  الخمسين  يبلغ  وهو  خاصة 
سوى  الخارجي  العالم  مع  التواصل  من  تمكنه 
من خالل اللقاءات مع العائلة والتي كانت مدتها 
إلى  باإلضافة  شهور,  عدة  كل  ساعة  نصف 
كانت  والتي  أسبوع  كل  محامييه  مع  اللقاءات 
تلغى بذريعة سوء األحوال الجوية ثم ألغيت كلياً 
فيما بعد. اعتمد القائد في مواجهة هذه األساليب 

حيث  وإرادته  ذهنه  على  التعذيب  في  القاسية 
متجرداً  بعيد  أمد  منذ  للوحدة  نفسه  هيأ  قد  كان 
األصدقاء  أو  العائلية  سواء  العالقات  ساحة  من 
أو المرأة . يذكر القائد بهذا الصدد بأنه خالل أيام 
إنشائياً  موضوعاً  كتب  قد  كان  الثانوية  دراسته 
اآلداب  أستاذ  قبل  من  التامة  العالمة  عليه  نال 
أبداً«  يولد  لن  الذي  طفلي  »أنت  بعنوان  وكان 

أراد فيه أن يتناول مسيرة طفولته الشاقة. 
مخصص  بنحو  المفروضة  العزلة  تحمل  كيفية 
العوامل  عن  البحث  عدم  إلى  به  دفعت  للقائد, 
مواقف  في  أو  المحيطة  الظروف  في  األساسية 
الدولة, بل اتجه نحو إقناع نفسه بظروف العزلة 
وضرورة التحصن بحجج عظيمة وسامية تمكنه 
إلى  القائد  توجه  لذا  العزلة,  ظروف  تحمل  من 
البحث عن نقطتين مهمتين جداً في هذا اإلطار أال 
وهما: وال – ما يتعلق بالوضع االجتماعي للكرد 
حيث ينطلق القائد من فكرة مفادها أنه إذا رغب 
في حياة حرة, يتعين أن يكون المجتمع المنتمي 
يمكن  ال  أنه  أي  حراً  مجتمعاً  )الكردي(  إليه 
المجتمع  حرية  دون  تتحقق  أن  الفردية  للحرية 
وبالتالي فإن حياة الكرد عبارة عن سجن مفتوح 

حالك السواد.

إذ ال  بمبدأ أخالقي،  االلتزام  إلى  الحاجة   - ثانيا 
أنه  حول  وتوعيتها  نفسه  إقناع  من  لإلنسان  بد 
المجتمع, وأهم وعي  عن  بعيداً  العيش  يمكنه  ال 
يقنع  والذي  الليبرالي  الفكر  كان  الحداثة  أنشئه 
الفرد بإمكانية عيشه من جدون أواصر اجتماعية.  
 يتوصل القائد  من المقارنة التي قام بها مطوالً 
بين السجن الداخلي والخارجي إلى نتيجة مفادها:
 »إن حالة األسر في الخارج أكثر خطورة على 
الفرد. بمعنى آخر, عيش الكردي بقناعة منه على 
أنه حٌر خارج السجن, هو محض خداع وزيف 
وخيم«. ال بد لإلنسان الكردي من السعي الحثيث 
والحرية  الوجود  أجل  من  مناضالً  يصبح  ألن 
العبارات  إلى  يلتفت  وأن ال  الساعة.  مدار  على 
قبيل  من  االستعمارية  القوى  لها  تروج  التي 
»الداخل سيئ والخارج حسن« أو »المسلح سيئ 

واألعزل حسن«.
 بما أن حياة اإلنسان ال تُثمن إال إذا كانت حرة, 
فأينما كان العيش المجرد من الحرية يصبح ذلك 
المكان سجناً معتماً في جميع األوقات. السجون 
ليست بيوت شحذ وتقويم شخصية اإلنسان فقط, 
بل هي أماكن يتم فيها تعلم كيفية آداء الواجبات 
األخالقية واإلدارية تجاه المجتمع بمهارة كفؤة. 
أوجالن  القائد  أن  كيف  السياق  هذا  في  ونرى 
وعي  لبناء  أكاديمية  إلى  السجن  هذا  حول  قد 
المجتمع من خالل مرافعاته التي رفعها للمحكمة 
األوروبية لحقوق اإلنسان, ولم يستسلم لظروف 
العكس  على  بل  عليه  المفروض  القاسية  العزلة 
من ذلك تماماً، حطم العزلة بفكره النير والحر, 

فنحن المسجونون وليس هو.       
 

العزلة والتجريد  نستخلص مما سبق أن مقاومة 
تتطلب  أوجالن  القائد  على  المفروضة  القاسي 
إال  يمتلكها  ال  استثنائية  وإرادة  جبارة  جهوداً 
رجال استثنائيون ال يتكررون في التاريخ والقائد 
هذا  مقالنا  نختتم  منهم.  واحد  أوجالن  هللا  عبد 
رئاسة  إلى  أوجالن  القائد  أرسلها  التي  بالرسالة 
محكمة حقوق اإلنسان األوروبية ستراسبورغ – 
فرنسا قبل أحد عشر عاماً, حيث يذكر في الفقرة 

الختامية:
»السادة: رئيس المحكمة والقضاة الموقرين: 

أُشير مرة أخرى إلى أن العزلة الخاصة المطبقة 
علي في سجن إيمرالي, والقوانين التي ذكرتها, 
والتي استصدرتها تركيا بذريعة مواءمتها للقانون 
األوروبي؛ تُخالف القوانين في مضمونها, وتشذُ 
قيام  عدم  إلى  أيضاً  أخرى  مرة  وأُنوه  عنها. 
يُخالف  لصالحي,  المحاكمة  بإعادة  المفوضية 
المحاكمة«.  »إعادة  قرار  أي  األول,  قراركم 
أما قبولكم – أنتم أيضاً – بقرار المفوضية بعدم 
قراراً  تتخذ  لم  والذي  المحاكمة,  إعادة  ضرورة 
جائر  إجحاف  فهو  سواي؛  كان  أي  بشأن  مثله 
لذا, وكحد  المؤامرة.  أداة في خدمة  إلى  وتُحول 
قراركم  تعديلكم  على  فائقة  بأهمية  أُشدد  أدنى, 
الذي ستصدرونه  األخير  القرار  من خالل  ذلك 
االستحقاقية  الشكل  بهذا  وإضفائكم  لصالحي, 
لكم  وأُعرب  المحاكمة«؛  »إعادة  في  على حقي 

عن رغبتي هذه مع فائق تقديري«. 
 .

األشغال  مع  املؤبد  بالسجن  عليه  احملكوم 
الشاقة 

عبد اهلل أوجالن   

المرتزق هو كل عنصر التحق بالقتال إلى جانب 
صلة  أي  بينهما  تربط  وال  النزاع  أطراف  أحد 
سواء كانت وطنية أم إقامة، وال يحمل جنسية أحد 
أطراف النزاع، فهو يتخذ من القتال مهنة لجني 
طواعيةً،  أو  إجبارياً  تجنيده  يكون  وقد  المال، 
الدولية  المسلحة  النزاعات  في  المرتزق  فيعمل 
وهو  المتحاربة  النزاع  أطراف  أحد  لصالح 
مخالفة  االرتزاق(  )ظاهرة  رعاياها،  من  ليس 
لمبادئ القانون الدولي اإلنساني القائم على إدانة 

العنصرية.
أردوغان ونظام حكمه يعملون على التدخل في 
والوعيد  بالتهديد  ويقوم  المنطقة،  دول  شؤون 
مرتزقة  مجاميع  على  مستنداً  وتكراراً  مراراً 
أيديولوجيتها  في  تستند  متشددة  تكفيرية  إرهابية 
على الفكر القاعدي الذي تسيره وتديره جماعات 
الفعلي  مرشدها  برئاسة  المسلمين  اإلخوان 

أردوغان.
لم يعد خافياً على أحد وخاصة بعد أن أصبحت 
المسلحة  للمجاميع  مرادفاً  االرتزاق  صفة 
والنصرة  داعش  من  ابتداًء  بتركيا  المرتبطة 
أن  الوطني(  )الجيش  يسمى  بما  ومروراً 
فيما  وخاصة  استغاللهم  على  عمل  أردوغان 
كانت  حيث  والالجئين  المهجرين  بقضايا  يتعلق 
األزمة  بداية  من  واضحة  التركية  الدولة  نوايا 
من  وانتقام  ابتزاز  كورقة  الستخدامهم  السورية 
طلب  رفضت  التي  األوروبي،  االتحاد  دول 
البعيدة  وممارساتها  سلوكها  بسب  انضمامها 
عن قيم الديمقراطية الغربية ليستغل بذلك مأساة 

الطلب،  تحت  مرتزقة  إلى  وتحويلهم  السوريين 
من  الحديث  التاريخ  عرفها  صورة  أبشع  في 
إلى مأجورين وقتلة  للسوريين وتحويلهم  تشويه 
دين من القيم اإلنسانية. وإرهابيين منبوذين ومجرَّ
إلى  يستند  إنما  بجديد  يأِت  لم  وأردوغان 
والعنصرية  والكراهية  الحقد  من  دموي  ميراث 
واستلهم  القومي  الديني  والتطرف  واإلرهاب 
بإبادة  للقيام  العثمانية  اإلنكشارية  إرث  من  ذلك 
سابقاً  كما حدث  المنطقة،  في  األصيلة  الشعوب 

وإجراء  والعرب،  والكرد  والسريان  لألرمن 
التغيير الديمغرافي والتتريك للمناطق التي يحتلها 
كما يحدث اآلن في كل من عفرين وسري كانيه 
)رأس العين( وكري سبي )تل أبيض(، ومحاولة 
جزيرة  في  يحدث  مثلما  تماماً  بتركيا  إلحاقها 
قبرص التي تسعى تركيا إلى سلخها من اليونان. 
وأردوغان ال يفوت فرصة يظهر فيها إال ويوجه 
خاللها التهديد والوعيد إلحدى دول المنطقة حتى 
أمست تركيا شبه معزولة في عهده، ودولة على 

أدركت  أن  بعد  خاصة  اقتصادياً  الهاوية  شفير 
الدول العربية باستثناء قطر وتلمست الخطر من 
العربية،  الدول  العدائية ألغلب  التركية  السياسة 
والتي بدأت تطلب علناً مقاطعة البضائع التركية 
الخليج  ودول  مصر  وخاصة  معها،  والتجارة 
في  إسرائيل  مع  التطبيع  نحو  واتجهت  العربي 
التركية،  السياسة  إلى  وجهتها  قاصمة  ضربة 
بطرد  يطالبون  سياسييها  من  البعض  كان  التي 
السفير  من  بدالً  التطبيع  إبان  اإلماراتي  السفير 

اإلسرائيلي الذي يقبع معززاً في أنقرة في مفارقة 
مضحكة ومقرفة وازدواجية وقحة.

