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قصة شعوب روج آفا بعدسة مصّور...
قامشلو/ هايستان أحمدـ  قصة شعوب روج آفا 
تتلخص بصوٍر جميلة يأخذها الشاب »رودي 
تحلو« المصور الصحفي من قامشلو، ليكون 
مشروعه خطاباً موجهاً للعالم فحواه التعايش 

اآلمن والسالم في المنطقة.

الكاميرا  ويهيئ  التصوير  ُمعدات  يحمل 
قامشلو  أزقة  إلى  يتوجه  أن  قبل  ويتفحصها 
للسكان،  ليلتقط صوراً  القريبة منها  والمناطق 
االبتسامات  آلالف  تأخذ صوراً  واحدة  عدسة 
والوجوه لمختلف شعوب المنطقة، تارةً بأزياء 

فلكلورية وتارةً أخرى بمالبس العمل كلٌّ على 
طبيعته يقف ثانيةً ليلتقط المصور الفوتوغرافي 
قصصاً  معها  تحمل  صورة  تحلو«  »رودي 

جميلة.

 مشروع بعنوان »بورتريه شعب روج آفا«، 
مختلف  من  شعوب  قصة  تروي  فنية  تجربة 
الديانات واألعراق والثقافات من عرب وكرد 
وآرمن وآشور وسريان وإيزيديين وغيرهم...، 
سامية  رسالة  تعطي  األسماء  مجهولة  صور 
Faces_of_#( والديني الِعرقي  التمييز  ضد 
هذا  لبداية  صورة  أول  وكانت   ،)rojava

المشروع في الثالث عشر من شهر آذار.

المشروع،  هذا  بتنفيذ  أفكر  وأنا   ٢٠١٦ »منذ 
ولكن تأخرت بحكم ظروٍف خاصة، واستلهمت 
 humans of new york الفكرة من سلسلة
التالي  لليوم  أخطط  ليلة  كل  الفوتوغرافية، 
وآخذ موعداً من الشخص الذي أريد تصويره، 
ونبدأ بالتصوير، وهناك صور عفوية وأخرى 
أصحابها يطلبون مني تصويرهم«، هكذا عبَّر 
أكثر  الجميلة،  المبادرة  بهذه  عمله  عن  تحلو 
 ٣٩ حوالي  ولديه  نشرها،  صورة   ٤٧ من 
صورة ينتظر نشرها بمعدل صورتين يومياً، 
فهو في اليوم الواحد يلتقط من خمس إلى ست 
صور شخصية، ينشرها على صفحاته بمواقع 

التواصل االجتماعي الخاصة به.
أوضح  مشروعه؛  إطالق  من  هدفه  وحول 
رودي تحلو إلى أنه يريد إيصال فكرة التعايش 
وشرق  شمال  مناطق  في  الجميل  والمزيج 
سوريا، وقال: »إننا ككرد وعرب ومسيحيين 
آفا  بمجملها روج  تشكل  متداخلة  دوائر  ثالث 
وشمال وشرق سوريا، نحن الثالثة مثل الجسد 
والنفس والروح، إذا هلك أحدهم يتعب البقية، 

ال أستطيع تصور روج آفا بدونهم«.
 رودي تحلو أضاف أن التصوير حالياً يقتصر 
سبيه  وتربه  وعامودا  وريفها  قامشلو  على 
ومحركان، ولكنه أوضح أنه سيوسع من دائرة 
المناطق، وأنه يقوم بالتصوير لوحده وال يمانع 

من أن يشاركه أحد من المناطق األخرى مثل 
»ديرك ـ كوباني ـ الحسكة...«، وستسمر هذه 
المبادرة لغاية أخذه أكبر عدد ممكن من الناس 
بهذا  خاصاً  كتاباً  وسينشر  المناطق،  بمختلف 

المشروع عند االنتهاء منه.

وفي الختام قال رودي تحلو: »الشعب مصطلح 
في علم االجتماع والسياسة يشير إلى مجموعة 
من األفراد أو األقوام يعيشون في إطار واحد 
مجتمع  ضمن  والتقاليد،  والعادات  الثقافة  من 
واحد وعلى أرض واحدة، ومن األمور المميزة 
لكل شعب هي طريقة تعاملهم وشكل العالقات 
االجتماعية التي تتكون في المجتمعات، إضافة 
إلى أسلوب العقد االجتماعي بين أفراد الشعب، 
ليس هناك شعب في العالم بعرق صافي وثقافة 
مزيج  عن  عبارة  هي  الشعوب  كل  واحدة، 
أن  أريد  الزمن،  عبر  والثقافات  األعراق  من 
وننبذ  بعض  ونتقبّل  الثقافات  بهذه  نتشارك 
المجتمع،  في  ينهش  الذي  الكراهية  خطاب 
بهية  فسيفساء  وألواننا  ثقافتنا  بتنوع  لنكون 

تعطي نموذجاً للعيش المشترك«.
مادي،  دعٍم  أي  يتلقى  ال  أنه  بالذكر  والجدير 
ولكن معنوياً القى المشروع دعماً وتشجيعاً من 

الكثيرين. 

مثقفو روج آفا: قسد تتصدى لجيش االحتالل الرتكي بكل عزيمة يف مقاومة عين عيىس 

ة  جيجك كوباين.. ِمثال الَمرأة الُمقاومة بوجِه الفاشيَّ
ة وَجرائمها الرتكيَّ

 تُعدُّ الهجمات التركيّة على ناحية عين عيسى، شمالي الرقة جزء من السياسات والمخططات التركيّة بغية احتاللها وقطع الشرايين بين مناطق شمال وشرق سوريا، سياسة االحتالل ليست وليدة 

اليوم وإنما اعتمدت عليها األنظمة التركيّة منُذ القِدم وحتى اآلن؛ وهذا ما أكده مثقفو روج آفا...«4

نددت نساء مقاطعة كري سبي/ تل أبيض بمحاكمة السلطات التركية الفاشية للمقاتلة جيجك كوباني، التي أُسرت في 
ساحة المعركة دفاعاً عن أرضها وشعبها، واعتبرنها مثاالً للمرأة المناضلة والقوية التي تذود عن كافة النساء ضد 

الظلم واإلذالل الذي تحاول السلطات التركية فرضه على الشعوب في المناطق المحتلة...«3

إىل أين تتجه المباحثات بين 
األطراف الكردية؟

كافة  يخدم  الكردية  األطراف  بين  والتقارب  »الوحدة  قامشلو  مدينة  أهالي  قال 
إلى  إضافة  الجميع،  تستهدف  التركية  والتهديدات  سوريا،  وشرق  شمال  شعوب 
ضرورة الوحدة في ظل األوضاع التي تترقب فيها الدولة التركية ومرتزقتها تشتت 

المباحثات الكردية«...«6

حملة »اإلنسانية واألمن« مستمرة في أخطر 
المخيمات حتى تحقيق أهدافها

بعدسة هايستان أحمد

داعش  خاليا  قبل  من  المخيم  ضمن  القتل  حاالت  ازدياد  بعد  الهول  مخيم  إلى  واألمان  األمن  لعودة   
ً
سعيا

الناطق  وأشار  واألمن«،  »اإلنساني�ة  حملة  سوريا  وشرق  شمال  في  الداخلي  األمن  قوى  أطلقت  النائمة؛ 
الرسيم باسم قوى األمن الداخلي في شمال وشرق سوريا علي الحسن إلى أن الحملة مستمرة حىت تحقيق 

أهدافها..«2

انتهاكاٌت مستمرٌة يف عفرين.. والمجتمع 
الدويل صامت

قتل واقتتال وسرقات بأنواعها واستيالء 
غير مشروع على ممتلكات األهالي 

الكرد وحوادث اختطاف وإخفاء قسرّي؛ 
هي عناوين عامة لسلوك مرتزقة 

االحتالل التركّي في عفرين المحتلة، 
وأسوأها على اإلطالق اختفاء مواطن 
أو مواطنة ليجد األهالي بعد أيام الجثة 

مرمية في الطرقات أو العراء...«5
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إعالنات حملة »اإلنسانية واألمن« مستمرة في أخطر المخيمات 
حتى تحقيق أهدافها

تركيا تكشف عن فكرها المتحيز 
بانسحابها من اتفاقية إسطنبول

حملة تشجير في قامشلو لمواجهة التصحر 
وتزيين المدن

السوزوكي بديل المواصالت للطالب 
والعاملين في دمشق

األمن  لعودة  سعياً  ـ  آل  راج  دلبرين  قامشلو/ 
واألمان إلى مخيم الهول بعد ازدياد حاالت القتل 
النائمة؛  داعش  خاليا  قبل  من  المخيم  ضمن 
وشرق  شمال  في  الداخلي  األمن  قوى  أطلقت 
وأشار  واألمن«،  »اإلنسانية  حملة  سوريا 
الداخلي  األمن  قوى  باسم  الرسمي  الناطق 
أن  إلى  الحسن  علي  في شمال وشرق سوريا 

الحملة مستمرة حتى تحقيق أهدافها..
أطلقتها  التي  واألمن«  »اإلنسانية  حملة  تستمر 
قوى األمن الداخلي في مخيّم الهول التي تستهدف 
خاليا داعش المنتشرة في المخيّم، حيث أطلقت 
الحملة األحد في الثامن والعشرين من شهر آذار 
الجاري عبر بيان إلى الرأي العام ضمن مؤتمر 
صحفي، قرأه الناطق الرسمي باسم قوى األمن 
الداخلي في شمال وشرق سوريا علي الحسن من 

الرسمي  الناطق  بحضور  وذلك  المخيم،  داخل 
كبرئيل،  كينو  الديمقراطية  سوريا  قوات  باسم 
الشعب،  حماية  وحدات  باسم  الرسمي  والناطق 
لمجلس  العامة  القيادة  وعضوة  محمود،  نوري 

إقليم الجزيرة أفينار ديرك.
باسم  الرسمي  الناطق  صرح  الصدد؛  وبهذا 
سوريا  وشرق  شمال  في  الداخلي  األمن  قوى 
علي الحسن لصحيفتنا »روناهي« حول الهدف 
األهالي  من  مناشدات  »بعد  قائالً:  الحملة؛  من 
مخيم  في  القتل  عمليات  ازدياد  بعد  وخصوصاً 
الهول أطلقنا حملة »اإلنسانية واألمن« من أجل 
القضاء على الخاليا التي تعبث بأمن المخيم بعد 
أن أصبح المخيم بؤرة لمرتزقة داعش، وهناك 
بشكل  تحديده  تم  للعملية  مسبقاً  محددة  أهداف 
دقيق ولدينا المعلومات حول األشخاص المشتبه 

بهم بأعمال قتل واغتيال ضمن المخيم«. 
وأضاف: »حدثت ٤٧ عملية قتل منذ بداية العام 

الجاري في مخيم الهول«.
من  تمكنت  الداخلي  األمن  قوى  أن  إلى  وأشار 
اعتقال تسعة مطلوبين أبرزهم المرتزق أبو سعد 
وحواسيب  خندق  على  وعثرت  كما  العراقي، 

لمرتزقة داعش في مخيم الهول. 
قوى  من  عضو   ٥٠٠٠ من  أكثر  أن  وأوضح 
سوريا  قوات  مع  مشارك  الداخلي  األمن 
ووحدات  الشعب  حماية  ووحدات  الديمقراطية 

حماية المرأة.
الداخلي  الناطق الرسمي باسم قوى األمن  وأكد 
في ختام  الحسن  في شمال وشرق سوريا علي 
ولن  محددة  أهداف  ذات  الحملة  أن  تصريحه 

تتوقف حتى تحقيق أهدافها.

الدولة  تراجع   - أحمد  ليالف  قامشلو/ 
تكشف  المرأة  حقوق  اتفاقية  من  التركية 
ماهية تطلعاتها بنشر سياساتها ذات الذهنية 
الذكورية البحتة، لذا تعتبر هذه الخطوة مقلقة 
لعقلية  وحماية  تشجيع  وبمثابة  وخطيرة 

جرائم قتل المرأة.

القمعية  بسياساته  التركي  النظام  يستمر 
النساء  بحق  االنتهاكات  أبشع  وارتكاب 
الالتي يرفضن العنف الذي يطالهن، ويطالبن 
النظام  محاولة  وبالتالي  المشروعة،  بحقوقهن 
وإنجازاتها  المرأة  النيل من مكتسبات  التركي 
البالد أو خارجها، وانسحاب تركيا من  داخل 
 ٢٠١١ عام  أبرمت  التي  إسطنبول  اتفاقية 
التي وقعت عليها ٤٥ دولة، حيث تنص على 
مكافحة العنف ضد المرأة وتدافع عن حقوقها، 
دليل على تهربها من تلك القوانين والتشريعات 

التي تحمي حقوق المرأة وتضمن سالمتها. 

تفسري تراجع تركيا عن اتفاقها

قالت »وليدة بوطي« منسقية  السياق  في ذات 
تركيا  انسحاب  إن  آفا  روج  في  ستار  مؤتمر 
للعالم  خطيرة  رسالة  »إسطنبول«  اتفاقية  من 
وبقاء  المرأة،  حقوق  حول  التركي  وللداخل 
والسماح  الثانية  الدرجة  من  مواطنات  النساء 
بتعرضهن للقتل والعنف، وتابعت في حديثها: 
»انسحاب الحكومة التركية من اتفاقية المجلس 
األوروبي لمناهضة االعتداء على المرأة يشجع 
على التمييز والعنف وجرائم القتل ضد المرأة، 
األمر الذي يوضح الجانب السلطوي والذهنية 
الذكورية الشوفينية لدى الدولة التركية، والتي 
الذي  المتطرف  الفكر  مع  وتتشابه  تتماشى 

يتبعه مرتزقة داعش«.  

هدف الدولة الرتكية

الهجمات  اليوم أشد  النساء  وأضافت: »تواجه 
ضد  أنفسهن  عن  دافعن  كونهن  المتطرفة، 
النساء  تسلم  فلم  طالتهن،  التي  الهجمات 
الرائدات الالتي يناضلن من أجل تحرير المرأة 
واعتقالهن،  لهن  التركية  الدولة  استهداف  من 
إضافة إلى محاكمات تعسفية خوفاً من انتشار 
المرأة  يخرج  الذي  والديمقراطي  الحر  الفكر 

تحت ستار العبودية واالضطهاد«.

رضورة مساندة املرأة

التركية  الحكومة  أن  إلى  »وليدة«  وأشارت 
الشعوب  جميع  على  الخناق  تضييق  تحاول 
حقوق  وانتهاك  العزلة  بسياسات  العالم  في 
من  كل  يتعرض  أخرى  جهة  ومن  المرأة، 
األمر  لالعتقال،  المشروعة  بالحقوق  يطالب 
المؤسسات  جميع  استهداف  إلى  يؤدي  الذي 

والجمعيات غير الحكومية والمستقلة.

رضورة مساندة املرأة

وبينت  وليدة أن رفع وتيرة النضال والمقاومة 
ضرورية لصد سياسات القمع والتخويف التي 
تجاهد الدولة التركية لنشرها في العالم، وقالت: 
األحادية  العقلية  معرفة  الدول  جميع  »على 
لدى الدولة التركية التي تسعى من خاللها إلى 
الدول  المتطرفة، وعلى  الذكورية  هيمنة  نشر 
الكبرى اتخاذ قرار حيال ذلك، وأن تعمل على 
ضد  العنف  بإنهاء  التزاماتها  وتجديد  تعزيز 

المرأة، ومحاسبة المنتهكين«.
آفا  روج  في  ستار  مؤتمر  منسقية  واختتمت 
نسائية  كحركة  »نحن  بقولها:  بوطي  وليدة 
ومدافعة عن حقوق اإلنسان في شمال وشرق 
عن  والدفاع  نضالنا  في  سنستمر  سوريا، 
وتخرج من وطأة  المرأة  تتحرر  حقوقنا حتى 

الظلم والعنف«. 

الحراج  مديرية  ـ  قامشلو  روناهي/ 
من  أكثر  لزراعة  حملة  تطلق  والمحميات 
قامشلو،  مقاطعة  في  شجرة  ماليين  أربعة 

للقضاء على التصحر.
التابعة  والمحميات  الحراج  مديرية  أنهت 
من  أكثر  والزراعة, زراعة  االقتصاد  لهيئة 
بمشتل  ومثمرة  حراجية  شجرة   ٢٢٥٠٠
عفرين الواقع بجانب المحطة الجديدة، حيث 
قرية  عشرة  خمس  على  بتوزيعها  ستقوم 
وبلدة ضمن مقاطعة قامشلو، بهدف القضاء 

على التصحر وإعطاء جمالية للمدن.  
المهندس  بدر«  »لقمان  حدثنا  الصدد  وبهذا 
الحراج  مديرية  في  واإلداري  الزراعي 
في  الشجر  زراعة  أهمية  حول  والمحميات 
وأكد:  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  جميع 
المجتمع  من  أكثر  نتقرب  الخطوة  »بهذه 
من أجل أن يكبر فيهم الشعور لحب زراعة 
في  الصحيحة  الطرق  على  والتعلم  الشجر، 
تقليم األشجار«. كما تطرق إلى آلية التوزيع 

وبنفس  الكومينات،  مع  التنسيق  يتم  بحيث 
هذه  على  بالحفاظ  الكومينات  تتعهد  الوقت 
مقاطعة  ضمن  التوزيع  سيتم  كما  األشجار، 

قامشلو والبلدات التابعة لها.
زرعتها  التي  األنواع  أن  بالذكر  والجدير 

»السرو  هي:  والمحميات  الحراج  مديرية 
والصنوبر والفستق الحلبي والرمان وأشجار 
ستستمر  والحملة  الزيتون«.  أشجار  الزينة، 
حتى زراعة أربعة ماليين شجرة في عموم 

إقليم الجزيرة.

تزيد عن  ال  بأجرة  ـ  النايف  رؤى  قامشلو/ 
وعاملو  الجامعات  طالب  يجد  ليرة   500
دمشق في »السوزوكي« بديالً لمواصالتهم، 
في ظل ارتفاع أسعار البنزين وعدم توفره.

العاصمة  في  المحروقات  أسعار  ارتفاع 
البحث  على  وموظفيها  طالبها  يجبر  دمشق 
المواصالت،  مشكلة  لحل  بديلة  وسائل  عن 
خصوصاً بعد إعالن وزارة الداخلية وحماية 

ليتر  سعر  تعديل  سابق  وقت  في  المستهلك 
البطاقة  على  المخصصة  للكميات  البنزين 
اإللكترونية، مدعوم وغير مدعوم إلى ٧٥٠ 
 ٤٧٥ كان  بعدما  الواحد،  للتر  سورية  ليرة 
أي بزيادة قدرها نحو ٥8 بالمئة، وكذلك زاد 
سعر البنزين غير المدعوم إلى ٢٠٠٠ ليرة 
للتر الواحد بعد ما كان ١٣٠٠ ليرة أي بزيادة 

٥٤ بالمئة تقريباً.

يرى  ليرة سورية  تزيد عن ٥٠٠  ال  بأجرة 
»السوزوكي«  أن  دمشق  جامعة  طالب 
بدالً  وأرخص،  أفضل  نقل  وسيلة  أصبحت 
الحافالت  بانتظار  طويلة  أوقاتاً  الوقوف  من 
ووجدوا  الغالب،  في  تأتي  ال  التي  العامة 
مقبوالً  خياراً  »السوزوكي«  شاحنة  في 
طالب  على  حكراً  ليست  وهي  ورخيصاً، 
الجامعة والعاملين فقط، بل باتت وسيلة نقل 
جماعية لنقل العاملين الذين ال تكفيهم رواتبهم 

وال تحتمل كلفة أجور النقل العامة.
والسوزوكي هي شاحنة صغيرة تستخدم لنقل 
الخضار والفواكه والبضائع، وبسبب الواقع 
دمشق  العاصمة  سكان  يعيشه  الذي  الحالي 
أسعار  وارتفاع  المواصالت  عدد  ونقص 
تعرفتها، تحولت السوزوكي إلى وسيلة نقل 
الطلبة والعاملين إضافة إلى تنقل األهالي بين 

الريف والمدينة.
نفسه  ويقنع  الحلول  يجد  السوري  المواطن 
وتحمل  معاناته،  من  تخفف  بعبارات  فيها 
قوله:  حد  على  والمزاح  السخرية  طابع 
نظيف  شم هوى  وعم  أرخص  »السوزوكي 
أحسن ما أختنق من زحمة السرافيس«.      

