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الرسم  قرية  في  يتواجد   - منبج  روناهي/ 
من  الشرقي  الجنوب  في  الواقعة  األخضر 
حيث  النازحين  مخيمات  إحدى  منبج  مدينة 
تنتشر الخيم بكثافة كبيرة تزامناً مع موسم 

الشتاء.
»روناهي«  صحيفتنا  جابت  الصدد،  وبهذا 
المخيم  النازحين، ورصدت من داخل  مخيم 
العديد من المشاهدات، ومن بينها أن الزائر 
المستنقعات  على  عينيه  ستقع  المخيم  لهذا 
الكثيرة التي تشكلت جّراء األمطار أو بسبب 
كبيرة  بركة  إلى  حّولتها  التي  الصرف  مياه 
حياة  يعّرض  الذي  األمر  المياه،  لتجميع 
الذين  األطفال  سيما  وال  للخطر  النازحين 
عن  والتنفيس  للعب  فرصة  فيها  وجدوا 

طفولتهم الحزينة.
إجراءات  باتخاذ  المخيم  أهالي  ويطالب 
المترتبة  الجميع  على صحة  للحفاظ  سريعة 
على آثار تشكلها، وال سيما وإن فصل الشتاء 
ال يزال في بدايته محذّرين من تشّكل سيول 
مع قادم األيام إذا لم تتحرك الجهات المعنيّة 

وانتشار  الكارثة  وقوع  قبل  الموقف  لتدارك 
العديد من األمراض الخطيرة.

تتعدّد المصائب عند النازحين فتغرقهم بقدر 
المقابل  في  والمعاناة،  المرارة  من  كبير 
للتعبير اتجاه واحد في توصيله لذوي الشأن، 
تتكلم  الصورة  ترك  الوضوح  من  وربما 

ببالغة أكثر ألن البالغة في اإليجاز.

عني روناهي

خيمة اإلضراب عن الطعام بكوباني 
سند لمقاومة األمعاء الخاوية

خالد سيف الدين عمر: تشديد العزلة عىل 
ِإيمرايل تجسيد إلرادة قوى الحداثة الرأسمالية

نازحون بين مرارة المخيمات 
وخطر المستنقعات

أشار عضو إدارة فرع قامشلو التحاد المحامين في إقليم الجزيرة خالد سيف الدين عمر بأن ما تفرضه تركيا من عزلة 
على القائد عبد هللا أوجالن هو تنفيذ لرؤى القوى الرأسمالية العالمية، وأكد بأن الهدف من كل ما يجري في إِيمرالي 

هو إسكات صوت الحرية والحق...«4

الشبيبة شريان المجتمع 
ومتنفسه

أحالم رياضي طائش للعام 
الجديد!!

قبيلة الولدة تجدد عهدها 
بالوقوف إىل جانب قسد

ظاهرة التسّول...«6

أوركيش ُأوىل المراكز 
الدينية يف شمال 
مزيوبوتاميا...«8

أحمد اليوسف

رستم عبدو

 تساند إعالميات شمال 
وشرق سوريا رفاقهم في 
السجون التركية, وينددن 
باستهداف الصحفيين/ات 
من قبل حكومة أردوغان 

سواًء كانوا في داخل البالد 
أم خارجها...«3

طريق  عن  الشبيبة  ساهمت 
بتوعية  وكونفرانساتهم  مسيراتهم 
التركي  للخطر  والتنبيه  الشباب، 
المحدق بالمنطقة؛ فكانت هذه مجمل 

أعمالهم في سنة 2020م...«6

المسيطر  كورونا  كان  عام  ودعنا 
بنفس  ولكن  بامتياز،  مجرياته  على 
الوقت لم يخلو األمر من تواجد بعض 
أتوقع  ولكن  الرياضية،  النشاطات 
من حق أي رياضي أن يحلم ويروي 
ال  أحالم  الحلم،  في  شاهده  ما  لنا 
تخطر ببال أحد خّصها فقط لصحيفتنا 

روناهي...«10

 بهدف رص الصفوف وتجديد العهد 
لقوات سوريا الديمقراطية بدعوة من 
الرئيس المشترك للمجلس التشريعي 
في الطبقة وشيخ قبيلة الولدة حامد 
ملتقى  الولدة  قبيلة  عقدت  الفرج 

ألبنائها...«2

إعالميات ينددن بقمع حكومة أردوغان للصحفيين 

اإلضراب  حملة  في  المشاركون  أكد 
دعمهم  كوباني  في  الطعام  عن 
المعتقلين  لمطالب  ومساندتهم 
في السجون التركية، مشددين على 
ضرورة الرفع من وتيرة نضالهم حىت 

تحرير القائد عبد هللا أوجالن...«2
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إعالنات

خيمة اإلضراب عن الطعام بكوباني... سند لمقاومة

 األمعاء الخاوية

البدء بتنفيذ مشروع استجرار 
مياه الفرات

اعتقال متهم بتنفيذ مجزرة 
عام 2016 بالعراق

قبيلة الولدة تجدد عهدها بالوقوف إلى
 جانب قسد

25 تلة و8 مواقع أثرية دمرها مرتزقة تركيا خالل 2020

الترامادول وتأثيرات خطيرة ُتهدد الحياة
الترامادول هو أحد األدوية التي تُعطى بناًء على 
وصفة طبية، لتسكين اآلالم المتوسطة والشديدة، 

لكونه يُعتبر ضمن األدوية المخدرة.
العالج  من  كجزء  الترامادول  استخدام  يمكن 
المركب، هذا يعني أنك قد تحتاج إلى تناوله مع 

أدوية أخرى.
تناول  على  ينطوي  األدوية  من  وكغيره 
خفيفة  بين  ما  تتدرج  جانبية  آثار  الترامادول 

وشديدة الخطورة.
واآلثار الجانبية األكثر شيوعاً للترامادول يمكن 

أن تشمل:
– دوخة، وصداع الرأس.
– قيء وغثيان، اإلمساك.

– نقص الطاقة، والتعرق، وجفاف الفم.
بالترامادول  المتعلقة  الطوارئ  حاالت  من 

خطيرة  حالة  وهي  السيروتونين،  متالزمة 
تشمل  أن  ويمكن  الطبيب  استدعاء  تستوجب 

أعراضها ما يلي:
– معدل ضربات القلب السريع.

الجسم  حرارة  ودرجة  المرتفع،  الدم  ضغط   –
أعلى من المعتاد.

– ردود الفعل التي هي أقوى من المعتاد، وعدم 
القدرة على التنسيق )التحكم في حركاتك(.

– اإلسهال، والتهيج.
أشياء غير حقيقية(،  أو سماع  -الهلوسة )رؤية 

والغيبوبة.
كما ولتناول الترامادول آثار خطيرة في التنفس، 

يمكن أن تشمل:
للغاية،  ضحل  تنفس  التنفس،  معدل  تباطؤ   –
– اإلغماء والدوار، أو االرتباك.مع التنفس، وعدم القدرة على التنفس بعمق.بمعنى أن تكون حركة الصدر بسيطة بالمقارنة 

كما ويمكن أن يكون للترامادول آثار سلبية أيضاً 
الغدة  في  قصور  مسببة  الكظرية،  الغدة  على 

الكظرية وتشمل أعراضها:
– التعب طويل األمد، ضعف العضالت.

– ألم في البطن.
وقد يسبب الترامادول أيضاً نقص األندروجين، 
يمكن أن تشمل األعراض الدالة على الحالة ما 

يلي:
– تعب، مشكلة في النوم.

– انخفاض الطاقة، والنوبات.
– إدمان أو سوء استخدام هذا الدواء.

عقار  تداول  أو  تناول  ينبغي  ال  وختاماً 
دقيقة  طبية  وصفة  إطار  في  إال  الترامادول 

ومحددة بالجرعات.

كوباني/ سالفا أحمد - أكد المشاركون في 
كوباني  في  الطعام  عن  اإلضراب  حملة 
في  المعتقلين  لمطالب  ومساندتهم  دعمهم 
ضرورة  على  مشددين  التركية،  السجون 
الرفع من وتيرة نضالهم حتى تحرير القائد 

عبد هللا أوجالن 

المضربين  المعتقلين  لحملة  ومساندة  دعماً 
عن الطعام في سجون تركيا، وللمطالبة برفع 
العزلة على القائد عبد هللا أوجالن، أعلن 40 
عن  اإلضراب  كوباني  أهالي  من  شخصاً 
الطعام، تحت شعار »نحن في زمن الحرية، 

كفى للعزلة، الحرية للقائد آبو«. 
وأعلن 40 شخصاً من أهالي مقاطعة كوباني 
نصبها  خيمة  تحت  الطعام،  عن  اإلضراب 
مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة كوباني، 
في ساحة الشهيد عكيد وسط مدينة كوباني، 

وذلك في الثالث من كانون الثاني الجاري. 
الطعام  عن  اإلضراب  حملة  وتستمر 
للمعتقلين الكرد في السجون التركية لشهرها 
الحرية«  وقت  »حان  شعار  تحت  الثاني، 
هللا  عبد  القائد  على  العزلة  رفع  بهدف 
أوجالن، وتنديداً باعتقال البرلمانية والرئيسة 
في  الديمقراطي  المجتمع  لمؤتمر  المشتركة 

باكور كردستان.
ليلى  المناضلة  التركية  السلطات  اعتقلت 
عليها  األول وحكمت  كانون  في 22  كوفن 
بالسجن لمدة 22 عاماً، إثر تلفيق 18 تهمة 
بنشاطاتها  متعلقة  تهم  إلى  إضافة  ضدها، 
السياسية الداعية إلى الديمقراطية والحرية.

لمدة  اإلضراب  يستمر  أن  المقرر  ومن 
بمشاركة  وذلك  التوالي،  على  أيام  سبعة 
جميع أعضاء المراكز والمؤسسات المدينة 
من  وفود  زيارة  إلى  إضافة  المقاطعة،  في 

اإلدارة الذاتية في إقليم الفرات. 
آراء  صحيفتنا  رصدت  السياق  ذات  وفي 
»نعمت  أكدت  وقد  الطعام،  المضربين عن 
حملة  في  المشاركات  إحدى  علوش« 
ومساندتهم  دعمهم  الطعام  عن  اإلضراب 
لمطالب وحملة المعتقلين في سجون الفاشية 
التركية.  وقالت »ندين ونستنكر بشدة أفعال 
الدولة التركية الفاشية بحق الشعب الكردي 
»الدولة  مضيفةً  كردستان«،  باكور  في 
البرلمانية  باعتقال  تحاول  الفاشية  التركية 
من  النيل  المناضلين  ورفاقها  كوفن  ليلى 
في  الخوف  وزرع  الكردي  الشعب  إدارة 

قلوبهم لعدم المطالبة بحقوقهم«. 
مضيفة: »الدولة التركية ال تعلم أنها بأفعالها 
دفاعنا  في  وعزيمة  إصرارنا  تزيدنا  هذه 
مشددة على  أوجالن«،  وقائدنا  قضيتنا  عن 
وإصرارهن  نضالهن  وتيرة  رفع  ضرورة 
وكافة  أوجالن  عبدهللا  القائد  تحرير  حتى 

مديرية  إعالن  بعد  ـ  دخيل  حسام  الشدادي/ 
مشروع  عن  الحسكة  في  العامة  المياه 
الستجرار مياه الفرات إلى الحسكة وبخاصة 
الجنوبية منها، انطلقت في الرابع من كانون 
الثاني الجاري ورش الصيانة للخطوط معلنةً 

بذلك بدء العمل بالمشروع
نهر  من  المياه  استجرار  مشروع  ويعد 
الفرات من أهم المشاريع الحيوية التي تسعى 
سوريا  وشرق  شمال  لمناطق  الذاتية  اإلدارة 
االستفزاز  عمليات  لوقف  وذلك  تنفيذها،  في 
المستمر من قبل دولة االحتالل التركي والذي 
يعتبر المتحكم الوحيد بمصدر المياه الوارد إلى  
مدينة الحسكة وريفها عقب احتالله محطة مياه 

علّوك في سري كانيه أواخر عام 201٩ .  
الفرات  مياه  استجرار  مشروع  مشرف 
المهندس »لقمان موسى« قال لصحيفتنا: »بعد 
الحسكة  في  التي حصلت  الخانقة  المياه  أزمة 
التركي  االحتالل  سببها  كان  والتي  وريفها 
محطة  من  المياه  بضخ  لتحكمهم  ومرتزقته 
احتاللهم  عقب  نفوذهم  تحت  الواقعة  علوك 
سري كانيه، وقطع المياه عن أكثر من مليون 
مديرية  ارتأت  وريفها؛  الحسكة  في  إنسان 
المياه في اإلدارة الذاتية ضرورة إيجاد الحلول 
وتوفير المياه لألهالي، وكان من أبرز الحلول 

مشروع استجرار مياه الفرات«.
المياه  استجرار  مشروع  أن  الموسى  وأردف 
يخدم كافة أهالي المنطقة الجنوبية للحسكة بما 
إلى  باإلضافة  ألف عائلة  أكثر من ٥٥  يعادل 

أهالي بمركز المدينة.

العمل  من  األولى  المرحلة  أن  الموسى  وأكد 
الرئيسية  الخطوط  صيانة  وهي  انطلقت 
المناطق  إلى  الصور  محطة  من  الواصلة 
ومحطات  شبكات  وكانت  للحسكة،  الجنوبية 
المياه الواصلة من بلدة الصور في ريف دير 
مركدة  محطات  إلى  وصوالً  الشمالي  الزور 
قد  الشدادي  الـ 4٧ في ريف  والعلوة ومحطة 
تعرضت إلى نسبة تخريب ودمار كبيرة نتيجة 
سيطرة فصائل مختلفة عليها، ولكثرة األعمال 

القتالية التي دارت في المنطقة. 
 أما المرحلة الثانية ستتم فيها صيانة المحطات 
وهي  الخط  طول  على  الموزعة  الرئيسية 
محطة العلوة ومحطة الـ 4٧ ومحطة الشدادي.
من  الرئيس  الهدف  أن  إلى  الموسى  ولفت 
للمياه على  بديلة  إيجاد مصادر  هو  المشروع 
أعقاب التحكم المستمر لدولة االحتالل التركي 
المياه من محطة علوك واستخدامها  في ضخ 
اإلدارة  مناطق  على  قبلهم  من  ضغط  كورقة 

الذاتية في الحسكة.
وأشار الرئيس المشترك لمجلس ناحية الشدادي 
تصريح  في  سابق  وقت  في  العمر  عالء 
لصحيفتنا روناهي »أن مدة المشروع ستكون 
ثالثة أشهر مقسم العمل فيها على عدة مراحل 

تهدف إليصال المياه لمناطق جنوب الحسكة.
ويذكر أن بلدية الشعب في الشدادي افتتحت قبل 
أيام قليلة محطة مياه جديدة في حي الصناعة 
بطاقة إنتاجية تصل لـ٣0م٣/ سا ، ويأتي ذلك 
الذاتية  اإلدارة  قبل  من  الحثيثة  الجهود  ضمن 

لتأمين مياه الشرب لألهالي. 

مركز األخبار ـ أعلنت وكالة االستخبارات 
متهم  اعتقال  االتحادية  والتحقيقات 
بالمشاركة في تفجير سيارة مفخخة راح 
ضحيتها أكثر من 30 شخصاً قبل أكثر من 

أربع سنوات.

عام  مطلع  »في  بيان  في  الوكالة  وقالت 
2016 انفجرت عجلة مفخخة في محافظة 
ثالثين  من  أكثر  ضحيها  وراح  المثنى 
شهيداً، وبعد تكثيف الجهد االستخباري بين 
مديريات وكالة االستخبارات في محافظتي 
شعبة  مفارز  تمكنت  والمثنى  بغداد 
لمديرية  التابعة  المحمودية  استخبارات 

من  الداخلية  وزارة  في  بغداد  استخبارات 
إلقاء القبض على أحد منفذي تلك الجريمة 
النكراء في منطقة اللطيفية ضمن محافظة 
»المعتقل  أن  البيان  وأضاف  بغداد«. 
إرهاب(   /  4( المادة  أحكام  وفق  مطلوب 

النتمائه لعصابات داعش اإلرهابية«.

الطبقة/ محمد إبراهيم - بهدف رص الصفوف 
وتجديد العهد لقوات سوريا الديمقراطية بدعوة 
في  التشريعي  للمجلس  المشترك  الرئيس  من 
عقدت  الفرج  حامد  الولدة  قبيلة  وشيخ  الطبقة 

قبيلة الولدة ملتقى ألبنائها ..
داعش  رجس  من  الطبقة  مدينة  تحرير  بعد 
أربعة  قبل  الديمقراطية  سوريا  قوات  قبل  من 
أعوام؛ تكاتفت عشائر المنطقة وانضمت لقوات 
االنتصار  مسيرة  لمتابعة  الديمقراطية  سوريا 
وغيرها  الزور  ودير  الرقة  في  اإلرهاب  على 
مرتزقة  عليها  يسيطر  كان  الذي  المناطق  من 
وشرق  شمال  في  اإلرهاب  ُسحق  داعش, 
فلول داعش في قرية  سوريا وقُضي على آخر 
الباغوز بريف دير الزور وأعلنت حينها قوات 
التكاتف  الكامل.  انتصارها  الديمقراطية  سوريا 
أبناء  الشمال والشرق من كافة  الذي حصل في 
وغيرهم  وآشوريين  وكرد  عرب  من  المناطق 
التنمية الذي  لم يعجب أرودغان وحزب العدالة 
على  واالعتداء  والهجوم  التعدي  مراراً  حاول 
لتفرقة  جاهداً  ويسعى  الذاتية،  اإلدارة  مناطق 
فاحتل  المنطقة,  أبناء  بين  الفتنة  وزرع  الصف 
وسري  أبيض  تل  سبي/  وكري  عفرين  مدينة 
التي  بلدة عين عيسى  على  اليوم  ويعتدي  كانيه 
ر فيها مقاتلو قوات سوريا ديمقراطية أروع  يُسّطِ
أرضهم,  عن  للدفاع  والفداء  التضحية  مشاهد 
جميع هذه االعتداءات لم ينتج عنها سوى زيادة 

التكاتف والتالحم بين كافة أطياف شعوب شمال 
وشرق سوريا.

اآلالف من أبناء القبيلة حرضوا

قبائل  دعت  المتسارعة  األحداث  هذه  جميع 
شيوخ  من  وبدعوة  التكاتف,  لزيادة  المنطقة 
قبيلة الولدة الشيخ محمود البرسان والشيخ حامد 
الفرج ألبناء القبيلة لاللتفاف حول قوات سوريا 
الديمقراطية لبى اآلالف من أبناء القبيلة الدعوة 
ومشاركة كبيرة من عشائر المنطقة في مضافة 
كافة  حضرت  كما  الصفصافة,  بقرية  الفرج 
اإلدارات السياسية والعسكرية والمدنية العاملين 
ضمن اإلدارة المدينة الديمقراطية لمنطقة الطبقة.

قدمنا الكثري من الشهداء
 وسنقدم املزيد

وخالل تواجدنا في مضافة الفرج استفسرنا عن 
ماهية الملتقى، والتقت صحيفتنا »روناهي« مع 
للمجلس  المشترك  والرئيس  الولدة  قبيلة  شيخ 
الديمقراطية  المدنية  لإلدارة  التابع  التشريعي 
تزايد  »بعد  لنا:  أكد  الذي  الفرج  حامد  للمنطقة 

االحتالل  جيش  قبل  من  العدوانية  الهجمات 
وشرق  شمال  مناطق  على  ومرتزقته  التركي 
سوريا وارتفاع وتيرتها في منطقة عين عيسى, 
العهد  تجديد  المنطقة  هذه  كأبناء  علينا  توجب 

لقوات سوريا الديمقراطية«.
للعالم  لنؤكد  اليوم  »اجتمعنا  الفرج:  وأشار 
وأننا  الديمقراطية  سوريا  قوات  مع  أننا  أجمع 
صف واحد ضد جميع الحاقدين الذين يحاولون 

تفرقتنا«.

الولدة وقسد جزء ال يتجزأ

حديثه:  الفرج  حامد  الولدة  قبيلة  شيخ  واختتم 
قبيلة  وأبناء  عموماً  الطبقة  عشائر  أبناء  »نحن 
الولدة خصوصاً جزء ال يتجزأ من قوات سوريا 
إلى جنب سابقاً  مثلما حاربنا جنباً  الديمقراطية, 
نجدد  اليوم  فإننا  المناطق؛  من  الكثير  وحررنا 
عهدنا وسنحرر أراضينا التي اغتصبها االحتالل 

التركي«.
قبائل  أكبر  هي  الولدة  قبيلة  أن  بالذكر  والجدير 
المنطقة ووقفت مع قوات سوريا الديمقراطية منذ 
صفوف  في  الشهداء  من  الكثير  وقدمت  البداية 

قوات سوريا الديمقراطية.