اردوغان  العثماني  التركية عبر سلطانها  الدولة 
المرتزقة  واستثمار  استغالل  عن  يتوانى  لن 
أُبيدوا  لو  يهتم حتى  السوريين في حروبه، ولن 
قيمة  وأقل  ثمناً  أرخص  فهم  أبيهم  بكرة  عن 
أمثال  وأبواقها  األخوانية  الماكنة  أن  وخاصة 
الجهاد  على  يحضون  والقرضاوي  القرداغي 
إلحياء  سعياً  وسلطانه،  أردوغان  سبيل  في 
َر  ُغِرّ للذين  ملغومة  وعود  عبر  موهومة  خالفة 
آخر  تشير  حيث  السوريين،  المرتزقة  من  بهم 
اإلحصاءات الحقوقية واإلعالمية بأن ما يقارب 
من  كل  في  قتلوا  السوريين  من  مرتزق   600
مما  أقتبس  وهنا  كرباغ،  ناغورني  وإقليم  ليبيا 
جاء في تقرير المرصد السوري لحقوق اإلنسان 
وقف  دخول  )مع  يقول:  حيث  أخرى  ومصادر 
إطالق النار حيز التنفيذ في إقليم »ناغورني قره 
باغ« المتنازع عليه من قبل أذربيجان وأرمينيا، 
توقفت عملية إرسال الدفعة الجديدة من »مرتزقة 
الفصائل« الموالية ألنقرة التي كان من المقرر أن 
يتم نقلهم خالل الساعات واأليام القليلة القادمة(.

يمكن القول في نهاية المطاف أن الدولة التركية 
عبر سلطانها العثماني قد شوه صورة السوريين 
وثورتهم وحولهم إلى مرتزقة تحت الطلب خدمة 
لمخططاته ومآربه التوسعية، وبعد انقضاء الدور 
معهود،  هو  كما  منهم  سيتخلص  إليهم  الموكل 
والتاريخ العثماني البائد ذاخر بمثل هذه النماذج، 
كيف ال وهم المعروفون بقتل األخ ألخيه واالبن 
ألبيه من أجل السلطة واستالم الخالفة، فهل يتعظ 
المغفلين  من  معهم  ومن  السوريون  المرتزقة 

ويعودون إلى رشدهم قبل فوات األوان؟!. 

ياسر خلف

دجوار أحمد آغا

من جعلهم مرتزقة تحت الطلب أرتساخ حرب أخرى يخوضها سوريون؟

وبهذا الصدد أجرت صحيفتنا حواراً مع نائب 
كري  أبيض/  تل  لمقاطعة  المشتركة  الرئاسة 
سبي صبري نبو بالتزامن مع الذكرى السنوية 
مناطق  على  األخير  التركي  للعدوان  األولى 
أيضاً  يصادف  والذي  سوريا،  وشرق  شمال 
هللا  عبد  القائد  على  الدولية  المؤامرة  ذكرى 
أوجالن. حيث قال: »الدولة التركية لم تختر 
توقيت الهجوم على سري كانيه )رأس العين( 
اعتباطي،  بشكل  أبيض(  )تل  سبي  وكري 
خيوط  في  تشكل  الذي  الشهر  األول  فتشرين 
المؤامرة الدولية على القائد عبد هللا أوجالن، 
وهو يمثل رمزية إللهام الشعوب الحرة، وهو 

مؤسس فكر العيش المشترك«.
وأشار إلى أن النظام التركي يعمل على خلق 
على  واللعب  الطائفية  والنعرات  الفوضى 
في  االستقرار  عدم  حالة  لتكريس  الدين  وتر 
المنطقة من خالل أدواته ومرتزقته، وأن على 
بالضغط  مسؤولياته  تحّمل  الدولي  المجتمع 
وإخراجهم  ومرتزقته  التركي  المحتل  على 
من المدن والمناطق المحتلة في شمال وشرق 

سوريا. 
وإليكم نص الحوار:

ـ بدايةً لماذا اختار النظام التركي المحتل شهر 
على  التركي  العدوان  لتنفيذ  األول(  )تشرين 
يسعى  ولماذا  شمال وشرق سوريا،  مناطق 
الشعوب  تقودها  تحررية  حركة  أي  لمعادة 

الحرة في المنطقة؟
التوقيت  هذا  تختر  لم  المحتلة  التركية  الدول 
بشكل عبثي حيث إن شهر تشرين األول هو 
العتقال  أفضت  التي  الدولية  المؤامرة  بداية 
القائد عبد هللا أوجالن، وما يمثله هذا القائد من 
رمزيَّة؛ كونه ملهم الشعوب الحرة التي تُنِشد 
العيش بسالم وحرية. طبعاً القائد عبد أوجالن 
ووضع  المشترك،  العيش  لفكر  المؤسس  هو 
الحرة  الشعوب  لكافة  تحررية  أيديولوجية 
وترسيخ  قلنا،  كما  بكرامة  العيش  تريد  التي 
الدائم،  السالم  يحقق  ناضج  أيديولوجي  فكر 
والشامل لكافة شعوب العالم. لذلك؛ القائد من 
لحل كافة  خالل هذا الفكر كان يحمل مفتاحاً 
بشكل  ترتكز  التي  والدولية  العالمية  القضايا 
أساسي في منطقة الشرق األوسط، وتعاني من 
تبعاتها الشعوب القاطنة ضمن هذه الجغرافية.
كان استهداف القائد عبد هللا أوجالن، والعمل 
على حياكة خيوط المؤامرة الدولية العتقاله، 
أرادوا  بل  المشاكل،  حل  يريدوا  لم  لذلك 

والعنصرية  التفرقة  مبدأ  وترسيخ  تعميقها، 
والطائفية والتعصب، والعمل على نشره في 
صفوف الشعوب، والبدء بسياسة ومخططات 
ليست بالجديدة عموماً، ولكنها متلونة تتناسب 
الهيمنة  مصالح  لتخدم  والعصر  الوقت،  مع 

واالحتالل. 
عبد  القائد  على  الدولية  المؤامرة  بداية  ومع 
هللا أوجالن أراد النظام التركي خلق أزمة أو 
القائد  وجود  بحجة  آنذاك  سوريا  مع  مشكلة 
العسكرية  القوات  بتحشيد  البدء  سوريا،  في 
سوريا(،  بغزو  )للبدء  التركية  الحدود  على 
وكان خيار القائد عبد هللا أوجالن هو الخروج 
اندالع  لمنع  أخرى  دولة  إلى  سوريا  من 
باختصار  الذريعة،  بهذه  المنطقة  في  حرب 
األنظمة التركية المتعاقبة كانت تختلق الحجج 
االحتاللية  مخططاتها  لتنفيذ  واألكاذيب 
من  المزيد  وقضم  السورية،  األراضي  على 
في  نفوذها  وتوسيع  السورية،  األراضي 

المنطقة.
كما أن النظام التركي بدأ بإطالق تصريحات، 
على  األخير  عدوانه  بمواصلة  وتهديدات 
شنه  والذي  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 
العام  من  األول  تشرين  شهر  من  التاسع  في 
المنصرم، والعمل على القضاء على المشروع 
الحرة  الشعوب  اختارته  الذي  الديمقراطي 
خياراً لها في نضالها التحرري ضد أي عدو 
المشترك  العيش  فكر  القضاء على  في  يعمل 

والسالم المبني على أسس ديمقراطية.
المنطقة  في  نظام  تواجد  خطورة  هي  ما  ـ 
الحرة  والشعوب  الديمقراطي  الفكر  يُعادي 

متمثالً بالنظام التركي؟
خلق  على  التركي  النظام  عمل  البداية  منذ 
حالة من الفوضى، وتغذية النعرات الطائفية، 
واللعب على الوتر الديني وخلق داعش وتقديم 
شتى أنواع الدعم لتنفيذ مخططاته في المنطقة 
من خالل القتل والتدمير، وارتكاب الجرائم، 
إضافة إلى التمييز وتهجير السكان األصليين، 
وبث الجهل وتكريس حالة عدم االستقرار في 

المنطقة، من خالل أدواته، ومرتزقته.
النظام التركي يعمل على رسم حدود هيمنته 
مروراً  سابقاً  المحتل  إسكندون(  )لواء  من 
بإدلب وعفرين والباب، ووصوالً إلى المناطق 
التي احتلها خالل عدوانه األخير في كل من 
رأس العين )سري كانيه(، وتل أبيض )كري 
ذرائع  هنالك  تكن  لم  لو  حتى  لذلك؛  سبي(. 
تلك  لتنفيذ  يخلقها  الذي  هو  التركي  فالنظام 
المخططات الخبيثة واالستعمارية والتوسعية.

بقيادة  الحالي  التركي  النظام  أن  أعتقد 
ألنَّ  الدوليين؛  واألمن  السلم  يهدد  أردوغان 
بمواجهة  األيدي  مكتوفة  تقف  لن  الشعوب 
إفشالها،  على  وستعمل  المخططات،  هذه 
الغطاء،  انكشف  عندما  أعيننا  بأم  وشاهدنا 
وبشكل فاضح عن النظام التركي الذي يدعم 
أكبر تنظيم إرهابي في العالم )داعش(، وكيف 
هيكلية  ضمن  المتكاتفة  الشعوب  استطاعت 
قوات سوريا الديمقراطية القضاء على هؤالء 
المرتزقة وصوالً ألخر معاقله في ريف دير 
الزور الشرقي، والحدود العراقية ـ السورية.

وواجباته  الدولي  المجتمع  مسؤوليات  ما  ـ 
الشرق  منطقة  في  واألمن  السالم  إلحالل 

األوسط؟
تجاه  الدولي  المجتمع  يتحرك  لم  اآلن  حتى 
التركي  االحتالل  دولة  ترتكبها  التي  الجرائم 
من  بالرغم  المحتلة،  المناطق  في  ومرتزقتها 
وجود إدانة خجولة من قبله إال أن هذا األمر ال 
يكفي بصراحة لوقف العدوان الغاشم من قبل 

النظام التركي بقيادة أردوغان، كل ما يفعلونه 
بحاجة  اليوم  ونحن  كالم...!،  مجرد  هو 
لتحرك دولي باتجاه وقف النظام التركي عن 
مستوى  على  العبثية  بالممارسات  االستمرار 
خالل  من  برمته،  والعالم  األوسط  الشرق 
أو  الدبلوماسية  والطرق  والحوار  المحادثات 
ما  وهذا  العسكرية،  الخيارات  إلى  التوجه 
الوقت  في  األوروبية  الدول  معظم  أدركته 
الحالي بعد تهديد النظام التركي ألمنها القومي 
ومصر  واليونان  كفرنسا  واالستراتيجي، 
بحجة  المتوسط  حوض  دول  من  وغيرها 
التنقيب عن الثروات الطبيعية كالنفط والغاز، 
بدأت  التي  التركية  العسكرية  اآللة  لتغذية 
القوقاز  في  وإثارة حروب  ليبيا،  في  بالتدّخل 
إلى جانب دعم الجماعات اإلرهابية المسلحة 

في كل أنحاء العالم.
األولى  السنوية  الذكرى  مع  بالتزامن  ـ 
وشرق  شمال  مناطق  على  التركي  للعدوان 
كري  أبيض/  تل  مقاطعتي  واحتالل  سوريا 

َخلّفه  وما  كانيه،  العين/ سري  ورأس  سبي 
األصعدة  على  جسيمة  أضرار  من  العدوان 
كافة، أين المجتمع الدولي من كل ما يحدث 