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /١٧٥٥/ لعام ٢٠٢١ م

على السيد: حسين المحمد بن محمد الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 

٢٠٢١/٤/8م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: أحمد األحمد بن صالح، 
بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة  وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /١٧٦٠/ لعام ٢٠٢١ م

على السيد: يحيى ربيع بن خلف الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 

٢٠٢١/٤/8م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: عبد الكريم محمود الخليل، 
بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة   وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم/٣٧٤/ لعام ٢٠٢٠

على السيد: راجي ناصر بن محمد 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /١٠/ صباحاً 
من يوم األربعاء٢٠٢١/٣/٣١م للنظر بالدعوى األساس /٢٠١8/ المقامة عليك 

من قبل: أحمد درويش حمادي
بطلب: تثبيت بيع سيارة   وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /٣٥١/ لعام ٢٠٢١ م

على السيد: حسن الصبح بن خلف الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الكرامة، وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً من يوم الخميس الواقع 

في ٢٠٢١/٤/8م للنظر في الدعوى المقامة من السيدة: صالحة الشيخ بنت 
إسماعيل، بطلب: مبلغ مالي    وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الكرامة 

)بالغ رسمي(
على مالكي أو حائزي اآلليات المحجوزة والمذكورة في الجدول أدناه, مراجعة اإلدارة العامة لجمارك إقليم الجزيرة, خالل مدة قصيرة أقصاها /١٥يوم/ من تاريخ 

النشر, وعند عدم االلتزام والحضور سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة أصوالً.
والمركبات تحمل المواصفات الفنية التالية: 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /١١8٩/ لعام ٢٠٢١ م

على السيد: عبد الحكيم العجاجي ابن محمود الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً من يوم الثالثاء 
الواقع في ٢٠٢١/٤/٦م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: محمد عيسى 

جدوع، بطلب: عودة لمأجور   وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس ٥٥٥ لعام ٢٠٢١م 

المتكونة بين الجهة المدعية: محمود العبد هللا                 
والجهة المدعى عليها: عبد الملك ابن هاشم                            

بدعوى: بيع سيارة  تاريخ الجلسة ٢٠٢١/٤/8م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة إخطار                            
تبليغ رقم/٣8٠/ لعام ٢٠٢٠

على السيد: شركة محمد علي وشركائه  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /١٠/ صباحاً 
من يوم األربعاء٢٠٢١/٣/٣١م للنظر بالدعوى األساس /١٣٦٧/ المقامة عليك 

من قبل: عبد الحميد حاج حسن 
بطلب: تثبيت بيع سيارة   وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية

مذكرة إخطار                            
تبليغ رقم/88١/ لعام ٢٠٢١

على السيد: أيمن الحمدو بن وليد     
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /١٠/ صباحاً 
من يوم األربعاء٢٠٢١/٣/٣١م  للنظر بالدعوى األساس /٩٦٠/ المقامة عليك 
من قِبل: براءة اإلبراهيم بنت عبد العزيز  بطلب: تفريق       وإن لم تحضر في 

الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم /٣١٥/ لعام ٢٠٢٠

على السيد:  محمد حمشو بن محي الدين - عبد القادر خانطو ماني    
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /١٠/ صباحاً 
من يوم األربعاء٢٠٢١/٣/٣١م للنظر بالدعوى األساس /١٩١٧/ المقامة عليك 

من قبل: تيسير الحسون األحمد بن إبراهيم  بطلب: تثبيت بيع سيارة  
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /١٧٥٧/ لعام ٢٠٢١ م

على السيد: ديبة محمد حمدان الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في ٢٠٢١/٤/8م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: عبد هللا محمود الخليل، بطلب: تثبيت 

عقد بيع سيارة   وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى ٧٥٧ – ٢٠٢١م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عبد هللا عيسى الحسين     
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة  يدعوك ديوان العدالة في كوباني 

لحضور جلسة في الساعة ١٠ صباحاً من يوم األحد الواقع في ٢٠٢١/٤/١٢م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل: فارس الظويف بن مطارد 

بطلب: بيع وفراغ سيارة  
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة إخطار                            
تبليغ رقم/٣٧٩/ لعام ٢٠٢٠

على السيد: رمضان محمد بن حسين
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /١٠/ صباحاً من يوم 

األربعاء٢٠٢١/٣/٣١م 
للنظر بالدعوى األساس /١٣٦٥/ المقامة عليك من قبل: عبد القادر الغانم بن عيسى  بطلب: 

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

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم/8٦٧/ لعام ٢٠٢١

على السيد: أحمد العبود بن عمر              
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /١٠/ صباحاً 

من يوم األربعاء٢٠٢١/٣/٣١م 
للنظر بالدعوى األساس /١١٣٦/ المقامة عليك من قِبل: محمد الجمعة القراجه 

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /١٧٦٣/ لعام ٢٠٢١ م

على السيد: عبد هللا عبيد بن عبد الحميد الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 

٢٠٢١/٤/8م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: إبراهيم الخليل بن محمود، 
بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة   وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى ٧٦٩ – ٢٠٢١م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: صالح عز الدين الخلو          
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة ١٠ صباحاً من يوم 
االثنين الواقع في ٢٠٢١/٤/١٢م

للنظر في الدعوى المقامة من قِبل: أحمد مسلم بن خليل    
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم/8٧٢/ لعام ٢٠٢١

على السيد: عبد القادر دليواتي بن حسن – محمد غزال شيخة بن محمد                    
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /١٠/ صباحاً 

من يوم األربعاء٢٠٢١/٣/٣١م 
للنظر بالدعوى األساس /١١٤٢/ المقامة عليك من قبل: رياض الغانم بن حمزة

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

مذكرة إخطار                            
تبليغ رقم/٣١١/ لعام ٢٠٢١

على السيد:  جالل أحمد بن شكري   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /١٠/ صباحاً 

من يوم األربعاء٢٠٢١/٣/٣١م
للنظر بالدعوى األساس /١٤٦١/ المقامة عليك من قبل: صالح المشهد بن جاسم 

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

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم/٦٠٤/ لعام ٢٠٢١

على السيد: محمد حسين الجاسم           
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /١٠/ صباحاً 

من يوم األربعاء٢٠٢١/٣/٣١م 
للنظر بالدعوى األساس /٩8٣/ المقامة عليك من قبل: هالل المصطفى بن 

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /١٧٧/ لعام ٢٠٢١ م

على السيدة: غادة حمشو الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في ٢٠٢١/٤/٧م 

للنظر في الدعوى المقامة من السيد: محمد حجيلة، بطلب: عدم تعرض
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /٣٥١/ لعام ٢٠٢١ م

على السيد: حسن الصبح بن خلف الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الكرامة، وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً من يوم الخميس الواقع 

في ٢٠٢١/٤/8م للنظر في الدعوى المقامة من السيدة: صالحة الشيخ بنت 
إسماعيل، بطلب: مبلغ مالي  

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

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم/٩٤٥/ لعام ٢٠٢١

على السيد: عمر يوسف مشوط - زياد يوسف مشوط     
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /١٠/ صباحاً 

من يوم األربعاء٢٠٢١/٣/٣١م 
للنظر بالدعوى األساس /٧٧٢/ المقامة عليك من قبل: مجد عبد العزيز عبد 

القادر  بطلب: مبلغ مالي       
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة إخطار                            
تبليغ رقم/8٧٤/ لعام ٢٠٢١

على السيد: خليل العثمان بن علي    
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /١٠/ صباحاً 

من يوم األربعاء٢٠٢١/٣/٣١م 
للنظر بالدعوى األساس /٩٩٥/ المقامة عليك من قبل: عقيل عبيد بن عبيد 

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

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم/8٦٩/ لعام ٢٠٢١

على السيد: محمد الخطيب بن حسن                 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /١٠/ صباحاً 

من يوم األربعاء٢٠٢١/٣/٣١م 
للنظر بالدعوى األساس /١٢٤٧/ المقامة عليك من قبل: سمر الكسوم بنت عبد 

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /١٧٣٦/ لعام ٢٠٢١ م

على السيد: خليل جاسم المشكو الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 

٢٠٢١/٤/8م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: ياسين حسن الحسن، بطلب: 
تثبيت بيع سيارة    وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى ٧٥٩ – ٢٠٢١م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: أحمد محمد علي بن سنان      
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة ١٠ صباحاً من يوم 
األحد الواقع في ٢٠٢١/٤/١٢م للنظر في الدعوى المقامة من قبل: نبو أحمد 

بن نعسان   بطلب: تثبيت بيع سيارة   وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم/8٧٣/ لعام ٢٠٢١

على السيد: رشيد اإلسماعيل بن عبد الرحمن 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /١٠/ صباحاً 

من يوم األربعاء٢٠٢١/٣/٣١م 
للنظر بالدعوى األساس /١١٤٤/ المقامة عليك من قبل: عبد الخلف بن أحمد 

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

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم/8٣٤/ لعام ٢٠٢١

على السيد: إبراهيم الهالل بن عكلة             
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /١٠/ صباحاً 

من يوم األربعاء٢٠٢١/٣/٣١م 
للنظر بالدعوى األساس /١١٠٢/ المقامة عليك من قبل: نعيمة هالل بنت عمر 

بطلب: تفريق وحضانة ونفقة    وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /١٥٩٥/ لعام ٢٠٢١ م

على السيد: عبد العلي ابن علي الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 

٢٠٢١/٤/8م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: علي العبدهللا الكسوم، بطلب: 
تثبيت عقد بيع   وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس ٦٠١ لعام ٢٠٢١م 

المتكونة بين الجهة المدعية: فواز عجان
والجهة المدعى عليها: علي النمر                            

بدعوى: بيع سيارة  تاريخ الجلسة ٢٠٢١/٤/8م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة إخطار                            
تبليغ رقم/٣88/ لعام ٢٠٢٠

على السيد: عبد الرحمن شيخو بن محمود    
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /١٠/ صباحاً 

من يوم األربعاء٢٠٢١/٣/٣١م 
للنظر بالدعوى األساس /١٥٣٩/ المقامة عليك من قبل: محمود قول اغاسي
بطلب: تثبيت بيع سيارة   وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم/٣١٣/ لعام ٢٠٢١

على السيد: باسم زريفة بن مرشد  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /١٠/ صباحاً 

من يوم األربعاء٢٠٢١/٣/٣١م
للنظر بالدعوى األساس /١٩١٠/ المقامة عليك من قبل: محمد حمود بن إبراهيم

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

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم/8٧١/ لعام ٢٠٢١

على السيد: محمد حمادة بن عبد هللا                   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /١٠/ صباحاً 

من يوم االربعاء٢٠٢١/٣/٣١م 
للنظر بالدعوى األساس /١٢٥١/ المقامة عليك من قبل: عائشة اإلبراهيم بنت 

علي  بطلب: تفريق     
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /١٧٧/ لعام ٢٠٢١ م

على السيد: شيراز حمشو الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في ٢٠٢١/٤/٧م 

للنظر في الدعوى المقامة من السيد: محمد حجيلة، بطلب: عدم تعرض
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى ٥٢١ – ٢٠٢١م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عبدو إسماعيل حبش         
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة ١٠ صباحاً من يوم 
األحد الواقع في ٢٠٢١/٤/١١م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: محمد خليل مصطفى  
بطلب: فراغ سيارة   وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم/8٧٥/ لعام ٢٠٢١

على السيد: زكريا النعسان بن أحمد  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /١٠/ صباحاً من يوم 

األربعاء٢٠٢١/٣/٣١م 
للنظر بالدعوى األساس /١١٤٦/ المقامة عليك من قبل: محمد الخضر بن عبد 

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

مذكرة إخطار                            
تبليغ رقم/٦٠١/ لعام ٢٠٢١

على السيد: أحمد المحمد بن عزاوي      
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /١٠/ صباحاً 

من يوم األربعاء٢٠٢١/٣/٣١م 
للنظر بالدعوى األساس /8٧٣/ المقامة عليك من قبل: نزار المحمد بن مصطفى 

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /١٧٧/ لعام ٢٠٢١ م

على السيدة: عزيزة حمشو الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في ٢٠٢١/٤/٧م 

للنظر في الدعوى المقامة من السيد: محمد حجيلة، بطلب: عدم تعرض
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى ٥٢٤ – ٢٠٢١م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عبدو إسماعيل حبش        
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة ١٠ صباحاً من يوم 
األحد الواقع في ٢٠٢١/٤/١١م

للنظر في الدعوى المقامة من قِبل: محمد خليل ومصطفى  
بطلب: فراغ سيارة  

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم/8٦8/ لعام ٢٠٢١

على السيد: عبد الكريم عجمي بن أحمد                
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /١٠/ صباحاً 

من يوم األربعاء٢٠٢١/٣/٣١م 
للنظر بالدعوى األساس /١٢٤٣/ المقامة عليك من قبل: شواخ علي عالوي 

بن رزوق 
بطلب: تثبيت بيع سيارة    

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم/١٠٠٣/ لعام ٢٠٢١

على السيد: حسين زيبك بن عبد القادر  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /١٠/ صباحاً 

من يوم األربعاء٢٠٢١/٣/٣١م 
للنظر بالدعوى األساس /١٣٩٥/ المقامة عليك من قبل: محمد الحمام

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

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم/٣٧8/ لعام ٢٠٢٠

على السيد: محمد حجي بن محمود 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /١٠/ صباحاً 

من يوم األربعاء٢٠٢١/٣/٣١م 
للنظر بالدعوى األساس /١٩8٥/ المقامة عليك من قبل: موسى علي العمر 

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /١8٠8/ لعام ٢٠٢١ م

على السيد: مصطفى أحمد البداح الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 

٢٠٢١/٤/8م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: خليل الوادي ابن شواخ، 
بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /١٥٥٣/ لعام ٢٠٢١ م

على السيد: صالح األحمد الدحو ابن أحمد الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً من يوم الخميس 

الواقع في ٢٠٢١/٤/١م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: خليل العلي بن 
مطر، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 

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

مذكرة إخطار                            
تبليغ رقم/٦٠٢/ لعام ٢٠٢١

على السيد: فضل هللا النمر بن سليمان         
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /١٠/ صباحاً 

من يوم األربعاء٢٠٢١/٣/٣١م 
للنظر بالدعوى األساس /١٦١٣/ المقامة عليك من قبل: إبراهيم األحمد 

الهنكوري بن مصطفى 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم/8٥٥/ لعام ٢٠٢١

على السيد: دياب المحمد بن حسين               
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /١٠/ صباحاً 

من يوم األربعاء٢٠٢١/٣/٣١م 
للنظر بالدعوى األساس /١١٢٠/ المقامة عليك من قبل: ياسر السعيد بن إبراهيم 

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

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم /٣١٢/ لعام ٢٠٢١

على السيد:  محمد الحمدان بن عبد الجبار 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /١٠/ صباحاً 

من يوم األربعاء٢٠٢١/٣/٣١م
للنظر بالدعوى األساس /١٩١٤/ المقامة عليك من قبل: عمر الشواخ بن عبد 

هللا 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /١٤٦٠/ لعام ٢٠٢١ م

على السيد: صالح المطر الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في ٢٠٢١/٤/٧م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: حسين الحسن، بطلب: تثبيت عقد بيع 

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

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى ٧٥١ – ٢٠٢١م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمود علي العليوي 
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة ١٠ صباحاً من يوم 
االثنين الواقع في ٢٠٢١/٤/١٢م

للنظر في الدعوى المقامة من قِبل: خلفة الشحادة  
بطلب: تسجيل سيارة وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم/٣8٩/ لعام ٢٠٢٠

على السيد: سمير بكار بن محمود     
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /١٠/ صباحاً 

من يوم األربعاء٢٠٢١/٣/٣١م 
للنظر بالدعوى األساس /٢٠٥٧/ المقامة عليك من قبل: إبراهيم األحمد الحسن 

بن عبد 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم/٧٠٩/ لعام ٢٠٢١

على السيد: إسماعيل إبراهيم العلي          
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /١٠/ صباحاً 

من يوم األربعاء٢٠٢١/٣/٣١م 
للنظر بالدعوى األساس /٦٢٠/ المقامة عليك من قبل: مهند إبراهيم الحمود 

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

مذكرة إخطار                            
تبليغ رقم/٣8٢/ لعام ٢٠٢٠

على السيد: وليد الحسين بن خليل   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /١٠/ صباحاً 

من يوم األربعاء٢٠٢١/٣/٣١م 
للنظر بالدعوى األساس /٩٢٣/ المقامة عليك من قبل: علي محمد يونس  

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /١٦١٣/ لعام ٢٠٢١ م

على السيد: علي حسين األحمد الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 

٢٠٢١/٤/8م للنظر في الدعوى المقامة من السيدة: اتحاد النواك، بطلب: تثبيت 
زواج   وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى ٧٦٧ – ٢٠٢١م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عبود العيسى         
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة ١٠ صباحاً من يوم 
االثنين الواقع في ٢٠٢١/٤/١٢م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: محمد مصطفى خضر   
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم/8٧٠/ لعام ٢٠٢١

على السيد: علي شيخ المكارة بن أحمد                  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /١٠/ صباحاً 

من يوم األربعاء٢٠٢١/٣/٣١م 
للنظر بالدعوى األساس /١٢٤٩/ المقامة عليك من قبل: سمعو عبد هللا بن 

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

مذكرة إخطار                            
تبليغ رقم/٣8١/ لعام ٢٠٢٠

على السيد: حمد منصور بن ديبو  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /١٠/ صباحاً 

من يوم األربعاء٢٠٢١/٣/٣١م 
للنظر بالدعوى األساس /١٠8٥/ المقامة عليك من قبل: محمود عبد الرحمن 

بن مسلم 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة إخطار                            
تبليغ رقم/٣٩٥/ لعام ٢٠٢٠

على السيد: محمد الموسى بن علي        
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /١٠/ صباحاً 

من يوم األربعاء٢٠٢١/٣/٣١م 
للنظر بالدعوى األساس /١٢٥٩/ المقامة عليك من قبل: أحمد المحمد العبو بن 

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /١٧٧/ لعام ٢٠٢١ م

على السيدة: هند حمشو الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /١٠/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في ٢٠٢١/٤/٧م للنظر 

في الدعوى المقامة من السيد: محمد حجيلة، بطلب: عدم تعرض
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /١٥٥٣/ لعام ٢٠٢١ م

على السيد: صالح األحمد الدحو ابن أحمد الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في ٢٠٢١/٤/١م للنظر في 

الدعوى المقامة من السيد: خليل العلي بن مطر، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة إخطار                            
تبليغ رقم/٣٧١/ لعام ٢٠٢٠

على السيد: إبراهيم عواد الفضيلي   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /١٠/ صباحاً من يوم 

األربعاء٢٠٢١/٣/٣١م للنظر بالدعوى األساس /٢٠٠8/ المقامة عليك من قبل: محمد هالل 
األحمد بن خلف  بطلب: تثبيت بيع سيارة   وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
مذكرة دعوى                            

تبليغ رقم/8٦٣/ لعام ٢٠٢١
على السيدة: قفاروتار بنت محمد عيد            

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /١٠/ صباحاً 
من يوم األربعاء٢٠٢١/٣/٣١م 

للنظر بالدعوى األساس /١١٣٠/ المقامة عليك من قِبل: فيصل حمود بن محمد 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة إخطار                            
تبليغ رقم/٦٠٣/ لعام ٢٠٢١

على السيد: ذياب العبد العبو بن عبد       
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /١٠/ صباحاً 

من يوم األربعاء٢٠٢١/٣/٣١م 
للنظر بالدعوى األساس /٣٧٩/ المقامة عليك من قبل: عبد هللا علي بن حسين 

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

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم/٣٧٧/ لعام ٢٠٢٠

على السيد: محمد الجاسم بن إبراهيم 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /١٠/ صباحاً 

من يوم األربعاء٢٠٢١/٣/٣١م
للنظر بالدعوى األساس /٢٠٢٤/ المقامة عليك من قبل: محمد العلي بن عبد 

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /٣٥٦/ لعام ٢٠٢١ م

على السيد: هيثم فريد ندى الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في ٢٠٢١/٤/8م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيدة: حنان العايش بنت دحام، بطلب: تثبيت 

زواج والتفريق
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 



31 آذار  2021 األربعاء

العدد 974

31 آذار  2021 األربعاء روناهيروناهي

العدد 974 محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

103 المرأةالرياضة

جيجك كوباني.. ِمثال الَمرأة الُمقاومة بوجِه
 الفاشيَّة التركيَّة وَجرائمها

صحفيات يأملن بإصدار قوانين خاصة تحمي حقوقهن..

