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ما بين النشر اإللكرتوين 
والمطبوع...«8

التعامل مع كورونا بجدية 
ومسؤوليـــــــــــــــــــــة...«6

اإلدارة الذاتية.. اإلنجازات 
وضرورات المرحلة 
القادمــــــــــة...«9

مرض الديسك...«11

بعد أن تناولت صحيفتنا موضوع الطفلة »شهد يوسف الخلف« ذات األحد عشر ربيعاً، ها هي 
تناشد الجهات المعنية في شمال وشرق سوريا وخارجها، مناشدة إنسانية، وباسمها واسم كفيفي 
البصر في جل آغا وما حولها الفتتاح مركز رعاية للمكفوفين وبخاصة لنظام التعلم بطريقة اللمس 

»برايل« علّهُ يكون تعويضاً لجزء مما فقدته من نعمة البصر.

مهجرو مخيم نوروز.. معاناة في ظل 
غياب الخدمات ووسائل التدفئة

شيوخ ووجهاء عين عيىس: »نقف خلف قواتنا 
ة« العسكرية ألنهم أعادوا األمان واالستقرار إىل الناحيَّ
أكدَّ شيوخ ووجهاء العشائر بناحية عين عيسى على وقوفهم إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية في مساعيها الرامية 
إلى ترسيخ األمان واالستقرار فيها، التي شهدت خالل الشهرين الماضيين تصعيداً واعتداءات غير مسبوقة من قبل 

جيش االحتالل التركي والمرتزقة التابعين له....«4

مهجرات قسرًا من سري 
كانيه بوضع إنساين يرىث 

له.. وال داعم لهن

استغالل أوقات الفراغ بتنمية 
المواهب

أزمة مرورية خانقة 
بمنبج تبحث عن الحلول 

احتجاجات باشور... فساد حكويم اإلدارة الذاتية تعلن عن خطتها لعام 2021
قد ُيساهم يف اندالع ثورة

كشفت الرئيسة 
المشتركة للمجلس 

التنفيذي في 
اإلدارة الذاتية 
لشمال وشرق 

سوريا عن بعض 
المشاريع والخطط 

التي ستعمل 
عليها اإلدارة 

الذاتية خالل عام 
2»...2021

كردستان  باشور  وشباب  األسبوع  قرابة 
احتجاجاً  الرئيسية  الشوارع  في  يتجمهرون 
إقليم  في  الحكومة  بفساد  وصفوه  ما  على 
باشور كردستان، الوضع االقتصادي المتردي 
لفئة كبيرة من األهالي وتأخر دفع المستحقات 
المالية للعاملين في القطاع العام هو الظاهر. 
بالشباب  دفعت  عمقاً  أكثر  أسباب  ثمة  لكن؛ 
للوضع،  ومراقبين  محللين  وفق  للتظاهر 
مطالب  المستقلين  البرلمانيين  بعض  وتبنى 
أعتاب  على  نحن  فهل  أيضاً،  المتظاهرين 

مرحلة جديدة في باشور كردستان؟...«5

مؤلفة  عوائل  ثالث  ضمن  امرأتان   
وغالبيتهم  شخصاً،  عشر  ستة  من 
من األطفال من ُمهجري سري كانيه، 
ثالث  من  مؤلف  منزل  في  يعيشون 
غرف من دون أبواب ونوافذ في هذا 
يقدم  لم  بأنه  تؤكدان  البارد,  الشتاء 
حتى  جهة  أي  من  مساعدة  أي  لهم 

اآلن...«3

وممارسة  التعلم  على  واإلقبال  الموهبة 
لدى  النبوغ  عالمات  من  الهوايات 
األطفال والشباب، ولرعاية هذه المواهب 
ومهتمين  مراكز  من  بد  ال  واحتضانها 
في  الحال  هو  وهذا  مختصين،  ومدربين 

مركز محمد شيخو للثقافة والفن...«8

اآلونة  هذه  في  منبج  مدينة  تشهد   
مع  خاصة  خانقاً  مرورياً  ازدحاماً 
وحتى  الصباح  من  األولى  الساعات 
شارع  من  سيما  ال  الذروة  ساعات 
باتجاه  البريد  مبنى  من  الثالثين 
المدينة  وسط  إلى  السندس  شارع 

حيث الساحة العامة...«7

اشتكى مهجرون في مخيم نوروز بمنطقة ديرك من تفاقم معاناتهم، في ظل غياب الخدمات ووسائل التدفئة وقلة 
المساعدات؛ على الرغم من المناشدات المتكررة للمنظمات اإلنساني�ة، معتمدين على المساعدات المقدمة لهم من 

اإلدارة الذاتي�ة بإمكاناتها المحدودة...«2
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إعالنات

مهجرو مخيم نوروز.. معاناة في ظل غياب الخدمات 
ووسائل التدفئة

توثيقات تستدعي جعل كل أيام السنة 
يوم مناهضة العنف ضد المرأة

مراسلون بل حدود: 387 صحفيًّا معتقلاً في 
العالم وحرمان للصحفيات بنسبة %35

اإلدارة الذاتية تعلن عن خطتها لعام 2021

تركيا تتجسس على اليونان في جزيرة حدودية

شمع األذن قد يكشف اإلصابة بمرض شائع
تشخيص  يمكن  أنه  جديدة  علمية  دراسة  كشفت 
مرض السكري من النوع 2 واكتشاف اإلصابة 
به في وقت مبكر بفضل اختبار يقيس مستويات 
الغلوكوز في شمع األذن، ووفقاً لما نشرته »ديلي 
ميل« البريطانية، قال فريق الباحثين من جامعة 
هو  التكلفة  الزهيد  القياس  إن  لندن«  »كوليدج 
»أكثر موثوقية بنسبة 60%« عند قياس متوسط 
مقارنة  شهر  مدى  على  الغلوكوز  مستويات 

باالختبار القياسي الحالي.
يقول مؤلف الورقة البحثية أندريس هيران فيفيس، 
إلى  التقديرات  لندن« تشير  من جامعة »كوليدج 
اثنين  يتم تشخيص حالة واحدة من كل  أنه: »ال 
من المصابين«، كما يضيف بروفيسور فيفيس أن 
هذا الوضع قد ساء على األرجح خالل الجائحة 
ألن  المبكر  للتشخيص  البالغة  األهمية  وترجع 
النوع  من  السكري  بداء  المصابين  من  العديد 
يتم  عندما  مضاعفات  من  بالفعل  يعانون   2

تشخيصهم.
السائدة  الطريقة  أن  فيفيس  بروفيسور  ويوضح 
حالياً الختبار مستويات الغلوكوز المزمنة تتطلب 
عيّنة دم، وهي ليست موثوقة تماًما ألنها تستخدم 

بروتينات الدم كمؤشر لمستويات السكر الفعلية.
ويردف قائالً: »عملنا على تطوير طريقة أرخص 
وأكثر دقة لقياس مستويات الغلوكوز على المدى 

الطويل لدى شخص ما في أي وقت«.
ويشبه جهاز االختبار الذي ابتكره فريق الباحثين، 
مكابح  على  تحتوي  ولكن  عادية  قطنية  مسحة 
الذهاب بعيدًا في األذن والتسبب  تمنع األداة من 

في تلفها.
وقال فريق الباحثين إن رأس اإلثبات يتم التعامل 
أنه األكثر  إلى  معه بمحلول أشارت االختبارات 

فعالية في جمع عينات شمع األذن لتحليلها.

قياس مستويات الكورتيزول

من  الفريق  نفس  أجراه  سابق،  بحث  أظهر  كما 
هرمون  قياس  أيضاً  يمكنه  الجهاز  أن  الباحثين، 
تُستخدم  قد  قدرة  وهي  الكورتيزول،  اإلجهاد 
يوًما ما للمساعدة في مراقبة االكتئاب والحاالت 

المرتبطة بالتوتر.
وأثبت الكورتيزول تقليديًا أنه من الصعب قياسه 
بدقة، حيث يمكن أن تتقلب مستوياته، يتم عادةً أخذ 
عيّنات من الشعر لقياس مستويات الكورتيزول، 
للفحص، كما  ولكن ال يوجد كل شخص يخضع 
الشعر  من  يكفي  ما   « البحثي،  الفريق  أوضح 

للحصول على عيّنة موثوقة«.

أهمية التشخيص املُبكر

في  الخبيرة  باترهام،  راشيل  قالت  جانبها،  من 
مرض السكري من جامعة كوليدج لندن، والتي 
الدراسة، إن مرض السكري  لم تشارك في هذه 
البصر  لفقدان  رئيسي  سبب  هو   2 النوع  من 
والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وتلف الكلى 

والموت المبكر على مستوى العالم.
حتمية  ضرورة  توجد  مضاعفات،  حدوث  لمنع 
ولكن  مبكر،  وقت  في  المصابين  لتشخيص 
يمثل  كان  االستخدام  سهل  اختبار  إلى  االفتقار 

عائقًا أمام التشخيص قبل تفاقم اإلصابات.

ديرك/ هيلين علي ـ اشتكى مهجرون في مخيم 
في  معاناتهم،  تفاقم  من  ديرك  بمنطقة  نوروز 
وقلة  التدفئة  ووسائل  الخدمات  غياب  ظل 
المناشدات  من  الرغم  على  المساعدات؛ 
على  معتمدين  اإلنسانية،  للمنظمات  المتكررة 
الذاتية  اإلدارة  من  لهم  المقدمة  المساعدات 

بإمكاناتها المحدودة..
آالف  معاناة  تزداد  الشتاء  فصل  حلول  مع 
وكري  كانيه  سري  أهالي  من  قسراً  المهجرين 
التركي  االحتالل  هجمات  هجرتهم  الذين  سبي 
إلى  مدنهم  من  لها,  التابعة  المعارضة  وفصائل 
مخيمات المهجرين وأماكن متفرقة داخل مناطق 

شمال وشرق سوريا.
»روناهي«  التقت صحيفتنا  الخصوص؛  وبهذا 
قاطني مخيم نوروز في ريف ديرك,  بعدد من 
العالمية  المنظمات  طالبوا  بدورهم  والذين 

والمحلية بتقديم المساعدات اإلنسانية لهم.

أوضاع معيشية صعبة يف ظل 
غياب دور املنظامت اإلنسانية

في  األهالي  »إن  قالت:  خليل,  رمزية  المهجرة 
المخيم يفتقرون لكل شيء، فهم بحاجة بالدرجة 
ومستلزمات  وأغطية  تدفئة  وسائل  إلى  األولى 
لتجنب  المخيم  طرقات  وتعبيد  خيامهم،  لتدفئة 

تشكل المياه والسيول التي تجرف الخيم«. 
أوضاع  من  يعانون  األهالي  أن  رمزية  وبينت 
المنظمات  دور  غياب  ظل  في  صعبة  معيشية 
إلى  بحاجة  أنهم  إلى  مشيرة  الداعمة،  اإلنسانية 

مدافئ لمواجهة البرد.
المخيم  زيارة  اإلنسانية  المنظمات  وطالبت 
وتقديم  المهجرين،  حال  على  واالطالع 

أن  شأنها  من  والتي  لهم،  اإلنسانية  المساعدات 
مواجهة  في  والصمود  التحمل  على  تساعدهم 

األمطار والثلوج والرياح.

إدارة املخيم تقدم الخدمات
 وفق إمكاناتها

»منذ  فقال:  محمد،  الرحيم  عبد  المهجر  أما 
لم نستلم أي مساعدات، والمنظمات  عدة أشهر 
ظل  في  وخاصة  مطالبنا،  تتجاهل  اإلنسانية 
إمكانات  أي  لدينا  ليس  الشتاء،  فصل  حلول 
لشراء مواد للتدفئة، ونعتمد على ما تقدمه إدارة 
المخيم واإلدارة الذاتية من المساعدات التموينية 
اإلدارة  لدى  ليس  ولكن  المستلزمات،  وبعض 

إمكانات لتقديم كافة االحتياجات الضرورية«.

التحضيرية  اللجنة  كشفت  ـ  األخبار  مركز 
نحمي  معاً  واإلبادة،  لالحتالل  »ال  لحملة 
المرأة والحياة« عن إحصائية االنتهاكات التي 
حصلت بحق المرأة مطالبة بضرورة أن يقوم 
العنف ضد  من  للحد  بدوره  الدولي  المجتمع 

المرأة.
التحضيرية  اللجنة  أصدرته  الذي  البيان  في 
لحملة »ال لالحتالل واإلبادة، معاً نحمي المرأة 
والحياة« أعلنت عن إحصائية االنتهاكات بحق 
المرأة في المناطق المحتلة بسوريا بشكل عام 
والمرأة في شمال وشرق سوريا بشكل خاص، 
كل  ليكون  بالفعاليات  االستمرار  إلى  ودعت 
ضد  العنف  مناهضة  يوم  السنة  أيام  من  يوم 
المرأة. ملفتاً إلى أن تركيا تشرعن الممارسات 
الالإنسانية والالأخالقية بحق المرأة في جميع 

المناطق التي تحتلها.
التي  العنف  حاالت  بتوثيق  البيان  واستشهد 

قتل, 23  حالة  المرأة وهي 56  لها  تعرضت 
حالة اغتصاب, 26 حالة انتحار, 11 خطف, 
قبل  توثيقها من  تم  الحاالت  24 تحرش، هذه 

مجلس عدالة المرأة لشمال وشرق سوريا.
وأيضاً كان هناك توثيق من قبل مركز األبحاث 
وحماية حقوق المرأة في سوريا تضمن » 88 
اعتداء  اختطاف, 479 حالة  قتل, 140  حالة 
حاالت  أظهر  التوثيق  هذا  جسدي؛  وإيذاء 
المناطق  في  السورية  المرأة  بحق  االنتهاكات 

المحتلة.
الذي  الدولي  المجتمع  موقف  اللجنة  وانتقدت 
المرأة  إزاء تلك االنتهاكات بحق  يقف صامتاً 
الدولي  المجتمع  يقوم  أن  ضرورة  مطالبة 

بدوره في حماية حقوق المرأة.
وأوضحت اللجنة بأنه يجب أن تكون كل أيام 

السنة يوم مناهضة العنف ضد المرأة.

السنوية  الحصيلة  أظهرت  ـ  األخبار  مركز 
عدد  أن  حدود«  بال  »مراسلون  لمنظمة 
إلى  وصل  العالم  في  المعتقلين  الصحفيين 
حرمان  بأن  أكدت  فيما  صحفيًّا،   387
لنسبة %35  الصحفيات من حريتهن وصلت 

عن العام الماضي.

في  حدود«  بال  »مراسلون  منظمة  وأعلنت 
أن   2020 لعام  السنوية  الحصيلة  لها  تقرير 
حريتهن«  من  »المحرومات  الصحفيات  عدد 
عام   31 مقابل  في  امرأة،   42 راهنًا  يبلغ 

2019 أي بزيادة نسبتها 35 %.
اعتقال  تم  أنه  أيضاً  المنظمة  تقرير  في  وجاء 
أكثر من 130 شخصاً في جميع أجزاء العالم 
قسرياً منذ ربيع العام الجاري بسبب تقاريرهم 
كورونا  فيروس  تفشي  أزمة  عن  اإلخبارية 
»كثيراً  أن  وأضافت   ،»19 »كوفيد  المستجد 
قليلة  أليام  أو  لساعات  فقط  اعتقالهم  تم  منهم 
شخصاً   14 حالياً  وهناك  ألسابيع.  وآخرين 

منهم على األقل ال يزالون في السجن«.
ديلوار  للمنظمة كريستوف  العام  األمين  وقال 
في بيان أن النساء »اللواتي يزداد عددهن في 

المهنة لسن بمنأى« عن التوقيفات.
وفي اإلجمال سجنت 17 صحفية خالل السنة 
بيالروس  في  أربع  بينهن  من  المنصرمة، 

إعادة  منذ  له«  سابق  ال  قمعًا  تشهد  »التي 
البالد  يحكم  الذي  لوكاشينكو  ألكسندر  انتخاب 

منذ عام 1994.
أن  للمنظمة  السنوية  الحصيلة  أظهرت  كما 
عدد الصحفيين المعتقلين في العالم وصل إلى 
387 صحفيًّا، في نهاية عام 2020، وشددت 
أن  على  تقريرها  في  حدود«  بال  »مراسلون 
»عدد الصحفيين المعتقلين في العالم يبقى عند 

مستوى قياسي مرتفع«.
المرتبة  تحتل  سوريا  فإن  المنظمة،  وبحسب 
الخامسة عالميًّا، من حيث عدد المعتقلين بعدد 
المرتبة  الصين  تحتل  فيما  صحفيًّا،   )27(
العربية  المملكة  تليها   )117( بعدد  األولى 
السعودية )34( ومصر )30( ففيتنام )28(.  

الصحفيين  احتجاز  أن  المنظمة  وأفادت 
كرهائن تراجع بنسبة 5%، وكشفت أن »ما ال 
يقل عن 54 صحفيًّا يحتجزون كرهائن حاليًّا 

في سوريا واليمن والعراق.
في  صحفيين  أربعة  اختفاء  إلى  وأشارت 
وإفريقيا  األوسط  الشرق  من  وهم   2020

جنوب الصحراء الكبرى وأميركا الالتينية.
أحصت  حدود«  بال  »مراسلون  أن  ويذكر 
عدد الصحفيين المعتقلين عام 2019 بــ 389 

صحفيًّا ألسباب تتعلق بممارسة المهنة.

المشتركة  الرئيسة  كشفت  ـ  األخبار  مركز 
للمجلس التنفيذي في اإلدارة الذاتية لشمال 
وشرق سوريا عن بعض المشاريع والخطط 
التي ستعمل عليها اإلدارة الذاتية خالل عام 

.2021
الشعب  خدمة  نحو  الذاتية  لإلدارة  سعي  في 
اإلدارة  وضعت  والنواقص  الثغرات  وسد 
على  قائماً  المقبل  للعام  برنامجها  الذاتية 
للعمل عليها وإنجازها، حيث  خطط رئيسية 
التنفيذي  للمجلس  المشتركة  الرئيسة  أشارت 
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  في 
بيريفان خالد لموقع اإلدارة الذاتية أن اإلدارة 
الذاتية لشمال وشرق سوريا لديها العديد من 
عام  خالل  ستنفذ  التي  والخطط  المشاريع 
2021 بالتنسيق مع اإلدارات الذاتية والمدنية 

في شمال وشرق سوريا.
أنه خالل االجتماع األخير  بيريفان  وذكرت 
الذاتية  اإلدارات  في  التنفيذية  المجالس  مع 
والمدنية تم النقاش حول الموازنة والميزانية 
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  لإلدارة 
واإلدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق 

سوريا لعام 2021.
الذاتية  اإلدارة  مشاريع  أن  بيريفان  وقالت 
في  المؤسساتي  العمل  »تطوير  تضمنت 
وشرق  شمال  في  والمدنية  الذاتية  اإلدارات 

سوريا؛ الذي يتركز على ثالث نقاط أساسية، 
الفساد  ومحاربة  الرقابة  جهاز  تقوية  هي 
العاملين  وتأهيل  وتدريب  األولى  بالدرجة 
والتركيز  والمدنية  الذاتية  اإلدارات  ضمن 
عام  ستنفذ  التي  والمشاريع  الخطط  على 

.»2021
على  حالياً  يعملون  أنهم  إلى  أيضاً  ونوهت 
»استكمال اإلجراءات اإلدارية واألمور التي 
للبدء بها في 2021 حيث سيكون هذا  تلزم 
المؤسساتي في  العمل  العام انطالقة لتطوير 

وشرق  شمال  في  والمدنية  الذاتية  اإلدارات 
سوريا على أساس النقاط الثالثة المذكورة«.

بأنهم  حديثها  خالد  بيريفان  واختتمت 
مخرجات  تنفيذ  لمتابعة  آلية  بوضع  يقومون 
الجزيرة  ألبناء  الوطني  المؤتمر  وقرارات 
الذاتية  اإلدارة  بجانب  تتعلق  التي  والفرات؛ 
لشمال وشرق سوريا مع لجنة المتابعة التي 
انتخبت خالل المؤتمر ويعتزمون عقد سلسلة 
هذا  وقرارات  مخرجات  لتنفيذ  اجتماعات 

المؤتمر.