في المناطق المحتلة؟ 
أعتقد أن ما َخلّفه العدوان التركي في المناطق 
المحتلة كافة؛ يجب أن يتحمل تبعاته المجتمع 
الدولي؛ بسبب صمته وإعطاء ضوء أخضر 
ضمنياً لتمادي الدولة التركية المحتلة، وترك 
المنطقة فريسة سهلة بيد النظام التركي بينما 
كانت شعوب شمال وشرق سوريا تناضل في 
سبيل تخليص العالم من أعتى تنظيم إرهابي 
رأس  مناطق  في  الشعوب  تُركت  )داعش(، 
سبي  كري  أبيض/  وتل  كانيه،  سري  العين/ 
االحتالل  دولة  يد  على  بشعاً  مصيراً  لتالقي 

التركي.
لهذا يجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته 
في هذا اإلطار، والضغط على النظام التركي 
والمرتزقة التابعين له وانسحابهم من المناطق 
المحتلة بالسرعة القصوى لضمان عودة آمنة 
وممتلكاتهم،  مناطقهم  إلى  للعودة  للمهجرين 
وجه  دون  من  منها  خرجوا  التي  وأرزاقهم 

حق.
تودون  أخيرة  كلمة  حوارنا  نهاية  في  ـ 

التطرق لها:
أن  علينا  هذا  حوارنا  نهاية  في  قوله  أريد  ما 
نعول على تكاتف وتتعاضد شعوبنا بوجه أي 
التي  المالحم  وشاهدنا  خطر،  أي  أو  عدوان 
سّطرتها شعوبنا بوجه اآللة العسكرية التركية، 
هي  الشعوب  خاضتها  التي  المعارك  وكانت 
الدولي  التآمر  لكن؛  حقيقةً.  ُمشّرفة  حروب 
هو ما يساعد لألسف على تأجيج الصراعات 
التقاء  بسبب  التمادي  على  المحتل  وتشجيع 
المصالح الدولية، لكن هنالك دروس تاريخية 
تؤكد بأن استعادة الحقوق هو شيء حتمي مهما 
طال الزمن، وهذا ما تسعى إلى بلورته اإلدارة 
والدفع  الديمقراطية  سوريا  ومجلس  الذاتية 
باتجاه تشجيع الحوار والحل السياسي المبني 
في  كافة  األطراف  بين  سليمة  أرضية  على 
المستقبل،  سوريا  لدستور  والتأسيس  سوريا، 
وضمان حقوق الشعوب السورية كافة ضمن 
العمل  جانب  إلى  لسوريا،  الجغرافية  الحدود 
على استعادة المناطق المحتلة كافة، وترسيخ 
مبدأ الديمقراطية التعددية الالمركزية وتحقيق 

االزدهار والتقدم المنشود.

صبَّري نبو: »الصمت والتآمر الدولي هو الذي 

شجع أردوغان على احتالل األراضي السورية«
يعمل النظام التركي الحالي بقيادة أردوغان للقضاء على الحركات التحررية للشعوب السورّية، والعمل مع الدول المتآمرة لتحقيق مآربه التي 
تتلخص في الهيمنة، واحتالل المزيد من األراضي السورّية؛ بحجج وذرائع واهية، وبتواطؤ فاضح من ِقبل المجتمع الدولي، ويتزامن تنفيذ المؤامرات 

والعدوان التركي مع كل انتفاضة شعبية أو حركة تحرريَّة تقوم بها الشعوب الحرة بوجه الطغاة والُمحتلين.

حاوره/ حسام اسماعيل 
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تل بديري 
األثري 

المدن  العديد من  »تل بديري« من بين 
التي  الميتانية,  الحورية  والمقاطعات 
اشتهرت في ظل التوسع الحوري خالل 
األلف الثاني ق.م والقابع بالوقت الحالي 
أسفل مياه سد الحسكة, نذكر موقع  تل 
شرق  شمال  في  الواقع  األثري  بديري 
لنهر  الشرقية  الضفة  على  سوريا 
الخابور, على بعد 25 كم جنوب شرق 

مدينة الحسكة.
يعتبر تل بديري من المواقع الهامة في 
فترتي  خالل  الخابور  حوض  مناطق 
طوله  يصل  والحديث.  القديم  البرونز 
إلى نحو 310م وعرضه إلى نحو 245 
م ويرتفع عن مستوى السهل المحيط به 

حوالي 12 م.
بدأت التنقيبات في الموقع عام 1985م 
قبل  من  1992م  عام  حتى  واستمرت 
هارتمت  الباحث  بإشراف  ألمانية  بعثة 
بيتر  الباحث  وإدارة   H.kuhne كونه 

. Peter Pflazner بفلسنر
تعود بدايات االستيطان في الموقع إلى 
فترتي حلف وأوروك )5000- 3000 
ق.م( حيث ُعثِر على كسر فخارية تعود 
من  أجزاء  على  وأيضاً  حلف،  لحقبة 
الفخار  لصناعة  وأفران  معمارية  بقايا 

تعود لفترة أوروك.
 -3000( القديم  البرونز  عصر  خالل 
امتداداً  الموقع  شهد  ق.م(   2000
الثالث  كبيراً على مدار األلف  واتساعاً 
قرية  من  تطورت  حيث  الميالد,  قبل 
بلدة, ليصبح بذلك من أهم  إلى  صغيرة 
الخابور  حوض  مناطق  في  المواقع 

األوسط واألدنى.
سكنية  أبنية  عن  البعثة  كشفت 
ومستودعات ومواقد وكذلك عن كؤوس 
برونزية  وأدوات  طينية  ودمى  فخارية 
من  موسيقية  وآلة  العاج  من  وخرز 

العظم المحزز.
فخارية  أوعية  عن  البعثة  كشفت  كما 
بعضها من النوع  القرمزي وكذلك عن 
)الفخار  الميتاليك  النوع  من  فخاريات 
أختام  وطبعات  وأختام  المعدني( 
أسطوانية وهاون من الحجر المصقول, 
صفائح  عن  الكشف  إلى  باإلضافة 
وبقايا  المشوي  الفخار  من  مصنوعة 

حبوب كالقمح والشعير والبقول. 
هجرة  إلى  األثرية  الدالئل  تشير 
فترة  خالل  الموقع  في  االستيطان 
البرونز الوسيط أي خالل الفترة الممتدة 
أن  إال  ق.م(،   1600  -2000( بين 
االستيطان عاد إليه خالل فترة البرونز 
وهي   - ق.م   1200-1600( المتأخر 
فترة الحكم الحوري للمنطقة(, حيث ُعثر 
على بقايا معمارية ألبنية سكنية وغرف 
منفردة. كانت األبنية الميتانية مبنية على 
مصاطب ذات مساحة 25ˣ25م بارتفاع 
1م , يتم الدخول إليها عبر ممر يقود إلى 
غرف مستطيلة واسعة وأخرى صغيرة.
ُعثِر في الموقع على فخاريات من »نمط 
نوزي«  »نمط  من  وأخرى  الخابور« 
العائد للثقافة الحورية- الميتانية،  وكذلك 
على تناتنير وأختام ميتانية وأجزاء من 

رقم مسمارية.
بشكل  الموقع  في  االستيطان  انتهى 
اآلشورية  المرحلة  بداية  مع  مفاجئ 
بقايا  على  العثور  من  بالرغم  الوسيطة 
بداخل  عثر  الفترة,  لتلك  عائدة  قصر 
الرقم  من  مجموعة  على  القصر  ذلك 
المسمارية يعود للحاكم آشوركيتا ليشر 
Aṧṧur Ketta Leṧr الذي كان يحكم 
كانت  عندما  طابان(  )تل  تابيتوم  مدينة 

تابعة للمملكة اآلشورية.
فترات  خالل  للموقع  االستيطان  عاد 
الفترتين  خالل  وبالتحديد  الحقة 

الرومانية واإلسالمية.

شواهد وأوابد

رستم عبدو

 تقرير/ هايستان أحمد

روناهي/ قامشلو: بلطٍف ورقة داعب تاريخ نضال ومسيرة المثقف والمفكر الكردي أوصمان صبري خيال وأذهان 
المجتمع، كما كل سنة في ذكرى رحيله، ورغمًا عن أنف الظروف الصحية التي تمر على العالم بأسره لم يتوقف 
المهرجان الستذكار فكره وفتح الطريق أمام الكتاب ليكون مشعل نورٍ يمضي على ضوئه األجيال القادمة من األدباء

أوصمان صبري... مسيرة نضالية ثقافية راسخة

ملتقى »المونودراما والديودراما« صفحات منسية.. قتيبة الشهابي 

السعودي منصة الكتشاف المواهب

بين  حياته  قضى  الذي  الكردي  والمفكر  المناضل 
تخبطات قرارات األنظمة الظالمة والتي كانت تسعى 
سجوٍن  في  بزجه  كردي  كل  وقلم  فكر  طمس  إلى 
الكردية  الشخصية  مدغشقر،  إلى  ونفيه  مختلفة 
»أوصمان  الكاتب  عطائها،  بغزارة  ُعرفت  التي 
صبري«، دافع عن القضية الكردية منذ شبابه حتى 
شيخوخته، قاوم كل من وقف بوجه الشعب الكردي 
بإرادة قوية وعزٍم صارم، وفرضت عليه المالحقة 
الشوفينية والضغوط والظروف القاسية أن ينتقل ما 
بين تركيا والعراق وسوريا ولبنان، معانياً من الغربة 

والفقر في مسيرته النضالية الطويلة المريرة.
قرية  في  1905م  عام  صبري  أوصمان  ولد 

نارنجه في منطقة كخته بوالية أدي يمان في باكور 
النضال  من  عاماً  وثمانين  ثمانية  وبعد  كردستان، 
الدؤوب في حياة زاخرة بالصالبة والمقاومة العنيدة 
العادلة، رحل  الكردية  الدفاع عن القضية  في سبيل 
وثقافياً  نضالياً  إرثاً  وترك  صبري  أوصمان  العم 
يكفي لتخليده كعَلم من أعالم النضال الكردي  خالداً 
لناحية  التابعة  بركفري  قرية  في  ودُفن  التحرري. 

الدرباسية في 1993/10/11م.
واستذكاراً ليوم وفاة المفكر أوصمان صبري وللمرة 
على  األب  مهرجان  تنظيم  تم  التوالي  على  الرابعة 
اسمه لألدب في مدينة قامشلو برعاية مديرية الثقافة 
والفن في إقليم الجزيرة ولجنة األدبيات في روج آفا 
المهرجان  فعاليات  كانت  ولكن  قامشلو،  مدينة  في 
انتشار  لمنع  تحسباً  سابقاتها  عن  مختلفة  السنة  هذه 
إقامة  على  الفعاليات  اقتصرت  وقد  كورونا،  وباء 
»باألدب  شعار  تحت  أشكاله  بكافة  لألدب  10/ مسابقة   /11 المصادف  األحد  يوم  وفي  نرتقي«، 

2020م، في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة 
قامشلو وابتداًء بصالة المركز المزينة بصوٍر مختلفة 
اتجه  حياته؛  فترات  مختلف  في  صبري  ألوصمان 
الرابعة،  الساعة  تمام  في  المهرجان  ليبدأ  الحضور 
لذهاب  ساعة  المهرجان  فعاليات  موعد  تأخر  وقد 
وفٍد من هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة لزيارة ضريح 
أكاليل  ووضع  صبري  أوصمان  الكردي  الكاتب 

الورد عليه.