مقاطعة  نساء  نددت  ـ  عيسى  عين  روناهي/ 
كري سبي/ تل أبيض بمحاكمة السلطات التركية 
أُسرت  التي  كوباني،  جيجك  للمقاتلة  الفاشية 
في ساحة المعركة دفاعاً عن أرضها وشعبها، 
التي  المناضلة والقوية  للمرأة  واعتبرنها مثاالً 
تذود عن كافة النساء ضد الظلم واإلذالل الذي 
الشعوب  على  فرضه  التركية  السلطات  تحاول 

في المناطق المحتلة.

أُسرت الُمقاتلة »جيجك كوباني« على يد مرتزقة 
الذين  السوري(  الوطني  )الجيش  بـ  يعرف  ما 
أثناء  التركي  االحتالل  لجيش  بدورهم  سلموها 
التركية ومرتزقتها  الدولة  المعارك ضد عدوان 
على مناطق شمال وشرق سوريا في التاسع من 
نقلها  ليتم   ،٢٠١٩ عام  من  األول  تشرين  شهر 

إلى تركيا، وليُحكم عليها بالسجن المؤبد.

جيجك... مثال املرأة 
القوية واملقاومة

صحيفتنا أجرت لقاءات مع نساء من مقاطعة تل 
أبيض/ كري سبي بهذا الصدد، حيث أكدت بدايةً 
جيجك  المناضلة  »بأن  محمد  فضيلة  المواطنة 
الظلم،  تأبى  أبية  حرة  امرأة  لكل  مثال  كوباني 

أُسرت  حيث  وكرامة،  بحرية  للعيش  وتسعى 
العالم  مرأى  أمام  المعارك  ساحات  في  كلبوة 

أجمع«.
بأنه يجب على المجتمع الدولي والرأي  مضيفةً 
المقاتلة جيجك،  العالمي إدانة جريمة أسر  العام 
غير  حالة  التركية  األراضي  داخل  ومحاكمتها 
لدولة  يحق  »هل  وتساءلت:  ومدانة،  قانونية 
عن  تدافع  مقاتلة  امرأة  محاكمة  كتركيا  محتلة 

وطنها ضد فاشية تركيا؟!«.
واختتمت فضيلة حديثها بالقول: »ال بد من تصعيد 
المحتلة،  التركية  الدولة  والمقاومة ضد  النضال 
جيجك  المقاتلة  سراح  إطالق  على  والعمل 
المرأة  تمثل  ألنها  القصوى،  بالسرعة  كوباني 

القوية والمقاومة وكافة النساء السوريات«.

»ال يحق للدولة املحتلة 
الرتكية محاكمتها«

حثت  بدورها 
طنة  ا لمو ا
الباشا  وفاء 
النساء  كافة 
ت  يا ر لسو ا
الوقوف  على 
واحداً  صفاً 

بحق  وجرائمها  التركية  الدولة  عنجهية  أمام 
السورية،  األرض  على  السوريات  النساء 
على  والعمل  بإدانتها،  الدولي  المجتمع  وطالبت 

إخراجها من األراضي السورية المحتلة.
وبينت: »إن النساء السوريات يقفَن صفاً واحداً ضد 

تعمل  التي  والمخططات  الهمجية،  الممارسات 
ومن  التركية،  السلطة  عقلية  تطبيقها  على 
كأمثال  مناضالت  هنالك  تكون  أن  الطبيعي 
المحتلة  التركية  للدولة  يحق  ال  لذلك  جيجك، 

.» محاسبة السوريات على نضالهنَّ ومقاومتهنَّ
نفتخر  »نحن  بالقول:  حديثها  وفاء  وأنهت 
دحرن  الالتي  المقاتالت  وكافة  جيجك  بالمقاتلة 
التي يرتكبها  الظلم والجرائم  المرتزقة ويقاومَن 
والرقة  شنكال  في  كما  مكان  كل  في  المحتلون 
عندما جعلوا من النساء السوريات بضاعة تباع 
نضال  وعلى  شعوبنا  على  ونراهن  وتشترى، 
المرأة لتحرير األرض، وإطالق سراح جيجك، 
وتحرير كافة النساء السوريات من ظلم وإرهاب 

الدولة التركية المحتلة«.

قامشلو/ ميديا غانم - الصحفيات بشمال وشرق 
بإرادة  والصعوبات  المعوقات  يتحدين  سوريا 
تحمي  خاصة  قوانين  بوضع  ويأملن  قوية، 

حقوقهن.
الحر  اإلعالم  اتحاد  عقد  النوروز  عيد  بمناسبة 
الكرد  الصحفيين  وشبكة  سوريا  وشرق  بشمال 
السوريين مؤخراً جلسة حوارية مشتركة حول 
التغطية  أثناء  الصحفيات  تواجه  التي  التحديات 
اإلعالمية، بهدف تسليط الضوء على هذا الواقع 
محاور  وكانت  الحل.  سبل  إلى  اإلشارة  مع 
الجلسة كالتالي: »أهم أشكال العنف واالنتهاكات 
الخطف،  مثل  الصحفية،  المرأة  تواجهها  التي 
وأيضاً  االبتزاز،  القسرية،  الهجرة  االعتقال، 
بذرائع كثيرة تمنع من ممارسة عملها. والسيطرة 
الذكورية والتقزيم لدورها ووجودها في الوسط 
اإلعالمي. معاناتها في خلق التوازن بين دورها 
كأم وصحفية، وأيضاً نظرة المجتمع السلبية لها 

ولعملها، دور العادات والتقاليد، التنمر..«.

تحدي العنف باإلرادة..

لقاء  بدايةً  لصحيفتنا  كان  الجلسة  هامش  وعلى 
في  عملت  التي  غورسيه  مزكين  الصحفية  مع 
وبعد  سنوات،  تسع  منذ  بعفرين  اإلعالم  مجال 

في  عملت  قسراً  أهلها  وتهجير  عفرين  احتالل 
الشهباء، واآلن انتقلت لمدينة قامشلو وتعمل في 

قناة روج آفا حالياً.
مزكين حدثتنا عن أبرز التحديات التي واجهتها 
كصحفية هجرت قسراً من مدينتها، وكأم في هذا 
المجال، وقالت: »كامرأة هجرت قسراً وكامرأة 
صحفية وأّم في الوقت ذاته تحديت العنف كثيراً 
وواجهت  سنوات  تسع  منذ  عملي  مجال  في 
العديد من الصعوبات، فالعنف الذي أقصده ليس 
العنف الجسدي بل العنف النفسي الذي هو أقسى 
هجرنا  حين  قاسيناه  ما  نتيجة  العنف  مراحل 
استطعنا  ذلك  كل  مع  ولكن  منازلنا،  من  قسراً 
نتيجة  عملي  وتابعت  الظروف  هذه  نتحدى  أن 
إرادتي القوية ألنني مؤمنة بأن المرأة الصحفية 
يجب أن تكون ذات إصرار وإرادة قوية لتتمكن 

من أن تكون ناجحة في مهنتها«.
وتابعت:  سهالً،  يكن  لم  الطريق  بأن  منوهةً 
»ال ننكر بأن الطريق شاق، فمن جهة التهجير 
القسري الذي تعرضنا له من قبل المحتل التركي، 
الصحفيات  نحن  معاناتنا  أخرى  جهة  ومن 
َونََحاُر  كثيرة  تناقضات  نواجه  حيث  األمهات، 
واجبنا  في  أم  عملنا  في  نتفوق  هل  أمرين،  في 
التي  الصعوبات  أبرز  من  هذا  فكان  كأمهات؟ 

واجهتها في عملي«.

المعوقات  تجاوز  استطاعت  بأنها  مؤكدةً 
»ولكن  وقالت:  عالية،  بهمة  اعترضتها  التي 
االستسالم ليس حالً، فنحن نستطيع خلق توازن 
من  الرغم  على  واألمومة  العمل  واجب  بين 
األهم  لذا؛ من  فردي.  بشكل  مواجهتها  صعوبة 
تعاون الزوج واألسرة من جهة وأرباب العمل 

من جهة أخرى«.
غورسيه  مزكين  الصحفية  شددت  الختام  وفي 
أن  عليها  عملها  كان  مهما  المرأة  أن  على 
تعرف ذاتها وتؤمن بقوتها وإرادتها ولكن بشكل 
خاص المرأة اإلعالمية ألنها تكون قدوة للنساء 

األخريات.

نقاش مثمر.. ومقرتحات

المشتركة  الرئيسة  مع  التقينا  ذاته  السياق  وفي 
التحاد اإلعالم الحر بشمال وشرق سوريا أفين 
هذه  مثل  عقد  أهمية  إلى  لفتت  التي  يوسف، 
الصعوبات  لتجاوز  للمرأة  بالنسبة  الجلسات 
عملها،  مجال  في  تواجهها   التي  والتحديات 
جلسة  عقدنا  النوروز  عيد  »بمناسبة  وزادت: 
حوارية خاصة بالمرأة اإلعالمية لتوضيح العنف 
والتشهير  التنمر  كحاالت  له،  تتعرض  الذي 
وما  عليها،  السلبية  المجتمع  وتقاليد  وعادات 

تواجهه األم اإلعالمية من صعوبات في مجال 
بعدة  خرجنا  حيث  مثمراً  النقاش  وكان  عملها، 
مقترحات سنعمل عليها في األيام القادمة لخلق 

بيئة عمل مناسبة للصحفيات«.
خالل  اقترحت  التي  المقترحات  أبرز  ومن 
اإلعالم  قانون  لتطبيق  آلية  »إيجاد  الجلسة: 
وإضافة بنود خاصة بالمرأة اإلعالمية إلى قانون 
اإلعالم المزمع المصادقة عليه من قبل المجلس 
المرأة،  قانون  في  القوانين  بعض  تعديل  العام، 
عليها،  اإلعالمية  بالمرأة  خاصة  بنود  كإضافة 
إضافة بنود خاصة باإلعالميين واإلعالميات في 
المنتهكين  األشخاص  معاقبة  االجتماعي،  العقد 
تمكين  قانوني،  بشكل  الصحفية  المرأة  لحقوق 
كإعطاء  اإلعالمي،  المجال  في  /ات  العاملين 
أثناء  للصحفيات  واألمان  للسالمة  تدريبات 
النزاع، وضع آلية للحد من العنف التي تواجهه 
فرض  العقاب،  أشد  الجناة  ومعاقبة  الصحفيات 
بنود خاصة في العقود المبرمة بين الصحفيات 
الحامل  المرأة  وضع  أخذ  حول  عملهن  ومكان 

واألم وإجازة األمومة بعين االعتبار«.
وحول المقترحات التي نتجت عن الجلسة بينت 
الجلسة  ضمن  ناقشناها  البنود  هذه  »كل  أفين: 
ونحن كاتحاد اإلعالم الحر سنعمل على النقاش 
وقوى  المرأة  كهيئة  المعنية  الجهات  مع  حولها 
على  ضغط  وسيلة  ونكون  وغيرهم،  األمن 

المعنيين لحفظ حقوق الصحفيات«.
»تكمن  أفين:  قالت  جلسات  هكذا  أهمية  وعن 
أهمية هذه الجلسات على مدى تفاعل الصحفيات 
وبالتالي  واقعهن،  تالمس  مواضيعها  ألن 
تساعدهن  ومخرجات  لمقترحات  الوصول 
التي  والمعوقات  الصعوبات  وتجاوز  حل  على 
هذه  مثل  سنعقد  المقبلة  األيام  وفي  تواجههن، 

االجتماعات لنحقق أكبر إفادة لهن«.

»ال يضيع حق وراءه مطالب«

الصحفيين  حقوق  لحماية  االتحاد  مهام  وحول 
مهامنا  أولى  »من  أفين:  أكدت  والصحفيات 
بشكل  والصحفيات  الصحفيين  حقوق  حماية 
عملي، أما اآللية التي نتبعها لرد االنتهاك الذي 
شكوى  تقديمهم  خالل  من  تكون  له  يتعرضون 

لنا، وأبوابنا مفتوحة أمام الجميع«.
أما بالنسبة للصعوبات التي تواجه االتحاد بهذا 
التي  الصعوبات  أفين: »من  الخصوص ذكرت 
نواجهها هي خوف الصحفيات من تقديم شكوى 
أثناء تعرضهن لالنتهاكات، وبشكل خاص تلك 
التي يكون لها طابع سلبي في المجتمع خوفاً من 
االعتبارات العائلية والمجتمعية، وهذا يؤثر سلباً 
النساء عموماً،  كافة  بشكل خاص وعلى  عليها 
إذا  أما  تكرارها،  إلى  سيؤدي  الصمت  ألن 
واجهتها واشتكت وواجه الجاني عقوبته سيرتدع 
اآلخرون أيضاً، فنحن كاتحاد ال نستطيع حماية 

حقوقهن إذا لم يشتكين«.
اإلعالم  التحاد  المشتركة  الرئيسة  واختتمت 
الحر بشمال وشرق سوريا أفين يوسف حديثها 
بالقول: »ال يضيع حق وراءه مطالب؛ لذا أوجه 
رسالتي لكل امرأة وبشكل خاص الصحفيات بأن 
عليهن المطالبة بحقوقهن وال يتنازلن عنها حتى 
وإن لم يحصلنها في البداية، وأن يكن جريئات 
في مواجهة االنتهاكات التي يتعرضن لها، ألن 
اإلعالمية من أبرز صفاتها الجرأة لكي تستحق 

صفتها«.

قرارات هامة من االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة

ديرك واألخوة والسالم إلى الدرجة األولى

آنا كونيوه تعود بقوة للمالعب

المؤيد  بين  ما  ـ  محمد  جوان  قامشلو/ 
الشك  قطع  الرياضي  االتحاد  والمعارض، 
تجاه  صارمة  قرارات  أخيراً  وأصدر  باليقين 
ما حصل مؤخراً في مباريات الدرجتين األولى 

والثانية لكرة القدم لفئتي الشباب والرجال.
والثانية  األولى  الدرجتين  مباريات  وشهدت 
عن  األندية  بعض  تغيّب  والشباب  للرجال 
لعدد  القانوني  النصاب  ومنهم  مبارياتهم، 
ذلك  والقى  الملعب،  في  يكتمل  ال  الالعبين 
النوادي  الكثير من  حالة استياء عامة من قبل 
التي طالبت االتحاد باتخاذ القرارات المناسبة 
تجاه األندية التي تغيب والتي تبرر الغياب بقلة 
اإلمكانات المادية، ولكن المطالب تتصاعد في 
والتي  الجزيرة  إقليم  في  األندية  عدد  تقليص 
مقارنةً  كبير  عدد  وهو  نادياً   ٢٤ عددها  بلغ 
البشرية  والكتلة  والالعبين  الخبرات  بحجم 
الرياضية في إقليم الجزيرة، وطرحنا ذلك في 
في صحيفة  اإللكتروني   ١٠٩١ بالعدد  تقرير 

روناهي.
صفحته  عبر  أصدر  الرياضي  واالتحاد 
القرارات  من  جملة  الفيسبوك  على  الرسمية 

وهي:
- قرر إلزام كافة أندية الدرجة األولى للمشاركة 

في كأس اإلقليم.
لكل  مفتوح  الباب  الثانية  الدرجة  أندية   -

يريد  الذي ال  النادي  أما  المشاركة،  يود  نادي 
المشاركة فعليه تقديم كتاب خطي بذلك. 

األربعاء  يوم  لالجتماع  األندية  جميع  دعوة   -
مقر  في  ظهراً   ١٢ الساعة   ٢٠٢١/٣/٣١

االتحاد الرياضي لمناقشة كأس اإلقليم.
ـ كل نادي مشارك ضمن النشاط الرياضي الذي 
يقيمه االتحاد الرياضي وال يحضر أي مباراة 
النصاب  يكتمل  وال  االتحاد  مسابقات  ضمن 
النادي  يُحرم  الملعب  ضمن  لالعبيه  القانوني 
كشوف  وتُحرر  المشاركة  من  كامل  موسم 
العبيه، وإذا كان من أندية الدرجة األولى يهبط 

إلى الدرجة األدنى وتحرر كشوف العبيه.
وبعد نشر هذه القرارات على الصفحة الرسمية 
ظهرت  الجزيرة،  بإقليم  الرياضي  لالتحاد 
لهذه  والمعارض  المؤيد  بين  ما  األفعال  ردود 
معها ألنه  متفقة  الغالبية  كانت  التي  القرارات 
مؤخراً كانت الفوضى منتشرة في بطوالت كرة 
المباريات،  في  تتفاقم  كانت  والغيابات  القدم، 
ولكن تدارك االتحاد الرياضي األوضاع؛ فهل 
بهذه القرارات قادر لضبط األمور وإرجاعها 

لنصابها؟
الفنية ومكتب كرة  للجنة  وكما حصل اجتماع 
وحكام  مراقبي  تقارير  دراسة  وجرت  القدم 
الفئات  ولكافة  القدم  كرة  لدوري  المباريات 

والدرجات وبعد االطالع تقرر ما يلي:

نادي  يخسر   ١/٣ الفقرة   ٣ للمادة  استناداً  ١ـ 
لفئة  سردم  نادي  مع   ٣×٠ قانونياً  جودي 

الرجال ويتكفل بدفع أجور التحكيم.
نادي  يخسر   ١/٣ الفقرة   ٣ للمادة  استناداً   -٢
لفئة  ديريك  نادي  ٣×٠مع  قانونياً  باز  جوانن 

الرجال ويتكفل بدفع أجور التحكيم.
٣- استناداً للمادة ٩ الفقرة ١/٩ يوقف كل من 
نادي  من  ناصو  وشفيع  سلو  أشرف  الالعبين 
وعدم  كروي  موسم  لمدة  الرجال  لفئة  خبات 

مرافقة الفريق بأي صفة كانت.
بعد القرارات التي تخص األندية هل ستحصل 
ولم  السابق  في  عديدة  مرات  مثل  تدخالت 
تطبق الكثير منها؟ وخاصةً قضية حل النوادي 
ذي  أمراً  أصبح  البطوالت  عن  تتغيب  التي 
الرياضي  الشارع  بات  حيث  كبيرة،  أهمية 
شكلياً،  بقيت  التي  للنوادي  حد  بوضع  يطالب 
األخرى  الجهة  في  منها،  الترخيص  وسحب 
التي  األندية  بمنح  االتحاد  من  مطالب  هناك 
هي ال تمتلك راعي من هيئات اإلدارة الذاتية 
ولكن  مالية،  مساعدات  السياسية  األحزاب  أو 
معني  غير  االتحاد  الترخيص  شروط  بحسب 
نادي،  ألي  المالية  المساعدات  وتقديم  بدعم 
ولكن مؤخراً منحت الكثير من النوادي مبالغ 
مالية بداعي هي مجتهدة وتهدف لتطوير واقع 
األفضل  هي  القادمة  األيام  ويبدو  الرياضة، 

لتمنحنا الجواب لكل ما ذُِكر.

ناديان  نصيب،  مجتهد  لكلِّ  ـ  قامشلو  روناهي/ 
كافحا ووصال للهدف وهو التأهل للدرجة األولى 
دوري  في  والسالم  واألخوة  ديرك  الثانية،  من 
الهزائم  من  خاٍل  بِسجل  قادم  ديرك  األضواء، 
انتزع  األخيرة  الدقائق  في  والسالم  واألخوة 

البطاقة الثانية المؤهلة للدرجة األولى.