مركز األخبارـ  أعلنت السلطات اليونانية عن 
اعتقالها لشخصين في جزيرة رودس بتهمة 
قانون  ومخالفة  تركيا  لصالح  التجسس 

اإلجراءات األمنية في المواقع الدفاعية.
وأفادت وسائل إعالم يونانية بأن أحد المتهمين 
كان يعمل على متن سفينة ركاب تبحر بين 
قرب  الواقعة  كاستيلوريزو  رودس وجزيرة 
سواحل تركيا، فيما يعمل الثاني في مؤسسة 

قنصلية في رودس، ويرجح أنها تركية.
وقالت الشرطة اليونانية في بيان أن االثنين 
اعتقال بعد تحقيق سري »أجري بتعاون وثيق 

مع جهاز المخابرات الوطني اليوناني«.
يصوران  كانا  الشخصين  هذين  أن  ويعتقد 
سفناً حربية ومواقع عسكرية للجيش اليوناني 
القنصلية  في  موظف  إلى  اللقطات  ويسلمان 
نيوزسايت  موقع  أفاد  جانبه،  من  التركية. 
يونانيين  عن  يدور  الحديث  بأن  اليوناني 
أحدهما،  بأن  االستخبارات  تشتبه  مسلمين 
في  التركية  القنصلية  في  دبلوماسي  وهو 
الطباخ في سفينة  رودس، جند اآلخر، وهو 
السفن  صور  اللتقاط  المذكورة،  الركاب 
بين  الحدودية  المنطقة  في  اليونانية  الحربية 

البلدين.

به  المشتبه  فإن  المعلومات  آخر  وحسب 
كان  عبَّارة،  على  يعمل  كان  الذي  األول، 
مسؤوالً عن اإلبالغ عن موقع سفن البحرية 
األخرى  المعلومات  جميع  وتقديم  اليونانية 
اليونانية  القوات  حول  والسرية  الصلة  ذات 
متمركًزا  كان  الذي  اآلخر  به  المشتبه  إلى 

على الجزر.
وفرضت  آب  في  األنشطة  هذه  وانطلقت 
أجهزة األمن سريعاً الرقابة على الشخصين، 
ومصادرة  الطباخ  منزل  مداهمة  تمت  كما 

وجرى  الشخصية.  اإللكترونية  أجهزته 
جهاز  بين  بالتنسيق  الموضوع  في  التحقيق 
المحلية  األمن  وإدارة  الوطنية  االستخبارات 

في رودس، حسب التقارير.
وقد حظيت هذه المسألة باالهتمام أيًضا ألن 
بعد  على  تقع  التي  كاستيلوريزو،  جزيرة 
1.2 ميل من الساحل التركي ، تقع في المياه 
لتصعيد  سببًا  كانت  والتي  عليها  المتنازع 
التوترات بين اليونان وتركيا خالل السنوات 

القليلة الماضية.

رمزية خليل عبد الرحيم محمد

مرض
الديسك 

وفي  القرص،  تعني  إنكليزية  كلمة  الديسك  ـ 
النواة  فتق  هو  كمرض  تعني  العربية  اللغة 
اللبية، القرص الغضروفي يتكون من الداخل 
صفائح   - الليفية  الحلقة   - )النواة  للخارج 
اإلنسان  عند  الفقري  العمود  ـ  غضروفية(. 
يتألف من 7 فقرات رقبية و12 فقرة ظهرية 
فقرات عجزية ملتحمة  فقرات قطنية و4  و5 
القرص  يوجد  فقرتين  كل  بين  البلوغ،  عند 
الغضروفي، مرض الديسك هو خروج النواة 
اللبية وانفتاقها عبر الحلقات الليفية المتمزقة؛ 
وضغطها على الجذر الموافق مما يؤدي إلى 

حدوث األلم الجذري.
درجات الديسك

 ـ درجة أولى: تبارز قرصي مع سالمة الحلقة 
الليفية جزئياً. ـ درجة ثانية: تمزق كافة الحلقة 
ثالثة: وجود  ـ درجة  اللبية.  النواة  مع خروج 
الرباط  تمزق  مع  القناة  داخل  حرة  شظية 

الطوالني الخلفي.
ـ الدرجة الثانية والثالثة جراحية. 

فيه  يحدث  الفقري  العمود  في  قسم  أكثر  ـ 
الديسك هو الناحية القطنية.

بسبب  الذكور  عند  الديسك  مرض  يحدث 
كثيرة  الديسك  أسباب  الشاقة.   عملهم  طبيعة 
 - عنيفة  رياضة   - سقوط   – ثقيل  )حمل  مثل 
وقوف  تتطلب  مجهدة  أعمال   - سير  حوادث 
طويل - دفع أو سحب أشياء ثقيلة(. ـ العرض 
في  األلم  هو  القطني  الديسك  في  الرئيسي 
أسفل الظهر ويمتد إلى أحد األطراف السفلية 
والعرض  ونمل،  خدر  حس  مع  كليهما  أو 
الرئيسي في الديسك الرقبي هو ألم رقبي يمتد 
ألحد األطراف العلوية أو كليها مع حس خدر 
قد  الديسك  في  القطنية  الناحية  آالم  ـ  وتنميل. 
تمتد ألسابيع أو سنوات واأللم يزداد بالحركة 

والسعال والكبس والوقوف والمشي. 
ضعف  أو  تنميل  أو  خدر  مع  األلم  يترافق  ـ 

عضلي بتوزع الجذر العصبي.
ـ أحد األعراض المتأخرة هو الضعف العضلي 

أو الضمور العضلي. 
بين  هو  الديسك  لحدوث  النموذجي  العمر  ـ 
)30 -50( سنة وهي فترة بذل الجهد العضلي 
يأخذون  القطني  الديسك  مرضى  ـ  والعمل. 
وضعيات شاذة بالمشي أو الوقوف أو الجلوس 
الهروب  وضعية  هو  الشائع  الشكل  حيث 
إضافة  الديسك  مرض  يشخص  ـ  األلم.  من 
للسريريات بواسطة صورة الطبقي المحوري 
والرنين المغناطيسي اللذين أحدثا ثورة علمية 
الجراحة  اختصاص  في  خاصة  الطب  في 
الديسك  في عالج مرض  القاعدة  ـ  العصبية. 
في  الجراحة  نسبة  المحافظ حيث  العالج  هي 

الديسك ال تتجاوز 10% فقط.
ـ والعالج المحافظ يتضمن )الراحة التامة على 
المريض  يتقلب  بحيث  القساوة  معتدل  فراش 
كيفما يشاء(. وفترة الراحة تتراوح بين )6-3( 
أسابيع، إضافة للراحة يُعطى المريض بعض 
المسكنات وأحياناً مركنات كالديازيبام وكذلك 
غالبية  سيتروئيدية  الال  االلتهاب  مضادات 
ولكن  المحافظ  للعالج  يستجيبون  المرض 
الحاالت التالية تستدعي الجراحة في الديسك: 

1ـ شلل أو ضعف طرف.
2ـ اضطراب ممرات بولية وبرازية. 

من  الرغم  على  الشديد  األلم  استمرار  3ـ 
من  المريض  يستفيد  لم  إذا  4ـ  المسكنات.  
العالج المحافظ ثالثة أشهر يمنع المريض من 
بالطرف  واضح  5ـ ضعف  العمل.   ممارسة 
مع خدر وتنميل.ـ  يجب إجراء العمل الجراحي 
في فترة اشتداد األعراض لكي يشعر المريض 
الجراحة  على  يتحسنون   )90-85( بالفارق، 
إلى  شهر  مرور  بعد  لعلمه  المريض  ويرجع 

شهر ونصف بدون عملية.
حدوث  إلمكانية  التنويه  من  بد  ال  أخيراً: 
حدوث  وهو  الديسك  لعملية  كارثي  اختالط 
والذي  الديسك  لعملية  التالي  القرص  التهاب 
غالباً ما يظهر باألسبوع الثاني وأحياناً الثالث 
يتجلى بألم شديد في منطقة العملية والحوض 
شديد  تمدد  مع  السفليين  للطرفيين  وأحياناً 
مؤلم  االختالط  هذا  ـ  القطني.  العمود  بحركة 
سوء  يكون  وإنما  فيه  للجراح  دخل  وال  جداً 
الحاالت  من   %60 فإنه  وللعلم  للمريض  حظ 
القرص  اللتهاب  زروع  فيها  أجريت  التي 
كان التهاباً ال نوعياً. ـ في هذه الحالة اإلنذار 
معاناة  تستمر  ولكن  القاعدة  هو  التام  بالشفاء 
معظم المرضى من ثالثة إلى ستة أشهر، مع 
تنفيذهم تعليمات صارمة مع تناولهم مسكنات 

لفترة طويلة.

طبيبكم 

عنتر إبراهيم

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /3655/

رقم القرار /2932/            
طالب التبليغ: امر الحسن بنت موسى     
المطلوب تبليغه: مرعي الحسن بن حسن 
موضوع الدعوى: تثبيت زواج ونسب 

خالصة القرار:
1- تثبيت الزواج بين الجهة المدعية امر الحسن بنت موسى والدتها 

قبصة تولد 1999 وبين المدعي عليه مرعي الحسن بن حسن واعتباره 
واقعاً بتاريخ 2015/3/5

2- تثبيت نسب الطفلتين ريان تولد 2018/1/1 وبيان تولد 
2019/3/1 من والديهما امر الحسن ومرعي الحسن 

3- إلزام مدير السجل المدني بالرقة بتنفيذ مضمون هذا القرار بعد 
انبرامه  

4- تضمين المدعي عليه الرسوم والمصاريف.
5- قرار صدر بتاريخ 2020/11/12م وأُفِهم علناً حسب األصول 
وجاهياً بحق المدعية وبمثابة الوجاهي بحق المدعي عليه وقابالً 

للتمييز.

مذكرة إخطار 
في الدعوة رقم األساس /4056/ لعام 2020 م

على السيد: إبراهيم عبدالرزاق الشالش الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2020/12/21م لننظر في 
الدعوى المقامة من السيدة: رهف األحمد الخلف بطلب: تفريق 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى 
في الدعوة رقم األساس /3829/ لعام 2020 م

على السيد: أحمد مصطفى األحمد الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس 
الواقع في 2020/12/17 م لننظر في الدعوى المقامة من السيد: علي 

أحمد العكلة  بطلب: مبلغ مالي، وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة إخطار  
في الدعوة رقم األساس /3749/ لعام 2020م

على السيد: مصطفى حسين البكري الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية بالرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم الخميس الواقع في 2020/12/17م 

لننظر في الدعوى المقامة من السيدة: حنان عبد الظاهر 
بطلب: تفريق، وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم أساس 2058 لعام 2020م 

المتكونة بين الجهة المدعية: صبحي حاج حسن وكيله 
والجهة المدعى عليها: حيدر حميد بن مصطفى وحميد ومحمود   

بدعوى: تزوير بالتنازل وعقد بدون تأمين  
 تاريخ الجلسة 2020/12/17م 

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى  
في الدعوى رقم األساس /4033/ لعام 2020 م

           على السيد: عبد الباسط بن محمد شوكت جابر 
الملحم الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية بالرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األحد الواقع 
في 2020/12/20م لننظر في الدعوى المقامة من 

السيد: عطا حجيلة بن أحمد بطلب: استرداد حيازة ومنع 
تعرض، وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى  
في الدعوة رقم األساس /4033/ لعام 2020م

على السيد: عبد الرحمن بن محمد شوكت جابر الملحم 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية بالرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األحد الواقع في 
2020/12/20م لننظر في الدعوى المقامة من السيد: 

عطا حجيلة بن أحمد بطلب: استرداد حيازة ومنع 
تعرض، وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى  
في الدعوى رقم األساس /4033/ لعام 2020 م

على السيد: عبد الكريم بن محمد شوكت جابر الملحم الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية بالرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األحد الواقع في 2020/12/20م لننظر في 
الدعوى المقامة من السيد: عطا حجيلة بن أحمد بطلب: استرداد 
حيازة ومنع تعرض، وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى  
في الدعوة رقم األساس /4033/ لعام 2020 م

على السيد: كفاء بنت محمد شوكت جابر الملحم الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية بالرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم األحد الواقع في 2020/12/20م لننظر في 

الدعوى المقامة من السيد: عطا حجيلة بن أحمد بطلب: استرداد 
حيازة ومنع تعرض، وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة إخطار  
في الدعوة رقم األساس /4251/ لعام 2020 م

على السيد:  محمد الجعيفص بن حسين الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية بالرقة، وذلك في تمام الساعة 
/10/ صباحاً من يوم األحد الواقع في 2020/12/20م 
لننظر في الدعوى المقامة من السيد: حسن الزر بن عبد 
بطلب: مطالبة بمبلغ مالي – تعويض، وإن لم تحضر في 

الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /911/

رقم القرار /911/          
طالب التبليغ: نور العلي بنت علي 

المطلوب تبليغه: محمد صالح الكنو   
موضوع الدعوى: تثبيت زواج ونسب وتفريق   

خالصة القرار:
ـ تثبيت الزواج بين الجهة المدعية نور العلي بنت علي  والمدّعي عليه 

محمد صالح الكنو واعتباره واقعاً بتاريخ 2017/6/1
ـ التفريق بين الطرفين لعلة الشقاق والضرر واعتباره طالق بائن بينونة 

صغرى واعتبار التفريق واقعاً من تاريخ صدور هذا القرار 
ـ تثبيت نسب الطفل عمر واعتباره من مواليد 2019/4/1 من والديه 

الزوجة نور العلي بنت علي والزوج محمد صالح الكنو
ـ إلزام الجهة المدعية الزوجة بالعدة الشرعية ومدتها ثالثة أشهر تبدأ من 

تاريخ صدور هذا القرار 
ـ إلزام مدير الشؤون بالرقة بتنفيذ هذا القرار في سجالته 

ـ تضمين المدعي الرسوم والمصاريف.

مذكرة دعوى  
في الدعوى رقم األساس /3375/ لعام 2020 م

على السيد: هويدي حسين السعادي الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
األحد الواقع في 2020/12/20م لننظر في الدعوى المقامة من 
السيدة: بثينة حسين الحسين بطلب: نفقة زوجية ونفقة أطفال وإن 
لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم أساس 2087 لعام 2020م 

المتكونة بين الجهة المدعية: وليد عبد الرزاق بن زكريا 
والجهة المدعى عليها: خالد مصطفى األحمد

بدعوى: تثبيت بيع         تاريخ الجلسة 2020/12/17م 
من يوم الخميس

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى  
في الدعوة رقم األساس /4033/ لعام 2020 م

على السيد: عبد اللطيف بن  محمد شوكت جابر الملحم 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية بالرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األحد الواقع في 
2020/12/20م لننظر في الدعوى المقامة من السيد: 

عطا حجيلة بن أحمد بطلب: استرداد حيازة ومنع 
تعرض، وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى  
في الدعوى رقم األساس /4033/ لعام 2020 م

على السيدة: فريال بنت محمد شوكت جابر الملحم 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية بالرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األحد الواقع في 
2020/12/20م لننظر في الدعوى المقامة من السيد: 

عطا حجيلة بن أحمد بطلب: استرداد حيازة ومنع 
تعرض، وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى  
في الدعوة رقم األساس /4033/ لعام 2020م

على السيد: عبد الغفور بن محمد شوكت جابر الملحم الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية بالرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األحد الواقع في 2020/12/20 م لننظر في 
الدعوى المقامة من السيد: عطا حجيلة بن أحمد بطلب: استرداد 
حيازة ومنع تعرض، وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة إخطار  
في الدعوة رقم األساس /3410/ لعام 2020 م

على السيد: عبد الزر الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم الخميس الواقع في 2020/12/17م لننظر في 
الدعوى المقامة من السيد: حسن الزر بن عبد 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 /4033/ لعام 2020 م

على السيد: عبد الصمد بن محمد شوكت جابر الملحم 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية بالرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األحد الواقع في 
2020/12/20م لننظر في الدعوى المقامة من السيد: 

عطا حجيلة بن أحمد  بطلب: استرداد حيازة ومنع 
تعرض، وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة إخطار
 سند تبليغ حكم

في الدعوى رقم أساس 397 لعام 2020م 
المتكونة بين الجهة المدعية: عائشة الرويبح 

والجهة المدعي عليها: أحمد اإلبراهيم بن محمد 
بدعوى: طلب طالق غياري               

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة إخطار  
في الدعوى رقم األساس /3410/ لعام 2020 م

على السيد: محمود  الزر الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس 

الواقع في 2020/12/17م لننظر في الدعوى المقامة من السيد: 
حسن الزر بن عبد  بطلب: تثبيت عقد بيع، وإن لم تحضر في 

الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

وأضاف أنهم بحاجة لمواد غذائية ومواد نظافة، 
منوهاً بأن األهالي ال يملكون قوت يومهم، فكيف 
ظل  في  الشتاء  مستلزمات  يؤمنوا  أن  يمكن 

ارتفاع األسعار؟!
نوروز  مخيم  في  اإلدارية  أكدت  جانبها؛  من 
مساعدة  في  تساهم  حلول  بإيجاد  حسن،  دجلة 

المنظمات  تقاعس  أن  إلى  وأشارت  المهجرين، 
واإلغاثية،  اإلنسانية  المساعدات  تقديم  عن 
األمر  جعل  الشتاء،  فصل  حلول  مع  بالتزامن 
تمتلك  ال  المخيم  إدارة  أن  خاصة  تعقيداً،  أكثر 

كافة اإلمكانات لدعم المهجرين.
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مهجرات قسرااً من سري كانيه بوضع إنساني يرثى 
له.. وال داعم لهن

تحافظ على ممارسة حرفتها منذ أكثر من ستة عقود.. وتشجع 
بناتها على ذلك

روناهي/ قامشلو- امرأتان ضمن ثالث عوائل 
من  وغالبيتهم  عشر شخصاً،  ستة  من  مؤلفة 
األطفال من ُمهجري سري كانيه، يعيشون في 
أبواب  دون  من  غرف  ثالث  من  مؤلف  منزل 
لم  بأنه  تؤكدان  البارد,  الشتاء  هذا  في  ونوافذ 

يقدم لهم أي مساعدة من أي جهة حتى اآلن
سري  على  التركي  االحتالل  هجمات  أدت 
اإلنساني  الوضع  تفاقم  إلى   ،2019 عام  كانيه 
من  اآلالف  عشرات  وتهجير  المنطقة  في 
المدنيين نحو مصير مجهول, فكيف هو وضع 
تقدم  وهل  السكن,  تأمين  في  المهجرين  هؤالء 

المساعدات اإلنسانية لهم؟
صحيفتنا  التقت  الموضوع  هذا  وبصدد 
»روناهي« مع عائالت هجروا من سري كانيه 
أثناء هجمات االحتالل التركي, حيث نزح اآلالف 
العشوائي  القصف  نتيجة  واألطفال  النساء  من 
لم  أخرى  مناطق  نحو  متجهين  المدينة  على 
يحملوا معهم سوى الثياب التي يلبسونها، وعانوا 
وتسبب  ومرتزقته،  المحتل  همجية  من  الكثير 
تهجيرهم من منازلهم ومدينتهم بجرح ال يشفيه 
مأوى  بدون  فظلوا  إليها،  بعودتهم  إال  الزمن 
ناهيك عن شعورهم الدائم بالحنين إلى مناطقهم.
سري  مدينة  سكان  من  هردم«  إبراهيم  »آهين 
نتيجة  وعائلتها  معاناتها  عن  تحدثت  كانيه، 
ما  ومرتزقة  التركي  االحتالل  دولة  هجمات 
المدينة،  على  السوري  الوطني  الجيش  يسمى 
بقصف  الحدود  على  الكائن  منزلها  واستهداف 
أنها  إلى  مشيرةً  التركي,  االحتالل  طيران  من 
مع  بدقائق  القصف  قبل  وزوجها،  هي  غادرت 
أختها وأخيها المتزوجين مع عوائلهم باإلضافة 
إلى والديها إلى مدينة تل تمر, وبقوا هناك برفقة 
ال  مهجورة  دكاكين  ضمن  أيام  أربعة  أطفالهم 

تصلح للسكن أبداً. 