باألدب نرتقي.. مهرجان أوصامن 
صربي الرابع عبق الثقافة

بحضور العشرات من المثقفين وأعضاء هيئة الثقافة 
والمشاركين بالمسابقة بدأ المهرجان بالوقوف دقيقة 
كلمة  إلقاء  تم  ثم  الشهداء، ومن  أرواح  صمٍت على 
باسم هيئة الثقافة في شمال وشرق سوريا ألقتها نائبة 

بالحضور،  بها  رحبت  حسن«،  »روناهي  الهيئة 
به  فخرها  وأبدت  المهرجان  أهمية  إلى  وأشارت 
القيّمة،  وأعمالهم  واألدباء  بالكتاب  المهرجان  لغنى 
والثقافة  واألدب  »بالفكر  قائلة:  حديثها  واختتمت 
القوة  سننتصر والمثقفون والشعراء هم من يعطون 
بها  التي  واألدبية  الفكرية  الثورة  فبهذه  للمقاتلين، 

نحافظ على تراث وقيم وأصالة شعوب المنطقة«.
وتحدث الكاتب الكردي »ديالور زنكي« مطوالً عن 
حياة الراحل »أوصمان صبري« ومسيرته النضالية، 
»فرات  الشرف  لضيف  مصور  مقطعٍ  عرض  وتم 
دنكذي«، وقد أبدى سروره بتنظيم المهرجان وتحدث 
عن نضال المثقف الكردي، وعلى وقع ألحان فرقة 
العذب،  إحساسهم  مع  الجمهور  تفاعل  كانيه  سري 
ليختتم المهرجان بتوزيع الجوائز على الفائزين لهذه 
السنة والسنة الماضية التي ُعلقت فعاليات المهرجان 
على  آنذاك  التركي  االحتالل  هجمات  بسبب  فيها 
مدينتي سري كانيه وكري سبي، بهذه الفعاليات كان 
في  حلقت  اللطيفة  كالفراشة  السنة  هذه  المهرجان 
بمفاجئات  محملة  المقبلة  السنة  لتعود  قامشلو  سماء 

وذخٍر ثقافي ممتع يضفي على المجتمع الفائدة.

المبدع  تتذكرون  ال  بالطب..  يلهو  مؤرخ  »أنا 
إال حين يموت. الكاميرا ال تخطئ والكتاب ليس 

محايداً«.
ولد قتيبة الشهابي في دمشق الفيحاء سنة 1934م. 
ودرس في مدرسة )دوحة األدب( ثم تخرج من 
جامعة دمشق طبيباً لألسنان. أكمل دراساته العليا 
في لندن وعاد إلى الشام حامالً شهادة الدكتوراه. 
دّرس في كلية طب األسنان بجامعة دمشق أكثر 

من ثالثين عاماً 1963م – 1994م.
كان  مذ  والكاميرا  بالتصوير  الشهابي  أُولع 
التراث  في  البحثية  رحلته  بدأت  صغيراً، 
الكاميرا  على  واعتمد  1958م،  سنة  التاريخي 
في توثيق المعالم الدمشقية وربطها بعبق التاريخ 
كثيراً  يثق  ال  كان  العتيد.  الماضي  وأصالة 
بالمراجع التاريخية ألنه يعتقد أن الكاميرا أصدق 
من الكتاب.. »فالكاميرا ال تخطئ والكتاب ليس 

محايداً«.
الضوئي  بالتصوير  لندن  في  تخصص 
والفني..  والمجهري  العلمي  »الفوتوغرافي« 

فكان الطبيب المؤرخ أو المؤرخ الطبيب.
شغَل الشهابي منصب »مستشار وزير السياحة« 
أستاذاً  وعمل  2003م   – 2000م  عامي  بين 
بجامعة  الجميلة  الفنون  كلية  في  الفني  للتشريح 
دمشق، وكان عضواً في اتحاد الفنانين التشكيليين 

العرب وعضواً في نقابة الفنون الجميلة.
لمدة  منه  وعانى  السرطان  بمرض  أصيب 
ويحاربه  الخبيث  بالمرض  يأبه  ال  كان  طويلة، 
والفني..  العلمي  اليومي  والنشاط  والِجدِّ  بالعمل 

حتى أن زوجته كانت تلقبه بـ«سوبر مان«.
لبلده  والوفاء  الحب  ملؤها  بكلماٍت  حياته  ختم 
وموطنه قائالً: »شكراً دمشق، صديقتي األثيرة 
أرّق  وطعماً  سامياً،  معنى  لحياتي  جعلت  التي 

وأعذب«.
مات الفنان المؤرخ الطبيب العالم قتيبة الشهابي 
دون أن يدري به أحد، أو تحتفل به بالده لّما كان 
في  عالياً  اسمه  بالده  ترفع  أن  دون  مات  حياً، 
ميادين العلم واإلبداع، في حين أننا نرى أن كل 

أمة تفاخر بعلمائها وفنانيها ومثقفيها.
توفي قتيبة الشهابي سنة 2008م وقد خلّف وراءه 

وفنية  علمية  وأوابد  معينه  ينضب  ال  اً  ثَرَّ ِعلماً 
مؤلفاً،  وعشرين  تسعة  أصدر  الدنيا.  بها  نفاخر 
الكونغرس  مكتبة  في  موجود  منها  عشر  سبعة 

األمريكي.
بعض آثاره ونتاجاته:

ـ دمشق تاريخ وصور.
ـ هنا بدأت الحضارة )سورية تاريخ وصور(
ـ أسواق دمشق القديمة ومشيداتها التاريخية.

ـ مآذن دمشق تاريخ وطراز.
الدول  في  السلطان  أرباب  ألقاب  معجم  ـ 

اإلسالمية.
وعناصرها  األضرحة  ذوات  دمشق  مشيدات  ـ 

الجمالية.
ـ معالم دمشق التاريخية.

ـ أبواب دمشق وأحداثها التاريخية.
ـ زخارف العمارة اإلسالمية في دمشق.

ـ النقوش الكتابية في أوابد دمشق.
ـ دمشق الشام في نصوص الرحالين والجغرافيين 

والبلدانيين العرب والمسلمين.
ـ طريف النداء في دمشق الفيحاء.

ـ صمود دمشق أمام الحمالت الصليبية.
ـ أديرة وكنائس دمشق وريفها.

ـ معجم دمشق التاريخي )ثالثة أجزاء(.
ـ الطيران ورواده في التاريخ اإلسالمي.

ـ نقود الشام.
ـ عباقرة وأباطرة من بالد الشام.

استقبال  في  بالدمام  والفنون  الثقافة  جمعية  بدأت 
»للمونودراما  المسرح  ملتقى  في  المشاركات 
المشاركة  استمارة  بطرح  وذلك  والديودراما« 
تاريخ  وتحديد  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر 
الستقبال  موعد  آخر  2020م  الثاني  تشرين   15
المشاركات في الملتقى، المقرر إقامته في 2 كانون 

األول 2020م.
كتابة  في  مسابقة خاصة  الملتقى  منظمو  كما طرح 
الملتقى  ميزة  ستكون  حيث  المسرحي،  النص 
من  سعياً  والديودراما،  للمونودراما  المسرحي 
الجمعية ولجنة المسرح لتقديم نشاط مسرحي متكامل 
ومبني على  واألداء واإلخراج،  النص  يرتكز على 
المشاركة والتفاعل والمنافسة من أجل تحقيق التميّز.

كما يحتوي الملتقى على برامج وأنشطة مختلفة تضم 
الملتقى  والديودراما، وسيفتح  للمونودراما  عروضاً 
مجال المشاركة للمواهب المهتمة بهذا االختصاص 
الدرامية  الكتابة  بعمق  واعية  تكون  حتى  الثقافي، 
ودورها الكبير والعميق في توجيهها للمسار األدائي 
المونودرامي  منهجه  في  سواء  المسرح،  على 

أوالديودرامي.
أن االهتمام  الحربي  الجمعية يوسف  وأوضح مدير 

بالمسرح يعدّ من أبرز وأهم خصوصيات الجمعية، 
حيث إنه يفّرع بقية األنشطة الثقافية ويصقل الموهبة 
في التعامل العميق مع العطاء الفني الواعي، إذ تنبع 

منه على عدّة مستويات تعبيرية.
الشابة  المواهب  عن  البحث  أن  الحربي  وأضاف 
المسرحي  الكتابي  اإلبداع  في  الوطنية  والطاقات 
هذه  تخلق  بحيث  الوطن،  تجاه  ثقافية  مسؤولية  هو 
المسابقات المنافسة والحضور والمشاركة واالهتمام، 
مسرحية  ونصوص  موضوعات  لتناول  وفرصة 
بطرح متجدّد يتوافق مع طموحات وتطلّعات األجيال 
إلى  للعودة  المسرحي هو فرصة  الجديدة، والملتقى 
القادر  الواعي  الثقافي  بالفعل  وااللتزام  األنشطة 
على الموازنة والمسؤولية الصحية والتعليمات التي 

تواكب كل خطوات الصحة والسالمة.
ومحاضرات  تطبيقية  ندوات  الملتقى  ويتضمن 
عليها  ستشرف  تدريبية  وورشاً  نقاش  وحلقات 
الحراك  تنشيط  أجل  من  بالجمعية  المسرح  لجنة 
الثانية للمونودراما  الملتقى الدورة  المسرحي، ويعدّ 
والديودراما، كما تستقبل الجمعية هذه المدة األعمال 
الفنية في معرض 30*30 الفني المعتمد على مقاس 

ثابت لجميع األعمال.
وكاالت

إعداد/ مريم الخوري

يفضي توصيف أنقرة طرفاً بالحرب السوريّة، 
إلى نتائج خاطئة، والصحيح أنّها أهمُّ عوامل 
مساِر  كامِل  كانت حاضرة على  فقد  التأزيم، 
واستدرجتها  مسبقاً،  لها  وحّضرت  األزمِة، 
لتسقَط في هوةِ المذهبية لتتحكم بها وتستثمرها 
شرعنِة  سبيِل  وفي  سوريّة.  مناطق  باحتالل 
نقل المرتزقة السوريين إلى أذربيجان وقبلها 
تبرر  جديدةٍ،  وصفٍة  إلى  لجأت  ليبيا،  إلى 
دينّي  إطاٍر  في  وتضعه  بالجهاِد،  االرتزاَق 
وأوجدت  الدينّي،  بالخطاِب  وتتالعُب  أوسع 
بديلةً عن الوطنيِة السوريّة، باإلصراِر  هويةً 
اآلخر  تكفيِر  مقابل  المذهبّي  االنتماِء  على 
وتوصيفه باإللحاِد والكفِر، ليصبَح القتُل تلقائيّاً 
تكليفاً شرعيّاً وجهاداً، وسلُب األمواِل مكافأةً 

وغنيمةً.
في عفرين كانت أولى المشاريع بعد االحتالِل 
أدواٍت  لتكوَن  والمدارس  المساجد  إنشاء  هي 
وأقيمت  واإلخوانّي  المتطرِف  الفكِر  لنشر 
المنهاج  تغيير  وتم  كثيرة  تعليمية  دورات 
التطرف،  توجهاِت  مع  يتوافق  بما  المدرسّي 
للجمعيات  كبيراً  نشاطاً  عفرين  وشهدت 
الخيريّة اإلخوانيّة الممولة من تنظيم اإلخوان 
بالمناطق  المستوطنين  لربط  الخليج،  في 

المحتلة وتشجيع بقائهم.
السوريّة،  األزمة  إدارة  على  أنقرة  عملت 
في  وجعلتها  الوطنّي،  بعدها  عن  وسلختها 
بالمذهبية،  وحصرته  عام  إسالمّي  إطار 
تعابيٌر  فظهرت  الجهاديّة،  حواضن  ولتخلق 
المجاهدين،  اإلخوةِ  قبيِل  من  ومصطلحاٌت 

الرباط، الغنائم، الفدية، وأمثالها.