مركز األخبار ـ  وثقت هيئة اآلثار والمتاحف 
و8  تلة   25 تدمير  المحتلة  عفرين  إلقليم 
تركيا  قبل  من   2020 خالل  أثرية  مواقع 
لطمس  بإجرامهم  تمادوا  الذين  ومرتزقتها 

تاريخ المنطقة من الجذور.
في  ومرتزقته  التركي  المحتل  إجرام  طال 
وشرق  شمال  في  احتلتها  التي  المناطق 
عفرين  في  كما  األثرية  المواقع  سوريا 
المحتلة منذ عام 2018 التي مارس فيها كل 
أشكال العنف من خطف واعتقال إلى سرقة 
األثرية  المواقع  فتدمير  المدنيين  ممتلكات 

وسرقة اآلثار.
المحتل  بها  قام  التي  الممنهجة  والحملة 
تجلت  والتي  عفرين  في  ومرتزقته  التركي 
بسرقة آثار عفرين وبيعها في السوق السوداء 
باإلضافة إلى تغيير المواقع األثرية في ظل 
تراث  محو  إلى  تهدف  الدولي؛  الصمت 

وتاريخ عفرين العريق.
اآلثار  الذي أجرته هيئة  التوثيق  ومن خالل 
تركيا  بأن  تبين  عفرين  إلقليم  والمتاحف 

هوري،  النبي  بتدمير  قاموا  ومرتزقتها 
عين دارة، تل جنديرس، الكهف ذو البابين, 
وتستمر باستهداف األماكن األثرية في ناحية 

شيراوا التي لم تتمكن من احتاللها.
إحصائية  عن  الكشف  تم  الهيئة  وبتوثيق 
الدمار الذي خلفه المرتزقة المحتلون لتركيا 
لعام 2020 حيث دمرت 2٥ تلة و8 مواقع 

أثرية. 
هيئة  إدارية  أشارت  الموضوع  هذا  وعن 
اآلثار والمتاحف إلقليم عفرين أسمهان أحمد 

تتعرض  عفرين  أن   JINNEWS لوكالة 
األهالي  طالت  التي  المتكررة  لالعتداءات 
هذا  أن  مضيفة  احتاللها،  بداية  منذ  واآلثار 
الصمت الدولي دليل على موافقة المنظمات 

الدولية حيال سرقة اآلثار ونهبها.
شمال  في  عفرين  مقاطعة  احتالل  ومنذ  هذا 
لإلقليم  اآلثار  هيئة  قامت  سوريا  وشرق 
ملفاً   16 وإرسال  االنتهاكات  هذه  بتوثيق 
دون  الدولية  المعنية  للجهات  بصور  مرفقاً 

ورود موقف فعلي.

عارف بالي عمر جولكدا نعمت علوش

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /21٩0/

رقم القرار /٣٧٣٧/         
طالب التبليغ: صالح الدين دندل 

المطلوب تبليغه: أميرة عبدو حاج أحمد الخليف   
موضوع الدعوى: عودة لمأجور  

خالصة القرار:
1ـ إلزام المدعي عليهم بإعادة المدعي إلى محله المأجور والمشاد على العقار رقم 

/1٣٧1/  الرقة وتسليمه له خالياً من الشواغل والشاغلين.
2ـ رد طلب الجهة المدعية لجهة التعويض وترك الحق لها بإقامة دعوى مستغلة 

بالتعويض وفوات المنفعة بعد اإلخالء بقرار قضائي مبرم.
٣ـ تضمين المدعي  عليه الرسوم والمصاريف.

مذكرة إخطار    
تبليغ رقم /11٩٩/ لعام 2020

على السيد: عائشة معاش بنت حمو – مايو معاش بنت حمو 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/ صباح 

األثنين 2021/1/11م.
للنظر بالدعوى أساس /111٥/ المقامة عليك من السيد: سليمان معاش بن أنور         

بطلب: تثبيت بيع أرض                      
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /21٩0/

رقم القرار /٣٧٣٧/       
طالب التبليغ: صالح الدين دندل 

المطلوب تبليغه: فريال عبدو حاج أحمد الخليف  
موضوع الدعوى: عودة لمأجور  

خالصة القرار:
1ـ إلزام المدعي عليهم بإعادة المدعي إلى محله الماجور والمشاد على العقار رقم 

/1٣٧1/  الرقة وتسليمه له خالياً من الشواغل والشاغلين.
2ـ رد طلب الجهة المدعية لجهة التعويض وترك الحق لها بإقامة دعوى مستغلة 

بالتعويض وفوات المنفعة بعد اإلخالء بقرار قضائي مبرم.
٣ـ تضمين المدعي عليه الرسوم والمصاريف.

مذكرة دعوى    
تبليغ رقم /114٩/ لعام 2020

على السيد: عبد الحنان بن جاسم 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/ صباح 

االثنين 2021/1/11م.
للنظر بالدعوى أساس / 1٣٩8/ المقامة عليك من السيد: علي اإلبراهيم بن عبد الرحمن      

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

مذكرة دعوى    
تبليغ رقم /10٥0/ لعام 2020

على السيد: يوسف وهاب الوهاب 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباح األثنين 2021/1/11م.
للنظر بالدعوى أساس / 1240 / المقامة عليك من السيد: مروان الحمود 

اليوسف 
بطلب: تثبيت بيع سيارة                     

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة إخطار    
تبليغ رقم /1081/ لعام 2020

على السيد: حسين الخلف بن كربي 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/ صباحا 

االثنين 2021/1/11 
للنظر بالدعوى أساس / 11٧6 / المقامة عليك من السيد: علي الحمود بن موسى    

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

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /21٩0/

رقم القرار /٣٧٣٧/         
طالب التبليغ: صالح الدين دندل 

المطلوب تبليغه: عالء الدين الحاج أحمد الخليف 
موضوع الدعوى: عودة لمأجور  

خالصة القرار:
1ـ إلزام المدعي عليهم بإعادة المدعي إلى محله المأجور والمشاد على العقار رقم 

/1٣٧1/  الرقة وتسليمه له خالياً من الشواغل والشاغلين.
2ـ رد طلب الجهة المدعية لجهة التعويض وترك الحق لها بإقامة دعوى مستغلة 

بالتعويض وفوات المنفعة بعد اإلخالء بقرار قضائي مبرم.
٣ـ تضمين المدعي  عليه الرسوم والمصاريف.

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /21٩0/

رقم القرار /٣٧٣٧/         
طالب التبليغ: صالح الدين دندل 

المطلوب تبليغه: عالء الدين الحاج أحمد الخليف 
موضوع الدعوى: عودة لمأجور  

خالصة القرار:
1ـ إلزام المدعي عليهم بإعادة المدعي إلى محله المأجور والمشاد على العقار 

رقم /1٣٧1/  الرقة وتسليمه له خالياً من الشواغل والشاغلين.
2ـ رد طلب الجهة المدعية لجهة التعويض وترك الحق لها بإقامة دعوى 

مستغلة بالتعويض وفوات المنفعة بعد اإلخالء بقرار قضائي مبرم.
٣ـ تضمين المدعي  عليه الرسوم والمصاريف.

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /1٩٥/ لعام 2020

طالب التبليغ: قيس محمد شواخ  
المطلوب تبليغه: هوزان فارس سليمان  

الدعوى رقم أساس / ٧8٥ / والمحسومة بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي
/تثبيت شراء قيس محمد شواخ للسيارة موضوع الدعوى/

ولك حق االستئناف خالل /1٥/ يوم من اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية 

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 118٥

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عبد الوهاب محمد اإلبراهيم 
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة  

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم الخميس 
الواقع في 2021/1/14م

للنظر في الدعوى المقامة من قِبل: طاهر مصطفى جمعة      
بطلب: تسجيل  سيارة

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى    
تبليغ رقم /11٩٧/ لعام 2020

على السيد: ياسين عبد الحاج عبيد 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/ صباح 

األثنين 2021/1/11م. 
للنظر بالدعوى أساس / 82٥ / المقامة عليك من السيد: عبد اللطيف المحمد العامر       

بطلب: تثبيت بيع سيارة                     
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية مذكرة دعوى  

في الدعوة رقم األساس /4246/ لعام /2020 م
           على السيد: خالد السعيد 

 الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم الثالثاء الواقع في 2021/1/26 م لننظر في الدعوى المقامة من السيد: أحمد 

الموسى بن خليل  بطلب: إزالة تجاوز 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 /21٩0/

رقم القرار /٣٧٣٧/            
طالب التبليغ: صالح الدين دندل 

المطلوب تبليغه: عز الدين الحاج أحمد بن عبدو  
موضوع الدعوى: عودة لمأجور  

خالصة القرار:
1ـ إلزام المدعي عليهم بإعادة المدعي إلى محله الماجور والمشاد على العقار رقم 

/1٣٧1/  الرقة وتسليمه له خالياً من الشواغل والشاغلين.
2ـ رد طلب الجهة المدعية لجهة التعويض وترك الحق لها بإقامة دعوى مستغلة 

بالتعويض وفوات المنفعة بعد اإلخالء بقرار قضائي مبرم.
٣ـ تضمين المدعي  عليه الرسوم والمصاريف.

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /21٩0/

رقم القرار /٣٧٣٧/           
طالب التبليغ: صالح الدين دندل 

المطلوب تبليغه: محمد الحاج أحمد بن إسماعيل  
موضوع الدعوى: عودة لمأجور  

خالصة القرار:
1ـ إلزام المدعي عليهم بإعادة المدعي إلى محله المأجور والمشاد على العقار 

رقم /1٣٧1/  الرقة وتسليمه له خالياً من الشواغل والشاغلين.
2ـ رد طلب الجهة المدعية لجهة التعويض وترك الحق لها بإقامة دعوى 

مستغلة بالتعويض وفوات المنفعة بعد اإلخالء بقرار قضائي مبرم.
٣ـ تضمين المدعي  عليه الرسوم والمصاريف.

مذكرة إخطار  
في الدعوى رقم األساس /2٣٧4/ لعام /2020 م

على السيد: عبدهللا العلي الصالح الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية بالرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األثنين الواقع في 2021/1/18م لننظر في الدعوى 

المقامة من السيد: محمد عبد بن عبدهللا  بطلب: استرداد عمل تجاري وإن لم تحضر في 
الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى    
تبليغ رقم /10٧٣/ لعام 2020

على السيد: ياسين الحسين بن أحمد  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/ صباح 

األثنين 2021/1/11م. 
للنظر بالدعوى أساس / 12٧2/ المقامة عليك من السيد: منير الحمادي بن حسن  

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

مذكرة دعوى    
تبليغ رقم /٧٩٩/ لعام 2020

على السيد: رشيد العلي المسطو بن حمدو 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/ صباح 

األثنين 2021/1/11م. 
للنظر بالدعوى أساس /٧٧6/ المقامة عليك من السيد: حسن محمد حمد           

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

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /٣6٥8/

رقم القرار /2٩٣٣/            
طالب التبليغ: عيدة العواد بنت محمد األم تركية 

المطلوب تبليغه: محمد فرج الموسى    
موضوع الدعوى: تثبيت زواج ونسب   

خالصة القرار:
 1ـ تثبيت الزواج بين المدعية عزيزة عيدة العواد والمدعي عليه محمد فرج الموسى 

واعتباره واقعاً بتاريخ 201٣/1/1م.
2ـ تثبيت نسب الطفلين محمود 2014/1/1 وشيماء 201٥/1/1من والدهم محمد 

فرج الموسى ووالدتهم عيدة العواد بنت محمد وإلزام مدير السجل المدني بالرقة بتنفيذ 
مضمون هذا القرار بعد انبرامه. 

٣ـ تضمين المدعي عليه الرسوم والمصاريف.
قرار ُصدر بتاريخ 2020/11/12م وأفهم علناً وحسب األصول وجاهياً بحق المدعية 

وبمثابة الوجاهي بحق المدعي عليه وقابالً للتمييز. 

مذكرة إخطار    
تبليغ رقم /10٥0/ لعام 2020

على السيد: محمد جندي بن أحمد  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباح األثنين 2021/1/11م. 
للنظر بالدعوى أساس / ٩٩6 / المقامة عليك من السيد: إبراهيم محمد الحمود                    

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

إعالن بيع بالمزاد العلني
تبليغ رقم/111/ لعام 2020 

في الملف التنفيذي أساس 2٥٩-2020 الجهة المنفذة: عبد الهادي حجازي بن خالد 
والجهة المنفذ عليها: أحمد محمد العزو وبناء على طلب الجهة المنفذة تقرر لدينا نحن 
هيئة التنفيذ في منبج، بيع السيارة نوع توسكان جيب تحمل الرقم /16٧66٩/ بمبلغ 

قدره /1٥00/$ ألف وخمسمائة دوالر أمريكي حيث ستعقد الجلسة األولى للمزاد يوم 
الخميس في14/ 1/ 2021م، وذلك في مكتب الهيئة التنفيذ في منبج بتمام الساعة الثانية 

عشر ظهراً.

مذكرة : سند تبليغ حكم 
في الدعوى رقم أساس /208٧/   

المتكونة بين الجهة المدعية : وليد عبد الرزاق بن زكريا 
والجهة المدعى عليها: خالد مصطفى اأحمد وعبدهللا العلي الحمود بن علي

بدعوى: تثبيت بيع   
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /21٩0/

رقم القرار /٣٧٣٧/            
طالب التبليغ: صالح الدين دندل 

المطلوب تبليغه: زهر الدين عبدو حاج أحمد الخليف 
موضوع الدعوى: عودة لمأجور  

خالصة القرار:
1ـ إلزام المدعي عليهم بإعادة المدعي إلى محله المأجور والمشاد على العقار 

رقم /1٣٧1/  الرقة وتسليمه له خالياً من الشواغل والشاغلين.
2ـ رد طلب الجهة المدعية لجهة التعويض وترك الحق لها بإقامة دعوى 

مستغلة بالتعويض وفوات المنفعة بعد اإلخالء بقرار قضائي مبرم.
٣ـ تضمين المدعي عليه الرسوم والمصاريف.

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /661/

رقم القرار /1٩28/          
طالب التبليغ: فاطمة حسين الحلو  

المطلوب تبليغه: نايف أحمد العبدهللا     
موضوع الدعوى: تفريق    

خالصة القرار:
1ـ التفريق بين المدعي نايف األحمد العبدهللا والمدعية فاطمة حسين الحلو لعلة الغياب 

بطلقة بائنة بينونة صغرى واعتباره واقعاً بتاريخ صدور هذا القرار. 
2ـ إلزام المدعي عليه نايف أحمد العبدهللا بدفع نفقة زوجية للمدعية فاطمة حسين الحلو 
وقدرها /2٥000/ خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ألربعة أشهر سابقة الدعاء وتنقلب 

إلى نفقة لمدة ثالثة أشهر بعد انبرام هذا القرار. 
٣ـ إلزام المدعي عليه نايف أحمد العبدهللا بدفع نفقة للطفل حمزة وقدرها /2٥000/خمسة 

وعشرين ألف ليرة سوريّة شهرياً اعتباراً من تاريخ االدعاء. 
4ـ إلزام المدعي عليه نايف أحمد العبدهللا بإعادة المصاغ الذهبي وزن /٥٣/ غرام ثالثة 
وخمسين غرام من الذهب عيار /21/ للمدعية فاطمة حسين الحلو عيناً، وإن تعذر إلزامه 

بدفع ثمنه وفق السعر الرائج وقت التحصيل. 
٥ـ تضمين المدعي عليه الرسوم والمصاريف.

مذكرة دعوى    
تبليغ رقم /11٩8/ لعام 2020

على السيد: محمد طالب بن أحمد 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباح األثنين 2021/1/11م.
للنظر بالدعوى أساس / ٩21 / المقامة عليك من السيد: خليل علي الخلف        

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

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /21٩0/

رقم القرار /٣٧٣٧/           
طالب التبليغ: صالح الدين دندل 

المطلوب تبليغه: محمود الحاج ذيب بن عبدو 
موضوع الدعوى: عودة لمأجور  

خالصة القرار:
1ـ إلزام المدعي عليهم بإعادة المدعي إلى محله المأجور والمشاد على العقار 

رقم /1٣٧1/  الرقة وتسليمه له خالياً من الشواغل والشاغلين.
2ـ رد طلب الجهة المدعية لجهة التعويض وترك الحق لها بإقامة دعوى 

مستغلة بالتعويض وفوات المنفعة بعد اإلخالء بقرار قضائي مبرم.
٣ـ تضمين المدعي  عليه الرسوم والمصاريف.

سند تبيغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /21٩0/

رقم القرار /٣٧٣٧/            
طالب التبليغ: صالح الدين دندل 

المطلوب تبليغه: هدى عبدو حاج أحمد الخليف   
موضوع الدعوى: عودة لمأجور  

خالصة القرار:
1ـ إلزام المدعي عليهم بإعادة المدعي إلى محله المأجور والمشاد على العقار 

رقم /1٣٧1/  الرقة وتسليمه له خالياً من الشواغل والشاغلين.
2ـ رد طلب الجهة المدعية لجهة التعويض وترك الحق لها بإقامة دعوى 

مستغلة بالتعويض وفوات المنفعة بعد اإلخالء بقرار قضائي مبرم.
٣ـ تضمين المدعي عليه الرسوم والمصاريف.

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /٣6٧٣/

رقم القرار /2٩٣0/     
طالب التبليغ: سكينة العلوش بنت حسين األم زكية 

المطلوب تبليغه: ياسر عبدو األب عبدو األم زينب     
موضوع الدعوى: تفريق    

خالصة القرار:
1ـ تثبيت الزواج بين الجهة المدعية سكينة العلوش  والمدعي عليه ياسر عبدو  

واعتباره واقعاً بتاريخ 2016/1/1.
2ـ التفريق بين الجهة المدعية والمدعي عليه بطلقة بائنة بينونة صغرى 

واعتباره واقعاً بتاريخ القرار. 
٣ـ إلزام المدعية بالعدة الشرعية. 

4ـ إلزام مدير السجل المدني المختص بتنفيذ مضمون هذا القرار بعد انبرامه. 
٥ـ تضمين المدعي عليه الرسوم والمصاريف.

مذكرة إخطار     
تبليغ رقم /٩11/ لعام 2020

على السيد: عبد الجبار العثمان بن محمد 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/ صباح 

األثنين 2021/1/11م.
للنظر بالدعوى أساس /612/ المقامة عليك من السيد: عناد حجو بن منصور            

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

مذكرة دعوى    
تبليغ رقم /1204/ لعام 2020

على السيد: محمود الخلف العايد 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباح األثنين 2021/1/11م.
للنظر بالدعوى أساس / ٥80 / المقامة عليك من السيد: شيخ حمادي بن محمد          

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

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /21٩0/

رقم القرار /٣٧٣٧/            
طالب التبليغ: صالح الدين دندل 

المطلوب تبليغه: محمود الخليف بن إسماعيل  
موضوع الدعوى: عودة لمأجور  

خالصة القرار:
1ـ إلزام المدعي عليهم بإعادة المدعي إلى محله األجور والمشاد على العقار رقم 

/1٣٧1/  الرقة وتسليمه له خالياً من الشواغل والشاغلين.
2ـ رد طلب الجهة المدعية لجهة التعويض وترك الحق لها بإقامة دعوى مستغلة 

بالتعويض وفوات المنفعة بعد اإلخالء بقرار قضائي مبرم.
٣ـ تضمين المدعي  عليه الرسوم والمصاريف.

مذكرة دعوى     
تبليغ رقم /104٥/ لعام 2020

على السيد: نجيب عزام بن مصطفى 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباح األثنين 2021/1/11م.
للنظر بالدعوى أساس / 12٣2 / المقامة عليك من السيد: فهد إبراهيم المحلي 

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

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /21٩0/

رقم القرار /٣٧٣٧/           
طالب التبليغ: صالح الدين دندل 

المطلوب تبليغه: إسماعيل الخليف الدرويش بن إسماعيل     
موضوع الدعوى: عودة لمأجور  

خالصة القرار:
1ـ إلزام المدعي عليهم بإعادة المدعي إلى محله المأجور والمشاد على العقار 

رقم /1٣٧1/  الرقة وتسليمه له خالياً من الشواغل والشاغلين.
2ـ رد طلب الجهة المدعية لجهة التعويض وترك الحق لها بإقامة دعوى 

مستغلة بالتعويض وفوات المنفعة بعد اإلخالء بقرار قضائي مبرم.
٣ـ تضمين المدعي  عليه الرسوم والمصاريف.

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /21٩0/

رقم القرار /٣٧٣٧/          
طالب التبليغ: صالح الدين دندل 

المطلوب تبليغه: عبد اللطيف الخليف بن عبدو 
موضوع الدعوى: عودة لمأجور  

خالصة القرار:
1ـ إلزام المدعي عليهم بإعادة المدعي إلى محله المأجور والمشاد على العقار رقم 

/1٣٧1/  الرقة وتسليمه له خالياً من الشواغل والشاغلين.
2ـ رد طلب الجهة المدعية لجهة التعويض وترك الحق لها بإقامة دعوى مستغلة 

بالتعويض وفوات المنفعة بعد اإلخالء بقرار قضائي مبرم.
٣ـ تضمين المدعي  عليه الرسوم والمصاريف.