ما أسباب ضعف المشاركة في بطولة السيدات للكرة الطائرة؟

عجلة دوري الدرجة األولى تنطلق بمستوى فني متوسط

منافسات مثيرة في بطولة الكيك بوكسينغ لألشبال

الُمشاِركة  الفرق  عدد  تضاءل  ـ  قامشلو   / روناهي 
في دوري الكرة الطائرة للسيدات في إقليم الجزيرة، 
بعد أن كانت مشاركتها ُمفّعلة بشكٍل جيد في األعوام 
الماضية، ولكن ما هي األسباب التي تكمن وراء ذلك؟
األندية  حالة من االنزعاج والضجر أصابت العبات 
العامين  في  اللقب  حققن  اللواتي  سردم  وخاصةً 
الماضيين، بحيث نقص األندية المشاركة يُفِقد الدوري 
نكهته ويقلل من حجم المنافسة ويؤدي في النهاية إلى 

حالة من اإلحباط لديهن.
على لسان رئيسة مكتب الرياضة األنثوية شنكل حمو 
ذكرت بأن هناك عدة عوامل وراء التراجع الحاصل 
جائحة  رأسها  وعلى  للسيدات  الطائرة  كرة  لعبة  في 

كورونا التي أوقفت النشاطات عدة مرات.
أحمد  حاج  رنكين  نادي سردم  مدربة  أوضحت  بينما 

نشاهد  ولكن عندما  المطلوب  بالشكل  قائلةً: »تجهزنا 
وجه  وعلى  ونحزن  ننزعج  بمشاركة ضعيفة  دوري 
سلباً  يؤثر  األندية  أعداد  فقلة  الالعبات،  الخصوص 
على سير الدوري والحالة النفسية لهن، ويفقدَن المتعة 

في اللعبة والمنافسة«.
تأتي  جماليتها  الطائرة  الكرة  لعبة  أن  إلى  وأشارت 
الماضية  األعوام  مثل  المشاركة  وكثرة  باالحتكاك 
وكان  بالجماهير  تمتلئ  الصالة  بأن  نشاهد  »فكنا 

الحماس أكبر من اآلن بكثير«.
يقدم  لم  العام  الرياضي هذا  بالقول: »االتحاد  ونوهت 
شيء مثل باقي األعوام وهذا األمر انعكس على حجم 
قبل  من  للدعم وخاصةً  فالالعبات يحتجن  المشاركة، 

االتحاد الرياضي«.
في  انطلقت  الطائرة  للكرة  السيدات  بطولة  وكانت 
صالة عامودا الرياضية بمشاركة ستة نوادي وسيلعبن 

بنظام من مرحلة واحدة، وسجلت النتائج التالية:

تغلب سردم على جوانن باز بشوطين دون رد.
فاز االتحاد على جوانن باز بشوطين لشوط.

تغلب االتحاد على آشتي بشوطين دون رد
فاز جوانن عامودا على آشتي بشوطين دون رد.
فاز سردم على جوانن عامودا بشوطين دون رد.

في البطوالت السابقة كانت األندية تشارك بمعدل ثماِن 
انخفض  العدد  العام  للعشرة، ولكن هذا  أندية وصوالً 
لهذه  الدعم  لتقديم  الرياضي  االتحاد  قدرة  عدم  بسبب 
لوازم  تقديم  هناك  كان  السابق  في  بحيث  النوادي، 
يقدم  لم  العام  هذا  ولكن  الطرقات،  وأجرة  رياضية 
تلقي الدعم من اإلدارة  شيء، واالتحاد يحاول جاهداً 
ما  االتحاد  ينمح  لم  بحيث  الجزيرة،  إقليم  في  الذاتية 
يحتاجه من التمويل وصرف المستحقات المالية حتى 

اآلن، والضريبة األكبر يدفعها الرياضيون فقط. 

دوري  منافسات  انطلقت  ـ  قامشلو   / روناهي 
للدرجة  الجزيرة  إقليم  في  القدم  لكرة  الرجال 
طول  بعد  وذلك  نادياً،   14 وبمشاركة  األولى 
انتظار، وتأجيل بسبب جائحة كورونا، وأقيمت 
بمباريات  األولى،  الجولة  ضمن  لقاءات  ستة 

متوسطة األداء فنياً.
مباراة االفتتاح كانت في ملعب الشهيد هيثم كجو 
والجزيرة،  دجلة  ناديي  بين  وجمعت  بقامشلو، 
إال  تقدم األخير بهدف عبر ركلة جزاء،  ورغم 
أن دجلة عاد وزاَر لثالث مرات شباك الجزيرة 
أول  مقابل هدف واحد، في  أهداف  بثالثة  وفاز 

مشاركة له في دوري الدرجة األولى.
والمساعدين  نادر  خالد  للساحة  المباراة:  حكام 
رابع  وحكم  شيخو  سليمان  مصطفى  ياسر 

شيخموس حسن. راقب المباراة إدارياً وتحكيمياً 
سعدون سلمان.

األول  الشوط  قدّم  السابقة  النسخة  بطل  سردم 
الثاني  بشكل فني غير مقبول، ولكن في الشوط 
ظهر بقوة واستطاع كسب النقاط الثالثة للمباراة 
من الصناديد وفاز برباعية نظيفة، على أرضية 
ملعب شهداء الثاني عشر من آذار بقامشلو. قاد 
المباراة للساحة مهند أحمد وطالب حسو وباسم 
رابعاً  حكماً  خلف  وسرور  مساعدين  الدهش 

وراقبها إداريا وتحكيمياً دندح أبو زيد.
وفاز برخدان على الطريق بخمسة أهداف مقابل 
وذلك  الشكل،  بهذا  متوقعة  غير  بنتيجة  هدفين 
بقامشلو،  كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  أرضية  على 

حكام المباراة:

أيوب شكري للساحة وعماد عبود وكسرى محمد 
مساعدين وحكماً رابعاً عبد السالم حسين وراقب 

المباراة عماد مسور.
بينما االتحاد كّرم ضيفه شبيبة الحسكة وفاز عليه 
ملعب  أرضية  على  واحد  هدف  مقابل  بهدفين 

شرموال بعامودا، حكام المباراة:
وحسين  أصالن  وهائل  للساحة  درويش  جمال 

درويش مساعدين وحكماً رابعاً معتز سليمان.
راقب المباراة إدارياً وتحكيمياً فايز دقوري.

وخرج جودي متعادالً مع ضيفه شبيبة تل كوجر 
بهدف  األولى،  الدرجة  لدوري  الجديد  القادم 
لهدف على أرضية ملعب رميالن، حكام اللقاء:

النزال  وممدوح  للساحة  درويش  محمود 
عبد  رابعاً  وحكماً  مساعدين  محمد  وشيخموس 
ظاظا.  ديدار  المباراة:  مراقب  عبدولي،  القادر 
أما األسايش فقد فاز ولكن بصعوبة على خبات 
بهدف بدون رد، وخبات لم يستعد كما يجب بسبب 
الظروف المادية الصعبة للنادي، عكس األسايش 
الذي لم يتوقف عن المران باستثناء فترة تطبيق 
الحظر الكلي، وطاقم التحكيم للمباراة كان على 

الشكل التالي:
وحسين  صعيو  وفراس  للساحة  درويش  جمال 

مطر مساعدين وعبدهللا أيوب حكماً رابعاً
راقبها إدارياً وتحكيماً: مروان عثمان.

للمباريات كانت متوسطة،  الفنية  المستويات  إن 
وهما  الجولة  هذه  في  يلعبان  لم  ناديان  ويبقى 
سري كانيه وواشو كاني بسبب عدم استعدادهما 
حتى اآلن، وذلك إثر احتالل مدينتهم سري كانيه 
في العام الماضي، من قبل دولة االحتالل التركي 

ومرتزقة ما تسمى بالجيش الوطني السوري.
توزيع األندية وترتيبها ضمن المجموعتين:

المجموعة األولى: األسايش ـ خبات ـ االتحاد ـ 
شبيبة الحسكة ـ دجلة ـ الجزيرة ـ واشو كاني.

جودي  ـ  الصناديد  ـ  سردم  الثانية:  المجموعة 
ـ سري  الطريق  ـ  برخدان  ـ  كوجر  تل  شبيبة  ـ 

كانيه.

ترتيب المجموعة األولى:
1ـ دجلة 3 نقاط +2.

2ـ األسايش 3نقاط +1.
3ـ االتحاد 3 نقاط +1.

4ـ شبيبة الحسكة 0 نقطة ـ1.
5ـ خبات 0 نقطة ـ1.

6ـ الجزيرة 0 نقطة ـ2.
7ـ واشوكاني لم يلعب استراحة.
ترتيب األندية المجموعة الثانية:

1ـ سردم 3 نقاط +4.
2ـ برخدان 3 نقاط +3.

3ـ شبيبة تل كوجر 1 نقطة +.
4ـ جودي 1 نقطة.

5ـ الطريق 0 نقطة ـ3.
6ـ الصناديد 0 نقطة ـ4.

7ـ سري كانيه لم يعلب استراحة.
وستلعب األندية بنظام مرحلتي الذهاب واإلياب.

– تتأهل الفرق الثالثة األولى إلى الدور الثاني.
النصف  إلى  مباشرة  المجموعة  بطل  يتأهل   –
الثاني والثالث من كل مجموعة  النهائي ويلعب 

ذهاباً وإياباً ويتأهل ناديان.
ويعلب  القرعة  بطريقة  األربعة  الفرق  تلعب   –
المباراة  إلى  للتأهل  وإياباً  ذهاباً  فريقين  كل 
النهائية وتقام مباراة واحدة لتحديد بطل الدوري.
بواقع  نوادي  أربعة  الثانية  الدرجة  إلى  يهبط   –
من  الترتيب  سلم  من  مجموعة  كل  من  ناديين 
لتصبح  ناديين  فقط  ويصعد  األول،  الدور 

مجموعة األندية في الموسم المقبل 12 نادياً.
األولى  للمرة  أجبرت  كورونا  جائحة  بأن  يذكر 
ليكون  الموسم  نظام  باعتماد  الرياضي  االتحاد 
السنوات  ـ 2021، عكس ما اعتُمد في   2020
الماضية وأن يكون الموسم على مدار سنة واحدة 
سردم  هو  السابق  للدوري  اللقب  وحامل  فقط، 
وجمع 44 نقطة، أما الكأس فهو األسايش وستقام 
والجمعة  الخميس  أيام  القادمة  الجولة  مباريات 
القدم  ما وصلنا من مكتب كرة  والسبت بحسب 

في االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة. 

للكيك  بطولة  أقيمت  ـ  قامشلو   / روناهي 
بوكسينغ في إقليم الجزيرة لألشبال بمشاركة 
وشهدت  اإلقليم،  في  للعبة  ومراكز  نوادي 
بلغ  المشاركين والذين  بين  منافسات مثيرة 

عددهم 26 العباً. 

لأللعاب  منذر  زالل  الشهيدة  صالة  وفي 
القتالية بقامشلو أقيمت منافسات بطولة الكيك 
بوكسينغ لألشبال من مواليد2010 ـ 2012 

بأوزان تتراوح ما بين 20 ـ 44 كغ.
األسايش  أندية  من  العباً   26 فيها  وشارك 

وفدنك ومراكز دايدو وشوتوكان وجيا، وكانت 
المشاركين،  بين  وتنافسية  مثيرة  الجوالت 
وبإشراف اللجنة الفنية للعبة ومكتب األلعاب 

الفردية في االتحاد الرياضي.
األول  المركز  تحقيق  فدنك  نادي  واستطاع 
المركز  وفي  األسايش  نادي  خلفه  وجاء 
البطولة  وهذه  شوتوكان.  مركز  الثالث 
أقيمت  بينما  الموسم  هذا  األولى  الرسمية 
هفرين  للشهيدة  وتخليداً  تنشيطية  بطولة 
خلف التي استشهدت على يد مرتزقة الجيش 
الوطني السوري المدعوم من دولة االحتالل 
التركي في عام 2019، وكانت برعاية من 

بإقليم  الرياضي  مركز جيا وإشراف االتحاد 
الشهيدة  صالة  في  أيضاً  وأقيمت  الجزيرة، 
االتحاد  مقر  ضمن  القتالية  لأللعاب  زالل 
من  العباً   54 وقتها  فيها  وشارك  بقامشلو، 

فئتي األشبال والناشئين من:
الحسكة  وشبيبة  واألسايش  سردم  نوادي 
وفدنك، ومراكز )دايدو الدولية - جيا - شوتو 

كان -النجوم(.
وجاء   ، البطولة  بلقب  األسايش  نادي  ج  وتّوِ
في المركز الثاني نادي سردم و مركز دايدو 

ثالثاً.

تقرير/ رشا علي

تقرير/ جوان محمد

السكن مع الفرئان والقوارض

بريف  ماعز  تل  لقرية  »انتقلنا  آهين:  وأشارت 
تل تمر وسكنا في غرفة كانت تستخدم من قبل 
كحظيرة لألغنام, حيث اشتركوا في السكن مع 
لعدم  شهرين  فيها  وبقينا  والقوارض,  الفئران 
على  قدرتنا  ولعدم  فيه  نسكن  آخر  مكان  وجود 
تأمين آجار المنازل, وبسبب الوضع السيئ الذي 
عانيناه انتقلنا إلى مدينة قامشلو, بحيث سمح لنا 
من  فيها  نقيم  أن  الصغيرة  الشقق  أحد  صاحب 
آجار, وهو منزل مؤلف من ثالث غرف  دون 

ومطبخ أصبح ملجأً لنا وألطفالنا«.

ستة عرش شخصاً يعيشون 
يف ثالثة غرف

ثالثة عوائل مؤلفة من ستة عشر شخصاً غالبيتهم 
الصغيرة,  الشقة  هذه  في  يسكنون  األطفال  من 
وجود  عدم  بسبب  للسكن  جاهزة  تكن  لم  التي 

أبواب ونوافذ فيها, كانت الشقة عبارة عن بعض 
الشتاء،  وبرد  الصيف  حر  من  تؤويهم  جدران 
فبينت لنا آهين حيال ذلك: »بسبب عددنا الكبير 
ال يؤجروننا المنازل, وال نستطيع أن نؤجر كل 
المادية  قدرتنا  عدم  بسبب  منزالً  لوحدها  عائلة 

الكافية لذلك«.
يملكون  مدينتهم  في  كانوا  سابقاً  وأهلها  آهين 
مع  تعمل  وكانت  والفول،  الكمون  لفرز  آالت 
إلى  باإلضافة  والمونتاج  التصوير  في  زوجها 
محل للهواتف الخليوية وأجهزة تصوير حديثة, 
الخاصة  على شاحنته  سائقاً  يعمل  كان  وأخوها 
بعد  ولكن  كانيه,  لسري  تركيا  احتالل  قبل 
تهجيرهم اضطر زوجها وأخوها للعمل كعمال 
بأجور زهيدة، وال يستطيعان تقديم المال الكافي 
كل  »بقي  بحسرة:  آهين  وتتكلم  أسرهم,  إلعالة 
شيء هناك في سري كانيه, أموالنا ومنازلنا وكل 
ما كنا نملك بقيت هناك, لم نأخذ معنا شيئاً, حتى 

دفتر العائلة نسيانه في المنزل عندما غادرنا«.

الهجوم الوحيش سبب التهجري

ر منزلها ومنازل  شاهدت آهين بعينيها كيف دُّمِ

المدنيين وجثثهم مرمية  جيرانها، ورأت أشالء 
زوجها  مع  مضطرةً  فنزحت  األرض،  على 
مليئة  أجواء  وسط  العشوائي،  القصف  بسبب 
القذائف  وأصوات  والدمار،  والغبار  بالدخان 

والقصف كانت تمأل المكان.
تصف آهين الحالة »إنهم همج العصر، هاجموا 
بكل وحشية المدنيين العزل، زرعوا الخوف في 
قلوب النساء واألطفال، اضطررنا للفرار خوفاً 

على حياتنا وحياة أطفالنا«.
ومنذ ما يقارب السنة وهم يعيشون في قامشلو, 
في منزل ال يقيهم حالياً من شدة البرد، ومدفئتهم 
أوضاع  يعيشون  فهم  بالغرض،  تفي  ال  قديمة 
مأساوية، فبعد الحياة الجميلة واألمن واالستقرار 
مأساة  إلى  حياتهم  انقلبت  يعيشونه  كانوا  الذي 
وهي  العمل  عن  حالياً  آهين  تبحث  تراجيدية.. 
خريجة قسم األحياء لمساعدة عائلتها في تدبير 

أمورهم اليومية. 

مناشدة الجهات املعنية

ويعاني أطفال آهين الثالثة من أمراض مختلفة، 
الكافية على معالجتهم,  وتعاني من عدم قدرتها 
ونصف  سنة  العمر  من  البالغ  الصغير  فطفلها 
العين،  وفي  الصدر  في  مرض  من  يعاني 
تشقق  مرض  من  يعانيان  الكبيران  وطفالها 
معالجتهم  تستطع  ولم  النمو,  في  ونقص  الجلد 

حتى اآلن.
»أناشد  قائلةً:  حديثها  هردم  آهين  واختتمت 
أجل  من  اإلنسانية  والمنظمات  المعنية  الجهات 
مساعدة أطفالي ووالدتي المريضة وإيجاد فرص 
لم  فإلى يومنا هذا  عمل لي ولزوجي وأشقائي، 
الذي  الحظر  أيام  وفي  أحد,  من  مساعدة  نتلقَّ 
طبق من أجل جائحة كورنا في الفترة األخيرة لم 

نكن نستطيع تأمين الخبز ألطفالنا«.
من  البالغة  سينو«  »زهرة  آهين  والدة  أما 
سرطان  مرض  من  تعاني  عاماً،  العمر50 
الثدي, فهي بحاجة إلى معالجة كيميائية, تذهب 

روناهي/ الشدادي- تتفنّن بمزج األلوان لتخرج 
لوحة فنيه تعكس ذوقها الرفيع، محافظةً بذلك 
على إرٍث فني غني وتعكس من خالله صورة 

رائعة لتراث المنطقة. 
في  اليدوية  الحرف  أهم  من  السجاد  حياكة  تعد 
مناطق جنوب الحسكة، وتعتبر هذه الحرفة صلة 
الوصل بين ماضي المنطقة البسيط وحاضرها، 
وعلى الرغم من التطور الذي حصل في المنطقة 
ال  الجاهزة،  الصناعات  على  األهالي  واعتماد 
هذه  يزاولن  الشدادي  في  األمهات  بعض  زالت 

الحرفة.

شغفها الوحيد..

تعتبر حياكة السجاد من أهم الحرف التي أتقنتها 
العقود  مر  على  الريفية  المناطق  في  النساء 
وحاجتها  صعوبتها  من  الرغم  على  المنصرمة 

للدقة والصبر للخروج بنتيجة مبهرة.
مدينة  عن  مترات  كيلو  بضعة  تبعد  قرية  ففي 
القاسم /74/ عاماً،  يومياً سودة  الشدادي تجلُس 
الالزمة  األدوات  كل  مفترشةً  منزلها  أمام عتبة 

فنية رسمت تصميها  بإنشاء لوحه  لتبدأ  للحياكة 
الخاص في مخيلتها وعملت على اختيار األلوان 
وتنسيقها قبل أن تبدأ العمل دون حاجتها لجهاز 
فهي  خاصة،  تصميم  وبرامج  متطور  حاسب 
تطلق العنان لخيالها فقط في كل مرة تريد فيها 

صنع سجادة.
العادات  أصل  بأنها  الحرفة  هذه  سودة  وتصف 
الوحيد  الشغف  وتعتبرها  المنطقة،  في  والتقاليد 
لها على الرغم من تقدمها في العمر، فهي تجلس 

يومياً منذ ساعات الصباح األولى لحياكة سجادة 
تُزين بيها أحد المنازل.