فتاوى تحت الطلب

قبل  االجتماعّي  التواصل  مواقع  تداولت 
مديرية  من  يظهر شيخ  مصّوراً،  مقطعاً  أيام 
أنشأته  الذي  حديد،  الشيخ  بلدة  وإفتاء  أوقاف 
حديث  وفي  االحتالل،  بعد  التركيّة  السلطات 
اكتنفه الجهل والتناقض خاض الشيخ في الدين 
الكفائّي«  »الجهاد  بفتوى  ليخرج  والسياسة، 
أّن  إلى  وأشار  العيِن.  فرِض  من  أدنى  وهو 
في  للقتاِل  السوريين«  »المرتزقة  ذهاب 
قبيل جهاِد »فرِض  ليبيا وأذربيجان، هو من 

الكفاية« وهو قتال ضد »الصليبيين«.
جاء  االفتراضّي«  »المفتي  الشيخ  كالم 
»الفيلق  ميليشيا  قدمتها  غداء  وجبة  خالل 
بمقتل  نصبتها  عزاء  خيمة  تحت  الثاني« 

حشٍد  بحضور  أذربيجان  في  عناصرها  أحد 
من المسلحين والمستوطنين في مركز ناحية 
فرٌض  أذربيجان  في  »القتال  وقال  جنديرس 
كفائّي فيما هو فرض عين في سوريا«، وهذه 

هي نتيجة خطة أنقرة. 
الموالي  السوري  اإلسالمي  المجلس  وكان 
 2020/10/3 في  بياناً  أصدر  قد  ألنقرة 
في  السوريين  المرتزقة  بقتال  يتصل  فيما 
أذربيجان جاء فيه: »الواجُب يتحتُم في جهاِد 
الدفعِ على األقرب فاألقرب، فاالشتغال بقتال 
البعيد مع ترك قتال من قرب ال يؤمن فيه من 
يُغير على  أن  المتربص  القريب  العدو  غائلة 
البالِد،  على  ويستولي  العبادَ  فيقتل  الجبهاِت 
فالعدو القريُب أكثر ضرراً علينا، وفي دفعه 
لزم  نفسه  المجلس  ولكن  لنا«.  مصلحة  أكبُر 

الصمت حيال نقل المرتزقة إلى ليبيا.

عفرين خزّاٌن جهادّي

عندما يكون مكان الدعوةِ للجهاد وفق خطاٍب 
إسالمّي مذهبّي ضيق هو عفرين، يمكُن فهم 
سلطات  بها  قامت  التي  التحّوالِت  جوهر 
ألغت  فقد  عفرين،  في  التركّي  االحتالل 
والثقافّي  االجتماعّي  والتنوع  التعدد  ألوان 
واحٍد،  بلوٍن  المنطقةَ  وصبغِت  والدينّي، 
إلى  عفرين  تحّولت  بل  فحسب،  هذا  وليس 
فيه  تتعدد  كبيٍر  ومعسكٍر  إخوانيّة،  حاضنة 
في  كلها  ولكنها  وتقتتل  وتختلُف  الميليشياُت 
بالنسبة ألهلها  فيما  التركّي،  المشروع  خدمة 

األصليين سجٌن كبيٌر. 
المحتلةُ  المناطُق  تحّولت  أخرى  بعبارةٍ 
بشريٍّة  خزاناٍت  إلى  عفرين  منطقة  وبخاصة 
مناطَق  إلى  المرتزقةُ  منها  يُنقل  للجهاديِّة، 
أذربيجان(،  اليمن،  )ليبيا،  العالم  من  مختلفٍة 
فتنطلُق  جهاديٍّة،  عقائد  ووفق  ارتزاقاً  لتقاتَل 
لتدخَل األراضَي  المرتزقة  من عفرين قوافل 
التركيّة، وعبر مطاراتها »تُشحن« البضاعةُ 
حيث  أذربيجان،  ومؤخراً  ليبيا  إلى  الفاسدةُ 
قطريٍّة،  وشراكٍة  بتمويٍل  ذلك  وكلُّ  مقتلها، 
في  الجهاد  عوائِد  حصاِد  إلى  أنقرة  وتتطلُع 
إطالة أمِد األزمِة أو استثماِر ذلك بأّي صيغِة 

تسويٍة قادمٍة.
أيام  قبل  مفتي(  أنه  )يفترض  الشيخ  خروج 
األمة  امتحان  حول  وحديثه  جنديرس  في 
حدودَ  ال  اإلسالميّة  األرَض  وأنَّ  اإلسالّمية، 
لها، هو فكٌر جهادّي، يتطابُق مع داعش الذي 
االرتزاقّي  القتاُل  يُبرُر  وبذلك  الحدود،  ألغى 

في أذربيجان بفتوى ترقيعيٍّة باسم الدين.
يتجاهل خطاب المعارضة الدينّي أن المعارك 
التي يخوُض فيها المرتزقة السوريون القتال 
ودفع  نقلهم  تتولى  التي  أنقرة  معارك  هي 
رواتبهم بتمويٍل قطرّي وفق عقود ذات أجل 
فيه  عقود  ال  ذاتّي  قرار  الجهاد  فيما  محدد، 
بالعنوان  الفتاوى  وتأتي  له،  محدد  أجل  وال 
العريض أنّها »معركة دين«، ويُشدد على أّن 
»المعركة في بالد الشام وليبيا وأذربيجان هي 
»معركة دين«، وقد تساءل الشيخ االفتراضّي 
وال  شيء  كل  نذكر  الشام  بالد  في  بالنا  »ما 

نذكر الدين«.
الكرد  على  التضييق  يتم  الفكر  هذا  ووفق 
الدينيّة  والمكونات  األصليين  المنطقة  أهل 
والمساجدُ  المزاراُت  وتُخّرب  عدداً،  األقل 
وتحطم أضرحة المقابر، في إطاِر حالٍة فكريّة 
أحاديّة، تنسُف مقوماِت التعدديّة وحرية الفكر 

واالعتقاد.

فلول  تنظيم  إعادة  جرى  السياق  هذا  ضمن 
داعش وضّمهم إلى صفوف مرتزقة »الجيش 
وتل  عفرين  معارك  في  وزّجهم  الوطنّي«، 
إلى  نقلهم  ثم  ومن  العين،  ورأس  أبيض 
بدوافع  يجري  األمر  أّن  والحقيقة  الخارج. 
الجنسية  منح  مثل  كبيرة  وإغراءات  ماليّة 
تابعة  دائمة  إداريّة  مناطق  وإنشاء  التركيّة 

لتركيا وليس إجراءات ضم مباشرة علنيّة.

عفرين معركة لصوصّية

جملة  على  ينطوي  فالمشهد  بالمحصلة، 
وكذلك  والتجهيل،  الجهل  منها  مفارقاٍت، 

الحقد،  بدوافع  وينضح  والتزوير،  التحريف 
حشد  وكل  الشيخ  فيه  وقف  الذي  فالمكان 
القتال  أن  يؤكد  والمستوطنين  المسلحين 
باالرتزاق كان في عفرين قبل أن يكون في ليبيا 
التحريف  شيوخ  يتحدث  وعندما  وأذربيجان، 
والتخريف عن الجهاد الكفائّي، والسؤال الذي 
يُطرح، هل كان العدوان على عفرين وتهجير 
أم  عين«؟  كفرٍض  »الجهاد  قبيل  من  أهلها 
كانت عملية لصوصيّة منظمة لسرقة األرض 
أهلها  وهم  الكرد  وتهجير  المنطقة  وخيرات 
األصليون وتنفيذ مخطط االستيطان والتغيير 
لإلخوان  حاضنة  عفرين  لتصبح  الديمغرافّي 
العدوان  تجيز  فتوى  ال  والواقع  المسلمين؟ 
بال  حاقدة  معركة  كانت  فقد  عفرين،  على 
وخدمة  والطمع  الحقد  دوافعها  مبررات،  أي 

للمشغل التركّي.
باستقدام  ينحصر  ال  الديمغرافّي  التغيير 
أعمق  بل  أخرى،  مناطق  من  مستوطنين 
القوة  عمل  تفعيل  عبر  بكثير  ذلك  من 
الدينية  المؤسسات  وقوامها  التركية  الناعمة 
والمساعدات اإلغاثية والخطاب الديني وإقامة 
المؤسسات الدينية وإنشاء المدارس والدورات 
الخيرية  المؤسسات  يد  وإطالق  الدينيّة 
جرى  ولذلك  االستيطان،  لتشجيع  اإلخوانيّة 
تغيير أئمة المساجد الكرد واستبدالهم، لتكريس 
مقومات  وضرب  بالمنطقة  التطرف  خطاب 
يجري عبر  ذلك  وكل  أشكالها.  بكل  التعددية 
ربطه بالدين باعتباره معطًى مقدّساً ال يمكن 
وبالمحصلة  عليه،  واالعتراض  مناقشته 
والتغيير  الجهاد  عوائد  كل  أردوغان  يحصد 
الديمغرافي والفكري، ويبرر االعتقال وقطع 
األشجار واالستيالء على الممتلكات والمواسم 

وصوالً للزواج القسري.
المناطق  في  واإلرهاب  التطرف  بمقابل 
المحتلة، نجد ما تتمتع به مناطق اإلدارة الذاتيّة 
من توفر الحرية الفكريّة والعقائديّة، وقد ذكر 
تقرير لجنة حماية الحريات الدينيّة أنَّ مناطق 
الحريات،  هذه  تضمن  سوريا  وشرق  شمال 
للمكونات  الوجودية  المخاطر  من  وحذّرت 

الدينية نتيجة العدوان التركي واالحتالل.

تحضريٌ تريكٌّ مبكٌر

إلى  للوصول  التركّي  التحضير  جرى 
إنشاء  عبر  جداً،  مبكراً  بالنتيجة  االرتزاق 
على  اعتمدت  التي  المسلحة  الفصائل  أولى 
التي  المناطق  وأولى  وتركمان،  إسالميين 
كانِت  حلب  في  التسليح  مظاهر  فيها  ظهرت 
األغلبية  ذات  واألحياء  والبلدات  القرى 
وتركمان  والراعي  راعل  مثل  التركمانيّة 
فارس،  الشيخ  وأحياء  حلب،  بريف  بارح 
المدينة.  في  وبعيدين  الهلك،  الباشا،  بستان 
»كتيبة  أولها  صغيرة،  كتائب  من  والبداية 
ثم   ،2012 أيار  في  الحميد«،  عبد  السلطان 
السلطان  الفاتح،  محمد  )السلطان  ظهرت 
الدين  نور  الفاتحين،  أحفاد  السالجقة،  مراد، 
الزنكي(. وتّم حّل بعضها واستمرت األخرى 
هذه  وسلحت  أنقرة  ومّولت  ألوية.  لتصبح 
داوود  وأحمد  أردوغان  واستقبل  المجاميع. 