مذكرة دعوى    
تبليغ رقم /10٧8/ لعام 2020

على السيد: مصطفى عبد القادر بن عمر 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباح األثنين 2021/1/11م.
للنظر بالدعوى أساس / 126٣ / المقامة عليك من السيد: محمود الفرج بن 

صبحي   
بطلب: تثبيت بيع سيارة                     

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /21٩0/

رقم القرار /٣٧٣٧/            
طالب التبليغ: صالح الدين دندل 

المطلوب تبليغه: محمود عبدو حاج أحمد الخليف   
موضوع الدعوى: عودة لمأجور  

خالصة القرار:
1ـ إلزام المدعي عليهم بإعادة المدعي إلى محله الماجور والمشاد على العقار 

رقم /1٣٧1/  الرقة وتسليمه له خالياً من الشواغل والشاغلين.
2ـ رد طلب الجهة المدعية لجهة التعويض وترك الحق لها بإقامة دعوى 

مستغلة بالتعويض وفوات المنفعة بعد اإلخالء بقرار قضائي مبرم.
٣ـ تضمين المدعي  عليه الرسوم والمصاريف.

مذكرة دعوى  
في الدعوة رقم األساس /2٧04/ لعام /2020 م

على السيد: ملك االحمد بنت قاسم الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

الثالثاء الواقع في 2021/1/1٩م، لننظر في الدعوى المقامة من 
السيد: إبراهيم شيخ محمود  بطلب: إعادة مأجور وفوات منفعة 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 /21٩0/

رقم القرار /٣٧٣٧/            
طالب التبليغ: صالح الدين دندل 

المطلوب تبليغه: أحمد الخليف بن إسماعيل  
موضوع الدعوى: عودة لمأجور   خالصة القرار:

1- إلزام المدّعي عليهم بإعادة الُمدّعي إلى محله الماجور والمشاد على العقار رقم 
/1٣٧1/  الرقة وتسليمه له خالياً من الشواغل والشاغلين.

2- رد طلب الجهة المدعية لجهة التعويض وترك الحق لها بإقامة دعوى مستغلة 
بالتعويض وفوات المنفعة بعد اإلخالء بقرار قضائي مبرم.

٣- تضمين المدعي عليه الرسوم والمصاريف.

مذكرة دعوى    
تبليغ رقم /10٧٩/ لعام 2020

على السيد: عادل صديق بن محمد 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/ صباح 

االثنين 2021/1/11. 
للنظر بالدعوى أساس / 126٥/ المقامة عليك من السيد: أحمد حسن بن أسعد     

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

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /28٣/ لعام 2020

طالب التبليغ: علياء جمعة بنت عدنان 
المطلوب تبليغه: محمد جمعة بن شكري    

الدعوى رقم أساس / ٧08 / والمحسومة بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي
/تثبيت الطالق الحاصل بين المدعية والمدعي عليه وإلزام محمد جمعة بدفع مبلغ 

/٣00000/ ل.س الباقي من مقدم المهر.
ولك حق االستئناف خالل/1٥/ يوم من اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية 

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /٣0٩/ لعام 2020

طالب التبليغ: عبد الحميد الجمعان بن صالح 
المطلوب تبليغه: محمد األحمد بن حسن   

الدعوى رقم أساس / 400/ والمحسومة بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي
/تثبيت العقار موضوع الدعوى/

ولك حق االستئناف خالل /1٥/ يوم من اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية 

المعتقلين الكرد في السجون التركية. 
وناشد اإلداري في مجلس عوائل الشهداء في 
إقليم الفرات عارف بالي دول العالم بالنظر 
يطالبون  الذين  الكردي  الشعب  المطالب  في 
نضالهم  مواصلة  إلى  ملفتاً  قائدهم،  بحرية 
سجون  من  قائدهم  تحرير  حتى  ومقاومتهم 

الفاشية.
لحملة  وأكد عمر جولكدا دعمهم ومساندتهم 
التركيا،  الطعام في السجون  المضربين عن 
مستنكراً سياسية الدولة التركية التعسفية بحق 

الكرد في باكور كردستان.
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إعالميات ينددن بقمع حكومة أردوغان للصحفيين 

الطموحات خارج قوس السمنة البلدية.. تراث وذكريات
التقاليد والعادات البالية

أحالم رياضي طائش للعام الجديد!!

الحكم محمود درويش يكشف عن تفاصيل  تجربته
 المريرة في التحكيم

قامشلو/ جوان محمد ـ ودعنا عام كان كورونا 
بنفس  ولكن  بامتياز،  مجرياته  على  المسيطر 
الوقت لم يخلو األمر من تواجد بعض النشاطات 
الرياضية، ولكن أتوقع من حق أي رياضي أن 
يحلم ويروي لنا ما شاهده في الحلم، أحالم ال 
تخطر ببال أحد خّصها فقط لصحيفتنا روناهي.

رياضي طائش كان لقائنا معه واعترف بطيشه 
في  انخرط  أن  بعدما  خاصةً  العادية  الحياة  في 
قال  ولكنه  الجزيرة.  إقليم  في  الرياضة  عالم 
باألمس ليالً حلمت بأحالم كثيرة وحزنت كثيراً 
فتملكنا  حقيقة،  كانت  أن  وودت  لالستيقاظ، 

الفضول لمعرفة ما شاهد في منامه فقال:
والتي  الرياضية  قامشلو  لصالة  سقف  تركيب 
عاصفة  بسبب   201٣ عام  منذ  سقفها  سقط 
المواهب من مختلف  ثلجية وقتها، حيث تزينها 
وقيام  إلخ..  التنس،  الطائرة،  السلة،  األلعاب، 
بهذه  السكر  بتوزيع  الهوية  مجهول  شخص 

المناسبة األليمة.
ألوانه  باتت  آذار  الثاني عشر من  ملعب شهداء 
جاهزاً  ملعباً  وأصبح  اصفرار  أي  بدون  زاهية 
بدون أي رجوع للصيانة من جديد، وال صرف 
أي مبالغ مادية جديدة وال تركيب قواطع أمريكية 

الصنع.
التعشيب  بمرحلة  البدء  تم  شرموال  ملعب  في 
وقللت األندية عددها وأصبحت ثالثة نوادي فقط 
أفضل،  بشكٍل  المدينة  لتمثيل  تهدف  خطوة  في 
قامشلو  أندية  الدرب  نفس  بهم سار على  وتيمناً 
وأيضاً أصبحت ثالثة نوادي فقط، ألف مبروك 

ولى زمن الجكارات إلى دون رجعة.
بسبب  تزوير  أي  يعود هناك  لم  العمرية  الفئات 

يترأسها  بُعد  عن  الالعب  تشخص  لجنة  تشكيل 
أبو ليلى.

جامع  أمام  يد  على  التوبة  يُعلن  الفذ  الرياضي 
عالم  في  النفاق  ممارسة  بعدم  بقامشلو  قاسمو 
االتحاد  خصص  ولذلك  جديد،  من  الرياضة 
الرياضي له عمرة لبيت هللا الحرام على حساب 
ونفقة االتحاد مع زيارة لقسم العالج النفسي في 

دبي باإلمارات.
تشكيل منتخب لسيدات إقليم الجزيرة لكرة القدم 
قبل  من  لهن  مليون   »100« مبلغ  وتخصيص 
باإلضافة  الذاتية  لإلدارة  التابعة  الهيئات  إحدى 

إلقامة معسكر تدريبي في جزر المالديف.
وتم  مستقلة  الفنية  اللجان  باتت  الفردية  األلعاب 

االستعانة بخبراء من كوكب زحل.
من  مكون  بأكمله  الرياضي  االتحاد  أصبح 
 40 صارلي  مقولة  أصحاب  من  الرياضيين 
سنة عم مارس الرياضة، وقدمت اإلدارة الذاتية 
برادات الحافظ هدية للجميع ألن شعارها أربعين 

عاماً نزداد شباباً.
 ُعقد اتفاق بين الحكومة السوريّة واإلدارة الذاتية 
شهداء  ملعب  في  الجهاد  لنادي  باللعب  للسماح 
الثاني عشر من آذار بقامشلو، وتم االتفاق في كل 
مباراة أن يتم عزف نشيد »هي رقيب« كبادرة 

ُحسن نية من قبل حكومة دمشق.
الطائرة  للكرة  دوري  أول  إطالق  عن  اإلعالن 
وذلك  أعمارهم هي سنة ونصف  ممن  لألطفال 
من  لديهم  ممن  المواليد  أصحاب  يُظلم  ال  لكي 

العمر سنة وما دون وبخاصةً الّرضع.
االتحاد  عن  وقمحانة  حرجلة  ناديي  انشقاق 
السوري وطلبا الترخيص من االتحاد الرياضي 

بإقليم الجزيرة واألخير اشترط تغيير اسم النادي 
من حرجلة إلى سرخبون وقمحانة إلى يكيتي.

قطع السيولة المادية عن كافة األندية المرخصة 
من قبل االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة التي هي 

تابعة للهيئات، وتخصيص تلك األموال لمشروع 
إنارة بشارع خورفكان باإلضافة لوضع مولدات 
توفر  عدم  بسبب  بقامشلو  األمني  المربع  في 

الكهرباء فيها.

أي  أو   إداري  أو  مدرب  أو  العب  كل  تغريم 
بمبلغ  الحكم  على  يتهجم  الجماهير  من  شخص 
لشراء  إلجباره  باإلضافة  دوالر  مليون  خمسة 
عقار في أمريكا للحكم الذي تعرض لإلهانة أو 

الضرب.
أصبحت إدارات األندية تحترم بعضها وال تقدم 
كانت  بحيث  علمهم  بدون  لالعبيهم  مغريات 
طاقة  ومشروب  فالفل  صندويشة  المغريات 

وعقد إيجار براني لشقة في المالكي بدمشق.
لعام  رياضي  جوخ  مسيح  أفضل  مسابقة  إقامة 
قماش  من  خيمة  األول  للفائز  والجائزة   2021
ويقابل  يذهب  أينما  معه  يصحبها  لكي  الجوخ 
المسؤولة  والشخصيات  الرياضية  الشخصيات 

بشكٍل عام.
التعاقد مع غريندايزر يومي الجمعة والسبت فقط 

لتغطية النشاطات القليلة لالتحاد الرياضي.
بسبب دقة المواعيد لأللعاب الفردية ستبنى ساعة 
ببريطانيا  لندن  في  بن  بيغ  بساعة  شبيهة  كبيرة 

داخل ساحة مقر االتحاد الرياضي بقامشلو.
وضع تمثال يمثل فريق روج لسيدات التايكواندو 
الحسكة  مدينة  في  العامة  الساحات  إحدى  في 
في  عالياً  آفا  روج  اسم  ورفع  لجهودهم  تقديراً 

المحافل الدولية.
القهوة  بضيافة  الرياضي  االتحاد  مكاتب  إجبار 
والشاي وسكر زيادة لكل ضيف يراجع االتحاد 
بأنهم  والداللة  الضيافة  حسن  إيضاح  بهدف 
ليسوا بخيلين وإظهار كرمهم المماثل لكرم حاتم 

الطائي.

روناهي / قامشلو ـ مهنة التحكيم والتي ال ضير 
في تسميتها مثل اإلعالم مهنة المتاعب  وليس 
هذا فقط، بل بإقليم الجزيرة تصل الحالة لتحّملهم 
الالعبين  من  الكثير  قِبل  من  واإلهانة  الضرب 
فمتى يتحلى الالعبون والمدربون وإلخ.. بثقافة 
احترام الحكام؟ ويدركون بأنهم قابلين الرتكاب 
األخطاء وال يجوز التعامل معهم بهذا األسلوب، 
في  المريرة  تجربته  عن  لنا  كشف  ذلك  وعن 

مجال التحكيم الحكم محمود درويش.
للكثير من  والكروية  الثقافة األخالقية  قلة  نتيجة 
مالعبنا  تشهد  والالعبين  واإلداريين  المدربين 
وإهانة  وشتم  وسب  اعتداء  حاالت  دائم  بشكٍل 
للحكام، ولعل االتحاد الرياضي لم يصدر عقوبات 

حيث  اآلن،  حتى  التجاوزات  هذه  لردع  حقيقية 
وفصل  اإليقاف  من  لسنة  تصل  عقوبات  هناك 
من األسرة الرياضية ولكن بحكم األعراس لدينا 
كثيرة، فنشهد صدور عفو من هنا أو هناك وكأن 
شيئاً لم يكن، رغم أن هذا العام اتفقت الرؤى من 
لجنة  ومنها  الفنية  واللجنة  القدم  كرة  مكتب  قبل 
العفو  شمل  بعدم  الرياضي  االتحاد  مع  الحكام 
الحكام  يعتدون على  يعاقبون ممن  الذين  لهؤالء 

بالضرب.
االعتداءات  مع  تجربته  يسرد  من  هناك  ولعل 
يتراجع وأكمل  لم  الحكام، ولماذا  الحاصلة على 
وهل  الحلول؟  هي  وما  التحكيم؟  مهنة  في 
لردع  كافية  االتحاد  من  الصادرة  العقوبات 

التي  التجاوزات  عدد  من  والتقليل  المخالفين 
تحصل للحكام؟ عن هذه المواضيع والمزيد من 
درويش  محمود  للحكم  كان  األخرى،  التفاصيل 
في  اللقاء  في  المعتمدين  الحكام  من ضمن  وهو 

إقليم الجزيرة الحوار التالي:
1٩٧٣الرقة  مواليد  من  درويش  محمد  محمود 
يسكن في هيمو بريف قامشلو منذ أن كان عمره 
سنة، متزوج وهو أب لولد وثالث بنات، إجازة 
القادسية،  ثانوية  في  ُمدّرس  العربية  اللغة  في 
الشعبية  الفرق  مع  ولعب  السابق  في  العباً  كان 
لكرة القدم بقامشلو، ومثّل نادي الجهاد في موسم 
واحد 1٩٩6/1٩٩٥ ثم التحق بالخدمة العسكرية 
للتحكيم  وتوجه  اللعب  بعدها  وترك  اإللزامية، 

بدأ  ثم  من  بقامشلو،   2012 الشعبية  الفرق  في 
بالتحكيم في بطوالت كرة القدم في إقليم الجزيرة 
تجربته  تفاصيل  لنا  وكشف   ،201٥ عام  في 
المريرة عن التحكيم قائالً: »بعد أن تركت لعب 
الفرق  بطوالت  في  للتحكيم  توجهت  القدم  كرة 
في  كانت  اعتداء  حالة  وأول  بقامشلو،  الشعبية 
إياد  الشعبية وكان ولدي  الفرق  مباريات  إحدى 
متواجداً وقتها وكان عمره عشر سنوات، وعند 
الحالة؟  شاهدت  هل  سألته  المنزل  إلى  العودة 
وعندما  يحرجني،  أن  يريد  لم  ألنه  ال!  قال 
انتقلت للتحكيم في بطوالت أندية إقليم الجزيرة 

تعرضت للضرب ألكثر من مرة«.
بدون  ألننا  ونتغاضى  »نتحمل  أيضاً:  وأشار 
من  وألكثر  ملياً  وفكرت  المالعب،  في  حماية 
مرة ترك التحكيم نهائياً، وكان هناك ضغط من 
أكن  دعني  ولكن  المجال،  هذا  بترك  الكثيرين 
صريحاً معك ألسباب عدم ابتعادي عن التحكيم 
بسبب وضعي  أوالً  علي،  التجاوزات  كل  رغم 
الحكومة  لدى  موظف  فأنا  الصعب  المادي 
السورية وراتبي 6٧ ألفاً فقط، فماذا سوف يكفي 
في ظل كل هذا الغالء؟ فأجور التحكيم تساعدني 
قليالً لتدبر أموري، وبالطبع أحب لعبة كرة القدم 
وهي أيضاً أحد األسباب لعدم تركي للتحكيم حتى 

اآلن«.  
التعميم  فكرة  درويش  محمود  الحكم  ورفض 
على كل األندية وأضاف بأنه هناك البعض منها 
تصب جل وقتها في المباراة بكيفية الفوز وتوجيه 
بأن  تنويهه  أما قضية  الهدف  لهذا  فقط  الالعبين 
فهذا  بهم،  المساس  يجوز  أحمر وال  الحكام خط 
األمر ال يؤخذ بعين االعتبار من قبل الكثير من 

األندية.
بأنه  قاطع  دليل  أي  يوجد  ال  اآلن  »حتى  وأكد: 
معروفين  وهم  الحكام  بين  فساد  حاالت  هناك 
بعضهم  من  تقاعس  بوجود  أنكر  وال  بنزاهتهم 
الجانب  من  وخاصةً  نفسهم  لتطوير  إلهمالهم 
كرة  قوانين  على  تطرأ  التي  والتعديالت  البدني 

القدم«.
وبيّن دوريش: »إن بعض األشخاص من النوادي 
يرون  لذلك  الحكام،  من  أكبر  أنفسهم  يعتبرون 
من حقهم التجاوز علينا في ظل غياب العقوبات 
تحية  هنا  وأوجه  نفسها،  األندية  من  الرادعة 
التجاوز  بعد  مدربها  والتي عاقبت  قنديل  إلدارة 
قرار  إصدار  يُطلب  بينما  مؤخراً،  الحكام  على 
من االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة وهو اعتبار 
الحكم كموظف واالعتداء عليه هو االعتداء على 
التي  والعقوبات  عمله،  في  مهمته  أثناء  شخص 
بسبب وجود  كافية  االتحاد هي غير  تصدر من 
العفو كل فترة لذا يجب أن ال يشملهم هذا العفو«.
وفي ختام حديثه قال الحكم المعتمد في بطوالت 
من  مطلوب  إنه  درويش:  محمود  الجزيرة  إقليم 
االتحاد الرياضي تشديد العقوبات على المخالفين 
وعلى  كبيرة،  مالية  بغرامات  النوادي  ومخالفة 
فوز  ليست  هي  الرياضة  أن  تعي  أن  األندية 
وخسارة بل هي محبة وسالمة وتعارف وأخّوة. 

شمال  إعالميات  تساند   – علي  رشا  قامشلو/   
التركية,  السجون  في  رفاقهم  سوريا  وشرق 
قبل  من  الصحفيين/ات  باستهداف  وينددن 
البالد  داخل  في  كانوا  سواًء  أردوغان  حكومة 

أم خارجها

ضد  أردوغان  حكومة  تمارسه  يتوقف  ال  قمع 
أصحاب الفكر والرأي والقلم الحر، فبين إيقاف 
أمنية وتلفيق االتهامات بحق  وسجن ومالحقات 
كردستان،  وباكور  تركيا  في  الصحفيين/ات 
للصحفيين/ات  بأسوأ سجن  توصف  تركيا  باتت 
اإلعالمية  وللمرأة  والتعبير،  الرأي  وأصحاب 
النصيب األكبر من القمع واالستبداد وكم األفواه 

من قبل حكومة أردوغان.

طمس الحقائق

عبدي  ليلى  اإلعالمية  التقينا  الخصوص  وبهذا 
»نحن  بالقول:  وبينت  روناهي  فضائية  مراسلة 
استطعنا  اإلعالمية  الوسائل  ضمن  كعاملين 
تغطية انتهاكات الحرب التي كان يشنها االحتالل 
االحتالل  وحاول  العزل,  المدنيين  ضد  التركي 
عن  إخفائها  بغية  االنتهاكات  هذه  طمس  جاهداً 
الرأي العام العالمي, وجاء استهداف الصحفيين/
ات ضمن إطار حملته الوحشية إلخفاء الحقائق 

واالنتهاكات«.
بكل  يعملون  الصحفيين/ات  بأن  حديثها  متابعةً 
التركية  الدولة  وحشية  إلظهار  وإصرار  مهنية 

األخرى,  المناطق  شعوب  أو  شعبها  سواًء ضد 
انضمت  والتي  داعش  مرتزقة  مع  وعالقاتها 
تحت  سوريا  وشرق  شمال  على  التركي  للغزو 
الحكومة  تسعى  األسباب  ولهذه  جديدة،  أسماء 

التركية إلى زجهم في السجون.