وقتنا  في  السجاد  الصدد: »حياكة  بهذا  وأردفت 
على  فقط  ويعتمد  نادراً  أمراً  بات  الحاضر 
النساء المتقدمات بالسن لسد أوقات فراغهن بعد 
باتت  التي  الحديثة  للصناعات  الكبير  االنتشار 
تغزو المنازل«، الفتةً بأنه وعلى الرغم من كل 
يخلو  يكاد  ال  المنطقة  في  انتشر  الذي  التطور 

منزل من سجادة حيكت بأياٍد محلية.

هدية لألصدقاء واملحبني

جدتها  من  السجاد  حياكة  تعلمت  بأنها  مضيفةً 
منذ أكثر من ستة عقود مرت وال زالت تمارس 
بأنها  مشيرةً  التاريخ،  هذا  حتى  المهنة  هذه 
تصنع السجاد بدافع التسلية وتمضي بها أوقات 
األولية  المواد  بشراء  تقوم  بأنها  منوهةً  الفراغ، 
صوف  بغزل  تقوم  أو  الشخصي  حسابها  على 
األغنام بطريقة يدوية ليتم استعماله الحقاً بعملية 
الحياكة. وبعد االنتهاء من صنع السجادة تقدمها 
كهدية بسيطة لألصدقاء والمحبين بشكل مجاني، 
فضالً عن تخصيص القسم األكبر من صناعتها 

للمساجد كصدقة جارية لها، على حد تعبيرها.
بأنها  لنا  القاسم في ختام حديثها  وأشارت سودة 
حفاظاً  الحرفة  لهذه  بناتها  تعليم  على  »عملت 
ديمومتها  على  وللمحافظة  الضياع  من  عليها 
الحرفة  تحتويه  مما  الرغم  على  واستمراريتها 
على  الناشئة  األجيال  واعتماد  وتعب  جهد  من 
يتواصل  أن  بذلك  متمنيةً  الجاهزة،  الصناعات 

العمل بهذه الحرفة إلى أبعد وقت ممكن«.

والشيء  للمعالجة,  دمشق  إلى  شهرين  كل  في 
الذي فاقم الوضع أكثر غالء أسعار الدواء، فكل 
حبة يبلغ ثمنها خمسة آالف ليرة سورية، وهذا 
المتردي,  المادي  لوضعهم  بالنسبة  جداً  مكلف 
فتقول األم زهرة سينو بخصوص مرضها: »ال 
أعرف ماذا أقول، تعرفون مرض السرطان ال 
يرحم، إنني أعاني من دوخة في أغلب األوقات, 

الدواء غالي الثمن وال نملك المال لشرائه«.
يسمى  »ما  ومرتزقته  التركي  االحتالل  إن 
بتهجير  تسببوا  السوري«  الوطني  بالجيش 
وحشية،  بكل  احتلوها  التي  المناطق  سكان 
النساء  واجهتها  الوحشية  من  األكبر  والنسبة 
منازل  في  وسكّن  أطفالهن  مع  هجرن  اللواتي 
بإقليم  أخرى  مدن  في  وذلك  للعيش،  تصلح  ال 
الجزيرة وسط تغيب الجهات المعنية والمنظمات 

اإلنسانية بتقديم الدعم الالزم لهن.

أهين إبراهيم هردم
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االتحاد  لحزب  العامة  األمانة  في  العضوة  قالت 
الكردي  الصف  وحدة  أن  بيرم  أمينة  الديمقراطي 
واإلرث  باألرض  مرتبط  كردي  كل  على  واجب 
أن  إلى  وأشارت  للكرد،  العريق  التاريخ  وحتى 

الوحدة ستكون السد المنيع أمام محاوالت اإلبادة.

وحدة الصف ُتّهد لبناء الوطن

وحول هذا الموضوع التقت صحيفتنا معها فتحدثت 
تعتبر  الكردي  الصف  وحدة  مسألة  إن  قائلةً: 
الطريق الوحيد الذي يمهد لبناء أساس يستند عليه 
الكرد في كل بقعة من أرض كردستان، باإلضافة 
أمام الذين يحاولون  لكون الوحدة تشكل سداً منيعاً 
تحويل القضية الكردية ووحدة الصف الكردي إلى 
ملف أمني، يتم تداوله بين أربع دول لمحو الهوية 
وأيضاً طمس التاريخ العريق للكرد، وتهدد وجود 

الشعب الكردي. 
من  الكثير  قدموا  الكرد  بقولها:  أمينة  وتابعت 
وكرامة،  بأمان  العيش  سبيل  في  التضحيات 
آفا  روج  وفي  األربعة  األجزاء  مستوى  على 
األهمية  تأتي  المنطلق  هذا  ومن  خاص،  بشكل 
االستراتيجية لوحدة الصف الكردي، ألنها ستكون 
الحل األنسب لجميع الكرد، والداخل السوري بشكل 
خاص، الوحدة الكردية ستحقق طموحات وأهداف 
وحدة  وتمثل  والتآخي،  الكريم  العيش  في  شعبنا 
الصف الكردي الشخصية الحقيقية للقضية الكردية 
االجتماعية  الثقافية،  السياسية،  الجوانب  كافة  من 

والتي تضمن حقوقه المشروعة.

الهدف الرتيك إفشال وحدة الصف

تهدف  البداية  منذ  التركية  المساعي  أمينة:  وبينت 
إلفشال أي مشروع للتوحيد بين الكرد شعبياً وحتى 

لمسألة  العوائق  من  الكثير  يشكل  ما  وهذا  حزبياً، 
األحزاب  بعض  انجرار  وأيضاً  القضية،  حل 
السياسية وراء أجندات المحتل التركي الذي كان له 
الدور األكبر في عدم نجاح الحوارات بين األحزاب 

الكردية سابقاً.
هم  والوحيد  األول  المستفيد  بقولها:  أمينة  وأكدت 
أعداء القضية الكردية وعلى رأسهم دولة االحتالل 
بقيادة  والتنمية  العدالة  حزب  في  المتمثلة  التركي 
الديكتاتور أردوغان قاتل اإلنسانية، ولكن ولألسف 
هناك البعض من الكرد اآلن يقومون بتنفيذ أجندات 
ويعملون  ومرتزقتها،  التركيّة  االحتالل  دولة 
لشرعنة االحتالل عبر التغطية على أفعال تركيا، 
الكردي،  الشعب  أعداء  يساعد  األمر  وهذا  طبعاً 
الكرد  إبادة  شعاره  الذي  العدو  بيد  نقطة  ويجعله 
أعضاء  وزيارة  الكردي،  الصف  وحدة  وضرب 
السوري  االئتالف  يسمى  ما  مع  الوطني  المجلس 
وكري  كانيه  وسري  المحتلة  عفرين  مناطق  إلى 
سبي ال تخدم القضية الكردية، والتاريخ لن يرحمهم 
وسوف يسجل كل أفعالهم تجاه القضية، لذا عليهم 
ذاتي  نقد  بتقديم  والقيام  الكردي  البيت  إلى  العودة 
أمام أضرحة شهداء الوطن، شهداء مقاومة عفرين 

والكرامة والشعب الكردي.
إلى  نداء  بيرم  أمينة  وجهت  حديثها  نهاية  وفي 
كافة شرائح المجتمع الكردي للوقوف صفاً واحداً 
الحتالل  الرامية  التركي  العدو  مخططات  إلفشال 
أرضنا، اليوم هو يومنا وال بد ألصحاب الحق أن 

ينتصروا. 
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 اإلدارة الذاتية..
 اإلنجازات وضرورات

المرحلة القادمة

اإلدارة  حققته  ما  حول  اثنان  يختلف  ال 
الذاتية لشمال وشرق سوريا من إجنازات 
القصير  عمرها  من  الرغم  على  كثيرة، 
وكلنا  نسبياً،  املتواضعة  وإمكاناتها 
يعلم مدى الصعوبات التي عانتها منذ 

تأسيسها وحتى هذه اللحظة.

نحن هنا لسنا بصدد شرح تفاصيل ما 
حدث من تطور في جميع مناحي احلياة 
الواقع  أرض  على  جميعاً  ملسناها  التي 
فاإلجنازات  بتفاصيلها،  عشناها  ألننا 
صدفة،  محض  ليست  حتققت  التي 
لكنها جاءت بعد عمل مضٍن وشاق في 
اجلائر  واحلصار  القليلة  اإلمكانات  ظل 
وكانت  واخلارج،  الداخل  من  املفروض 
من  وبخاصة  وهجمات  احتالالت  هناك 
ومرتزقتها. ومع  تركيا  السوء  جارة  قبل 
تلك  على  الضوء  نسلط  أن  علينا  ذلك 
اإلجنازات، وعلى جميع األطراف االعتراف 
عمل  نتيجة  كان  حتقق  ما  بأن  واإلقرار 
الكثيرون  حتمل  طويل  وسهر  دؤوب 
التي  األخطاء  من  الرغم  على  أعباءها 

حدثت هنا وهناك.

لكن باجململ وعند املقارنة بني عام سابق 
وعام الحق من عمل اإلدارة الذاتية سنرى 
الفرق بجالء، من حيث اإلطار العام وعمل 
اجملاالت  كافة  في  والتقدم  املؤسسات 
التعريج  عدم  اإلجحاف  ومن  واألصعدة، 
هذه  عمل  من  املضيئة  النواحي  على 
اإلدارة، وتقدمي الشكر والعرفان لكل من 
سبيل  في  وإخالص،  وصدق  بجد  عمل 
واملساهمة  املكتسبات  على  احلفاظ 
سالمتها  على  واحلفاظ  بنائها،  في 
بإجالل  الوقوف  من  بد  ال  لهذا  وأمنها. 
األمنية  اجلهات  وتقدير على عمل كافة 
عن  تذود  التي  واملدنية،  والعسكرية 
التراب وتدافع عن شعوب املنطقة بدون 
الثناء  تقدمي  األول  واجبنا  ومن  استثناء، 
واالمتياز على العمل الرائع الذي يقومون 
به، ومما ال شك فيه أن ما حدث من تقدم 
الظروف  نتيجة  كبيرة،  جهوداً  تطلَّب 
والقاهرة،  العصيبة  واأليام  احمليطة 
واخملططات  األعمال  من  الكثير  فتأجلت 
التي  كورونا  جائحة  وبخاصة  حني،  إلى 
الكثير  تنفيذ  في  كبير  بشكل  أثرت 
سوية  لرفع  تهدف  التي  املشاريع  من 
واملرتبطة  اخلدمية  وبخاصة  املؤسسات 

بالناس بشكل مباشر.

اآلن  الذاتية  اإلدارة  واجب  فمن  لذلك 
عام  استقبال  أعتاب  على  أننا  وبخاصة 
جديد وضع مخططات ومشاريع جديدة، 
يغلب عليها طابع االحترافية والتنظيم 
في العمل، يكون فيها االختصاص سيداً 
مخرجاً  والعدالة  حاكماً،  اجلاد  والعمل 
واملؤسسات وجود ممثلني محترفني فيها، 
أكمل  على  اإلجناز  صورة  تكتمل  كي 
الكمال واجلمهورية  وجه. نحن ال ندعي 
تخطي  على  قادرون  لكننا  املثالية، 
ونكران  والتصميم  باإلرادة  املصاعب 
الذات ومحاربة جذور الفساد في كل بؤرة 
املكان  املناسب في  له، ووضع الشخص 
واالنتهازية  للتسلق  والتصدي  املناسب، 
جذرية  تغييرات  وإحداث  الذات،  وحب 
الذاتية مبا  اإلدارة  في هيكلة مؤسسات 
يخدم مصلحة الوطن واملواطن بالدرجة 

األولى.

عند ذلك فقط نكون قد سلكنا الطريق 
السليم، وعندما نتأكد بأن ما نقوم به من 
عمل هو خالص من أجل تقدمي اخلدمات 
ووسائل الراحة والعيش الكرمي للمواطن، 
نكون قد حققنا الغاية والهدف املنشود، 
تستوجب  القادمة  املرحلة  وضرورات 
والعقاب،  احلساب  مبدأ  تفعيل  يتم  أن 
بشرية  إمكانات  لديها  الذاتية  واإلدارة 
بني  زاوجت  ما  إذا  كبيرة،  وثروات  هائلة 
االثنني وطبقت النتائج على أرض الواقع 
سيعود  ما  مذهلة،  النتائج  ستكون 
باخلير  على شعوب شمال وشرق سوريا 

والسالم والعيش بكرامة وأمان.

عين الحدث

رفيق إبراهيم

شيوخ ووجهاء عين عيسى: »نقف خلف قواتنا العسكرية ألنهم 
أعادوا األمان واالستقرار إلى الناحيَّة«

حقوقيون: الدولة التركّية تنتهك حقوق 
السجناء المضربين عن الطعام

أمينة بيرم: وحدة الصف 
الكردي طريق النجاة

عين  بناحية  العشائر  ووجهاء  شيوخ  أكدَّ 
سوريا  قوات  جانب  إلى  وقوفهم  على  عيسى 
ترسيخ  إلى  الرامية  مساعيها  في  الديمقراطية 
خالل  شهدت  التي  فيها،  واالستقرار  األمان 
واعتداءات  تصعيداً  الماضيين  الشهرين 
التركي  االحتالل  جيش  قبل  من  مسبوقة  غير 

والمرتزقة التابعين له.
التركية  الدولة  صعّدت  األخيرة  اآلونة  في 
عين  ناحية  على  اعتداءاتها  من  ومرتزقتها 
عيسى وريفها، حيث تم استهداف مركز الناحية 
العُّزل،  المدنيين  منازل  طالت  قذائف  بعدة 
وتسببت باستشهاد طفلين وعدد من اإلصابات 
األخرى، تالها احتجاجات من قبل األهالي أمام 
القاعدة العسكرية الروسية في الناحية، طالبت 
بالتزام الدولة الروسية )الضامنة( التفاق وقف 
شهر  من  والعشرين  الثاني  في  النار  إطالق 
العدوان  بعد  المنصرم  العام  األول  تشرين 

األخير على مناطق شمال وشرق سوريا.

االدعاءات الرتكّية باطلة 
ال أساس لها

وحول ذلك أجرت صحيفتنا لقاءات مع شيوخ 

ووجهاء العشائر في ناحية عين عيسى، خالل 
الماضي  الخميس  يوم  ُعِقد  الذي  االجتماع 
العربية  العشائر  ووجهاء  شيوخ  من  عدد  بين 
لتل  العسكري  المجلس  مقر  في  والكردية 
لقوات  العسكرية  القيادات  من  وعدد  أبيض، 
عيسى،  عين  ناحية  في  الديمقراطية  سوريا 
لقوات  ومساندتهم  دعمهم  على  أكدوا  حيث 
إلى  الرامية  ومساعيها  الديمقراطية  سوريا 
الناحية وريفها،  في  األمان واالستقرار  توفير 
إليه  التوصل  تم  الذي  االتفاق  إلى  وأشاروا 
مع قوات الحكومة السورية بإشراف روسي، 
إلنشاء ثالث نقاط مراقبة مشتركة لسد الذرائع 
المحتلة  التركية  الدولة  خلقها  على  تعمل  التي 

لتبرير االعتداءات على الناحية.
بناحية  عساف  البو  عشيرة  شيخ  تحدث  بدايةً 
عين عيسى حمد الغراجة فقال: الدولة التركية 
على  وتعدياتها  طغيانها  في  تمادت  المحتلة 
باستهداف  قامت  حيث  عيسى،  عين  ناحية 
ناحية  في  بالسكان  اآلهلة  والبيوت  المدنيين 
أطفال  استشهاد  في  تسبب  مما  عيسى  عين 
واالتفاقات  بالمعاهدات  آبهة  غير  ومدنيين 
حول وقف إطالق النار، هذه االعتداءات التي 
تدأب عليها الدولة التركية المحتلة غير مقبولة، 
التي  والقوانين  واألعراف  المبادئ  وتجاوزت 

تقرها المنظمات الدولية واألممية.
األمان  نريد  نحن  بقوله:  الغراجة  وأضاف 

مع  التعامل  التركية  الدولة  أكد حقوقيون على 
السجناء المضربين عن الطعام حسب القوانين 
والمواثيق الدولية التي تحفظ حقوقهم، وأشاروا 
إلى أن على المنظمات المعنية الوقوف في وجه 
المساجين  حقوق  تنتهك  التي  التركية  الدولة 

المضربين عن الطعام.

تجاهل الرأي العام الدويل يصب 
يف مصلحة تركيا

وحول هذا الموضوع أجرت صحيفتنا لقاءات 
في  اإلدارية  تحدثت  البداية  وفي  حقوقيين  مع 
سوريا  في  المرأة  وحماية  األبحاث  مركز 
تشهده  الذي  الوضع  فقالت:  حسن  مزكين 
المعتقالت التركيّة وبخاصة السجناء الكرد في 
والدولة  للغاية  سيئ  وضع  التركية،  السجون 
وما  والقوانين،  األعراف  كل  تنتهك  التركية 
تقشعر  أساليب  من  المحكومين  على  يُفرض 
بالدفاع  حتى  لهم  تسمح  ال  وهي  األبدان،  لها 
عنهم. للدفاع  محامي  توكيل  أو  أنفسهم  عن 
الرأي  تجاهل  إن  وقالت:  مزكين  وأضافت 
الدولة  لمصلحة  يصب  للمعتقلين  الدولي  العام 
ما  لفرض  الجانب  هذا  تستغل  التي  التركية 
المحكومين  يحرم  المساجين، حيث  على  تريد 
وآرائهم،  مطالبهم  عن  التعبير  في  حقهم  من 
معاناتهم،  إلبراز  وسيلة  اإلضراب  كان  لذلك 
ووصوله إلى الجهات المعنية والمنظمات التي 
تُعنى بحقوق اإلنسان، وإن لم تقم تلك الجهات 
المعتقلين  فأن  التركية  لالنتهاكات  بالتصدي 
سيفقدون حياتهم الواحد تلو اآلخر، وفي اآلونة 

لماذا عين عيسى...؟

يحق لي ما ال يحق لغيري

اليوم،  وليد  ليس  سوريا  في  التركي  التدخل 
سوريا  إلى  تنظر  زالت  ما  التركية  فالدولة 
كوالية تابعة لها، وقد حققت جزءاً من طموحها 
فرنسا  سلخت  عندما  فرنسي  بتواطئ  هذا 
ال  1939م،  عام  بها  وألحقته  إسكندرون  لواء 
مخيلة  يراود  العثماني  العهد  إلى  الحنين  زال 
أردوغان ويعمل جاهداً على إعادة احتالل تلك 
يقضي  الذي  الملي،  الميثاق  حسب  المناطق 
الموصل  وحتى  والجزيرة  لحلب  تركيا  بضم 
وكركوك، ازداد هذا الحنين عندما بدأ الحراك 
الشعبي في سوريا في منتصف آذار 2011م، 
حيث استغل نظام أردوغان هذه الفرصة وتدخل 
في األزمة السورية بشكل فاضح وبدأ بدعم ما 

ُسمي بالمعارضة. 
يومي  بشكل  يتدخل  تركيا  في  الحاكم  النظام 
التي  الشعوب  الجوار وخاصة  في شؤون دول 
العنجهية  عن  بعيداً  بنفسها  نفسها  إدارة  تُريد 
اليمن،  سوريا،  في  سواء  التركية،  والغطرسة 
ليبيا، أذربيجان، قبرص...إلخ، وهي تسعى من 
خالل هذه التدخالت إلى إيجاد موطئ قدم لها في 
هذه الدول. خالل األيام الماضية ازدادت وتيرة 
التركي  االحتالل  دولة  بها  تقوم  التي  الهجمات 
ومرتزقتها ضد بلدة عين عيسى السورية، إلى 
لمناطق زركان  بشكل متكرر  استهدافها  جانب 
يتم  الشهباء.  في  رفعت  وتل  تمر  تل  في ريف 
للبلدة  الثقيلة  والرشاشات  بالمدفعية  القصف 