واختتمت منافسات الدرجة الثانية لموسم ٢٠٢٠ 
بتاريخ  انطلقت  قد  كانت  والتي   ،٢٠٢١ ـ 
موا  ٢٠٢٠/١٠/٢٣، وشارك فيها ثماِن نوادي قُّسِ

على مجوعتين وفق التالي:
المجموعة األولى:

جوانن باز ـ قنديل ـ آشتي ـ جوانن عامودا.
المجموعة الثانية:

أهلي عامودا ـ األخوة والسالم ـ ديرك ـ فدنك. 
من  تأهل  واإلياب  الذهاب  بنظام  اللعب  وبعد 
كل مجموعة ناديان إلى التجمع النهائي المؤهل 

للدرجة األولى، واألندية التي تأهلت كانت:
األولى،  المجموعة  عن  قنديل  ـ  باز  جوانن 
وعن المجموعة الثانية ديرك واألخوة والسالم، 
مؤهلتين  بطاقتين  على  األندية  هذه  وتنافست 
واحدة  التجمع من مرحلة  بنظام  األولى  للدرجة 
األولى  البطاقة  ديرك  وليقتنص  لثالث جوالت، 

مبكراً قبل النهاية بجولة، بحيث لم يتلَق أية هزيمة 
تسع  حصد  التجمع  وفي  الدوري،  فترة  طوال 
واألخوة  قنديل  على  انتصارات  ثالث  من  نقاط 
الثانية  البطاقة  ولتبقى  باز،  وجوانن  والسالم 
محصورة بين ناديي األخوة والسالم وقنديل بعد 

فقدان جوانن باز أمل التأهل.
العب وكابتن نادي ديرك ممو صديق ذكر بأنهم 

في  مكان  في كل  ديرك  لجماهير  التأهل  يهدون 
اإلنجاز  هذا  حققوا  أنهم  وأكد  والمهجر،  الداخل 
من المشاركة األولى في الدوري بفضل تكاتف 
الفني  والكادر  الالعبين  من  الجميع  جهود 
واإلداري واإلعالمي والجماهير المشجعة للنادي 
والداعمة، واختتم ممو صديق كابتن نادي ديرك 
حديثه بالقول: »نحن نحصد ما زرعنا وهذه ثمرة 

جهودنا وتعبنا«. 

واألخوة  قنديل  ناديا  األخيرة  الجولة  في  وتقابل 
والسالم، قنديل يكفيه التعادل واألخوة والسالم ال 
الميدان وينقصه  قنديل نزل  الفوز،  له عن  بديل 
األول  الشوط  في  وحاول  الالعبين  من  عدد 
خطيرة  كانت  والتي  المرتدات  على  االعتماد 
ولتنتهي  للشباك  تصل  لم  ولكنها  منها  البعض 
وفي  أهداف  بدون  سلبياً  األول  الشوط  أحداث 
الثاني ظهر ضغط لألخوة والسالم على  الشوط 

بمرتدات خطيرة ومنها  قنديل والذي رد  مرمى 
بالخطأ  والسالم  األخوة  حارس  منحها  كرة 
ليقتنص  استغاللها  يَحُسن  لم  الذي  قنديل  لمهاجم 
كان  هدفاً  األخيرة  الدقائق  في  والسالم  األخوة 
كافياً لكسب النقاط الثالث للمباراة وبطاقة التأهل 

للدرجة األولى.
مدرب نادي األخوة والسالم ناصر حسين قال: 
الفوز  تحقيق  استطعنا  الصعوبات  كل  »رغم 
إصرار  بفضل  وذلك  األولى،  للدرجة  والتأهل 
الوصول  على  الملعب  ميدان  في  الالعبين 
النادي ووقف معه  للفوز«، وشكر كل من دعم 

طوال فترة الدوري.
بطالً  بذلك  يتوج  ديرك  نادي  إن  ذكره  الجدير 
لدوري الدرجة الثانية برصيد تسع نقاط من ثالث 
انتصارات وجاء في المركز الثاني نادي األخوة 
سوياً  وتأهال  نقاط  بأربع  وتعادل  بفوز  والسالم 
إلى مصاِف الدرجة األولى من الثانية، بينما كان 
في المركز الثالث قنديل بثالث نقاط بفوز واحد، 
وفي المراكز الرابع واألخير جوانن باز واللذان 
يهبط  وسوف  الموسم  هذا  التأهل  من  يتكمنا  لم 
أربع نوادي من الدرجة األولى بواقع كل ناديين 
الدرجة  دوري  في  يشارك  حيث  مجموعة،  من 
يهبط  موا على مجموعتين،  قُّسِ نادياً  األولى ١٤ 

من كل مجموعة أصحاب المركزين األخيرين.

آنا  الكرواتية  التنس  العبة  مسيرة  تعثرت 
لكنها  اإلصابات  من  معاناتها  بسبب  كونيوه 
مع  االنتكاسات  هذه  لتجاوز  جاهزة  اآلن 

عودتها بقوة للبطوالت.
أستراليا  بطولتي  بلقبي  كونيوه  آنا  وفازت 
 ٢٠١٣ في  للناشئات  المفتوحتين  وأمريكا 
من  أيام  ثالثة  وبعد   .١٥ عمرها  كان  عندما 
 ١٤ المصنفة  على  فازت   ١٦ عامها  إتمام 
عالمياً وقتها اإليطالية روبرتا فينشي في أول 
مشاركة لها في القرعة الرئيسية في بطوالت 

المحترفات.
في  الثمانية  دور  إلى  كونيوه  آنا  ووصلت 

قائمة  ودخلت   ٢٠١٦ في  المفتوحة  أمريكا 
أول ٢٠ مصنفة عالمياً في العام التالي لكنها 
تعثرت بعد ذلك بعد خضوعها ألربع عمليات 

جراحية في المرفق.
بطاقة  على  عالمياً   ٣٣8 المصنفة  وحصلت 
المفتوحة  ميامي  بطولة  في  مباشر  اشتراك 
في  متتالية  مباريات  بثالث  مؤخراً  وفازت 
التي  األولى  المرة  وهي  الرئيسية  القرعة 
للدور  وصولها  منذ  النتائج  هذه  فيها  تحقق 

الرابع في ويمبلدون في ٢٠١٧.
الالعبة  فازت  الثالث  المباريات  وخالل هذه 
الكرواتية مرتين متتاليتين في مواجهة العبتين 

من قائمة أول ٢٠ مصنفة على مستوى العالم 
بما في ذلك مباراتها أمام بطلة فرنسا المفتوحة 

البولندية إيجا شيانتيك.
بعد  للصحفيين  عاماً(   ٢٣( كونيوه  آنا  وقال 
العامين  طوال  اإلحباط  من  »عانيت  الفوز 
الماضيين.. وبالتالي فإن العودة وأنا في صحة 
الكثير  يعني  المستوى  هذا  وأنافس على  جيدة 

بالنسبة لي«.
وأضافت الالعبة أن حبها للعبة هو الذي دفعها 

لالستمرار وعدم االستسالم.
وتقول أيضاً إنها تعتقد أن بوسعها العودة إلى 

قمة األداء من جديد.
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إبراهيم الماشي عذاب عبود الشيخ محمد صادق العصيدي

سيبان خالت عبد الوهاب خليل

بعد عشر سنوات من األزمة السورية.. من أصاب ومن أخطأ؟
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قبل عشر سنوات خرج السوريون إلى الساحات 
بالحرية  مطالبين  سلمية  ثورة  في  والشوارع 
بتعنته وإصراره على  النظام  بيد أن  والكرامة، 
المرتبطة  القوى  بعض  مع  العنف،  استخدام 
بأجندات إقليمية؛ استطاعوا تحويل مسار الثورة 
نحو العنف خدمة ألفكار دينية متطرفة، واالدعاء 
أنها  إال  الثورة،  تمثل  بأنها  محاولة  كل  مع 
والطائفية،  األهلية  الحرب  من  مزيجاً  أصبحت 
حيث قتل مئات اآلالف ونزح الماليين، وأصبح 

أكثر من 8٠% من السوريين تحت خط الفقر.
بجميع  السوري  الشعب  عشر سنوات وما زال 
اجتماعياً،  جداً،  عصيبة  بمرحلة  يمر  مكوناته 
على  وحتى  وثقافياً،  وسياسياً،  واقتصادياً، 
المستوى األخالقي نستطيع أن نقول أن من جعلوا 
من أنفسهم ممثلين عن الشعب السوري، خالل 
كانوا عمالء  بأنهم  األيام  أظهرت  األزمة،  هذه 
اإلقليمية،  الدول  ببعض  تبعية  عالقة  على  أو 
فهم  بداياتها،  منذ  الثورة  تدمير  في  بمساهمتهم 
ادعوا  مهما  الثوار  أو  الثورة  يوماً  يمثلوا  لم 
تلك  وممارسات  انتهاكات  أن  وخاصةً  ذلك، 
الدكتاتوري،  النظام  انتهاكات  تجاوزت  القوى، 
بل وصلت إلى حدود جرائم حرب وجرائم ضد 

اإلنسانية، وفق تقارير دولية وحقوقية عديدة.
تسترت  التي  اإلرهابية  المجموعات  انتهاكات 

بستار المعارضة، ال عالقة لها بالثورة، بل هي 
ممارسات ال يرتكبها سوى المرتزقة، وهم حالياً 
مجموعة من الفصائل المسلحة التابعة بمعظمها 
لالحتالل التركي، تضم في صفوفها اللصوص 
والقتلة، الذين كانوا يوماً ما من أركان النظام، أو 
كانوا عناصر تنظيم داعش أو مجموعات دينية 
المجموعات تعمل على  وسلفية متطرفة، وهذه 
أطيافه  بمختلف  السوري  المجتمع  وحدة  تدمير 

وموزاييكه وثقافته المتنوعة.
إلى  خرجت  السورية  المكونات  أن  ورغم 
والكرامة،  بالحرية  مطالبة  واألزقة  الساحات 
ونادت بصوت واحد من أدنى الجنوب السوري 
دين  بين  التمييز  دون  من  شماله،  أقصى  إلى 
المجموعات  تلك  لكن  وعقيدة وقومية ومذهب، 
المكونات،  هذه  طموحات  مصادرة  حاولت 
أفكارهم  تخدم  لجعلها  الثورة  موجة  وركبت 
زائفة  مسميات  تحت  المتطرفة،  وأيديولوجيتهم 
حقيقة  وعن  السوري  الشعب  ثقافة  عن  بعيدة 

المجتمع السوري.
بينما في شمال شرق البالد، كان الفرق شاسعاً 
إلى  أيضاً  الكرد  خرج  حيث  مختلفاً،  والوضع 
ليكونوا  بالتغيير،  مطالبين  والساحات  الشوارع 
االستبداد  ضد  المنتفضة  الثورة  من  جزءاً 
واإلنكار واالضطهاد والقمع واالستغالل، وكان 
قادة هذه الثورة مؤمنين بوحدة سوريا، من خالل 
ذهنياً  الديمقراطي،  التحول  عملية  إلى  السعي 

وفكرياً وعلى أرض الواقع.
كانوا  بأن من  اتضح  أعوام  وبعد مرور عشرة 
يسمون أنفسهم بربان السفينة السورية والمجتمع 
النهضة  عن  البعد  كل  بعيدين  كانوا  السوري، 
بشكل  السوري  المجتمع  يحتاجها  التي  الفكرية 
عام لتحقيق ثورة حقيقة، وهو ما كان في صلب 
لتكون  البالد،  شمال  مناطق  في  انطلقت  ثورة 
بديالً عن النظام الدكتاتوري من جهة، وتصحح 
مسار الثورة من جهة أخرى، وتمثلها على أكمل 
وجه، وعبر التضحيات واإلنجازات في الساحة 
إقصاء  بدون  المكونات  يخدم كل  وبما  العملية، 

أحد.
بعض  تغيير  آفا  روج  ثورة  هدف  يكن  لم 

الشخصيات في السلطة وال حتى رأس النظام، 
الديمقراطية  نحو  التحول  هو  الهدف  كان  بل 
الثقافية  والميادين  المؤسسات  كافة  في  عموماً 
واالجتماعية والسياسية، فهي لم تكن ثورة شكلية 
كما أرادها البعض، بل كانت ثورة ذهنية وثقافية 
المجتمع,  بنية  في  تغيرات  أسفرت عن  شاملة، 
تلمسها  يمكن  المجاالت  كافة  في  وتطورات 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في  ومعايشتها 
بالرغم من الحصار والحروب والهجمات التي 
في  األمل  تمثل  التي  التجربة  تلك  استهدفت 

التغيير الحقيقي بعموم سوريا.
وأصبحت ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا 
لكل  آمناً  ومالذاً  العالم  ألحرار  وقبلة  منارة 
المكونات، كما أصبحت مركزاً يرتاده المنظمات 
دولية،  ووفود  رسمية  وهيئات  والباحثون 
العالم  لدى الشعوب في دول  واكتسبت احتراماً 

المتحضر، رغم ظروفها العصيبة، حيث تتكالب 
عليها قوى محلية وإقليمية وبمساندة وغطاء دول 
مؤثرة، وهي التي حافظت على وحدة جغرافية 
أن  استطاعت  ثم  األولى، ومن  بالدرجة  سوريا 
النواحي بخصوص  تنجز ثورة شاملة من كافة 
عالقة  وشكلت  واأليديولوجي،  الفكري  التطور 
أسس  على  والمجتمعات  المكونات  بين  متينة 
التآخي والسالم ووحدة  المشترك وثقافة  العيش 
ديمقراطية  سوريا  لبناء  معاً  والعمل  المصير 
ال مركزية، كما أن ثورة روج آفا استندت إلى 
الحرية  وثقافة  الحقيقة،  الديمقراطية  مفاهيم 
واإلداري،  المؤسساتي  والعمل  الحر  والتعبير 
المناهضة  والدولة  السلطة  مفهوم  عن  بعيداً 

للمجتمع.
وعلى هذا األساس, يتوجب على جميع المكونات 
الوقوف مع هذه اإلدارة التي وضعت نفسها في 

الكرد،  استثناء، وخصوصاً  دون  الجميع  خدمة 
التبعية،  خط  األسف  مع  اختار  البعض  لكن 
لهذه  المعادي  التيار  مع  مصيرهم  وربطوا 
الثورة والتجربة، رغم أن كل الحقائق تؤكد أن 
تلك القوى ليس لديها مشروع ثورة كما تدّعي، 
وغيرها  أنقرة  أبواب  على  االرتزاق  واختارت 
الخط  إلى  العودة  فإن  هنا  ومن  العواصم،  من 
ومن  المرحلة،  هذه  في  ضرورة  هو  الوطني 
متطلباتها هو عدم وضع الشروط التعجيزية في 
مسار الوحدة، ومعرفة العدو الحقيقي وتحديده، 
المصالح  وترك  العامة  بالمصالح  والتمسك 
بكل  والثورة  والعائلية،  والشخصية  الحزبية 
األحوال ستسير، ومن يعادي الثورة فهو يعادي 
شعبه ولن يرحمه التاريخ، وعلينا استغالل هذه 
الشعب  طموحات  لتحقيق  المصيرية  المرحلة 
ومستقل  حر  وطن  بناء  بالفعل  ينتظر  الذي 

وديمقراطي.

جوان محمد

عام ٢٠١١  سوريا  في  الحرية  فجر  بزوغ  مع 
مسارها  عن  حرفت  التي  الكرامة  ثورة  وقيام 
السورية  المعارضة  تسمى  ما  بعيون  لتصبح 
سلعة  مجرد  أردوغان  حضن  في  تقبع  التي 
في ١٩  آفا  في روج  الثورة  بدء  وتجارة، ومع 
تموز من عام ٢٠١٢ من قلعة الصمود كوباني 
النظام  قوات  ودحر  الكردي  الشعب  قبل  من 
آفا، كان  المناطق في روج  أغلب  السوري من 
المجال اإلعالمي هو الحدث األبرز في الساحة 
ونتج  السنوات،  هذه  طوال  والكردية  السورية 
اإلعالميات  من  اآلالف  يكن  لم  إن  مئات  معها 
عن  منهم  كل  أداء  واختلف  واإلعالميين، 
في سطوع نجم  كبيراً  اآلخر، ولعب ذلك دوراً 
ينقص  كان  ما  ولكن  أخرى،  عن  الوسيلة  تلك 
وجهات  واختلفت  التخصص،  هو  اإلعالم  هذا 
اإلعالم  وسائل  تدير  التي  اإلدارات  بين  النظر 
متخصصاً  اإلعالمي  يكون  أن  وجوب  بين  ما 

تقارير،  بإعداد  يقوم  عاماً  يكون مراسالً  أن  أو 
أو غيرها، في  أو مطبوعة  أكانت مرئية  سواء 
مختلف المجاالت، سواء أكانت في االقتصاد أو 
أينما  بما يعني  المرأة،  أو  المجتمع  أو  الرياضة 

يحل المراسل يجب أن يبدع، ولكن قلة قليلة من 
تغطية  على  قادرون  واإلعالميين  اإلعالميات 
آفا أدى  كل األحداث ومنحها حقها، وفي روج 
إلى  التخصص  عن  والمحرر  المراسل  ابتعاد 

الفشل لدى الكثير من الوسائل اإلعالمية، وحتى 
الذي تشتت معلوماتياً، فهو  عند الشخص نفسه 
الستيعاب  القدرة  وعدم  معينة  طاقة  وله  إنسان 
معرفتها،  ينبغي  التي  للمعلومات  الهائل  الكم 

عدم  بسبب  ولكن  له،  نهاية  ال  بحر  فاإلعالم 
التخصص نرى المراسلين مشتتين وال يصيغون 
تقارير مميزة ويبقون في خانة الروتين والقالب 
بالمحررين  يتعلق  فيما  األمر  وكذلك  الواحد، 
وباقي العاملين في حقل اإلعالم، والقضية ليست 
وإعالميون  إعالميات  فهناك  تأكيد،  بكل  عامة 
نجحوا وتميزوا في الكثير من المجاالت، ولكن 
يبقى لديهم نقص في المعرفة في صياغة الخبر 
نتابع  الرياضة،  المثال  سبيل  وعلى  والتقرير، 
برزت  ممن  واإلعالميين  اإلعالميات  بعض 
أسماؤهم في الساحة اإلعالمية، ولكن بسبب قلة 
بالتاريخ  إحاطتهم  وضعف  للرياضة،  متابعتهم 
الرياضي، تأتي تقاريرهم عن الرياضة منقوصة 
الوسائل  من  والكثير  كبيرة،  مغالطات  فيها  أو 
تبث األخبار الرياضية ولكنها تفتقر للمعلومات 
في  اهتمامها  جّل  تولي  ألنها  وذلك  الصحيحة، 
األوضاع السياسية والخدمية واالقتصادية، وال 
تمتلك مراسلين أو محررين مختصين بالرياضة، 
وقلة قليلة من وسائل اإلعالم في الوقت الحالي 
األمر  وهذا  معيناً،  مجاالً  لمراسليها  تخصص 
بحيث  اإلعالم،  في  نعيشها  التي  للحالة  يؤدي 
الكثير من التقارير تبقى في خانة الروتين وبعيدة 
عن التعمق والتحليل المناسب، وهذا األمر يثير 
لدينا السؤال األبرز الذي نضعه بين يدي إدارات 
وسائل اإلعالم في روج آفا، فمتى سوف يعملون 
بشكٍل مهني؟ ومتى يضعون الشخص المناسب 
في المكان المناسب؟! ولعل المطلوب اآلن من 
المتبعة  نفسها وسياستها  هذه اإلدارات مراجعة 
تجاه قواعد العمل، التي من أساسيتها وضع كل 
لو كانت  شخص في مكانه المناسب، هذا طبعاً 
اإلدارة نفسها التي تدير تلك الوسيلة مختصة في 
المجال اإلعالمي ولها القدرة على فصل األمور 

عن بعضها البعض.