استهداف اإلعالمني

الوحشية  االنتهاكات  إحدى  »إن  ليلى:  أضافت 
بحق الصحفيين/ات كانت إبان غزو كري سبي/ 
االحتالل  طائرات  استهدفت  عندما  أبيض  تل 

إلعالميين/ات,  تابعة  كانت  عربة  التركي 
واستشهدت على أثرها الشهيدة اإلعالمية دلوفان 
على  التركي  الغزو  أحداث  تغطي  كانت  والتي 

مناطق شمال وشرق سوريا«.
احترام  وجوب  على  الدولية  القوانين  وتنص 
مهماتهم  يؤدون  عندما  الصحفيين/ات  وحماية 
للصحفيين/ات  اإلنساني  الدولي  القانون  ويؤمن 
الحماية المكفولة للمدنيين طالما أنهم ال يشاركون 
في األعمال القتالية، ولكن الدولة التركية ونظامها 
المستبد التعسفي ضربت كل تلك القوانين بعرض 

الحائط ولم تحترم حتى القيم اإلنسانية.

جل آغا/ غزال العمر ـ بجلود أغنامهم يحفظ أهالي 
ثروتهم  به  تجود  ما  أثمن  وريفها  آغا  جل  ناحية 
نون  يؤمِّ التي  البلدي  والسمن  الزبدة  من  الحيوانية 

من خاللها احتياجاتهم ومؤونتهم
وشرق  شمال  مناطق  من  وغيرها  آغا  جل  ناحية 
»الزبدة  مثل  تراثها  على  محافظة  بقيت  سوريا 

والسمنة البلدية«.  

»شدي حيلك وقومي عىل عيالك«

آغا  ناحية جل  الجدوع من ريف  تستذكر األم هاجر 
وخمسين  خمسة  سوريا  وشرق  شمال  في  الشرقي 
عاماً كلمات لطالما سمعتها من والدتها التي تعشعش 
رائحة سمنها بأنفها حيث ترقرق بها أرغفة القراصة؛ 
من  لها  لما  أوالدها؛  ألحد  والدتها  عند  لها  لتطعمها 
عظيم فائدة وما تمد به الجسم من طاقة قائلة: »تداعب 
رائحة سمن أمي ذاكرتي مع كّل مزبد أملؤه مما أجنيه 
والدتها  المزبد من  فهي ورثت  أغنامي«،  من حليب 
وصنع  األغنام  تربية  يخص  ما  كل  علمتها  التي 

منتجاتها.

صناعة موروثة

تشرح األم هاجر لصحيفتنا »روناهي« كيفية صنعها 
للعكة أو ظرف السمنة )وعاء جلدي تحفظ به الزبدة 
والسمنة البلدية( قائلة: »ورثتها عن أمي التي تعلمتها 
وميتة؛  حية  منها  واستفدنا  أغنامنا  ربينا  جدتي؛  من 
السنين«. وتابعت: ما  تقليد قديم يرجع لمئات  فالعكة 
أن تُذبح الشاة حتّى تهرع صاحبة البيت مسرعة للبدء 
بتنقيع الجلد بطحين وماء وملح كخطوة أولية لتنظيفه 
ومعداً  جاهزاً  التالي  اليوم  في  لتجده  منه  واالستفادة 
التنظيف  عملية  »تستغرق  قائلة:  منه  الشعر  إلزالة 
بالشتاء وقتاً أطول من الصيف. هذا ما يعرف بالخدام 
وضغطه  دائرية  بطريقة  لفه  بعد  بعصره  نقوم  ثم 

بحجر ثقيل ليشهل منه الماء ويصفى«.
 وابتسمت األم هاجر مستذكرة سعادتها عندما تحصل 
على جلد الذبيحة في حال أعلن أصحابها عدم حاجتهم 

إليه.
كيف يكسب الجلد لونه األصفر؟

أما كيف يكسب الجلد لونه فتقول: »أقوم بتصفير لون 
وقد  داكن  بني  لون  على  التمر ألحصل  بدبس  الجلد 
أربع  إلى  ثالث  بالدبس  وإشباعه  دهنه  عملية  تحتاج 

مرات«.

كما أشارت األم هاجر بالقول: »يترك عاماً كامالً ثم 
مزبدها  في  ترقد  التي  الزبدة  لحفظ  يستعمل كظرف 
األبيض بانتظار عملية التذويب؛ لتصبح سمنةً وتسكن 

بعكتها الجديدة«.
على  للحفاظ  آمناً  الجلدي  الوعاء  هذا  كان  إذا  وفيما 
منذ  لحفظه  مكاٍن  أفضل  »يعتبر  بأنّه:  أكدت  السمن 

أقدم األزمان ويعد مكاناً آمناً وأفضل من البراد«.
وعن االختالف بين المزبد وظرف السمنة »العكة« 
نوهت األم هاجر بأّن المزبد يختلف عن الظرف بلونه 

األبيض فقط فكالهما جلد.

الزبدة تتحول لسمن

بل  النار  على  وضعها  مجرد  ليس  الزبدة  »تذويب 
التي  هاجر  األم  عبرت  هكذا  وخبرة«  مهارة  تحتاج 
تكلمت عن خطوات إذابة السمن؛ فما أن يتم وضعها 
المواد  ترسب  يتم  حتّى  الملح  وإضافة  النار  على 
لتصفى  »أنتظرها  الوعاء  أسفل  في  واللبن  كالماء 
وتبرد وأقوم بعزلها وهذا ما نسميه »بالقطفة« األولى 
من السمن، ثم هناك ما يسمى »الخالصة« وهو نهاية 
عملية التذويب والتي تحتاج لقطع الثلج لتساعدها على 
بقطع  تستعين  الخطوة  وبهذه  »الرجاعة«  ثم  جمعها 
معها.  لتطبخ  السمنة  لبقايا  تضيفها  صغيرة  عجين 
وبالتالي ال تضيع األم هاجر قطرة سمنة واحدة مما 

جنت يداها طوال موسم الربيع.

تبيع ما يزيد عن حاجتها

ومؤونة  بيتها  حاجة  عن  يزيد  ما  هاجر  األم  تبيع 
إلى  يصل  يكاد  الواحد  البلدي  السمن  فكيلو  أطفالها؛ 
2٥ ألف ليرة سورية في هذه األيام العصيبة؛ كما أن 
مصاريف األغنام واألعالف باهظة، وتزيد مخاوفهم 
العام،  هذا  لمواشيهم  المراعي  وقلة  األمطار  قلة  مع 

حسب ما أوضحت.

»القراصة أكلة شعبية تؤكل
 بأّي وقت«

لسمنها  هاجر  األم  تصنعه  الذي  القرص  اشتاق  وكم 
طريقة  عن  تختلف  بطريقة  عجنه  بعد  به  ليتشرب 
عجن الخبز حيث أنّها تحمي الصاج وتسكب العجين 
السائل بطبقة رقيقة بيدها على ظهره لتتابع األم قائلة 

»أقوم برشه بالملح والماء كي ال يلتصق القرص عليه 
ويحترق« ثم تقطعه بسكين لمثلثات »لتسهيل تقليبه«.

 تقطع زوجة ابنها الرغيف الذي تنتظر نضجه بشغف 
لقطع صغيرة ليضاف السمن الذائب والسكر والحليب.

ورائحته  سمنها  بطعم  تستلذ  التي  هاجر  األم  تبتسم 
الزكية تعبيراً عن فرحها بجودته.

»أكلة فاخرة تُقدم للملوك«

من  بالقرب  الذكريات  استحضار  هاجر  األم  تتابع 
يخلط طعامه  والدي  أججتها »كان  التي  نار صاجها 
بالسمن؛ فالرجل قديماً يستطيع هدّ الجدار ليس كجيل 

الوجبات السريعة وأطعمة اليوم«. 
للشتاء  المدخرة  البلدية  السمنة  ظروف  تُفتح  وال 
وغاٍل  لعزيٍز  إاّل  آمن  مكان  في  والمحفوظة  المخبأة 
كمادة دسمة تعبيراً عن المحبة واحتفاء بالضيف، هذا 

ما ختمت به األم هاجر الجدوع كالمها.

ليلى عبدي ريهام أسماعيل

مساندتهم من خالل أقالمهم 
وعدساتهم

فضائية  في  اإلعالمية  اختتمت  النهاية  وفي 
»ونحن  بالقول:  حديثها  عبدي  ليلى  روناهي 
لمساندة  المستطاع  بقدر  سنعمل  كإعالميين/ات 
اإلعالميين/ات المسجونين في باكور كردستان 
التركية, وذلك من خالل أقالمنا  الدولة  من قبل 

وكاميراتنا وعدساتنا وكتاباتنا«.
ريهام  اإلعالمية  التقينا  ذاته  السياق  وفي 
وتحدثت  آفا،  روج  قناة  أخبار  مقدمة  إسماعيل 
قائلة: »إن الدولة التركية هي الدولة األكثر ظلماً 
لإلعالميين/ات، من حيث االحتجاز واالنتهاكات 
واإلهانات  بالضرب  واالعتداءات  البدنية 

اللفظية«.

حرية الرأي والتعبري

ميثاق  إلى  »ندعو  بالقول:  ريهام  وأشارت 
شرف بين اإلعالميين/ات أنفسهم وبين المجتمع 

الدولي، كما ندعو إلى حرية الرأي والتعبير«.
ريهام  اإلعالمية  نوهت  حديثها  ختام  وفي 
إسماعيل مقدمة أخبار قناة روج آفا: »بأن المرأة 
كبير،  بشكل  للضغوطات  تتعرض  اإلعالمية 
رأيها،  ألبداء  المطلقة  الحرية  إعطاؤها  فيجب 
ذكورية  ذهنية  عليها  تسيطر  التركية  والدولة 
التي  األفكار  كل  تحارب  وهي  مستبدة  تعسفية 

تبديها المرأة الحرة«.

آرائهن  كوجر  تل  نساء  أبدت  ـ  كوجر  تل  روناهي/ 
حول تخطي العادات البالية وحفاظهن على الموروث 

اإليجابي من هذه التقاليد واألعراف
تشهد بلدة تل كوجر وريفها ثورة فكرية تقودها المرأة، 
وفي خضم هذه الثورة كان للمرأة صوالت وجوالت 
واجهت بها الموروثات القديمة من عادات وتقاليد بالية 
لكن دون إغفال منهن للعادات الحميدة محافظات بذلك 

عليها.
»إن  بتول عساف:  المواطنة  تحدثت  السياق  هذا  في 
المرأة تجاوزت اآلن عادات وتقاليد كثيرة من أهمها 
طوال  لسنوات  الرجال  قبل  من  العمل  سوق  احتكار 
دون السماح للمرأة في االنخراط في المجال العلمي؛ 
المرأة في تل كوجر أصبحت بفضل انخراطها بالعمل 
أكثر إنتاجاً في المجتمع وأكثر إدراكاً لواجباتها وأكثر 

وعياً لمحيطها السياسي«.
فيما أشارت إلى أن الموروثات السلبية ال تزال تؤثر 
سلباً على المرأة في بعض المجاالت وترد بتول ذلك 
دور  من  تحد  تزال  ال  التي  العشائرية  على  التأثير 

المرأة في المجتمع.
عن  علي  أمل  المواطنة  تحدثت  الموضوع  ذات  في 
بعض اإليجابيات التي كانت تقدمها العادات والتقاليد 
وال تزال نساء تل كوجر تحافظ عليها إلى يومنا هذا؛ 

أال وهي أن المرأة ذات حصانة في المجتمع فمن هذا 
المبدأ تعتبر المرأة نفسها كجوهرة ثمينة ال يحق ألحد 

المساس بها وبشؤونها كائناً من كان.
كما ذكرت المواطنة نرجس إبراهيم: »إن المرأة اآلن 
التي  السلبية  العادات  بعض  من  نهائياً  تتخلص  تكاد 
التزويج  أبرزها كان  لفترات طويلة،  المجتمع  سادت 
في سن مبكرة«، واعتبرت نرجس هذا االنتصار على 
على  المرأة  حققته  نصر  أهم  هو  القاصرات  زواج 

العادات والتقاليد البالية.
الحسين  مريم  المواطنة  ترى  سلبي  آخر  موروث 
أال  اإلشادة  يستحق  إنجازاً  يعد  عليه  المرأة  تفوق  أن 
وهو دور المرأة المتصاعد في الحماية، حيث تشكل 
للقوات  أساسية  نواة  المرأة  قوات  الراهن  الوقت  في 
المدافعة عن سالمة مناطق شمال وشرق سوريا كافة، 
وأن المرأة بعد تغلبها على هذا الموروث أصبحت قوة 

ال يستهان بها.
المرأة ترى  التي حافظت عليها  العادات  إلى  بالعودة 
األنثوي  المرأة  دور  »أن  المزعل:  فاطمة  المواطنة 
والتقاليد  العادات  أهم  من  كأم  ودورها  منزلها  داخل 
بذلك  التي ال تزال تحافظ عليها في تل كوجر موفقةً 
بين دورها العملي الريادي في المجتمع وخارج المنزل 

وبين دورها العائلي التي ال تقبل التقصير فيه«.
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مكسب الصياح: تركيا تستخدم السوريين كورقة ضغط
 داخليًا وخارجيًا

خالد سيف الدين عمر: تشديد العزلة على ِإيمرالي 
تجسيد إلرادة قوى الحداثة الرأسمالية

قامشلو/ إيفا ابراهيم ـ أكد عضو حزب سوريا 
المستقبل مكسب الصياح بأن الدولة التركية 
السياسي  الفراغ  الستغالل  تسعى  المحتلة 
السلطة  تسليم  وعملية  أمريكا  في  الحاصل 
للرئيس بايدن، الحتالل مدن ومناطق جديدة 
أن  إلى  وأشار  سوريا،  وشرق  شمال  في 
سياسة الصفقات التي تُبرم من تحت الطاولة 
وبيّن  المحتلة،  الدول  سياسة  من صلب  هي 
عيسى  عين  على  الهجمات  من  الهدف  بأن 
هو ضرب مشروع األمة الديمقراطية وأخّوة 

الشعوب.

حول ذلك أجرت صحيفتنا حواراً مع العضو 
الصياح  مكسب  المستقبل  سوريا  حزب  في 

وجاء الحوار على الشكل التالي:
في عين عيسى  يجري  ما  تلخصون  بماذا   -

من أحداث؟

هدف الدولة التركية المحتلة من السيطرة على 
األمة  مشروع  هو ضرب  عيسى  عين  مدينة 
باالنتشار  وبدأ  نجمه  بزغ  الذي  الديمقراطية، 
تحاول  لذا  بين شعوب شمال وشرق سوريا، 
بكل قوتها تقسيم هذه المناطق بغية إضعافها، 
عن طريق أجنداتها تحاول زعزعة االستقرار 
بين  الفتنة  لزرع  تسعى  كما  األهلي،  والسلم 
شعوب المنطقة من الداخل، إضافة إلى تضليل 
الرأي العام الدولي بحجة أنها تحمي المصالح 
السوريّة، والحقيقة عكس ذلك، بل تستخدمها 

كورقة ضغط في الداخل والخارج.
ـ روسيا هي ضامن اتفاقية وقف إطالق النار، 
ومدينة عين عيسى تتعّرض للهجمات بشكٍل 

يومي، كيف تنظرون إلى الصمت الروسي؟
التركية  الدولة  عن  كثيراً  تختلف  ال  روسيا 
داخل  مصالحها  لتحقيق  سعيها  حيث  من 
سوريا، ولكن وجه الخالف يكمن في طريقة 

تعاملها  وآلية  السوري  الملف  مع  التعاطي 
نعّول  ال  كشعوب  ونحن  دمشق،  حكومة  مع 
القديم  غير  التاريخي  فسجلها  روسيا  على 
يؤكد ذلك، رأينا ماذا فعلت في عفرين وكيف 
للشعب  تلتفت  أن  دون  وعودها  من  تنصلت 
السوري، وحصلت على مكاسب سواًء كانت 
االقتصادي  الصعيد  على  الصواريخ  صفقة 
بعض  من  تركيا  انسحاب  أو  والعسكري 

المناطق في إدلب لصالح النظام السوري.
جديدة،  صفقات  أو  اتفاقيات  هناك  -هل 
تنسحب  المحتلة  التركيّة  القوات  أن  وخاصةً 

من حماة وبعض قرى إدلب؟
من خالل تاريخ السياسات القائمة على السلطة 
بأن  مطلق  ويقين  شعور  هنالك  والهيمنة، 
تنسحب  أن  الممكن  غير  من  وأمثالها  تركيا 
مقابل  بدون  احتلتها  أرض  بقعة  أي  من 
وثمن، والتاريخ يؤكد ذلك، إضافة إلى سياسة 
الصفقات التي تبرم من تحت الطاولة هو من 
صلب سياسة الدول المحتلة، وتركيا واحدة من 
الدول الرائدة في مثل هذه السياسات، لذلك ال 
يعترينا شك بأن تركيا قد أبرمت صفقة ما في 

الغرف المظلمة.
-الروس وقوات النظام السوري دخلوا مدينة 
من  الهدف  ما  أيام،  قبل  السوريّة  كمال  البو 

ذلك برأيكم؟
السوري توسيع نطاق  تحاول روسيا والنظام 
وتسعى  الشرقية،  المنطقة  في  سيطرتهما 
التابعة  التواجد اإليراني والميليشيات  لتقليص 
لها، وكذلك الحشد الشعبي وميليشيا حزب هللا 
عنه،  نغفل  أال  يجب  الجانب  وهذا  اللبناني، 
ود  كسب  يحاولون  والنظام  روسيا  فإن  لذا 

أبناء العشائر في تلك المنطقة ومحاولة تلميع 
وجهيهما لكسب تأييد أبناء المنطقة.

الفراغ  استغالل  اآلن  يحاولون  -األتراك 
السياسي في اإلدارة األمريكية وتحقيق بعض 
المكاسب، هل تستطيع تركيا اإلقدام على أي 
عمل عسكري من دون ضوء أخضر أمريكي؟
بالتأكيد تسعى الدولة التركية المحتلة الستغالل 
وعملية  أمريكا  في  الحاصل  السياسي  الفراغ 
سيطرتها  لزيادة  بايدن  للرئيس  السلطة  تسليم 
على مناطق أخرى، رغم أنه من غير الممكن 
أن تُقدم تركيا على مثل هذه التصرفات بدون 
تلك  مثل  على  تُقِدم  قد  ولكنها  أخضر،  ضوء 
التصرفات بدون الرجوع ألمريكا ألنها تملك 
تقدمها  أن  الممكن  من  التي  األوراق  بعض 

أن  تعلمنا  ونحُن  رضاها،  لكسب  ألمريكا 
السياسة الدولية ال تخضع لقيم أخالقية.

الحكومة  قوات  صمت  تُفسِّرون  كيف  ـ 
السوريّة تجاه ما يجري في عين عيسى؟

إن لم تصمت الحكومة السوريّة فماذا بوسعها 
الروسية  السياسة  تطبق  فقط  هي  تفعل،  أن 
وجود  حال  وفي  سوريا،  في  واإليرانية 
ضمن  االنقسامات  نالحظ  بينهما،  توتر  أي 
عن  فالحديث  نفسها،  السوريّة  الحكومة 
من  أصبح  مستقل  ككيان  السورية  الحكومة 
الماضي، وعندما نتصفح ما يجري في سوريا 
نتأكد من ذلك، فسوريا أصبحت شبه مستعمرة 

روسية وإيرانية.

أشار عضو  ـ  إسكندر  / غاندي  لكي  كركي 
في  المحامين  التحاد  قامشلو  فرع  إدارة 
إقليم الجزيرة خالد سيف الدين عمر بأن ما 
تفرضه تركيا من عزلة على القائد عبد هللا 
الرأسمالية  القوى  لرؤى  تنفيذ  أوجالن هو 
العالمية، وأكد بأن الهدف من كل ما يجري 
الحرية  صوت  إسكات  هو  إِيمرالي  في 

والحق. 