العراق،  إقليم كردستان  هذا لسان حال حكومة 
في قمع المحتجين بالقوة، بالرغم من أن هناك 
العديد من المواثيق الدولية الواضحة التي تنص 
السلمي،  والتظاهر  االحتجاج  في  الحق  على 
وتشمل  الجماعات،  أو  األفراد  مستوى  على 
اإلنسان  لحقوق  األوروبية  االتفاقيات  هذه 
الخاص  الدولي  العهد  إلى  إضافة   1950 عام 
الذي   ،1966 عام  والسياسية  المدنية  بالحقوق 
كأحد  واالحتجاج  التظاهر  في  الحق  تضمن 
والتي  األساسية،  اإلنسان  حقوق  معايير  أهم 
أساسية  لحقوق  أخرى  معايير  عدة  مع  تتسق 
يجب أن يتمتع بها اإلنسان، ويعتبر حق حرية 
الرأي والتعبير والتجمع واالحتجاج واالعتصام 
حكومة  أي  بها  تلتزم  متكاملة  حزمة  السلمي 

تتمتع بأدنى درجات الديمقراطية.
تظاهرات  العراق  كردستان  إقليم  مدن  وتشهده 
تطالب بصرف رواتب الموظفين وهي مطالب 
بين  اشتباكات  تخللتها  ما  سرعان  معيشية، 
إلى حرق  األمنية، وصوالً  والقوات  المحتجين 
التهديد  إلى  األمر  وصل  حتى  حزبية  مقار 
الديمقراطي  حزب  سياسات  ظل  في  بالتصعيد 
متفاقمة  مشاكل  من  يعاني  الذي  الكردستاني، 

دجوار أحمد آغا

تقرير/ حسام اسماعيل

أمين عليكو )كاتب(

تقرير/ ليالف أحمد تقرير/ محمد محمود

سبب  ما  يومي،  بشكل  بها،  المحيطة  والقرى 
إصابات في صفوف المدنيين ودفع األهالي إلى 
ال  مناطق  باتجاه  والنزوح  وبيوتهم  قُراهم  ترك 

يطالها القصف. 
يتم  لماذا  هو  األذهان  إلى  يتبادر  الذي  السؤال 
الفترة  هذه  وفي  بالذات  المنطقة  هذه  استهداف 
تحديدا؟! عندما ننظر إلى الموقع الجغرافي لبلدة 
تمثلها  التي  األهمية  نرى  وريفها  عيسى  عين 
بالنسبة للمرتزقة وقوى االحتالل التركي كونها 
تعتبر صلة الوصل بين كوباني والرقة ومنبج، 
وفي حال سيطرة هذه الفصائل اإلرهابية وجيش 
مناطق  تفصل  سوف  عليها،  التركي  االحتالل 
والجزيرة  الرقة  عن  وصرين  وكوباني  منبج 
لبلدة  أن  كما  الذاتية،  اإلدارة  مناطق  وبقية 
مباشرة  تقع  كونها  أخرى  أهمية  عيسى  عين 
 )4 )أم  بـ  يُعرف  ما  أو  الدولي  الطريق  على 
الطريق  هذا  قطع  احتاللها  لدى  لها  يُتيح  بحيث 
الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  مناطق  يربط  التي 
لرمزيتها  باإلضافة  والعراق،  السوري  بالداخل 
اإلدارية والسياسية كونها عاصمة اإلدارة الذاتية 

الديمقراطية لشمال وشرق سوريا. 
الذاتية  اإلدارة  لمشروع  ينظر  التركي  المحتل 
كردي،  انفصال  مشروع  أنه  على  الديمقراطية 
خاص  كيان  تأسيس  أجل  من  ويعمل  يسعى 
العنصرية  بالكرد، وهو ما يُشكل وفق سياستها 
اإلدارة  بأن  علماً  القومي،  أمنها  على  خطراً 
الذاتية الديمقراطية ومنذ اليوم األول من إعالنها، 
بناء  أكثر من مناسبة حرصها على  أكدت وفي 
عالقات حسن جوار مع تركيا والعراق. لكن ماذا 
كان الرد تركياً؟ احتالل اعزاز وجرابلس ومن 
وسري  سبي  كري  وبعدها  وعفرين،  الباب  ثم 
كانيه، وماذا بعد؟ وكلنا يتذكر عرض أردوغان 
في مقر الجمعية العمومية لألمم المتحدة خارطة 
تشمل  كانت  الخارطة  هذه  سوريا،  شمال  تمثل 
روج آفا والشمال السوري، ولوال يقظة وحنكة 
وشمال  آفا  لروج  والعسكرية  السياسية  اإلدارة 
وشرق سوريا وتوجههم لعقد اتفاق مع الحكومة 
السورية برعاية روسية لنشر قوات سورية على 
الحدود، الحتل أردوغان الشمال السوري.         

اآلن وبسبب انشغال اإلدارة األمريكية بالمرحلة 
االنتقالية بعد االنتخابات الرئاسية، باإلضافة إلى 
سعيه أردوغان المستمر من أجل عرقلة الحوار 

الكردي الكردي, إلى جانب امتهانه سياسية عقد 
الصفقات و تقديم التنازالت وبيع المرافق العامة 
والحيوية في تركيا من طرق ومشافي وجسور 
بيع مصنع  إلى  به األمر  وغيرها, ال بل وصل 
إلنتاج الدبابات مما أدى إلى انتشار سخرية تقول 
بعد  خاصة  التركي  الجيش  باع  أردوغان  أن 

تدخله في األزمة السورية.     
شمال  في  الحقيقي  التركي  المشروع  أن  يبدو 
بشكل  المنطقة  هذه  احتالل  هو  سوريا،  وشرق 
تدريجي، ومن ثم إجراء عمليات تطهير عرقي، 
بتركيا  المنطقة  ديموغرافي، وربط هذه  وتغيير 
والمواد  كاإلنارة  الخدمات  تأمين  خالل  من 
التركية،  بالليرة  المالي  التعامل  وحتى  الغذائية 
باإلضافة إلى سياسة التتريك الممنهجة الممارسة 
هناك بحق األطفال السوريين حيث يتم التدريس 
باللغة التركية، ورفع العلم التركي فوق المدارس 
حتى أنهم فتحوا فروعاً للجامعات التركية خاصة 
عفرين  في  ويجري  جرى  كما  بالسوريين، 
وسري كانيه وجرابلس وإعزاز، وهو ما يعني 
المناسبة  بشكل واضح وصريح تهيئة األرضية 
إلى  وضمها  سوريا  من  المناطق  هذه  القتطاع 
لذا  سابقاً؛  إسكندرون  لواء  مع  كما حدث  تركيا 
عين  بلدة  محيط  في  هجماتها  من  تُصعد  فهي 
وأمريكا  لروسيا  رسائل  بذلك  موجهة  عيسى 
عسكرية  بعملية  بالقيام  التهديدات  جدية  فحواها 
في  بها  قامت  التي  العملية  غرار  على  جديدة، 
من  واحتلت   2019 األول  تشرين  من  التاسع 

خاللها كاّلً من سري كانيه وكري سبي. 
ضوء  على  بالحصول  إال  يحدث  ال  ذلك  لكن 
المنخرطة  العظمى  العالمية  القوى  من  أخضر 
هنا  ونعني  مباشر،  بشكل  السوري  الشأن  في 
الناس  كاّلً من أمريكا وروسيا. وهناك قلق بين 
خاصة خالل هذه الفترة المتبقية من حكم إدارة 
في  شيء  أي  لفعل  استعداد  لديه  الذي  ترامب، 
سبيل الحصول على تنازالت من تركيا، وكذلك 
أهمية  بحكم  روسيا  عن  إبعادها  على  العمل 
المضايق  على  وإشرافها  االستراتيجي  موقعها 
المنتجات  البحرية، وهي سوق كبيرة لتصريف 
خالل  من  تسعى  روسيا  أن  كما  األمريكية، 
الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  على  للضغط  ذلك 
تقديم  باتجاه  ودفعها  سوريا  وشرق  شمال  في 
تنازالت للنظام السوري، وبالتالي ابتعادها شيئاً 
خالل  من  وأمريكا،  الدولي  التحالف  عن  فشيئاً 
عين  في  السوري  الجيش  انتشار  على  االتفاق 
عيسى. لكن؛ اإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال 
وشرق سوريا وقيادة قوات سوريا الديمقراطية، 
توصلت في األيام الماضية وبرعاية روسية إلى 
اتفاق مع الحكومة السورية، يسمح بتشكيل نقاط 
واالنتهاكات  التجاوزات  لمنع  مشتركة  مراقبة 
هناك،  ومرتزقته  التركي  الجيش  بها  يقوم  التي 
على أن يتم رفع العلم الروسي فوق هذه النقاط، 
كما أكد بدران جيا كرد مستشار اإلدارة الذاتية 
بأن روسيا لم تطلب منهم تسليم بلدة عين عيسى 

للنظام لكي تعود مؤسساته ويُدير المنطقة. 

والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  الناحية  من 
وتسخير  الفساد  استفحال  وكذلك  والدبلوماسية، 
من  أفراد  مصلحة  ألجل  الشعب  ثروات  كافة 

العائلة والعشيرة والحزب.
مع األخذ بعين االعتبار أن إقليم كردستان يعاني 
من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2016، بسبب 
أضف  الحكومي،  والفساد  النفط  سعر  تراجع 
الخارجية،  األجندات  خدمة  في  العمل  ذلك  إلى 
والخالفات  وطهران،  أنقرة  بين  الضياع  وحالة 

مع بغداد؛ التي لم تعد خافية على أحد.
ومن جانب آخر، تصريحات قيادات ومسؤولي 
واستقبالهم  الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب 
التركي  السوري  اإلخواني  االئتالف  لمرتزقة 
ضرب  ألجل  فقط  ومعنوياً  مادياً  ودعمهم 
التشاركية  والحياة  الديمقراطية،  األمة  مشروع 
في شمال وشرق سوريا، لتصبح كردستان حكراً 
البارزاني،  عائلة  على  بل  باشور،  على  ليس 
ومرتزقته  التركي  االحتالل  دعم  عن  ناهيكم 
المشروع  الدفاع  مناطق  على  هجمات  شن  في 
ومناطق اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، 
على مبدأ يحق لي ما ال يحق لغيري في التدخل 

بشؤون اآلخرين.
وهذا ما يحيلنا للقناعة التالية أنه لو ُوِجدَْت مساعٍ 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  لقيادة  حقيقية 
مؤتمر  عقد  ألجل  أو  كردية  وطنية  وحدة  تجاه 
الحوارات  دعم  حتى  أو  كردستاني،  وطني 
والنقاشات السياسية الكردية بين أحزاب الوحدة 
الوطني  المجلس  وأحزاب  الكردية  الوطنية 
مختلفة  وسلوكياتهم  مواقفهم  لكانت  الكردي؛ 

تماماً وعلى كافة األصعدة.
واستفراد  كردستان  باشور  مشاكل  وألن 
ومراكز  الحكم  بمقاليد  الكردستاني  الديمقراطي 

القرار والتحكم بقوت شعبنا؛ كلها قد استفحلت، 
بدأت بعض األصوات تتعالى في »حزب االتحاد 
عن  اإلداري  لالستقالل  الكردستاني«  الوطني 
اإلقليم، والتمتع بصالحيات أوسع، إذن فإن ناقوس 
الخطر يدق في إقليم كردستان، وعلى األحزاب 
السياسية و خاصة PDK , YNK إضافة إلى 
العمل  والحركات،  والمنظمات  األحزاب  باقي 
كرامة  وإعادة  الكردي  الشعب  مصلحة  ألجل 
المواطنين في اإلقليم، كذلك الوقوف أمام مخطط 
االحتالل التركي تجاه أهلنا في شنكال وروج آفا 

كانيه  وسري  عفرين  تشهدها  التي  واالنتهاكات 
وكري سبي المحتلة، وكذلك العمليات العدوانية 

على مناطق الدفاع المشروع.
على قيادة الديمقراطي الكردستاني إدراك حقيقة 
أن  أيضاً  وعليها  ومرتزقته،  التركي  المشروع 
لشعبنا في  إقليم كردستان ليس مكسباً  تدرك أن 
وقضاياه  كردستاني  مكسب  هو  بل  فقط  باشور 
األربعة، وكل  الكردي في األجزاء  الشعب  تهم 
يحق  كما  لنا  ويحق  بها،  معني  الكردي  الشعب 

لغيرنا.

أفين جمعة

حمد الحسن

مزكين حسن

حمد الغراجة

واالستقرار ألبناء شعوبنا، والممارسات الهمجية 
ما  تحقيق  دون  تحول  المحتلة  التركية  للدولة 
نطمح إليه، وكل هذه األفعال والممارسات التي 
تقوم بها الدولة التركية سببت الويالت والمآسي 

بحق شعوب المنطقة.
التهديدات  قائالً:  حديثه  الغراجة  حمد  واختتم 
األهالي  على  كبيراً  خطراً  تشكل  التركية 
أو  البالد،  خارج  إلى  الهجرة  إلى  دفعهم  ما 
بصورة  انتشرت  التي  المخيمات  إلى  اللجوء 
تلت  التي  المتعاقبة  السنوات  خالل  مرعبة 
تحدث  السياق  ذات  وفي  السورية.  األزمة 
وجيه عشيرة الرديني بناحية عين عيسى حمد 
الحسن وقال: نحن نُشيد بالدور الذي لعبته قوات 
المكتسبات  على  للحفاظ  الديمقراطية  سوريا 
إلى  الرامية  المساعي  وراء  االنجرار  وعدم 
التي  الفخ«  بمثابة  اعتبرها  والتي  التصعيد، 

دفع  للشعوب  والمعادية  المتآمرة  القوى  أرادت 
قوات سوريا الديمقراطية نحوها، على حساب 
شعوبنا والمنجزات التي تحققت خالل السنوات 
االتفاق  بقوله:  الحسن  وأردف  الماضية«. 
الحكومة  قوات  مع  توقيعه  تم  الذي  األخير 
شأنه  من  الروسي  الجانب  بإشراف  السورية 
أن يحافظ على األمان واالستقرار، إن التزمت 
الدولة التركية المحتلة بوقف التصعيد المستمر 

الذي دأبت عليه خالل األشهر الماضية.
الشعوب  كافة  بقوله:  الحسن  حمد  واختتم 
سوريا  قوات  تدعم  المنطقة  في  المتواجدة 
تضحياتها  بفضل  كرست  التي  الديمقراطية 
السورية،  األراضي  على  واالستقرار  األمان 
وقضت  اإلرهابية  التنظيمات  دحرت  أن  بعد 
عليها وطردتها من هذه المناطق خالل السنوات 

الماضية.

األخيرة كان هناك تضامن نقابات المحامين في 
الدول األوروبية وفي تركيا أيضاً، هذا  بعض 
الشيء  أسلوبها بعض  لتغير  بتركيا  دفع  األمر 

مع المعتقلين.
المنظمات  جميع  على  قائلة:  مزكين  وأردفت 
فهناك  قرب،  عن  الوضع  متابعة  والمؤسسات 
ضغط نفسي وعنف على الفكر والجسد لهؤالء، 
لن  المساجين  مع  الطرق  هذه  بمثل  والتعامل 
األوضاع،  تأزم  في  يساهم  بل  بالحلول  يأتي 

وعلى النظام التركي تغيير سلوكه.
يجري  بما  يعلم  الكل  مزكين حسن:  واختتمت 
لمؤسسات  تقارير  وهناك  السجون،  داخل 
سياسة  لكن  يجري،  ما  كل  توضح  حقوقية 
السياسة  مع  تتماشى  اآلن  الدولي  المجتمع 
التركية مع كل أسف، لذلك الُ تدين تلك األعمال 

واالنتهاكات.

حياة املساجني يف تركيا يف 
خطر دائم

منظمة  في  اإلدارية  تحدثت  ذاته  السياق  وفي 
جمعة  أفين  الجزيرة  إقليم  في  اإلنسان  حقوق 
ومن  بحقوقهم؛  يطالبون  المساجين  فقالت: 

تناسبهم،  التي  بالطريقة  بها  المطالبة  حقهم 
للخطر  وصحتهم  حياتهم  يُعّرضون  ذلك  ومع 
الصيام  سوى  شيء  فعل  يستطيعون  ال  ألنهم 
ألجل وصول أصواتهم للمؤسسات والمنظمات 

الحقوقية لمناهضة العنف ضدهم.
وتابعت أفين بالقول: هناك خطورة كبيرة على 
يعاني  من  وباألخص  المضربين،  هؤالء  حياة 
وهناك  السن،  كبار  وأيضاً  مزمنة  أمراضاً 

احتمالية كبيرة لفقدان حياتهم في أي لحظة. 
بقولها:  جمعة  أفين  تحدثت  حديثها  ختام  وفي 
دولة االحتالل التركي ترتكب االنتهاكات بحق 
توجيه  دون  من  الكثيرين  وتحتجز  المعتقلين، 
أي اتهام لهم، ونحن كمؤسسات حقوقية نطالب 
بالتصدي لمثل هذه األعمال،  الحقوقيين  جميع 
والدولية  األوروبية  الحقوقية  المنظمات  وعلى 

الوقوف بجدية على مثل هذه االنتهاكات.
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احتجاجات باشور... فساد حكومي قد ُيساهم 
في اندالع ثورة

إعداد/ صالح إيبو

تقرير/ ليالف أحمد

كردستان  باشور  وشباب  األسبوع  قرابة 
احتجاجاً  الرئيسية  الشوارع  في  يتجمهرون 
على ما وصفوه بفساد الحكومة في إقليم باشور 
لفئة  المتردي  االقتصادي  الوضع  كردستان، 
كبيرة من األهالي وتأخر دفع المستحقات المالية 
لكن؛  الظاهر.  هو  العام  القطاع  في  للعاملين 
للتظاهر  بالشباب  دفعت  عمقاً  أكثر  أسباب  ثمة 
بعض  وتبنى  للوضع،  ومراقبين  محللين  وفق 
البرلمانيين المستقلين مطالب المتظاهرين أيضاً، 
فهل نحن على أعتاب مرحلة جديدة في باشور 

كردستان؟
بالعنف  المصحوبة  االحتجاجات  شرارة  بدء 
السليمانية  منطقة  مبان حزبية من  تخللها حرق 
التي تُعد عادة من أكثر المناطق أماناً في العراق 
حظر  بالمقابل  السلطات  وفرضت  وباشور، 
التجول والسفر وتم قطع خدمة اإلنترنت، إال أن 

التظاهرات استمرت.
وينظم األهالي الذين يشكل فئة الشباب محورهم 
منذ أوائل شهر كانون األول الحالي احتجاجات 
بصالحيات  المتمتعة  اإلقليم  لحكومة  مناهضة 
واسعة في إدارة اإلقليم الفيدرالي وفق الدستور 
سلطات  تدفع  ولم   ،2005 عام  منذ  العراقي 
منذ  العام  القطاع  موظفي  رواتب  كامل  اإلقليم 
االحتجاجات  بدأت  لذا  الماضي،  شباط  شهر 
المصادر  لكن وفق  المضمار،  مستظلة في هذا 
الرواتب  يتعدى  األمر  فإن  باشور،  في  المحلية 
لجيل  عمل  فرص  توفر  وعدم  الفساد  ليشمل 
في  عالقة  عدة  سياسية  لمسائل  إضافة  الشباب، 
اإلقليم  وبين  ذاتها  الكردية  األحزاب  بين  األفق 

والحكومة الفيدرالية في بغداد.