أوغلو متزعميها مرات عديدة.
هدفاً  سوريا  في  الكرد  قتال  كان  البداية  منذ 
ألنقرة  الوالء  على  االعتماد  وجرى  أساسيّاً، 
القوميّة  العرقيّة  المشاعر  بتحريض  سواء 
فدعمت  لإلخوان،  الدينيّة  أو  للتركمان 
التركمانيّة  الفصائل  التركيّة  االستخبارات 
المسلّحة مثل »لواء السلطان عبد الحميد، لواء 
السالجقة، لواء أحفاد الفاتحين«، فيما أشرفت 
مجموعات  تأسيس  على  اإلخوان  جماعة 
بالتنسيق مع تركيا، مثل  بها  مسلّحة مرتبطة 
أبو  سريّة  الصفوة،  كتائب  التّوحيد،  »لواء 
عمارة، جيش محّمد، الجبهة الشاميّة«. ولعب 
هذه  بتشكيِل  مهماً  دوراً  القطرّي  التمويل 

المجاميع.

فصائل صنعتها
 االستخبارات الرتكّية

صناعة  هم  المرتزقة  متزعمي  معظم 
األحذية  فصانع  التركيّة،  االستخبارات 
كتيبة  شّكل  من  هو  مثالً  الصالح«  »يوسف 

السلطان مراد والتي أصبحت فيما بعد فرقة، 
حي  في  الكرد  ضد  معاركها  معظم  خاضت 
ثم  ومن  عفرين  بعدها  ومن  مقصود  الشيخ 
على  ينطبق  نفسه  واألمر  العين.  رأس  في 
مرتزقة الحمزات، وبائع السمك األمّي أصبح 
قائد لواء شهداء بدر الذي أمطر أحياء الشيخ 
مقصود واألشرفية بحمم النار. ولواء »أحفاد 
أسسه  التركمانيّة،  الغالبيّة  ذو  الفاتحين« 
»األستاذ«  الملّقب  األحمد  إبراهيم  المدعو 
المتشدد  اإلسالمّي  التحرير  لحزب  والمنتمي 
ولواء  اإلسالميّة،  الخالفة  إلقامة  والداعي 
التوحيد وأحرار كانت ذات توجهاٍت إخوانيّة، 
وركزت أنقرة بين اثنتين، إما الوالء العرقّي 
العقائدّي  الوالء  التركمان، أو  باالعتماد على 

القائم على التوجه اإلخوانّي.
واستمرت أنقرة في لعبة صناعة فرق الموِت، 
الذئاب  في  أعضاء  سوريا  إلى  وضخت 

الرماديّة وشركة »سادات«.
المرتزقة  قيادة  مهمة  أنقرة  تسند  واليوم 
على  واإلشراف  في سوريا  التركيّة  والقوات 
باسم  يُعرف  إلى شخص  ليبيا  إلى  منها  نقلهم 
تركيا«  »سليماني  ويلقب  الفرقان«  »أبو 
فيلق  قائد  سليماني،  قاسم  بالجنرال  تشبيهاً 
اإليراني،  الثوري  للحرس  التابع  القدس 
ضابط  الفرقان  وأبو  واشنطن.  اغتالته  الذي 
بالجيش التركّي، مهمته قيادة القوات التركية 
أعمال  ولديه  ليبيا،  في  األجانب  والمرتزقة 
سابقة في قيادة التحركات التركية في سوريا.

معاون  غازي:  عقيد  هو  الثاني  والشخص 
القائد العام »أبو الفرقان«، وهو يتكلم العربية، 
دون القراءة والكتابة، وهو من أخطر عناصر 
االستخبارات التركيّة، كان موجوداً في قاعدة 
الجيش  عمليات  يقود  بطرابلس،  معيتيقة 

التركّي والمرتزقة.
المسلحين  قيادة  ألنقرة  الممكن  من  يكن  لم 
الوطنّي،  انتمائهم  استهداف  دون  السوريين 
تجنب  األزمة  بداية  منذ  الفتاً  كان  ولذلك 
األبعاد  عن  والخروج  سوريا،  اسم  استخدام 
الشعارات  خواء  أمام  ولنكون  الوطنية 
المرفوعة، وبالمقابل تم إحياء اسم بالد الشام 
أو الشام تيمناً باالسم العثمانّي »شام شريف«، 
الديانات  مهبط  كونها  الديني  البعد  واستثمار 
السماوية، وتشكلت فصائل مثل )أحرار الشام، 
الشام،  أجناد  الشامية،  الجبهة  الشام،  فيلق 
الغاية  حيث  من  تختلف  ولم  الشام(  صقور 
عن تسمية هيئة تحرير الشام، وكذلك أطلقت 
أسماء إسالمية مباشرة أو لها دالالت إسالمية 
من قبيل أسماء الصحابة )جيش اإلسالم، فيلق 
تحرير سوريا  جبهة  التوحيد،  لواء  الرحمن، 
فاستقم  اإلسالم،  أنصار  تجمع  اإلسالمية، 
الحق(  لواء  السنة،  شباب  قوات  أمرت،  كما 
وفي 2012/11/19 صدر بياٌن باسم فصائل 
»دولة  تأسيس  على  توافقت  إنّها  قالت  حلب 

إسالميّة«.
كما برزت أسماء ذات دالالت عثمانية، أريد 
من خاللها استحضار التاريخ العثماني وتجاوز 
األمر تجميل قبيحه، بالدعوة إلى إحيائه، وأن 
ويتحول  اإلسالمي،  العالم  قائدة  تركيا  تكون 
للعثمانية  إنكشارية  إلى  السوريون  المسلحون 

الجديدة.

أدوات لالستهالك

الوطنية  الهوية  استهداف  أنقرة  هدف  كان 
كيان  فسوريا  بديلة،  هوية  وإيجاد  السورية 
االنتماء  فيما  واضحة،  حدود  له  سيادي 
تماماً  هو  أي  بالحدود،  يعترف  ال  الديني 
الفكر  لتغذية  »داعش«،  مرتزقة  تبناه  ما 
الجهادي، ولكن باختزال الحالة الدينية مذهبيّاً 
وتكفير اآلخرين، والنتيجة أّن تنقل المرتزقة 
السوريّين من الخزانات الجهاديّة في المناطق 

المحتلة إلى ميادين االستهالك وحيث مقتلهم.
أعلن المرصد السوري لحقوق اإلنسان الجمعة 
الماضيين  الـيومين  خالل  أنه   2020/10/9
أكثر من 26 مرتزق سورّي مصرعهم  لقي 
في االشتباكات الدائرة باإلقليم، ليرتفع إجمالي 
الموالين  السوريين  المرتزقة  بصفوف  القتلى 
لتركيا في معارك إقليم ناغورني قره باغ إلى 

107 مرتزق.
مركز  زميلة  تسوركوف  إليزابيث  وتقول 
لصحيفة  واشنطن  في  الدوليّة  السياسة 
أرواح  يعتبر  الدولي  »المجتمع  الغارديان: 
سوريا  كون  مع  للتصرف،  قابلة  السوريين 
الجيوستراتيجية  األهداف  لتحقيق  ساحة 
وزيادة مكاسب الدول التي تتدخل في شؤونها 

على حساب السوريين«.

أتراك يف قيادة االئتالف واملعارضة

مثل  أشخاص  وصول  الواضحة  األمثلة  من 
إلى رئاسة  خالد خوجة سليل عائلة إخوانية، 
الجنسية  يحمل  تركمانّي  وهو  االئتالف، 
ليبيا  إلى   1985 عام  سوريا  غادر  التركية، 

وانخرط  درس  حيث  إسطنبول  إلى  ومنها 
بالعمل وحصل على الجنسية التركية، وفجأة 
تم تقديمه معارضاً سوريّاً، شغل منصب ممثل 
االئتالف في تركيا، وانتخب في 2015/1/4، 
في 12/13/  فجأة  ثم ظهر  لالئتالف.  رئيساً 
2019 باسمه التركّي »ألبتكين هوجا أوغلو« 
الذي  »المستقبل«  بحزب  مؤسساً  عضواً 
قائمة  أوغلو. وحسب  داوود  أحمد  أعلن عنه 
اسماً   154 ضمت  التي  للحزب  المؤسسين 
الضيقة  الدائرة  من  أي   ،17 ترتيبه  جاء 
حزب  عن  معظمهم  انشقَّ  الذين  للمؤسسين 
خوجة  ودعم  اإلخوانّي.  والتنمية  العدالة 
جبهة النصرة للسيطرة على الحراك الشعبّي 
التركي  العسكري  التدخل  ودعم  السورّي، 

وكذلك التتريك.  
الحالي  المؤقتة«  »الحكومة  يُسّمى  ما  رئيس 
مجال  في  تاجر  مصطفى،  الرحمن  عبد 
في  عاماً   24 لمدة  الماليّة  واإلدارة  األعمال 
يحمل  وبلغاريا،  والسعودية  وليبيا  تركيا 
وال  بالسياسة  له  شأن  وال  التركيّة،  الجنسية 
باألداء  السياسية  الشخصية  مقومات  يمتلك 
فجأة  ظهر  االهتمام،  وال  والخلفية  والخبرة 
من  المناصب  في  وتدّرج  بارزاً،  معارضاً 
في  والسياسية  الخارجيّة  العالقات  مسؤول 
لواء »أحفاد الفاتحين« ذي الغالبية التركمانيّة، 
الذي كان يقوده المدعو إبراهيم األحمد الملّقب 
»األستاذ« المنتمي لحزب التحرير اإلسالمّي 
اإلسالميّة،   الخالفة  إلقامة  والداعي  المتشدد 
وقفز  التركمانّي  المجلس  مصطفى  ترأس  ثم 
إلى رئاسة »االئتالف« وبعدها إلى »الحكومة 

المؤقتة«.
في  التركية  يتحدث  مصطفى  الرحمن  عبد 
لقاءاته، وسوريا وفق رؤيته جزٌء من  معظم 
التركية  الليرة  اعتماد  تبنّى  وقد  األناضول، 
بالمناطق المحتلة، ويفاخر برفع العلم التركّي 
وال ينفكُّ يشيد بالحكومة التركيّة ويؤيد تدخلها 

العسكرّي في سوريا.