واحد  قبل  أوجالن  هللا  عبد  القائد  أسر  منذ 
وبتعاون  تركيا  قبل  من  عاماً  وعشرين 
تُفرض  العالمية،  الرأسمالية  من  وتخطيط 
إرادة  من  النيل  بغية  تامة  عزلة  عليه 

االستعباد  قيود  كسر  إلى  الساعية  الشعوب 
الذي يمارسه عليها المهيمنون على السياسة 
كل  على  طوق  فرض  أجل  ومن  العالمية، 
في  الشعوب  وحقوق  بالحرية،  مناٍد  صوت 

تركيا، وباكور كردستان.
أداة لتنفيذ أجندات القوى المعادية للفكر الحر
التركي،  االحتالل  دولة  دوافع  ولمعرفة   
وتشديدها للعزلة على القائد عبد هللا أوجالن 
قامشلو  فرع  إدارة  عضو  لصحيفتنا  صّرح 
التحاد المحامين في إقليم الجزيرة المحامي 
خالد سيف الدين عمر قائالً: مما ال شك فيه 
على  العزلة  فرض  بموضوع  يتعلق  فيما 
جزيرة  في  وسجنه  أوجالن،  هللا  عبد  القائد 

العالم في بحر مرمرة من قبل  معزولة عن 
منفذة  أداة  تُعتبر  تركيا  الحقيقة  في  تركيا، 
في  المتمثلة  العالمية  الهيمنة  قوى  يد  في 
وبريطانيا،  األمريكية،  المتحدة  الواليات 
أوجالن  هللا  عبد  القائد  ألن  وإسرائيل، 
النظام  واستمرارية  لبقائهم،  تهديداً  يشكل 
مصلحة  من  وبالتالي  العالم،  في  الرأسمالي 
القوى الرأسمالية اإلبقاء على شخص يملك 
فكراً وفلسفة تحررية رهن االعتقال واألسر 

والعزل.
هللا  عبد  القائد  تمكن  بالقول:  عمر  وتابع   
أركان  يهز  أن  مبالغة  دون  ومن  أوجالن 
الرأسمالية العالمية بما يحمله من أفكار تعادي 
فكرهم السلطوي؛  لهذا األمر بقاء القائد عبد 
الخارجي  العالم  عن  معزوالً  أوجالن  هللا 
من  يحالون  فهم  للرأسمالية،  أريحية  يشكل 
خالل إطباق العزلة عليه أن يحجبوا أفكاره 
ويشكلوا  األوسط،  الشرق  في  للحل  ورؤاه 
سداً بينه وبين الشعوب والمجتمعات، والدليل 
بشكل  تطبق  العزلة  موضوع  في  تركيا  أن 
العالمية، والدليل  الهيمنة  ضمني قرار قوى 

على ذلك هو السكوت وغض النظر العالمي 
عن العزلة غير المبررة عليه، وهذا ما يفسر 
الدول  من  أسره  من  الجدية  المواقف  انعدام 
األوروبية التي تتشدق يومياً باحترام حقوق 

اإلنسان وحقوق الشعوب.
انتهاك صارخ للمواثيق والمعاهدات الدوليّة

المفروضة  العزلة  فقال:  عمر  وأضاف 
لمواثيق  انتهاك  أوجالن  القائد عبد هللا  على 
محكمة  ومعايير  اإلنسان  حقوق  ومعاهدات 
من  وغيرها  األوروبية،  اإلنسان  حقوق 
الوثائق والمعاهدات الدولية التي تؤكد على 
احترام حقوق السجناء والسيما سجناء الرأي 
هو  العزلة  فموضوع  السياسيين،  والسجناء 
تجسيد إلرادة قوى الهيمنة العالمية، وتركيا 
تعتبر نفسها جزء من النظام الرأسمالي وهي 
بمثابة الشرطي الذي يُطبق قوانين الرأسمالية 
على  العزلة  بفرض  تركيا  فقيام  العالمية، 
القائد عبد هللا أوجالن ما هو إال محاولة منها 
من أجل التخلص من العقبات التي تقف في 
الجديد  األوسط  الشرق  مشروع  تنفيذ  وجه 
الحداثة  قوى  ومصالح  رؤى  مع  المتوافق 

الرأسمالية.
 واختتم خالد سيف الدين عمر قائالً: تتوهم 
هم  لها  والحقيقي  األكبر  العدو  بأن  تركيا 
الكرد والقضية الكردية، فهي بهذا التصرف 
هللا  عبد  األممي  والمفكر  القائد  »اعتقال 
أوجالن » كأنها تضرب عصفورين بحجر 
واحد، فهي تحاول إجهاض أي عملية للحل 
جهة  ومن  جهة،  من  كردستان  باكور  في 
االستراتيجي  موقعها  بحكم  فإنها  أخرى 
تحاول الهيمنة على الشرق األوسط بأكمله، 
األوسط  الشرق  مشروع  تطبيق  سبيل  في 
والعلم  الواحد  اللون  مفاهيم  ونشر  الكبير 

الواحد والشعب الواحد واللغة الواحدة.

مفردات الحرب الخاصة للفاشية التركية

في السياسة وتحكم المصالح

إشكاليات المشهد السوري وأفق الحل

من المفردات األكثر استعماالً على مدار أربعة 
على  حربها  في  التركية  الفاشية  قبل  من  عقود 

الشعب الكردي وهي )س - لن - إذا(. 
 األولى س... تفيد السين في اللغة العربية بالفعل 
مجال  أي  يترك  وال  المستقبل  في  سينفذ  الذي 
لعدم وقوعه، فقد كانت السين المستقبلية من أكثر 
المفردات تداوالً من قبل دائرة الحرب الخاصة 
عدالة  ضد  الوحشية  القمعية  آلتها  في  التركية 
قضية الشعب الكردي، والذي يناهز تعداده في 
كانت  المفردة  هذه  مليوناً.   40 من  أكثر  تركيا 
الوحيدة التي لم تكن تقبل سواها من المفردات 
كانت  والتي  الفاشية،  الطغمة  عنجهية  أمام 

عدو  وال  دائم  صديق  هناك  ليس  السياسة  في 
دائم، وما يجري حولنا من أحداث يؤكد مقولتنا 
التي  هي  المصالح  أن  به  المسلّم  ومن  هذه، 
األرضية،  الكرة  سطح  على  يجري  بما  تتحكم 
في  األولى  الدرجة  في  تأتي  المصالح  وألن 
سياسات  فإن  للدول،  العامة  السياسات  وضع 
الدول والحكومات تتغير مع تغير تلك المصالح. 
وهذا ما الحظناه خالل األزمة السورية ونحن 
وخير  موضوعها،  صلب  وفي  بها  المعنيين 
مثال نورده هنا تلك السياسة التي يتبعها الروس 

لدى  األقل  على  جدالً،  األكثر  اإلشكالية  ربما 
الوحدة،  إلى  الوصول  هي  الكردي،  المجتمع 
وربما محاوالت الوصول إلى هذه الوحدة هي 

إضافة أيضاً لتلك اإلشكالية المعقدة.
هي  الوحدة  هذه  ينتظر  الذي  المصير  أن  وبما 
كبير،  بشكل  السياسية  األحزاب  بين  التوافق 
دون  من  التوافق  هذا  تحقيق  يعمل على  والكل 
تعتبر  التي  األخرى،  األدوار  تفعيل  إلى  النظر 
تحقيق  في  األحزاب  دور  لتكمل  للغاية  مهمة 

المراد. 
الذي  الطرف  إظهار  إلى  الميل  أريد  ال  هنا 
قرارات  اتخاد  على  القدرة  عدم  من  يعاني 
تبنى  قوية  أرضية  إيجاد  أو  وجادة،  حاسمة 
على  يوحد  لموقف  والتوصل  الوحدة  عليها 
المتواجدة على  المتنافرة  السياسية  القوى  األقل 
بأنه  يفهم  أن  األرض، ألن ذلك ربما من شأنه 
الطرف اآلخر.  ما على حساب  انحياز لطرف 
ولكن شئنا أم أبينا فإن واقع الحال يفرض علينا 
بأن هناك طرفين أساسيين يملكان بنسبة كبيرة 

حسن عبد اهلل 

رفيق إبراهيم 

محمد بشير 

وصلت في غرورها التسلطي حداً ترى في كل 
ومن  تركية  أرضاً  جنودها  نعال  تدوسها  أرٍض 

دون نقاش.
 وأقدمت على غزو جزيرة قبرص اليونانية على 
مرأى من أوروبا المسيحية عام 1٩٧4 وما إن 
بدأت انبعاث حركة حرية كردستان في الظهور 
 ،1٩٧8/11/2٧ المباركة  الخطوة  في  للعلن 
حتى هاجت الدولة التركية كالوحش تفتك شماالً 
تحرق  ونار  حديد  من  بيد  لتضرب  ويميناً، 
األخضر واليابس، حتى توجت وحشيتها بانقالب 
12 أيلول 1٩80 لتجعل من تركيا سجناً وتعيث 
اآلالف  دمرت  حيث  وتدميراً،  وفتكاً  وقتالً  غياً 
من القرى والمزارع والقصبات وهجرت اآلالف 
مثال  خير  مخمور(  مخيم  و)سكان  سكانها،  من 

على ما أسلفناه. 
قبل  من  الحاسم  بالرد  قُوبلت  وحشتيها  أن  إال 
الرعيل األول مثل مظلوم دوغان الذي ُزج به في 
غياهب سجن آمد ) ديار بكر( وتوج رد مظلوم 
معصوم  بقيادة   1٩84 آب   1٥ بحملة  دوغان 
وطغمتها  تركيا  عنجهية  ضرب  في  قورقماز 

مراكز  أصوات  تعالت  حتى  عسكرياً،  الفاشية 
القرار في تركيا سنفتك... سندمر... سنلقنهم ... 
س... س... س... إلخ، حتى غدت كل خطاباتهم 
وكبرت  ونمت  بالسين.  وتنتهي  بالسين  تبدأ 
وتجذرت حركة حرية كردستان ولم تعد السين 

الموجة  انقلبت  الفائدة، حتى  لهم  تقدم  المستقبلية 
واستبدلت بمفردة )لن(.

المفردة استبدلت بمفردة السين   مفردة لن، هذه 
لن نسمح  نجاعتها،  ثبت عدم  أن  بعد  المستقبلية 
نسمح...  لن  نسمح...  لن  تركيا...  بتقسيم  لهم 

متجاوزة  العسكرية  الحمالت  أكبر  وشنت  إلخ، 
حركة  معاقل  ضد  الشرسة  حربها  في  حدودها 
أيضاً  الجديدة  مفردتها  أن  إال  كردستان  حرية 
الشعب  إرادة  تجذرت  ذلك  ومقابل  تسعفها،  لم 
)لن(  عن  التخلي  تم  حتى  فأكثر،  أكثر  الكردي 

لتأتي بعدها )إذا(.
كأداة  تستعمل  )إذا(،  أي  المفردة،  هذه  و 
مستقبلية وأحياناً حرف جزاء يعني أنها استبدلت 
بالمفردات التي ذكرناها أعالها من دائرة الحرب 
الخاصة التركية بعد عدم نجاعة )س- لن(، كي 
تحفظ ماء وجهها أكثر أمام تعاظم حركة حرية 
كردستان... واستخدمت هذه المفردة على لسان 
الكردي، وكان آخرها  الوطني  المجلس  ربيبها، 
ما تردد على لسان كاوا عزيزي مؤخراً في لقائه 
مع إحدى القنوات التلفزيونية )إذا لم تفك اإلدارة 
الكردستاني  العمال  حزب  مع  ارتباطها  الذاتية 
واللغة  آفا(،  روج  من  تبقى  ما  تركيا  ستحتل 
العربية غنية بالمفردات التي ستلجأ إليها الفاشية 
التركية في قبولها العاجل واآلجل بعدالة القضية 
الكردية وحلها، والقادمات من األيام ستثبت ذلك.

تغيرت  السورية، وكيف  الساحة  واألتراك على 
المواقف بعدما وصلت األمور إلى نقطة الصفر 
الروسية،  الطائرة  تركيا  أسقطت  عندما  بينهما 
كيف  شاهدنا  تركيا،  في  سفيرهم  قتلت  ثم  ومن 
الغليان واإلنذار  العالقات لتصل لدرجة  تأزمت 
قد  الصفر  ساعة  بأن  الجميع  فظن  بحرب، 
جداً، لرد  الروسي سيكون قاسياً  الرد  دقت وأن 
اعتبارها وهيبتها وانتهاك سيادتها التي تمرغت 

بالتراب.
 لكن وكما قلنا بأن سياسات الدول تنتهي عندما 
بخطورة  تركيا  وشعور  المصالح،  سياسة  تبدأ 
موقفها السياسي والعسكري من خالل تصريحات 
المسؤولين العسكريين والسياسيين الروس، حول 
محاسبة تركيا وكيفية الرد على اساءتها للروس 
وهيبتها وتصنيفها بين دول العالم الكبرى، عندما 
الروسية  العسكرية  الطائرة  اسقاط  على  أقدمت 
سفيرها  قتل  على  اقدامها  عبر  بها  واستهانت 

واهانتها للمرة الثانية.
وهنا كان ال بد أن تفكر تركيا بطريقة ما للخروج 
يوماً  عليها  يضق  بات  التي  الزجاجة  عنق  من 
بها،  وقعت  التي  الكبرى  والورطة  يوم  بعد 

الموقف  هذا  بعد  بأنه  توصلت  وبعد شد وجذب 
والتي  للروس،  التنازالت  تقديم  عليها  الحرج 
جاءت على حساب حلف الناتو والغرب وشعوب 
اللعب  يمكن  ال  بوتين  أن  وبخاصة  المنطقة، 
معه، وأن تركيا غير مهيأة لخوض غمار حرب 
سلفاً.  معروفة  ونتائجها  العواقب،  محمودة  غير 
المتردية في  االقتصادية  أن األوضاع  وبخاصة 

الداخل التركي ال تتحمل المصاريف باهظة الثمن 
لحرٍب الخاسر فيها هو الشعب التركي، الذي لم 
يعد يحتمل أعباء السياسة الفاشلة للرئيس التركي 
وحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم، ليثور في 
التي  الحاكمة،  وجه سياسات أردوغان وطغمته 
الحكم  كرسي  على  الحفاظ  سوى  يهمها  يعد  لم 

والتحكم بمصير الشعب التركي. 

وجميع  يهتز  بدأ  تركيا  في  الحكم  كرسي  وألن 
في  للروس  تنازل  أردوغان  أمام  سدت  الطرق 
الموالون  المرتزقة  بِْيَع  سوريا، وكلنا يعلم كيف 
له وأخرجوا من حلب وحمص والغوطة ودرعا 
الروس،  إرضاء  أجل  من  ذلك  كل  وغيرها، 
هناك  كان  األخرى  الناحية  ومن  جهة،  من  هذا 
تنازٌل على مستوى العالقات مع الغرب وحلف 
األمريكية.  المتحدة  الواليات  وبخاصة  الناتو 
في  الروس  مع   400 إس  صفقة  عقدت  حيث 
الغرب  ومع  الناتو  مع  للعالقات  واضح  ضرب 
حساب  على  العالقات  فساءت  واألوروبيين، 
مخذل  تنازل  في  الروس،  مع  العالقات  تحسن 

ومخزي.
هذه هي تركيا التي يتبجحون بالحديث عنها وعن 
تطورها وتقدمها، هذه هي تركيا التي تنازلت عن 
حقوقها عند تعرضها ألول هزة وألول امتحان 
المصالح  تتخذ  التي  السياسة  هي  وهذه  حقيقي، 
حساب  على  كانت  ولو  حتى  األولى،  بالدرجة 
اإلنسانية،  وقتل  المدن  وتدمير  الشعوب  دماء 
القيم واألخالق والمبادئ، حيث ال صديق  وبيع 

دائم وال عدو دائم.

المنشودة  الوحدة  إلى  والوصول  الحل،  مفاتيح 
أطراف  هناك  كان  ولو  الجميع،  ينتظرها  التي 
الحال مقارنة  أخرى فتصور كيف كان سيكون 
لما يحدث بين الطرفين األساسيين، هذا االنقسام 
بالنسبة  الحياة  تفاصيل  أدق  على  أثر  الخطير 
في  إمكانية  هناك  ذلك  ومع  الكردي،  للمجتمع 
لغة  على  العقل  لغة  حّكمنا  ما  إذا  الحلول  إيجاد 

المصالح الشخصية والحزبية.
محاوالت  هناك  كانت  األخيرة  اآلونة  وفي 
ومبادرات جادة من قبل القائد العام لقوات سوريا 
صدًى  القت  حيث  عبدي  مظلوم  الديمقراطية 
وتأملنا  الكردية،  األطراف  أغلب  لدى  وقَبوالً 
خيراً بالوصول إلى التقارب الكردي – الكردي، 
ستكون  النتائج  بأن  الكردي  الشعب  واستبشر 
مثمرة، ما أعطاهم أمالً جديداً بالوصول إلى هذا 

التقارب المنتظر.    
يقول تشي غيفارا إن العقول المسيئة للظن دائماً 
تحرير  من  مأثر  فال  الحسنة،  النية  تستوعب  ال 
أفعالك تجاههم لذلك ال تعتذر أبداً، وعندما نرى 
قبل طرف على حساب  التعجيزية من  الشروط 
الطرف اآلخر، لتحقيق مطالب وأجندات األعداء 
سبيل  في  الكردي  الشارع  والتخلي عن مطالب 
الصيد  يحاول  من  هناك  بأن  نتأكد  عندها  ذلك، 
يكون  قد  الوحدة  مطلب  وأن  العكرة  المياه  في 

وتركيا  الظروف،  تلك  ظل  في  المنال  بعيد 
على  مصالحها  لتحقيق  كواجهة  هؤالء  تستخدم 

حساب اآلخرين، فهي دائماً تقاتل عبر المرتزقة 
التي  الجهود  فإن  لذلك  والسياسيين.  العسكريين 

عدم  هنا  المطلوب  وطبعاً  ببطء،  تتقدم  تبذل 
واالتفاق على  اآلخرين  االنجرار وراء مصالح 
والمطلوب  األعداء،  لمواجهة  استراتيجية  نقاط 
هنا الموقف الموحد للحيلولة دون تدخل اآلخرين.
وكلنا يعلم كيف تستغل تركيا تلك األوضاع وحالة 
الشتات بين الكرد لتحقيق أجنداتها، وتلعب لعبتها 
وتحصل  الوقت  من  اإلمكان  قدر  تستفيد  كي 
تحاول  وهي  السورية،  الكعكة  من  المزيد  على 
االستفادة من الفراغ السياسي في الساحة الدولية 
البيت  في  السلطة  وتسلمه  بايدن  مجيء  حتى 
لصالحها،  الفترة  هذه  في  واستثمارها  األبيض، 
بخاصة أن المجتمع الدولي والروس واألمريكان 
السورية،  لألزمة  آنية  حلول  أية  لديهم  ليست 
ليبقى موضوع الحل باألفق القريب طي النسيان، 
ألن المصالح بالنسبة للدول المؤثرة على الساحة 
السورية اإلقليمية منها والدولية تتصادم وتتقارب 
نقاط  على  واالتفاق  المصالح،  التقاء  حين  إلى 
يمكن  عندها  األطراف،  جميع  ترضي  مشتركة 
بعين  األخذ  مع ضرورة  أمل  بصيص  نرى  أن 
االعتبار مصالح الشعب السوري، والتعامل مع 
الحوار  بمسألة  والتفكير  بجدية،  الجديدة  الوقائع 
السوري لتتمكن الدول الكبرى من إيجاد مخرج 
يرضي أغلب الشعوب التي تتعايش وتعيش على 

األرض السورية.
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محرر الصفحة - صالح إيبومحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

»بعينيها المدهوشتين تقيس المسافة العارية 
للبراري الضالة..«

نص يمتلك بوابات البوح عبر مدى يمتد فسيحاً 
وعميقاً نحو وطن جميل مثخن بالجراح، تنعكس 
الكردية  الشاعرة  تولدها  التي  الشعرية  الحالة 
من  المتولدة  تعابيرها  على  جان  علي  روشن 
حاالت اغتراب تعيشها في غربة حقيقية أيضاً. 
تراجيديا الشعر تبدأ من كشفها أو خلقها للصور 
الشعرية، فعيناها تمتلكان كل الدهشة وهي تقيس 
وال  تحدها  جغرافية  ال  حيث  العارية  المسافات 
التي  البراري  ترتدي ظالل  فقط  يلبسها،  تاريخ 
ضلت دروبها في عمق تاريخ لم يجد من يدثره 

أو يداوي جرحه األزلي: 

»امرأة موسومة بحناء اللون األعزل
في أعماقها ترتجف طرائد الخوف«

تراب  بصلصال  قدميها  حنت  التي  المرأة  إنها 
تمارس  خائفة  الدهشة،  ألوان  اعتزلت  وطنها، 
هروبها األخير مثل طريدة تطلب الحياة من بين 
فكي وحش من ضواري البرية التي تستلقي تحت 
شمس هللا، قلبها يتحول من زرقة السماء إلى كوة 

كان لها أن تضيء عتمة دواخلها األنيقة. 
»وفي صدرها يختال البنفسج الضرير

تفترش قصب األنهار الخالدة«
بإنسانيتها  اعتدادها  وبكل  األنثى،  نرجسية  بكل 
بنفسجاً  قلبها  تعلن  خيالئها  وبكل  وجمالها 
له،  تنقاد  العشق،  أثر  يقتفي  أعمى،  ضريراً، 
واالرتماء  والحنين،  البعد  أيضاً،  إليه  يقودها  و 
هناك في تلك البرية المالحة، الكالحة، ثمة نهر 

عذب ماؤه.
»ترمي بشالها الكردي الملتهب بالقزح

فوق زهور عباد الشمس الفاجرة 
تبعثر النسيم الفضفاض بيديها الرهيفتين«

 ترمي شالها المقصب بنور الشمس والمزركش 
قوس  بألوان  للضوء،  المثيرة  الكردي  بألوان 
قزح بهي، ترميه على حقل شهي من عباد شمس 
تاركاً  الضوء،  يقتفي  العشق،  خطيئة  مارس 
الرشيقة  أصابعها  تمد  ضريرة،  بنفسجة  القلب 
نحو فضاءات الحرية تنبت للحقل ريشاً وأجنحة 
تبعثرهم كنسيم فضفاض، يتسع للكل، للجميع في 
ماء  كتجدد  كالضوء،  الالمتناهية  الدهشة  متاهة 

النهر النقي في رحلة العطش والحنين.