قامشلو/ رشا علي - تُعدُّ الهجمات التركيّة على 
من  جزء  الرقة  شمالي  عيسى،  عين  ناحية 
احتاللها  بغية  التركيّة  والمخططات  السياسات 
وشرق  شمال  مناطق  بين  الشرايين  وقطع 
اليوم  وليدة  ليست  االحتالل  سياسة  سوريا، 
وإنما اعتمدت عليها األنظمة التركيّة منُذ القِدم 

وحتى اآلن؛ وهذا ما أكده مثقفو روج آفا. 
تتعرض ناحية عين عيسى منذ مدة إلى هجمات 
التركي  وقصف عنيف من قبل جيش االحتالل 
محاولة  حلقات  من  جديدة  حلقة  في  ومرتزقته، 
احتاللها، وذلك ألهميتها االستراتيجية واعتبارها 
عقدة مواصالت تربط بين مناطق شمال وشرق 
سوريا، والهدف من احتاللها قطع صلة الوصل 
بين مناطق شمال وشرق سوريا، وتوسيع رقعة 

المناطق المحتلة وضمها. 
مثقفي  ردود  ولمعرفة  الموضوع  هذا  وحول 
التركي  االحتالل  دولة  هجمات  بشأن  آفا  روج 
الهجمات،  من  وهدفها  عيسى  عين  ناحية  على 
التقت صحيفتنا »روناهي« في البداية مع سيبان 
والفن  للثقافة  ميزوبوتاميا  حركة  عضو  خالت 
الديمقراطي في مركز محمد شيخو بقامشلو في 
إقليم الجزيرة، وأشار في حديثه إلى أن منذ الِقدم 
قبل  من  لهجمات  السوريّة  األراضي  تتعرض 
»قديماً  وقال:  احتاللها،  بغية  التركي  االحتالل 
احتلوا لواء إسكندرون وهو جزء من األراضي 
هذه  ممارسة  في  يستمرون  واليوم  السوريّة، 
السياسة بحق مناطق شمال وشرق سوريا بغية 

احتاللها وضمها«.

فصل مناطق شامل ورشق سوريا

وبيّن خالت بأنه وبعد قيام ثورة روج آفا عملت 
الوسائل من  باتباع كافة  التركي  دولة االحتالل 
أجل القضاء عليها، وقال: »بثورة روج آفا وقوة 
الديمقراطية من وحدات  قوات سوريا  وعزيمة 
حماية الشعب ووحدات حماية المرأة؛ استطعنا 
والفصائل  المحتلين  براثن  من  مناطقنا  تحرير 
ر الكثير  المرتزقة التابعة لتركيا، فاستشهد وُهِجّ

حتى وصلنا إلى هذه المرحلة«. 
أما عن هدف دولة االحتالل التركي من هجماتها 
الهدف  أن  فأكد خالت  عيسى  عين  ناحية  على 
قائالً:  وأردف  االستراتيجي  موقعها  بسبب  هو 
االحتالل  دولة  زالت  وما  طويلة  فترة  »منذ 
عين  ناحية  على  الهجمات  في  تستمر  التركي 
عيسى، وتأتي هذه الهجمات رغبة منهم لفصل 
مناطق شمال شرق سوريا عن بعضها البعض، 
قبل  عيسى  عين  احتالل  التركيّة  الدولة  أرادت 
هامة  ألنها  واحتاللها  كانيه  على سري  الهجوم 
استراتيجياً ومركزاً لمؤسسات اإلدارة الذاتية«. 
دولة  »هدف  بالقول:  حديثه  خالت  وتابع 
فصل  وهو  للغاية،  واضح  التركي  االحتالل 
بعضهم  عن  سوريا  وشرق  شمال  شعوب 
عين  ناحية  واحتلوا  ذلك  حصل  وإن  البعض، 
كثيراً،  تتضرر  سوف  مناطق  فهناك  عيسى 
مثل تل تمر والطبقة والرقة، وستصبح  قاعدة 
لشن هجماتهم الوحشية على باقي مناطق شمال 
تركيا  بأن  نعلم  ونحن  الِقدم  منذ  سوريا  وشرق 
دولة محتلة وترغب في احتالل أراضي الدول 
وضمها، وتستغل الواليات المتحدة وروسيا من 
عين  ناحية  تحاول ضم  واآلن  مصلحتها،  أجل 

تقف  الديمقراطية  سوريا  قوات  ولكن؛  عيسى، 
المسلح  جيشهم  وجه  في  وإرادة  عزيمة  بكل 
يقين  على  ونحن  األسلحة،  بأحدث  ومرتزقتهم 
بأن كل هجماتهم سوف تبوء بالفشل ولن تصل 

دولة االحتالل التركي إلى مرادها«. 

أهميتها االسرتاتيجّية

وفي نهاية اللقاء اختتم سيبان خالت عضو هيئة 
بقامشلو  شيخو  محمد  مركز  في  والفن  الثقافة 
»يتعرض  بالقول:  حديثه  الجزيرة  إقليم  في 
الشعب الكردي منذ سنوات طويلة إلى هجمات 
ونعرف  جيداً،  أعداءنا  نعرف  ونحن  وحشية، 
القضاء على أي شيء يخص  هدفهم األول هو 
الشعب الكردي، لذلك يجب علينا أن نحافظ على 
أرضنا وأال نتخلى عنها مهما كانت الظروف، 
الحماية  قوات  إلى  االنضمام  الواجب  ومن 
ومساندة وحدات حماية الشعب ووحدات حماية 
المرأة ومقاومة شعبنا مباركة ونحن نؤمن بها، 
وظهرت البطولة في ساحات الدفاع على أرض 
عنواناً   ٢٠٢١ نوروز  عيد  وكان  آفا،  روج 

منبج/ آزاد كردي ـ بعد مضي ثالث سنوات على 
من  العديد  المستقبل وسط  والدة حزب سوريا 
عصفت  التي  واالجتماعية  السياسية  األحداث 
بمنطقة شمال وشرق سوريا، وخالل هذه المدة 
من  نوعيّة  نقلة  المستقبل  سوريا  حزب  حقق 
الشعبية أسهمت في بلورة رؤاه  القاعدة  حيث 

السياسية في كافة المحافل المحلية والدولية. 

سوريا  لتأسيس حزب  الثالثة  الذكرى  وبمناسبة 
مجلس  المستقبل،  سوريا  حزب  نظم  المستقبل، 
لبناء  »معاً  شعار  تحت  احتفالية  وريفها  منبج 
قلعة  في  وذلك  مركزية«  ال  ديمقراطية  سوريا 

نجم بحضور رسمي وشعبي كبيرين.
وعلى هامش هذه االحتفالية، التقت صحيفتنا مع 
الفعاليات المختلفة لمعرفة رأيهم حول  عدد من 

المستقبل في  الذكرى ونظرة حزب سوريا  هذه 
الفترة المقبلة.

وضع اسرتاتيجيات للحل

»منذ  الماشي:  إبراهيم  السياسي  قال  بدايةً، 
انطالقة الحزب في عام ٢٠١8 م ننادي بالحوار 
بهدف إبعاد ويالت الحرب عن الشعب السوري 
ضمن هذا النهج السلمي التوافقي، ومنذ األزمة 
السوريّة أيضاً برزت العديد من األحداث الجديدة 
طرأت على ملف األزمة السوريّة نتطلع لرسم 
استراتيجيات لوضعها على األرض، نريد بما ال 
يدعو للشك لسوريا أن تستعيد عافيتها من خالل 
دستور  السوريين عبر وضع  لجميع  حل عادل 
التقدم  طريق  على  سوريا  ووضع  للبالد  جديد 

واالزدهار«.
سوريا  حزب  في  »ندعو  الماشي:  وأضاف 
ألن  والتسامح  والمحبة  الحوار  إلى  المستقبل 
وستبقى  وسترحل  يوم  سيأتي  األجنبية  القوات 
مع  تعايشها  خالل  من  جميعاً  سوريا  شعوب 

بعضها البعض«. 

االنتقال إىل حياة سياسية
 تعددية ال مركزية

عشائر  باسم  الرسمي  الناطق  قال  وبدوره، 
العصيدي:  صادق  محمد  الشيخ  وريفها  منبج 
في  المستقبل  سوريا  حزب  شمس  »انطلقت 
بمدينة  التأسيسي  المؤتمر  في  ٢٠١8/٣/٢٧م 
الرقة، ورفع الحزب شعار تعددية ديمقراطية ال 
مركزية ودعا إلى مشاركة جميع السوريين في 
بناء سوريا ومداواة جراح كل السوريين وزرع 

الياسمين في فوهات البنادق والمدافع«.
ما عانته من  بكل  العصيدي: »سوريا  وأضاف 
دماء وحرب وتشرذم سيكون على عاتق حزب 
سوريا المستقبل مسألة النهوض بآالم السوريين 
الفترة  وستجمع  المستقبلية،  تطلعاتهم  وتحقيق 
القادمة كل السوريين ألنهم يملكون ذات الهدف 

للمقاومة والشموخ في شمال وشرق سوريا«. 
أما عبد الوهاب خليل عضو هيئة الثقافة والفن 
في مركز محمد شيخو، استنكر هجمات االحتالل 
التركي على ناحية عين عيسى واعتبرها عمالً 
نسمع  كنا  كنا صغاراً  وقال: »عندما  إنسانياً  ال 
من أجدادنا بأن تركيا دولة محتلة وتريد القضاء 
على الشعب الكردي، وأنها لن تسمح بأي حقوق 
أجدادنا،  كالم  اتضح  واآلن  الكردي،  للشعب 
وسري  عفرين  احتلوا  كيف  بأعيننا  شاهدنا 
الشيوخ  قتلوا  أبيض،  تل  سبي/  وكري  كانيه 
األشجار،  وأحرقوا  قطعوا  واألطفال،  والنساء 
هّجروا الشعب في تلك المناطق، ارتكبوا أبشع 

الجرائم«. 
من  التركي  االحتالل  هدف  أن  خليل  وأضاف 
جميع هجماته على مناطق شمال وشرق سوريا، 
المنطقة  وتاريخ شعوب  ثقافة  القضاء على  هو 
خاص،  بشكل  الكردي  والشعب  عام  بشكل 
الكردية  المناطق  تركيا  »تحتل  بالقول:  مبيناً 
دول  انشغال  وتستغل  االستراتيجية  ألهميتها 
التي  األراضي  بأن  وتدّعي  بمصالحها،  العالم 
تحتلها جزء من أراضيها، من منا ال يعلم مدى 
واحتالل  والتدمير  للقتل  التركيّة  الدولة  رغبة 

األراضي«. 

عىل الشعب أن يقف صفاً واحداً

هذه  مع  التعايش  ضرورة  إلى  خليل  وأشار 
تعلم  لها من خالل  الدائم  الهجمات، واالستعداد 

كيفية الدفاع عن النفس في حال وقوع الهجمات 
إلى  العون  وتقديم  الجرحى  إسعاف  وكيفية 
الشعب  على  »يجب  قائالً:  العسكرية  القوات 
أن يكون مستعداً للحرب ألن دولة االحتالل لن 
تكف هجماتها، على مختلف فئات الشعب، وتعلم 
لزم  إذا  الجرحى  لمساعدة  األولية  اإلسعافات 
الدفاع عن النفس  األمر، واألهم هو تعلم كيفية 
العسكرية  القوات  ومساندة  الحرب  حالة  في 

المدافعة«. 
االحتالل  مقارعة  في  الشعب  دور  أهمية  وعن 
للدولة  االحتاللية  المشاريع  وجه  في  والوقوف 
التركيّة المحتلة قال خليل: »يجب على الشعب 
الكردي أن يقف صفاً واحداً في وجه االحتالل 
وسنقاوم  استسالم،  أو  خوف  بدون  التركي، 
على  يقع  ما  كل  وسنفعل  وصغارنا،  بكبارنا 
هذه  ودحره،  العدو  هزيمة  أجل  من  عاتقنا 
في  األيدي  مكتوفي  نقف  ولن  أرضنا  األرض 

وجه الهجمات«. 
وفي نهاية حديثه دعا عبد الوهاب خليل عضو 
هيئة الثقافة والفن في مركز محمد شيخو الشعب 
والعودة  وتاريخه،  بثقافته  التمسك  إلى  الكردي 
إلى جوهره المقاوم للظلم والتواق للحرية قائالً: 
»حكومات أغلب الدول في العالم تقف في وجه 
حرية الشعب الكردي وطموحاته، وذلك بسبب 
لكردستان، ومن  الغاصبة  الدول  مع  مصالحهم 
هذا المنطلق يجب على الشعب الكردي التمسك 

أكثر بثقافته ووحدته وطموحاته«.

إلى  واالنتقال  الحالية  األزمة  من  الخالص  في 
حياة سياسية تعددية ال مركزية«.

شعار حل األزمة السوريّة

قالت رئاسة مجلس حزب سوريا  ومن جانبها، 
المستقبل في منبج وريفها عذاب العبود: »بالطبع 
السوري  وشعبنا  وشهدائنا  حزبنا  أعضاء  نهنئ 
بهذه المناسبة الغالية، وتعتبر هذه الذكرى انطالقة 
السوريّة  لألزمة  حلول  إيجاد  أجل  من  جديدة 
المعطلة بعد دمار النسيج المجتمعي ودمار البنية 
هذه  والتهجير،  النزوح  حاالت  وبروز  التحتية 

االنطالقة جاءت من أجل تصحيح مسار الثورة 
ثورة شمال وشرق سوريا،  نجاح  بعد  السوريّة 
شمل  تلم  جديدة  انطالقة  وجود  من  بد  ال  فكان 
بالعيش  وطموحاتهم  وحدتهم  وتحقق  السوريين 
يُطَرح  لم  المشترك عبر طرح مشروع سياسي 

من قِبل أي طرف على األرض«.
وأضافت عذاب: »تُبّشر إنجازات حزب سوريا 
توسيع  هناك  أن  سنوات  ثالث  بعد  المستقبل 
التنظيمية وتوعيتهم وترميم  الجماهيرية  للقاعدة 
الصدع بهدف إيجاد األمل عبر رفعه لشعارات 
أهمية حل األزمة السوريّة عبر الحوار للحصول 
فشل  بعد  سيما  ال  شامل  ديمغرافي  تغيير  على 

كامل الحلول العسكرية«.
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محرر الصفحة - صالح إيبومحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

انتهاكاٌت مستمرٌة في عفرين.. والمجتمع 
الدولي صامت

 المسرح.. أداة
 ثورية في حياة

الشعوب

عرفه  وقد  العريقة،  الفنون  من  المسرح 
معظم األمم والشعوب في العصور القديمة. 
فقد كان جزءاً من ثقافة وطقوس احتفاالت 
عدة.  أشكال  خالل  من  القديمة  الشعوب 
تجتمع  فيه  ألن  الفنون«  »أبو  بـ  ويعرف 
والموسيقا  العمارة  من  األخرى  الفنون 
تأثير  ذو  وهو  إلخ.  والرقص..  والشعر 
اإلرشادات  خالل  من  المجتمع  على  كبير 
والرسائل التي تتضمنها وتوجهها العروض 
ويعود  المتابع،  الجمهور  إلى  المسرحية 
المباشر بين  التأثير إلى حالة االلتحام  هذا 
المسرح،  خشبة  على  والممثلين  الجمهور 
حيث يجسد هؤالء الممثلين تجارب إنسانية 

من خالل عروضهم المسرحية. 
وتظهر أهمية الفن المسرحي في قدرته على 
ومشكالته  المجتمع  قضايا  ومناقشة  إبراز 
إطار  ضمن  له  الحلول  وطرح  وتعقيداته 
أو قالب فني حواري قد يكون مأساوياً أو 
كوميدياً أو غير ذلك من القوالب أو األنواع 
الفنية للمسرح، وبالتالي فإن الفن المسرحي 
يمثل حالة أو شكالً مثالياً للنقد االجتماعي 
والتحليل  التفكير  إعمال  على  يحث  الذي 
البحثي، وبالتالي يكون أثرها واضحاً على 

تطوير الفكر اإلنساني وتقدم المجتمعات.
عصور  في  المسرح  تقنيات  ُطورت  وقد 
مناطق  إلى  ونُقلت  األوروبية،  النهضة 
الحمالت  طريق  عن  األوسط  الشرق 
من  أو  األوروبية  والثقافية  العسكرية 
خالل البعثات الدراسية لبلدان المنطقة إلى 
لشعوب  المثقفة  النخبة  قامت  وقد  أوروبا، 
السريان...إلخ«  الكرد،  »العرب،  المنطقة 
تطويعه  خالل  من  الجديد  الفن  هذا  بنشر 
على  اعتماداً  مجتمعهم  قضايا  لصالح 

التراث الشعبي لشعوبهم.
ويكفي أن نقدم ما قامت به حركات التحرر 
الكردية – وال تزال – من إدراج العروض 
المسرحية القصيرة الواعية كأحد الطقوس 
الفلكلوري  الرقص  جانب  إلى  األساسية 
للكرد  القومي  العيد  احتفاالت  وغيرها في 
فيه  كانت  الذي  الوقت  في  »نوروز«، 
األنظمة القمعية في المنطقة تحرم الكرد من 
ممارسة حقوقهم الثقافية والسياسية، كمثال 

على أهمية المسرح في حياة الشعوب.
وقد اهتمت اإلدارة الذاتية في شمال وشرق 
سوريا منذ إعالنها في عام 2014م بالفن 
أعمال  في  الفن  هذا  وأدرجت  المسرحي، 
في  المنتشرة  والفن  الثقافة  مراكز  جميع 
تقوم  حيث  الذاتية،  اإلدارة  مناطق  جميع 
التدريب  بأعمال  الثقافية  المراكز  تلك 
العديد  وأنشأت  المسرح،  لكوادر  الالزمة 
من الفرق المسرحية، فيما تشكلت مديرية 
في  الثقافة  هيئات  هيكلية  ضمن  للمسارح 
وشرق  شمال  ألقاليم  المحلية  الحكومات 
سوريا. وخصص مهرجان سنوي للمسرح 
على مستوى شمال وشرق سوريا، وأطلق 
للمسرح«،  هركول  يكتا  »مهرجان  عليه 
)يكتا  المسرحي  المناضل  إلى  نسبة 
في  في جسده  النار  أضرم  الذي  هركول( 
أحد ساحات مدينة حلب بعد تقديمه عرض 
آذار   27 بتاريخ  ذلك  وكان  مسرحي 
2004م )يصادف اليوم العالمي للمسرح( 
لألنظمة  القمعية  السياسات  على  احتجاجاً 
الدولية  والمؤامرات  المنطقة  في  الحاكمة 

بحق الكرد.
خالل  من  هركول  يكتا  الشهيد  نبه  لقد 
للمسرح  العالمي  اليوم  في  الفدائية  عمليته 
ثوري  سالح  حقيقته  في  المسرح  أن  إلى 
يحمل  أنه  كما  والفنية،  المثقفة  النخبة  بيد 
في طياته مبادئ السالم والحق والمساواة.

وبسبب األهمية المتزايدة لفن المسرح في 
االهتمام  زيادة  من  بد  ال  الشعوب،  حياة 
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  قبل  من  به 
في  المسرح  قسم  تفعيل  خالل  من  سوريا 
المحلية،  والجامعات  الفنية  األكاديميات 
المسرحية  للفرق  الالزم  الدعم  وتقديم 
أصحاب  واستقطاب  والخاصة،  الحكومية 

الخبرة في الفن المسرحي.

الحديث الثقافي

دلشاد مراد

وسرقات  واقتتال  قتل  ـ  آزاد  رامان  حلب/ 
بأنواعها واستيالء غير مشروع على ممتلكات 
وإخفاء  اختطاف  وحوادث  الكرد  األهالي 
مرتزقة  لسلوك  عامة  عناوين  هي  قسرّي؛ 
االحتالل التركّي في عفرين المحتلة، وأسوأها 
ليجد  مواطنة  أو  مواطن  اختفاء  اإلطالق  على 
أو  الطرقات  الجثة مرمية في  أيام  بعد  األهالي 

العراء.

العثور عىل جثة فتاة مقتولة بعد 
خمسة أيام من اختطافها

أفادت مصادر محليّة بأنه بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢8 
عثر في مدخل قرية معمال/ معمل أوشاغي على 
جثة المواطنة جيجك عمر )٢١ سنة( مقتولة في 
ظروف غامضة. وقد تعرف عليها أهالي القرية.

قبل  من  اُختطفت  قد  جيجك  المواطنة  وكانت 
قرية  من   ،٢٠٢١/٣/٢٣ اإلثنين  يوم  مسلحين 
معبطلي.  ماباتا/  لناحية  التابعة  أوشاغي  معمل 
ظروف  حول  تفصيلية  معلومات  تتوفر  وال 

االختطاف وأسباب القتل.