من خّزاِن الجهاِد إلى ميداِن االستهالِك
رامان آزاد

عبدالرحمن مصطفى  براهيم االحمدخالد خوجة 
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

الشهيدان »دليشان وهوكر«.. قناديل الحقيقة الباقية
روناهي/ قامشلو- صادف 12 تشرين الثاني ذكرى استشهاد الصحفية دليشان إيبش وإصابة زميلها الصحفي هوكر محمد؛ مراسلي وكالة أنباء 
هاوار, فبإرثهم الغني بالنضال على درب الحقيقة أصبح لهم بصمة في عالم الصحافة في مراحل مهمة خالل ثورة روج آفا والشمال السوري 

والتي باتت أيقونة مقترنة بوجود الحقيقة 

روناهي/ منبج - بدأت مديرية النقل في مدينة منبج وريفها خالل شهر تشرين األول الجاري في إنشاء كراج الخفسة بحي الحزاونة مقابل الفرن 
اآللي، مؤكدة أن هذا المشروع ُيعد خطوة هامة لخدمة السكان في ربط منبج ومناطق الريف الجنوبي معًا.

محمد«  وهوكر  إيبش  »دليشان  الصحفيان 
استشهدا إثر تفجير سيارتين مفخختين في ريف 
مدينة دير الزور استهدفتا المدنيين النازحين من 
المناطق التي كانت تحت سيطرة مرتزقة داعش 
آنذاك, استشهدا وهما يوصالن للعالم أجمع من 
الذي  النضال  حقيقة  كاميرتيهما  عدستي  خالل 
كان يبديانه، فتكلل اسميهما بالشهادة لتبقى شعلة 

الحقيقة والمصداقية والتضحية.

من هي دليشان إيبش؟؟؟

في  ولدت  كوباني  مدينة  ابنة  إيبش«  »دليشان 
26 أيلول 1993م، مناضلة اتجهت نحو رصد 
الحقيقة, لتستشهد في عام 2017 أثناء مشاركتها 
انطلقت  التي  الجزيرة  تغطية حملة عاصفة  في 
بتاريخ التاسع من شهر أيلول 2017م، لتحرير 
الشرقية  والضفة  الجزيرة  أراضي  من  تبقى  ما 

لنهر الفرات.
دنيز  »رزكار  الصحفيين  رفاقها  برفقة  دليشان 
وهوكر محمد« كانوا يغطون األحداث في يوم 
12 تشرين األول 2017، حين ارتكب مرتزقة 
من  النازحين  المدنيين  بحق  مجزرة  داعش 
المناطق التي كانت تسيطر عليها المرتزقة في 
حررتها  التي  المناطق  باتجاه  الزور  دير  ريف 
قوات سوريا الديمقراطية, استشهدت على إثرها 

دليشان وهي بعمر الياسمين .

اكتنازها ملجال اإلعالم..

إلى  دليشان  انضمت  اإلعالمي  بداية عملها  في 

وعندما  2013م،  عام  كوباني  صوت  إذاعة 
لكوباني ومدينة كري  الشرقية  القرى  تعرضت 
سبي/ تل أبيض لهجمات مرتزقة داعش ومرتزقة 
جبهة النصرة، حملت مسؤولية تغطية األحداث 
ضمن أجواء الحرب كمراسلة, وفي عام 2014 
قبل  من  للهجمات  كوباني  مدينة  تعرضت  حين 
المناطق  إلى  المدنيون  نزح  داعش  مرتزقة 
مع  أيضاً  دليشان  خرجت  حيث  المجاورة، 
العديد من الصحفيين إلى باكور كردستان، حيث 

اعتقلها االحتالل التركي مع رفاقها بعد اجتيازها 
لمدة  رفاقها  مع  الطعام  عن  فأضربت  الحدود، 
التركية  السلطات  بنضالهم  وأجبروا  يوماً،   13
دليشان  انتقلت  وبعدها  سراحهم،  إطالق  على 
اإلعالمية  بمسيرتها  لتستمر  الجزيرة  إقليم  إلى 
وبعد  إذاعة صوت جودي،  إدارة  في  فشاركت 
استمرار عملها اإلعالمي في العديد من الجهات 
موقفها  دليشان  اختارت  اإلعالمية  والمؤسسات 
وكالة  في  كمراسلة  لتعمل  النضالي  واتجاهها 

أنباء هاوار في مدينة قامشلو، وكمراسلة حربية 
وشمال  آفا  روج  في  الحمالت  بتغطية  بدأت 
سوريا إلى أن توسمت باسم الشهادة وأصبحت 

صوتاً للحقيقة

»الوجه املبتسم الذي 
مدنا بروح املقاومة«

وكالة  صحفيي  استشهاد  ذكرى  عن  وللحديث 
أنباء هاوار التقينا مع زمالئهم في العمل، فحدثتنا 
مراسلة وكالة أنباء هاوار في إقليم الفرات زميلة 
عبرت  والتي  أحمد،  دجلة  دليشان«  »الشهيدة 
بالقول: »دليشان المرحة التي لم نجد على ثغرها 
يمكن  ال  أثراً  بداخلنا  تركت  االبتسامة،  سوى 
بروح  يمدنا  ضحوكاً  وجهاً  كانت  يمحى,  أن 
المقاومة, وبالرغم من صغر سنها إال أنها كانت 
تتعامل مع المواقف والعمل واألصدقاء كعالقة 
األم, وتقف بكاميرتها في وجه أكثر األسلحة فتكاً 

لتظهر للعالم أجمع معاناة شعبها«.
أنباء  وكالة  مراسلة  حديثها  ختام  في  وشددت 
باقون  بأنهم  الفرات دجلة أحمد  إقليم  هاوار في 
أصبحوا  اللذين  الشهداء  رفاقهم  درب  على 
قدوتهم في النضال، وأكدت: »أينما وجد النضال 
سنناضل في ساحات الحرب وفي جبهات القتال، 
سنقتدي درب دليشان وهوكر إلى أن يحل السالم 
الحقيقة  البحث عن  ونحقق مبغى تضحيتهم في 
لنصبح  األرواح  أو  بالدماء  كان  وإن  وإظهاره 

صوت الحقيقة كشهدائنا

روناهي/ قامشلو-توحيد الجهود ووحدة الصف 
عليها  ارتكزت  التي  المبادئ  أهم  من  الكردي 
مبادرات التقارب التي أطلقها القائد العام لقوات 
والمؤتمر  عبدي«  »مظلوم  الديمقراطية  سوريا 
للتصدي  تهدف  والتي  الكردستاني،  الوطني 
لجميع االنتهاكات واالحتالالت التي تحاك ضد 

الشعب الكردي في كافة أجزاء كردستان.
ال يختلف اثنان حول الضرورة الملحة إلى وحدة 
الصف الكردي، هذه الوحدة كانت ضرورية في 
فأكثر  أكثر  اآلن  ضرورتها  وتزداد  الماضي، 
والحاسمة  المصيرية  الظروف  إلى  بالنظر 

التي تمر بها أجزاء كردستان عامةً، وروج آفا 
خاصة، بل ومنطقة الشرق األوسط كاملةً، وفي 
الظروف الحالية حيث تطورت القضية الكردية 

على الساحات المحلية واإلقليمية والدولية.
الوقت  في  الكردي  الصف  وحدة  أهمية  وحول 
التقينا مع اإلداري في حزب االتحاد  الحاضر؛ 
الديمقراطي بقامشلو »فيروشاه رمضان« والذي 
أكد في بداية حديثه بأن جميع األحزاب الكردية 
هدفهم هو الوحدة والتنديد بالمجازر التي ارتكبتها 
الدولة التركية الفاشية في )كري سبي/ تل أبيض 
وسري كانيه/ رأس العين وعفرين(، وبأن هذه 
الموضوعية  الظروف  جميع  وفرت  المرحلة 
لتحقيق هذه الغاية، مبيناً بأنه في الماضي باءت 
هذه الجهود بالفشل بسبب تدخالت معروفة في 

نشأتها وغاياتها وبعيدة عن تطلعات وطموحات 
الشعب الكردي.

التوصل إىل مرجعية كردية

وأردف رمضان: »لدينا أمل بتحقيق التقارب في 
مواقف القوى واألحزاب الكردية كافةً، فمثل هذا 
أصدقاء  من  الكثيرين  اهتمام  محل  كان  الهدف 
الذين  وغيرهم  األوروبيين  من  الكردي  الشعب 
قدموا الكثير من المبادرات، وقاموا بالكثير من 
الجهات  تلك  والزالت  آفا،  روج  إلى  الزيارات 
تواصل جهودها في إطار التوصل إلى مرجعية 
كردية، ويبدو أن هذه المبادرة قد حظيت باحترام 
معظم أطراف الحركة الكردية، وهناك توقعات 

وأن  الشعبي حولها،  االلتفاف  يتعاظم  بأن 
يشكل عامالً ضاغطاً على القوى المترددة 
األشخاص  بعض  توجهات  يفشل  وأن 
على  ومراهناتهم  مصيرهم  ربطوا  الذين 
يسمى  ما  مقدمتها  وفي  المعادية،  القوى 
»االئتالف السوري المعارض«، والشريك 
في العدوان التركي على روج آفا وشمال 

وشرق سوريا وعلى الشعب الكردي«.
االتحاد  حزب  في  اإلداري  وختم 
منوهاً  رمضان«  فيروشاه   « الديمقراطي 
إلى أن وحدة شعوب شمال وشرق سوريا 
من الكرد والعرب والسريان واآلشوريين 
أحد  تشكل  وغيرهم  والتركمان  واألرمن 
العدوان  النصر على  لتحقيق  العوامل  أهم 

المرتبطة  الجهات  بعض  ومحاوالت  التركي 
إثارة  إلى  تهدف  التي  السورية  بالحكومة 

الخالفات وخلق الفتن بين هذه الشعوب

منصة كردية مشرتكة بني 
جميع األحزاب

التقينا مع العضوة في مؤتمر  السياق ذاته  وفي 
جميع  دعت  والتي  خليل«  »هندرين  ستار 
الكردي،  الصف  توحيد  إلى  الكردية  األحزاب 
وقالت: »هذا المطلب ليس مطلب األحزاب فقط 
بل مطلب الشارع الكردي بأكمله، لذا يجب أن 
تشكل منصة كردية مشتركة بين جميع األحزاب 
خصوصاً  آفا،  روج  شعوب  وباقي  الكردية 
القضية  لتمثيل  الشعوب  بأخوة  يؤمنون  الذين 
وإيجاد  واإلقليمية،  الدولية  المحافل  في  الكردية 
رؤية مشتركة والعمل على وضع خطط مناسبة 
قوة  تشكيل  على  والعمل  القاعدة،  تلك  لتحقيق 
عسكرية بهدف الحفاظ على مكتسبات المنطقة«.

»يجب وضع الخالفات جانباً«

الكردية  األطراف  وضع  على ضرورة  مشددةً 
خالفاتها جانباً، وأن تتجاوز جميع العقبات التي 
تقديم  على  أكبر  بمسؤولية  والعمل  تواجهها، 
التقارب  لملف  خدمي  جذري  تقاربي  مشروع 
الكردي- الكردي، وتمتين جبهته الداخلية للحفاظ 
وأضافت:  الكردي،  الوجود  من  تبقى  ما  على 
الراهنة  اإلقليمية  الظروف  ظل  في  »خاصةً 
لكسب  التاريخية  الفرص  من  نعتبرها  التي 
مصيرهم  تقرير  سبيل  في  للكرد  سياسي  قرار 

بأنفسهم«.
»هندرين  ستار  مؤتمر  في  العضوة  وختمت 
الصف  وحدة  تحقيق  متمنيةً  حديثها  خليل« 
األراضي  وتحرير  وقت،  أقرب  في  الكردي 
ومرتزقتها  التركية  الدولة  قبل  من  المحتلة 
وعودة  السوري،  الوطني  بالجيش  تسمى  مما 

أصحابها إليها.
ويذكر بأن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية 
كانون  منتصف  في  أطلق  عبدي«،  »مظلوم 
الصف  وحدة  لتحقيق  2019مبادرة  عام  األول 
أرض  على  وتجسيدها  آفا،  روج  في  الكردي 

الواقع.