»يحلق الطائر الخرافي 
قريباً من رحيق ضفيرتيها

يسرد لها وجع الزهور البرية:
هو الغياب..

ضاللة األشجار المكابدة
األشجار العارية
مثل عاشقين 

راجفين كرجفة التين 
حين القبالت«

النبوءات  طائر  الخرافي،  طائرها  فيحلق   
المحمول بألف أسطورة، نحو تخوم جسد امرأة 
تستعد  البرية،  المعطرة بزهور  تربط ضفيرتها 
إلعالن مكان نقي، حقل من فراشات تمنح مدى 
المكان،  أنوثة  حكاية  العطر  فيسرد  للرواية، 
والحنين  الغياب  وجع  عن  حكايات  وتمنحه 
أشجارها  عارية  شعرية  غابة  ترسم  والعشق، 
رحلة  طويالً  كابدا  كعاشقين  أغصانها  تتعانق 
كلما  قدميهما،  تحت  منهوبة  ألرض  داٍم  تاريخ 
األغصان  ترتجف  بقبلة  الوصال  لحظة  حانت 
وتعلن البراعم عن تفتقها، ويسري السكر حالوة، 
ونبيذاً في ثمارها، ترتجف األمكنة وقلوبهما مثل 

سر لذة الغواية الغافي في التين.
»بصوت مبحوح 

تدندن أغاني الحنين
قديماً كان الحريق في قلبي

أنا المدنفة
المشدودة 

بسطوة الوعول البرية
وعول تفر من صخب الكمنجات

وهي تبكي لحزن الغريب«
تلك الشجرة األسطورية الجبلية رغم كل عطشها 
أفيائها  بين  من  تخرج  الصخر،  قساوة  ورغم 
ثمراً حلواً، الشجرة التي ورد ذكرها بالنصوص 
الكردية،  والمالحم  والحكايا  والقرآن،  المقدسة 
والتين،  اللوز  أشجار  من  الكردية  البيئة  حيث 
البرية،  تجوب  التي  واأليائل  الوعول  حيث 

وأكثر  نقاء،  أكثر  أمكنة  نحو  الجبال  وتصعد 
علواً، نحو مذبح العشق الذي الزال دم »خجي 
كردستان  جبال  وهدات  في  يصرخ  وسيامند« 
أشجار  غابة  على  يستند  والدمع  الحريق  ويوقد 
وهي  قلبها،  فيشعل  الحريق  ويمضي  حزنها، 
المدنفة، المشدودة بحبال الوقت إلى عربة تجرها 
الخطوات،  صاخب  فضاء  نحو  جبلية  وعول 
تعزف كونشرتو باذخ لممالك األرض، والوعول 
تمارس إيقاع اإليغال في البعد، تساندها كمنجات 
الخلود  لحن  تعزف  سيمفونية  ضمن  سماوية 
من  حقل  نحو  ببصرها  تشرئب  وهي  عويالً، 
بنفسج ضرير، هذه الصورة ربما تحتاج بعض 
نحو  األبدية..  نحو  أيائل  تجرها  وعربة  الثلج 
زمن جميل، تمتد ما بين زمنين تقيس المسافة ما 
بين كتفين، حقلين من بنفسج ضرير تبلل بتالته، 

تعدهما للغريب مسافات إلى البراري الضالة..

التشكيلي  الفنان  يعتبر   - كردي  آزاد  روناهي/ 
والخطاط صالح جنيد من رموز الفن التشكيلي 
عاش  الكبار.  فرسانها  وأحد  منبج  مدينة  في 
طفولته في حلب الشهباء وتربى في أحضانها 
في  وفطرته  موهبته  واكتشف  وبين ظهرانيها 

الرسم وهو ال يزال صغيراً.
وجد الفنان التشكيلي والخطاط صالح جنيد مناخاً 
فنياً أكثر ألفة ورحابة بمباركة معلمه الفنان أمين 
السم. فاكتشف موهبته بالفطرة ودعمه فيما بعد 
في موهبتي الرسم والخط. وكانت انطالقته سنة 
1٩٩4 ثم في سنة 1٩٩6 حيث درس في معهد 

تشرين للفنون الجميلة.  
تمكن جنيد من تحويل مكامن اإلبداع التي لديه 
إبداعه  فسخر  الشابة  للمواهب  ريانة  ثمار  إلى 
للمبتدئين وارتأى أن يكمل مسيرته الفنية معلماً 
معانيه  أكمل  في  الصرف  الجمال  عنه  فيُنقل 
وأجمل صوره، حيث له أسلوبه الخاص بالرسم 

ويدأب دائماً في البحث عن الجديد.
سواه  يمتلكها  ال  خاصة  بمزايا  ريشته  وتنفرد 
له  الفنون  أقرب  الرسم  في  الفنانين، ويرى  من 
كما  اإلنسان.  وجدان  في  يدور  ما  يجسد  كونه 
أنه يعتمد على تقنية التعامل مع ألوانه بالسكينة 
وإعطائها تشبعاً للون وسماكات محددة، إضافة 
الشعور  لتكثيف  الترابية  لأللوان  يميل  أنه  إلى 

واإلحساس بالقوة والتباين. 
يعيش الفنان صالح جنيد حالة عشق وهوى مع 
على  وعمل،  إحساس  فيها  التي  الفنون  جميع 
أمل خلق فضاءات ساحرة من خالل رسوماته 
صرخاته  يوصل  أن  يحاول  كما  اإلبداعية. 
المشاهدين عبر رسوماته  إلى مسامع  وهمساته 
فنية  بحواس  يتمتع  ذلك  إلى  وهو  كبير  بتلميح 
تحويل  يستطيع  لذلك  زائدة،  تكن  لم  إن  كاملة 
خلجات  عبر  ناطقة  نبرات  إلى  لوحاته  صمت 

الذات.

الرسم  في  المفقود  األمل  عن  يبحث  ما  دائماً 
سيما  وال  فيها  ترعرع  التي  الحياة  قساوة  رغم 
بالنسبة لألجيال القادمة التي تجهد خلف حاجاتها 
المعيشية بعيداً عن الفن وهذا ما يبرر شغفه في 

اللون الترابي الدال على الشقاء والتعب. 
تحرير  مع  الفنية  الساحة  على  وجوده  فرض 
مدينة منبج وريفها من رجس اإلرهاب في عهد 
السورية،  األزمة  ظل  في  أما  المدنية.  اإلدارة 
فتابع دراسته بالمعهد الروسي في لبنان بحثاً عن 
غرفة عاجية يتفرد بها إلى عوالم ال ضفاف لها 

في مجال الرسم.
المدرسة  شطآن  في  جنيد  صالح  الفنان  ويبحر 
في  األلوان  رسوماته  تجرد  حيث  الواقعية 
الدقة  حيث  الذات،  مكامن  عن  متواصل  بحث 
عصرية  أبعاداً  للمتلقي  لتعطي  اللون  باستخدام 
إلى  إضافة  واإلحساس،  والجمال  الفكر  مختلفة 
مرهف،  إيقاع  في  تتناغم  التي  الخاصة  ألوانه 

فالفن بالنسبة له يعني الذهاب عميقاً في المغامرة 
الناس في شؤونهم  بما يحتاجه  المعنية  الجمالية 

وشجونهم اليومية. 
يعتبر الفنان صالح جنيد أن مستقبل الفن في منبج 
يحتاج لوقت وجهد، وتسوده الضبابية القاتمة - 
التي  الحرب  ذلك  في  والسبب   – الشيء  بعض 
التردد  من  نوعاً  أبنائها فكونت  تثقل على  تزال 
وتطوير  الفنية  المهارات  تعلم  على  داخلهم  في 
في  كبير  حد  إلى  أيضاً  أثر  وربما  الهوايات. 
عدم ظهور العنصر النسائي في الفعاليات الفنية 
إلى سلطان  منه  في بعض  ذلك  يعود  قد  وربما 
العادات والتقاليد التي تسيطر على البلد بالعموم.
يقدم  أن  جنيد  صالح  التشكيلي  الفنان  يطمح 
من  الرغم  على  العالمية  إلى  ترقى  فنية  أعماالً 
بعيد المنال ولكنه ليس بالمحال؛ غير أنه يحتاج 
وهو  المستمر.  بالتدريب  والمثابرة  لالجتهاد 
يدعو العالم جميعاً إلى االهتمام بالفن بشكل عام 
والهوايات  الذات  لتطوير  كامنة  طاقة  فيه  ألن 

وهو مفتاح العقل وفيه ترتقي األمم. 
الجدير ذكره أن الفنان التشكيلي والخطاط صالح 
أقام  منبج عام 1٩80م،  مدينة  مواليد  جنيد من 
عدة معارض فنية في حلب ولبنان ودبي ومنبج. 
لتعليم الخط العربي والرسم  يعمل حالياً مدرساً 
في مركز الثقافة والفن في مدينة منبج في الفترة 
من  اثنتان  دفعتان  يديه  على  وتخرج  األخيرة 

الطلبة في مجال الخط والرسم.

 أوركيش أُولى المراكز
 الدينية في شمال
ميزوبوتاميا -3-

هو  نوار  أن  الباحثني  من  البعض  يرى 
براك(, وهذا  )تل  ناكار  لـ  احلوري  املرادف 
اتل  أن  على  املؤرخني  بحسب  يدل  رمبا 
سهل  مناطق  كل  يحكم  كان  شني 
أن جورجيو  نوار, إال  اخلابور ومن ضمنها 
هي  نوار  تكون  أن  يستبعد  بوتشيالتي 
شني,  اتل  عنها  حتدث  الذي  براك  تل 
الشمال  في  أخرى  مدينة  وجود  ويرجح 

من تل موزان حتمل اسم نوار.

تتعلق  دالئل  إلى  بذلك  يستند جورجيو 
إلى  تختلف من مدينة  والعمارة  باملناخ 
براك يقع جنوب  أن تل  إلى جانب  أخرى، 
مع  للتواصل  أقرب  وكان  اخلابور  سهل 
اجلنوب الرافدي عبر شنكال, في حني أن 
لسهل  الشمالية  احلواف  متثل  أوركيش 
اخلابور وكان تواصلها أكثر مع األناضول 

عبر ماردين.

فيعتقد  اوركيش  اسم  معنى  أما 
أن   Alex Martin مارتن  آليكس 
Urka  االسم مستمد من كلمة أوركا
احلورية وتعني السرج, والسرج كما جاء 
منظور  البن  العرب  لسان  معجم  في 
ظهر  على  يوضع  الذي  الرحل  يعني 
واجلمع  عليه,  فيقعد  الفرس  أو  الدابة 
ُسروج, وأسرجها إسراجاً: أي وضع عليه 

السرج.

هذا  أن  بوتشيالتي  جورجيو  يعتقد 
االسم رمبا يكون قد استمد من مشهد 
الذي  موزان  تل  الواقع شمال  ماردين  ممر 
تعتبر  حيث  طوروس,  جبال  يخترق 
كل  في  البارزة  اجلغرافية  النقطة 

املنطقة.

آثار االستيطان في تل موزان  أُولى  تعود 
حيث  ق.م,  السادس  األلف  أواخر  إلى 
الفخارية  الكسر  من  العديد  على  عثر 
على  عثر  كما  َحَلف,  لفترة  العائدة 
)احلجر  األبسديان  قطع  من  العديد 
البركاني الزجاجي - حجر السبج( الذي 
بحسب  الزمنية  الفترة  نفس  إلى  يعود 
يقول:  الذي   Frahm فرهام  أيليري 
في  اكتشف  الذي  األبسديان  »97% من 
مناطق  مصدره  كان  والذي  أوركيش 
جنوب شرق األناضول مثل بينغول ومنرود 
داغ الواقعتان على بعد 200 كم شمالي 

تل موزان، يعود إلى فترة حلف«.

أهمية  ذو  ديني  أوركيش كمركز  ظهرت 
ق.م  الرابع  األلف  منتصف  في  إقليمية 
)أواخر العصر احلجري النحاسي بحدود 
3500 ق.م( على يد احلوريني ليدحض هذا 
األمر النظرية القائلة بقدوم احلوريني إلى 
الثاني  األلف  بدايات  في  سوريا  شمال 
معالم  »إن  فيلهلم  جرنوت  يقول  ق.م. 
السكانية  والكثافة  وعمارتها  أوركيش 
الثالث ق.م,  األلف  فيها خالل منتصف 
أنهم كانوا موجودين قبل  إمنا يدل على 
يدل  وهذا  األقل،  على  سنة  بألف  ذلك 
الكثيرين  سبقوا  احلوريني  أن  على  أيضاً 
مسرح  على  ظهروا  أو  استوطنوا  ممن 
أحداث الشرق القدمي السيما في الهالل 

اخلصيب«.

في  دينية  كمدينة  أوركيش  متيزت 
وشمال  اخلابور  حوض  منطقة  كل 
وكانت  ناكار,  جانب  إلى  ميزوبوتاميا 
مقراً لإلله كمربي الذي كان يحكم من 
أوركيش والذي لعب دوراً بارزاً في أساطير 
سوريا القدمية, حيث تشير إحدى الوثائق 
املكتشفة في العاصمة احلثية خاتوشا 
إلى أهميتها، كما في أسطورة سيلفر 
بالسر:  أمه  أخبرته  الذي  املعادن(،  )إله 
أوركيش  مدينة  إله  كُمربي  هو  »أباك 
العدل  ينشر  الذي  وهو  فيها  ويقطن 
تيشوب  فهو  أخوك  أما  البالد،  كل  في 
شاوشكا  هي  وأختك  السماء،  إله  وهو 
منهم,  تخاف  أال  يجب  نينوى,  ملكة 
الذي  اإلله  تهاب كمربي  أن  يجب  فقط 
يخشاه كل األعداء واحليوانات«. وعندما 
قدم سيلفر إلى أوركيش باحثاً عن أبيه 
لم يجده فقد كان األب حينها ذاهباً إلى 

اجلبال حيث موطنه.

شواهد وأوابد

رستم عبدو

كيف ينظر حزب الوحدة الديمقراطي 
للحوار الكردي؟

قسم جراحة القلب المفتوح بات متاحًا ألبناء 
شمال وشرق سوريا

عبد الوهاب بيراني

فترة جمود وفتور غير   - قامشلو/ محمد محمود 
مبررة تطغى على مجريات الحوار الكردي الكردي 
المنصرم  العام  من  األول  الربع  في  بدأ  الذي 
الوطني  والمجلس  الوطنية  الوحدة  أحزاب  بين 
الكردي، خرج الحوار في مرحلته األولى بتوافق 
أنه  إال  سياسية  ورقة  على  الطرفين  بين  مبدئي 
لغرض  نفسه  العام  من  االخيرة  األشهر  في  تعثر 
تقاسم اإلدارة أو السلطة إن صح التعبير، ليخرج 
البعض بتصريحات تنبئ بفشله، لكن الواقع اليوم 

يقول أن هذا الحوار الفاتر دفن تحت الرماد.

ويشارك في الحوار الذي اكتسب صفة المفاوضات 
الكردية الكردية غالبية األحزاب الفاعلة في أرض 
الوحدة  أن حزب  إال  اإلعالمية،  المنابر  أو  الواقع 
التقدمي  والحزب  سوريا  في  الكردي  الديمقراطي 
الديمقراطي الكردي لم يشاركا في هذه المفاوضات، 
هذه  إلى  ينظران  الحزبين  هذين  قيادات  أن  إال 
تصريحاتهما،  وفق  إيجابية  بنظرة  المفاوضات 
الكردي  الوحدة  من  )يكتي(  حزب  موقف  ولبيان 
شيخ  الدين  »محي  الحزب  سكرتير  قال  المرجوة 
آلي« أنهم يدعمون الحوار الكردي - الكردي رغم 

عدم مشاركتهم فيه.

»الوطني الكردي سعى
 إلبعاد حزبنا«

وخالل لقاء خاص جمع صحيفتنا بالسكرتير العام 
سوريا  في  الكردي  الديمقراطي  الوحدة  لحزب 
»محي الدين شيخ آلي« أكد أن عدم مشاركتهم في 
الكردي، بل  الحوار ليس ألنهم ضد وحدة الصف 
فالهدف األول واألخير لحزبهم  على العكس تماماً 
 - كردياً  أكان  سواء  »الحوار  هو  التأسيس  ومنذ 

كردياً أو كردياً - عربياً«.
وبدأ الحوار الكردي في شهر آذار المنصرم بمبادرة 
الديمقراطية  سوريا  لقوات  العام  القائد  عنها  أعلن 
الجيد،  باألمر  المبادرة  هذه  آلي«  »شيخ  ووصف 
وتابع »أنه يضمن تالحم كافة شرائح المجتمع بكل 
أطيافه والعيش على نهج التعايش المشترك, طبعاً 
وحدة  إلى  الهادف  اإليجابي  الحوار  هذا  مع  نحن 
للحوار  المجال  يفسح  أيضاً  بل  الكردي  الصف 

الداخلي إلنهاء الصراعات في المنطقة«.
سببين  إلى  مشاركتهم  عدم  آلي«  »شيخ  ويرجع 
اثنين، األول مرتبط بكونهم ليسوا طرفاً في ثنائية 
هذا الحوار بين أحزاب الوحدة الوطنية PYNK و
ENKS, إضافةً إلى مواقف حزبهم السياسية تجاه 
من  ومرتزقته  التركي  االحتالل  دولة  بها  تقوم  ما 
احتالل األراضي السورية وتحديداً مناطق الكرد، 
PYNK على  القبول من جانب  الذي القى  األمر 
»لكن  بالقول  تابع  الذي  آلي«  »شيخ  وصف  حد 
وأرادت  األمر  لها  يرق  لم  خارجياً  جهات  هناك 

الجهات  لتقوم تلك  الحوار,  أن يكون حزبنا خارج 
 ENKS المتمثل  األخر  الطرف  على  بالضغط 

وإجباره على رفض مشاركتنا«. 
خالل  اشترطت  الوطنية  الوحدة  أحزاب  وكانت 
غزتها  التي  المناطق  توصيف  األولى  المرحلة 
تركيا بـ«المحتلة« والسعي للعمل المشترك بهدف 
إعادة سكانها األصليين وإخراج المحتل منها، وهو 
ما أدراج ضمن الوثيقة السياسية التي اتفق الطرفان 

عليها ولكن بصياغة دبلوماسية فضفاضة.
بالقول:  لصحيفتنا  حديثه  آلي«  »شيخ  ويردف 
وجهة  فمن  الحوار  توقف  عن  النظر  »بصرف 
ذاتِه  بحد  هو  الحوارات  عقد  استمرار  فإن  نظرنا 
يشكل عامالً إيجابياً لدى عموم الناس«, ُمشيراً إلى 
أن إعاقة أو إفشال الحوار الكردي - الكردي والدفع 
لالحتالل  تقدم  »خدمة  إال  هو  ما  التوتر  تجاه  بها 

التركي«.
السياسية  اآلراء  من  العديد  مع  آلي  شيخ  ويتفق 

خلف  تركية  أصابع  بوجود  تجزم  التي  الكردية 
»الجهات  بالقول:  الرماد  في  الكردي  الحوار  دفن 
الذاتية  االدارة  مشروع  ضرب  وراء  الساعية 
التي  الفتن  القائمة في شمال وشرق سوريا وزرع 
أمرها  صار  التركي,  االحتالل  أجندات  بها  تقوم 
ونواياهم  أهدافهم  يدرك  الجميع  وبات  مفضوحاً 
التركية  الدولة  محاوالت  إلى  إضافةً  الواضحة 
اإلدارة  على  الضغط  خالل  من  أالعيبها  ممارسة 
والوحشية  الالإنسانية  األساليب  من  بالكثير  الذاتية 
من قصف لمناطق شمال وشرق سوريا وأيضاً أمر 

أجنداتها بمماطلة الحوار«.

نجاح الحوار يؤمن تحرير 
مناطقنا املحتلة

بخطوة  الكردي  الحوار  نجاح  آلي  شيخ  ويربط 
أن  ويرى  تركيا،  احتلتها  التي  المناطق  تحرير 
للحفاظ  ضروري  أمر  الكردي   - الكردي  الحوار 
تم تحقيقه من مكتسبات في شمال وشرق  على ما 

سوريا.
ويشير إلى دوره في الوصول للحوار الداخلي دور 
»فعال جداً« ويتابع »بالنظر إلى واقع سوريا الحالية 
والفصائل  الحكومة  بين  الحاصلة  والصراعات 
المرتزقة المنضمين تحت سقف االئتالف المدعوم 
المناطق  وبالتحديد  المناطق  كافة  تهدد  التي  تركياً 
المحتلة، وهنا نرى أن الحوار الكردي قد يكون نواة 
لعقد الكثير من الحوارات على الصعيد الداخلي في 
بناء  ويعيد  السورية  األزمة  سينهي  الذي  سوريا 
أثرها  على  يتم  وقد  ديمقراطي,  نهج  على  سوريا 
المحتل  السوري  الشمال  أراضي  كافة  تحرير 

وبالتحديد مناطق الكرد«.