اقتتال املرتزقة بباسوطة يف عهدة 
القضاء العسكرّي

بعد االشتباكاِت العنيفة التي شهدتها بلدة باسوطة 
مسلحي  بين   ٢٠٢١/٣/٢٧ السبت  مساء 
»عبد  المدعو  يتزعمها  التي  الخاصة  الوحداِت 
الحمزاِت  مرتزقة  عن  المنشّقِ  حالوة«  هللا 
والملتحِق بمرتزقة »فيلق الشام«، ومن الطرف 
المدعو  يتزعمها  التي  الفاروق  مرتزقة  اآلخر 
لجنة  بادرت  جابر(،  )أبو  البطران«  »رامي 
التحكيم )رد الحقوق( إلى التوسِط لوقِف إطالِق 
الناِر بين الطرفين، بعد أن توسعِت االشتباكاُت 
القريبة وهي برج عبدالو وكفر  القرى  وشملِت 
زيت وشاديرة وغزاوية... ووقوع قتلى وجرحى 

في الصراع المسلح.
بعد التوقيع على ما ُسّمي صك تحكيم رضائّي، 
في  الحقوق(  رد  )لجنة  التحكيم  لجنة  أعلنت 
االنسحاَب من  األحد ٢٠٢١/٣/٢8  بياٍن صدر 
المسألِة، ووضعها في ُعهدةِ القضاِء العسكرّي، 

فيما تستمر حالةُ االستنفاِر بين الطرفين.
وأفادت مصادر محليّة بأنَّ االشتباكات أسفرت 
من  الجرحى  من  وعدد  قتلى  ثالثة  سقوط  عن 
الطرفين، ووقوع عدٍد من مسلحي »الحمزات« 
وُضبطت  الشام«،  »فيلق  مرتزقة  لدى  أسرى 
يُذكُر  المخدر.   الحشيش  في حوزتهم كمية من 
أنَّ االشتباكاِت جاءت في سياقها المعهوِد، وهو 
التنافُس الفصائلّي على السيطرةِ على مزيد من 
القرى، مع األخِذ باالعتباِر أنَّ طريَق باسوطة ــ 
الماليِّة.  والمكاسِب  للتهريِب  مهٌم  معبٌر  غزاوية 
ووقعت االشتباكات على خلفيّة عمليات التهريب 
»فيلق  »لمرتزقة  محاولة  وفي  والمخدرات 
»باسوطة«  بلدة  قطاع  على  السيطرة  الشام« 
و«جبل األحالم« وقرية »برج عبدالو« وقرية 
اإلنسان  حقوق  منظمة  بحسب  زيت«؛  »كفر 

عفرين- سوريا.

اختطاف مواطن كردي
 يف قرية قره كول

سالم«  »أبو  للمدعو  تابعون  مسلحون  أقدم 
»الحمزات«  مرتزقة  في  األمني  المسؤول 
التابعة  كول«  »قره  قرية  على  المسيطرون 
على   ٢٠٢١/٣/٢٣ الثالثاء  يوم  بلبله،  لناحية 
حنان«  احمد  »أسد  الكردي  المواطن  اختطاف 
إليها  سافر  التي  حلب،  مدينة  من  عودته  بعد 
الستكمال إجراءات بيع سيارته )الفراغة(، وتم 
اقتياده إلى المقر األمنّي الكائن في مركز ناحية 
بلبله، وال تتوفر معلومات عن وضعه منذ تاريخ 

اختطافه.
أقدم  راجو  لناحية  التابعة  خليل  حاج  قرية  في 
التابع  »الحمزات«  مرتزقة  من  مسلحون 
 ٢٠٢١/٣/٢٦ الجمعة  يوم  التركي  لالحتالل 

على اختطاف المواطن حسين حنان رشيد )٥٩ 
عاماً(، من أهالي حاج خليل، دون تبيان التهمة 

الموجهة إليه وال الجهة التي اقتيد إليها.
سرقات متنوعة أحد أشكالها رفض تسديد الديون

تراكمت  مستوطنين  أن  بوست  عفرين  ذكرت 
استجرار  نتيجة  سمانة  محل  تجاه  الدين  عليهم 
حجم  وبلغت  غاز،  وأسطوانات  غذائيّة  مواد 
أنهم يرفضون  إال  ليرة تركية،  الديون ٤ آالف 
المحل  لصاحب  المتراكمة  بالديون  الوفاء 
كبيٌر  مبلغ  وهو  )م.و.أ(.  الكردي  المواطن 
الديون  تسديد  عدم  ويعدّ  سمانة،  لمحل  بالنسبة 
أقدم  أخرى  جهة  من  أيضاً.  السرقة  من  شكالً 
لصوص على سرقة خشب باطون )البناء( من 

أهالي  من  شيخو-  »محمد  المواطن  منزل  أمام 
قرية ميدانا« الكائن بحي األشرفية، وتبلغ كمية 

األخشاب المسروقة ٦٠ متراً.

ثالث سنوات عىل اختطاف 
مواطن كردّي

 ما زال مصيُر المواطن الكردي عبد هللا عبدك 
خرابي  قرية  أهالي  من  عاماً(   ٦٣( حميد  بن 
استكمل ثالث  معلقاً، وقد  ناحية شرا،  ــ  شران 
سنوات على االحتجاز القسرّي، فقد اختطف من 
منزله، بتاريخ ٢٠١8/٠٣/٢8 من قبل عناصر 
سجن  إلى  واقتيد  مراد«،  »السلطان  مرتزقة 
بأنه  محلية  وأفادت مصادر  )المعصرة(،  سجو 
االعتقال  قيد  زال  وما  الراعي  سجن  إلى  نُقل 
حتى تاريخه دون أي محاكمة، ولم تعرف التهمة 

الموجهة إليه.
وكان المواطن عبد هللا قد اُختطف من منزله في 
القرية، فور عودته إلى منزله من الحقل وجلب 

معه المحرك المولد للكهرباء خشية سرقته.

قصف تريك عنيف... وتحرير 
عفرين ترد وتشتبك

المرتزقة  التركي وفصائل  جدد جيش االحتالل 
قصفه   ،٢٠٢١/٣/٢8 األحد  مساَء  له  التابعين 
مستهدفاً  الشهباء  قرى  على  المكثف  المدفعّي 
المحليين  السكان  من  بالسكان  اآلهلة  القرى 

والمهّجرين من أهالي عفرين.
ووفقاً لشبكة عفرين بوست، فقد استهدف جيش 
بشكٍل  لها  التابعين  والمرتزقة  التركي  االحتالل 
عنيٍف وبأكثر من خمسين قذيفة قرى »الوردية 
الشهباء«  وسد  وسموقة  جيجان  وتل  والشعالة 

من نقاط تمركزه في قرية زويان بريف منطقة 
الباب المحتلة.

القصف،  على  تحرير عفرين  قوات  ردّت  فيما 
زويان  قريتي  في  التركيّة  النقطة  باستهداف 
مع  وبالتزامن  الثقيلة،  بالمدفعيّة  وحزوان 
عنيفة  اشتباكات  اندلعت  العنيف  القصف 
باألسلحة المتوسطة والخفيفة بين قوات تحرير 
االحتالل على محاور زويان  عفرين ومرتزقة 
وحزوان، وال تتوفر معلومات عما أسفرت عنه 

االشتباكات.
تحليق  مع  المتبادل  المدفعّي  القصف  وتزامن 
أجواء  في  روسيّة  وحربيّة  استطالع  لطائرات 
قد  عفرين«  تحرير  »قوات  وكانت  المنطقة. 
عملية   ٢٠٢١/٣/٢٦ الجمعة  يوم  مساء  نفذت 
التركّي  االحتالل  مرتزقة  نقاط  إلى  تسلل 
حلب  بريف  خاشر  كفر  محور  في  المتمركزة 
الشمالي في تمام الساعة ١١:٣٠، أسفرت عن 
بجراح.  آخرين  وإصابة  اثنين  مسلحين  مقتل 
عرف من المقتولين المدعو »ياسر حاج احمد« 

من بلدة منغ وإصابة عدد آخر بجروح.
ويُشار إلى أن جيش االحتالل التركي قد قصف 
واإلثنين  األحد  يومي  وعنيف  مكثف  بشكل 
شوارغة، طاطمرش،  آذار،المالكية،  و٢٢   ٢١

كفرأنطون،  عجار،  تل  شوارغة،  مرعناز، 
بريف حلب الشمالي.

عملية  نفذت  قد  عفرين  تحرير  قوات  وكانت 
مرتزقة  نقاط  على   ،٢٠٢١/٣/٩ مماثلة  تسلل 
كفر  محور  في  المتمركزة  التركّي  االحتالل 
خاشر بريف حلب الشمالي، وأسفرت عن مقتل 
عدد  وإصابة  حوراني«  »محمد  يُدعى  مرتزق 
المدعو »شحدو  بينهم  آخر بجروح، ُعرف من 

دنون«.

قطع 131 شجرة زيتون

وعوائلهم  التركّي  االحتالل  مرتزقة  أقدم 

المستوطنون في مخيم سهل كتخ بناحية موباتا/ 
تعود  زيتون  شجرة   ٤٠ قطع  على  معبطلي، 
ملكيتها للمواطن محمد مصطفى علي من أهالي 
مفرق  في  شجرة   ١٥ قطعوا  كما  بعدينا،  قرية 
قرية شيتانا، تعود ملكيتها للمواطن عبد الرحمن 
مصطفى، من أهالي قرية شيتانا. وعلى أطراف 
بحيرة ميدانكي قطع مستوطنون ٧٦ شجرة تعود 
قرية  أهالي  من  معمو  محمد  للمواطن  ملكيتها 

جمان/ شران.
وتجاوز عدد األشجار المثمرة وأبرزها الزيتون، 
بها  واالتجار  االحتطاب  بهدف  قطعها  تم  التي 
نصف مليون شجرة، فيما تحّول ١٥ ألف هكتار 
من الغابات الحراجيّة والصنوبريّة إلى مساحات 

جرداء.

»أبو عمشة« يقدم إعانات
 إغاثّية للكامريون

هذا؟«  لك  أين  »من  سؤال  طرح  السذاجة  من 
ومعروف أّن العمشات تسيطر على مركز ناحية 
اشترى  وقد  قرى،  وثماني  الحديد  شيخ  شيه/ 
السيطرة على قرية جقلي الوسطى من مرتزقة 

وبالتدريج  االحتالل،  بداية  في  الفاتح«  »محمد 
حساب  على  الخاصة،  إمارته  عمشة  أبو  بنى 
عليها  استولى  التي  للحقول  الزيتون  مواسم 
وفرض إتاوة ١٥% على الموسم ثم جعلها ٢٥% 
في موسم ٢٠١٩ وعيّن مسلحاً في كّل معصرة 
ما  وبلغ مجموع  العاملة.  الثمانية  المعاصر  من 
ذلك  في  زيت  تنكة  ألف   ١٦ مصادرته  تمت 
الموسم، وبلغ مجموع ما تم تحصيله من فرض 
إتاوات على أهالي ناحية شيه/ شيخ الحديد لعام 

٢٠٢٠ نـحو ١٢ مليون دوالر أمريكّي.
العلم  تحت  الكاميرون  إلى  المعونات  إرسال 
التركي هو تصرُف مواطن تركّي، وأبو عمشة 
كغيره، حصل على الجنسية التركيّة، ومثل هذا 
تمثل  التي  التركيّة  المؤسسات  عمل  من  جزء 
في  صورتها  لتجميل  التركية  الناعمة  القوة 
الكوارث  إدارة  به مؤسسات مثل  العالم، وتقوم 
التركّي،  األحمر  والهالل  )آفاد(،  والطوارئ 
التركية، وهيئة اإلغاثة اإلنسانيّة  الديانة  ووقف 

İHH وجمعية األيادي البيضاء.
من  الكثير  على  االستيالء  تم  شيه  ناحية  في 
مشاريع  إلقامة  واألراضي  والبيوت  العقارات 
خاصة من محالت تجارية ومول ومؤخراً وضع 
حجر األساس لبناء مشفى وكراج... على أراٍض 
رفع  على  أبو عمشة  ويحرص  عليها.  مستولى 
المسجد  مئذنة  حتى  ركن  كل  في  التركّي  العلم 
الذي أعيد بناؤه بعد انهياره بسبب أعمال الحفر 

تحته بحثاً عن اآلثار.

ما مصري العائلة الكرديّة؟

وليد  المهندس  عائلة  اعتقال  خبر  تداول  بعد 
حسن بركات من أهالي قرية جلمة التابعة لناحية 
شيراوا فيما كانت تنوي السفر إلى أوروبا، مع 
الجميع  عن  اإلفراج  تم  فقد  أخرى،  مجموعة 

واإلبقاء على هذه العائلة.
وكانت العائلة قد سافرت إلى إسطنبول الصيف 
واعتقلتها  أوروبا،  إلى  الهجرة  بقصد  الماضي 
منطقة  في  في 8/٢٠٢٠/١٢  التركيّة  السلطاُت 
لمتابعِة  تركّي  محاٍم  توكيل  وتم  بتركيا،  أدرنه 
سلمِت  التركيّةَ  السلطاِت  بأّن  أفاد  وقد  القضيِة، 
تلك  إلى جهاٍت مسلحة في سوريا، وأّن  العائلة 
فيما  إدلب،  في  الشام  تحرير  هيئة  هي  الجهة 
أفادت مصادر أخرى أّن العائلة نُقلت إلى سجٍن 
في قرية كلس الحدوديّة والتابعة لمنطقة إعزاز 

تديره مرتزقة »السلطان مراد«.
العائلة  مصير  بقي  المعلوماِت،  تضارِب  ومع 
أربعة  هم  والعائلة  تاريخه.  حتى  معروف  غير 
أفراد:  المهندس وليد حسن بركات )٤٢ سنة( 
والطفالن حسن  حنان،  إبراهيم  أربيل  وزوجته 
وليد بركات )8 سنوات( والفند وليد بركات )٦ 

سنوات(.  

االستيالء عىل عرشات املنازل 
بحي األرشفية بعفرين

أمنية »دوار كاوا«  بأّن   ذكرت عفرين بوست 
التابعة لمرتزقة »الجبهة الشامية« رفضت إعادة 
منزل مواطن من أهالي قرية خالتا/ جنديرس، 
بعد مطالبته بمنزله الذي يحتله مستوطن ينحدر 
جامع  قرب  المنزل  ويقع  حلب،  مدينة  من 

»بالل« بحي األشرفية.
استيالء  رصد  تم  أيضاً،  األشرفية  حي  وفي 
عشرات  على  الشرقية«  »أحرار  مرتزقة 
المنازل التي تعود ملكيتها للمهّجرين الُكرد، في 
المنطقة المحيطة بخزان المياه، وتقوم المرتزقة 
أصحاب  من  وُعرف  لصالحها،  بتأجيرها 
قرية  من  محمد  علي  )محمد  من  كلٌّ  المنازل 
 – بطرة  كفر  قرية  من  علي  رزكار   – بابليت 

وأربع منازل للمواطن محمد داوود(.
يواصل  له  والموالي  التركي  اإلعالم  أّن  علماً 
الترويج لعمل ما يسمى لجنة رد الحقوق وإعادة 
الممتلكات المستولى عليها إلى أصحابها فيما ال 
تنظيم  على  األحوال  أحسن  في  عملها  يتجاوز 
الذي  المستوطن  أو  المسلح  مع  إيجار  عقود 
يحتل المنزل أو المحل، دون إلزامه بدفعه بدل 
االستيالء،  عملية  شرعنة  تتم  وبذلك  اإليجار، 

وتبقى صورة تجميل االحتالل.

ورود حمراء تليق بالجنرال... في ثاني أيام مهرجان 
الشهيد يكتا المسرحي

تل المريبط .. أقدم القرى الزراعية في سوريا

قامشلو/ عبد الرحمن محمد - قدمت فرقة الرقة 
للمسرح في اليوم الثاني من فعاليات مهرجان 
مسرحية  الخامس  المسرحي  يكتا  الشهيد 
وهي  بالجنرال«  تليق  حمراء  »ورود  بعنوان 
حمدي  المسرحي  الكاتب  نصها  كتب  مسرحية 
فيها  البطولة  دور  ولعب  وأخرجها  موصلي 

المخرج والممثل فراس رمضان.
وهي  شخصيات،  بثالث  قدمت  المسرحية 
وهي  واألخت  المخترع،  والعالم  الجنرال 
أخبار  فقدت ولدها وانقطعت  التي  المرأة  ماريا 
زوجها عنها بسبب الحرب وهي أخت الجنرال، 
والمرافق مرجان بيت أسرار الجنرال ومساعده 
جنرال  قصة  فهي  المسرحية  قصة  أما  الوفي، 
الوقت،  ذات  في  وباحث  عالم  وهو  عسكري 
الحربية  باالنتصارات  مهووسة  وشخصية 
والبحث في كل ما يمكن أن يعلي من شانه، وما 
ولو  النتصاراته  آخر  نصراً  يضيف  أن  يمكن 

كان نصراً مزيفاً. 
عرض  كل  يعقب  المهرجان  في  عام  وككل 

والعاملين  المشاهدين  بين  ونقاشات  مداخالت 
في المسرحية، وكانت مجمل اآلراء متفقة على 

التوافق  وضعف  عام،  بشكل  العمل  تواضع 
واالنسجام في التقديم والتمثيل.

التام  التوافق  عدم  من  العرض  خالل  بدا  وما 
الصعيد  وعدم  الثالثة  الممثلين  بين  واالنسجام 
المستوى  ذات  في  والبقاء  للعرض  الدرامي 
وعدم االستفادة من النقاط الساخنة في الخشبة، 

وتصعيد الحدث الذي بدا بارداً.
الصحيح  النطق  عدم  كانت  األخرى  النقطة    
وعدم التمكن في اللغة العربية الفصحى، وركاكة 
بمخارج  والتحكم  الكلمات  تشكيل  وعدم  النص 
الحروف بدا واضحاً، إضافة إلى عدم التوفق في 

المالبس بين الجنرال وأخته.
آراء  على  تعقيبه  في  رمضان  فراس  المخرج 
السعادة  وتغمرنا  فخراً  »يكفينا  قال:  الجمهور 
المنع  من  سنوات  بعد  مسرحياً  عمالً  نقدم  أننا 
في  عشناه  وما  المهرجان،  هذا  في  والحظر 
ظل سيطرة المرتزقة وأننا خلعنا ثوب السواد، 
هذه الفرقة هي إحدى الفرق التي تأسست حديثاً 
المالحظات  من  وسنستفيد  اآلراء  كل  ونحترم 

القيمة بالتأكيد«.

يارس شوحان )باحث آثاري(

المناطق في  أكثر  الفرات من  تُعد منطقة وادي 
أثرية  مواقع  من  تحويه  لما  وذلك  أهمية  العالم 
ظهور  بدأ  المنطقة  هذه  في  القدم،  في  ضاربة 
الزراعة وتدجين الحيوانات والتي تُعد ثورة ذات 

أهمية كبرى خالل تسلسل التاريخ البشري.

املوقع وبدايات التنقيب األثري

اليسرى  الضفة  على  األثري  المريبط  تل  يقع 
لنهر الفرات، إلى الغرب من مدينة الرقة بنحو 
١٠٠ كم، وعلى بعد حوالي 8٠ كم جنوب شرق 
بثالثة  األثري  التل  مساحة  تُقدّر  حلب،  مدينة 
هيكتارات، ويرتفع عن المحيط بنحو ١٢ متراً، 
وقد غمرته مياه بحيرة سد الفرات في سبعينيات 

القرن الماضي.
فرنسية  أثرية  بعثة  استطاعت   ١٩٦٥ عام  في 
ضمت نخبة من علماء اآلثار أن تقوم بحفريات 
كان  والذي  المريبط  تل  في  إسعافية  أثرية 
الطبقة،  في  الفرات  سد  بمياه  بالغمر  مهدداً 
اللقى  آالف  عن  األثرية  البعثة  هذه  كشفت  وقد 
عن  تتحدث  التي  الفائقة،  األهمية  ذات  األثرية 
الزراعة  وظهور  البشري  االستيطان  بدايات 
المكتشفات  معظم  لكن  الحيوانات.  وتدجين 
األثرية والدراسات تمت من قبل جامعة شيكاغو 
أعمال  استمرت  ثم   ،١٩٦٥ عام  بعد  وذلك 
بدأت منذ عام  تلتها  أعوام  أربعة  التنقيب خالل 
١٩٧١ وحتى عام ١٩٧٤، ومن ثم تابع مركز 
التاريخ في فرنسا أعمال  البيئة وما قبل  أبحاث 
القطع  ودراسة  الموقع  في  األثرية  الحفريات 

األثرية المكتشفة.