تقرير/ آزادي كردي

تقرير/ نشتيمان ماردنلي

تقرير/ محمد إبراهيم 

استطالع /عادل عزيز

تقرير/ إيريش محمود

مديرّية النقل في منبج ُتنِشئ كراجًا جديداً للسرافيس

بلدية الشعب في الطبقة تستمر بأعمال الصيانة

وحدة الصف مطلب كل كردي

قسم البيئة بتربه سبيه.. المطالبة بتأمين 

اآلليات لتحقيق واقع خدمي أفضل

أما الكراج القديم الذي كانت تتخذه السرافيس 
الخط  نحو  رحالتهم  النطالق  وقاعدة  مكاناً 
األمر  السندس؛  شارع  خلف  فيقع  الجنوبي، 
الذي سبب في اآلونة األخيرة ازدحاماً بالمارة 

والسيارات بشكل منقطع النظير.

معاناة الكراج القديم اليومّية

صحيفتنا  أجرت  الواقع،  من  نقترب  وحتى 
الخلف؛  مريم  المواطنة  مع  لقاء  »روناهي« 
في  الواقعة  صغير؛  قرعة  قرية  في  القاطنة 
في  معاناتها  والتي حدثتنا عن  الجنوبي  الخط 
الكراج القديم قائلة: »إن مشكلتنا ومعاناتنا مع 
التنقل تتكرر صباحاً وبعد الظهر بشكل يومي، 
وهذه المعاناة تمس سكان القرى كافة في ظل 
الذي  السندس  شارع  خلف  الشديد  االزدحام 
يعج بالسكان قد يكون سبباً في انتشار جائحة 

لمديرية  »نُثمن  مريم:  كورونا«.وأضافت 
النقل قرار إنشاء كراج للخط الجنوبي ال سيما 
وأننا في فترة قدوم الشتاء، حيث تزداد الحاجة 
إلى مكان للكراج من أجل المطريات وأماكن 
للجلوس ودورات مياه، خاصة أن الخط يمتد 

إلى مسافة 25 كم جنوباً باتجاه منطقة الخفسة 
التابعة للدولة السوريّة«.

مزايا كثرية إلنشاء الكراج

النقل  لمديرية  المشترك  بالرئيس  التقينا  كما 
الذي  بركل  مصطفى  وريفها  منبج  مدينة  في 
حدثنا عن ذلك بالقول إنهم يكثفون الجهود من 
أجل إنجاز المشروع وافتتاحه قبل قدوم فصل 
الشتاء، مبيناً، أنه تم اختيار مكان الكراج في 
حي الحزاونة مقابل الفرن اآللي، إضافة إلى 
تشمل  المشروع  بهذا  خاصة  مناقصة  إعداد 
ومقاعد  شمسيات  بناء  أهمها:  خطوات؛  عدة 
الخدمات واألمور  ودورات مياه وغيرها من 

الفنية.

المكان  هذا  في  الكراج  إنشاء  »إن  وأوضح: 
االزدحام  تخفيف  أجل  من  هامة  خطوة  يعد 
األهالي  تنقل  تسهيل  إلى  إضافة  منبج،  وسط 
بين القرى الواقعة على طريق الخفسة ومنبج 
الكراج.  داخل  السرافيس  تنظيم  عن  فضالً 
عدد  الكراج  هذا  تأهيل  من  يستفيد  وسوف 
من  مناطق  أيضاً  تربط  التي  الخطوط  من 
وسد  الصندلية،  خط  مثل  من  بمنبج  الريف 
المشترك  الرئيس  والحمر«.واختتم  تشرين، 

لمديرية النقل في مدينة منبج وريفها؛ مصطفى 
بركل حديثه بالقول: »ال شك أن إنشاء كراج 
في هذا المكان سوف ينظم عمل مديرية النقل 
السيارات  عدد  أن  سيما  وال  االتجاه  هذا  في 
المستفيدة يصل إلى 500 - 600 سيارة، في 
حين تبلغ القيمة العقدية إلنشاء هذا المشروع 

42856 ألف دوالر«.

روناهي/ الطبقة - عملت ورشات بلدية الشعب 
مياه  وحدة  مع  بالتعاون  المحمودلي  قرية  في 
لقرية  الُمغذي  المياه  على إصالح خط  الطبقة 
هداج الواقعة شمال الطبقة نتيجة العطل الذي 
حصل في خط مياه القرية التابعة لمدينة الطبقة 

وانقطاع المياه عن القرية لمدة عشرة أيام.  

وخالل زيارتنا لبلدية الشعب في الطبقة؛ التقت 
المشتركة  الرئيسة  مع  »روناهي«  صحيفتنا 

لبلدية الشعب في الطبقة فاطمة العلوش.

عمل دؤوب ورسعة يف اإلنجاز

وبهذا الخصوص؛ بدأت فاطمة العلوش حديثها 
للبيئة  المحلية  اإلدارة  لجنة  »سارعت  قائلة: 
إلى االستجابة لشكاوى األهالي من  والبلديات 

خالل الجهود المتواصلة والعمل الدؤوب«.

بالتعاون  المحمودلي  في  الشعب  بلدية  انتهت 
مع وحدة مياه الطبقة يوم السبت المصادف لـ 
خط  إصالح  على  العمل  من   2020/10/10
المياه الرئيسي من نوع بولي إيتيلين يبلغ قطره 
280 ملم في قرية »هداج« التابعة للمحمودلي.

وأكدت فاطمة: »استمر العمل مدة أربعة أيام 
متواصلة باستخدام آليات الحفر والردم، إضافة 
إلى عمال بلدية الشعب في المحمودلي وعمال 

وحدة مياه الطبقة«.

إعادة ضخ املياه ألكرث من ثالث 
مائة منزل

واختتمت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في 
الطبقة فاطمة العلوش حديثها بالقول: »استمر 
اليوم  وانتهت  يوماً  عشر  خمسة  لمدة  العمل 
أعمال الصيانة بشكل كامل وتم إيصال وضخ 
مياه الشرب ألهالي قريتي هداج والطركة بعد 
أن خط  العلم  مع  التي حصلت  االنقطاع  فترة 
المياه الذي تم إصالحه يخدم قرابة 250 منزالً 
من أهالي الطركة ومائة و75 منزالَ من سكان 

قرية هداج«.

اإلداريّة  كشفت  ـ  قامشلو  روناهي/ 
تربه  بناحية  الشعب  بلدية  في  البيئة  بقسم 
الخدمية  األعمال  عن  عبدو  سليفا  سبية 
للحدائق،  الخدمية  األعمال  ومنها  للبلدية، 
بتأمين  والمطالبة  والتنظيفات،  المنصفات، 
األفضل  إنجاز  بهدف  اآلليات؛  بعض 

للمجتمع من ناحية األعمال الخدمية.

لصحيفتنا  كانت  الخصوص؛  وبهذا 
»روناهي« لقاًء مع اإلدارية في قسم البيئة 
أفادتنا  التي  عبدو  سليفا  سبية  تربه  لناحية 
عن األعمال الخدمية التي تصب في خدمة 
تربه  ناحية  في  »يوجد  وقالت:  المواطن، 

حديقة  ومنها  حديقة،   13 يقارب  ما  سبية 
وارشين من أكبر الحدائق في المنطقة من 
حيث المساحة، وحديقة الشهيدة نودا، حيث 
قمنا بتفعيل هذه الحديقة ضمن السنة الحالية، 
وقمنا بأعمال خدمية ضمنها ومنها زراعة 
400 شجرة من أشجار السرو، الصنوبر، 
كما  نودا«.  الشهيدة  حديقة  ضمن  والعفس 
أن هناك مشروع إنارة وإنشاء دوار ضمن 
الحديقة سوف يتم العمل عليهما في المرحلة 
حديقة  روجدا،  الشهيدة  وحديقة  القادمة، 
رستم  الشهيد  كومين  ضمن  حديقة  باسل، 
وهي قيد التنفيذ؛ ويتم العمل عليها من حيث 
حول  سور  إنشاء  ومنها  الخدمية  األعمال 
مساحة الحديقة، وزراعة األشجار، وحديقة 

الشهيدة زكية؛ إضافة إلى أعمال أخرى.

املنصفات بحاجة إىل ترميم

المنصفات  ألعمال  بالنسبة  سليفا  وأشارت 
في ناحية تربه سبية، قائلة: »إن المنصفات 
بعض  فيها  ويتم  الترميم،  إلى  تحتاج 
المنصفات،  هذه  ومن  الخدمية  األعمال 
زراعة  تم  حيث  العام،  الشارع  منصف 

نوع  من  وهي  األشجار  من  أنواع  عدة 
العفس والصنوبر، إضافة إلى وضع إنارة 
شارع  منصف  على  عالوة  المنصف،  في 
السياحي، أيضاً وقمنا بزراعة 400 شجرة 
المذكور.  المنصف  العفس ضمن  نوع  من 
يتم تنظيف جانبي األرصفة بشكل دائم من 
إلى  إضافة  للناحية،  التابعين  العمال  قبل 

سقي جميع األشجار، وتقليمها«.

لناحية  البيئة  قسم  في  اإلدارية  ونوهت 
»فيما يخص  قائلة:  عبدو  سليفا  سبية  تربه 
األعمال الخدمية من ناحية التنظيف »جمع 
القمامة«، قمنا بتوزيع الحاويات ذات الحجم 
كافة،  سبية  تربه  ناحية  أحياء  في  الكبير 
الحاويات  بتنظيف  الناحية  عمال  ويقوم 
صباحاً  الخامسة  الساعة  من  يومي  بشكل 

وحتى الساعة التاسعة«.

مناشدة األهايل

قسم  في  اإلدارية  طلبت  اللقاء؛  نهاية  وفي 
من  عبدو  سليفا  سبية  تربه  لناحية  البيئة 
في  القمامة  بوضع  االلتزام  المواطنين 
تم  بأنه  علماً  المحدد،  بالوقت  الحاويات 
بهدف  األهالي  على  بروشورات  توزيع 
االلتزام بأوقات رمي القمامة، وأكدت سليفا: 
»تنظيف المدينة يقع على عاتق جميع أبناء 
المنطقة وليس فقط على البلدية، كما طالبت 
بعض  بتأمين  المعنية  الجهات  من  أيضاً 
األفضل  تقديم  أجل  من  الالزمة  اآلليات 
من  تعاني  سبية  تربه  بلدية  كون  للمجتمع؛ 
قلة اآلليات وقلة الموظفين، علماً أن البلدية 
متوفرة  إمكانات  من  لديها  ما  بكل  تعمل 

لديها«.

فريوشاه رمضان هندرين خليل

دجلة أمحد

سليفا عبدو

فاطمة العلوش

مصطفى بركل