استعداد للمشاركة

الحوار  للمشاركة في  استعدادهم  آلي   وأبدى شيخ 
الذي يشكل النواة األولى للحوار السوري الداخلي 
بالقول »نحن لسنا ضد الحوار الكردي - الكردي 
للحوار  تمهيد  بداية  يعتبر  وتفاهم  هكذا حوار  وإن 
من  السياسية  مواقفنا  قبول  حال  في  لذا  الداخلي, 
قبل E.N.K.S بما يتعلق بمسألة االحتالل التركي 
في  للمشاركة  تام  استعداد  على  فنحن  وغيرها 

الحوار الكردي - الكردي بالمستقبل«.        
يمهد  الحوار  أن  حديثه  ختام  في  آلي  شيخ  وبين 
الذي  السوري  السوري -  للحوار  طريق الوصول 
ترضي  بصيغة  الحالية  السورية  األزمة  ينهي  قد 
كافة األطراف والشرائح, إضافةً لدورها الهام في 
وأن  المحتلة  المناطق  كافة  لتحرير  حلول  إيجاد 
اعتماد مبدأ لغة الحوار الذي ال بديل له خصوصاً 
الخالف عن  المشاكل ومساعي  تناول مختلف  في 

طريق التفاهم والتشاركية«.

والعين  القلب  يعمل مشفى  قامشلو/ عادل عزيز- 
على  سوريا،  وشرق  بشمال  قامشلو  مدينة  في 
تأمين  المفتوح مع  القلب  لعملية  افتتاح أول قسم 
المختص  الطبي  والكادر  الالزمة  األجهزة  كافة 
من  األول  الربع  في  جاهزاً  ليكون  العملية،  بهذه 

هذا العام الستقبال المرضى
بجراحة  جديد  قسم  بافتتاح  المشفى  إدارة  باشرت 
القلب المفتوح وإضافته إلى المشفى، بسبب حاجة 
القسم،  لهذا  الكبيرة  سوريا  وشرق  شمال  أهالي 
وذلك لعدم وجود أجهزة جراحية للقلب في المنطقة، 

كردستان  باشور  مشافي  إلى  للسفر  واضطرارهم 
األمنية  األوضاع  وبسبب  دمشق،  مدينة  أو 
ذلك،  من  تمنعهم  التي  المنطقة  في  واالقتصادية 
الضئيلة  إلمكاناتهم  حياتهم  يفقدون  الكثيرون  كان 

والتكاليف الباهظة للعملية والمشافي.
صحيفتنا  التقت  الجديد  القسم  هذا  افتتاح  وبصدد 
»روناهي« مع المدير الطبي لمشفى القلب والعين 
عملية  بأن  أوضح  حيث  خليل«  »إينان  الدكتور 
القثطرة القلبية لم تكن كافية، ألن بعض المرضى 
في  وصمامات  شديدة  ضيقات  نسبة  من  يعانون 

القلب، ويحتاجون عملية جراحة قلب مفتوح، ولهذا 
فإن المشفى كان بحاجة ماسة إلى جهاز عملية قلب 

مفتوح.

تأمني قسم خاص

جراحة  قسم  بتجهيز  المباشرة  تم  أنه  خليل  وبين 
القلب المفتوح بعد وود حاالت مرضية عدة ووفاة 
أو  دمشق  إلى  السفر  على  قدرتهم  لعدم  البعض 
خارج البالد، مشيراً بأنه منذ فترة طويلة بدأ بالعمل 
المفتوح،  القلب  بجراحة  خاص  قسم  تأمين  على 
عمل  وطاقم  العملية،  بهذه  مختص  طبي  وكادر 
أجهزة عملية  االختصاص، ألن  هذا  متدرب على 
والعمليات  األجهزة  عن  تختلف  المفتوح  القلب 
قلب  وجهاز  الصنعي  القلب  )جهاز  مثل  األخرى، 

الرئة الصنعي وجهاز البالون(.

أسعار رمزية

وأشار خليل إلى أن الكوادر المختصة بهذه العملية 
وهناك  المفتوح،  القلب  بجراحة  عالية  خبرة  ذات 
أكثر من أربعة جراحين متمكنين، وأطباء وفنيون 
شمال  أبناء  من  جميعهم  القلبية،  بالعناية  متمكنون 
مجهزة  الجراحة  غرفة  أن  مؤكدًا  سوريا،  وشرق 

بأحدث األجهزة في العالم.
خليل:  قال  العملية،  لهذه  المحددة  التكاليف  وحول 

العملية، ولكن  لم نحدد سعر  الحاضر  الوقت  »في 
أهالي  كافة  لخدمة  بني  خدمي  مشفى  هو  المشفى 
شمال وشرق سوريا، وهدفنا هو مساعدة مرضى 
ستكون  األسعار  فإن  لذلك  الربح،  وليس  المنطقة، 

رمزية جداً«.

كادر طبي مختص

كما أن عملية القلب المفتوح حساسة ودقيقة، وهي 
تم  حيث  ومتمكن،  مختص  كادر طبي  إلى  بحاجة 
كبيرة  مراكز  إلى  الطبية  الكوادر  من  عدد  إرسال 
لجراحة  »سنتر  مركز  مثل  كردستان  باشور  في 
القلب« في مدينة هولير والسليمانية، للتدرب على 
الشهر  قرابة  الدورة  واستمرت  العمليات،  هذه 
سري  في  األوضاع  بسبب  ولكن  الشهر،  ونصف 
كانيه وكري سبي وحاجة المنطقة إلى كوادر طبية 
القلب  مشفى  في  التدريب  تابعوا  حيث  أعيدوا، 

والعين بمدينة قامشلو بحسب خليل.

خدمات عدة

ويقدم المشفى خدمته للمرضى بشكٍل يومي، ويصل 
معدل عمليات القثطرة التي تجرى بشكٍل يومي ما 
بين خمس إلى سبع عمليات يومية، في حين تجري 
عمليات عينية مختلفة بمعدل خمس عمليات، إضافة 
لجلسات التصوير العينية والطبقي المحوري بمعدل 

عدد  تصل  فقد  للمخبر  بالنسبة  أما  الـ2٥،  يتجاوز 
العينات ما بين عشرة إلى 1٥ عينة يومياً، ويستقبل 
المشفى بشكٍل يومي قرابة خمسين حالة إسعاف من 

مختلف المناطق. 
بتاريخ  افتتح  الذي  والعين  القلب  مشفى  ويتكون 
2018/2/12 من ثالثة طوابق، السفلي مخصص 
لحاالت  واألرضي  المرضى،  إسعاف  لحاالت 
المحوري  والطبقي  لألشعة،  ومخبر  اإلسعاف 
المرضى  بعالج  المختصين  لألطباء  وعيادة 
ومداواتهم، وفي حال إن كان المريض بحاجة إلى 
األطباء  إلى  تحويله  سيتم  ذلك  شابه  ما  أو  عملية 
الثاني  الطابق  وفي  العمليات،  بغرف  المختصين 
للقلب،  الجراحة  وعمليات  القثطرة  قسم  يتواجد 
وغرفتين مخصصتين للعناية المشددة، أما الطابق 
العلوي فمخصص لعمليات جراحة العين، باإلضافة 
خاصة  وغرف  لألطباء،  عيادات  عدة  لوجود 

للمرضى مجهزة بأحدث اآلالت الطبية.

روشن علي جان تقود حقاًل من بنفسج ضرير...

صالح جنيد؛ بوصلة فنية فريدة في زمن الضبابية
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7 االقتصاد والبيئةالمجتمع 6

روناهي/ قامشلو ـ أصدرت الحاكمية المشتركة 
عدة  سوريا  وشرق  شمال  في  الجزيرة  إلقليم 
حماية  بهدف  والتخزين  البيع  ألحكام  قوانين 

المستهلك.

تنص  التي سيتم عرضها  المواد  مادة من  وكل 
على بنود عدة.

تنص المادة )20( على أن يُحَظر على كل منتج 
أو ُمشتَِغل بالتجارة من المستوردين والسماسرة 
يُحِجب  أن  الجملة  نصف  أو  الجملة  تجار  أو 
أو  نوعها,  كان  أياً  ِسلعاً؛  أو  مواداً  التداول  عن 
في  المألوفة  بالشروط  بها  التعامل  يرفض  أن 
تجارتها أو صناعتها, أو بنشر أخبار أو إعالنات 
مزورة أو كاذبة أو اتباع أي طُرٍق أُخرى غير 
من  أكثر  أو  واحد  مع  االشتراك  أو  مشروعة 
تكوين  في  التجارة؛  في  المشتغلين  أو  المنتجين 
جماعة بقصد العمل على التأثير في األسعار أو 
تموين السوق بأي وسيلة كانت, كما ال يجوز أن 
غير  كالتغيير  األحوال  من  حالة  أي  في  تَُسبِّب 
الجوهري في صفة البضاعة أو تَدَُخل الوسطاء 
تدخلهم  تُبَِرر  ال  الذين  واألشخاص  والسماسرة 
ما  األسعار  في  ما  زيادةً  التجارية  الضرورات 
الناجمة  النفقات  لم تكن هذه الزيادة قد اقتضتها 
عن سبب قانوني أو قوة قاهرة؛ وذلك بقرار من 

الرئاسة المشتركة لهيئة االقتصاد والزراعة.
المادة )21( يُحَظر على كل منتج أو مستورد أو 

مشتغل بالتجارة أن:
أ- يُغِلق من دون سبب مشروع المخازن الُمعَدة 
االستهالكية  المواد  أو  الغذائية  المواد  لبيع 

المدعومة.
ب- يُخفي أو يَُهِرب المواد أو السلع أو المنتجات.
المادة )22( يُحَظر على كل مشتغل في التجارة 
أو صاحب مهنة أن يَحوز مباشرةً أو بالوساطة 
نطاق  في  تدخل  ال  التي  االستهالكية  المواد 
الحصول  بعد  إال  االعتيادية  مهنته  أو  تجارته 

على الترخيص الالزم.
أو  المنتجين  على  يُحَظر  أ-  على:   )2٣( المادة 
المتاجرين في السلع المدعومة التي يصدر قرار 
بتحديدها ترك أعمالهم, أو االمتناع عن ممارسة 
تجارتهم على الوجه المعتاد إال بإذن صادر عن 

الرئاسة المشتركة أو َمن تفوضه بذلك
ال  أنه  يُثبَت  لكل شخص  اإلذن  هذا  يعطى  ب- 
يستطيع االستمرار في العمل إما لعجز شخصي 
أو  عمله  في  االستمرار  عن  تعوقه  لخسارة  أو 

ألي عذٍر َجدّي آخر تقبله الرئاسة المشتركة.
ج- تَفِصل الرئاسة المشتركة لهيئة االقتصاد أو 
من تفوضه في طلب اإلذن خالل شهر من تاريخ 
ُمعَلالً؛  الرفض  تقديمِه ويكون قرارها في حالة 
فإذا لم يَصدر القرار معلالً بالرفض خالل المدة 

المذكورة ُعدَّ ذلك إذناً.

ضبط الجودة

أو  مستورد  أو  منتج  كل  على   )24( المادة 
ومشروبات  مأكوالت  ناقل  أو  معمل  صاحب 
ومواد ومنتجات مما نُصَّ عليه في هذا القانون, 
إلى  بها  الُمشتَبه  المادة  من  َعينتَين  يسلم  أن 
هذا  أحكام  بتنفيذ  المفوضين  الدائمين  العاملين 
القانون, وفي حال رفضه يحق لهؤالء العاملين 
العيّنات وفق  أخذ  بدون موافقته, ويكون  أخذها 

التعليمات التي تحددها الرئاسة المشتركة.
المادة )2٥( يُنََظم فور أخذ العَيّنات محضر من 

أربع نسخ يتضمن البيانات اآلتية:
- التاريخ والساعة.

- أسماء العاملين الُمنَِظمين لمحضر ضبط العيّنة 
ونسبتهم وصفتهم.

وتنظيم  العيّنة  أخذ  فيه  جرى  الذي  المكان   -
محضر الضبط.

سكن  أو  إقامة  ومحل  ومهنة  ونسبة  اسم   -
الشخص الذي جرى عنده أخذ العيّنات, وإذا وقِّع 
أخذ العينات أثناء نقل األشياء؛ فيُذَكر اسم ومحل 
الشحن  أوراق  في  المذكورين  األشخاص  إقامة 

بصفتهم ُمرَسِلين أو ُمرَسالً إليهم.
- خالصة وجيزة عن الظروف التي جرى فيها 
أخذ العينة وذكر كمية البضائع التي أُِخذَت منها 
على  الموضوعة  واللََصقات  والماركة  العينات 
المفيدة  المعلومات  وجميع  واألوعية  األغلفة 
إلثبات صحة العيّنات المأخوذة وهوية البضاعة 
باسمه  تُسمى  البضاعة  هذه  كانت  الذي  واالسم 

عند عرضها للبيع أو حيازتها.
المادة )26( - على منظمي ضبط محضر العَيّنة 
أن يُطِلعوا صاحب البضاعة أو واضع اليد عليها 
فيه  البدء  قبل  الرسمية  صفتهم  على  ناقلها؛  أو 
وأن يعطوه إيصاالً يُذَكر فيه نوع وكمية العينة 
من  كل  واسم  التسجيل  ورقم  وقيمتها  المأخوذة 
الُمرِسل والُمرَسل إليه ونسبته وبلده, ويَوقِّع عليه 
منظمو محضر ضبط العَيّنة وصاحب البضاعة 

أو واضع اليد عليها.
- تُدَمغ العيّنة بخاتم خاص بالرصاص أو الشمع 
األحمر ويوضع عليها صورة طبق األصل من 
يُنزع  وال  البضاعة  لصاحب  الُمعطى  اإليصال 
الَختِم إال في المخبر أو أمام أهل الخبرة ويجب 
أن يُذكر في اإليصال نوع البضاعة وتاريخ أخذ 

العينة والرقم الذي ُسِجل لدى منظمي الضبط.
- تُحال محاضر الضبوط المنظمة مع العينة إلى 
خاص  سجل  في  لُها  تَُسّجِ والتي  العامة  اإلدارة 
اإليصال  على  ورودَها  ويُقَيَد  الغاية,  لهذه  ُمعَد 
المخبَر  أو  المخبَر  إلى  بالعينة وترسلها  الُمرفق 

المعتَمد  أو الخبير.
فيها  يُراعى  في ظروف صحية  العينة  تؤَخذ   -
التأثر  من  لحفِظها  اتباعها  الواجب  الشروط 

بالظروف الجوية والحرارة والرطوبة.
الرئاسة  من  بقرار  تَُحدَد  أ-   :)2٧( المادة 

المخابر  والزراعة  االقتصاد  لهيئة  المشتركة 
والسلع  المواد  عينات  الختبار  المعتمدة 
المنتجة  أو  المحلي  االستهالك  في  الموضوعة 
االختبار  نتائج  لبيان  الالزمة  والُمَهل  وتحليلها, 
والمعايرة  واالختبار  التحليل  وأجور  والتحليل 

وبَدَل الخدمات العلمية لدى مخابر الهيئة.
ب- إذا نفى تقرير الخبرة مخالفة العينة ألحكام 
إليها  تُتبَع  التي  الُشعبَة  تُشِعر  القانون,  هذا 
المخالفة على الفور صاحب العالقة بذلك, وتُعيد 
استردادها  لقاء  العينة  من  الثانية  النسخة  إليه 
السابقة  المادة  في  عليه  المنصوص  لإليصال 

خالل مدة ستين يوماً من تاريخ التبليغ.
ج- إذا أَثبَت تقرير الخبرة وجود مخالفة, يتم إبالغ 
صاحب العالقة بالنتيجة وله الحق باالعتراض 
التبليغ  لتاريخ  التالي  اليوم  أيام من  خالل سبعة 
التابعة  الُشعبة  إلى  االعتراض  يقدم  أن  على 
يتم  االعتراض  رد  حال  وفي  المخالفة,  لها 
إرسال التقرير للنيابة العامة, أما في حال قبول 

االعتراض يتم إعادة التحليل. 
للمواد  بالنسبة  نهائية  المخابر  تقارير  تُعَد  د- 
الرئاسة  من  بقرار  تُحدَد  والتي  التلف؛  سريعة 
المشتركة وغير قابلة إلعادة االختبار أو التحليل, 
إلعادة  قابلة  فتُعَد  األخرى؛  للمواد  بالنسبة  أما 
االختبار  نتيجة  شاب  إذا  والتحليل  االختبار 
والتحليل نقص أو عيٌب أو غموض أو تناقض 
في العيّنة, وللمحكمة أن تُقَِرر إعادة االختبار أو 
لدى  المعترض  نفقة  على  الثانية  النسخة  تحليل 

أحد المخابر المعتمدة.
مطابِقاً  المنتَج  يكون  أن  يجب  أ-   )28( المادة 
والمتطلبات  القياسية  للمواصفات  وُمَحِققَاً 
الصحية والبيئية واألمان الخاصة به, وفي حال 
والتعليمات  للقرارات  فتخَضع  وجودها؛  عدم 
والبائع  المنتِج  ويلتزم  الهيئة  عن  الصادرة 
باإلعالن عن مواصفات الُمنتَج ونوعه وطريقة 
إذا  الصالحية  ومدة  واستعماله  وتخزينه  حفظه 

كانت طبيعة المنتَج تتطلب ذلك.
على  شخصية  أضرار  وقوع  حال  في  ب- 
ُمنتَج أو  أو استخدام  المستهلك من جراء شراء 
استهالك مادة فإن المنتِج وُمقَِدم الخدمة مسؤوالن 

ويتم  بالتعويض,  الضرر  جبر  عن  بالتضامن 
أو  استبداله  أو  المنتَج  إعادة  أو  عليه  التعويض 
استرداد المبالغ التي دفعها لقاء الُمنتَج أو الخدمة 

الُمقَدَمة له.
قِبَل  من  بها  المشتبه  المواد  تُعَد   )2٩( المادة 
العاملين المنصوص عليهم في )المادة ٥4( من 
تحليل  نتيجة  تظهر  حتى  محجوزة  القانون  هذا 
العينات؛ فإذا ثَبَُت عدم وجود مخالَفَة يُرفَع الحجز 
أنها  ثَبُت  وإذا  إلى صاحبها  المحجوزات  وتُعاد 
مخاِلفَة تُحَجز وتُرَسل إلى أحد المستودعات التي 
تحِددها الرئاسة المشتركة وإن تعَذَر ذلك ُسِلَمت 
إلى شخص ثالث كأمانة كونها محجوزة؛ ويتعهد 
بعدم التصرف فيها، وإذا كانت المواد المحجوزة 
ُمعَّرضة للتلف بمرور الزمن أو يستَلِزم حفظها 
العدالة  لديوان  يجوز  فإنه  قيمتها,  تُعادل  نفقات 
كانت  إذا  العلني  المزاد  ببيعها بطريق  تأمر  أن 
غير ضارة بالصحة وفي هذه الحالة يُحفَظ ثمنها 
يَبُت  أن  إلى  العامة,  الخزانة  أمانة في صندوق 

القضاء باألمر.

ضامن الجودة والكفالة

المستورد  أو  الُمنتِج  يَضَمن  أ-   :)٣0( المادة 
إلى  ملكيتها  انتقال  بعد  السلعة  جودة  البائع  أو 

المستهلك في الكفالة.
ب- يُعَدُ باِطالً كل شرٍط َعقدي يتعارض مع حق 
المستهلك في الكفالة بما في ذلك خدمة الصيانة. 
التعليمات  المشتركة  الرئاسة  تُصِدر  ج- 
الالزمة حول طرق الضمان الخاصة بكل ُمنتَج 

والتزاماته في حال اكتشاف َعيٍب الحق.
التجارة  غرفة  باستشارة  الحق  للمستهلك  د- 
أو  الحرفيين  اتحاد  أو  السياحة  أو  الصناعة  أو 

جمعيات حماية المستهلك بهذا الخصوص.
المادة )٣1( يُحَظر اإلعالن أو الترويج لمنتجات 
تحمل رموزاً أو أشكاالً غير مطابِقة لواقع الُمنتَج 
أو ُمقَلدَة والتي من شأنها أن تؤدي إلى الخداع أو 
التضليل مهما كانت الوسيلة المستخدَمة بالنسبة 

للمتطلبات اآلتية:

الجوهرية  وصفاته  وتركيبه  المنتَج  جودة  أ- 
ومنشأِه  ُصنعه  وكميته وطريقة  ونوعه  وصنفه 

وتاريخ إنتاجه وعالمته التجارية.
على  بها  المصّرح  والصفات  الكفاءات  ب- 

المنتَج بالنسبة لخواصه ونتائجه المتوقّعة.
ج- أسلوب اإلعالن والترويج المضِلل.