عفوية التظاهر

وتظاهر الجمعة 11 كانون األول الجاري مئات 
وقد  السليمانية،  منطقة  مبنى  أمام  األشخاص 
بالعنف.  الماضي  األسبوع  تظاهرات  اتسمت 
السياسية  األحزاب  مقار  في  النيران  وأضرموا 
المختلفة دون التمييز بين تلك األحزاب المشاركة 
ما  وهو  أيضاً،  المشاركة  وغير  الحكومة  في 
يُشير إلى أن التظاهرات تسير بشكٍل عفوي دون 
قيادة سياسية لها على عكس ما تحاول سلطات 
بأن  ترويجه  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 

أياٍد خارجية خلف تسيير التظاهرات.

التعلم  على  واإلقبال  الموهبة  قامشلو-  روناهي/ 
لدى  النبوغ  عالمات  من  الهوايات  وممارسة 
المواهب  هذه  ولرعاية  والشباب،  األطفال 
ومدربين  ومهتمين  مراكز  من  بد  ال  واحتضانها 
مختصين، وهذا هو الحال في مركز محمد شيخو 

للثقافة والفن
المركز ومنذ انطالقته مع بداية ثورة روج آفا يرعى 
الشابة وكذلك األطفال الموهوبين، وقدم  المواهب 
ويقدم الكثير من خالل نشاطاته ودوراته التدريبية 
في شتى مجاالت الثقافة والفن ومنها الدورة التي 
وهي  الغيتار.  على  العزف  لتعليم  مؤخراً  افتتحها 
العزف  وقواعد  أصول  لتعلم  عملية  نظرية  دورة 
والعزف  التعلم  من  درجة  إلى  ليصلوا  للمبتدئين 

بحرفية.
العازف والمدرب »مصطفى عمر« من المدربين 
في المركز ويدرب أعضاء الدورة الحالية تحدث 
يستنزفون  أبنائنا  أغلب  نرى  »اليوم  قائالً:  عنها 
أوقات فراغهم في اللهو، دون فائدة يتعلمون منها، 
لذا يجب االستفادة من هذه األوقات، وتكمن أهمية 

 ما بين النشر
 اإللكتروني
والمطبوع

اختراع  إثر  على  اإللكتروني  اإلعالم  ظهر 
التسعينات  عقد  منذ  اإلنترنت  شبكة 
مواقع  شكل  على  العشرين  القرن  من 
سياسية  من  اجملاالت  مختلف  شملت 
وعلمية  واجتماعية  واقتصادية 
الوقت  مرور  ومع  إلخ،  وترفيهية... 
تعددت املنصات اإلعالمية على اإلنترنت، 
والتويتر  والفيسبوك  املدونات  فظهرت 

والتيلغرام واليوتيوب وغيرها.

اإلعالم  انتشار  مسألة  يثير  ما  وكثيراً 
اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي 
وسلبياته،  إيجابياته  حول  كثيراً  جدالً 
الصحافة  على  سلباً  ذلك  تأثير  ومنها 
الورقية أو املطبوعة، فكثيراً ما نسمع أن 
املطبوعة  نسختها  أوقفت  ما  صحيفة 
لتواصل النشر على موقعها اإللكتروني، 
السفير  لصحيفة  حصل  ما  وهو 
اللبنانية على سبيل املثال والتي فسرت 
خطوتها نتيجة مرورها بأزمة مالية أثرت 
على طباعتها وبأنها باتت تفضل النشر 
اإللكتروني، وفي احلقيقة إن تلك اخلطوة 
كانت نتيجة انقطاع التمويل من اجلهات 

الداعمة لها ألسباب سياسية بحتة. 

اللندنية  احلياة  صحيفة  توقف  أن  كما 
أقوى صحيفة  - وهي  التمويل  سعودية 
2018م  عام  الورقي  النشر  عن   - عربية 
يكن  لم  موقعها  على  النشر  وإبقاء 
على  اإللكتروني  النشر  قوة  السبب 
ذاتها  فالصحيفة  املطبوع،  حساب 
أغلقت موقعها أيضاً وتوقفت عن النشر 
نهائياً في شهر آذار 2020م. ويرجع ذلك 
مقابل  بإيقافها  السعودي  القرار  إلى 
تقوية صحيفة »الشرق األوسط«، حتى 
نقلوا  احلياة  وإداريي  محرري  معظم  أن 
بد  ال  هنا  األوسط.  الشرق  في  للعمل 
اإللكتروني  اإلعالم  أن  على  التأكيد  من 
صحيح،  والعكس  املطبوع،  يلغي  ال 
فلكل منهما ميزات وإيجابيات، واألصح 
في  البعض  بعضهما  يكمالن  أنهما 
حال توفر سياسات حكيمة للتوازن بني 
اإللكتروني  اإلعالم  إن  القطاعني.  هذين 
هي  والثقافية  اإلخبارية  املواقع  وخاصة 
توجيه  في  الورقية  للصحافة  داعمة 
الدورية،  إلصداراتها  والقراء  املهتمني 
وخاصة  االجتماعي  التواصل  أما وسائل 
سريعة  وسيلة  فهي  »الفيسبوك« 
العام.  للرأي  منشور  أو  خبر  أي  إليصال 
القارئ عن  يلهي  ذاته  الوقت  في  ولكنه 
بد  ال  وبالتالي  املطبوع،  اإلعالم  متابعة 
الورقية  للقائمني على الصحف واجملالت 
اإللكترونية  النشر  وسائل  جتاهل  عدم 
االجتماعي  التواصل  وسائل  ومتابعي 
وإصدارات  منشورات  على  االطالع  من 

صحفهم ومجالتهم.

ما يهم أن ال يؤثر أّي من القطاعني على 
الواقع  على  سلباً  يؤثر  أو  سلباً،  اآلخر 
بلد  أو  مجتمع  في  والثقافي  السياسي 
ما، كون اإلعالم اإللكتروني من املمكن أن 
معادون  أو  مضللون  أو  مجهولون  يديره 
فمعايير  املطبوع  أما  ما،  بلد  أو  لشعب 
وضوحاً  أكثر  هو  فيه  النشر  أو  إصداره 

واعتماداً وتوثيقاً لدى اجلمهور.

إن اجلهاز اإلداري لبلد ما عليه مسؤوليات 
املطبوعات  على  احلفاظ  في  كبرى 
بني  التوازن  على  والعمل  الورقية 
كما  واإللكتروني،  الورقي  القطاعني 
الورقية  ينبغي على أصحاب املطبوعات 
الستقطاب  حكيمة  سياسات  اعتماد 
القراء مبا يرضي كافة التوجهات وامليول، 
وعدم  العامة،  يهم  ما  طرح  خالل  من 
كما  اإليجابي،  اخملتلف  الفكر  إقصاء 
اإلعالمية  العناوين  أصحاب  على  أن 
اإللكترونية )الفيسبوكية خاصة( اتباع 
عن  واالبتعاد  اإليجابية  واألفكار  اجلدية 
تسيء  التي  السطحية  املواضيع  نشر 
بعضها  تسمم  وقد  اإلعالمي،  للعمل 
بلد  في  والثقافية  السياسية  األجواء 
الوسائل  تلك  رواد  كثرة  مستغلة  ما 

اإللكترونية. 

الحديث الثقافي

دلشاد مراد

أشخاص  عشرة  فقدَ  الجمعة،  صباح  بحلول 
حياتهم، من بينهم صبي يبلغ من العمر 16 عاماً، 
وأصيب قرابة 65 آخرين بجروح. فقد استخدم 
والرصاص  للدموع  المسيل  الغاز  األمن  قوات 
المتظاهرين  ضد  الحية  والذخيرة  المطاطي 
تجول  حظر  وفُرض  عديدة،  باعتقاالت  وقامت 
السليمانية، صور  منطقة  مدن  بين  سفر  وحظر 
للعنف  المتظاهرين  تعرض  عن  نُشرت  عدة 
األهالي  نقمة  زاد  ما  وهو  األمن  قوات  قبل  من 
على الحكومة التي لم تجد حلوالً لمشاكل شعبها 

ولجأت للعنف.
ضد  المفرط  العنف  الستخدامها  وكتبريٍر 
المتظاهرين السلميين، قال رئيس وزراء باشور 
مسرور بارزاني أن »قوى خارجية« تسللت إلى 
وسط المحتجين. لكن صحفيين ونشطاء حقوقيين 
وحتى برلمانين تعرضوا لالعتقال والمضايقات، 
التواصل  مواقع  وُحجبت  اإلنترنت،  حجب  وتم 

االجتماعي.
اتهمت في  وكانت منظمة هيومن رايتس واتش 
أيار الماضي سلطات باشور كردستان بمحاولة 
عرقلة حصول المحتجين على تصاريح رسمية 
للتظاهر دون إبداء أسباب حقيقة، وقالت المنظمة 
التي عرضت عبر تقرير حاالت اعتقال تعسفية 
عدة نتيجة رغبة األهالي بالتظاهر أن »حكومة 
في  جديداً  مسماراً  مؤخراً  دقت  كردستان  إقليم 
اعتقال  عبر  العراق،  في  التعبير  حرية  نعش 

العشرات لمنع مظاهرة كان مخططاً لها«.

مخاوف من تفاقم الوضع

والذي  صالح،  برهم  العراقي  الرئيس  وأعرب 
يشغل منصبه في العاصمة بغداد، ولكنه ينحدر 
التطورات،  هذه  إزاء  قلقه  عن  السليمانية،  من 
لمساعدة  المتحدة  األمم  بعثة  فعلت  كذلك 
الفرنسية  الحكومتين  وممثال  )يونامي(  العراق 

والبريطانية.
من  الوطنية  عائداته  كل  تقريباً  العراق  يكسب 
الرواتب  دفع  عدم  وأسباب  النفط،  مبيعات 
المشاكل  من  جزء  وهي  معقدة  للموظفين 
المفترض  ومن  لسنوات.  المتراكمة  السياسية 
من  األموال  كردستان  باشور  سلطات  تُعيد  أن 
مبيعات النفط في منطقتها، إلى الخزينة الوطنية 
الحكومة  على  يترتب  المقابل،  وفي  بغداد.  في 
الكرد نصيبهم من  تمنح  أن  بغداد  في  الفيدرالية 
الميزانية الوطنية، والتي يمكنهم من خاللها دفع 

الرواتب.
ومع ذلك، لم تنجح هذه االتفاقية على اإلطالق، 
يتهم كل طرف الطرف اآلخر بارتكاب مخالفات. 
وتقول بغداد إن باشور كانت تستفيد من صفقات 
بغداد  إن  يقول  األخير  أن  إال  لصالحها،  النفط 

تحجب األموال ألسباب سياسية وتلقي اللوم على 
الحكومة الفيدرالية في عدم صرف األموال.

هيمنة سياسية

من الخارج تبدو باشور موحدة، إال أن المعضلة 
الوضع  هو  تعقيداً  أكثر  األمور  تجعل  التي 
مقسمة  السلطة  كردستان،  باشور  في  السياسي 
الحزب  الرئيسيين:  السياسيين  الحزبين  بين 
واالتحاد  هولير،  في  الكردستاني  الديمقراطي 

الوطني الكردستاني في السليمانية، إال أن هيمنة 
إدارة  في  مطلقة  شبه  الكردستاني  الديمقراطي 
من  االقتصادي  الملف  سيما  وال  عدة  ملفات 
وعالقات  التجارية  المعابر  وعائدات  النفط  بيع 

ظهر  وما  التركي،  االحتالل  دولة  مع  باشور 
مؤخراً من عقد صفقات سرية بين أشخاص من 
والتنمية  العدالة  وحكومة  الديمقراطي  الحزب 

يدل على ذلك.
وما سعي الوسائل اإلعالمية المرتبطة بالحزب 
الديمقراطي إقحام اسم حزب العمال الكردستاني 
تأجيج  خلف  بالوقوف  الحرة  الحياة  وحزب 
لتنفيذ  سياسي  استثمار  إال  هو  ما  التظاهرات، 
واستهداف  الديمقراطي  مع  التركي  المخطط 
أحزاب  غالبية  عارضه  ما  وهو  العمال،  حزب 
باشور وكردستان السياسية، وبالفعل بدأت قوات 
محسوبة على الحزب الديمقراطي بالهجوم على 
األحد  مساء  الكردستاني  العمال  لكريال  نقطة 
الكردستاني  الديمقراطي  محاولة  يبرز  ما  وهو 
دفع األمور باتجاه آخر وتبرير قمع التظاهرات 

إن استمرت.

مؤرشات اقتصادية مقلقة

منذ  مماثلة  احتجاجات  كردستان  باشور  وشهد 
وحجم  السياسية  الظروف  أن  إال   ،2015 عام 
اليوم مختلفة،  المشاركين في تظاهرات  الشباب 
حتى درجة القمع مختلفة، ويربط محللون خروج 
عمت  مماثلة  بتظاهرات  السليمانية  في  الشبان 
والمحسوبية  الفساد  على  احتجاجاً  العراق  مدن 
»تشاتام  معهد  أجراه  للرأي  استطالع  ويؤيد 

هاوس« للسياسات الذي مقره لندن تلك الصلة.
كما تُشير اإلحصاءات أن جيالً جديداً من الشباب 
هؤالء  يجد  ال  وغالباً  العمل،  دخول سوق  يريد 
الشارع  في  الموجودين  معظم  إن  لهم.  وظائف 
موظفين  ليسوا  منهم  والكثير  الشباب،  من  هم 
حكوميين، لذا ال يرتبط األمر بموضوع الرواتب 

فحسب. 
انخفاض  أن  على  تدل  االقتصادية  فالمؤشرات 

السكانية  والزيادة  عام 2014  منذ  النفط  أسعار 
عمل  عن  جديد  باحث  مليون  ستضيف  التي 
كردستان  في  المقبلة  القليلة  السنوات  مدى  على 
العراق، وبالتالي لن تسمح المقدرات االقتصادية 
مواطنيه  احتياجات  بسد  باشور  لحكومة  الحالية 
أنه  يعني  ما  وهو  القادمة،  القليلة  السنوات  في 
عبر  المواطنين  والء  شراء  الممكن  من  يعد  لم 
توظيفهم بوظائف حكومية، إذ يعتمد غالبية سكان 
الشرق األوسط على التوظيف الحكومي كمصدر 
للعمل والعيش.  يشير األهالي إلى أنه حتى اآلن، 
السليمانية  منطقة  على  االحتجاجات  اقتصرت 
التي يسيطر عليها االتحاد الوطني الكردستاني. 
إلى  االحتجاجات  لتوسيع  دعوات  هناك  وكانت 
المناطق التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي 
الكردستاني في أربيل ودهوك، وإذا حدث ذلك، 

فقد يكون لذلك تأثير أكثر خطورة.
بعض  من  دعماً  االحتجاجات  هذه  والقت 
من  عدد  نظم  إذ  والبرلمانيين،  الشخصيات 
برلمانيي باشور كردستان بدؤوا إضراباً مفتوحاً 
في التاسع من الشهر الحالي دعماً لالحتجاجات 
قبل أيام، لكنهم أصدروا بياناً يوم األحد الماضي 
باسم  وتحدث  اإلضراب  إنهاء  خالله  أعلنوا 
زارنا  »لقد  قائالً:  هلديني  بكر  أبو  البرلمانيين 
رئيس البرلمان ووعدنا بالتحقيق في الوضع الذي 
يجري في اإلقليم، كما قال بأنه سيستدعي رئيس 
وزراء اإلقليم إلى البرلمان بشأن اتفاقية الخمسين 

عاماً الموقعة بين اإلقليم والدولة التركية”.

أهداف الربملانيني املنارصين لالحتجاج

اإلسالمي  االتحاد  كتلة  عن  النائب  وكشف 
البيان  خالل  من  هلديني  بكر  أبو  الكردستاني 
أن هدف إضرابهم الذي استمر لخمسة أيام كان 
الشارع  صوت  دعم  أولها  اعتبارات،  لثالثة 

المحتج والمظاهرات بطريقة مدنية.
أما الثاني كانت لرئاسة البرلمان الذي لم يتمكن 
من عقد جلسة طارئة بالرغم من استشهاد وجرح 
واعتقال العشرات من المواطنين، أما الثالث هو 
حّث حكومة اإلقليم للتوصل الى اتفاق مع بغداد 

في أقرب وقت ممكن لحل مسألة الرواتب.
تغطية  اإلعالمية من  الوسائل  منع  البيان  وانتقد 
اإلضراب مؤكداً أنهم أنهوا إضرابهم بعد وعود 
من رئيس برلمان إقليم كردستان بتشكيل اللجنة 
رئيس  لمثول  إضافة  القضايا،  هذه  كل  لبحث 
الوزراء أمام البرلمان لمناقشة االتفاق الموقع مع 

الدولة التركية لمدة خمسين عاماً.
فاالحتجاجات في باشور تتمازج أسباب اندالعها 
الحزب  يحاول  لذا  والسياسية،  االقتصادية  بين 
نفوذه  لزيادة  استثماره  الكردستاني  الديمقراطي 
على حساب باقي األحزاب وربما نسف الهامش 
الديمقراطي الموجود في باشور كردستان، فهل 
ستصادر إرادة الشعب مجدداً أم أن ربيعاً كردياً 

ينتظر باشور بعد هذا الشتاء؟

تكامل  من  نوع  الموسيقا  أن  في  أيضاً  الدورة 
المجتمع وتبني وتنمية القدرات لدى اإلنسان«.

آلية التعليم والتدريب

وأشار »عمر« إلى الهدف من هذه الدورة وكيف 
ممن  العديد  »هناك  بقوله:  والدريب  التعليم  يتم 
من  التعليم  ويتم  والغناء  العزف  بتعلم  يرغبون 
تكون  والبداية  والعملي،  النظري  قسمين،  خالل 
خالل  من  »الصولفيج«  نسميها  نظرية  بطريقة 
ذلك  بعد  وعالماتها،  الصوتية  المدرجات  شرح 
تأتي المرحلة الثانية وهي التدريب على آلة الغيتار 

من خالل ما تم تعليمه سابقاً في القسم النظري«.
وحول المدة الزمنية للدورة بيّن »عمر« أن المدة 
جيد  بشكل  واحترافها  الغيتار  على  للتعلم  الزمنية 
أن  حيث  أشهر،  خمسة  إلى  حد  كأقصى  تستمر 
الطالب يتعلمون ألكثر من شهر لتعلم الصولفيج، 
وأما القسم العملي يستمر لثالثة أشهر؛ تكون كافية 

في الغالب للتعليم بشكل جيد.
»الفا  الشابة  المتدربة  تحدثت  جانبها  ومن 
المنضمات  وإحدى  عفرين  من  وهي  مصطفى« 
لدورة الغيتار عن وجود رغبة شديدة لديها من قبل 
وباألخص  اآلالت  على  العزف  وتعلم  لالنضمام 

استغلل أوقات الفراغ بتنمية المواهب

مصطفى عمر الفا مصطفى

الغيتار وكونها تعلمت في عفرين وتدربت لدرجة 
معينة، وأنها وجدت في مركز محمد شيخو للثقافة 
»كان  ضالتها  الغيتار  على  للعزف  العودة  والفن 
الغيتار،  على  العزف  في  منذ صغري  رغبة  لدي 
ووجدت في مركز محمد شيخو للثقافة والفن وسيلة 
وطريقاً للنجاح برزت من خالل االهتمام بالمواهب 

وتقديم الرعاية لها«.

عائقة  »كورونا«

والمتدربين  المركز  واجهت  التي  المصاعب  من 
التي  كورونا  جائحة  سواء،  حد  على  والمدربين 
في مجمل  أحياناً  الكلي والجزئي  الحظر  إلى  أدت 

المناطق ومنها قامشلو، ما أدى إلى نوع من  التأخر 
في الدورات وضياع للمعلومات بسبب طول فترات 
»ما  عمر  مصطفى  المدرب  ويضيف  االنقطاع، 
يضعف العمل والتدريب وجود جائحة كورونا ما 
أدى إلى التوقف عن التدريب ألكثر من مرة، لكننا 
أنجزناه  كنا  ما  مراجعة  على  اإلمكان  قدر  نعمل 

وترتيب المعلومات والمتابعة من جديد«. 
في  الخاصة  الطرق  بتطوير  الدورة  هذه  تسمح 
مجاالً  يعطي  مما  والغناء،  الغيتار  على  العزف 
تتيح  كما  العزف،  أثناء  فريدة  أصوات  لظهور 
مجاالً لفئات الغيتار تحديد ومعرفة وظائف األوتار 
المختلفة، باإلضافة إلى كيفية االستفادة منها بشكل 
بطريقة  اإليقاعات  عزف  كيفية  جانب  إلى  كامل، 

دقيقة.