أهمية تل املريبط

تأتي أهمية تل المريبط من كونه كنز معلومات 
حقيقي حول بدايات أول عملية استقرار لإلنسان، 
الحيوانات  وتدجين  الزراعة  بدء  رافقه  والذي 
منتصف  إلى  يعود  الموقع  أن  وبما  وتربيتها، 
هذا  في  اإلنسان  فإن  الميالد  قبل  التاسع  األلف 
متواضعة،  دائرية  أكواخ  في  يسكن  بدأ  الموقع 
للسكن،  الديمومة  صفة  تأخذ  ال  أكواخ  أنها  إال 
حيث أن هذه األكواخ محفورة في األرض بشكل 
الخشب والطين والقصب، هذا  جزئي ويغطيها 
أيضاً  فاألهمية  أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من 
استقروا  قد  األوائل  الموقع  سكان  أن  في  تكمن 
في منطقة وفيرة المياه والغذاء على مدى السنة، 
حيث أنهم اصطادوا األسماك والمحار من نهر 

بأشجار  المليئة  القريبة  األحراش  وفي  الفرات، 
البرية  الخنازير  واصطادوا  الفراتي  الحور 
والغزالن وطاردوا الطرائد الوحشية في وديان 
الموقع المجاور له، باإلضافة إلى نباتات المنطقة 

الغنية ووفرة الطيور البرية في المنطقة.

تأريخ املوقع واملراحل األثرية

مستوطنات  أهم  من  المريبط  تل  موقع  يعتبر 
العصر الحجري الحديث، وذلك ألن الموقع شهد 
مراحل متعددة من التطور، حيث بدأت المرحلة 
األولى منذ 8٥٠٠ قبل الميالد وحتى 8٢٠٠ قبل 
أدوات  على  المرحلة  هذه  في  ُعثر  إذ  الميالد، 
العصر الحجري العائدة للعصر النطوفي، وهي 
من النوع الميكروليتي، وقد عرف اإلنسان في 
البري  والماعز  الوحش  حمار  الفترة صيد  هذه 
واألرانب، كما ُعثر على قرون الثيران مدفونة 
بعناية، مما يدل على بدايات ظهور عقيدة تقديس 
في  استمرت  فقد  الثانية  المرحلة  أما  الثيران. 
الفترة ما بين 8٢٠٠ قبل الميالد وحتى 8٠٠٠ 
هذه  في  البيوت  أصبحت  وقد  الميالد،  قبل 
المرحلة أكبر قليالً من سابقتها، وتميزت بتصنيع 
األدوات الحجرية، وقد نُسبت هذه المرحلة إلى 
موقع  إلى  نسبة  الخيامية  بالحضارة  يُعرف  ما 
الخيام في فلسطين الذي يعاصر الموقع تاريخياً، 
الفترة أيضاً عن استمرارية  كما ُكشف في هذه 
االستيطان ما بين نهاية العصر النطوفي وبداية 

العصر الخيامي.
أربعمائة  استمرت  الثالثة  المرحلة  أن  حين  في 
عام بدأت من تاريخ 8٠٠٠ قبل الميالد وحتى 
المرحلة  هذه  تميزت  وقد  الميالد،  قبل   ٧٦٠٠
اتساعاً، كما ظهرت  أكثر  البيوت أصبحت  بأن 

وأدوات  المصقولة  واألسلحة  الحجرية  األواني 
الغزالن  صيد  واستمرار  والجرش  الطحن 
الصيد  فيه  تراجع  الذي  الوقت  في  والقوارض 
والقمح  العدس  بذور  التقاط  وانتشار  النهري 
الفنون  الفترة  هذه  في  ظهرت  كما  والشعير، 
ذات الدالالت الدينية كرؤوس تماثيل الربة األم، 
المريبطية  بالحضارة  المرحلة  هذه  عرفت  وقد 
بقية  عن  ميّزها  ما  وهو   Mureybétien

الحضارات.
المرحلة الرابعة من مراحل تل المريبط األثري 
بدأ منذ ٧٦٠٠ قبل الميالد واستمر حتى ٦٩٠٠ 
قبل الميالد، حيث تميزت هذه المرحلة بتدجين 
الحيوانات )الثور( ألول مرة، كما ترسخت فيها 
عقيدة عبادة األسالف التي دلت عليها الجماجم 
البشرية التي وضعت في المنازل بغاية التقديس 

والعبادة.
ومما تجدر اإلشارة إليه أن هذه المراحل األربعة 
اإلنسان  تاريخ  عن  مفصل  وبشكل  تكشف 
والجمع  الصيد  مرحلة  من  انتقاله  وكيفية  القديم 
وااللتقاط إلى المرحلة األهم وهي مرحلة الرعي 
المستوطنات  وبناء  واالستيطان  والزراعة 
الزراعية األولى في منطقة الشرق القديم والتي 

رافقها تدجين الحيوانات.

مكتشفات تل املريبط

لقد بينت التنقيبات األثرية في تل المريبط سبعة 
البيوت  فيها  توزعت  أثري،  مستوى  عشر 
المستديرة في السويات الثمانية األولى، في حين 
وحتى  السابعة  السويات  والحفر  المواقد  احتلت 
المستطيلة  البيوت  ظهرت  بينما  عشرة،  الثالثة 

من السوية العاشرة وحتى السابعة عشرة.

ظهرت  األثري  الكشف  عمليات  خالل  ومن 
األدوات التي تأخذ شكل النصال الدقيقة المستقيمة 
للعصر  العائدة  لألدوات  المشابهة  جداً  والرقيقة 
القديم  الحجري  )العصر  المتأخر  الباليوليتيكي 
٤٠٠٠٠ قبل الميالد(، والتي تتألف في مجملها 
واألجران  والخّرامات  والمثاقب  النصال  من 
باإلضافة  والحز  للخدش  أخرى  ونصال 
هذه  معظم  أن  اآلثاريون  وّضح  وقد  للمكاشط، 
أدوات  نماذج  مع  كبير  بشكل  تتشابه  األدوات 
في  األدنى،  الشرق  في  القديم  الحجري  العصر 
حين تميز الموقع بالنصال المنجلية، ومن الجدير 
بالذكر أيضاً أن عينة واحدة من المكتشفات في 
تعداد  تجاوز  واحد  تنقيبي  ولموسم  الموقع  هذا 
القطع األثرية فيه خمس عشرة ألف قطعة أثرية، 
الفنية  الخطوط  بعض  بتشكيل  الصانع  قام  وقد 
بطريقة الحفر والحز على األدوات، والتي كان 
حفر  هناك  حيث  إال،  ليس  جمالي  مظهر  لها 
الكلسي  الحجر  من  حجرية  بالطة  على  ألفعى 

وخطوط متعرجة ومثلثات متناظرة.
لقد بينت جميع المكتشفات األثرية في تل المريبط 
التاريخي  العمق  األوسط  الفرات  منطقة  وسائر 
غمر  لوال  أنه  فيه  شك  ال  ومما  المنطقة،  لهذه 
الكثير  لتم اكتشاف  المتميز  الموقع  البحيرة لهذا 
من األدوات، والتي من المحتمل أيضاً أن يُكشف 
عن كيفية انتقال هذه الفترة من مرحلة عصور 
ما قبل التاريخ إلى العصور التاريخية من خالل 
مقارنة التسلسل الكرونولجي مع المواقع األثرية 
العاملة  األثرية  البعثات  أبدت  به، وقد  المحيطة 
من  والسبعينيات  الستينيات  في  المنطقة  في 
القرن المنصرم اهتمامها البالغ بالكشف السريع 
البحيرة،  مياه  غمر  قبل  من  اآلثار  مداهمة  قبل 
األثري  التل  بقي  لو  فيما  فإنه  الحظ  ولحسن 
الفترة لوجدنا نهب القطع األثرية فيه  حتى هذه 
وتخريبه من قبل تجار اآلثار وتجار الحروب. 
إنه من البؤس والشقاء حقاً أن يأتي الرعاع على 

ما تبقى من تاريخنا الذي تجاوز آالف السنين.

املراجع

١ ـ فان لون، موريتس: النتائج األولية لحفريات 
من  بالقرب  المريبط  تل  في   ١٩٦٥ موسم 
الحوليات  مجلة  ـ  طوير  قاسم  ترجمة:  مسكنة، 

األثرية السورية ـ المجلد ١٦ ـ ١٩٦٦.
الثالث في تل  التنقيب  ـ كوفان، جاك: موسم   ٢
المريبط، ترجمة: رباح النفاخ ـ مجلة الحوليات 

األثرية السورية ـ المجلد ٢٢ ـ.
٣ ـ محيسن، سلطان: عصور ما قبل التاريخ ـ 

جامعة دمشق ـ ١٩٩٣.
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قامشلو/ ليالف أحمد ـ قال أهالي مدينة قامشلو 
يخدم  الكردية  األطراف  بين  والتقارب  »الوحدة 
والتهديدات  كافة شعوب شمال وشرق سوريا، 
ضرورة  إلى  إضافة  الجميع،  تستهدف  التركية 
الوحدة في ظل األوضاع التي تترقب فيها الدولة 

التركية ومرتزقتها تشتت المباحثات الكردية«.
السوري  الملف  في  األخيرة  التطورات  في 
والتباعد  األبيض  البيت  إلى  بايدن  ووصول 
في  أزمة  وحدوث  جهة،  من  التركي  األوروبي 
التركي من جهة أخرى، نتيجة أطماعها  الداخل 
في دول المنطقة، وانهيار اقتصادها وتعاظم دور 
على  كان  فما  التركي،  الداخل  في  المعارضة 
من  مصلحته  يخدم  بشكٍل  التحرك  إال  أردوغان 
جديد، أال وهي إعادة العالقات مع الدول اإلقليمية 
ذلك  واستغالل  سياسياً  الكردي  التقارب  ونسف 
شرق  وشمال  كردستان  باشور  في  عسكرياً 
الدستور  عن  الكردي  الشعب  وإبعاد  سوريا، 
والسعي لتأخير تحقيق الوحدة بعد عدة مراحل من 
التقارب والمفاوضات والحوارات بين األطراف 
الكردية، وانتهاء كّلٍ من المرحلة األولى والثانية 
من الحوارات، فكان من المتأمل تالحق المرحلة 
الثالثة، وما أثار البلبلة في الفترة األخيرة زيارة 
نصر الحريري لهولير ونسف المباحثات الكردية 

وبمباركة الدولة التركية المحتلة.

املناقشات كانت جيدة!

عبدو«  السالم  »عبد  تحدث  السياق؛  ذات  في 
عضو المكتب التنفيذي لبلدية قامشلو عن أهمية 
المتكررة  الهجمات  ظل  في  الكردية،  الوحدة 
إلى  مناطق شمال وشرق سوريا، وأضاف  في 
الوحدة  هي  المنطقة  شعوب  »مطالبة  حديثه: 
وحدة  تأخر  وإن  المحتل،  بوجه  للوقوف 

التحديات  من  العديد  تنتج  الكردية  األطراف 
خالل  سابقاً  شهدنا  كما  السياسية،  واألزمات 
إفشال  في  المحتلة  التركية  الدولة  محاوالت 
الحوارات الكردية، ودعم مشاريعها ومصالحها 
االستعمارية في مناطق شمال وشرق سوريا«.

الحوارية  المراحل  تراجع  إلى  »عبدو«  نوه 
لعقد الجولة الثالثة من المباحثات بين األحزاب 
في  جيدة  كانت  »المناقشات  بقوله:  الكردية 
المرحلتين والنتائج كانت إيجابية إلى حٍدّ ما، لكن 
الذي خلق بعض العوائق أمام استمرار الحوار 

شروطاً  الوطني  المجلس  اشتراط  الكردي 
تضعف  واهية  حجج  إال  هي  وما  تعجيزية، 
استمرار  عرقلة  وبالتالي  الكردية  التفاهمات 

مشروع الوحدة الكردية«.

الحلم بالوحدة

بلدية  في  العضو  بطال«  »مجدي  تحدث  فيما 
الشعب  قدمها  التي  التضحيات  عن  قامشلو 
سبيل  في  سوريا  وشرق  شمال  في  الكردي 
التحرر من القيود والخالص من استبداد الدولة 
الفاشية، وقال: »إن حلم الكرد بالوحدة  التركية 
الذي كان عالقاً بات شبه بعيد، بسبب زيارة نصر 

الحريري في اآلونة األخيرة لمدينة هولير«.
زيارة  حول  حديثه  خالل  من  »بطال«  بيَّن 
مسعود  مع  ولقائه  هولير  لمدينة  الحريري 
البرزاني بقوله: »كان من األرجح في لقاء كل 
تسليط  البرزاني  ومسعود  الحريري  نصر  من 
الضوء على خروج المحتل التركي من أراضي 
القضايا  حول  والنقاش  سوريا،  وشرق  شمال 
أنحاء  في  الكردي  الشعب  مصلحة  تخدم  التي 

كردستان«.

العمل عىل حل العقبات الكردية

كانت  الزيارة  تلك  أن  إلى  حديثه  في  وأشار 
لضرب حركة التحرر الكردستانية في كل أنحاء 
إنشاء قواعد جديدة  كردستان، وكانت من أجل 
الكرد  إلبعاد  االستعمارية  الدول  مصالح  تخدم 

عن ملف الوحدة الكردية.
مضى في حديثه داعياً المجلس الوطني الكردي 
حول  والجلوس  مواقفه،  لمراجعة  سوريا  في 
العالقة  للمشاكل  السماح  وعدم  الحوار،  طاولة 
اللقاء  »إن  بقوله:  وأكد  المباحثات،  بإضعاف 
الدولة  لمصلحة  جاء  هولير  في  حصل  الذي 
التركية المحتلة ومرتزقتها من االئتالف، وعلى 
يخدم  بما  والعمل  ذلك  معرفة  الكردي  الشعب 

القضية الكردية«.
تنجح بحل  الوطنية  الوحدة  واختتم حديثه: »إن 
المشاكل العالقة بين الطرفين، ونأمل أن تستمر 
القائد  لجهود  وكان  إيجابي،  بشكٍل  المفاوضات 
العام لقوات سوريا الديمقراطية »مظلوم عبدي« 
بتذليل  الفضل  الوحدة؛  تحيي  التي  واألحزاب 
وصد  الكردي،  الحوار  واجهت  التي  العقبات 
لزعزعة  الساعية  المتآمرة  الدول  محاوالت 
التركية  الدولة  رأسها  وعلى  الكردي  التالحم 

الفاشية«.

محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - هايستان أحمد
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المواشي تموت جوعًا؛ والمربون يشتكون، والمعنيون َيِعدون بالحل

شركة تطوير المجتمع الزراعي بالطبقة.. مشاريع 
تعود بالفائدة على االقتصاد والحركة التجارّية

جراء ارتفاع األسعار.. أهالي ديرك 
يعجزون عن شراء غذائهم

مشفى جيان يتصدى للموجة الثالثة من فايروس كورونا

إلى أين تتجه المباحثات بين األطراف الكردية؟

التربية القاسية ال تهّذب سلوك الطفل بل تدمر بنية دماغه

الشدادي/ حسام دخيل ـ اشتكى عدد من مربي 
الثروة الحيوانية في الريف الجنوبي لمدينة 

الحسكة من عدم حصولهم على مخصصاتهم 
من األعالف بعد القرار األخير من قِبل اإلدارة 

الذاتية بتوزيعها مادة النخالة العلفية على 
المربين في مناطق إقليم الجزيرة.

يضطر المربون على شراء مادة النخالة العلفية 
من السوق السوداء بأسعار باهظة جداً، حيث 

وصل سعر الطن الواحد من مادة النخالة 
العلفية في السوق السوداء لحدود ١.٢ مليون 
ليرة سوريّة أي ما يساوي ١٢٠٠ ليرة للكيلو 
الواحد، أما كيلو الشعير فقد تخطى حاجز الـ 

١٠٠٠ ليرة للكيلو، والتبن وصل لـ ٧٠٠ ليرة 
سوريّة.

وبهذا الخصوص قال عبد المجيد الداغر أحد 
مربي الثروة الحيوانية في قرية العوض سبعة 

كم جنوب شرق ناحية الشدادي: »لم نستلم 
مخصصاتنا من األعالف حتى هذه اللحظة 

على الرغم من مراجعاتنا المتكررة لمديرية 
الزراعة في مقاطعة الحسكة ولجنة الزراعة 

في الشدادي«.
ولفت الداغر على أن الجفاف الذي طال 

المنطقة هذا الموسم دفعهم لشراء األعالف 
من السوق السوداء بأسعار خيالية تفوق طاقة 

المربي، حيث تجاوز سعر كيلو النخالة 
الـ ١٢٠٠ ليرة والشعير وصل 

لذات السعر والتبن وصل 
لحدود الـ ٧٠٠ ليرة للكيلو 

الواحد«.
وأشار المربي عبد 

الحميد الداغر 
بالقول: »قمت 
بشراء أرض 

بعلية كضمان من 
أحد المزارعين 

بسعر ٣٠٠ ألف 
ليرة سورية 

للدونم الواحد 
لتدارك الجوع 

الذي ضرب 
المواشي هذا 

الموسم«.
وبدوره قال المربي 

جاسم المحمد من أبو 
فاس ٣٠ كم غرب الشدادي 
لصحيفتنا »روناهي«: »إنه 

يملك أكثر من ٣٠٠ رأس من 
الثروة الغنم، ولكن ما تم تسجيله من قبل مكتب 

الحيوانية التابع للجنة الزراعة في الشدادي 
هو ٧٥ رأس غنم فقط أي أقل من ثلث العدد 

األصلي«.
وتابع المحمد قائالً: »أكثر ما فاقم الوضع 

هذا العام هو الجفاف وقلة األمطار 
وعدم توفر المراعي، وهذا األمر 

دفع المربون لالعتماد على 
األعالف كمصدر غذاء رئيسي 

للمواشي على الرغم من الغالء 
الواضح في أسعارها، والتي ال 
تتناسب طرداً مع سعر الماشية 
بعد االنخفاض الكبير بأسعارها 

مقارنةً مع األعوام السابقة«.
ونوه المربي جاسم المحمد 

على إن عدداً كبيراً من المربين 
اضطر لبيع عدد من رؤوس 

الماشية لديه خوفاً من تفاقم 
الوضع.

وشهدت أسواق بيع الماشية في ريف 
الحسكة الجنوبي »سوق الحدادية، 
وسوق مركدة، وسوق الـ ٤٧، وسوق 

الدشيشة« بيع أعداد كبيرة من األغنام، والتي 
لم يستطع مربوها تأمين األعالف لها في 
الوقت الذي زاد سعر العلف إلى أكثر من 

خمسة أضعاف عن سعر العام المنصرم.
وطالب مربو الماشية بتدخل عاجل من قبل 
مكاتب ولجان الثروة الحيوانية في المنطقة 
إلنقاذ مواشيهم قبل أن يغيّبها الجوع عنهم.
وبدوره قال عضو مكتب الثروة الحيوانية 

في لجنة زراعة الشدادي بإقليم الجزيرة عبد 
المجيد العبيد: »إن سبب التأخير في توزيع 

العلف هو العدد الضخم لمربي الثروة الحيوانية 
في المنطقة، حيث يصل عددهم ألكثر من 

٣٠٠٠ مربي والتوزيع بشكل دوري لكل ٥٠ 
اسم فقط، لذلك يحتاج المربي لوقت كبير لحين 
وصول دوره في عملية التوزيع لمادة النخالة 

العلفية«.
وأكد العبيد أن الشكاوى الواردة كلها من قبل 
المربين بأن الكمية ال تكفي واإلحصاء غير 

دقيق منوهاً أن التوزيع يتم على أساس إحصاء 
عام ٢٠١8 وهذا ما لم يتوافق مع األعداد 

الموجودة للعام الحالي.
وقال عضو مكتب الثروة الحيوانية في لجنة 
زراعة الشدادي عبد المجيد العبيد في نهاية 

حديثه بالقول: »قمنا بتشكل لجنة خاصة 
بالتعاون مع لجنة االقتصاد في مجلس الناحية 
للقيام بإحصاء جديد للماشية لتالفي النقص في 

المرات القادمة«.