د- طريقة الصنع واالستعمال.
هـ- شروط وأسلوب البيع وعرض المنتَج. 

و- استخدام الترميز بالخطوط )باركود( لشخص 
طبيعي أو اعتباري من دون موافقته.

عقوبات مخالفة حامية املستهلك 
وضبط الجودة

يُعاقب  أ-  المادة )٣2(  المستهلك  مخالفة حماية 
بغرامة مالية من عشرة آالف إلى مائة ألف ليرة 
أيام إلى شهر أو  سوريّة أو بالسجن من عشرة 

بكلتا العقوبتين في حال التكرار كل َمن:
لم  ما  أخرى  سلعة  بيع  على  سلعة  بيع  علق  ـ  

تتضمن عرضاً تجارياً.
ـ أعلن عن بيع سلعة أو مادة بسعٍر أو ِربحٍ أعلى 
سلعة  باع  أو  لها,  المحدد  الربح  أو  السعِر  من 

بسعر أعلى من السعر الُمعلَن.
المحددة  الخدمات  من  خدمة  بَدَل  عن  أعلن  ـ  
بموجب هذا القانون يزيد على البَدَل المحدَد لها.
ـ  خالف مضمون قرارات التسجيل في السجل 

التجاري أو السياحي والرخصة السنوية.
ـ  لم يذكر رقم السجل التجاري أو الصناعي أو 
أو  الصحي  الترخيص  أو  السياحي  أو  الحرفي 

اسم المنتَج أو عنوانهُ على بطاقِة البيان.
المواد  فواتير  حائز  غير  وهو  بالمفرق  باع  ـ  
فاتورة  إعطاء  عن  امتنع  أو  بها,  يتعامل  التي 

للمستهلك.
ـ  أُعِلن عن سعر المواد والسلع وبَدَل الخدمات 
بَدَل الليرة السورية ويستثنى من ذلك المؤسسات 
اإلعالن  عملها  طبيعة  تقتضي  التي  والفعاليات 
القوانين  وفق  األجنبية  بالعمالت  التعامل  أو 

واألنظمة الخاصة بها.
ب- يُلَزم المخالَف من قِبَل الُشعَب التابع لها مكان 
تنظيم الضبط بدفع الغرامة خالل مدة ثمانية أيام 
التالية لتاريخ انتهاء فترة االعتراض, وفي حال 

الدفع يُحفَظ الضبط .
الغرامة  دفع  عن  المخالف  تخلّف  حال  في  ج- 
وفق ما ذُِكر أعاله, يتم إغالق محله؛ أو منشأته 
أو مخزنه أو حجز مركبته؛ مدة عشرة أيام عن 
سارية  الغرامة  بقاء  مع  العامة  النيابة  طريق 
المفعول ويُلغى قرار اإلغالق إذا دُفِعَت الغرامة.
د- في حال استمرار المخالف بالتمنع عن تسديد 
الغرامة, تُحال إلى ديوان العدالة التابع له مكان 
النافذة,  القوانين  وفق  لتحصيلها  الضبط  تنظيم 
قِبَِلها  من  الُمنََظم  الُشعبة  لدى  الضبط  ويُحفَظ 
مديرية  من  بالدفع  إشعار  ورود  لحين  الضبط 

المال.
عشرة  من  مالية  بغرامة  يُعاقَب   )٣٣( المادة 
آالف إلى مائة ألف ليرة سورية أو بالسجن من 
العقوبتين في حال  بكلتا  أو  أيام  إلى عشرة  يوم 

التكرار كل من:
أ- امتنع عن بيع سلعة معروضة بالسعر المعلن 
سلعة  بيع  عن  امتنع  أو  لها  المحدد  الربح  أو 

ُمَسعَّرة بناًء على شكوى خطية مسجلة أصوالً.
ب- لم يُعِلن عن األسعار أو بَدَل أداء الخدمات 
المشتركة  الرئاسة  تحددُها  التي  القواعد  وفق 

المختصة.

الشبيبة شريان المجتمع ومتنفسه

فطومة.. قرية النجاح

قوانين حماية المستهلك
 تدخل حيز التنفيذ

روناهي/ قامشلو ـ ساهمت الشبيبة عن طريق 
الشباب،  بتوعية  وكونفرانساتهم  مسيراتهم 
بالمنطقة؛  المحدق  التركي  للخطر  والتنبيه 

فكانت هذه مجمل أعمالهم في سنة 2020م

ترتقي  بهم  النابض،  المجتمع  قلب  هم  الشبيبة 
كافة،  للدول  المشرق  المستقبل  وهم  الشعوب 
فاضل؛  سليم  مجتمع  يبنى  وفكرهم  فبسواعدهم 
شوكة  كانوا  سوريا  وشرق  شمال  في  والشبيبة 
للدفاع  بالفكر  أم  بالسالح  أكان  العدو سواء  أمام 
عن األرض، فقد لعبت شبيبة المنطقة دوراً فعاالً 
على  الممنهجة  التركية  الهجمات  ظروف  في 
المنطقة؛ وشدوا على أيدي الشباب والشابات في 
المجتمع ليكونوا قدوة في مواجهة كل الصعوبات 
الفئة  عقول  تدمير  استهدفت  التي  والتحديات 
الشابة. كما شددوا على ضرورة تشكيل الوحدة 
الكردية، ففي تاريخ 2020/1/٣ أصدَر مجلُس 
الّشبيبة الكرد في روج آفا الذي تشكل عام 201٧ 
بانضمام شبيبة 1٧ حزباً وخمس تنظيمات كرديّة 
إليها، بياناً قُِرئ في حديقة القراءة بمدينة قامشلو، 
الكرديّة  القوى  إسراع  ضرورة  إلى  فيه  دعا 
من  الكردّي  الّشعب  الّصّف، وحماية  توحيد  في 

الّرئيسة  قبل  من  البيان  قُِرئ  حيُث  التّهديدات، 
المشتركة لمجلس الّشبيبة روجين محّمد بحضور 

العشرات من أعضاء المجلس.

الوحدة الوطنية مطلبهم

الكرد،  الشبيبة  مجلس  نظم   2020/٣/1٣ وفي 
شعار  تحت  آفا،  روج  في  الكرد  للشبيبة  منتدى 
الوطنية  الوحدة  أساس  الكرد  الشبيبة  »اتحاد 
الكردية«، حضره 1٥0 من مندوبي شبيبة 16 
حزباً سياسياً، وذلك في مدرج جامعة روج آفا في 
مدينة قامشلو. وحضر فعاليات المنتدى أعضاء 
 ،KNK المؤتمر القومي الكردستاني في روج آفا
السوري  الكردي  الوطني  المجلس  دُعَي  كما 
ENKS ولكنه لم يلّبِ الدعوة. وانطلقت أعمال 
العاشر  الشهر  الثاني في األول من  الكونفرانس 
بمشاركة 6٥0 عضواً وعضوة من بلدات ومدن 
ديكران  آرام  مركز  في  وذلك  الجزيرة،  إقليم 
للثقافة والفن في رميالن. فبدأ الكونفرانس بقراءة 
التقرير السنوّي، ورّكزت النّقاشات خالل أعمال 
التي  الخاّصة  الحرب  دائرة  على  الكونفرانس 
الرأسمالية  واألنظمة  التركي  االحتالل  يمارسها 

ومحاولة  الشابة،  الفئة  على  اإلقليمية  والدول 
جّرهم إلى الفكر الذي يخدم مصالح تلك األنظمة. 
إقامة  خالل  من  الشبيبة  مواهب  نُوقشت  كما 
دورات تدريبية خاّصة بهم وافتتاح مراكز لتنمية 

مواهبهم الفكرية والثقافية والفنية.

مسرية راجلة للتنديد
 باالحتالل الرتيك

الشبيبة  مسيرة  انطلقت  2020/10/2م،  وفي 
الثورية السورية وحركة المرأة الشابة الراجلة، 
على األقدام، من  أيام سيراً  التي استمرت ثالثة 
في  وانتهت  قامشلو،  بمدينة  كجو  هيثم  ملعب 
مركز الشهيد باور للشبيبة في ديرك، وذلك دعماً 
لحملة منظومة المجتمع الكردستاني KCK التي 
للعزلة  »ال  شعار  تحت  أيلول   12 في  أطلقتها 

والفاشية واالحتالل، حان وقت الحرية«.
عضو   ٣00 الراجلة  المسيرة  في  وشارك 
وعضوة من شعوب إقليم الجزيرة، الذين قطعوا 

100 كم، من قامشلو وحتّى مدينة ديرك، وسط 
مّرت  التي  والبلدات  المدن  في  األهالي  استقبال 
المسيرة  وصول  وعند  الراجلة.  المسيرة  بها 
المشاركون  وقف  للشبيبة،  باور  الشهيد  مركز 
دقيقة صمت، تالها إلقاء اإلدارية في اتحاد المرأة 
مقاومة  خاللها  من  حيّت  كلمةً،  فدا  جان  الشابة 
الشبيبة الثورية في مسيرتهم التي استمّرت ثالثة 
المجتمع  منظومة  لحملة  دعماً  التوالي  أيام على 
بالعزلة  وللتنديد  حفتانين  ومقاومة  الكردستاني 
المفروضة على القائد في سجن الفاشية التركية. 
الشبيبة  تنظيمات  جميع  أن  بالذكر  والجدير 
المجتمع،  في  الشابة  الفئة  إيقاظ  هدفها  الثورية 
بما  وهواياتهم  مهاراتهم  تطوير  في  والمساهمة 
يخدم المجتمع؛ ولكنهم في بعض األحيان ارتكبوا 
بعض األعمال التي حركت استياًء شعبياً نحوهم؛ 
فعلهم  ردة  بسبب  كانت  األعمال  هذه  ولكن 
اآلتية  أعمالهم  تكون  أن  واألمنيات  العنفوانية، 
بعد تفكيٍر عميق، وأن يحققوا أهدافهم األساسية 
بالشد على يد الفئة الشابة وتحفيز هممهم ليكونوا 

ذخراً للمجتمع.

تل  ريف  في  قرية  ـ  محمود  المثنى  كوجر/  تل 
ثقافية  نواٍح،  عدة  من  للنجاح  مثال  كوجر 
يعتبر  اجتماعي  بنسيج  وبيئية،  ورياضية 

مضرباً للمثل
قرية  اسم  حول  الذهول  من  شعور  ينتابنا  قد 
على  أنثوي  اسم  إطالق  كيفية  وعن  فطومة؛ 
هذا  لكن  ذكورية.  صبغة  ذي  مجتمع  في  قرية 
مطول  حديٍث  بعد  إعجاب  إلى  تحول  الذهول 
مع المواطن خضر العسكر، أحد المعمرين من 
أخبرنا عن سبب  الذي  سكان »فطومة عمرا«، 
التسمية؛ حيث ذكر لنا حادثة حصلت قبل إنشاء 
القرية، حين كانت القرية عبارة عن عدة بيوت 
هذه  تعرضت  النهر.  كتف  على  متناثرة  بدوية 
جميع  قتلوا  الفيافي،  لصوص  من  لغزٍو  البيوت 
رجال القرية إال رجالً واحداً نجى بعد الهجمة؛ 
وهو يحمل على جسده تسع عشرة طعنة، ليروي 
للناس ملحمة المقاومة التي جسدتها فطومة، التي 
تشبه إلى حد ما مقاومة شعبنا اليوم، حيث قاومت 
حتى آخر قطرة دم في عروقها لترسم أيقونة من 
»وكأنها  قائالً:  الرجل  وصفها  وحيث  العطاء، 
المكان  بذات  بعدها  لتدفن  الرجال،  من  جبل 
وتصبح مزاراً، حيث أخذ الناس يتناقلون أحاديث 
المنطقة،  لسكان  قبرها وجهة  بطوالتها ويصبح 
وبقوٍل سائد »بقبر فطومة أو بروح فطومة« ثبت 
اسمها على المكان كما ثبتت هي ذوداً عن حماها.

نسيج اجتامعي مرضب للمثل

االجتماعية  اللُّحمة  أن  المنطقة  أبناء  أحد  حدثنا 
للمثل،  مضرب  هي  فطومة  أبناء  يجسدها  التي 
قريته  أهل  لجوار  يحتمي  من  لكل  يقال  حيث 
أصبحت كأهل فطومة كناية عن روح الجماعة 
تحوي  القرية  فطومة  ألن  المجتمعي.  والتكافل 
تجمعها  ال  التي  المتعددة  العشائر  من  نسيجاً 
صلة  أو  دم  رابطة  دون  التحاور  روابط  سوى 

والراشدي  والعكيدي  الشمري  فيها  فنجد  قرابة، 
والمسيحي والجرجري واللهيبي. 

تفوق علمي منقطع النظري

جسد المواطن خضر العسكر نواة لمجتمعٍ حاز 
على أعلى درجات الثقافة والتنوع الفكري، حيث 
أنشأ العسكر أول مدرسة أهلية كان مهر المنتسب 

إليها كيس قمح.
إلى  وصوالً  ثقافياً  تياراً  المدرسة  هذه  أحدثت 
الكفاءات  من  هائالً  عدداً  اآلن  حقق  مجتمع 
العلمية، نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر 
الجربا،  دهام  وفارس  الحمدو  هشام  الطبيبان 
وأيضاً الدكتور رياض الحمدو عميد كلية العلوم 

بالحسكة.
شعالن  األستاذ  فنذكر  المربين  صعيد  على  أما 
خلف العسكر وعالم الجولوجيا سلطان العسكر، 

شمعون  كمال  هو  روائياً  أديباً  فطومة  وأنتجت 
يقارب  ما  إلى  إضافة  رائعة،  روايات  عدة  لهُ 
الخمسين من أصحاب الشهادات الجامعية، بتعدد 

اختصاصاتهم، منهم الذكور ومنهم اإلناث.

الرياضة الرقم األول يف املنطقة

حافل  رياضي  بتاريخٍ  القرية  هذه  امتازت 
الرياضيين  من  عدداً  وصدَّرت  باإلنجازات؛ 
مستوى  وعلى  المنطقة.  مستوى  على  الالمعين 
حسين  أبرزهم  قدم،  كرة  العبو  منهم  سوريا 
المرمى  وحارس  الجربا  وحصيان  سليمان 
العسكر حامي عرين فريق فطومة ونادي  زياد 
أما  المقاطعة.  دوري  في  ينشط  الذي  الصناديد؛ 
خضر  اسم  كان  الجري  رياضة  مستوى  على 
البطوالت  مستوى  على  شهرة  األكثر  العسكر 

العسكرية في سوريا.

بيئة نباتية فريدة

على  التأثير  واضحة  المسيح  السيد  تعاليم  تبدو 
المسيحية  الديانة  أبناء  فطومة، حيث رسم  أبناء 
أول لوحة بيئية في القرية عندما حفر بيت يعقوب 
بعدها واحة من  أثمر  الحلوة،  للماء  بئراً  مراني 
األشجار؛ كانت نهجاً سار عليه جميع أبناء القرية 
محمية  ترى  وكأنك  فطومة  إلى  اليوم  لتنظر 

طبيعية لكثرة أشجارها.
المثمرة  األشجار  أبرز  والرمان  الزيتون  كان 
المزروعة، إضافة إلى العنب وصوالً إلى أشجار 
الورود  وحتى  والصنوبر  السرو  وهي  الزينة، 
واألزهار وجدت لها متسعاً ضمن هذه الموناليزا 

البيئية الفريدة.

 ظاهرة
التسّول

نافذة المجتمع 

أمحد اليوسف

ال  عالمية  ظاهرة  التسّول  ظاهرة  تعد 
كل  في  منتشرة  وهي  بعينه،  بوطن  تختص 
التسول  يعّرف  والغنية،  الفقيرة  العالم  بلدان 
في  األشخاص  من  المال  اإلنسان  بأنّه طلب 
وسائل  عدّة  استخدام  عبر  العامة  الطرق 
أبرز  أحد  ويعد  وعطفهم،  الناس  شفقة  تثير 
األمراض االجتماعية المنتشرة الذي ال يخلو 

منها مجتمع في العالم.
وإذا ما بحثنا في األسباب الكامنة وراء هذه 
الظاهرة التي تتفّشى في المجتمع بشكل كبير، 
ليشمل  الفقر وانتشاره  بازدياد  تتمثّل  فنجدها 
حاالت  وازدياد  المجتمعات  في  أكبر  أعداداً 
على  التوكل  وضعف  الشباب،  لدى  البطالة 
للكائنات  هللا  حيث ضمن  برزقه،  والثقة  هللا 
جميعاً رزقها فقال تعالى: »وما من دابّة في 
مستقّرها  ويعلم  رزقها  على هللا  إال  األرض 
وكذلك  مبين«،  كتاب  في  كل  ومستودعها 
على  والكسل  الراحة  الناس  بعض  تفضيل 

العمل والنشاط.
الناس  بين  االجتماعي  الدور  تراجع  أّن  كما 
أي  باآلخر،  الشعور  وغياب  المجتمع  في 
غياب التكافل االجتماعي، أدّى إلى تفاقم هذه 
الناس  بعض  تشجيع  إلى  إضافةً  الظاهرة، 
والعطف  الرأفة  شعور  بسبب  للمتسولين 

فيعطونهم دون تردد.
كما نالحظ أّن للتسّول أشكاالً عديدة يمارسها 
الماسة  الحاجة  إظهار  ذلك  فمن  المتسولون، 
أنه  المتسول  يدعي  كأن  البكاء  عبر  للناس 
الناس  من  فيطلب  ماله  ضاع  سبيل  عابر 
األمراض  بعض  ادعاء  ومنها  المساعدة. 
وطلب  الخداع  عبر  الحقيقية  غير  والعاهات 
خيري  مشروع  ذلك  أمثلة  ومن  التبرعات، 

كبناء المساجد.
وادعاء الشخص إصابته بالخلل العقلي فيعمد 
إلى التلفظ بعبارات غير مفهومة، ولعل أسوأ 
ما في األمر هو استئجار أطفال واستخدامهم 
كوسيلة للتسول مع دفع مقابل ألسرة الطفل. 
ومن اآلثار الصحيّة لتلك الظاهرة، أنها تعد 
بسبب  وذلك  المتسولين  صحة  على  خطراً 
القيام بعدد من الممارسات غير الصحية منها 
كما  الشوارع،  في  والشراب  الطعام  تناول 
أّن وجودهم ضمن ظروف معيشية سيئة قد 
تسبب لهم أمراضاً متعددة مثل الربو، والسل، 

والروماتيزم، إضافة إلى مشاكل العيون.
والمرأة،  الطفل  على  التسول  آثار  ومن 
في  التسّول  لممارسة  فنتيجةً  االختطاف، 
والنساء  األطفال  يتعرض  قد  الشوارع 
قد  وأحياناً  الجنسي،  للتحّرش  والفتيات 
استغاللهم  أجل  من  لالختطاف  يتعرضون 
أخالقية  أفعال غير  وإجبارهم على ممارسة 
مقابل المال، ويتعّرض الطفل لمشاكل نفسية، 
يصبح  كما  الوقت  مع  كرامته  يفقد  أن  منها 
غير قادٍر على بناء شخصية مستقلة تساعده 

على العيش بشكل إيجابي في الحياة.
 وكذلك تتعرض النساء واألطفال المتسولون 
إلساءات متعددة، اإلساءات اللفظية واالعتداء 
الجنسي، وقد يتعرض األطفال والنساء أيضاً 
إلى ضغوط اجتماعية بسبب نظرة اآلخرين 
الضغوط  إلى  إضافة  احترامهم  وقلة  لهم، 

االقتصادية بسبب فقرهم.
ناجعة  حلول  عن  البحث  يجب  هنا  ومن 
للقضاء على هذه الظاهرة التي ترسم صورة 
المفترضة،  الحلول  ومن  لمجتمعاتنا،  سلبية 
تعزيز التعاون بين األطراف اإلدارية وغير 
اإلدارية في المجتمع، وتفعيل دور مؤسسات 
وذلك  البطالة  ومحاربة  الصحية،  الرعاية 

عبر خلق فرص للعمل. 
وضرورة الوعي االجتماعي وذلك من خالل 
وآثاره  التسول  مخاطر  من  األفراد  توعية 
التواصل  عبر  وذلك  المجتمع،  على  السلبية 
االجتماعي كـ )اإلذاعة والتلفاز واإلنترنت(، 
يعد  فهو  التعليم  دور  إبراز  هو  األهم  ولعّل 
لذا  التسول،  ظاهرة  من  للحد  الحلول  أقوى 
على  يعتمد  قوي  تعليمي  نظام  إعداد  ينبغي 
للمعارف  إضافة  األخالقية  والتعاليم  القيم 
من  مجتمعنا  نحمي  وبذلك  متوازن.  وبشكل 
ظاهرة ال حضارية ومضّرة بالفرد والمجتمع. 