مولوي... الشاعر الذي أخضع اللغة 
خدمةاً للعقيدة

صفحات منسية

ربُّ السيِف والقلِم... محمود
 سامي البارودي

إعداد/ غاندي إسكندر
إعداد/ مريم الخوري

ابن  سعيد  المال  بن  الرحيم  عبد  الشاعر  ولد 
كردستان المعروف بلقبه الذائع »مولوي« عام 
بمنطقة  الجبلية  »سرشاته«  قرية  في   1806
اإلدارية  الحدود  ضمن  الواقعة  كوزي«  »تاو 
أسرة  كنف  في  وترعرع  نشأ  حلبجة،  لقضاء 
الزاهد«  »محمد  إلى  بنسبها  تمتد  معروفة 

المعروف باسم »بير خضر شاهو«.
 ختم مولوي القرآن الكريم، وهو صغير السن على 
يد والده، ثم درس وتعلم علوم النحو والصرف، 
دأب  وعلى  وغيرها،  الفارسية  اللغة  ومبادئ 
المولوي  جاب  الزمان  ذاك  في  العلم  طالب 
والشرقية  الجنوبية  كردستان  من  عدة  مناطق 
وبعد  والمعارف،  العلوم  من  المزيد  عن  بحثاً 
السليمانية  رحلة دامت سنوات استقر في جامع 
كردستان  مدن  إلى  أخرى  رحلة  وبعد  الكبير، 
ونال  السليمانية،  إلى  أخرى  مرة  المولوي  عاد 
هناك إجازته الدراسية عند العالمة المال »عبد 
والمدرس  السليمانية،  مفتي  النوتشي«  الرحمن 

في جامع »ملكندي«.
 استهوت حياة الزهد والتصوف الشاعر مولوي، 
النقشبندية،  بالطريقة  المعجبين  أشد  من  وكان 
فانخرط بشغف في حياة التنسك والورع وبمرور 
الصوفية  الطريقة  أعالم  أبرز  األيام أصبح من 
بالشيوخ  الشديد  تعلقه  له  وأتاح  النقشبندية، 
موهبته  نمو  في  عاصرهم  الذين  النقشبنديين 
الشعرية وإغنائها، فقد ساهم المريدون في ذيوع 
أشعاره وقصائده بين العامة بسبب كثرة تداولهم 

ألشعاره أينما كانوا.
 تحول المولوي إلى نجم المع ساطع في سماء 
األدب الكردي في منتصف القرن التاسع عشر، 
فأضحى شعره على كل لسان، وفي كل منتدى، 
في األفراح، واألتراح، والمساجد والمعابد، وفي 
لسان  وعلى  الدراويش،  ألسنة  وعلى  التكيات، 
الشعر  أبواب  كل  طرق  والعاشقين،  المحبين، 
كردستان  شعراء  أمير  بحق  صار  حتى  وأجاد 
في عصره، فأشعاره تتميز بعمق غورها ورقة 
لفظها، وجرس  أسلوبها، ودقة وصفها، وحسن 
الشعرية  التجربة  ويعيش  وتركيبها،  حروفها 
قدرته  على  وكمثال  صاحبها،  عاشها  التي 
الشعرية الفذة، وصفه لرقصة »ره ش بهلهك« 
في  فهو  المعروفة،  الفلكلورية  الكردية  الرقصة 
وصف الرقصة يبدو كمصور فوتوغرافي بارع 
أنه رجل  التفاصيل رغم  يبدع ويبرع في  حيث 
ولم  للهو  مكان  أي  يرتد  ولم  ومتصوف  متدين 

قَْلبِي  بَْيَن  َكأَنََّما   ... لَواِعِجِه  ِمْن  قَْلبِي  اْلُحبُّ  يَْتُرُك  ال 
َواْلَهَوى نََسُب

ال يكاد يُذكر البارودي إال ويُذكر معه هذا البيت من 
الشعر كأن واحداً منهما يدل على اآلخر.

محمود سامي بن حسن حسين بن عبد هللا البارودي 
البعث  مدرسة  رائد  1838-1904م.  المصري 
واإلحياء في الشعر العربي الحديث، وهو أحد زعماء 
رئاسة  ثم  الحربية  وزارة  تولى  العرابية.  الثورة 
الوزراء باختيار الثوار لهُ، ولقب برب السيف والقلم.
البارودي من أصول شركسية، مات أبوه وكان حينئذ 
وتعلم  الكريم،  القرآن  وحفظ  عمره.  من  السابعة  في 
مبادئ النحو والصرف ودرس شيئاً من الفقه والتاريخ 
والحساب، ثم التحق بالمرحلة التجهيزية من المدرسة 
المفروزة وانتظم فيها يدرس فنون الحرب،  الحربية 
وعلوم الدين واللغة والحساب والجبر، بدأ يظهر شغفًا 

بالشعر العربي وشعرائه الفحول.
تكمن وظيفة الشعر عند البارودي في: تهذيب النفوس، 
وتدريب األفهام وتنبيه الخواطر إلى مكارم األخالق. 
وقد تأثر شعر البارودي بالنهضة األدبية في العصر 
الحديث والتي أظهرت االختالفات بين القديم والجديد.
عام  األستانة  إلى  وسافر  الخارجية  بوزارة  عمل 
إتقان  إقامته هناك من  أثناء  في  تمكن  1857م حيث 
التركية والفارسية ومطالعة آدابهما، وحفظ كثيًرا من 
والفارسية  التركية  للغة  إجادته  وأعانته  أشعارهما، 

على العمل في الخارجية التركية حينها.
ثم  1878م.  عام  في  الشرقية  لمحافظة  مديًرا  ُعيَِّن 

محافظاً للقاهرة بعد فترة قصيرة.
الصحافة، وظهر  وتحركت  الوطنية  الحركة  نشطت 
تيار الوعي الذي يقوده »جمال الدين األفغاني« إلنقاذ 
األجواء  هذه  وفي  االستعمار،  من  اإلسالمي  العالم 
المشتعلة تنطلق قيثارة البارودي بقصيدة ثائرة تصرخ 
قصيدة  وهي  الغافل،  وتنبه  النائم  توقظ  أمته،  في 

طويلة، منها:
»جلبت أشطر هذا الدهر تجربة  

وذقت ما فيه من صاٍب ومن عسل
فما وجدت على األيام باقية  

أشهى إلى النفس من حرية العمل
لكننا غرض للشر في زمن  

أهل العقول به في طاعة الخمل
قامت به من رجال السوء طائفة  

يعبأ بها قط ولكنه وصف تلك الرقصة، وكأنه 
أنغامها  كان يشارك في وقائعها ويرقص على 
القصيدة  مطلع  من  ويتبين  فيها،  كتفيه  ويهز 
أن شخصاً ما له صلة بالرقص كتب له وصفاً 
شعراً  صاغها  مولوي  وأن  الدبكة  أو  للرقصة 

رقيقاً يأخذ باأللباب يقول فيها:

»ذات يوم حملت الريح رسالتك
وبها رائحة االشتعال 

فزادت نيران الحشا لهيبا
هاج بالحب كما في يوم عيد 

مليء بالمسرات واألنغام الدافئة 
أنغام - مقام - الو هه ي الو

اختلطت مع رنين السالسل الذهبية 
 والمخشالت 

واصطفاف األٌقراط 
برنين األجراس الذهبية 
مع ارتجاف اليانعات 

وارتجاج الليمون الطري 
القبعات المذهبة 

تتالمع على المفارق 
حبات العرق المعطرة تتوهج 

على وجوه الحسناوات«

أدهى على النفس من بؤس على ثكل
ذلت بهم مصر بعد العز واضطربت 

قواعد الملك حتى ظل في خلل«
وُحِكم على البارودي وستة من زمالئه باإلعدام، ثم 
ُخفف، في الثالث من كانون األول 1882، إلى النفي 

المؤبد إلى جزيرة سرنديب )سريالنكا(.
حالياً  سيريالنكا  عاصمة  كولومبو  مدينة  إلى  نفي 
الوحدة والمرض والغربة  لسبعة عشر عاماً وعانى 
عن وطنه، فسّجل كل ذلك في شعره النابع من ألمه 
بتعلم  نفسه  البارودي  شغل  المنفى  وفي  وحنينه. 
أهل  تعليم  إلى  وانصرف  أتقنها،  حتى  اإلنجليزية 

الجزيرة اللغة العربية.
وكانت  1899م  أيلول   12 يوم  مصر  إلى  عاد  ثم 
أنشودة  وأنشد  الوطن  إلى  بعودته  غامرة  فرحته 

العودة التي قال في مستهلها:
»أبابُل رأي العين أم هذه مصُر  

فإني أرى فيها عيوناً هي السحُر«
وفتح  السياسي،  العمل  ترك  القاهرة  إلى  بعد عودته 
بيته لألدباء والشعراء، يستمع إليهم، ويسمعون منه، 
وكان على رأسهم شوقي وحافظ ومطران، وإسماعيل 
صبري، وقد تأثروا به ونسجوا على منواله، فخطوا 
»مدرسة  عليهم  وأُطلق  واسعة،  خطوات  بالشعر 
البارودي  توفي  اإلحياء«.  »مدرسة  أو  النهضة« 
في 12 كانون األول 1904م بعد سلسلة من الكفاح 

والنضال من أجل استقالل مصر وحريتها وعزتها.
من آثاره: ديوان شعر في جزئين. مجموعات شعرية 
مقتطفات  فيها  جمع  البارودي،  مختارات  ُسميّت 
من  مختارات  العبّاسي،  الشعر  من  شاعراً  لثالثين 

النثر تُسّمى قيد األوابد.
نظم البارودي مطولة في مدح الرسول عليه الصالة 
والسالم، تقع في أربعمائة وسبعة وأربعين بيتاً، وقد 
وسماها  ووزناً،  قافية  البردة،  قصيدة  فيها  جارى 

كشف الغّمة في مدح سيّد األمة.
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هذه  في  منبج  مدينة  تشهد   - منبج  روناهي/ 
مع  خاصة  خانقاً  مرورياً  ازدحاماً  اآلونة 
ساعات  وحتى  الصباح  من  األولى  الساعات 
مبنى  من  الثالثين  شارع  من  سيما  ال  الذروة 
البريد باتجاه شارع السندس إلى وسط المدينة 

حيث الساحة العامة. 
من  تحريرها  منذ  وريفها  منبج  مدينة  وباتت 
النازحون  إليها  يلوذ  محطة  اإلرهاب  رجس 
من بؤر االقتتال من معظم مناطق سوريا مما 
إلى حدوث طفرة سكانية هائلة نجم عنها  أدى 
كبير  سكاني  ازدحام  أبرزها؛  سلبية  تأثيرات 

وخانق وشديد.

الشوارع تختنق باملركبات

التجنيد  شارع  أن  منبج  مدينة  سكان  ويؤكد 
شارع  باتجاه  األمني  المربع  من  انطالقاً 
دوار  نحو  الشمال  إلى  ومنه  شرقاً  السندس 
ويبرز  العامة.  الحديقة  وحتى  األرضية  الكرة 
االزدحام المروري على أشده كونه يعد مركز 
منبج التجاري الذي يضم عدداً من المؤسسات 
أصدرت  أن  وسبق  أيضاً.  والمشافي  اإلدارية 
يقضي  مديرية المرور في منبج وريفها قراراً 
هذه  ضمن  النارية  الدراجات  مرور  بمنع 
المنطقة المذكورة آنفاً وأثبت القرار فشله، كما 
قامت مديرية النقل بتحويل كراج البولمان من 
في  المنشئ  الجديد  الكراج  إلى  العامة  الساحة 
الحلول  هذه  بقيت  ذلك  ومع  الحزاونة،  حي 
أكثر  المرورية  الحركة  أربكت  أنها  بل  آنية 
من كونها حالً جذرياً حتى غدت هذه الظاهرة 
تؤرق السكان الذين يضطرون االنتظار الكثير 
من  بالرغم  المرور  يستطيعوا  كي  الوقت  من 
مديرية  اتخذتها  التي  والتدابير  اإلجراءات  كل 
من  التخفيف  شأنها  من  التي  منبج  في  المرور 
حدة االختناقات المرورية غير أنها بائت بالفشل 

جميعاً.
»روناهي«  صحيفتنا  أجرت  الصدد،  وبهذا 
الخانقة  المرور  أزمة  حول  للرأي  استطالعاً 
المناسبة  الحلول  بإيجاد  البعض  مطالبة  وعن 

تجاه هذه الظاهرة الكبيرة.

شركة تطوير المجتمع الزراعي تبدأ بخطة لدعم 
الزور؛  دير  ريف  في  الحيوانية  الثروة  ُمربي 
لمربي  العلفية  المواد  تقديم  خالل  من  وذلك 

المواشي وبأسعار منافسة للسوق الحرة.
في إطار دعم الثروة الحيوانية التي تعدّ المورد 
ومن  الزراعة،  بعد  المنطقة  لسكان  األساسي 
للمنطقة،  الذاتي  واالكتفاء  الدخل  مصادر  أهم 
تعمل شركة تطوير المجتمع الزراعي في دير 
الزور على تأمين المواد العلفية األساسية لمربي 
أقل  »النخالة« وبسعر  مادة  المواشي، وخاصة 

عن السوق الحرة.
بدأت  الجاري  األول  كانون  شهر  بداية  ومنذ 
المواشي  مربي  على  النخالة  بتوزيع  الشركة 
وبسعر  الزراعية،  الجمعيات  لدى  المرخصين 
الواحد  الكيلو  يباع  في حين  ليرة سورية   220
إضافةً  الحرة  السوق  في  ليرة   350 من  بأكثر 

الى االحتكار الذي يمارسه التجار.
المشتركة  الرئيسة  بيّنت  التوزيع  آلية  وعن 
دير  في  الزراعي  المجتمع  تطوير  لشركة 
الزور رنا العقلة لوكالة أنباء هاوار قائلة: »إن 
التوزيع يتم بالتنسيق مع اتحاد الفالحين، حيث 

ُمربّي  بأسماء  وجداول  كشوفات  االتحاد  يرفع 
المواشي المسجلين لديها«.

تأمين  يتم  أساسها  بالقول: »وعلى  رنا  وتابعت 
المربين  على  وتوزيعها  كامل  بشكل  الكمية 
إلى  المربّي  تحويل  ثم  الدفع،  إيصال  قطع  بعد 
المجتمع  تطوير  لشركة  التابعة  التوزيع  مراكز 

الزراعي«.
تطوير  لشركة  المشتركة  الرئيسة  وأكدت 
المجتمع الزراعي في دير الزور رنا العقلة في 
ختام حديثها: »إن عملية التوزيع مستمرة حتى 
المسجلين  المواشي  مربّي  احتياج  كامل  تغطية 

لدى اتحاد الفالحين في دير الزور«.

 التعامل مع
 كورونا بجدية
ومسؤولية

بصراحة

كوثر مارديين

لجائحة  الرهيب  التفشي  من  بالرغم 
ومن  العالم،  أنحاء  كل  في  كورونا 
ال  لفترة  بقيت  التي  منطقتنا  ضمنها 
تتحصن وتقاوم دخول هذا  بها  بأس 
الفيروس إلى أراضيها؛ وبالرغم من 
البشر  من  اآلالف  ألرواح  حصاده 
من حول العالم إاّل أن الكثيرين منهم 
لم يتعظ من الموت المؤكد والقريب؛ 
الذي يشاهده يومياً وهو يخطف أرواح 
ضمنهم  ومن  البشر،  من  المئات 
المقربين إليه، فاالستهتار والفوضى 
وأصبحت  أذهاننا  في  تعششت  التي 
للنظام  وكرهنا  عاداتنا،  من  جزءاً 
كثيرة  الذي جعلنا أحياناً  واالنضباط 
نعادي أنفسنا وأحباءنا، واالبتعاد عن 
جعلنا  والمسؤولية،  الوطنية  روح 

نعادي شعبنا ووطننا.
وفي المرة األخيرة من قرار تطبيق 
ومنها  المناطق  بعض  على  الحظر 
االنتشار  بسبب  والحسكة  قامشلو 
الواسع للفيروس؛ فقد تّم التشديد على 
التقيد بالحظر من قبل قوات األسايش 
جبارة مشكورين  بذلوا جهوداً  الذين 
عليها؛ وتحملوا الكثير من الكالم غير 
الالئق والشتائم بحقهم وبحق اإلدارة 

الذاتية من قبل بعض األهالي.
شعبنا،  يريد  ماذا  نعرف  عدنا  وما 
الصيام  وال  العجب  يعجبه  »فال 
اإلدارة  تفرض  لم   فإذا  برجب«، 
منهم  واحٍد  كل  نجد  الحظر  الذاتية 
زمانه  فيلسوف  ويصبح  بدلوه  يدلو 
ويشرح كيف أن دول العالم المتقدمة 
تقوم بفرض الحظر في بالدها ألنها 
اإلدارة  فلماذا  شعبها،  على  تخاف 
ال  ولماذا  حذوهم  تحذو  ال  الذاتية 
على  وإلزامية  شاملة  قيوداً  تضع 
بفرض  اإلدارة  قامت  وإذا  الحركة. 
يقوم  جزئياً  كان  ولو  حتى  الحظر 
يدعون  كانوا  الذين  األشخاص  نفس 
إعالنها  على  اإلدارة  بنقد  للحظر 
تقيد  رأيهم  حسب  ألنها  للحظر 
عن  تبحث  والناس  المواطن.  حرية 
رزقها وال تستطيع في هذه الظروف 
عملها  ترك  الصعبة  االقتصادية 
اإلدارة  أن  ولو  رزقها  ومصدر 
لهم  ألّمنت  مواطنيها  على  تحرص 
الصحية  والرعاية  والمياه  الطعام 
الغربية،  الدول  تفعل  كما  الكاملة 
اإلدارة  هذه  ستؤمن  لمن  ندري  وال 
فلديها  والخدمات،  الرعاية  الفتية 
التي  الالجئين  مخيمات  من  الكثير 
تحوي عشرات اآلالف من النازحين 
داعش  من  واآلالف  والمهجرين 
األعداد  إلى  باإلضافة  السجون،  في 
مناطقنا  إلى  النازحين  من  الكبيرة 
من مختلف المدن السورية باإلضافة 
كل  من  الحصار  من  نعاني  أننا  إلى 
الجهات ومن تهديدات دولة االحتالل 

التركية باستمرار وهجماتها.
بيدنا  واألمثل  الوحيد  الحل  ويبقى 
والتقيد  بالتعاون  وذلك  إدارتنا  وبيد 
والتباعد  واالنضباط  بالقوانين 
بالنظافة  واالهتمام  االجتماعي 
الشخصية والعامة، وااللتزام بارتداء 
درء  من  سنتمكن  وبذلك  الكمامات؛ 
الحل  وهو  حياتنا  يهدد  الذي  الخطر 

األمثل للوقوف أمام انتشاره.
وعند مراعاتنا للمصلحة العامة فإننا 
نحافظ  أن  قبل  أنفسنا  على  نحافظ 
على اآلخرين. وكورونا هو امتحاٌن 
لنا وحقيقة كل شخص منا تظهر في 

مثل هذه األزمات. 