األراضي  لجنة  تقوم   - الفارس  عمر  الطبقة/ 
المجتمع  تطوير  لشركة  التابعة  الزراعية 
المشاريع  استثمار  على  بالطبقة  الزراعي 
الثروة  مشاريع  خالل  من  بالمنطقة؛  الزراعية 
بالفائدة  يعود  مما  والحيوانية  الزراعية 
في  التجارية  الحركة  وينعش  االقتصادية 

األسواق المحلية.
منذ أن تأسست شركة التطوير الزراعي بمدينة 
لها  التابعة  واللجان  المكاتب  استمرت  الطبقة 
األراضي،  استصالح  عمليات  على  باإلشراف 
واستمرار المشاريع الزراعية المتجددة بالمنطقة 
التنوع  واستمرار  الغذائية  المتطلبات  تأمين  في 
والشعير  القمح  من  المحاصيل  في  الزراعي 
هذه  تعتبر  حيث  واسع،  بشكٍل  والزيتون 
في  سنوياً  زراعتها  وتتم  أساسية،  المحاصيل 
لكل  الزراعية  الخطط  ضمن  واسعة  مساحات 

موسم.
على  أكثر  ولالطالع 
المشاريع الزراعية أجرت 
صحيفتنا »روناهي« لقاًء 
على  المشرفين  أحد  مع 
في  الزراعية  المشاريع 
خليل  بالطبقة  الكرين 
عن  حدثنا  الذي  الرشيد 
في  المتبعة  اإلجراءات 
عمل  سير  على  الحفاظ 

تقليم  عمليات  »تتم  قائالً:  الزراعي  المشروع 
وقص األغصان اليابسة ألشجار الزيتون للحفاظ 
على النمو السليم، وتأمين تعرض ثمارها ألشعة 
الشمس, حيث تم تجهيز شتل الزيتون بعدد ٣٥ 
ألف شتلة جاهزة للغرس موزعة على األراضي 

من أجل استكمال المشروع وتوسعه، حيث يعد 
واستثماراً  نجاحاً  المشاريع  أكثر  من  الزيتون 
تزامناً مع استخداماته الواسعة وزيادة الطلب في 

األسواق«.
المنتظمة  الري  عمليات  إلى  خليل  وأشار 
والمضخات  المرشات  من  المروية  والسقاية 
واألنابيب التي يبلغ طولها ٣٠٠٠ متر، »إال أن 
نتيجة  الحالي  الوقت  المياه في  المعاناة هي شح 
نقص منسوب مياه نهر الفرات, حيث اضطررنا 
لتشغيل المرشات وفق خطة تقنينية بتشغيل قسم 

كل يوم«. 
مع  لقاًء  صحيفتنا  أجرت  السياق  هذا  وضمن 
األراضي  لجنة  في  المشرف  العمر  مصطفى 
الزراعية ضمن شركة تطوير المجتمع الزراعي 

المهندسين وأصحاب  بالطبقة؛ والتي تتألف من 
»من  بالقول:  العمل  آلية  عن  حدثنا  الخبرة, 
األراضي  على  ميدانية  بجوالت  القيام  خالل 
والكرين  »الطويحينة  في  المستثمرة  الزراعية 
فيها  يتم  الطبقة,  ريف  في  والحمام«  قبيع  وأبو 
واستصالح  زراعياً  الخالية  األراضي  استثمار 
وتأهيل األشجار المزروعة سابقاً، وال سيما بعد 
االنتهاكات واإلهمال الذي تعرضت له األراضي 

في سنوات الحرب«.

تأمني الغذاء واليد العاملة 

العمر  مصطفى  وأوضح 
عن:  حديثه  نهاية  في 
»الفائدة الغذائية للمشاريع 
من  األسواق  وتغطية 
والزيتون  الزيت  توفير 
مادة  يعد  الذي  والخبز 
واألعالف  أساسية 
فرص  وتوفير  الحيوانية 
المنطقة،  ألهالي  العمل 

منطقة  في  مداجن  ثالث  تأهيل  تم  أنه  العلم  مع 
أبو قبيع، مما ساعد على تخفيف البطالة وتوفير 
ستوفر  والتي  المنطقة،  ألهالي  الكسب  مصادر 
من  العديد  وهناك  األسواق،  في  البيض  مادة 
الحيوانية  بالثروة  لالهتمام  المستقبلية  الخطط 
تطوير  شركة  من  بدعم  بالمنطقة  والزراعية 
الموجودة  اإلمكانات  وفق  الزراعي  المجتمع 

وجهود اليد العاملة في المشاريع«.

في  األهالي  من  العديد  يعاني   - علي  هيلين  ديرك/ 
مدينة ديرك بإقليم الجزيرة في شمال وشرق سوريا, 
من صعوبة شراء غذائهم وموادهم التموينية, نتيجة 
وسط  عادية،  غير  مستويات  إلى  األسعار  ارتفاع 

تردي الواقع االقتصادي.
من  سوريا,  وشرق  شمال  مناطق  في  األهالي  يعاني 
األساسية،  الغذائية  المواد  سيما  ال  األسعار  ارتفاع 
خصوصاً مع تراجع سعر صرف الليرة السوريّة أمام 
الدوالر, واقتراب األخيرة خالل األسبوع الثالث من 
ليرة سوريّة،  الجاري، من حاجز ٥٠٠٠  آذار  شهر 
المناطق  كافة  شهدته  األسعار  في  ارتفاع  وسط 
اليومين  خالل  الواضح  التحسن  ومع  السوريّة, 
العملة  أمام  السوريّة  الليرة  قيمة  في  المنصرمين 
األجنبية, بقيت األسعار ثابتة في األسواق والمحالت 

التجارية دون تراجع في قيمتها.
»روناهي«  صحيفتنا  استطلعت  الخصوص؛  وبهذا 
أجمعوا  الذين  وريفها  ديرك  مدينة  في  األهالي  آراء 
بدورهم إنهم يواجهون ارتفاعاً جنونياً بأسعار المواد 
الغذائية والتموينية وانخفاضاً في قدرتهم الشرائية، مما 
يصعب عليهم شراء غذائهم ومستلزماتهم الضرورية.

أصحاب املحالت التجارية ال يُبالون 

مرزي  مال  قرية  أهالي  من  صالح  رامان  المواطن 
السلع  كافة  أسعار  »إن  أكد لصحيفتنا:  ديرك,  بريف 
األهالي  على  يصعب  خيالية  أصبحت  األسواق  في 
أصحاب  أن  خصوصاً  شرائها,  أو  منها  االقتراب 
المحالت التجارية ال يبالون بأوضاع الناس ويحسبون 
كل شيء بالدوالر في حين ينزل الدوالر لكن األسعار 

تبقى على حالها«.
األهالي  كان  األخيرة  اآلونة  »في  صالح:  وأضاف 
معيشتهم  لتدبير  والبقوليات  الخضار  على  يعتمدون 
مقارنةً  جيدة  كانت  أسعارها  ألن  أطفالهم  وغذاء 
أسعار  ارتفاع  مع  إنه  إال  والزيوت,  اللحوم  بأسعار 
شرائها  الصعب  من  بات  األخرى,  والمواد  الخضار 

أيضاً«.
وحماية  التموين  لجنة  صالح  رامان  المواطن  وناشد 
المستهلك التابعة لإلدارة الذاتية، بمراقبة عملية البيع 
وضبط األسعار وتخفيضها بشكل يتناسب مع أسعار 

الصرف إلنصاف األهالي.  

عجز عن تدبري االحتياجات 
مع اقرتاب شهر رمضان

بدورها, قالت المواطنة روجين هادي من أهالي مدينة 
ديرك: »إن الدخل المحدود لغالبية األهالي لم يعد يسمح 

اللحوم والزيوت  الغذائية، خاصةً  لهم بشراء موادهم 
مستويات  إلى  أسعارها  ارتفاع  بسبب  الطبخ,  وسمن 
غير طبيعية«, وأكدت بأن الكثير من العائالت لم تعد 
تجلب اللحوم إلى منزلها منذ عدة أشهر, كما أنهم ألغوا 

العديد من الطبخات التي تعتمد على اللحم.
وتساءلت روجين؛ ماذا ستفعل األسر التي تعاني من 
غالء األسعار خالل شهر رمضان, وأضافت: »غالء 
األسعار سيجعل األهالي عاجزين عن تدبير حاجياتهم 
التي اعتادوا عليها في األعوام السابقة, في الوقت الذي 
يتزايد فيه الطلب على المواد االستهالكية والغذائية«.

املطالبة بتشديد الرقابة يف 
األسواق وعىل التجار

وهو  بالكامل«,  اسمه  نشر  عدم  »طلب  أحمد  وقال 
صاحب إحدى المحالت التموينية في ديرك, بأن على 
لجان التموين وحماية المستهلك التابعة لإلدارة الذاتية 
القيام بدورها بشكل فعال أكثر, باإلضافة إلى مراقبة 
األسواق والتجار وتحديد قائمة األسعار وتنزيلها في 
الوقت المناسب, وتخفيضها بشكل يتناسب مع أسعار 
المخالفين,  ومعاقبة  الغالء  هذا  من  للحد  الصرف 

بحسب تعبيره.
مدينة  أسواق  في  الغنم  لحم  كيلو  سعر  يصل  حيث 
ديرك إلى ١٧٠٠٠ ليرة سوريّة , ووصل سعر كيلو 
اللتر  سعر  يصل  فيما   ,٤٥٠٠ إلى  المذبوح  الفروج 
نحو  إلى   النباتي  الشمس«  »عباد  زيت  من  الواحد 

ثمانية آالف ليرة سوريّة.
كما ووصل سعر الكيلو غرام الواحد من البندورة إلى 
٢٥٠٠ ليرة سوريّة، والخيار ٢٢٠٠ ليرة سوريّة, في 

حين وصل سعر الليمون إلى ٣٠٠٠ ليرة سوريّة.

لمكافحة  استجابة  ـ  النايف  رؤى  قامشلو/ 
فايروس كورونا كوفيد ـ 19 في الموجة الثالثة 
له، مشفى جيان في قامشلو يستقبل من جديد 
جاهزيته،  بكامل  واإلصابة  االشتباه  حاالت 
واحترازية  وقائية  وخطوات  طبية  وبمعداٍت 

لمنع تفشي الفايروس.

حاالت اإلصابة والتعامل معها

العام  نهاية  قامشلو  في  افتتح  الذي  مشفى جيان 
الماضي من قبل هيئة الصحة في شمال وشرق 
سوريا، يحتوي اليوم على أكثر من خمس عشرة 
يومياً  ويستقبل  كورونا،  بفايروس  إصابة  حالة 
وإرسال  فحصها  يتم  التي  الحاالت  عشرات 
فحص  أجل  من  الفرسان  أم  قرية  إلى  عيناتها 
PCR، ويتم فحص المريض، وبناًء على تأكيد 
داخل  عزله  يتم  بالفايروس  اشتباهه  أو  إصابته 
الخصوص  وبهذا  المشفى،  في  الصحي  الحجر 
مشفى  في  اإلدارية  الخلف«  »منى  لنا  أفادت 
يعمل  فريق جوال  لديه  المشفى  أن  كوفيد ١٩، 
الفريق  هذا  مهمة  الكردي،  األحمر  الهالل  مع 
التجول بين القرى والمدن وأخذ عينات للمشتبه 
إصابتهم بالفايروس، باإلضافة إلى قسم اإلسعاف 

مسحات  وتؤخذ  األول،  الكشف  فيه  يتم  الذي 
مشتبه  حاالت  يوجد  أنه  ذكرت  كما  للمرضى، 
يتلقون  مخصص  مكان  في  يُعزلون  بإصابتهم 
إصابتهم  المؤكدة  المصابون  أما  العالج،  فيه 
مخصص  آخر  جناح  في  يُعزلون  بالفايروس 
 ١8 إلى   ١٤ بين   تتراوح  الحجر  ومدة  لهم، 
للعالج والتطورات  يوماً، وذلك حسب حاجتهم 
»هناك  وأضافت:  الحالة،  على  تطرأ  التي 
كالضغط  مزمنة  أمراض  من  يعانون  مرضى 
الصحية  حالتهم  تُتابع  هؤالء  وغيرها،  والسكر 
حديثها:  واختتمت  مختصين«،  أطباء  قبل  من 
»لكل مريض زيارة واحدة من أهله مدتها عشر 

دقائق مع تدابير الوقاية االحترازية للزائر«.
وذلك  المصدر  حيواني  كورونا  فايروس  ويعد 
ألنه ينتقل بين الحيوانات والبشر، ومن أعراض 
وضيق  والسعال  الحمى  بالفايروس  اإلصابة 
المتطورة  الحاالت  وفي  بالتنفس،  وصعوبة 
الكلوي  الفشل  إلى  قد يصل  رئوياً  التهاباً  يشكل 

وربما الوفاة.

توحيد مكان العالج

أما هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا فترى 

والوقائية  االحترازية  اإلجراءات  خالل  من 
وخطوات التصدي للموجة الثالثة من الفايروس، 
أن عزل المصابين في مكان واحد أمر في غاية 

األهمية من أجل تقليل انتشار عدد اإلصابات.
كفندق  مؤسساً  كان  المبنى  أن  بالذكر  والجدير 
ثم تم تجهيزه خالل وقٍت قصير ليصبح مشفى 
والحاالت  االشتباه  حاالت  الستقبال  مخصصاً 

المؤكدة باإلصابة بفايروس كورونا، ومن المهم 
لتوجيه  المشافي  من  نوع  هكذا  تحضير  جداً 
إلى  إصابتهم  في  المشتبه  أو  المصابين  جميع 
تفشي  لمنع  متخصص  عالجي  واحد  مكان 
تكون  ال  قد  أخرى  صحية  فمراكز  الفايروس، 
وبهذه  الحاالت،  هذه  مثل  الستقبال  مستعدة 

الطريقة يُعزل المصابون في مكان واحد. 

تجهيزات املشفى

أكثر  من  يتألف  كادر  المشفى  هذا  في  ويعمل 
وفنيين  وممرضين  أطباء  بين  موظف   ٧٠ من 
وإداريين وعمال نظافة، أغلبهم كانوا متطوعين 
الكردي، وخضعوا  الهالل األحمر  سابقين لدى 
لدورات تدريبة مكثفة من قبل أطباء مختصين، 
وتصل قدرة المشفى االستيعابية حالياً ألكثر من 
١٠٠ سرير، ويوجد فيها ما يقارب ١٣ منفسة 
كما يوجد فيها مضخة أوكسجين مركزية، وقسم 
بأحدث  مجهز  مشددة  عناية  وجناح  لألشعة 

المعدات الطبية الالزمة.
وُجهز المشفى بعد األخذ بعين االعتبار المقاييس 
الطبية العالمية، حيث يفصل بين السرير واآلخر 
ويُطبق  جيدة،  وبتهوية  أمتار  ثالثة  مسافة 
من  ُحضر  المشفى  في  للعمل  خاص  برتوكول 
طبية  منظمات  عدة  من  استشاريين  أطباء  قبل 
والهالل  حدود،  بال  أطباء  كمنظمة  مختلفة، 
والتعامل  المرضى  لتشخيص  الكردي،  األحمر 
العالمية  الصحة  منظمة  لتوصيات  وفقاً  معهم 
وبموافقة هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا.   

باحثون يعبرون عن قلقهم من السلوكيات األبوية 
القاسية والشائعة، التي تعتبر بشكل عام مقبولة 

في مختلف مجتمعات العالم.

المتكرر  الغضب  أن  من  جديدة  دراسة  حذرت 
أو الضرب أو الصراخ على األطفال يمكن أن 
المراهقة.  في مرحلة  أدمغتهم  يؤثر على هيكل 
عاملهم  الذين  األطفال  أن  الباحثون  ووجد 
والدوهم بقسوة طوروا قشرة فص جبهية ولوزة 
تلعبان  دماغيتان  بنيتان  وهما  أصغر،  مخية 
دوراً رئيسياً في التنظيم العاطفي وظهور القلق 

واالكتئاب.

يؤثر عىل منو عقولهم

وعبر الباحثون عن قلقهم من السلوكيات األبوية 
القاسية والشائعة، التي تعتبر بشكل عام مقبولة 

في مختلف مجتمعات العالم. ويأمل الباحثون أن 
تشجع نتائج الدراسة اآلباء على تجنب المعاملة 

القاسية عند التعامل مع أطفالهم.
قادت  التي  سوفرين  سابرينا  الدكتورة  وقالت 
في  التغيرات  تتجاوز  اآلثار  »إن  الدراسة: 
اآلباء  يفهم  أن  المهم  من  أنه  أعتقد  الدماغ، 
والمجتمع أن االستخدام المتكرر ألساليب األبوة 
القاسية يمكن أن يضر بنمو الطفل، نحن نتحدث 
عن تطورهم االجتماعي والعاطفي، وكذلك عن 

نمو عقولهم«.
األطفال  أن  بالفعل  السابقة  الدراسات  أظهرت 
لديهم  الشديدة  المعاملة  سوء  من  عانوا  الذين 
وهما  أصغر،  مخية  ولوزة  جبهية  فص  قشرة 
هيكالن يلعبان دوراً رئيسياً في التنظيم العاطفي 

وظهور القلق واالكتئاب.
مناطق  أن  الباحثون  الحظ  الدراسة،  هذه  وفي 
الدماغ نفسها كانت أصغر لدى المراهقين الذين 
في  القاسية  للمعاملة  وتكراراً  مراراً  تعرضوا 

األطفال  أن  من  الرغم  على  الطفولة،  مرحلة 
سوء  من  خطورة  أكثر  ألفعال  يتعرضوا  لم 

المعاملة.
مهمة  الدراسة  »نتائج  سابرينا:  وأوضحت 
وجديدة على حد سواء، نظراً ألنها المرة األولى 
التي يتم فيها ربط ممارسات األبوة القاسية التي 
الجسيمة  المعاملة  سوء  مستوى  إلى  ترقى  ال 
بانخفاض حجم بنية الدماغ، على غرار ما نراه 

مع ضحايا االنتهاكات الخطيرة«.
الممارسات  أن  الدراسة  »أظهرت  وأضافت: 
األبوية القاسية يمكن أن تتسبب في تغيرات في 
وظائف المخ بين األطفال، لكننا نعلم اآلن أنها 

تؤثر أيضاً على بنية أدمغة األطفال«.
في  الدراسة  هذه  في  القوة  نقاط  إحدى  وتتمثل 
أنها استخدمت بيانات حول سوء التوافق النفسي 
أوائل عام  في  منذ والدتهم  تم رصدهم  ألطفال 
مونتريال  جامعة  أبحاث  وحدة  قبل  من   ٢٠٠٠

ومعهد كيبيك اإلحصائي.

تقييم  تم  المدى،  الرصد طويل  وكجزء من هذا 
قلق  ومستويات  واألمومة  األبوة  ممارسات 
األطفال  أعمار  كانت  عندما  سنوياً  األطفال 
تتراوح ما بين ٢ و٩ سنوات. ثم تم استخدام هذه 
بناء  مجموعات،  إلى  األطفال  لتقسيم  البيانات 
على ما تعرضوا له من ممارسات قاسية، سواء 

كانت منخفضة أو مرتفعة.
في  »ضع  بقولها:  ذلك  على  سابرينا  وعلقت 
اعتبارك أن هؤالء األطفال تعرضوا باستمرار 
لممارسات األبوة القاسية بين سن ٢ و٩ سنوات. 
وهذا يعني أن االختالفات في أدمغتهم مرتبطة 
القاسية  األبوة  لممارسات  المتكرر  بالتعرض 

أثناء الطفولة«.
وتعد هذه الدراسة األولى من نوعها التي تحاول 
القاسية  األبوة  ممارسات  بين  الروابط  تحديد 

وقلق األطفال وتشريح أدمغتهم.