»طبيب الغلبة«.. الطب بين الواجب والضمير

أكثر من ستين قرية في الدشيشة بدون 
خدمات طبية وأقرب مشفى تبعد 100 كم 

مساعدات غذائية تقلل من أعباء 
معيشة أهالي مدينة الطبقة

روناهي/ جل آغا ـ الطب مهنةٌ مقدسة غايتها نبيلة 
شفاء  من  أجمل  فرحةً  يوجد  وهل  عظيم؛  وأجرها 
نتيجة  إال  هو  ما  فتعافيهم  األطباء،  عند  المرضى 

يحصدونها تحفزهم على متابعة عملهم

من  كّلٍ  على  المترتبة  الحياة  أعباء  ازدياد  مع  لكن 
الناس يحملون هم دخول  الطبيب والمريض؛ أصبح 
عيادات األطباء والصبر على األلم، فالمعاينة ليست 

قليلة واألدوية بالمثل.

الطب ليس تجارة

األطباء  ويرضى  والمهارة  اإلنسانية  تتضافر  عندما 
بهؤالء  يشعر  من  هناك  بأن  معناه  فهذا  بالقليل 
المرضى. طبيب ال تزال معاينته بألفين ليرة سورية 
فقط، »طبيب الغالبة« لقٌب أطلقه أهالي ريفي كركي 

تقرير/ آزاد كرديتقرير/ غزال العمر

تقرير/ حسام دخيل
تقرير/ محمد إبراهيم

أزمة مرورية خانقة بمنبج تبحث عن الحلول 

خطة شركة المجتمع الزراعي لدعم ُمربي الثروة الحيوانية
 في ريف دير الزور

بأمراض  األخصائي  الطبيب  على  آغا  وجل  لكي 
الذي  الخدعان«،  »إبراهيم  والحنجرة  واألنف  األذن 
يستقبل بثغٍر باسم مرضاه يضاحك الصغير ويعطف 
على الفقير، ويعف أن يتقاضى أجراً ممن يرى ضيقاً 
ذلك  عن  معبراً  شكوى  أو  تذمر  أي  دون  حاله،  في 
بقوله: »مهنة الطب ليست متاجرة بأرواح البشر، بل 

بمحبتهم«.
يقول:  المعاينة  أجر  على  للمحافظة  دافعه  عن  أما 
وأشعر  الناس  مساعدة  أبتغي  بحتة،  إنسانيةٌ  »غايتي 
الحصار  هذا  كل  ضريبة  يدفعون  من  فهم  بهم؛ 

االقتصادي«.

ضيق الحال دفع األهايل 
لتحمل األمل

أناس  »هناك  بقوله:  »الخدعان«  الدكتور  ويتابع 
سواء  اليوم؛  في  طبيب  من  أكثر  مراجعة  يحتاجون 
األدوية  الطبية هذا عدا عن  لالستشارات  أو  للمعاينة 
نساعدهم  لم  إذا  هؤالء  جداً،  مكلفة  أصبحت  التي 

ونشعر بهم فمن سيساعدهم«؟
 وفيما إذا كان ثمة أطباء يقتدون به قال الخدعان: »أنا 
ال أفرض على أحد وال أحد يفرض علي، هذا إجراء 

وعلى  آخر  كوكب  من  ليسوا  فهم  لألطباء،  يرجع 
اطالع بضعف حال أغلب الناس«.

مرىض وشهادة وفاء ومحبة

يستذكر علي الخلف من أهالي ناحية كركي لكي 38 
عاماً؛ يوم جاء بوالده ذي الثمانين عاماً قاصداً الطبيب 
إبراهيم الخدعان وقال: »شعرت بأن والدي يموت بين 
يدي من شدة ألم أذنه وسرعان ما فقد توازنه، ألهرع 
إن  وما  السيارة  في  أخي  مع  والدي  وأترك  للطبيب 
حتى حمل عدته ونزل مسرعاً  متلهفاً  للطبيب  دخلت 

أكثر مني.
موقٌف في قمة اإلنسانية ال أنساه مدى حياتي«، وختم 

مردداً من يبحث عن الطبيب اإلنسان فليقصده.

»إن خليت بليت«

العباس من أهالي ريف جل آغا »45  وتقول عائشة 
بليت«،  »إن خليت  البسيطة:  المحلية  بلهجتها  عاماً« 
مشيرةً إلى أخالق هذا الطبيب الذي بدا سعيداً بمحبة 

األهالي.

كما أشارت عائشة بأنه إضافةً إلى أن الطبيب الخدعان 
المعاينة  يأخذ  ال  فإنه  والمعاينة  الكشف  أجر  يرفع  لم 

بمعظم األحيان.
والجميل بأخالق هذا الطبيب وبحسب آراء المرضى 

أنه يعتذر عند تأخره احتراماً لوقت مرضاه.

يقصده كل شعوب املنطقة

يبقى لآلخرين تكافلهم وتكاتفهم في الظروف الصعبة 
المحبة  أواصر  على  وانعكاسها  الطيبة؛  نتيجتها 
وتمتين الروابط االجتماعية، بعبادة جمعت كل شعوب 
المنطقة، فالعربي يتمنى الشفاء ألخيه الكردي واألخير 
يتمناه للسرياني، ولكل من دخل عيادة الطبيب اإلنسان.

الجنوب  أقصى  الدشيشة  في  ـ  الشدادي  روناهي/ 
قبل  من  الشكاوي  تتزايد  الحسكة  لمدينة  الشرقي 
األهالي بسبب سوء الخدمات الصحية في المنطقة، 
عن  فضالً  وصيادلة  أطباء  وجود  إلى  تفتقر  حيث 
نقص كبير في الخدمات المقدمة من المركز الصحي 

الوحيد في تل الشاير
في  حاد  ونقص  المختصة  الطبية  الكوادر  لغياب 
نسب  تزايد  مع  وخصوصاً  واألدوية،  التجهيزات 
اإلصابات في فايروس كورونا المستجد )كوفيد -19( 
األهالي  يضطر  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  في 
التي  التمريضية  العيادات  ارتياد  إلى  الدشيشة  في 
افتتحها بعض الممرضين لسد الفجوة الطبية الكبيرة 
في المنطقة وتقديم اإلسعافات األولية للمرضى وفق 

اإلمكانيات المتاحة. 
وعن هذا األمر يشير المواطن حسن العباس لصحيفتنا 
صحراوية  منطقة  الدشيشة  منطقة  أن  »روناهي« 
واسعة تتألف من أكثر من 60 قرية ممتدة من الحدود 
اإلدارية لمدينة الشدادي وصوالً إلى الحدود العراقية 
بطول يصل ألكثر من /60/ كم وبعرض يتخطى ال 
ال  الواسعة  الجغرافية  ذات  المنطقة  وهذه  كم،   /35/
يوجد فيها أي طبيب أو حتى صيدالني مختص، فهي 

تفتقر ألبسط الخدمات الطبية.
العيادات  يرتادون  األهالي  أن  إلى  العباس  ولفت 
أبناء  من  الممرضين  بعض  افتتحها  التي  التمريضية 
بعض  تقديم  على  خدماتها  تقتصر  والتي  المنطقة؛ 

اإلسعافات األولية واألدوية البسيطة.
فيما قال المواطن عبد الستار العيسى أن الصيدليات 
في الدشيشة تعاني من نقص حاد باألدوية، حيث تغيب 
األدوية  من  والكثير  والسكر  والضغط  القلب  أدوية 
للذهاب  األهالي  يضطر  مما  المنطقة،  عن  األخرى 
الشدادي  مدينة  إلى  وصولهم  حتى  كم   /40/ مسافة 
األحيان  بعض  وفي  توفرت،  إن  األدوية  لجلب 

يضطرون  للذهاب إلى مدينة الحسكة.
وأشار العيسى إلى أن الدشيشة تفتقر إلى وجود الكوادر 
في  الطبية مما يجعلها في خطٍر محدق؛ وخصوصاً 
في  أنه  منوهاً  المستجد،  فايروس كورونا  تفشي  ظل 
يُجبر  المنطقة  في  مواطن  ألي  طارئ  حدوث  حال 
لقطع مسافة /100/ كم حتى يصل إلى مشافي مدينة 
الحسكة، مشيراً أن بعض المرضى أو الذين تعرضوا 
ألقرب  الوصول  قبل  حياتهم  فقدوا  سير  لحوادث 
الطريق  سوء  عن  فضالً  المسافة،  بعد  بسبب  مشفى 
الحفر  وانتشار  بالشدادي،  الدشيشة  يربط  الذي  العام 
على طول الطريق، مما يصعب المهمة على األهالي 
ويفاقم معاناتهم بالوصل بأقصى سرعة ممكنة إلنقاذ 

المريض.

روناهي/ الطقبة - تسعى اإلدارة المدنية الديمقراطية 
وتقديم  العوائل  جميع  لمساعدة  الطبقة  لمنطقة 
على  يعينهم  قليل  بشيء  ولو  لهم؛  المساعدة  يد 
متاعب وصعوبة المعيشة، عن طريق لجنة الشؤون 
اإلنسانية  المساعدات  تقدم  التي  االجتماعية والعمل 

بشكل دوري لجميع األهالي
نتيجة الظروف المعيشية الصعبة بسبب انخفاض سعر 
ذلك  سبب  األمريكي؛  الدوالر  مقابل  السورية  الليرة 
ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية واالستهالكية 
سعت  كاهله,  وأثقل  المواطن  معاناة  من  زاد  مما 
اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لمواكبة ومتابعة 
الحالة المعيشية لألهالي؛ فقامت برفع أجور العاملين 
السورية،  الليرة  صرف  سعر  مع  يتناسب  بما  لديها 
وأيضاً قامت بافتتاح صاالت نوروز االستهالكية في 
المؤسسات  هذه  فتُوقف  اإلدارة،  مناطق  من  العديد 
احتكار التجار للمواد الغذائية، وتقدم منتجاتها بأسعار 
من  الغذائية  المساعدات  وكانت  األسواق،  من  أقل 
عن  لألهالي  تقدم  وأخرى  فترة  بين  الخطة  ضمن 
طريق اإلدارة الذاتية أو بالتنسيق مع منظمات عاملة 

في المنطقة.

العمل جاٍر عىل إنهاء
 توزيع أول دفعة

وألي  المساعدات  توزيع  آلية  عن  أكثر  وللحديث 
األحياء وصلت؛ التقت صحيفتنا »روناهي« بالرئيسة 

وفي تصريح سابق للرئيس المشترك لبلدية تل الشاير 
عديدة  شكاوي  »إن  قال:  لصحيفتنا  العجاج  جاسم 
وصلت لبلدية الشعب في تل الشاير من قبل األهالي؛ 
إلعادة تأهيل الطريق العام الذي يربط بين الدشيشة 
والشدادي«، الفتاً أنهم قدموا طلباً للجنة البلديات في 
مقاطعة الحسكة إلعادة تأهيل الطريق، والذي يعتبر 
الشدادي  مدن  إلى  للوصول  لألهالي  الوحيد  المنفذ 
إعادة  المفترض  من  كان  أنه  إلى  مشيراً  والحسكة، 
»ولكن  الفائت؛  حزيران  شهر  منذ  الطريق  تأهيل 
المواد  على  نحصل  ولم  وعود  مجرد  كان  األمر 

الالزمة إلعادة تأهيل الطريق‹‹.

املطالبة بدعم املستوصف

بأنهم  اإلسماعيل  فايز  المواطن  أردف  وبدورة 
تل  قرية  في  الوحيد  الصحي  المركز  إلى  يلجؤون 
ويقتصر  الخدمات  ألبسط  يفتقد  والذي  الشاير، 
وإعطاء  األولية  اإلسعافات  بعض  تقديم  على  عمله 
الذاتية  اإلدارة  في  الصحة  هيئة  مطالباً  المسكنات، 
بتقديم المزيد من الدعم للمستوصف وتزويده بكادر 
فيه  نسائية  إنشاء عيادة  طبي مختص، والعمل على 
عمليات  وتسهيل  الحوامل  النساء  عن  الخطر  لدرء 
الوالدة، لتخفيف العبء عن األهالي في تحمل مشقة 

الطريق من الدشيشة وصوالً إلى الحسكة.

الحاجة إىل كادر طبي

فيما قال الممرض رضوان العلي العامل في المركز 
الصحي بتل الشاير، أن المركز يرتاده يومياً بين 30 
الخدمات  على  الحصول  أجل  من  مريضاً   50 إلى 

الصحية التي يقدمها المركز بشكٍل مجاني.
ولفت إلى أن المركز الصحي يفتقر إلى الكادر الطبي 
والتمريضي حيث يضم أربع ممرضين فقط، مشيراً 
هذه  ولكن  طبية  أجهزة  يحوي  المستوصف  أن  إلى 
الكوادر  غياب  بسبب  استعمالها  يمكن  ال  األجهزة 

المختصة.
ونوه أن المستوصف يقتصر عمله على تقديم بعض 
وتقديم  المتاحة  اإلمكانات  وفق  األولية  اإلسعافات 
الصيدلية  تشهد  حيث  توافرها،  حال  في  األدوية 
الموجودة داخل المركز الصحي على النقص الكبير 

في األدوية.

ليلى  والعمل  االجتماعية  الشؤون  للجنة  المشتركة 
المدني  المجلس  اليوم  »قام  لنا:  أكدت  والتي  محمد 
بالتنسيق مع لجنة الشؤون االجتماعية والعمل بتوزيع 
المودة  جمعية  من  المقدمة  اإلنسانية  المساعدات 
السكنية  األحياء  من  عدداً  التوزيع  وشمل  الخيرية، 
الرافدين  الطبقة، منها حي غرناطة وحي  في مدينة 
المحلية  المجالس  مع  وبالتنسيق  البحيرة،  وأحياء 

فالجميع يأخذ حقه«.
وأشارت ليلى إلى أن الحصص وزعت على أساس 
الخدمية  اللجنة  قبل  من  تدقيقها  بعد  العائلة  بطاقات 
في المجلس المدني، ليتم تحويلها إلى مكتب الشؤون 
على  عائلة  كل  وحصلت  والعمل،  االجتماعية 
المواد  من  عدد  على  الحصة  وشملت  واحدة  حصة 
التموينية والغذائية، منها »زيت وسكر ورز وحمص 

وغيرها«.  
الشؤون  للجنة  المشتركة  الرئيسة  واختتمت 
الدفعة  بأن  حديثها  محمد  ليلى  والعمل؛  االجتماعية 
بعد  عادت  اإلنسانية  المساعدات  تسليم  من  األولى 
انقطاع لمدة شهرين، وسيتم التوزيع في أحياء عايد 

والمنصورة.

حلول مقرتحة ملواجهة
 الزحام املتكرر

المنطقة  »إن  الجاسم:  حسين  المواطن  ويقول 
التجاري  ومركزها  األمني  بالمربع  تحيط  التي 
ما  طويلة،  مدة  منذ  مرورية  اختناقات  تعاني 
المشكلة،  تنهي  جذرية  حلول  إيجاد  يستدعي 
ال  الفنية،  الدراسات  مكتب  على  قائمة  وتكون 
يمكنني السير إال بشق األنفس خشية االصطدام 
بإحدى السيارات أو أحد المارة نتيجة ضيق في 
سعة الشارع، والوقوف المزدوج للمركبات في 
إلى  خاصة،  أو  عامة  مواقف  توفر  عدم  ظل 
على  والبسطات  المحال  أصحاب  تعدي  جانب 

األرصفة والشوارع«.
ودعا الجاسم: »ألن يكون لبلدية الشعب في منبج 
األزمة،  حل  في  للمساهمة  حقيقي  دور  وريفها 
أماكن  في  المناقالت  بعض  إجراء  إلى  إضافة 
األمر  لزم  إن  السيارات  لمواقف  مخصصة 

إليجاد الحلول الجذرية«.
ومن جهته قال ياسر الحسين: »إن وسط مدينة 
وخاصة  خانقة،  مرورية  أزمة  يعاني  منبج 
حتى  البريد  مديرية  مبنى  من  الممتدة  المنطقة 
عقيلي،  الشيخ  بمقبرة  مروراً  السندس  شارع 
وأجد صعوبة بشكل دائم كلما أسير بهذه المنطقة، 
لقد منعوا الدراجات النارية لكن ذلك لم يُجِد نفعاً 
محددة،  فترات  في  الريف  أهل  تسوق  بسبب 

ويمكن مالحظة أن ظاهرة االزدحام ال نشاهدها 
يوم الجمعة بينما تتجلى في بقية األيام«. 

يكون  »أن  المعنية:  الجهات  الحسين  وطالب 
ألنها  بها  خاص  وضع  الداخلي  النقل  لباصات 
تستطيع توفير عدد كبير من السرافيس في هذه 
الرقة،  مدينة  في  ُمطبّق  األمر  وهذا  المنطقة، 
ويمكن أن يكون لدوار الساعة الذي تنوي بلدية 
دور  المقبلة  الفترة  في  إشادته  منبج  في  الشعب 

بالتخفيف من االزدحام أيضاَ«. 
مدينة  افتقار  الخضر: »إن  وائل  يقول  وبدوره، 
منذ  منبج  داخل  الكبرى  الرئيسية  للطرق  منبج 
أيام الدولة السورية جعلها رهينة للضيق وإقبال 
االزدحام  معاناة  حجم  من  زاد  إليها  النازحين 
التي تفاقمت في صورة ملحوظة على الرغم من 
لكن  المعنية  الجهات  قبل  تبذل من  التي  الجهود 
هناك أسباب أخرى تؤدي إلى خلق هذه األزمة 
المزدوج  االصطفاف  قضية  وهي  المرورية، 
أمام  المحالت  وبسطات  للسيارات  والعشوائي 

محالهم أيضاً«.

واختتم الخضر حديثه بدعوته إلى منع بسطات 
الخضار على أرصفة الشوارع المكتظة وإحداث 
شوارع خاصة بالذهاب وأخرى خاصة باإلياب، 
الكبيرة  الحافالت  مرور  من  الحد  إلى  إضافة 
وقالبات الحجارة والعمل على إيجاد طرق بديلة. 

حل األزمة املرورية بتنظيم الطرق 
والنقل الجامعي

»روناهي«  صحيفتنا  التقت  الصدد،  وبهذا 
بالرئيس المشترك لمديرية النقل في مدينة منبج 
أبرز  عن  حدثنا  الذي  بركل  مصطفى  وريفها؛ 
خططهم لمعالجة االزدحام المروري فقال: »ال 
تعاني منه منبج  شك إن هناك ازدحاماً مرورياً 
تقييم  طويلة  فترة  منذ  ونحاول  تحريرها،  منذ 
لهذه  المناسبة  الحلول  وإيجاد  الراهن  الوضع 

الظاهرة«.
تجهيز  على  قائالً: »نعمل حالياً  بركل  وأضاف 
الذي  اآللي  الفرن  أمام  الكائن  الجنوبي  الكراج 
يضم جميع سيارات الريف الجنوبي قرابة 130 
ساحات  في  ذلك  قبل  تقف  كانت  التي  سيارة 
دوار  قرب  خاصة  منبج  من  متفرقة  وشوارع 
المركزية  الصيدلية  خلف  التي  والساحة  اللمبة 
وشارع الروضة بحيث يُنظم عمل هذه السيارات 
في كراج واحد، كما وأنه يتم تجهيز ساحة خاصة 
الجزيرة  طريق  على  تعمل  التي  بالسيارات 

شرقي دوار الكرة األرضية«. 
في  النقل  لمديرية  المشترك  الرئيس  واختتم 
حديثه  بركل  مصطفى  وريفها؛  منبج  مدينة 
كبيرة خاصة  إنشاء ساحة  بالقول: »نعمل على 
بالشاحنات لمنعها من دخول وسط مدينة منبج، 
الصناعة  حي  من  الرقة  كراج  نقل  إلى  إضافة 
إلى الكراج الموحد بحيث تكون كافة االنطالقات 
من منبج وخارجها؛ وهي من أوتوستراد )حلب 
– الرقة( إلى جانب العمل على تخطيط الساحة 
العامة بهدف منح أكبر عدد ممكن من المواقف 
على  أيضاً  ينطبق  الحال  العامة والخاصة وهذا 
تخطيط الشوارع بالدهان إلى جانب العمل على 

تحديد بعض الشوارع ذهاباً أو إياباً«.


